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ـ          جوانشیر خانم حمیده یولداشی گون ـ عمر هنین یزاد محّمدقل  جلیل
هنین  یزاد بوتؤو        1930محّمدقل دفعه ایلک اوخوجولرا هلر خاطر یازدیغی للرده ای  نجو

       . یولداشی   حیات جوانشیر، احمدبگ آتاسی بورادا مؤلف ائدیلیر تقدیم  شکیلده
       ” “ باشقا  و وضعّیتی غین هبا قر دورونده جمهورّیت درگیسی، ملنصرالدین  میرزاجلیل،
گونئی           مشّقتله نئجه هنین عائل گلینجه حاکمّیتی شورا وئریر، بیلگی گئنیش  حّقینده

    ” “ دؤنموش    ییا باک نشرینی، تبریزده ین ملنصرالدین هسینی، ائتم کؤچ  آذربایجانا
        ” لله  “ دی بیر ائدیجی جلب باشقا و نشرینی بورادا ین ملنصرالدین دورومونو، هنین  عائل

 . ائدیر  تصویر
. توتولوب        نظرده اوچون اوخوجولر اولن هلردن طبق بوتون اثر
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یلر هک ایچیند

         . هلری  خاطر اونون و یزاده محّمدقل ـ جوانشیر خانم حمیده وزیر مهربان

   . گوزگوسو  هسیز لک ینین چاغ طاهرزاده عدالت

. یزاده    محّمدقل ـ جوانشیر حمیده
هلریم   خاطر
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وزیر  مهربان

یزاده     محّمدقل ـ جوانشیر خانم حمیده
هلری    خاطر اونون و

سفارشی   باقروفون میرجعفر
      . ابراهیموف   میرزا یازیچی گونو بیر نلرین گو یایمیش للر اّو للرین ای  اوتوزونجو

 “ ـ         م اولن هسی واقع غیرعادی وقتین او آرخاسینجا خانمین قره”  1حمیده  مارکلی
    . بیر       قارشیلییب احترامل بؤیوک ائدیر دعوت اّتفاقینا یلر یازیچ اونو گؤندریب  ماشین

. گلیر            اوستونه مطلب نهایتده گؤستریر، نزاکت دّقت، سوروشور، احوال ـ کئف  خیلی
دورده             او یازاسینیز، هلرینیزی خاطر اؤز سیز کی، ائدیر آرزو باقروف یولداش کی،  دئییر

سیمالری          بالشویک مهم للرین ای و تلری، حرکا انقلبی هلری، حادث اولن غدا هبا  قر
 . آلسینیز    قلمه کلرینیزی بیلدی حّقینده

      . بیر      یازدیریب عریضه اونا اوراداجا ائله ائدیر قبول ممنونیتله تکلیفی خانم  حمیده
      . ایل      ایکی اونا اوچون یازماق اثری گؤتورورلر عضو اّتفاقینا یلر یازیچ ایچینده  گونون
          . دورو  تلیق قی ماشینی، خدمت خصوصی معاش، یوکسک ایلده ایکی بو وئریلیر  وقت

        ”  “ امتیازلر  کیمی بو باشقا و پایی ارزاق دئییلن پایوک کرئملیوفسکی  اولدوغوندان
وئریلیر. 

گؤتوروب           قلرینی یازدی خانم حمیده کیمی، ائدیلدیگی دانیشیق و چاتیر باشا  وقت
ـ      “  م ـ ماشینا قره او همین .  1یئنه اونو”      اورادا للنیر یو اّتفاقینا یلر یازیچ اوتوروب  ه

( )        : گزارش  حسابات باقروفا یولداش ابراهیموف میزا یولداش یلر هییرد گؤزل  انتظارل
 . ایدی  هلی وئرم

   ... خانم      حمیده نزاکت دّقت، یئنه قبول، یوکسک اثرینی  70ـ 60یئنه  دفترلیک
    . چاپی        کتابین یالنیز هده نوب دؤنور گئری وئریب تحویل صدرینه اّتفاقین شکلینده  الیازما

فلر،.            تلطی اجرت، بؤیوک تیراژ، بیر نهنگ گؤره، اولوندوغونا وعده دا، سونراسی  قالیردی
 . حمیده         ایدی لجاق او سایر و دوشمک تدریسه کلرینه، سلی در مکتب شلر،  گؤرو
     . وضعّیتی،       دورکو او غین هبا قر او، ماراقلندیریردی نشری کتابین چوخ ان ایسه  خانمی

یزاده،          محّمدقل میرزاجلیل یولداشی عمر جوانشیر، احمدبگ معارفچی بؤیوک ـ  آتاسی
   ” اطرافینداکی     “ حیاتی، تبریز ، ملنصرالدین چئوریلمیش هسینه مبارز حیات ده  اؤزونون
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 . هییردی        ایست اؤتورمک للره نس هجک گل هلری حکای حّقینده نلر انسا بؤیوک
  . ابراهیموف          میرزا ائدیلیر دعوت اّتفاقینا یلر یازیچ یئنه خانم حمیده سونرا آی  بیر

 (       ) آنجاق    ، اولموشدو همصحبتیم ایدی، انسان نزاکتلی چوخ ذاتًا نزاکت مخصوص  یئنه
: دئییر   ایچینده نلیک گرگی

یولداش            اثرینیزده بو سیز کی، ائدیردی آرزو باقروف یولداش خانم، حمیده  ـ
شکیلده            گئنیش ده فعالّیتیندن بالشویک غداکی با قره ینین انقلبچ ولو آلو او ـ  باقروفون

اونون.         للره نس هجک گل گؤردوگونوزدن گؤزلرینیزله هنی حادث اهمّیتلی بو  یازاسینیز
   . ایشیمیز     ایدئولوژی بونون یسینیز چاتدیرمال سیز محض کلوگونو بؤیو ینین  شخصیت

       . ائله     یسیندا قارش خلق و وطن باقروفون میرجعفر وار اهمّیتی بؤیوک چوخ  اوچون
اولسون،          نمونه جلره گن کمونیست اونودولماسین، هک گر اونلر کی، وار تلری  خدم

 . اؤتورولسون   للره نس هجک گل
ساکت             نهایت، و سوسور خیلی سالیب نظر بیر حیرتلی ابراهیموفا میرزا خانم  حمیده

: وئریر      جواب بئله تأسفله و طرزده
. هرم     بیلم یازا کلریمی هدی گؤرم من ـ

وئرمیشدی؟        باش نه غدا هبا قر دورده او اصلینده  بس
  .    . حکومتی…      نیکولی ایدی غلر چا آغیر ایدی سونرا ساواشیندان جهان  بیرینجی

     . دا    داها هلری نمایند یئرلی تزاریسمین سارسیلمیشدی ساواشدان و بلردان  انقل
دا            آز بیر هلری دست قولدور ـ قاچاق اولن هده علق گیزلی حکومتله  آزغینلشمیش،

قولدور.           دگیلدی؛ ممکن گئتمک کنده بیری او کنددن بیر غدا هبا قر یلر  قودوزلشمیشد
 . سویوردولر     آدام ناورتاچاغی گو گونون هلری دست

 . قافقازین          دوشموشدو پایینا خلقین ظلم کیمی هرزامانکی ایسه وضعّیتده آغیر  بئله
آخیشیر،          هباغا قر هلر دست سویغونچو تالنچی، دا ندان ایرا حتی هلریندن، بؤلگ  باشقا
جماعتین           سوخولوب کندلره هلر گئج ائدیر، باسقین گلنه ـ گئدیب کسیر، للری  یو

. یلر       آپاریرد هسینی قر ـ مال اولمازینی، ـ اولن
ـ             اؤلوب آتیشیر، آپاراراق دعواسی نفوذ الریندا آر اؤز وقت چوخ هلری دست قولدور  بو

هکی          هد بؤلگ ساواشیر، اوچون چیخارماق یدن اراض باسیب بیرینی ـ بیر  اؤلدورور،
      . مأمور    ـ ینین استثمار تزار غدا هبا قر بو، یلر آغیرلشدیریرد دا داها  وضعّیتی

باش         ینین شلر اغتشا ارمنی وئردیگی دستک مأمورلرین روس یئرلی ینین، یلیغ  تالنچ
بیر            مرض، ائدیجی سرایت تلیق، قی آجلیق، یاندان بیر خلقین کاسیب گئتدیگی،  آلیب
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اولدوقجا            تنگیدیگی ینین نفس قالدیغی، عاجز الینده هلری دست قولدور ـ قاچاق دا  یاندان
 . ایدی   زمانه آغیر

. ایمیش          قوناق ملری آدا حکومت ائوینده خانمین حمیده بیرینده نلرین گو  همین
. هییر          ایست گؤرمک مآغانی خان عنادل گلیب نفر بیر وقت بو ائله

ایچینده...           چیرک و جیندیر جیرـ باسمیش، سققل ـ ساچ گؤندردیگی،  میرجعفرین
   . یئره          گؤزلرینی او، ائدیر قبول بیرینده قلرین اوتا آرخا خانم حمیده آدام هلی جّث  اولن

 : دئییر  دیکیب
     : بیزی       سن یئرده الله، یده گؤ چاتدیریم سنه کی، دئدی میرجعفر خانم،  ـ

قورتارارسان. 
      . ـ     اوشاقدان آدی اونون فلرده طر بو ائشیتمیشدی آدینی میرجعفرین خانم  حمیده

        . قولدور     مشهور نئچه بیر چیخارمیش آد غدا هبا قر میرجعفر ایدی بللی کسه هر  بؤیوگه
   . بونلر        کی، سؤزسوز سویوردو کاروان کسیر، یول ائدیر، یلیق باشچ بیرینه هسیندن  دست
سلم              هدیگی، گؤرم اوزونو ـ اولسون اولور کیم هر آنجاق ایدی، بللی دا خانما  حمیده

ال             خانما حمیده گونونده آغیر ان هسی بند الله بیر دوشموش دارا هدیگی، کسم  علیک
    . بو          ده میرجعفر ائله ایدی یاد طبیعتینه اونون هلمک ایت گئری الی بو و  آچمیشدی
او          غدا هبا قر کّل بیلدیگیندن یاخشی مردلیگینی و سخاوت بلیغینی، عالیجنا  خانمین

 . آپارمیشدی             پناه قادینا بو قویوب یانا بیر یلری کیش بگ للی حا ـ للو پو قدر
اولدوغو           دعواسیندا نفوذ مّدت اوزون هسی دست قولدور میرجعفرین کی، اولور  بللی
قاچیب،           قاچان قیریلیب، قیریلن دوشوب، هیه محاصر آتیشمادا ایله دسته بیر  باشقا

 ( گیزلنیرلر،           ( کؤهولده کاهادا بیر و یدیر یارال اکثری دا نلرین قال قالیب، آدام آز  چوخ
 .      . نلری   دشم هنیب توک یلری شئ هر تلری، سورسا کلری، هج یئی بیلمیرلر چیخا  آچیغا

         . یوخسا   بیلرلر، گئده چیخیب سلمت بورادان ائدرسه کمک خانم چکمیر ال بدن  تعقی
. هجک      گبر قالیب کاهاداجا او ائله هامیسی

قویا            ده امیدینه هین الل اونلری آنجاق بیلمزدی، آل ائوینه اونلری خانم  حمیده
یداکی.           گلبل آبدال قوشوب آداما همین نوکرینی سونرا دوشونندن آز بیر  بیلمزدی

 . هلیکله،         بئل گؤندریر اوستونه فین میرزایئ بگ جمال ـ قوهومونون بیر  ایناندیغی
همین              آدامی آلتی ـ بئش باسمیش بیت آج، یارالی، قالن قیریلیب ینین باش و  میرجعفر
  . قالن           او ائدیلیر خلص اولماقدان محو و آپاریلیر ییا گلبل آبدال للرل یو گیزلی ه  گئج
باشی               ـ اگنی ائدیلیر، درمان ـ داوا یارالرینا قالیر، آی بیر دوز گگیلده ب جمال  میرجعفر

   . هسینه          کیس دا آخردا قالخیر ایاغا گلیب عمله ایچیب، ـ یئییب تازالنیر، سالینیر،  سهمانا
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   . اولور          دا بو سالینیر یول ییا باک للرل یو گیزلی یئنه قویولوب هک چؤر هسینه هئیب  پول،
 .  ” فعالّیتی   “ یلیق انقلبچ غداکی با قره میرجعفرین

میرجعفر           میرزایئف شیرین اوغلو گین ب جمال کی، ائدیم قید گلمیشکن،  یئری
   . شکوفه       قیزی فین میرزایئ هییب ایشل حاکمی باش هنین محکم عالی وقتینده  باقروفون

. ندیر          نلریمیزدا قادی عالم ملی گؤرک اولن پروفسور دکترو، ملری عل فلسفه ایسه  خانم
 . ائدیب           خلص بللردان چوخ هسینی عائل بگ او ه حادث همین کی، یقین
       ... ینین   جمهوریت شورا آذربایجان گلیب لکسن یو قولدور، بیر اؤتدو للر ای ادان  آر

   .     . حاکمّیت   قولدور همین ادیر آلتیند دیش اشتاه البته، ائدیلدی تعیین یسی  باشچ
هسین؟          هم ایست چئوریلمک هیه نمون اوچون جامعه ده ییه ن بیلیرسه اوتورا یسینده  کرس

سونرا           چئوریلمک، هسینه مجسم نلیق قهرما دوشمک، نلرا روما ادبیاتا، او، ده گون  بیر
للشمک         هیک دا سونرا داها چئوریلمک، موضوعسونا آراشدیرما ملرین عال  تاریخچی

مّلی.            اؤزوندن اوچون ائتمک باسدیر ـ اؤرت هسینی عقد ملیق ناتاما یاشادیغی او،  ایستر
و            ماناتا شرفینی اوچون سیریماق هیه جامع اوبرازی بو و اویدورار اوبرازی  قهرمان

اهلینی        قلم یقیریق ذات یالتاق، تسیز، شخصی دگیشدیرن نلیقل آسا ییه  کرس
  . هن،        پوسکور اود ائدر جلب ایشینه یاراتماق پرستش شخصیتینه اؤزونون هر،  شیرنیکلندیر

 . اؤزونون           هییردی ایست ائتمک بونو ده میرجعفر اولن آلتی رژیمین یاندیران ـ  یاخیب
کئچمیشینی        کلی چیر یازدیرماق، هسینی تاریخچ ایدئولوق ـ انقلبچی  ساختا

ائتمیش          اداره خلق قورموش، دولت نلریندا زما بوتون تاریخین اوچون  اونوتدورماق
یلریندن         کیش بگ شرفلی غین هبا قر اولدی، ینین بیر یلریندان سو تورک  بؤیوک

. آچمیشدی        آغیز خانمینا آذربایجان بیر محتشم قیزی، ینین بیر
 ...    ... تسیز       عدال یاغیردی اود یدن گؤ ایدی للر ای اوتوزونجو ـ یئتیرک دّقت  زمانا
    ”  “  ”  “ نلر،  سورگو هلر، هلم گولل کوتلوی دامغالری، خاینی وطن ، دشمنی خلق ملر،  حک

...      ... ندیر   آسا اؤلدورمکدن میلچک اؤلدورمک انسان هلر ن هلر، ن سلر، حب
رقمی           بو وقت چوخ بیلیریکمی؟ آنلیا کدیر، دئم نه محوی آدامین نلرجه نمی  او

بئینیمه            جور هئچ مصیبتینی سورگونونو، اؤلومونو، انسان قدر بو بیلمیرم، ائده  درک
...          . گلمیر  گتیریرم، آرایا بیر بیتمیر، ساییرام، ـ ساییرام نلری نمی او بیلمیرم  سیغیشدیرا

   ...       : آرادا   بیر خیالیمدا قیزی قادینی، قوجانی، گنجی، اوشاغی، هنی، کؤرپ آدامی قدر  بو
 ..!   !   . چوخ   حدسیز چوخ خدور، چو اولمور هییرم، ایست جانلندیرماق

   ” بو      “ تورپاقداکی آدلی آذربایجان نوکری، صداقتلی ان جّلدین بؤیوک  مسکوداکی
ایده           للره نس هجک گل اؤزونو وورماق، بویاق آغ کئچمیشینه قره مؤلفی نلرین  قا
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اوچون         ائتمک تقدیم کیمی یسی فدای خلق یسی، حرکاتچ انقلب یسی،  ساواشچ
هده            جامع شاهدلیگینه و سؤزونه خانمین بؤیوک او ـ سئچمیشدی دوز اصلینده  هدفینی

نلردا            انسا اولن امین دانیشمادیغینا یالن اونون قلری یازدی و ایدی وار اینام  بؤیوک
         . پول    ملرینی قل دا سونرا ایل یوز ایل، اللی هلی، دئم اجاقدی دوغورمای شبهه بیر  هئچ

ایشی          نلرین دوش هوسینه ائتمک قهرمان مّلی قاتلی بیر سیرادان  باتیریب
. لجاقدی          او قایناق اعتبارلی اولن مشکل دانیلماسی الینده اونلرین ـ  آسانلشاجاقدی

خانمین              حمیده ـ ایدی نّیتینده اولماق سبب ده اؤلومه بیر نوبتی قاتل همین  بونونل
     . هدیگی       گتیرم بئله عقلینه او، آنجاق هییردی ایست ائتمک محو آدینی تمیز آری یدان  آ

 : آلدی    جواب بیر هنیلمز گؤزل

”! هرم“    بیلم یازا کلریمی هدی گؤرم . من
 ! یدیر        یازیلمال فلرله حر قیزیل تاریخینه ینین یلیغ ال ضی آذربایجان جمله بو

یسیندا        قارش جامعه اونون چونکی یازمادی، کلرینی هدی گؤرم خانم  حمیده
.       . گلیردی   قانیندان کبار اونون مسئولّیت بو ایدی وار مسئولّیتی

 ! بلکه        یوخدومو؟ بالسی دگیلدیمی؟، آنا قورخموردومو؟، خانم حمیده یدیر،  ماراقل
  ! وار          البته، ایدی؟ یوخ احتیاجی ایشه هگه، چؤر پول، یاشاماغا، یاخشی خانمین  حمیده

بلری،!         مکت کهریزلری، نلری، دگیرما قلری، تورپا دارائیتی، بوتون دولتی، واری،  ایدی
ایچینده           احتیاج خانم حمیده آلینمیش الیندن بئله ائوی حتی هلری، کآرخان  توخوجو

 !! ایدی.            بؤیوک قات ـ قات احتیاجیندان شرفی و وجدانی اونون آنجاق ایدی
خانمین            حمیده سونرا اعتراضدان بو ـ اولور آغیر جزاسی همگین اگم بویون  جّلدا

مظّفر          اوغلو مهندس هنی، هی ایشل یگانه هنین عائل آلیندی، الیندن امتیازلری  بوتون
     . هر     خانم حمیده گؤره، ائشیتدیگیمه آرتدی بلر تعقی قلر، تضیی چیخاریلدی،  ایشدن

  “ : بو      قلر اوشا هسن، گؤر هییرمیش گؤزل دوروب دینمزجه یسیندا قارش هنین پنجر  آخشام
        .” حتی    احتیاج، بیر هئچ قورخو، بیر هئچ آنجاق قاییداجاقمی؟ سلمت ائوه  آخشام

ائده            مجبور گؤسترمگه خدمت ابلیسه شّره، یازماغا، یالن اونو دا دویغوسو الیق  آن
دستک.           اونا سوسدو، اولمازسا هئچ دا چاتماسا گوجو دؤیوشمگه شرله هدی  بیلم

! ایدی.        ایگیدلیک بیر بؤیوک اؤزو باجارماغین بونو هدی وئرم
 .     ” “ اون     گلدی غضبینه میرجعفرین ده هلریم خاطر ـ قلری یازدی خانمین  حمیده

      . سونرا     کئچندن للیک ای اون نئچه ادان آر قالدی محبوس کنجونده آرشیو للرجه  ای
. وئردی          حیات ملرینه بؤلو باغلی لله میرزاجلی اونون زمانوف عباس پروفسور  مرحوم
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هلر    خاطر بوتؤولوکده . 80آنجاق قالدی         هیه گؤزل ـ هیه گؤزل نشرینی اؤز آرتیق ایلدن

  ” من“ و هلریم  خاطر
      ” چوخدان“ چاتماسینی اوخوجویا هسینی، گؤرم اوزو ایشیق ین هلریم  خاطر

 . گئتدی.            ایلیم نئچه بیر حاضرلماغا نشره و چئویرمگه دیلیمیزه آنا اونو آرزولییردیم
    . ایسه        اؤنجه شئیدن هر وئریلیب هلر حادث چوخ لجاق او نمونه گونوموزه بو  اثرده

عمر           بیر دگرلی چوخ حّقینده مسئولّیتی دورماماق طرفینده شّرین لنین، یا ینین  ضیال
   .         . الی  ضی و حاکمّیت گؤروروک دؤزومونو و عزم قادینین بیر محتشم اثرده وار هسی  نمون
بوتون            و نلر زما بوتون موضوع بو منجه، اولدوغوندان، گوندمده زمان هر هسی  مسأل

     ” “   . گؤزلری   شئیی هر ائتدیرمکله، نشر ی هلریم خاطر من یدیر اهمّیتل اوچون هلر  جامع
قهرمانی          خلق قاتلیندن خلق هرک هی چکینم ده هجگیندن اؤلدورول حتی آلمیش،  آلتینا

  . شرفلی         بو هدیم ایست اگمک باش یسیندا قارش قادین شرفلی اولمایان راضی  یاراتماغا
دگیل،           اوزمک گؤلونده سود یالنیز نلیق اعیا کی، گؤستردی هسینده نمون اؤز  قادین

چکه               ـ چکه تلر مصیب و تهلکه بؤیوک زماندا عین اول، ـ اوًل ایچینده نلیک زنگی  بؤیوک
   . هدن       اید بو هسی غای کدیر دئم داشیماق مسئولّیت یسیندا قارش تاریخ خلق،  وطن،

”  80قایناقلنان،  “ الینه      اوخوجونون ین هلریم خاطر یاشامیش حیاتی محبوس  ایل
 . سئوینیرم   چوخ چاتماسینا

***

چاغینی        90 جانلنما اؤز مطبوعاتی آذربایجان باشلنغیجیندا للرین ای  نجی
    . شاهه.      ینین حرکات آزادلیق مّلی دایانیر آزادلیق کؤکونده یلرین ترّق بوتون  یاشاییردی

      ( شوروی( هسینده نتیج داغیتماسی ولرینی بوخو هلیک کؤل و اوجالماسی  قالخماسی
     . تلویزیون     یگانه هده اؤلک ـ بیز اولموشدو دارماداغین قلری یاسا ایدئولوژی ینین  زمان

     ( زمانی    (  سعادت سانکی لراق او شلری امکدا تلویزیونی آذربایجان ینین و تی آذ  اولن
هلرینی.        صفح شانلی تاریخیمیزین دگرلریمیزی، مّلی کلریمیزی، بؤیو فکر  یاشاییردیق

  ”    “  . یوخ      صحبتی اولماز او اولر، بو ائدیردیک تقدیم ییا تاماشاچ آختاریب ـ  آراییب
    . خانم.      حمیده ده من یلر اید پئشینده سؤزون همیش دئییلم تلر ژورنالیس  ایدی

وئریلیش         حّقینده قادین ملی گؤرک بو هنیر، اؤیر هنی یزاد محّمدقل ـ  جوانشیر
سیرا.             ـ آرا ایله داواتدارووا خانم مینا هسی نو خانمین حمیده گؤره بونا  حاضرلییردیم

 . اولوردوم  هلی گؤروشم
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 ” “ الیازمالر        ی هلریم خاطر خانمین حمیده کی، ائتدی بللی شلر آختاری  بو
هدک.           وقت او وئریلیشیمی و اولدوم تانیش ایله قسمی بیر الیازمالرین ادیر  اینستیتوسوند

 . قوردوم      اوزرینده قلر قاینا اولمایان بللی اوخوجویا
گئدیر،           اوچوب سرعتله کیمی قوش ده هسه ایست زحمت بؤیوک وئریلیشی  تلویزیون

       . سؤز       آزاد یده و تی آز نلر زما او باخمیر دا باخمایان باخیر، باخان بولوب  فرصت
( ) هسی          مناظر اودیتوریاسی بؤیوک اولدوغوندان تلویزیون یگانه هده اؤلک و ایدی  موجود

 .            . آنجاق  بیتدی و اولدو کیمی شلر وئریلی باشقا دا او اراق، باخمای بونلرا بوتون ایدی  وار
   . قوهوملوق       خانمل حمیده هوپدو هلیک همیش وارلیغیما منیم شخصیتی خانمین  حمیده

     . و        ایدی وار یلریم بیلگ شخصی ایدیم معلوماتلی قدر بیر اوندان اولدوغوندان دا  باغلریم
.    ( ائدیردیم      ( قید یلریمدا یاز هلری خاطر یلری آن و ائشیتدیگیم همدن عائل چوخ داها

هلریندن   خاطر انین مآغایئو خان محبوبه
: ائشیتمیشم     دیلیندن انین مآغایئو خان محبوبه هم نن

     . قوناق      اونلری بگ صمد آتام ائولنیبمیش تازا میرزاجلیل خانمل حمیده  ـ
      . خالقیزی.     خانم حمیده خانمل عزیزه آنام دوشوردولر باجاناق اولسا نئجه  چاغیردی

” “ ی.           ملنصرالدین کس هر شوشادا دگیلدی، آدام یاد میرزاجلیل ده هم یلر  اید
اوخویوردو. 

  . منیم     گلیرلر کی، گتیردی خبر .   5نوکر دوروب    ایواندا آتام اولردی آنجاق  یاشیم
  .       . آرتیرمادان    بیزیم چیخدیم ایوانا ده من بیرگه آنامل باخیردی ساری یولونا  آغدام

    .       ( بؤیرونده( گلیردی، فایتون اوزاقدان گؤرونوردو کیمی ایچی اوغوج یولو آغدام  ایواندان
.         . لدیر   میرزاجلی ایسه آتلی مدیر، خان حمیده گلن فایتوندا یلر دئد آتلی بیر ده

    .     . مخمرله،  قیرمیزی خانم حمیده چیخمیشدی پیشوازا کس هر یلر چاتد  گلیب
   . آتین       آغ میرزاجلیل دوشدو آغزیندا هنین درواز فایتوندان بزنمیش ساچاقل  قیزیلی

  . اونو             آتام ایدی هده چکم آغ شالواردا، کت آغ ـ گئییمده آغ ایاغا ـ باشدان  بئلینده،
    ( )    . محترم   هکی ند اوستو آتی، توتوب جلودان ندن ه یوی نوکر قویمادی ائنمگه  آتدان

آتدان          قوناق باسدی، هده مرتب ایکینجی اوزنگینی قالدیردی، یوخاری هلری پّل  قوناقل
ائندی.

.        . هییردی     بسل حرمت بؤیوک چوخ خانما حمیده آتام ایدی دئمک حرمت بؤیوک بو،
منیم     دگیشنده دنیاسینی هم .  15نن دانیشماغی    شلردن کئچمی ایدی وار  یاشیم

    .        . صمدبگ  للی تحصی اوروپا او، ایدی وار نطقی هل گؤز و یادداشی جلو گو سئوردی  چوخ
 . فلر          آغایئ ایدی قیزی قارداشی اوغلونون آغا احمدبگ متفّکر بؤیوک قیزی، فین  آغایئ
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ملریندان          آدا زنگین ان دورون و ایدی هسیندن زمر گلری ب پامبیق غین هبا  قر
کلریندن.         گئتدی اؤنونده ینین تلر مناسب استحصال و تجارت یئنی اونلر یلر  ساییلیرد

. یلر          بیلمیشد یایینا فلکتیندن سلشمه مفل دولشان کیمی کابوس غدا هبا قر دورده  او
حتی    آغایئف استحصال       1926صمدبگ پامبیق کیمی سونونا عمرونون ـ هدک ایل  نجی

       . شورا    ایدی؛ وار کآرخاناسی پامبیق هده بردع اونون شدیر ساتمی دولتینه شورا  ائدیب
. تیکیلمیشدی       یده اراض همین کآرخاناسی پامبیق بردعه زمانینداکی

: دانیشیردی   مآغایئوا خان محبوبه
. توتوردولر              گلری ب وقت او ـ گئچدی تایا او آرازی آتام گلنده حکومتی شورا  ـ

     . تلیق،    قی آجلیق، چونکی یلر، قالمیشد جسیز عل یلر قایتارد گئری سونرا  آنجاق
 )   . اقتصادی       یئنی نئپ یلر هد بیلم دولندیرا جماعتی باشلدی، مرض ائدیجی  سرایت

شخصی)          اولدولر، هلی وئرم آزادلیق اقتصادی هسیزلیکدن چار وقت، او یلر دئییرد  پلن
تصرفاتیوی          اؤز گل، یلر دئد یلر، چاغیرد دا آتامی یلر، قایتارد کلره مال تلری  تصرفا

           . آسان   ائتمه اداره قالمیشدی؛ دوشوب اوسته بؤیرو گوج ـ ایش بوتون ائله اداره  اؤزون
  .        . کهریزلرینی،  اونون یلر چاغیرد گئری دا خانمی حمیده آدامی، چوخ دگیل  ایش

 . هدی         بیلم ائده اداره کس هئچ باشقا اؤزوندن هلرینی کآرخان توخوجولوق
هر           غین هبا قر مایدی، حکی ـ ماما آلمیشدی، تحصیلی طّب خانم محبوبه هم  نن

مدیری         ینین هس شعب صحّیه رایون لچین وقتی محاربه چالیشمیش،  یئرینده
همیشدی. ایشل

اونا     آتاسی گئدنده .    12اره شکیلده    للو کؤنو کلری مل بو وئرمیشدی جاهاز  کند
   (  ) سلمت       و آلمیش کارتی عضویت بلیتی پارتیا عوضینده هرک وئر تحویل  حکومته

مشهورلری،.        باغلری، قوهوملوق هلری، عائل زادگان تاریخی، انین شوش  قالمیشدی
   ( ) بیلگی      هرطرفلی دحّقینده هنری صنعتی سؤزو، بلری، مکت مسجدلری، هلری،  محّل

    .     . انین    شوش او خانمل حمیده هسین ائل رحمت اونا الله ایدی انسیکلوپدیا جانلی هن  وئر
ینین             قاد بو ائله دا تانیشلیغیم ایله تلری معیش و حیات ینین ملر آدا فکر بؤیوک  باشقا

 . باشلییب  تلریندن صحب
. آرتیرمیشدی            دا آز بیر ماراغی بو مسه تلری صحب ایله داواتدارووا خانم مینا  پروفسور

خانم     حمیده نالمللچی بی و مّلتچی
مظّفر          اوغلو بؤیوک دوغولموش جدان ازدوا بیرینجی خانمین حمیده خانم  مینا

  . او،    قیزیدیر داواتداروفون اوغلو مبگ خانمین    18ابراهی حمیده هسی نن  یاشینادک
       . نلری   گل باشینا بوتون اونا بویونجا للر ای هسی نن بؤیوموشدو دیبینده ینین  دیز
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دئیه         و کلرینی دئدی باشقالرینا کلرینی، هدی بیلم یازا و قلرینی یازدی  دانیشمیش،
. سؤیلمیشدی   هدک هلیگین اینج کلرینی هدی بیلم

حیاتینی        هکی تد برئس خانمین حمیده بیری هلریندن خاطر خانمین  مینا
ایشیقلندیریر. 

خانم     حمیده کیمی، )  16بیلیندیگی ) سرهنگ    گلریندن ب بردعه هباغ ر ق  یاشیندا
     . هکی     نظارتیند سلرین رو تلر وق او مبگ ابراهی وئریلمیشدی اره داواتداروفا بگ  ابراهیم

  . جدان       ازدوا بو شدیر ائتمی خدمت هسینده قلع قارص سونرالرسا هسینده، قلع  برئست
 . شلر     گلمی دنیایا مینا و مظّفر

: دانیشیر      خانم مینا داشییان آدینی ینین هس عّم
هلر               گئج قورار، انسّیت گلر، آرایا بیر تئز ـ تئز نخبه ی نظام ائدن خدمت تده برئس  ـ

     . کی،      آلینیر قرارا گون بیر یلر فورمالشدیرارد محیط مدنی دا بونونل هر،  کئچیر
  . طلرین         ضاب یوکسک گلسین پالتاردا ماراقلی بورا کس هر و کئچیریلسین  کارناوال

      .      ( تلش( دئیه گئیینسین نه کس هر وئریرلر سفارش پالتارلر یئنی ملری خان  افسرلرین
  . آذربایجان         ییه درز آلدیریر کوپور ایپک، تول، گلی رن چهرایی خانم حمیده  کئچیریر

پالتار          نلی عاراقچی نلی، چپک اوسلوبوندا گئییمی قادین هباغ قر آنلدیر، گئییمین  مّلی
           . تلر  صحب دونور، یئرینده کس هر گیرنده سالونا گئییمده بو خانم حمیده ائدیر  سفارش

. ائدیر             تاماشا للیگه ه گؤز بو دوروخوب آن بیر کس هر چئوریلیر، اونا گؤزلر  دایانیر،
نه            اولدوغونو، هارادان گئییمین بو یاخینلشیب اونا للر ژنرا حتی یانا، بیر نلر  قادی
 .          . بیر  گئییمیمیزدیر مّلی بیزیم بو، کی، ائدیر ایضاح خانم حمیده سوروشورلر  اولدوغونو

اولن              گئییمی قادین بیر هل گؤز و ظریف بئله کی، دئییر ادان اوج ایچینده حیرت  ضابط
    . حمیده      غالبی کارناوالین همین کسیزدیر ش اولماسی صاحب مدنیته بؤیوک  خلقین

آذربایجان،            یاخینلشیب بیر ـ بیر یلر اشتراکچ کیمی هنه بیت نلیک ش و اولور  خانم
 . وئریرلر     للر سوا اونا حّقینده هباغ قر

یسی            داشیییج ده ینین دگرلر اوروپا دا اولسا باغلی محکم دگرلره مّلی خانم  حمیده
         . ـ    ایدی وار یئری اؤز تلرین مّل بوتون اطرافیندا اونون ایدی یسی تبلیغاتچ قیزغین  و

ینین         هس سفر هسینده، عائل اونون یلری ایشچ ارمنی لهستانلی، روس، یهودی،  گورجو،
       . گؤره    نلیغینا انسا دگیل، گؤره ملّیتینه نلرا انسا او، یلر اید تلری دوس اوتوران  باشیندا

 . وئریردی  خانم          1905دگر حمیده ائدرکن طغیان آجلیق و تلیق قی غدا هبا قر ایلده  نجی
 . بیر          گؤسترمیشدی یاردیم ده یلرینه کندل ارمنی آج یاناشی ایله یلری کندل  مسلمان

حمیده          وئریردیسه جان هلیکدن خست یاخود آجیندان، بالسی اؤنونده گؤزلری انین  آن
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  . ـ          ارمنی دگیلدی اهمّیتلی اصل اولماسی تدن مّل هانسی نلرین انسا بو اوچون  خانم
   “ ارزاق       کندینه ارمنی ییه ن کس هئچ غدا هبا قر للرینده ای یدورماسی قارش  مسلمان

    . ینین”      رفتار انسانجا جور بو همیشدی بیلم قینایا خانمی حمیده دئیه  گؤندردین؟
ارمنی            خانم حمیده بئله چاغیندا شّدتلی ان نلرین قیرغی مّلی کی، ایدی هسی  نتیج

بیر           ائدیر، گلنی الیندن اوچون سؤندورمک آلوو هرک گئد باریشیغا یانینا ینین کلر  بؤیو
   . ارمنی      هلرله دفع او، آلیردی یسینی قارش ینین آخیدیلماس قان للردا حا  چوخ
هرایینا        ینین شلر یورددا قالن یسیندا قارش هسی قیریلماق هرک دوش هسینه  محاصر

و              اونا ارمنی بیر هئچ زمان بو و قورتارمیشدی اونلری هرک گئد ایله هسی دست ینین  باش
 . همیشدی     ائتم جسارت آتماغا گولله ملرینا آدا

قادین   هچی معروض ایلک
یدا          توپلنت نالخلق بی خانم حمیده کی، تدیر عبار بوندان فاکت ماراقلی  داها

 . یدیر     قادین آذربایجان ایلک ائدین چیخیش
کیمی،    دئدیگیم . 1905آرتیق باکی       اولموشدو آجلیق دهشتلی غدا هبا قر ایلده  نجی

 . حاجی       یلر ائدیرد یاردیم اوچون آلماق یسینی قارش آجلیغین  میلیونچولری
آدینا       خانمین حمیده تلقرافل ییئف تق نالعابدین . 1000زی آنجاق   گؤندرمیشدی  مانات

سایی           نلرین انسا قیریلن ائدیر، طغیان هلیک خست آجلیق، اولمور، یئترلی بونلر  بوتون
        . باش   غدا هبا قر میلیونچولری و یلری ال ضی باکی زمان بو بیلینمیردی حسابی  ـ

    . مدان      خان حمیده ووروب تلقراف چاغیریرلر قورولتای اوچون ائتمک مذاکره نلری ه  وئر
. هییرلر         ایست هسینی وئرم فلرینی تکلی ائدیب چیخیش قورولتایدا و حاضرلماغی  معروضه

هجگینی           ائد ه معروض و هجگینی گل ییا باک اوچون قورولتای جوابیندا دا خانم  حمیده
قادین.            بیر کی، توتورلر خبر قوچولری باکی اؤنجه گون بیر یدان قورولتا  بیلدیریر

.      . دگییر      بیرینه ـ بیر شهر هجک ائد معروضه آچیق اوزو یسیندا قارش یلرین  کیش
  . حمیده      یلر تشکیلتچ کسیرلر یسینی قاپ سالونون هجک کئچیریل قورولتای  قوچولر

       . ایسه   اؤزو گؤندریر، قورولتایا هسینی معروض خانم حمیده بیلدیریرلر وضعّیتی  خانما
 . ائدیر       امتناع اشتراکدان دئیه توتسون باش قورولتای

سونرا،   للر ینین      1912ای یلر پامبیقچ زاقافقازیا سده تیفلی ایلده  نجو 13نجو
         . کیمی  صاحبی تصرفات بؤیوک و تورپاق ایری خانم حمیده کئچیریلیر  قورولتایی

) . یئری          ائدیر معروضه و قاتیلیر قورولتایا ترکیبینده ینین هیأتین نماینده گلن غدان هبا  قر
ائتمک           اصلح باخیب سونرا حاضرلدیقدان هسینی معروض او، کی، ائدیم قید  گلمیشکن،
  :        . کیشی،   آ اولور بو سؤزو ایلک آلرکن هنی معروض میرزاجلیل وئریر میرزاجلیله  اوچون

14



        !  ( معروضه   ( آنجاق قیسالدیر، یئرلری چوخ بیر هده معروض او، ائدر؟ نطق دوکلد دا  آرواد
قدن          ناح اختصارلرین و اولدوغونو دگرلی چوخ اونون سونرا ائدیلدیکدن  نشر
       .( شلرل   آلقی و هنیلیر دینل ماراقل هسی معروض خانمین حمیده آلیر بوینونا  ائدیلدیگینی
 . قورولتایین.         ایدی قادین ایلک اولن یسی هچ معروض قورولتای قافقازدا او،  قارشیلنیر

قادین           500 ارمنی نفر بیر جمعی باشقا مدان خان حمیده آراسیندا هسی نمایند  نفر
 . همیر           ائل هک اور دانیشماغا مجلسده بیر معتبر بئله دا او کی، وارمیش

عین          شدیر، آلمی تحصیل باللری کندلی حسابینا وسایطی شخصی خانمین  حمیده
ائتدیره            دوام تحصیلنی اؤز گنج نسیز امکا اونلرل حسابینا خانمین محتشم بو  زماندا

 . بو.           اولمور گلمک راست معلوماتا دقیق هده بار بو الیازمالردا کی، تأسف شدیر  بیلمی
ـ             جهتیندن بیر مهم داها خانمین حمیده ـ شخصیتین بؤیوک بو ایسه تسیزلیق  معلوما

 . آچیر   صحبت تواضعکارلیغیندان
    . نئچه        بیر للرده ای او ایدی آرتماقدا سئوگیم اونا اؤیرندیکجه حّقینده خانم  حمیده

حیرتیمی          تلرینه حرک خانمین محتشم بو نلریندا زما آغیر تاریخین یازدیم،  مقاله
”! وارمیش.        “   ملریمیز خان نه اولدوم، عاشق چوخ داها تانیدیقجا دریندن داها  بیلدیردیم

 . دویدوم   غرور دئیه
  .    . حمیده    هجه، بئل گئرچکلشر عشقله کلر ایست قدیر عش قانادی آرزولرین  بوتون

منی      سایغیم بؤیوک اولن ”80خانما “ ه      هلریم خاطر یاتان آرشیوده آرتیق  ایلدن
 . شدوردو   قوغو اونا هلتدی، یؤن

اینستیتوسوندا  الیازمالر
        ” ملر“ عل مّلی آذربایجان نهایت، سراغلییب، ولردن آرشی سیرا بیر ی هلریم  خاطر
  . عدالت       دوستوم تاپدیم اینستیتوسوندا الیازمالر آدینا فضولی محّمد یسی  آکادم

گؤروشونه          عادلوفون اوغلو موسی محّمد مدیری اینستیتونون بیرلیکده ایله  طاهرزاده
    . گلن       الیندن اولسون، ساغ هدیک ایست کمک اوچون باشلتماق ایشی بو  گئتدیک،

   . ملر         آدا یاخشی بلی، ائتدی دا یسینی هام ینین کلر دئدی و وئردی سؤز ائتمگه  کمکی
... گئدیر      هلجه گؤز ده شلری ای انین دنی اولندا

   . هدیگیم     گؤزلم قارشیما آنجاق باشلدیم چالیشماغا سالونوندا اوخو  اینستیتونون
          . الیازمالرینی  خانم حمیده کی، ایدی بو بیری هلردن مسأل چتین چیخدی هلر  70مسأل

هلر            علو زمان بو کؤچورموش، اوزونو نلرین مت بعضی یازمیش، دفترینده شاگرد چوخ  دن
هسینده.           عرف سیلینمک ایتیب یلر یاز بو و یازمیشدی مدادل نلر مت بعضی  ائتمیشدی
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شلریم.            ای باشقا آخی نسوزدو، ممک ائتمگیم ترجمه اوتوروب سالوندا متنی قدر بو  ایدی
   .       . نلرین   مت اسکی بئله ایدیم چالیشمالی ائوده گؤتوروب متنی هلی، دئم ایدی وار  ده

    .   ( اونلرین  ( یولو چیخیش تک یاساقدی چیخارماق یسین فوتوکوپ سل کسئروک  اوزونو
     . آلیندیغیندان   جدن خار ایسه تلری لن میکروفیلم ایدی حاضرلماق  میکروفیلمینی

       . الیمیزدن    ده ایشده بو معلم محّمد حرمتلی وئریلیردی مقداردا محدود  اینستیتویا
توتدو. 

  ” “   . اولن    شلریندان امکدا قدیم اینستیتونون آییردیم سئچیب الیازمالری  من
فالدین          سی حاجی صنعتکار لسیز مث اوزره اویما ناخیش اوزرینده آغاج  فوتوقراف،
سایدیغینی       بورجو شلیق وطندا اؤزونه حاضرلماغی میکروفیلمی ییئف  محّمدول

 . یئتیردی            یئرینه اوستالیقل و قایغی بؤیوک ایشی بو ده گئرچکدن و بیلدیردی
آرایا          هلرین خاطر بو کس هر ائتدیگیمیز مراجعت اینستیتوسوندا الیازمالر  عمومّیتله،

یسا          هانس ائدیر، گلنی الیندن اوچون چاتدیریلماسی خلقه هسی، گلم هیه عرص  ـ
   !    . فالدین   سی معلمه، محّمد نلرمیش انسا هل گؤز نه چالیشیردی یاراماغا  ایشیمیزه

    ! نه         مدنّیتین مّلی اونلر کی مّنتدارام قدر او شلرینا امکدا خانم سالونونون اوخو  معلمه،
تبلیغ           قوروماغی، دگرلندیرمگی، مدنّیتی بو و ائدن درک هلیکله اینج اولدوغونو  دئمک

! نلردیر     انسا مدنی گئرچک باجاران ائتمگی
ـ          یسیز سا اولن هگیمده اور چوخو دیلیمده، آزی گؤتوروب میکروفیلمی هجه،  بئل

     . آرخادا     هسی مرحل بیر آغیر ایشین آیریلدیم اینستیتودان للریمل او ساغ بسیز  حسا
 .   ” دوشونوردوم. “  دئیه ندیر آسا قالنی قالمیشدی

... کتابخانا   آه،
     . بللی       و سراقلدیم ـ سوردوم ایمیش یده هل ایر هله چوخو کلرین نلی چتی دئمه،  سن

 . نهایت،          خدور یو تکنولوژی بیر هجک کؤچور کاغاذا میکروفیلمی هده اؤلک بو کی،  اولدو
هجک            بیل گؤره ایشی بو کتابخانامیزا مّلی آدینا آخوندزاده سفیرلیگی ژاپون کی،  اؤیرندیم

 . ائدیب   هدیه نلیق ادا آو
دوز            ـ دؤیدوم ایاق کتابخانایا ایل ایکی اوچون کؤچورمک کاغاذا میکروفیلمی  همین

.          ..! آچدیم  سؤز اهمّیتیندن ایشین بو مدیرینه کتابخانا گؤروشوموزده هر ایل  ایکی
ایشی            بو مدیر؛ سئوگی هجه ساد دگیل، صنعتیم دگیل، هم ساح دگیل، ایشیم کی،  دئدیم

     . یاخشی      منی اوزله گولر مدیر هییرم ایست ائتمک خدمت بیر هیه جامع  گؤرمکله
       . اوشاقلیغیم  تانیییرام، یاخشی آغجابدیعی کهریزلینی، کی، دئدی بیلدیردی  آنلدیغینی
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 . سببینی         هییک هج هد ایشل ایل گلن نلیغی ادا آو بو بیز آنجاق کئچیب، الردا  اور
 .  ” بورادا “     هدی سؤیل یدیر هل گلم اوستا ندان ژاپو قوراشدیریلماییب، هله  سوروشدوغومدا

 .. کی؟       بیلردیم دئیه نه ـ بیتدی سؤزوم
ایسه    ایله .  8ـ 7گلن بو   قالیردی هلردن     8ـ 7آی واسط باشقا دورمادیم، بوش یدا  آ

  . ـ          قاچ اولمادی علج آنجاق چکدیم، باش یئرلره مختلف چالیشدیم، ائتمگه  استفاده
چیخاران            اوزونو لنتین اوچون قویماق یولونا ایشیمی دوستوم بیر توتان خبر مدان  قوغو

    .    ( ) چونکی   آلینمادی، ایستدیگیمیز یئنه منه باغیشلدی آلیب اسکنئر داراییجی  بیر
اورایا          ایدی، مالی اینستیتوسونون الیازمالر او، ـ بیلمزدیم دوغرایا  میکروفیلمی

 . ایدیم  قایتارمالی
 . دئدی           گؤروشدوم مدیرله یئنه توتدوم، اوز کتابخانایا یئنه اولدو، تامام وعده  نهایت،

   . ماتئریال       سیزین وار کارتریجی بویدا صندوق آوادانلیغین بو هدیر،  3ـ 2کی، صفح  مین
 . گتیرین       آلین کارتریج آیریجا سیز بوشالر؛ کارتریج

   ! شهره،        سالدیم های تاپاجاقدیم؟ هارادان کارتریجی بویدا صندوق امان، ـ  امان
 . یئنه             خدور یو ساتیشدا بیر هئچ یئرده، هئچ کارتریج اؤلچوده بو کی، اولدو بللی  آنجاق

         . یدا   باک نلیق ادا آو بو کی، دئدی اوستاسی سایار بیلگی کتابخانانین کتابخانایا توتدوم  اوز
 . همین         اولر گتیرتمک فیرمادان نداکی ژاپو ـ یدان استحصالچ یالنیز اونو  ساتیلمیر؛

 . هدی    گلم جواب یازدیق، فیرمایا
کارتریجی        بو کی، دئدیم گؤروشدوم، مدیرله دولدورماغا   2یئنه یئنیدن  دفعه

اولدو.             بللی سوندا آنجاق گؤستردی، اوز خوش دئدی، سؤزلر اوزادی ـ اوزون  حاضرام
 . کتابخانا            گلمیر آنلمینا یلیق راض بیری هئچ سؤزلرین خوش و اوزون گولر بو  کی،

ممکن          دولماسینی ایسه سونرا بوشالندان بوشالر، کی، ایشلتمیردی کارتریجی  مدیری
آنلیا.            جور هئچ اولدوغونو فکرده نه هدیگینی، ایست دئمک نه اونون من  سایمیردی

... اولور       بیلمزلیگی دیل بئله آدامین آرادا بیلمیردیم؛
ژاپون          کتابخانا هشیب، معّینل الری قاید استفاده آرتیق کی، گلدی خبر  نهایت،

  . وقتینده       هنی مسأل باشلییر گؤسترمگه خدمت للو پو ایله هسی هدی ینین  سفیرلیگ
 . ایشین         اولدوم یارارلنمالی خدمتدن بو قیناییب خیلی اؤزومو اوچون  آنلمادیغیم
کتابخانا           کی، چیخدی خبر سونرا چاتدیردیقدان باشا هنی صفح مین ـ یسینی  یار

      ...   . گلیر،     هلی گولم ایندی منه تلر صحب بو ایسه نه آرتیریر قات ایکی حّقینی  خدمت
 . ایدی       یوخ حالیم هجک گول هئچ اوندا آنجاق

1967... و     نشری ایل نجی
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 : الکترون         زمانی یارادیجیلیق و بیتدی شلر ای تکنیکی اوزرینده الیازمالر هلیکله،  بئل
حلرین       شر توتوشدورولماسی، نلرین مت رداکته، ترجمه، حاضرلنماسی، انین  وئرسی

. باشلندی    باشقالری و حاضرلنماسی
    ” و    “   اولوبمو اثری آدلی هلریم خاطر حّقینده میرزاجلیل خانمین حمیده هده نوب  ایلک

 . آختاردیم    جواب للرا سوا باشقا
هله        زمانوف عباس پروفسور کیمی، اولدوغو خانمین    1967بللی حمیده ایلده  نجی

        ” ائدیب،“ ترجمه سربست هلری حّص عاید میرزاجلیله الیازماسیندان آدلی هلریم  خاطر
  ”   “ آلتیندا    آدی هلریم خاطر حّقینده میرزاجلیل اویغونلشدیراراق سیاستینه  دورون

بؤلومونون.            بیر انین الیازم ده ائدیلسه حصر میرزاجلیله اساسًا نشر بو البته،  بوراخدیریب
      . نشرده     بو بلری طل ایدئولوژی دورونون آنجاق یدیر اهمّیتل چوخ لراق او چاپی  ایلک

  . مثال        بیرجه هلنیب نتیج فلرله تحری جّدی سیرا بیر اوزلشمایان کلیکله گئرچ  بوگونکو
     ” “ اوجدان.     نشرینده زمانوفون عباس سؤزو تورک یازدیغی خانمین حمیده  گؤستریم

”  “  ”  “   .    ” “  ، دانیشیردیق تورکجه ، کلر تور بیز مثًل، ائدیلیب عوض ایله آذری  توتما
“ ”  “    ...” آذریجه“   ، یلر آذر بیز هرک شدیریل دگی هلر افاد کیمی بیلنده اولدوغوموزو  تورک
    .   ”   “ حلر”  شر و قیدلر بوراداکی وئریلیب کیمی بیلنده اولدوغوموزو آذری ،  دانیشیردیق

کی،          بئله گؤستریر، اؤزونو تأثیری جلو گو ینین یس ایدئولوژ کمونیست ده  بؤلومونده
   ” آپاردیغی      “ اونلرین آدلندیریلیب، مرتجع یلری ال ضی و قوروم مّلی اکثر نین ا  آذربایج

سکوتل            اوزریندن اونلرین دا یا دگرلندیریلیب، کیمی ضد خلقه یا مجادله  مّلی
کئچیلیب. 

هسیندن           عائل خاندان ـ حاکم نسلیندن، خان غین هبا قر خانم حمیده کی، یدیر  بلل
 . آتاسی          ایدی منسوب هسینه طبق مالک الی ضی ایدی، صاحبی تورپاق ایری  چیخمیش

. ایدی         جوانشیر احمدبگ یازیچی اصلحاتچی، معارفچی، ملی گؤرک للی، تحصی  اوروپا
ـ            ایدی وار طرزی حیات اویغون شخصیتینه و هسینه زمر اؤز خانمین  حمیده

 . ایدی      الی آم اونون یلیک هچ خیری و یلیک بو     1967معارفچ اونون نشرینده ایل  نجی
  ”  “ فلر     صین یسینی ایدئولوژ ، یایینیب گؤزدن هاینکی ن فعالّیتی بوتون هکی تد  استقام

ن            دشم خلقه هسینی زمر الی ضی ـ زادگان ده اوزدن بو قورموش، اوزرینده هسی  مبارز
خانم           حمیده حتی لراق او اویغون طلبینه ینین رژیم شورا چالیشان تانیتماغا  کیمی

       .    ” بیر“  سئور ت مّل گئرچکدن بوندا بیز البته، ائدیلیب تنقید گؤره نه طبیعتی  صینفی
چلو           سو اؤزونو دورون همین دگیل، زمانوفو عباس پروفسور مرحوم اولموش  ضیالیمیز

وئریلمیش.            یول نشرده همین ده بیری مقصدلریندن باشلیجا نشرین بو بیزیم  ساییریق
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 . قدیر     قالدیرما ادان آر شلری یانلی ایدئولوژی جّدی

کؤرپو    موضوعموزا کئچمیشیندن غین هبا قر
داغیلماغا          1747 حاکمّیت مرکزی سونرا قتلیندن افشارین شاه نادر ایلده  نجی

)     . داخلی.      آغاسی ائشیک هین شا نادر قویدو قدم دورونه قلر نلی خا آذربایجان  باشلدی
         ( درباردان  اوزوندن مناقشه سیاسی بیر هده عرف همین یبگ هعل پنا اولن ناظری شلر  ای

     . یبگ      هعل پنا خبری قره هین شا نادر سیغینمیشدی هباغا قر یوردو دوغما و  قاچمیش
        . بو   بگ اولن هسی تجرب بؤیوک هسینده ائتم اداره دولت اولدو گؤیدندوشمه  اوچون

ملرینی           آدا نفوذلو ان غین هبا قر باشینا چیخیر، آچیغا قلیقدان قاچا کیمی ائشیدن  خبری
. باشلییر        فعالّیته گئنیش اوچون قورماق نلیق خا مستقل اراق توپلی

اولدی           چنگیز جوانشیرلر کیمی ائتدیگی تصدیق ده وزیرین یوسف ادیب  بؤیوک
 . توتوردولر          اساس هلرینی تؤر چنگیزخان ده هسینده ائتم اداره دولت و ساییلیر

نلیغی      خا هباغ قر قوردوغو نین خا هعلی اورتالریندان    18پنا یوزایلین  نجو 19نجی
ایله           قلری نلی خا آذربایجان باشقا کیمی اشغالینا روس ـ ربعونه بیرینجی  یوزایلین

    . فرقلندیرن      باشقالریندان نلیغینی خا هباغ قر یاشادی عمر تاریخی بیر معّین  یاناشی
تحصیلی،             قادین ده بیر یسینه، ترّق مدنّیتین و معارف منجه، ایدی؟ نه جهت  اساس

. امکان       یارادیلن یلیگینه هچ خیری قادین و یلیگی معارفچ قادین
   . تحصیل،       معارف، اونون یدیر هس یئتیرم ینین مکتب هباغ قر ده جوانشیر خانم  حمیده

سیاستین،          مدنی یورودولموش خانلیغیندا هباغ قر ـ دگیلدی تصادفی فعالّیتی  خیرّیه
     . قورومو      دولت بیر نلیغی خا هباغ قر ایدی هسی بهر حرمتین قلرینا حقو مدنی ینین  قاد

 . ادیر           یاشاماقد ده گون بو هلری عنعن سیاستی مدنیت اونون بئله، بیتسه لراق او
حاکمّیت        آراسیندا یبگ مهرعل خانل مخلیل ابراهی للری اوغو نین خا هعلی  پنا

  .      . اونون    آنجاق دوشدو دیدرگین غدان هبا قر یبگ مهرعل سوندا ایدی وار دعوا  اوغروندا
       ” یوکسک  “ اوردودا، یاشاییر، ساراییندا خان غدا هبا قر محّمدبگ باتمانقیلینج اوغلو  یگانه

 . مخلیل        ابراهی کئچینیردی نظارتینده ینین یس عم زماندا عین ائدیر، خدمت هده  وظیف
مخلیل          ابراهی سونرا هندن یئتیر قتله خان مصطفی شیروانلی محّمدبگی سلر، رو  خانی

ساخلییر،          نظارتده هلرینی هم تؤر گین محّمدب عصیانکار دا خان مهدیقلی اوغلو نین  خا
. یاشادیردی         حّدینده یوخسوللوق اونلری دئیه نلر اولماسی الی اّدع حاکمّیته یئنیدن

 . لله        یئتیشیر هسینه لل صادق هنین عائل خبری هسی اؤلدورولم ندا شیروا گین  محّمدب
       . اوغلو   گله یب مهرعل یلری کیش هنین عائل بو گؤردوکو، او ایدی آدام  دنیاگؤرموش
     . ائوین      بو کیمسه ساغلیغیندا اونلرین قالدی شسیز با عائله یئتیریلدی، قتله  محّمدبگ
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بو          هییب شوشل قلرینی قول ن دشم ایندی ده ائتمزدیسه جرأت کئچمگه هورلریندن  هند
     . هیه       کیمس لله ده اوزدن بو گودور فرصت سؤندورمگه دا قورونو سون  اوجاغین

      ( اوغلو  (  یگانه گین محّمدب ایله ه گئج هدن وئرم بروزا هدن سئزدیرم هدن،  یاشلی 5بیلدیرم
اونو         ائتدی، تغییرلباس گؤتوروب قوینوندان سیجاق ینین آناس یاتاغیندان، ینی  جعفرقل
     . سیرا          ـ آرا بویو یول هلدی دوز یول آلیب چیگنینه دا چووالی قویوب چووال بیر  کهنه
    ) فطیر     نازیک پیشیریلمیش اوستنده ساج یوخادان چیخاریر، چووالدان اوشاغی  دایانیب
 ” دئییب)   “      تیققیلدات بئلیمی اولسا ایستگین چیخارما، سسینی وئریب سودان ، هک  چؤر

       . او       آرازین هرک گئد یول هلرله هفت نلرله، گو او، ائتدی دوام یولونا و قویدو چووال  یئنیدن
  . نین        خا مخلیل ابراهی یئتیشیر تهرانا نهایت، هرک، کئچ کندلر شهرلر، آدلییر،  تایینا

کی،            یوللییر خبر چاتیب سارایینا انین آغ آغابگیم حرمی باش هین شا فتحعلی  قیزی،
 . گتیریب      خبر واجب غدان هبا قر گلیب، فلنکس

    “ اوغلومو        گلرسه ایش بیر باشیما هیه لل وفالی محّمدبگ کی، دگیل بللی  تاریخه
      .    ” محّمدبگی  کی، بودور اولن بللی آنجاق ائتمیشدیمی توصیه دئیه یئتیر  فلنکسه
عشقیندن،          دا انین آغ آغابگیم بیلیردی، یسینی سئوگ اونون لله بؤیوتموش  الینده

ـ             اوشاغین بو گؤره اونا ایدی، خبردار گذرانیندان ـ گون دربارینداکی قاجار  طالعیندن،
تاپا           سیغیناجاق بیر اعتبارلی داها اوجاغیندان آغا آغابگیم ینین یادگار تک گین  محّمدب

       . باغرینا    آلیب کیمی توتیا اوشاغی آغا آغابگیم ایدی قلی ح دوشونمکده هجگینی هی  بیلم
 .    ( گؤتورور  ( اولدلیغا کئچیریر، هسیندن یخ کؤینگیندن باسیر،

. بؤیودو          یانیندا ینین یلر یب ب ندا، ایرا یبگ جعفرقل باباسی کی، یازیر خانم  حمیده
شوشایا،           قاچیب عجباتیندان احوالتی محّبت بیر چاتدیقدا یاشا یئتکین سونرا، للر  ای

         . خانمل   زهره قیزی یسی عم سونرا قالدی، اورادا مّدت بیر سیغیندی اوغلونا یسی  عم
    . ن        دشم هنین لل صادق هلیکله، بئل قاییتدی ییه کهریزل تورپاغی بابا ـ دده اؤز هنیب  ائول

بابا             ـ دده لراق او عائله و سلمت ـ ساغ یبگ جعفرقل کؤرپه قاچیردیغی  جایناغیندان
          . بو  آنجاق ایدی، وار تورپاغی قسیز بوجا ـ اوجسوز اونون یده کهریزل دؤندو  تورپاغینا

حال         یارارسیز سوواریلمادیغیندان قالدیغیندان، مسیز باخی هسیز، یی للر ای اوزون  تورپاق
بئجرمگه،.          ـ اکیب قلرینی تورپا گئنیش ایدی، کاسیب چوخ یبگ جعفرقل  دوشموشدو

       . ـ     اکیب گؤره جلرینا احتیا هلیک گوند ایله هسی لل ایدی یوخ امکانی قورماغا  تصرفات
. یاشاییردی       مدا دا ره ق ایله هسی عائل بؤیوک بئجریر،

داها             و خان کی، گلیر طلب تزاریندان روس خانا مهدیقلی حاکمی سون غین هبا  قر
مرکزینه         امپراتورلوغون اوچون آلماق تحصیل للرینی اوغو عائله نئچه  بیر
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آچیر،.         هنی مسأل توپلییب نلرینی اعیا یاخین شوراسینی، عائله خان یدیر هل  گؤندرم
ایشین           بو یسینیز، هل گؤندرم اوغلونوزو بیرینیز سیزلردن خدور، یو اوغلوم منیم کی،  دئییر

         . کافر   گئدیب اوغلونون کس هئچ ائدیر، اعتراض کس هر خدور یو هسی چار  باشقا
راضی          هسینه ایتیرم ایمانی دینی، هسینه، یئم یئمک بدان قا بیر یلرله مسیح  اولماسینا،

گین.           یب مهرعل گل، سن اولسون، ساغ خان کی، دئییر بیری نلردان اعیا  اولمور
اویون          بیر بؤیویوب جدیرلر، نادین اونلر دا اونسوز گؤندر، بیرینی هلریندن هم  تؤر

”! “    . احسن       فکره بو هامی دوشسون اوزاق بورالردان بیری اولماسا هئچ قلر،  قاییراجا
دئییر.

تصادفًا           گویا اوستو، یول گئدرکن عمارتینه هکی خد هندار خان مهدیقلی گون  بیر
    . نلریوی      اوغل کی، دئییر گؤروشده گلیر قرارینا چکمک باش یبگه جعفرقل یاوغلو  عم

  . یبگ     جعفرقل تهردیرلر نه گؤروم بیر .  6گؤستر بو     خان گتیریر حضورونا نین خا  اوغلونو
ایسه           سنین خدور، یو اوغلوم منیم دئییر، گؤستریر، احمدی باخیب دّقتله هلره ییئتم  یئن

بیرگه            6 ایله للری اوغو اؤز آپاریب کی، هییر ایست اوغلومو مندن امپراتور وار،  اوغلون
         . ینین    تزار روس گؤندریم کیمی اوغلوم اؤز منه وئر احمدی وئرسین تحصیل ـ  تعلیم

ندیر،.           للری اوغو سنین ده هم بونلر وئریر، جواب بئله خانه یبگ جعفرقل  حضورونا
       . اوردوسوندا    روس و تحصیلی روسیه جوانشیرین احمدبگ ائله بیلیرسن نه شدیر،  پئشک

13 . باشلییر      هدن حادث بو خدمتی للیک ای
         ” ییه“ ن تلری معلوما سون حّقینده هسی تاریخچ عائله اولونان قید ده ده هلریم  خاطر

. اوچون              اولماق مّنتدار صداقته بیر وفایا، بیر هجه ساد ائدیرم؟ قید داها بیر پارچادا  بو
یئرینه           اوچون قالماسی سلمت طفلین هسیز چار بیر ینین خدمتچ بیر صادق هنین،  لل
       . رحمت     قلره صاد بوتون و ییه کیش او الله اوچون وورغولماق بورجونو وفا  یئتیردیگی

ـ           هسینه هرم کؤز یئنیدن اوجاغین بیر سؤندورولمش حرکتی لسیز مث بو اونون  ائتسین،
خدمت            مدنیته مّلی معارفه، مّلی و هسینه گلم دنیایا ینین اولدلر بؤیوک نسلین  بؤیوک

. اولدو   وسیله هلرینه ائتم
  . متنی        همین شدیر یازمی حالینی ترجمٔه جوانشیرین احمدبگ آتاسی خانم  حمیده

      ” “ . قالعاده    فو گین احمدب دا حالدا ترجمٔه ده، ده هلریم خاطر ائتمیشیک علوه کتابا  بو
        . ینین  آتاس خانم حمیده کی، ائدیلیر حّس هسیندن کلم هر شدیر یارادیلمی  اوبرازی

. ندور  وورغو شخصیتینه
 . هکی         اثرد یدیر یازیچ استعدادلی خانم حمیده کی، هییرم ایست ائتمک قید  خصوصی

گوجو         ینین قلم دویدوغونو گؤروب گؤستریر، استالیق غیرعادی تصویرلرینده  طبیعت
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    . آلماساق       نظره هلرینی ترجم بعضی بیلیر ائده تقدیم اوخوجویا شکیلده جانلی  ایله
   . هلیک      گوند شخصی هجه، ساد شدیر اولمامی مشکلی ملی دوا یلیقل یازیچ خانم  حمیده

 ” “ امکان.       ده هلریم خاطر چیخارماسی اوزه استعدادین گیزلی گؤرونور، شدیر  یازمی
شدیر. تاپمی

.2011یول  16 ایل   نجی
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طاهرزاده  عدالت

گوزگوسو   هسیز لک ینین چاغ
( حّقینده(     هلری خاطر جوانشیرین خانم حمیده

     ( خانمین   (   حمیده وزیر خانم مهربان همکاریم و همفکر ایشداشیم و هداشیم  دوشونج
دیلیمیزه        تورک دوغما ادان روسج هلرینی خاطر ساخلنیلن انستیتوسوندا  الیازمالر

. سئویندیم           چوخ دئینده ایستدیگینی ائتدیرمک نشر حالدا بوتؤو دفعه ایلک هرک  چئویر
        “ : قیدلر     اثره هجک، ائد اصلح سن اونو کیمی بیتن ترجمه قویدو ده یوک بوینوما  آنجاق

 !   .” اولردیمی؟    یلشماماق راض یازاجاقسان ده حلر شر و
      . هنی     ترجم آرتیق خانم مهربان بیرینده نلرین گو اؤتدو للر ای دولندی، یلر آ ادان  آر
     . ایشیمین       ـ دگیلدی یئر قاچیلسی هدی ایست وفا عهده و وئردی خبر  بیتیردیگینی

ایاغا        هدک هی بیتینج ایش اوتورمالی، قاتلییب دیزلریمی اراق باخمای خلوغونا  چو
دورمامالییدیم.

        . روسجا   ده هم هسینی، ترجم هم اثرین اؤترو بوندان باشلدیم حدان اصل  اؤنجه
        . عذابل  بیر نئجه خانمین مهربان زمان توتوشدوران اونلری گؤتوردوم  متنینی

         . نئچه   بیر بعضًا مطلبی عینی خانم حمیده دئمه، سن اولدوم شاهدی ینین  قارشیلشدیغ
       . اولدوغوندان     فکر بیر ماراقلی بیرینده هر اونلرین یازیب تلرده روای مختلف و  یئرده

روایت           بیر عمیمی دولغون داها بیرلشدیرن یسینی هام تلرین روای بو خانم  مهربان
        . دقیق  مؤلف للیغینی آردیجی ماتریالین اولن الده ده هم قویوب  اورتایا

برپا        اؤزو سؤیکنمکله منطقه للیغینی آردیجی مضمون هچی ترجم هدیگیندن،  گؤسترم
   . ده           گؤره بونا یارانیب قلر فر بعضی آراسیندا ترجمه اوریژینالل روسجا دا زمان بو  ائدیب،

دیلینی           هنین ترجم یالنیز آپارمادان توتوشدورما اوریژینالل من کی، گلدیک قرارا  بئله
. یازیم          آیدینلتمالر و قیدلر عاید متنه بو و ائدیم اصلح

  . و         قیدلر بیلر دئیه خانم مهربان یالنیز آپاریلدیغینی هده سوّی هانسی  اصلحین
 . بری          وار امکانی یوروتمک فکر ده اؤزونون اوخوجونون ایسه حّقینده  آیدینلتمالر
تأثیر            دا اولسا نشری زمانوفون عباس پروفسور کتابخانامدا شخصی کی، بیلدیریم  باشدان
      . کتابی      همین یازانادک سطرلری بو حتی باخمادیم اونا قصدًا اوچون همک دوشم  آلتینا
         . رأیینی  اؤز هرک ائد مقایسه نشری ایکی هر اوخوجو هلیکله، بئل همیشم گؤتورم  الیمه

 . بیلر   قویا اورتایا
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 . باشلیجا           دگیل وئرمک بیلگی حّقینده ایشیم ده هئچ مقصدیم یازماقدا گیریشی  بو
 . کدیر      بؤلوشم اوخوجولرل هلریمی دوشونج حّقینده اثر ایستگیم

خانم             بیر ـ خدور یو نه هئچ هسی بلن تعج غیرعادی، اثرده بو اوچون اوخوجو  بوگونکو
   . دوشونن       بئله آنجاق والسلم آلیب، قلمه کلرینی بیلدی کلرینی، گؤردو نلری، گل  باشینا

. دئییلدیگینی         هاچان سؤزلرین بوراداکی ـ اونودور شئیی بیرجه چاغداشیم
مخصوصلوغونا      ینین زمان شورا اؤزومو دایر   1930ـ 1920من للرینه ای  نجو

 . آنجاق          ساییرام بیری ملردان آدا یازان و اوخویان چوخ ان ندا آذربایجا یلری  یاز
        : نه  هدک ایندی اثری بیر دوغروجول بئله یازیلمیش ندا آذربایجا دئییرم  جسارتله

       ! و    قورخمازلیغی هکی اثرد بو جوانشیرین خانم حمیده یازمیشام ده نه  اوخوموشام،
 . نیه؟       قویوب مات شلی با ـ للی عم منی للوغو دوغروجو

ندن    ( اؤلومو لین میرزاجلی هلر خاطر ـ)      1932بو سونرا ایل نئچه  1935ـ1934بیر
  “      . بیزیم  نلر اولمایا بیزدن تلرین کمونیس دا ندا آذربایجا بو، یازیلیب  ده

محو!”          جسمًا شکیلده کوتلوی بلرینی رقی سیاسی بوتون آلتیندا شعاری نیمیزدیر  دشم
ساده        قلری، اوغراتدی تررورا معنوی عمیمی اونلری یاخود کلری،  ائتدی

        ” مّلی“ و کلری یوروتدو سیاستی روسلشدیرما قاتی آلتیندا شعاری یلیک نالمللچ  بی
 ” “ آدینی       تورکیه کلری، ائتدی محو نسیزلیقل اما بئله یلرینی جوجرت  دویغولرین

   ” “ ” نشر    “ آلتیندا آدی هسیز الل ی ملنصرالدین قلری، قوپاردی دیبیندن دیلینی هنین  چک
   . اعتراض       کولخوزلشمایا زوراکی ایدی دور بیر دهشتلی سیغماز عقله کلری  ائتدی

لراق  یئنیجه       1930او نلری عصیا کندلی بوروموش آذربایجانی بوتون  دا
یئر         کندی یوزلرجه ائدن، محو انسانی نلرجه نمی او تلرین کمونیس  یاتیریلمیشدی،
 . بیر         ایدی توستولنمکده ده هله هلری لول ینین للر مسلس ینین، پلر تو سیلن  اوزوندن
“  ” “  ” “ خلق          ، استثمارچی ، قولچوماق آدام بیر هر اولن قویونو ایکی اینگی، بیر  آتی،

         ”  “ حبس”  یا گؤندریلیر، سورگونه یا هلنیر، گولل یا ایله آدی خاینی وطن ،  دشمنی
  ( محروم       (     حقوقوندان انتخاب حق ـ وئرمه رأی سوئرمه س حالدا یاخشی ان دا یا  ائدیلیر،
دئمک (         ائدیلمک محروم قلریندان حقو شلیق وطندا بوتون اصلینده ایسه بو  ائدیلیردی
کیمی).          قول صادق امریله مسکونون نلری صدالنا بو بوتون ندا آذربایجا  ایدی

  . او،       ایدی باقروف میرجعفر شخص بیرینجی ان بو   (1920گئرچکلشدیرن اوزوبری  دن
ـ)         نلرین قا قسیز ح تؤکدوگو یالنیز یلرینده کرس وظیفه بوتون  طرفه

 . همین        اوتورموشدو حسابینا ینین شلر یا گؤز آخان کیمی چای شلریمیزین  سویدا
وار           کیشی بیر هسی ائدیل حبس هسی، گؤندریل سورگونه هسی، هلن گولل هده نوب ایلک ندا  زما
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ـ         ایدی جوانشیر خانم حمیده دا او ایدی،)    1ایدیسه نسلیندن کلری)  2خان مل خلو  چو
ایدی،     وار ثروتی هکله)       3و چؤر دوزـ اونلری گلرکن هباغا قر اوردوسو  تورک

. سایر   و قارشیلمیشدی
       ”. . . . “ بگ   و خان ینین اؤزلر یلر کیش عظمتلی نلریندا زندا د و ک ن چاغدا  همین

ثبوت          آتدیغینی بهتان بئله یالندان اونلرا ینین باشقالر دانیر، اولدوغونو  نسلیندن
ـ            اؤرت اولدوقجا ممکن هلرینی علق قوهوملوق بللی ـ بس یاخود چالیشیر،  ائتمگه

:      . باشلییر    بئله هلرینه خاطر مسا خان حمیده یلر آتیرد جان ائتمگه سدیر با
 ... اوزاق“        جوانشیرین خان پناه جوانشیر یبگ جعفرقل آتاسی گین  احمدب
اوغلو،.         یگانه جوانشیرین محّمدبگ یبگ جعفرقل هسک، دئ دقیق داها ندیر ملریندا  قوهو

.” یدیر   هس نو گین ب مهرعلی
” “  ” “     ”. . . . “ بگ   ، خان کیشیلر عظمتلی نلریندا زندا د و ک ن چاغدا  همین

 . حمیده         یلر ایچیرد آند اولمادیغینا ینین قلر تورپا دا پارچا بیر اراق باخمای  آدلنمالرینا
: یازیردی    زمان او مسا خان

  . کندین“       بو ایدی ساکن کندینده کهریزلی ینین هس بؤلگ هندارخ یبگ  جعفرقل
 .” ایدی     ملکی شخصی اونون یسی اراض

یاخود: 
هسینی“         ادار تصرفاتیمین هکی کندیند کهریزلی و دگیرمانی اولن ملکم  شخصی

 .” یلر  قایتارد گئری
     ”.  .  .  . “ مزدور   نوکر، یلر کیش عظمتلی نلریندا زندا د و ک ن چاغدا  همین
  ”    “ شاهدلر   دایر کلرینه هدی ائتم استثمار امگینی اؤزگه یعنی قلرینا،  ساخلمادی

: یازیردی.      زمان او مسا خان حمیده یلر گؤستریرد
    [...]  . مزدلو“     و نوکرلر یلر، کندل گلیردی خوشو حیاتیندان کند لین  میرزاجلی

و           عادت طرزینی، حیات اونلرین ائدیر، صحبت اوزادی ـ اوزون یلریمیزله  ایشچ
 .” اؤرگنیردی  تلرینی معیش

یاخود: 
قلرین“        اوشا نلریندا سو ژوئنین سونرا، بیتیردیکدن شلریمی ای موسم  همین

.” گئتدیم         یایلغا شوشایا بیرگه ایله قوللوقچو نوکر، گؤتوروب یسینی هام
      ”. . . . محو  “ خلقینی آذربایجان یلر کیش عظمتلی نلریندا زندا د و ک ن چاغدا  همین
جاهد            جمیل پاشا، نوری پاشا، انور عسگرینه، تورک شانلی ائتمیش خلص  اولماقدان

ینین          جزالر بونونل یاغدیریر، نلر نفری شلر، سؤیو چیرکین ان باشقالرینا و  پاشا
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 :      . یازیردی   زمان او مسا خان حمیده یلر هییرد بسل امید هجگینه یونگوللش
    . ـ“       نظام هده اؤلک کلر تور گلیرلر کلر تور کی، دولشدی صحبت سؤزـ  نهایت،

    . گلیشینی        کلرین تور کس هر یلر گلیرد اوچون آچماق یولونو شوشا و یاراتماق  انتظام
   . قال       هدیلمیش، بز شهر گؤرولوردو تدبیرلری پیشواز بؤیوک شوشادا و هییر  گؤزل

   . ینین       غلر تا ظفر بو هدیلمیشدی بز تاغی ظفر نئچه بیر هجگینده گیر ینین یلر  قاپ
    . تیکمه      اوزرینده کلغایی آغ اوجالتمیشدیم من آدیندان نلری قادی شوشا  بیرینی

 “ : هجک،           گل گون یازمیشدیق شعار بیر بئله تورکجه و سالمیش اولدوز و هلل  ناخیشل
.”! قازاناجاق          استقلل شرق ـ آنا قالن اسارتده دوغاجاق، گونشی حقیقت

.” اولدو         داخل اوتوموبیلده پاشا جاهد جمیل لراق او بیرینجی شهره
!     ! یازیر؟   نه سونرا گؤرون یدیر؟ هاراس بو هله

  . ضیافته“        بو یلر ائتد تشکیل ضیافت شرفینه انین پاش تورک یلری ال ضی  ارمنی
 .     . ضیافت      ایدیک اورادا ده بیز اولونموشدو دعوت یلری ال ضی ده ینین سمت  مسلمان

.”      . قالمیشدی   راضی درجه سون پاشا کئچدی جانلی چوخ
قانی         دامارلریندا آدامین دهشتدن ایسه سونرا اوخودوقدان هنی جمل  اشاغیداکی

دونور:
. گلدی“            قوناق ده بیزه دعوتیمیزله پاشا جاهد جمیل کی، دئییم گلمیشکن،  یئری

   ” “ ادان      قاباقج حّقینده هسی مجموع ملنصرالدین اونون و میرزاجلیل البته،  او،
چوخ.        شلیقدان تانی لله میرزاجلی کی، گؤرونوردو احوالیندان انین پاش  ائشیتمیشدی

      . هله.       هده تورکی کی، دئدی منه پاشا یلر ائتد صحبت اوزادی ـ اوزون اونلر ندور  ممنو
       . هجگیمیزین    گل بیزیم و بلنیر تعج باخیب بیزه او، خدور یو قادین آتمیش  چادراسینی

       . و   مینا قیزیم مرحوم منیم آرخاسیندا ماسا دانیشیردی اولجاغیندان  پارلق
.” اوتورموشدولر    منّور قیزی لین میرزاجلی

     “ : حّسی     قورخو هجه ذّر قادیندا بو هیم، الل سوروشورام مدن اؤزو همزاؤزـ ایست ـ  ایستر
       ”. . . . “ قویماق!”.   بوینونا آدامین اعترافی بیر بئله انیندا زند د و ک ن آخی  یوخدومو؟
بیرباشا            محبوسو جمله بیر بئله چونکی یلر، یاشادیرد گؤزلو دیری جهنمی اونا  اوچون

 ! ایدی    یئترلی گؤندرمگه هلمگه گولل
.       ! قالیر    اوزونده الی آدامین حیرتدن اوخودوقجا فکرلر بئله ندومو او یمی،  بیرد

چایین          سانکی ینین جنگاور قلم آدلی خانم حمیده هلرده صفح لسیز دی  آنجاق
کیمی       آچیرمیش سؤز تومورجوقلماسیندان جلرین آغا یاخود یسیندان،  شیریلت
گئدیر،           دوزولوب مینجیق ـ مینجیق سطرلر یازدیغی یلیقل قانل سویوق بیر قالبشری  فو
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... گئدیر  گئدیر،
حتی            اوغروندا اونون توتان، اوستون شئیدن هر شرفینی ینین قلم خانم حمیده  بلی،
   ! اونون         قلیک عاش بو یدیر عاشق حقیقت حق، اولن حاضر ائتمگه فدا بئله  حیاتینی

. هنیب     هل نتیج ایله هسی غلب اوزرینده زمان
       . داهی    اؤنجه ایل نئچه بیر هلردن خاطر بو هییرم ایست گتیرمک مثال  بیر

      .  ” توتوشدوردوقدا  “ اثرینی خاطره ایکی بو آنجاق یازیلیب ی خاطرات ده لین  میرزاجلی
ـ           اولوب مغلوب زمانا میرزاجلیل چونکی گؤرونور، جیلیز چوخ یازیسی لین  میرزاجلی

دینه،            یالنیز کی، اولر دئمک هلرینی، خاطر بویدا او هرک اگ بویون ایسگینه ینین  چاغ
تلر           فاک باغلی ایله تاریخی خلقین اورادا هلدیب؛ یؤن قارشی سلره مقد اوروجا،  نامازا،

       . هدک  هسین نقط سونونجو سطریندن بیرینجی قلریسا یازدی خانمین حمیده آزدیر  چوخ
اعتبارلی           ان چیخمیش الیندن صنعتکار ماهر ینین خلق آذربایجان یلی گونئ ـ یلی  قوزئ
پارلق        همیش گؤتورم هسینی لک بیر هئچ ینین چاغ یدیر، هس سالنام  تاریخی

گوزگوسودور. 
قورخماز،           داها جنگاوردن هنیلن ایست گؤزلریمده منیم خانم حمیده ملی قل الی  بلی،

محرومّیتدن           بیر هئچ باخیب، دیک گؤزلرینه اؤلومون او، چونکی یدیر، تل جسار  داها
” “  . ین        هلریم خاطر آنجاق هییب ائتم خیانت انینا وجد یئرده هئچ وقت، هئچ هییب،  چکینم
بیر                 هل گؤز و یازیچی بیر اوستا ده هم او ـ دگیل جهتی بو یالنیز ودیرن سئ منه  یازارینی

یدیر.  تاریخچ
فکریمجه،    ـ      19منیم سونو ایلین یوز باشلنغیجی    20نجو ایلین یوز  نجی

ینین        “  کند داناباش لین میرزاجلی اثر هل گؤز ان یازیلمیش حّقینده تاریخی  آذربایجان
         . اولماق” تانیش آذربایجانل غداکی چا او انین انس اوخویان اثری بو دیر تلری  احوال

  . سؤزلری         عینی قالمیر احتیاج اوخوماسینا بلری کتا تاریخ قالین ـ قالین  اوچون
 ” “ : هلریم       خاطر اولر دئمک ده حّقینده هلری خاطر خانمین ایلین   19حمیده یوز  نجو

ـ    یاریسی ایلین    20ایکینجی یوز هر      30نجی آرازین نده زما آراسینداکی للری ای  نجو
مدنّیتینی،        دنیاگؤروشونو، معیشتینی، یاشامینی، ینین خلق آذربایجان هکی اوزوند  ایکی

  ... گئرچک     فسیزجاسینا انصا هلری پروس سیاسی بولوندوغو ایچینده یسینی،  پسیکولوژ
. قدیر       قاینا تاریخی بیر دگرلی ان ائتدیرن عکس

مهربان            ائتمیش مالی ینین خلق آذربایجان بیچیمده بوتؤو دفعه ایلک هنی بلگ نادر  بو
! بیلدیریرم        میننتدارلیغیمی درین کیمی اوخوجو بیر وزیره خانم
 2011ژوئن  16
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جوانشیر   خانم حمیده

هلریم خاطر
فصل  بیرینجی

حّقینده    جوانشیر احمدبگ آتام

اساسًا           سؤزلرینه گین احمدب آتام مرحوم یزاده محّمدقل ـ جوانشیر خانم حمیده  من،
. یازدیم    حالینی ترجمٔه  1اونون

1
جوانشیر    یبگ جعفرقل آتاسی گین جوانشیرین   2احمدب خان للشمیش 3پناه و  یوخس

. ندیر       ملریندا قوهو اوزاق کئچمیش طرزینه حیات اوتوراق هسک،   4و دئ دقیق  داها

.   ـ  1 آذربایجان          الیازما بو یازیب ده شکلینده مقاله آیریجا حالینی ترجمه گین احمدب خانم  حمیده
  : فوند         ( باخ ساخلنیلیر اینستیتوسوندا الیازمالر آدینا فضولی محّمد یسی آکادم ملر عل .6مّلی س  ،

v. /14 ).18666ـ 418
)         ـ 2 ) جوانشیرین  احمدبگ و هسی نو گین یب مهرعل ـ جوانشیر اوغلو بگ قلی محّمد یبگ  جعفرقل

   . ملکو.         خصوصی اؤزونون اویناماییب رول اهمّیتلی بیر هئچ تاریخینده نلیغی خا هباغ قر یدیر  آتاس
.    9اولن  قیزی         گین ب اسد یسی عم ایدی مشغول ائتمکله اداره کندینی کهریزلی عبارت  توستودن

 . دوغولوب        مدان خان بو احمدبگ و هنیب ائول خانمل زهرا
)   (ـ3 ) جوانشیر  خان علی .1758ـ1693پناه قوروجوسو)     ینین نلیغ خا هباغ قر ـ
.ـ     4 یدیر         هس نتیج نین یخا هعل پنا یبگ جعفرقل چونکی اویمور، کلیگه گئرچ فکری قوهوملوق  اوزاق

شورا                 ایله اولدلری خان اولدوغو عاید ده اؤزونون اونون عامل ائدن مجبور یازماغا جور بو خانمی  حمیده
        . شورا    قلرینا یازدی خانم، حمیده بویونجا هلری خاطر بوتون عمومّیتله، ایدی رفتاری نسیز اما ینین  رژیم

سایماق              طبیعی اوچون دور او بونو و اولوب وادار آلماغا نظره سالعملینی عک هجگی وئر ینین  رژیم
کدیر.  ه گر
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جوانشیرین   محّمدبگ یبگ گین    1جعفرقل ب مهرعلی اوغلو، . 2یگانه مهرعلی  یدیر هس  نو
تاج           ـ تخت آراسیندا شلر قاردا بوراخمامیش، حاکمّیته خان ابراهیم قارداشی  بگی

    . اوغلو     گین ب مهرعلی آنجاق شدیر ائتمی دوام سونادک یلیک دشمنچ  اوستونده
دولت            آلمیش، تربیه ـ تعلیم یانیندا ینین یس عم خان سایاریندا، خانی هباغ قر  محّمدبگ

 . شدیر    داشیمی وظیفه مهم اوردوسوندا
  . کندین       بو ایدی ساکن کندینده کهریزلی ینین هس بؤلگ هندارخ یبگ  جعفرقل
      . مدا     هدا قر ایدی، کاسیب چوخ او، آنجاق ایدی ملکی شخصی اونون یسی  اراض
وارلنیب.          قالماسینا، کاسیب قولون بو اولن الی اّدع حاکمّیته خان  یاشاییردی

 . شدیر    یئتیرمی دّقت دایم هسینه هم گوجلنم
. ایدی            قارداشی آیری آنا آتابیر، نین خا ابراهیم بگ مهرعلی باباسی اولو گین  احمدب

       . شاه       محّمد آغا ـ ایدی بو سبب ائدیردی نفرت بگه مهرعلی قارداشی خان  ابراهیم
اسیر            3قاجار خانی ابراهیم اوغلو بؤیوک اونون و خانی پناه یوروشونده بیرینجی هباغا  قر

         . بگ   مهرعلی اوغلو ایکینجی نین خا پناه ایسه یئرینده اونلرین آپارمیشدی تهرانا  آلیب
و   .     3قالمیش سونرا     قاییتدیقدان ندان ایرا خان ابراهیم ائتمیشدی اداره هباغی قر  ایل

قارشی           قارداشینا خانی ابراهیم نلر اعیا آنجاق آلیر، گئری حاکمّیتی گدن ب  مهرعلی
انینی.        ج قارداشیندان هرک دوشون هجگینی گل تهلکه حاکمّیتینه خان هییرلر کل  کؤرو

)      (ـ 1 جوانشیر( اوغلو بگ مهرعلی بگ قلی ” 1797ـ1762محّمد آدی).   “ باتمانقیلینج آراسیندا  ائل
 . قازانیب       شهرت کیمی جنگاور بیر ایگید هباغا      1797ایله قر قاجارین شاه آغامحّمد ایلده  نجی

هباغ           قر عوضینه اونون مّدت قیسا قاچارکن بالکنه لخان مخلی ابراهی یسی عم زمانی  هجومو
       . غضبیندن   ینین یس عم او، سونرا دؤندوکدن شوشایا لخان مخلی ابراهی ائدیب اداره نلیغینی  خا

اؤزونون           محّمدبگی ایسه او سیغینیب، نخانا محّمدحس خانی شکی آلداندیغی هلرینه وعد  قورخاراق،
اوغلو            نین خا آغاسی حاکمی، شیروان اولدوغو مّنتدار گؤره اوتورماسینا تختینده نلیغی خا  شکی

        . ایله     شکنجه دبگی محم اولن دشمنی قان خان بو ائدیب تسلیم هسینه خاینج خانا  مصطفی
اؤلدوروب. 

(ـ 2 جوانشیر     اوغلو یخان هعل پنا یبگ (1785-1735مهرعل خانی)     هباغ قر  ).1762ـ1760ـ
 . یدیر  قارداش نین لخا مخلی ییا        1785ابراهی باک خان آغاسی حاکمی شیروان اسکی اونو  ده

. یارانیب             یلیگی دشمنچ قان آراسیندا نلری خا شیروان و هباغ قر اوزدن بو و اؤلدوروب گئدرکن
قاجار    (ـ 3 اوغلو نخان محّمدحس ان)      1797ـ1742آغامحّمدشاه انین دنی یوزیلده سککیزینجی اون  ـ

حکمدارلریندان  ( ملی امپراتورلوغونون)      (1797ـ1779گؤرک قاجار تورک تلی عظم ـ1779بیری،
1924         . اوچون)  ائتمک تابع قاجارلرا یئنیدن نلیغینی خا هباغ قر للنمیش می هیه روسی  قوروجوسو

قالدیقدا         اسیز فاید بونلر ائدیب، شلر گئدی دیپلوماتیک چوخ ایکی   1797و  1795بیر للرده ای  نجی
ایستگینه             انین آوروپ و روسیه شوشادا زمانی هجوم ایکینجی اولوب، هلی ائتم هجوم هباغا قر  دفعه

. اؤلدورولوب    هسینده نتیج وقصد س اویغون
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.  ”    “ : سه  ( ، کلری اوچئر ینین تاریخ نلیغی خا هباغ قر باخ هییر ایست ).57قورتارماق
خان          مصطفی خانی شیروان محّمدبگی اوغلو گین ب مهرعلی سونرا للر  ای

    . اوغلو،   یگانه کین محّمدب یئتیریر قتله هسینه یبگ  6ـ 5خاینج جعفرقل  یاشلی
          . هجگیندن  اؤلدورول ده وارثین یگانه بو لله اولن آدامی صادق هنین عائل قالیر شسیز  با

کئچیب             آرازی پیاده پای و آلیر چیگنینه قویوب چووال دری اوشاغی هرک ائد  احتیاط
      . هرک     ائدیل حمایه یانیندا ینین یلر یب ب او هلیکله، بئل آپاریر یانینا ینین ملر قوهو ـ  تهرانا

  . تخمینًا    آلیر تربیه ـ . 1825تعلیم یاشاییر     اورادا هدک ایل نجی
بسیزلیکدن         صاح کهریزلی اولن ملکی خصوصی گین محّمدب عرضینده مّدت  بو

         . نئچه    بیر یالنیز دوشور، هن پر ـ هن پر نلری ساک کند چکیلیر سویو کهریزلرین  باتیر،
کیچیک            عبارت داریدان اساسًا هرک ایچ قویودان سویو دا اونلر کی، قالیر  عائله

      . باراما      و توت قوز، نار، یلرین کندل یلر سوواریرد ایله سویو ینین چای قارقار نلرینی  اکی
   (    )   ( باغ(  موحشی یاری یئتیشدیریلن آغاجی توت یرپاقلی ایری چکیل اوچون قوردو  ایپک

 .        . ایدی    یئری گلیر اساس ینین جماعت کند بو، ایدی وار باغاتی ـ
ندان        1825تخمینًا  ایرا یبگ جعفرقل عجباتیندان احوالت بیر رومانتیک ایلده  نجی

          . اولمایان  شرایطی بیر هئچ یاشاماغا و قالماغا داغیلمیش، تامامیله او، اولور  قاچمالی
  .         . مّدت  بیر گئدیر یانینا گین ب نجفقلی اوغلو یسی عم شوشایا، اّولجه قاییدیر ییه  کهریزل

 . قاییدیر           ییه کهریزل هنیب ائول مل خان زهره یسی باج گین ب نجفقلی و یاشاییر اونلردا
  . دا          او قازیر قویو اوچون سو هلی ایچم تیکیر، تالوار هدام، قر یده کهریزل یبگ  جعفرقل

ملری           قوهو زنگین آرابیر آنجاق کئچیریر، گذران کاسیب چوخ کیمی جماعتی  کهریزلی
 .  [   ] ( یلر   ( یاغدیریرد یلر ائدیرد حواله پول ؟ بارات باشینا اونون

و         ائدیر جهد تمیزلتمگه ملرینی لغی کهریزلرین داغیلمیش آرادا یبگ  جعفرقل
     . اولن        پیدا سو قویولردا آنجاق هییردی ایشل اونلرل ده اؤزو توتور، ایشچی اوترو  بوندان
قویونو            ایله ه گئج نلری اوغل و بگ قاسم نلری دشم باریشماز ـ قونشولری  کیمی

      . بو     یبگ جعفرقل اولن یوکو عائله بؤیوک یلر کسیرد قاباغینی سویون دولدورور،  تورپاقل
. دگیشیر           دنیاسینی ایچینده بلیق کاسی و بیلمیر ائده نه هئچ عجباتیندان  قونشولرین

. 1اوغلو،  6اونون  ایدی    وار قیزی
یبگ     جعفرقل کیمی، ائتدیگیم قیزی      1825قید گین اسدب یسی عم اؤز ایلده  نجی

 . قورموشدو    عائله خانمل دنیایا         1828زهره احمد ـ اولدی بیر داها اونلرین ایلده  نجی
گلیر. 

30



2
جوانشیر   مارسین    1828احمدبگ ایل .  2نجی آناسی   اونون شدور دوغولمو  ده

 . محّمدبگ         ایدی خانم زهره قیزی گین اسدب قارداشی دوغما جوانشیرین  محّمدبگ
 . ایدی     باباسی گین احمدب ایسه جوانشیر

کندینه        8ـ 7احمد  بایات قونشو بیرلیکده اسکندرله قارداشی بؤیوک شلریندا  یا
        . قرآنی   بوتون آنجاق هدیر، اؤرگ اوخوماغی قرآن اونلرا مل باشلییر گئتمگه هیه  مدرس
   . صبری       همگه گؤزل احمدینسه وئرمیر اجازه یازماغا یازی هیینجا چاتدیرم باشا هییب  ازبرل

. هییر            ائل جهد یازماغا یازی اوزرینده تاپیب قیریغی سخسی بیر گون بیر  چاتمیر،
    . فلّقه         کی، ائدیر امر بلنیر غض محکم و گؤرور تصادفًا مل حرکتینی بو  احمدین

قلرینی.           ایا لنین اوغ هجه کؤرپ بو داشان ـ آشیب هوسی یازماق یازی نلر  گتیرسی
       . ملیا      همین احمد بالجا سونرا هدن حادث بو چیرپیرلر ایله چوبوغو نار قویوب هیه  فلّق

 . گئدیر          هسی زهل للردان م بوتون کیمی سونونا عمرونون و ائدیر نفرت
جوانشیر      1843 یخان مهدیقل هباغلی قر یازیندا ایلین امر   1نجو یدان نیکول  بیرینجی

آلماغا             تحصیل پتربورقا جوانی نئچه بیر منسوب هسینه عائل خاندان و اوغلونو کی،  آلیر
ده.          هجه ائل ینین، هلر سلل خان کئچمیش بوتون نداکی آذربایجا تزاری روس  گؤندرسین

    . یوخ      اوغلو نین خا مهدیقلی ائدیردی طلب للرینی اوغو ینین کلر مل ارمنی  نفوذلو
 . ناتوان           خورشیدبانو شاعره ـ ایدی وار قیزی بیرجه یالنیز اونون ایدی،

دئییر            اقرباسینا ـ قوهوم یاخین و توپلییر شوراسینی عائله سارای خان  مهدیقلی
      . قبول     کیم هئچ تکلیفینی بو اونون نلر وئرسی اوخوماغا پتربورقا للرینی اوغو  کی،

         : دگیشر،  دینینی هها روسی اوزاق گئدیب اولدی کی، قورخور هامی همیر ایست  ائتمک
         ( ) هلرینی   عنعن ـ عادت هنینی، کئچ ـ کئچمیش و یئیر اتی دوغوز دونوز ایچر،  ایچکی

         . نئجه   نلر، ائتسی نه سیندیریر باش مّدت اوزون شوراسی سارای اولر کافر  اونودوب
قورویوب            اولدلرینی اؤز ده هم یئتیریلسین، یئرینه امری امپراتورون هم کی، نلر  ائتسی

گلین.            کی، ائدیر تکلیف اعیان بیر یوکسک آدلی بگ اعلی میرز نهایت، نلر  ساخلسی
هم         بونونل هرک؛ گؤند نلرینی اوغل گین ب جعفرقلی هلرینی، هم تؤر کین محّمدب  دعواکار
بیرـ            داها ملرین قوهو الی اّدع حاکمّیته ده هم اولریق، یئتیرمیش یئرینه امرینی  تزارین

 . قورتولر    جانیمیز نفریندن ایکی
جوانشیر    (ـ 1 اوغلو لخان مخلی ابراهی یخان ـ  1775مهدیقل شوشا ،/ /1845 5 14 .( غین  هبا قر شوشا ، 

) خانی   .    1822ـ 1806سونونجو آتاسی).    اونون لیسانئویچ سرهنگ آتاسی نین ا ناتو  خورشودبانو
آلماق          قصاصینی ینین آتاس سونرا هلدیکدن گولل بیرلیکده ایله عضولری عائله لخانی مخلی  ابراهی

. اوتورتدولر       یئرینده اونون سلر رو یخانی مهدیقل هین دوشونم حّقینده
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3
   (  / ) هکی      خد هندار بیرگه ایله تلر دوس اصحابه هلری اصاب گون بیر خان  مهدیقلی

   .       . بو  نین خا یبگ جعفرقل چکیر باش ییه کهریزل اوستو یول خان گئدیرمیش  ملکونه
         . سوروشور   خان سونرا لدان احوا ـ کئف مدان، کل ـ سلم بلنیر تعج چوخ  لطفکارلیغینا

اوغلو           یسی عم خان مهدیقلی اوخویورلرمی؟ وار، اوغلون نئچه هدیر، نئج وضعّیتین  کی،
   . نین     خا نلرینی اوغل یبگ جعفرقل هییر ایست گؤرمک نلرینی اوغل گین ب  جعفرقلی
    .        . طالعیی  احمدین دا بونونل اولور احمد گلن چوخ داها خوشونا نین خا گتیریر  حضورونا

  .    “ : نسه.    سنی خدور یو اوغلوم منیم دئییر یبگه جعفرقل خان نلشیر !6معّی وار    اوغلون
    . تعلیم          مندن تزاری روس ائدیم تربیه و گؤتوروم اوغوللوغا اونو وئر، منه بیرینی  اونلردان
      . اوغلوم      اؤز اوغلووی سنین ده من هییر ایست گؤندرمگیمی اوغلومو اوچون تحصیل  و
      . بیرگه     ایله اولدلری تزارین او، اورادا هییرم ایست گؤندرمک حضورونا تزارین لراق  او

 .” لجاق           او الی فاید اوچون هامیمیز ایسه دؤننده وطنه لجاق، آ رتبه و تحصیل
” یوخ           “ خانا قدرتلی دا اولسا چتین قدر نه یبگه جعفرقل آیریلماق اوغلوندان  عزیز

       . نین     خا خانم زهره سونرا گئدندن چکیلیب قلر قونا وئریر یلیق راض و بیلمیر  دئیه
 . قوپاریر        فریاد توتوب خبر راضیلیغیندان ینین ار و ایستگیندن

اولن           بیری هلریندن یزاد عم اونون و احمده اوغلو گین ب جعفرقلی پوشک هلیکله،  بئل
         . جمعی  ـ نلری اوغل ینین کلر مل ارمنی و اسد احمد، دوشور بیر  8اسده  نفرلیک

فورقوندا           ایله مشایعتی عسگرین بؤلوک بیر و ینین طلر ضاب روس ییئتمه یئن  دسته
 .       .    ( گئدیرلر( یول آی اوچ دوز اونلر آپاریلیر اوخوماغا پتربورقا داشکادا

و       آلیر تحصیل واحدینده پاولوف هرک    1845احمدبگ بیتیر تحصیلینی ایلده  نجی
. اولونور      تعیین بایراقدار هنگینه سوار

قوسار        پاولوویچ کونستانتین باشلنغیجیندا ینین للر ای خدمت ی نظام  احمدبگ
  . او،   شدیر ائتمی قوللوق هدار      1849هنگینده علق ایله هسی محارب مجارستان ایل  نجو

یوروشده          ی نظام واحدینده هآتان خمپار قلریندا کنیازلی دونایبویو و چارلیغیندا  لهستان
شدور.  هیین    1856اولمو م ایل .28نجی شدیر      ائدیلمی آزاد قوللوقدان ی نظام ده

گین  اوتون    1849احمدب ایل حکایه      1نجو بیر رومانتیک شهرینده ورشو  ده
         ( تک  ( قیلینجل اونو و گلیر چپ سؤزو فل سلطانو یبگ عل بایراقدار کورنئت  عجباتیندان
        . ایسه    اؤزو یارالییر، چیگنیندن یبگی عل احمدبگ لده دوئ بو چاغیریر ووروشا تک  به

   . بو          او، آنجاق اولور شکست قلری بارما اورتا شهادت، باش، آلیر، یارا الیندن  ساغ
  . یالنیز        ائتمیشدی وردیش یازماغا یازی شکیلده سربست بئله  یاشیندان 55وضعّیتینده
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مجبور            یازماغا ایله الی سول سونرا بوندان باشلمیش، همگه تیتر الی ساغ  سونرا
احمدبگ.      گؤره دوئله بو .    3اولموشدو آختیر    هرک ائدیل عفو سونرا آتیلیر حبسه  آیلیغا

 . ائدیلیر    تعیین آلیینا قوسار
کتابچاسیندا    خدمت گین تورکیه       1855احمدب و مجارستان اولن کیمی ایله  نجی

     . حّساس     گین احمدب تلری دهش هلرین محارب بو وار قیدلر اطرافلی حّقینده شلری  یورو
     . علیهداری،      قاتی هلرین محارب بوتون او، گؤستریب تأثیر کسکین طبیعتینه عصبی  و

     .  (  ) و    اسیز معن نسیز، اما هلری محارب احمدبگ ایدی هر سئو صلح پاسیفیست بیر  سرت
      . لئرمونتوفون      اؤلمز تئز ـ تئز او، ساییردی حال بیر آلچالدان لیاقتینی  انسان

 ” شعرینی“        هدیر یئترینج تورپاق اوزونده یئر کدیر، ه گر ییه ن ووروشماق  ساواشماق،
 . هیردی    سؤیل شوقله بیر بؤیوک

عصب        هرک هلن خست و سارسیتمیش، هده درج دهشتلی احمدبگی هلر  محارب
       . رهبرلیک   هن گؤر بئله وضعّیتینی افسرین گنج بو باشلمیشدی کئچیرمگه  توتمالری
گؤندرمگه           ائوینه ژنرالین بیر اولن هسی مالکان یاخینلیغیندا کریمه اوچون الجه مع  اونو
  .        . چؤکموش  قلبینه بیلمیر ساغال بئله هواسیندا الی صف هنین کریم احمدبگ اولور  مجبور

       . هین      وئرم تلیق راح اونا کی، ائدیرلر معّین ملر حکی بیتیریر ـ یئییب اونو خّفت نسیز  اما
    . هن      گؤر هسیزلیگینی چار وضعّیتین نهایت، یدیر حسرت وطن سالن حال خسته  و
مراجعت         هلیگه فرماند یوکسک اوچون اولونماسی ترخیص تدن خدم اونون  رهبرلیک

.          . دوشور   یول اودسایا آلیب پولونو و سندینی اذن احمدبگ وئریر یلیق راض هسینه  ائدیلم
اوو            بلر، کتا عاید علرا موضو دیگر و تصرفاتینا کند درمان، کتابی، الجه مع ادان  اور
         . بیر    هدیگیندن گلم گمی بندره مّدت بیر هدار علق ایله محاربه چیخیر یول آلیب  تفنگی

       . توفانلی    مّدتینده هفته ایکی نلرینده گو سرت پاییزین اولور اوتورمالی قاییغا نلی  یئلک
      . قایق        قاریشیندا هر یولون هلی بو اوزور ساری بندرینه سوخوم ایله سولری دنیز  قره

 . قالیرلر          اوزه ـ اوز اؤلومله هلرله دفع نلر سرنشی هسیز چار دوشور، فیرتینایا
:1856آتام  ائدیردی          نقل بئله تفرعاتینی ینین هس گلم سوخوما ادان اودس ایلده نجی

     . بیر       کیچیک قالیب هسیز چار بیز ایدی یوخ گمی اوچون اولدوغو وضعّیت ی  جنگ
 . چیخدیق    دنیزه قایقل نلی .    15یئلک دئمک    هامیسی، ملرین آدا بو ایدیک سرنشین  نفر

   . قدر       بیر همیز تکن ایدی هلری نمایند تلرین مّل مختلف هامیسی کی،  اولر
     . بو       دالغالر نهنگ و قورخونج قوپدو فیرتینا بیر دهشتلی دنیزده کی، یلمیشدی هل  ایر
          (  / او ( کیمی یونقاری تخته بیر و آتیر بوشلوغا آلیب هنی تکن کیچیک هسیز جّث مسیز  چلی

       . آلتیندا        هسی اولماق محو آن هر بیز چیرپیردی طرفه او فدن طر بو طرفه، بو فدن  طر
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          . هینی  الل اؤز طرزده بیلدیگی اؤز هره بیریمیز، هر نلردا آ بئله هییردیک گؤزل  اؤلوموموزو
    . اؤلومه           زماندا عین و ائدیردی دعا ایله قلبی بوتون چؤکوب دیز کس هر چاغیریر،  کمکه

حاضرلشیردیق. 
سون    کئچیردیگیم هده دعا        13روسی ده دفعه بیر کی، اولر دئمک  ایلده،

   . بیر        بئله آنجاق اولموشدوم هسیز الل و اونوتموش الری دع بیلدیگیم بوتون همیشدیم،  ائتم
اللهی             سسله اوجا کیمی باشقالری ده من یسیندا قارش اؤلوم بیر قاچیلماز آندا،  آغیر

 . خاطرلدیم         بیره ـ بیردن الری دع بوتون اونوتدوغوم و چاغیردیم
.       2دوز  یان      بندرینه سوخوم سلمت ـ ساغ نهایت، یاشادیق ایچینده دهشت بو  هفته

یئره.           اؤزوموزو کیمی قورتولموش آغاجیندان دار بیریمیز هر چاتاندا ساحله  آلدیق
 . اؤپوردوک   تورپاغی قویوب

وطن            ایله یولو گنجه و گلیر تیفلیسه مدان سوخو ایله آراباسی پوست  آتام
    . هارادا     ینین قلر تورپا هباغ قر یدان آراباچ توتور اوز ساری هباغا قر  سرحدلرینه،
دوغما          چؤکوب دیز یانیندا قبرستانلیغین بیر ائنیر، آرابادان اؤیرندیکده  باشلندیغینی
 .         . همین  للنیر یو ائتمگ تقدیم رهبرلیگه اؤزونو شوشایا، سونرا بوندان اؤپور  تورپاغینی

 . ایدی       یوخ حیاتدا آرتیق خان مهدیقلی وقت
دسته          بیر آرخاسینجا یورویرکن ایله هلری کوچ انین شوش اونیفرموندا سوار  آتام

  .   ”    “ : الی   اه یئرلی چیغیریرمیش دئیه سامان کوشای یامان، قزاق قاچاراق اوشاغی  اوغلن
 . باخیرمیش      تعجبله پاپاغینا و گئییمینه اونون

. گؤرمور          ساغ نلرینی والدی دؤنرکن کندینه کهریزلی ائوینه، اؤز جوانشیر  احمدبگ
   . آناسینی         اؤز آتام ائدیر پریشان خصوصیله اونو اؤلومو ینین آناس سئودیگی چوخ  حدسیز

 . ائدیردی       یاد لله نیسگی و هرک هی عزیزل زمان هر
یالنیز     ائوینده آتا .  3احمدبگ چوخ      اونلر تاپیر یسینی باج ییئتمه یئن و  قارداشینی

         . بو  طالعه، بو یاشادیغی هنین عائل ده احمدبگ گوندن همین یاشاییرمیش  کاسیب
 . اولور    اورتاق کاسیبلیغا مجبوری

      . فرانسه       کیمی بابتلشن آز بیر آرادا یاتیر خسته مّدت اوزون احمدبگ دؤنن  وطنه
   . کی،       گؤرونور هلریندن صفح باشلییر اؤیرنمگه اقتصادیاتینی سیاسی مولیرین و  دیلینی

کتابی    بو .     11آتام کتابخانادا   بیزیم کتاب همین شدور اوخومو ایله  1920دفعه  نجی
 . ساخلنیردی   قورونوب کیمی

 . بو        اولونموشدو احاطه هلرله مئش کئچیلمز کندی کهریزلی تلرده وق  همین
     . هدامین    قر قلری یاشادی احمدبگ گون بیر دولشیرمیش گلر پلن حتی هلرده  مئش
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.  (  ) گؤرور          نوعی ایلن گورزه بیر ایری یاتمیش اوجاقدا و گیریر ایچری یسیندان  قاپ
   . بؤیوک         وقت بو اؤلدورور ووراراق هنی گورز قامارلییب آغاج بیر یئردن آن  همین

  . وار          و بلنیر غض برک احمده گؤروب اؤلوسونو لنین ای گیریر، ایچری اسکندر  قارداشی
     !  “  : اوجاغیمیزا     بیزیم حقله نه سن کافر آی چیغیریر اوستونه ینین قارداش ایله  گوجو

  ! بلسینی         بونون ایشلتدین گناه بؤیوک نه سن اؤلدوردون؟ ایلنی گلمیش  دینجلمگه
     . انتقام.     بیزدن یسی آلت قالن یئرده شدیر قاردا یئددی نلر ایل بو هجکسن  چک
اوزون”.         و ساواشیرلر محکم شلر قاردا عجباتیندان هسی اؤلدورولم لنین ای لجاق  آ

 . قالیرلر   کوسولو مّدت
هنی            نن ملک آروادی اونون و کیشینی علیقلی هسی لل گؤردوگو آچاندان گؤزونو  آتام
            . یامان  آتامی دا قوجا ـ قاری بو یاشایان بیرگه ایله گیل آتام هرمیش سئو  چوخ

. اولور.            تانیش ایله آغا اصلن قوهومو اوزاق تصادفًا آتام للرده ای همین  ایستیرمیش
الجه            مع اونو یایدا توتوب خبر وضعّیتیندن آجیناجاقلی و هلیگیندن خست اونون آغا  اصلن

انین       شوش شسویا، تور برابر ایله اؤزو .17اوچون آپاریر      داغا کئچل اولن تلیگینده  وئرس
تداروک            یلر شئ واجب کیمی تفنگی اوو جامیش، ساغمال ارزاق، آلچیق، آغا  اصلن

     . الی        صف او یایی بوتون آتام قالخیر شسویا تور بئلینده آت گؤتوروب دا آتامی هرک  ائد
سو            تورش ایله اوسلوبو پین کنئی حکیم گزیر، اوستونده اوت قیالین ایا کئچیریر،  یئرده

       . قاتیغی       جامیش و یئییر کباب گون هر چیمیر قلردا بول آخان سولر مینرال و  ایچیر
      . عمله.        یاواش ـ یاواش هلیر، دیرچ آتام وئریر نتیجه یاخشی مّدتده آز الجه مع بو  ایچیر
         . آتامی      ده ایلی بیری او آغا اصلن ائتمیرمسه، سهو وئریر آرا دا توتمالری عصب  گلیر،

         . ایله   تحریکی ینین قارداش اؤز آغانی اصلن یازیق ایل سونراکی آپاریر داغا  کئچل
 . قالیر      تنها یئنه آتام و اؤلدورورلر

. باشلییر            اولماغا مشغول ده ایله تصرفاتی کند آتام یاناشی، ائتمکله برپا  صّحتینی
نلری           تیکا سوواریر، سپیر، سپین شوملییر، یئر برابر ایله کیشی علیقلی هسی  لل

         . ایله    قوجا ـ قاری عزیز بو همین یئنه یازدا هییرلر چپرل هلرینی ساح اکین  دوغراییب
ایله              شلری ای تصرفاتی کند کیمی بو و توپلییر فیندیق ـ قوز هییر، بسل باراما  بیرگه

 .        . سئوردی  ائتمگی اوو آتام ایسه تلرینده وق بوش اولورلر مشغول
اوتون    1859 ایل بؤیرونه         1نجو تفنگینی آتام قاییدان آرغین ـ یورغون اوودان  ده

    . گویا        کی، گؤرور یوخوسوندا گئدیر یوخویا و اوزانیر آلتیندا ینین آغاج توت  قویوب
. هییر          ایست اؤلدورمک ینی عل قارداشی کیچیک ملی سئوی اونون اسکندر قارداشی  بؤیوک

ینین              عل قارداشی طدن ه حی آن همین و آتیلیر دیک یئریندن ایچینده تر ـ قان  آتام
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        . دا،   دوغرودان کی، گؤرور آتاندا طرف سسه اؤزونو ائشیدیر یسینی چیغیرت  دهشتلی
 .      . آتام    چالیشیر آرالماغا اونلری تؤکولوشوب جماعت دؤیور نسیزجا اما ینی عل  اسکندر

      . ساری     اونا گلی تفن الی احمدین اسکندر آتیلیر کمکینه ینین عل قاپیب  تفنگینی
اوچون           کسمک باشینی آتامین و بوراخیر ینی عل قارداشی کیچیک گؤروب  گلدیگینی

       . قالدیریب    الینی سول جلد لراق او غیراختیاری آتام آتیلیر اوستونه اونون  خنجرله
     . دیرسگیندن     آتامین دگیشیب سمتینی خنجر قورویور آغزیندان ایتی خنجرین  باشینی

     . نه        اسکندر توتموش قان گؤزونو آپاریر اتینی قولونون کیمی چیگنینه دوز ـ  یوخارینی
     . حّس       بئله یارالندیغینی غضبیندن آتام قاچیر قالیب باش ـ چاش هدن بیلم هجگینی  ائد

  .     . دا      او دگیر ندن بؤیرو اونون گولله آتیر آرخاسینجا اسکندرین قالدیریب تفنگی  ائتمیر،
. اولور        یونگول یاراسی آنجاق سریلیر، یئره هدن گولل بو

 .    . قولوندان        سالیر قورد یاراسی یاتیر خسته ایلی بوتون آتام سونرا ادان قض  بو
     .    . ننه     ملک ایله کیشی علیقلی باشلییر ایرینلمگه قولو ساللنیر کیمی دیل ات  قوپموش

هسی          زهرلنم انین ق آرتیق آنجاق ائدیرلر، گلنی للریندن ا اوچون ساغالتماق  اونو
باشلییر. 

اوستو          یول حکیم ی نظام بیر اولن خانکندیندن وقت همین تلیکدن  خوشبخ
 .        . جراحی  یانیر هگی اور وضعّیتینه آغیر بو آتامین حکیمین کئچیرمیش یدن  کهریزل

    . هلردن      کچار تور قدان، قوللو محکم چوخ کسر اتینی هین ایرینل قولونون هرک ائد  مداخله
 . باشلییر    ساغالماغا آتام سونرا

بیلیب           اؤلموش اونو گلر ب ن دشم قونشو تلرده وق یاتدیغی خسته آغیر  احمدبگ
     . بیری    شلردان قاردا ائدن یلیک دشمنچ آتامل قاچیریرلر خانمی نازلی یسی  باج
        . هن    سئو چوخ یسینی باج زوراکیلیق بو اولن خانما نازلی ائولنیر اونونل بگ یاکبر  عل

    . اوزون        هدن ضرب بو آتام توخونور هده درج حدسیز حیثیتینه هییر، ائل یئر آغیر  احمدبگه
 . بیلمیر    گله اؤزونه مّدت

 . کئچیر  للر ملکو          1861ای قادین دول گنج اولن کندیندن تلی اف آتام ایلده  نجی
 . ائولنیر  خانمل

4
چین     1862 نیکولیئوی میخایل جانشین ایلده ایله    1نجی مناسبتی گلیشی  تیفلیسه

رومانوف     (ـ 1 نیکولیئویچ میخایل کنیاز یین).     1909ـ1832بؤیوک نیکول بیرینجی تزاری  4روس
 . اوغلودور  ایلدن   1862دسامبر  6نجو .1881ژوئیه  14نجی اولوب      جانشینی قافقاز هدک ایل  نجی
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بگ            معتبر و نفوذلو سیرادان و هسیندن، عائل خان غین هبا قر اوچون قارشیلماق  اونو
    . اوچون      بیلدیگی دیلینی روس گلیر لزم گؤندرمک هلر نمایند تیفلیسه هلریندن  عائل

     . ناتوان       بانو خورشید قیزی خان ائدیرلر دعوت سیراسینا معتبرلرین بو دا  بئله 1آتامی
 . گئدیر           پیشوازینا جانشینین ایچینده ینین هیأت نماینده بو اوچون ائتمک تقدیم اؤزونو
ـ            قاش تلی قیم و میرواری ملری قوهو یاخین ینین قیز خان کی، دانیشیردی  آتام

     . نین     خا جعفرقلی ـ بیری اونلردان یلر گئیمیشد سلر لبا باهالی هدیلمیش بز  داشل
هدایت           شاعر ایشلنمیش جواهراتل بئله قلری چاری حتی اولموش، غرق تلره زین  اوغلو،

صفی            2آغا معتبر گئیینمیش ساده چوخ دؤنوب و ائدیر تاماشا اؤزونه لّذتله  گوزگوده
   .”        “ : اونا   بگ صفی اولر؟ قدر نه قیمتیم منیم بیلیرسن، نئجه هه، کی سوروشور گدن  ب

   “  : هلری       البس باهالی بو هکی ند اگنی دئییر ایله استهزا یئتیریب نظر بیر  درین
       . ده      مهتر شلی با ـ فرلی هئچ ندن س دگمزسن بئله قپکه قره بیر الر  سویوندورس

چیخماز”. 
هر          نلرین گل گؤروشونه و هییر سؤیل نطق ن جانشی تقدیماتیندا هلرین نمایند  یئرلی

.          . بیلمیر     وئره جواب اونا کیم هئچ باشقا مدان آتا آنجاق وئریر سوال نئچه بیر  بیرینه
اونو             و ائدیر تکلیف ائتمگی خدمت نلردا اورقا انتظامی آتاما وقت همین ائله  جانشین

  . دوز        ائدیر تعیین رئیسی منطقه ینین هس ادار محافظه طبیعتی ـ   3قافقاز سونرا  ایل
تعیین          1865 موّکل هسینه ساح هنده ور ینین قضاس جبرائیل آتام ایسه ایلده  نجی

1864 . ائدیب       اعلن بیتدیگینی ینین هس محارب قافقاز ده
(ـ 1  (” “) ناتوان     جوانشیر قیزی یخان مهدیقل ملی).  1897ـ1832خورشیدبانو گؤرک نین ا  آذربایج

       . نین  لخا مخلی ابراهی قیزی، جوانشیرین یخان مهدیقل حاکمی سونونجو غین هبا قر شاعری  قادین
و.            قلرین تورپا هکی الیند اونون حاکمّیتی تزار اولدوغونا وارثی سونونجو ینین نلر خا هباغ قر هسی  نو

امکان           هسینه گئتم اره شخصه بیر غدان هبا قر هنین شاعر اوچون قالماماسی ییا هباغل قر  ثروتین
فله        ( اوسمیئ یخان خاسا کنیازی قوموق اولن ژنرالی تزار هرک هی .1867ـ1808وئرم  ائولندیریب) 

نکاح   .        1861بو یچین   نیکولیئف میخایل کنیاز بؤیوک ن، جانشی للرده ای سونراکی پوزولوب  ده
. قالیب             معروض یسینا باسق گیزلی دهشتلی ینین رژیم تزار یخان خاسا ده هم ناتوان، هم  دورونده

     . چیخاریلیب       ساتیشا جواهراتی کلری، مل اونون اوغراییب یلرا سارسینت روحی و ماّدی جّدی  ناتوان
  ”   “   . قافقاز     اثرینده بلر مکتو حّقینده قافقاز اؤزونون آلیب یلر ارمن اکثریتینی بونلرین  و
“) ” آلچاق،         “ کانالیا مجلسده فادایئفی ژنرالی تاریخچی سارای گؤره ائتدیگینه تحقیر نلرینی  مسلما

وورونئژه”)            ایله امری جانشینین سونرا ایسه یخان خاسا ائتمیش دعوت دوئله آدلندیراراق  یاراماز
     . آغیر          ان بو ینین حیات انین ناتو وداعلشیب حیاتل شکیلده هلی شبه او، سونرا آز و ائدیلیب  سورگون

 . اولوب          ذاکر بگ قاسم آدامی محرم ان یانینداکی اونون نلریندا آ
انین       (ـ 2 نو خان جعفرقلی شاعر ـ آغا . 1867ـ1785هدایت اوغلو) 
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اولونور. 
و           چکدیریر کهریز بیر کیچیک آخان توشوندان ینین ائو زمانیندا خدمت  احمدبگ

جدن   کرپی .   2چیگ هلری        پنجر ائوین بو تیکدیریر ائو بیر بالجا آنبارلی خلی، مطب  اوتاقلی،
پالیتدان           قات ایکی ایسه یلری قاپ قدان، قلی بارما دمیر محکم قارشی هجومونا ن  دشم

زمان             هر نلری دشم شخصی آتامین زماندا عین نلریمیز، دشم بابا ـ دده چونکی  ایدی،
آتاما          هین اگم بویون حقسیزلیگه هین، یئم قاباغیندان دولشیر، یانیمیزدا بیر  دؤرد

. یلر  وئرمیرد جلیک دین
باغی           میوه هده ساح اطراف اولمایان گئنیش دا چوخ هورینده، هند ائوین  آتام

بیر.            باغین اکمیش، جلری آغا قوواق اوزون ـ اوزون سیرالما اؤنونده ائوین  سالمیشدی
:           . قره   ـ مال باش نئچه بیر کیمی کئچن پول الینه سالمیشدی للوک گ  طرفینده

      . یاشاماغا     کیمی انسان نهایت، سؤزله، بیر آلمیشدی حیوانی قوشقو و  ساغمال
باشلمیشدی. 

گین    احمدب مدان خان تلف         4ملکو ایکن بالجا ده دؤردو اونلرین و دوغولور  اولدی
همگه.            ائولنم داها بیر و بوشاییر آروادینی آتام سونرا یلردان سارسینت کلی ه سور بو  اولور

.          . آلیر  هسینه حمای قیزینی و اوغلونو اسکندرین قارداشی ائتمیش وفات وئریر قرار
کیمی،    ائتدیگیم ایلین   1865قید ساحه     30نجی هده هند ور آتام مرحوم  ژوئنینده

 .         . یازیق   ایمیش یوخ جلیک دین ییه ال اه قضادا بو للرده ای همین ائدیلیر تعیین  موّکلی
قولدور            شاهسئون و دلغاردا گلن آخیشیب تایا بو دایم سرحدلریندن ایران  جماعت
اذّیت          جور هر ائدیلیر، تالن قالیر، آلتیندا نلری باسقی داغیدیجی ینین هلر  دست

سویغونچولردان.          بو اهالینی وظیفه مهم ان قویولن بوینونا گین احمدب  چکیرمیش
      . قولدور      نسیز اما بو مّدت اوزون آتام ایدی یاراتماق تلیک ثاب یده اراض ائتمک،  خلص

    . اونون          تصادف بیر نهایت، بیلمیر اول نایل هیه ن هئچ آنجاق آپاریر، مبارزه ایله هلری  دست
  .       . دا  بونونل دوشور دعواسی قان آراسیندا نلر شاهسئو یلرل ال دلغارد چاتیر  کمکینه

 . چکیرلر        ال جماعتیندن هنده ور و قاریشیر اؤزلرینه شلری با
هلری         تجرب اؤتن تلری، احوال کئچمیش ائتمگی، صحبت ملرل آدا یاشلی  احمدبگ

        . تایا،   بو آرازدان عقلینه آتامین بیرینده تلرین صحب بئله سئوردی چوخ همگی  دینل
   . بیلیردی        یاخشی احمدبگ دوشور فکری چکدیرمک کانال للره چؤ سوسوز گلن  اوزانیب

. شدور            اولمو محصولدار و سوواریلمیش تلر وق بیر للر چؤ قورو بارسیز، سوسوز، بو  کی،
 . او           شلر یاشامی کیمی آدام حسابینا ینین تلر زحم و سویون بول یئرلرده بو نلر  انسا

جماعته          یازیق بو جیرلشمیش طرزیندن حیات یوخسول بلیقدان، کاسی کی،  دوشونور
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 . بو           مدیر لز وئرمک فرصت ساریلماغا تورپاغا کوتانا، آتیب حیاتی چاپوولچو و  کؤچری
یانینا          ینین کرینیتسک رئیسی قضا شوشایا، احمدبگ اؤترو کئچیرمکدن حیاتا  فکرینی

. گتیریر.             یول بیرتهر نهایت، و توتور دیله اونو ائدیر، ایضاح آچیر، صحبتی  گئدیر
 . وئریر      اجازه چکمگه کانال احمدبگه کرینیتسکی

باشینا         اوستالری هلی تجرب چکن سو چاغیردیر، نلر کنکا ندان ایرا  احمدبگ
 . بو          ائدیر تشکیل دسته اوچون ائتمک تدقیق دریندن للرینی ساح آرازین  توپلییر،

. آختاریر         دولشیب للرینی ساح آرازین نلرله گو حسابینا شخصی گین احمدب  دسته
دئیه         داغیتماسین یاتاغینی کانالین تضییقی سویون باشلیارکن نلر داشقی  نهایت،

       . بال      و نلی بهم بؤیوک احمدبگ سونرا بوندان تاپیرلر یئر بیر قایالیق ساحلینده  چایین
ینین  کند نلی و         1بهم ائدیر ایضاح اهمّیتینی ینین کمر سو بو توپلییب  جماعتینی

  . جماعتی         کند نلر قاتیلسی یلیگه ایمج نلر، ائتسی کمک ایشه بو کی، ائدیر  تکلیف
ایشچی             بیر ائودن هر وقتده معّین و ائدیر قبول تکلیفینی هنیر، بگ فکرینی گین  احمدب

          . هلری   ساح آخیب سویو کانالین بو کی، کسیلیر شرط زماندا، عین اولور راضی  وئرمگه
وئرگی          ایل بئش ائولردن ائتمیش اشتراک یلیکده هج ایم سونرا باشلیاندان  سووارماغا

اجاق.  آلینمای
       . قازیلن    چالیشیر، بیرگه یلرله کندل ده اؤزو احمدبگ باشلنیر ایشه طلرله شر  بو
سویونو         کئچیریب کلیگیندن یوکس لتپه کو کانالی گؤرور، ایشی هامارلما قلردا  یاتا

        . داشبورونا   کئچیریب قوبوسوندان معاف یولونو سو دا ادان اور یدیرلر آخ چایا هلن  کؤند
   . نلوغو         اوزو کانالین بیرلشدیریر ارخه گاوور اولن کانال قدیم چوخ و  2وئرسته 9گتیریر

  .           . سویو  نوروزدا ایدی حاضر آرتیق کانال ایسه یازا باشلندی، قیشدا ایشه بو ایدی  قدر
          . بیتکی  دنلی جور هر جماعتی ینین اراض کئچن کانال ایلدن همین ووردولر  کانال

       . هریر،.    گؤی گلیب جانا للر چؤ قورو هسینده سای سویون ایدی قالعاده فو نتیجه  اکدی
پود        هر ینین دار اکیلیر، کونجود دوگو، هلرینده ساح محصول  400توخومو  3اکین  پود

   . ییه،.      کرینیتسک رئیسی قضا روحلنمیشدی چوخ هلردن نتیج آلینمیش آتام  وئریردی
کولیوباکینه،  هلر       4فرماندار نمون یازیر، هلر معروض گئنیش تلره غزئ و  جانشینه

.ـ 1 هدیر          یسیند اراض رایونو فضولی ایندی کندلری نلی بهم بال و نلی بهم بؤیوک
. 1،0668وئرست  = 1ـ 2 کم 
.16،4پود  = 1ـ 3 کق 
(ـ 4 کولیوباکین    پئتروویچ )1863). 1872ـ1806میخایل ) ینین     قوبئرنیاس ینین ولیت باکی  ده

      )    ( ) لراق   او یانلیش آدی سوی قلردا قینا سیرا بیر ائدیلیب تعیین فرمانداری والیسی ی  نظام
        .(    ” قال“ تاریخی محتشم آییران ساحلیندن دنیز شهرینی باکی گؤستریلیر ده کیمی  کولوبیاکین
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گؤندریردی. 
آغجابدیعه          کانالی ائتدیرمک، دوام چکمگی سو هرک هن گوو هلره نتیج بو  احمدبگ

آلماق         اذن هلریندن نمایند یئرلی ینین حکومت روس اوچون گتیرمک  کیمی
سایا.          اونلر وئریلمیر، جواب بیر هئچ تلرینه مراجع اونون آنجاق هییردی  ایست
اوچون.           ولیت بوتون کانالین بو گئدیر، قبولونا ینین کرینیتسک او، نهایت،  سالینمیردی

بلیگیندن         واج اوچون یاخشیلشماسی ینین ان گذر ـ گون جماعتین اهمّیتیندن،  بؤیوک
مفته.           یئنه دوامینی ایشین بو کی، چالیشیر ائتمگه امین ینی کرینیتسک  دانیشیر

کلر،           هج چک ایله کمکی یلرین کندل یالنیز طلرله، شر موجود دا کانالی تازا کلر، هج  گؤر
    . حلرینا،      ایضا بوتون احمدبگ آنجاق کلر هج هی هم ایست بئله قپیک قره بیر تدن  حکوم

!” “ : اولماز      آلیر جواب بیرجه بلرینه طل تأکیدلرینه، کلرینه، ایست
رئیسینه           اؤز ایشچی هکی کد علی تاب و صلنیر حر برک آتام هنده گؤر بئله  وضعّیتی

:         . دئییر    وئریب جواب تلیکله سر عین اونا ده کرینیتسکی هییر سؤیل سؤزلر کسکین  چوخ
”  “   . احمدبگ“       هلی د سیزه بوشونا خدور یو حّقینیز دانیشماق طرزده بو مله منی  سیزین

 “  : بوتون”.        غدا هبا قر وئریر جواب بئله سؤزونه بو ینین کرینیتسک آتام شلر  دئمیرمی
      .”  ” “ کی،    ایدی اشاره اونا سؤز بو دئییرلر هلی د ملرا آدا چالیشقان  چیلغین،

.      ”  “ بیلیردی    ده اؤزو بونو یلر، دئییرد کرینیتسکی هلی د غدا هبا قر ده ییه  کرینیتسک

. هییر           هل هد ائتمکله حبس احمدبگی و چیخیر اؤزوندن تامام کرینیتسکی آنلیان هنی  اشار
 . خدور         یو حقی ائتمگه حبس اونو کی، وئریر جواب احمدبگ

 . گلیر         قرارینا گئتمک هدن وظیف احمدبگ هسینده نتیج هنین دئییشم سرت بو
ماّدی           حکومتین و مّدتده قیسا احمدبگ کی هنده گؤر کرینیتسکی رئیس  اصلینده

بو،           چکدی، کانال بؤیوک هرک ائد سفربر جماعتی نلرل، امکا یئرلی اولمادان،  یاردیمی
    . اونون     اوغورلریندان گین احمدب کرینیتسکی باشلمیشدی ائتمگه ناراحات چوخ  اونو

     . تلر    معلوما سلره رئی یوکسک علیهینه آتامین چالیشیردی یارارلنماغا قارشی  اؤزونه
هین          کؤروکل قارشی حکومته جماعتی سالماغا، وضعّیته هلی شبه موضعینی اونون  یازیب

      . و     رفاهیندان جماعتین یئرلی ایسه احمدبگی ائدیردی جهد وئرمگه قلمه  کیمی
     . آراسیندا     کرینیتسکی آتامل دا بونونل ماراقلندیرمیردی نه هئچ باشقا  معارفیندن

      “ اولدوغونا      مانع حرکتینه سربست انین هو و اسیزلیغینا فاید ایله تشببوسو اونون محض  دیوارلری
ساحه”      هکی یئریند اونون اوچورولوب، . 44گؤره ساتیلیب    ماناتا مین

قضاسی   ) 1867شوشا  ) یارادیلنادک        قوبئرنیاسی تپول الیزاب ولیتی گنجه آیریجا ـ هدک ایل  نجی
  . سورگون          ییا باک ساییلیب آغاسی دا انین بور کولیوباکین گؤره اولدوغونا ترکیبینده ینین ولیت  باکی

. بودور            کولیوباکین گؤندردیگی مکتوب ایله دیلی یاردیم ذاکرین، مبگ قاس شاعریمیز ملی گؤرک ائدیلمیش
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       . همک  ایشل آلتیندا رهبرلیگی ینین کرینیتسک احمدبگ سونرا بوندان باشلدی  اختلف
و   هدی هم . 1867ایست وئردی     استعفا ایلده نجی

هدار          علق ائتدیریر، دوام فعالّیتینی اجتماعی اؤز احمدبگ دا سونرا ادان  استعف
گذرانینی          ـ گون ینین ال اه کانالین بئله حکومته مرکزی حتی هلره،  ادار

   . ینین      حکومت روس او، ائدیر دوام یازماقدا بلیگیندن واج اوچون  یاخشیلشدیرماق
اهالینی         سوواریلماسی تورپاغین کی، چالیشیردی ائتمگه اثبات هلرینه نمایند  یئرلی
     . هر،    گتیر بوللوق توخلوق، هسی چکیلم سویون ائدر اوتوراق چیخارار، یلیکدن  کؤچر

     . یول        الی اه یئرلی دا بونونل ائدر صاحبی رفاه هسی، یی گوج ـ ایش نلری  انسا
      . هسی     مدرس اؤز کندین هر وارلنار، جماعت چکر ال ائتمکدن یلیق نچ چاپقی  کسمکدن،

هسی.         بیچیلم ـ اکیلیب سوواریلماسی، للرین چؤ سوسوز علوه، بوندان  اولر
 . آلر         یسینی قارش ضررین ووردوغو هلرینه ساح اکین ایل هر هنین چگیرتک

 )     ( ) دا     اونا کولیوباکینه فرماندار یازیب گزارش حسابات سلرل اسا بو  احمدبگ
       .  (  ” جواب“  سرت و آغیر چوخ ندن کولیوباکی آتام گؤندریر یلر دئییرد کولیوباکین هلی  د

  .       “ هنیز:  وظیف سیزین دگیل هنیز وظیف سیزین دوشونمک حّقینده رفاهی خلقین  آلیر
.” کدیر       یئتیرم یئرینه امرلرینی رهبرلیگین و ائتمک خدمت

    . بو        گون بیر آنجاق اولور هلی چکیلم گئری احمدبگ اوزلشمیش مقاومتله گلمز  عقله
    . دسته       بیر هباغا قر شرکت توتور خبر شرکتی بلژیک هسیله واسط غزئت لدان  کانا

  .        . ائوده  آتام کئچیریرلر باخیش یاتاغینا کانالین بیرگه گله احمدب اونلر گؤندریر  مهندس
 . گؤرمور             ساغ اونو ایسه قاییداندا گئدیر، قویوب اصلنی آزیاشلی اوغلو یاتان خسته آغیر

اوچون          چکمک کانالی بو و هنیر بگ هسینی لیح گین احمدب سلری مهند  بلژیک
  .       . هسیز   نتیج بو ائدیر اعتراض دا اونلرا حکومت آنجاق ائدیرلر مراجعت  حکومته

یاشاییش          ینین یس ال اه ینین وطن عزیز و چکیلیشینه کانالین احمدبگ سونرا  جهدلردن
  . ایران       او، یئرلشیر کندینده کهریزلی هرک ایتیر امیدینی هسینه یوکسلم ینین هس  سوّی

چکمگه         کهریزلر للری، کانا سو یئرالتی قلریندا تورپا اؤز هرک هد ایشل نلرینی  کنکا
باشلییر.
وئیسئنهوف     1880 فون بارون ایلده و      1نجی گلیر یانینا آتامین ییه  آی 2کهریزل

    . حّقینده     کهریزلر چکدیردیگی آتامین ائدیر تدقیق کندیمیزی اراق یاشای  بیزده

. ـ 1 اولوب       متخصص اوزره سووارما وئیسئنهوف وئیسـفون قافقازدا  “ 1883بارون ایلده  1883ده  نجو
 )        ” کند    قافقاز ائتدیریب نشر کتاب بیر للی سانبا آدلی یلر بیلگ حّقینده وضعّیتی انین  سووارم

  . س،   تیفلی نشری ینین جمعّیت .). 639، 1883تصرفاتی سه 
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”  1884وئیسئنهوفون  قید     “   کتابیندا شلری ای سووارما قافقازدا اولونموش نشر ایلده  نجو
شدور. قانون        1اولونمو حّقینده استفاده سودان آتام ایله ضمانتی  وئیسئنهوفون

 . اولونور       دعوت ایشه کومسیونونا یلشدیرما یاخش اوچون حاضرلماق
  . هکار         محافظ قطعًا ایدی تصرفاتچی بیر هوی نمون و ایشگزار چوخ احمدبگ  عمومّیتله،
   . شلریندن      ای الی فاید اونون ایدی یسی کچ یلی یئن ینین ولیت اؤز عکسینه،  دگیلدی،

  . سووارما         آتام اولر گؤسترمک آنبارینی سو تیکدیردیگی اّول اؤلوموندن کیمی  بیری
     . و        سئویردی چوخ همگی ایشل او، ائتمیشدی صرف گوج و امک بؤیوک چوخ شلرینه  ای

 . هوسلندیریردی          ایشه ایله تلری صحب مدرک و شن اؤز دا یلری اطرافینداک

5
      . هلر   حادث تآمیز عبر تلر، احوال بسیز حسا ـ یسیز سا ایدی هدفتر سین  آتام

دانیشیردی. 
. وئریبمیش           باش ه حادث دهشتلی کندده بیزیم اّول همیشدن گلم دنیایا من  هله

   . ینین    قار بو یاشاییرمیش قاری بیر .    3کندده ائولی   اوغلو بؤیوک ایکی وارمیش  اوغلو
ینین     هوئرد آلل کیچیگی ان .     15ایمیش، شیباخان   ییئتمه یئن بو گون بیر وارمیش  یاشی

 . حیوان         اوتاریرمیش قره ـ مال اوتلقدا هکی ند بؤیرو هنین مئش نلیغینداکی یاخی هسی  تپ
 . بیردن         ائدیرمیش سیر اطرافی سریلیب هسینده ذرو هنین تپ ایسه هوئردی آلل  اوتلییر،

  . بونو          اوغلن چیخدی یووادان شئی بیر پاریلدایان آغزیندا سیچوول، بیر کی،  گؤرور
     . آغزینداکینی    هرک دیکسین سسدن بو سیچوول چکیر ایچینی حیرتیندن  گؤروب

     . شئیی    دوشموش آغزیندان سیچوولون هوئردی آلل تپیر یوواسینا اؤزونو  دوشوروب
       . پولو       قیزیل تاپدیغی و قاییدیر ائوه سئوینجک لدور پو قیزیل بو، کی، گؤرور و  قالدیریر

        . همین  گؤتوروب هگی کور کیمی سؤکولن یئری دان شلر قاردا گؤستریر شلرینا  قاردا
      . اوستونه    آلتینی تورپاغین قازیب یئری همین گئدیرلر یوواسینا سیجوولون هیه،  تپ

. تاپیرلر.          کوپ دولو آغیزباآغیز پولل قیزیل آلتیندان ینین یوواس سیچوول  چئویریرلر
بیر              آلتدان، داش بیر کی، تاپشیریرلر بؤیویه اوشاغا، و گتیریر ائوه خلوتجه کوپونو  قیزیل

 . آنجاق            هسین بیلم کیمسه بیر سّری بو توتسون، فاراغات دیلینی کس هر اوستدن،  داش
  . آغیزا،         آغیزدان قاچیریر سؤز آغزیندان قویماییب دیلینی کیمسه هدن عائل اولور، لجاق  او

کندیندن       میناخارلی گئدیب سؤز دوشن دیله دا     2دیلدن باشینا قولدور مشهور  اولن

تاریخی     ـ 1 یازیلما و آدی . 16اثرین گؤستریلیب     دقیق قیدده نجی
. ـ 2 ادیر     رایونوند آغجابدیع ایندی کندی میناخارلی
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ینین.         هوئرد آلل بیرینده هلرین گئج قرانلیق ایله هسی دست اؤز قولدورباشی  چاتیر
      . گؤز     بیر شلری قاردا بؤیوک گؤسترن مقاومت چکیر هجوم داما قره  یاشادیغی

       . یئرینی   للرین قیزی کی، چؤکورلر هسینه سین انین آن قوجا یئتیریرلر قتله  قیرپیمیندا
     . هین.          بیلم ائده الده نه هئچ بیلمیر یئرینی قیزیلین کی، ائدیر امان ـ آند قاری  دئسین

 ( ) هگینه       دیر ینین دزگاه ینین هاناس خالچا آروادی یازیق هلریندن حّک  قولدورلر
هرک        دوز اطرافینا هلری سوپورگ ییغیلمیش اوچون احتیاطی قیش  باغلییب

      . گؤروب   کلرینی هدی بیلم آل سؤز قاریدان سوندا هییرلر هل هد ایله قلری  یاندیراجا
 . چیخیرلر        ادان آر قاچیب و یاندیریر ووروب اود هیه سوپورگ

قویوسوندا          کهریز یایینیب گؤزدن بیرتهر هوئردی آلل مقامدا سوخولن ائوه  قولدورلر
  .       . همین  هوئردی آلل کئچیردی طدن ه حی بیزیم کانالی قویونون همین بیلیبمیش  گیزلنه

  . و             آتام قالخیر ایاغا قونشو ـ قونوم چاغیریر، کمکه آتامی آتیر، ائوه بیزیم اؤزونو  یولل
قاچیرلر             ساری داما یانان آلیشیب آتا ـ آتا گولله سمته قاچدیغی قولدورلرین  قونشولر

     . قاری         سارینمیش هانایا اورتاسیندا انین کوم گلیرلر اوزه ـ اوز ایله منظره بیر دهشتلی  و
  . بؤیوک        ایکی یانیردی آلیشیب کیمی مشعل هرک ائد فریاد سلرله س تلی  مشّق
 . نلر           گلی ییخیلمیشدی آغزینا ینین قاپ یانا ـ یان ایچینده قان آل مّیتی  قارداشین

 . یلر     گیزلنمیشد باجادا ـ هط حی قاچیب
    . اوینامیش       یئریندن عقلی آتام اولور کیمی النان هو هوئردی آلل هدن حادث مشئوم  بو

       . ایضاح    اوزادی ـ اوزون اوتوردوب یسیندا قارش اونو آلیر هسینه حمای هنی ییئتم یئن  بو
 . اجاق           قویمای یئرده قانی بو کی، وئریر سؤز و سالیر باشا هرک ائد

قاری       هن وئر جان ایچینده بلر عذا . 2دهشتلی حکومت    کئچیندی سونرا  گون
   .   . قوجالرل   مدرک آتام باشلندی شلر آختاری یلر گلد تؤکولوشوب هلریندن  دایر

 . نهایت،       ائدیردی کمک یلرینه ایشچ حکومت آختاران قولدورلری  مصلحتلشیر،
    . ایله     هلری نمایند حکومت آتام یلر اؤرگند یئرینی ینین قلر ییغینجا ه گئج  قولدورلرین

کی،         دئدی اونلرا ییغیب للرینی غسقق آ بوتون ینین کند میناخارلی  بیرلیکده
سورگون         ییه سیبر بیرلیکده هلرینیزله عائل کندینیز بوتون هنیز هس وئرم اله  قولدورلری

 . کلر.        هج یئتیر یئرینه امری کی، یلر وئرد سؤز للر غسقق آ هجک ائدیل
قلری           یاتدی قولدورو نفر دوققوز اؤزلری جماعتی میناخارلی سونرا ندن گو نئچه  بیر

   . حکومتی        دا آتام یوللییرلر خبر آتاما و اؤلدورور آلیب هیه محاصر  یئرده
بیر.           اوسته ـ اوست کیمی لش مّیتینی قولدورلرین یلری کیش کندین  معلوماتلندیریر

 .      . اوتوردورلر  ینی هوئرد آلل انیندا ب انین آراب همین ییغیرلر آرابایا
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6
  .    “ : جاهل،     بو خدور یو هجگی گل خلقیمیزین بیزیم دئیردی منه همیشه آتام  مرحوم

ـ              بیر کیمی قیران مئشه هجک، یئی اتینی ینین بیر ـ بیر کیمی وحشی جماعت  قابا
     .      . هده   موز عائله ایکی بیرـ بلکه لجاق او یوخ دا خلقیمیز بیزیم قورتاراجاق قیریب  بیرینی

        . داها   قلی، لی داها یئرینه خلقیمیزین بیزیم کی، یقین ساخلندی اوچون  گؤستریلمک
 .” هجک         گل خلق بیلن قدرینی قلرین تورپا قیزیل بو بیزیم زحمتکش،

هسینه،          یئم بیرینی ـ بیر للیگینه، جاه بو جماعتین احمدبگ آتام تلیک  رحم
ییه              ترّق ائدیر، فکر چوخ بیلمیر، دؤزه جور هئچ حالینا جاهل بو نلیق، قرا بو  خلقین

        . قوللوقچویا،   نوکرـ ائدر، شئیی هر داخلینده نلری امکا اؤز آختاریردی للری یو  آپاران
ینین          قلر تلی راح و ایچمک ـ یئمک اونلرین همیشه باخار، یاخشی  مزدورلرا

   .       . ـ  حق پول هردی وئر پول آرتیق کلریندن شرطلشدی سوندا مزدورا قالردی یسینا  قایغ
ـ              ائده آلقیش دعا، اونا قالر، راضی چوخ یلر ایشچ کی، آپاراردی ائله همیشه  حسابینی

          . یلر  نچ بیچی ـ اکین نلر، کنکا گلن همگه ایشل هباغا قر ندان ایرا ایل هر یلر گئدرد  ائده
 . یلر       ایستیرد ایش اوندان گلیب، یانینا آتامین بیرینجی

        “ : هده    نوب ایلک گؤره راحاتلیغیمیزا ملکوموزه، ـ مال اؤز بیز دئیردی منه دایم  آتام
      . آلتیندا،     تورپاغین وقتی بوتون ایلین اونلر بورجلویوق نلرا کنکا بو چالیشان  قاپیمیزدا

        . قال      آلتیندا یئرین اونلر اوچا، تورپاق آن هر آتیرلر لغیم ایچینده سویون کیمی  دیزه
. آرتیریرلر.          سویوموزو هییر، تمیزل کهریزلری بیزیم کئچیب نلریندان جا ملر آدا بو  بیلر

قدر            نه اونلرا ده گؤره بونا یدیر، آسیل زحمتیندن اونلرین فراوانلیغیمیز رفاهیمیز،  بیزیم
        . نلر    انسا بو کی، هک ائد هنی گل الیمیزدن هک گر بیز بورجلویوق یئنه هسک اؤد  چوخ

 .” یلر   قالماسین ناراضی بیزدن
. اولردی            قایغیکش و تلی مرحم دایم قارشی اونلرا سئور، چوخ ده یلری کندل  آتام

ایله           سؤزو الر آت دا اونلرا سوندا ده یلشسه عصب یلیغینا تچ موهوما ینین جماعت  کند
 . هامینی         هردی وئر هک چؤر تاخیل، پالتار، بلرا کاسی یاناشار، انسانجاسینا هر، وئر  برائت

     . وار      داواخاناسی خصوصی ائوده گین احمدب هردی وئر درمان و ائدر الجه مع لسوز  پو
ایدی. 

بورج            همزدی؛ ایست گئری وقت هئچ و هر وئر بورج یئتینجه گوجو نلره گل  بورجا
         . منه     ده گؤره اونا ایدی، وار نلری قانو اؤز اونون قایتاراردی اؤزو اولردیسا امکانی لنین  آ

کی،    ائتمیشدی وصیت
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هینده“            ایست گئری بورجو چونکی یاندیرماسین، سنی باتسا کی، وئر قدر او  بورجو
       . سنین    نلر، سئوسی سنی کی، داوران ائله نلرل انسا بیلرسن پوزا تلری مناسب  یاخشی
ترک         سنی نلر، هسی گئتم اوزوب للرینی ا سندن یوخسا نلر، اسسی  اوستونده

نلر”. هسی ائتم
ائدر،           صحبت اوزادی ـ اوزون کلرله غبیرچ آ و غسققل آ نلرل، انسا یئتکین  احمدبگ

    . بؤیوک     اؤز ملرینا آدا کند دویمازدی انسّیتدن هل گؤز تلردن، صحب  مدرک
حیاتینی         خلقین ایسه اؤزو هر، ائتدیر انکشاف هدر، اؤرگ کلریندن بیلدی هسیندن،  تجرب

  . و.        علمی ییغاردی یازیب جلری اینان ملری، دئیی للری، نغی للری، مث بوتون هنردی  اؤرگ
وار             بلری کتا خلو چو ده عاید طّبه و تصرفاتینا کند آتامین باشقا، بلردان کتا  فلسفی

ایدی. 
جوانشیر   اولن       1867احمدبگ نلری اورقا مطبوع مشهور هنین روسی ایلدن  نجی

   .        ” “ ” بو“  ده اؤزو ایدی یسی هچ آبون للرین ژورنا و غزئت باشقا و نیوا ، یوروپی  وئستنیک
 . یئرلی           ائتدیریردی چاپ مطبوعاتدا دوری اثرلرینی و مقاله گؤندریر، یازی دایم تلره  غزئ
قلمی              اونون هلر حادث مهم وئرن باش غدا هبا قر و یلری یاز تنقیدی باغلی ایله ائتمه  اداره

.       . گلمیردی      خوشونا مأمورلرین یئرلی ایسه بو اولونوردو چاپ تلرده غزئ کئچن آدی  ایله
هده           سلیق یوکسک زمان هر بلری کتا دفترـ شلری، ای پوزو ـ یازی گین  احمدب

    . سلیقه.       بلری کتا بوتون اونون تانیییردی دا کآرخانالرینی جلدلمه حتی و  اولردی
     . ائوده    بیزیم بلر کتا بو ایدی وضعّیتده جلدلنمیش کیمی   1920ایله ایله  نجی

. ساخلنمیشدی  قورونوب
آخوندزاده      فتحعلی میرزا اولرکن سده تیفلی سونرادان    1آتام اولموش، تانیش  ایله

       . طرفداری   انین الفب یئنی کیمی آخوندزاده دا او باشلمیشدی مکتوبلشماغا  اونونل
زردابی.     ـ ملکوف نبگ حس ” 2ایدی “  . ینین    غزئت نچی اکی مکتوبلشیردی ده  ایله

     . ینین     للر ژورنا و غزئت آذربایجان او، اولموشدو مأیوس چوخ ائشیدنده  باغلندیغینی
. آرزولییردی    دلدن جان نشرینی

(ـ 1 آخوندزاده    فتحعلی دراماتورگیامیزین)     1878ـ 1812میرزا متفکری، آذربایجان ملی گؤرک  ـ
بانیسی. 

زردابی    (ـ 2 ـ ملکوف نبگ بیری،)      1907ـ 1837حس نلریندان آیدی ملی گؤرک ان نین ا آذربایج  ـ
) قوروجوسو     ینین جمعّیت خیرّیه ایلک ندا بانیسی)    (1872آذربایجا ینین تئاتر آذربایجان ،1873(، 

  ” و        “ ناشری نین اکینچی اولن غزئت ایلک تورکجه هده روسی یسی، یارادیج ینین مطبوعات  آذربایجان
) (1875رداکتورو  ینین)        آچیلماس ینین هس مدرس متوسطه قیزلر ایلک ندا آذربایجا ،1901( 

صدری        ( و یسی تشکیلتچ ینین قورولتای ایلک ینین ملر معل آذربایجان ). 1906تشّبثکاری،
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 .    ”  “  ” اوزون   “ ایدی مخبری ینین تلر غزئ اوبزرور نوو و کاوکاز زماندا عین  احمدبگ
    . بعضی       دورلرده سون یالنیز ائتمیشدی شلیق امکدا نلرل اورقا مطبوع بو بری للردن  ای

 . ائتدی     وادار یازماماغا اونو طلر شر
للریندان   “ محصو ینین قلم گین ایلدن   1747احمدب کیمی   1805نجی ایله  نجی

“  .     ” نووویئ     اثر اولر ائتمک قید اثرینی حّقینده موجودلوغو سیاسی ینین نلیغ خا هباغ  قر
چاپدان”          حالیندا کتاب آیریجا ایسه سونرالر اولونموش، درج غزئتینده  اوبوازرئنیئ

چیخمیشدی. 
”        “   ، حکایه حّقینده پناه مل اولن نلریندان اعیا ینین سارای خان علوه،  بوندان
”  “   ” هل“      گؤز یاتمیش ینین ژوکوفسک ، توپلوسو ینین سؤزلر الر آت روس و  آذربایجان
”  “       ، بالیق قیزیل نین پوشکی هسی، ترجم منظوم هسینه تورکج آذربایجان ینین  اثر
.    ” “   ” “ ” ندور“  اونو هسی ترجم ینین اثرلر مباحثه لئرمونتوفون و متسیری ، بگ  ایزمایل

سونرا         وفاتیندان اونون اثرلرینی هکی هسیند تورکج آذربایجان یازدیغی اوچون قلر  اوشا
 . ائتدیردیم  نشر

7
فکر           ایله اکثریتی گلرین ب باشقا احمدبگ ائدن اشتراک کومسیونوندا بگ  شوشا

      . اجتماعی  سیاسی، تاریخی، هسینی، خریط مالکّیت غین هبا قر اولوردو  آیریلیغیندا
دوزونو          سؤزون یالنیز فعالّیتینده کومسیونداکی بو آتام بیلن هل گؤز  کئچمیشینی

 . آتام          قازانمیشدی ن دشم خیلی اؤزونه آراسیندا گلر ب گؤره یلیگینه عدالتل و  دئدیگینه
کاسیب         ائدیب استفاده عدن موق و منصب للیگی، فرصتجی هلرینده مسأل  مالکّیت

بؤیوک        ان چیخماغی صاحب تسیزلیکله عدال قلرینا تورپا هدارلرین ملک  دوشموش
       . گلرله  ب باشقا و آرتدیقدا قصورلر فعالّیتینده کمسیونون ساییردی فسیزلیک  شر
 . آنجاق       ائتدی امتناع کدان اشترا کمسیوندا احمدبگ درینلشدیکده فلر  اختل

آز             و یلر ائتد تعقیب قدر حبسه اونو یلر، هد چکم ال بویو عمری گدن احمدب نلری  دشم
 . یلر    هجکد ائد محو حیاتینی قال

8
توخوم          چوخ داها بیرلیکده یلرله کندل آتام حسابینا سویو کهریزلرین  بیزیم

هسیدی.            ائتم تلف اکینی ایل هر آخیشیب چگیرتکه دوزلریندن مغان و میل  سپیردی
        . ـ      للی عم ایله بل دهشتلی بو تلر وق او بیلردی گؤتوره محصول چوخ داها  جماعت
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.         . ائدیردی   محو دایم اکینی کی، اولر دئمک چگیرتکه، آپاریلمیردی مبارزه شلی  با
 . اکیردی         داری دفعه ایکینجی یدا یا جماعت اوچون همک اؤلم آجیندان

ده         ایندی ینین یس ال اه یاشلی غین هبا قر اوچون بیلدیرمک خاصیتینی گین  احمدب
 . هییرم     ایست دانیشماق هنی حادث بیر خاطرلدیغی

  . ینین       دار وئریر محصول بول داری غدا هبا قر ایلی . 1پودو  7بیر ائو   ساتیلیر  ماناتا
کندینده  نفر      1اوغلو بیر آدلی حسین مدان    100مشهدی آتا وئریب داری  700مانات  پود

آنباردان.          دارینی اولمادیغیندان یئری ساخلماغا آنجاق هییر، اؤد نقد پولونو  آلیر
    . نسیز       فل ـ سندسیز اونلر قالسین بورادا هلیک هل کی، ائدیر خواهش  گؤتورمور،

  . ندن  اوستو ائدیرلر .  7ـ 6دانیشیق      . تاخیلین   دوشور آجلیق برک ایلی بیر کئچیر  7ایل
ینین    30پودو  دار قالخیر، ایسه   7ماناتا .   20ـ 15پودو اولندا   بئله وضعّیت اولور  مانات

       . گلیب      ییه ن کی، گؤندریر خبر اونا آتام ائدیر احتیاط همگه ایست دارینی حسین  مشهدی
 .”     “ :     . آتام  وئریم دئسین، قدردیرسه نه بورجوم وئریر جواب ایسه او آپارمیرسان  دارینی

        “  : ائدیرسن؟    حساب نه منی دانیشیرسان؟ نه سن کیشی، آ دئییر و ائدیر  تعجب
     . حقی       کرایه اوچون ساخلماق من بیتیب حساب ـ حق وئرمیسن، پولونو ینین  دار

      .”    ! تلیق.   قی او حسین مشهدی کی، دانیشیرلر آپار دارینی گل، خوشون حلل  آلمیرام
ائو              داش هلی مرتب ایکی ده هم گئدیب، هیه مّک هم کی، قازانیب ائله یدان دار  ایلینده

تیکدیریب. 
     . ده،      یلر ارمن یاشلی یاشایان غدا هبا قر اولمامیشدی آز هلر حادث بئله حیاتیندا  آتامین

 . دانیشیرلر         مردلیگندن و سخاوتیندن اونون کیمی ییه ایند ده کلر تور

9
ایبیشی          1869 و شوکورو ـ یسینی ایک قلریندان اوشا قارداشی آتام ایلده  نجو

     . دا      حّقینی تحصیل للیک ای بیر وئریر مکتبینه حّصه ی نظام آپاریب  خانکندینه
 .        . بیر  یلر ائدیرد قبول قلرینی اوشا یلرین نظام یالنیز مکتبه همین هییر اؤد ادان  قاباقج

    . آز         بیر اونلرا آتام قاییدیر ائوه قاچیب مکتبدن ده یسی ایک نلرین اوغل سونرا یدان  آ
 .     . آتام       قاچیرلر دفعه ایکینجی نلر اوغل قایتاریر مکتبه یئنه وئریب نصیحت ـ  اؤگود
       . دفعه     بو آنجاق قاچیرلر، مکتبدن یئنه قلر اوشا آپاریر مکتبه دفعه اوچونجو  اونلری

 . گیزلنیرلر     کندینده ینین الر آن قاییتمیر، ییه کهریزل
“  : بیز          یلر دئییرد دا اقربا ـ قوهوم دا، الری آن نلرین اوغل قاچان  مکتبدن

. ـ 1      . گئدیر         کندیندن مین آغدا صحبت بورادا وار نلریندا رایو ترتر و آغدام کندلر آدلی اوغلو ائو
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  . تیکه         بیر نلر اولسو کافر دؤنوب دیندن نلر، اولسو اوروس قلر اوشا بیزیم همیریک  ایست
 .” سونرالر       قاباغیندا گؤزوموزون نلر اوتورسو نلر، یئسی یدیر؛ سلر ب وار، هگیمیز  چؤر

   . بو           آتام یازیق یلر گتیرد بل درد، عذاب، قدر نه آتاما نلری اوغل قارداش بو  همین
 . یاندی        الی آتدیسا ال هیه ن اودوزدو، ده هده مسأل

 . بیر           گلیر قرارینا قورماق عائله داها بیر احمدبگ سونرا قلردان نلی پئشما بو  بوتون
کندیندن   سایبالی ـ       1دفعه دیک جسارتله یاشمانمادان، هدن، گیزلتم اوزونو  کئچرکن

         . ائلچی       و گلیر خوشونا چوخ آتامین هنری بو قیزین گؤرور قیز بیر گنج باخان اونا  دیک
   . کندیندن    تلی اف بو، آلیر قیزی همین ینین      2گؤندریب یس دای ایدی، قیز بیر یتیم  اولن
   . ه  حادث همین یاشاییردی هسینده . 1872حمای وئریب     باش ایلده نجی

     . تربیه       چالیشار، وئرمگه تحصیل اونا هرمیش سئو چوخ آروادینی اؤز آتام تلر وق  ایلک
      . اوروپا    خانمینی یاشایاندا ائوینده یایلق خانکندینده هدرمیش اؤیر شلر وردی هل گؤز  ائدر،

. هردی          گزدیر چادراسیز آچیق، اوزو بولواردا یئرلشن حّصه ی نظام هر، گئییندیر  اوسلوبوندا

. هنردی          حّدتل چوخ حرکتینه بو آتامین هسی زمر بگ زادگان خصوصیله نلر،  مسلما
دیله            مجه محک آتامی هسی گزم قول ـ قول بولواردا گئییندیریب سایاغی اوروپا  آروادینی
 .          . بیری   گزیردی صحبت سؤزـ خلو چو اوبادا ـ ائل حّقینده احمدبگ سالمیشدی دیشه  ـ
دانیب،            مذهبی دئییردی بیری بو دؤنوب، دیندن دئییردی بیری او کافردیر،  دئییردی

”  “          . احمد  اوروس آراسیندا خلق آدی آتامین ده تلردن وق او ائله اولوب  اوروس
قالمیشدی. 

آچیق             تلرینه حرک بو گین احمدب کس هئچ دا الر دانیشس چوخ بوردا ـ اوردا  آنجاق
  . چوخ          بونون بیلمیردی دئیه کلمه بیر اوزونه ائدیب جسارت بیلمیر، ائده  اعتراض

.       . ایدی   یلر ارمن اساسًا یسی ال اه ینین خانکند بیرینجیسی، ایدی وار بلری  سب
 . اونلرین         کئجینیردی ـ گئیینیب سایاغی اوروپا آرتیق هسی زمر نخبه یلرین  ارمن

  . زماندا،         عین ایدی وار تلری دوس یاخشی و شلری یولدا مکتب آتامین  آراسیندا
  . ده            هم ایدی گؤسترمکده تأثیرینی اؤز دا هباغا قر اولسا دا آز للر یئ اسن  اوروپادا
”  “ ینه           خاصیت آغیر کی، ایدی وار نلر انسا ائله تک ـ تک آراسیندا نلر  مسلما

گؤره          مردلیگینه و جسارتینه گؤره، تلرینه کیفی انسانی بؤیوک آتامین اراق  باخمای
    . یا        اونو تانییان آتامی یلر ساخلیارد احترامینی و حرمت توتار، عزیز چوخ  خاطرینی

. دگیلدی             ممکن اولماق مناسبتده باب اورتا اونا ائدیردی، نفرت اونا دا یا سئویر،

. ـ 1 ادیر     رایونوند آغدام ایندی کندی سایبالی
. ـ 2 ادیر     رایونوند آغدام ایندی کندی تلی اف
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10
       . چگیرتکه،    ووران هلری ساح ایل هر قال آز آخساییردی شلری ای تصرفات  آتامین

بوشا            تلرینی اذی ـ عذاب بوتون اونون تلر فلک هوی عنعن باشقا و قلیق قورا  دولو،
تطبیق.          نلرینی پل بؤیوک اوچون یوکسلیشی مدنی ینین تصرفات اؤز او،  چیخاریردی

   . مأیوسلوقدان،       احمدبگ عمومّیتله، دوشموردو حدان رو جور هئچ آنجاق بیلمیر،  ائده
 “    . هارا،       نّیتین تئز ـ تئز ایدی انسان بیر اوزاق قدان اوسانما قدان، سینما  امیدسیزلیکدن،

 .  ” دئییردی  اورا منزلین
      . ایل     هر ده هسی دست کنکان بو هییردی ایست چوخ خاطرینی نلرین کنکا  احمدبگ

هییر،           تمیزل یولونو للرین کانا آتیر، لغیم هییر، ایشل کهریزلرده گلیر، دئییب اونو ندان  ایرا
       . اولور،     مشغول ایشله بو گون هر آتام درینلشدیریردی و ادیر اوز یاتاغینی  سویون
      . آلتی    یئر آلرکن تحویل نلردان کنکا ایشی آپاریردی هامارلما وئریر، قلر  تاپشیری

           . پولو   ائله بیر ـ اولوب هلی د احمدبگ کی، یلر دئییرد گلر ب قونشو گیریردی اؤزو  لغیما
یاخشی             قدان تورپا پولون کی، ایدی فکرده بئله ایسه آتام اولر؟ تؤکمک آلتینا  تورپاغین

         . آلن،   قیزیل آلن، کاغاذلر تلی قیم قویان، بانکا پولونو او، بیلمز اول قجوسو  قورو
 . دئییردی          ائدیردی حیرت ملرا آدا آلن اشیالری زینت باهالی الرینا آن و  آروادلرینا

          . ـ    قیزیل خلو چو باشیندان ـ یخه بوغازیندان، ـ بویون آتام لدیر کاپیتا اؤلو بو،  کی،
 .  ” “  ” آدلندیریردی     “ قاطر و هچی قر اونلری گولور، نلرا قادی آسان زینت

11
1872     ... خانم      خیرالنسا آروادی گنج آتامین ایمیش نلری سو دسامبرین ایل  نجی

  .       . عزیز  گین احمدب یلر هییرد گؤزل اولد ساییر، نلری گو سون اونلر ایمیش  آغیرایاق
.   ( ) باغلمیشدی        گتیریب بیزو جؤنگه بیر آغاجینا توت قاپیمیزداکی علی  قارداشی

 .” ائشیدنده: “        پایلیاجاغام کوسوبا ـ کاسیب کسیب اولسون، اوغلو احمدین  دئمیشدی
: دئییر            و بوراخیر باشینا آجیب جدان آغا هنی جؤنگ گئدیب حرصیندن دوغولدو، قیز  کی

.” دوغاندی؟“     اوغلن بیزه قیزی سایبالی
منی             او، سونرالر آنجاق دگیلدی، ممنون قدر او اولماسیندان قیزی دا آتام  بلکه

.    “ :  . اولماز      یسی دیش ائرکگی، لنین اص دئییردی بؤیوتدو کیمی اوغلن و سئودی  چوخ
    . یدیر         اولمال ائله قیزیم منیم قالماز گئری اوغلندان قیز آلمیش تربیه ـ تعلیم  یاخشی

 .” بیلسین          ائده عوض شرفله بیزی گئتسک اؤلوب یلر کیش بیز کی،
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سونرا،    ایل .     1874ایکی شهرتلی     ـ شان اونا آتام دوغولور قارداشیم ایلده  نجو
  . محّمدبگ        وئریر آدینی جوانشیرین محّمدبگ قهرمان دؤیوشچو، ایگید  1899باباسی،

     . طلبه       بؤیوک اورادا ایلی همین بیتیریر اینستیتوسونو تصرفاتی کند مسکودا ایلده  نجو
       . بو   همین نفر ایکی تلریندان دوس عزیز قارداشیمین وئرمیشدی باش للری  تعطی
         . ائوه    دا او و سارسیدیر چوخ قارداشیمی ه حادث بو ائدیب انتحار باغلی للرله  تعطی

. ائدیر   انتحار دؤنرکن
 .      . او،      یازاردی و اوخویار هجه یئریند ائله هردی گیر ائرکن چوخ یئرینه ملر آخشا  آتام

“ دئیر،          نغمه بیزه آلر، یاتاغینا اؤز ده ایکیمیزی ”  1001بیزیم نین  آندرسئ و ه  1گئج
کریلوفون   دانیشار، للریندن اونون       2نغی بیز سؤیلر، پارچالری باشقا و للرینی  تمثی

 .        . یلر   آپارارد یاتاغیمیزا اؤز بیزی گلیب یلر خدمتچ سونرا گئدردیک یوخویا یاتاغیندا
  .        . منیم     آنام ائدیردی قوللوق چلریما سا دلدن و جان آنام اولردی یاشیم بئش  منیم
   . منی        دفعه بیر هییردی ایست اولماسینی کلریم هؤرو اوزون کیمی چلری سا اونون  ده

   . گؤروب        بونو آتام هؤردو هؤروک نئچه بیر بؤیورلریندن ساچیمین سونرا  یویوندوردوقدان
  .     “ : تحصیل      سن دگیل لزم کلر هؤرو بو سنه دئدی باخیب اوزومه طرزده جّدی  چوخ

  . برک”.        آنام کسدی کلریمی هؤرو گؤتوروب قایچینی سونرا سؤزلردن بو  آلمالیسان
      . تئز       ـ تئز اونلر تلر وق همین اینجیدی مدان آتا گؤره بونا و آغلدی  حرصلندی،

 . یلر    آیریلد ایسه سونرالر یلر، دالشیرد
. وئرمیشدی           هسینه عائل روس اوچون تربیه ـ تعلیم بیرلیکده قارداشیمل منی آتام

12
  . او،    ایدی خسته هگی اور گین .1903ژانویه  2احمدب اولدو     ستلجم ایلده  نجو

تاب          هگی اور ضعیفلمیش اراق باخمای ملرا یاردی طّبی گؤستریلمیش وقتینده او  تعجیلی
 .      . اطرافیندا.    ایدی اوستونده نطقی شعورو، یادداشی، کئچیندی ساکت چوخ هدی  گتیرم

 . علشدی       ودا تمکینله ایله نلری یاخی و دوغمالری ده   1903ژانویه  9دایانان ایل  نجو
ساعت     ه گئج آخشامی .     3جمعه تورپاغا    ده گون همین ائله ائتدی وفات  ده

دفن.           یانیندا ینین آناس ـ آتا قبرستانلیغیندا کهریزلی اساسًا وصیتینه اؤز  تاپشیریلدی
ائدیلدی.

آندرسن    (1 کریستیان سان . 1875ـ  1805ـ شاعری)        و یازیچی اوشاق دانمارک مشهور ـ
(ـ2 کریلوف     آندرئیئویچ و)       1844ـ 1769ایوان یازیچی شاعری، تمثیلچی روس انینمیش ت  ـ

یسی.  هچ ترجم
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13
قولدورلوق          قلیق، قاچا کسمک، یول چیخیب یول بؤیوک غدا هبا قر دورلرده  اؤتن

.  ” “      . یلر   دئییرد قوچاق هلرینه بئل آراسیندا خلق عکسینه، ساییلمیردی قباهت  ائتمک

. یلر          آرزولییرد گئتمگی اره ایگیدلره بئله قیزلر قوشور، هلری نغم نلیق قهرما  اونلرا

. یلر             اید هده روحی ـ احوال بیر بئله نلری جوا تلی اف اولن کند قونشو بیزه  خصوصیله
    .  ”   “ قلی،    یاراشی چوخو نلرین جوا بو آدلندیریردی بل و آفت اونلری عادتًا،  آتام

  .      . آتام    تلیک رحم یلر دگیلد ده لسیز عق زماندا عین یلر اید چابک هل، گؤز  متناسب،
    .    “  : نئجه    هل، گؤز نئچه گؤر نلرا جوا بو گلیر حیفیم دئییردی تأسفله باخیب  اونلرا

      . قازانماق.   شهرت سئچیلمک، فرقلنمک، گؤرونمک، اونلر قایناییر نلری قا لدیرلر  فّعا
   . حیاتی.        مزدور عادی خدور یو میدان ائتمگه صرف اودو نلرینداکی جا آنجاق هییرلر  ایست
     .   . هاراسا  اونلری سرعت انرژی، هکی چلریند ای هییرلر ایست پارلماق یئتمیر  اونلرا
همز.          ایست ایسترـ تاپمادیغیندان یولو چیخیش قایناما بو للیق، فّعا بو هییر  سوروکل

یارادان           نلر امکا کیمی بو و وارلنماغا اؤلمگه، اؤلدورمگه، سئچیلمگه، هامیدان  اونلری
         . تحصیل   ائتمک، تربیه محیطده بیر باشقا تامامیله قلیقدان اوشا اونلری آپاریر یول  آنا

.” بیلردی          چیخا نلر انسا الی فاید ایشگزار، فّعال، اونلردان اولسایدی ممکن وئرمک
  . آنام           منیم ایدی کنددن همین اصًل خانم تازا آروادی یسی دای سایدیغی آنا  آنامین

هسینه          حمای اونو نبگ محّمدحس یسی دای قالمیش، اسیز آن ـ آتا الیقدان بالج  لپ
. سئومیشدی.           هکدن اور ده هم بؤیوتموش، آنامی خانم تازا آروادی یسی دای  آلمیشدی

 . ایدی         باغلی دلدن و جان قادینا او دا آنام
   . نلر         جوا قشنگ چوخ ایدی وار اوغلو ایکی آدلی علیش و هدایت گین نب  محّمدحس

  . چوخ.        الری آت دوشموشدولر سلره حب چیخارمیش، آد قلیقدا قوچا دا اونلر  ایدی
نلرینی           اوغل قدر هیه محکم کی، یلر وئرد اجازه اونا نهایت، چالیشدی، چوخ  اللشدی،

 . گؤتورسون      ضامنه یلیغیندا قارش مانات یوز آلتی
      . کی،      وئردی شرطله بیر دا آتام هدی ایست بورج مدان آتا پولو همین نبگ  محّمدحس

.       . یلر     هد گلم هیه محکم علیش و هدایت آنجاق قایتارسین گئری وقتده ائدیلمیش  معّین

.         . یلر  چیخارد آد بؤیوک داها قلیقدا قاچا گئده ـ گئت دوشدولر  قاچاق
     . وارلی      دا اونسوز کیشی بو باتدی البته، پول، قویدوغو گیروو گین نب  محّمدحس
 .      . نهایت،      هدی گؤزل ایل بیر دوز آتام هدی بیلم قایتارا آتاما بورجو همین  اولمادیغیندان

لزم           پول تعجیلی چوخ آتاما اوچون همک اؤد مزدونو نلرین کنکا هین ایشل  کهریزده
گئری.           پولو کی، گؤندردی مکتوب نبگه محّمدحس آدامل بیر اعتبارلی او،  اولدو
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یآبیر.            ب سؤیوب دا آدامی گتیرن خبر هلیک اوست یلر، هد وئرم پولو ایسه اونلر  قایتارسین
  .     . آناما     او، غضبلندیردی برک آتامی بو، یلر هد هل هد ایله کلری هج اؤلدور حتی یلر،  ائتد

و            دوشموش قاچاق اونون سونرا بوندان کسسین؛ هلرینی علق بوتون اونلرل کی،  دئدی
تانیماق          نلرینی اوغل یسی دای بو اولن مشغول سویغونچولوقل آشکار ـ  آچیق

همیر.  ایست
بؤیودن            و هن سئو چوخ آنامی آروادی، گین نب محّمدحس سونرا قدر بیر هدن حادث  بو
         . خبرینی    اؤلوم ینین قاد بو سئودیگی کیمی آناسی اؤز آنام ائتدی وفات خانم  تازا

حضوره            گیله یسی دای کی، یالوارمیشدی آتاما و آغلمیش هؤنکور ـ هؤنکور  ائشیدنده
     .    . الریندا   آر صحبتدن ـ سؤز بو همیشدی وئرم اجازه آتام وئرسین اجازه هسینه  گئتم

  .     . آتامین    آنام سویوموشدو تلری مناسب دا بونونل کوسوشموشدولر و دوشموش  مباحثه
هجگم            گئد هلیب دوز یول پیاده پای اؤزوم کی، دئمیشدی گلیب غیضه حرکتیندن  بو

            . بیر  گئدرسنسه ائوه او هسیز اجاز مندن کی، وئرمیشدی جواب اونا دا آتام گیله  داییم
 . بیلمزسن      گؤره اوزونو ائوین بو داها

   . قارداشیم،        قوجاغیندا آنامین آرتیرمیشدی داها آز بیر غضبینی آنامین سؤزلر  بو
        . تنها    ـ تک قویوب یاتمیش یویروکده اوشاغی آنام وارمیش هسی کؤرپ هر ام  سود

. گئدیر            کندینه تلی اف یئرلشن وئرستلیگینده دؤرد ـ اوچ کندین بیزیم گیله، یسی  دای

. وئریر           هیه دای اوچون امیزدیرمک ایسه اوشاغی گؤندرمیر، آدام آردینجا اونون  آتام
     . گتیرمک        ائوینه اونو یسی دای آنامین اولور پئشمان آنام سونرا مّدت بیر کی،  دئییرلر

       . ینین    اقرباس ـ قوهوم دیکباش آنامین وضعّیت بو قویمور آتام آنجاق هییر،  ایست
 .       . آنامین  باشلییرلر یلیگه دشمنچ آتامل اونلر سونرا بوندان توخونور  حیثیتینه
مدان           آتا و گلیر کنده بیزیم گیزلینجه هییب دؤزم کدرینه ینین یس باج جمال  قارداشی
      . مناسبتی       آنامین ـ آتا سونرا بوندان آپاریر آناما آلیب آناسیندان سود اوشاغی نسیز  ایزی

 . کورلنیر  تامامیله
 . بیز           هدیم گؤرم اوزونو آنامین یازیق داها بیر من سونرا هدن حادث مشئوم  او

     . هجگینی    دؤن گئری اونون هئی ائله چکیردیک حسرت دهشتلی  قارداشیمل
اونلرین.          گیرمیش، نلر انسا مکرلی آراسینا آنامیزین ـ آتا آنجاق هییردیک  گؤزل

      . نلریمیز   دشم قاری قونشولریمیز، بیزیم ایشه بو پوزموشدولر تامامیله تلرینی  مناسب
      . دوشمنینه   اونون آرتیق ینین ملر قوهو آتامین اونلر قویموشدولر ال  ده

      . بدبخت     بویو حیاتیمیز بوتون بیز هده نتیج یلر ائدیرد بایرام ـ توی هسینی  چئوریلم
اولدوق. 
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تخمینًا    ه حادث .    80بو قاپیمیزدان     بری زماندان او وئرمیشدی باش للرده ای  نجی
        . بسیز    حسا ـ یسیز سا آردینجا ینین بیر ـ بیر آتام اولمادی اسکیک بللر تلر،  فلک

      . مهرعلی   اولن یانیندا آنامین قارداشیمیز، بالجا یاشادی کلر تلی بدبخ الر،  قض
 .        . آتام   ایمیش یوخ حدودی اوزونتوسونون آنامین کی، یلر دئییرد اؤلدو و هلندی  خست

 . چکیردی         درد یامان هگینده اور دا او آنجاق وورموردو، اوزه
  .     “ : سیزه       آنانیز قالدینیز اسیز آن سیز کی، یاخشی دئدی منه آتام سونرا ایل نئچه  بیر

.” وئرمزدی        امکان وئرمگیمه تحصیلی و هنی تربی اولن واجب
اونلرین           کی، هییرم ایست دئمک بونو یالنیز همیرم، ایست قیناماق آنامی و  آتامی

  . تصویر         بونو یاشاتدی نیسگیل آجی، بؤیوک چوخ اولدلرینا اونلرین بیزه،  آیریلماسی
          . ینین،   هس هم بیلم گؤره اونو اول ـ اول ساغ آناسی اوشاغین بیر دگیل ممکن همک  ائل

بئله           اوچون بیلمک اولدوغونو تلیک بدبخ بؤیوک قدر نه ینین هس هم بیلم اؤپه  قوجاقلیا،
   . قارداشیم     مرحوم مدیر لز یاشاماق شخصًا حیاتی بیر    13ـ 12بیر آنامل اولندا  یاشی

   .      . قارادینمز،   چوخ او، سارسیتمیشدی روحونو اونون فاجعه بو گؤروشوبموش دفعه  نئچه
         . شکیلده   آجیناجاقلی دا حیاتینی ائله گولردی، للردا حا نادر اوزو ایدی قاپالی  ایچینه

   .     . آکادمیاسینی  پئتروفسکی مسکودا اوخویوردو یاخشی چوخ او، ووردو  باشا
آلتینا       1900سپتامبر  4بیتیرمیشدی.  قاطارین ایستگاهیندا یئولخ اؤزونو ایلده  نجو

آتدی. 
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    . گئنیش،        باشی، یومرو ایری، ایدی قامتلی شاخ نلی، ت نازیک یلو، بو اوجا  احمدبگ

        ( ملی،   ( قیغیلجی تأثیرلی، جانلی، ایری، شلری، قا قره سیخ، آلنی، یومرو دییرمی و  دولو
   .     . آدامی    اودو ینین گؤزلر اولموردو همک سؤیل یالن اونا ایدی وار گؤزلری  ماوی

 .    . اوزو.       ایدی ساریشین غلری بو ایدی وار یلری چیزگ اوز متناسب چوخ  قارسیردی
 . ایدی     چهرایی آغ دریسی دولو،

 . البته،          آپاریردی ملو دؤزو و صبرلی اؤزونو لراق او اویغون هلره عنعن معنوی  آتام
        . و     فده اطرا بیر نلرل قادی معرفتلی و هل گؤز او، گلیردی خوشونا اونون نلر قادی  قشنگ

 . اونا          آشمازدی سرحدلری بللی زمان هئچ آنجاق سئویردی، چوخ اولماغی  همصحبت
    . کی،          دئییردی همیشه او، بیلمیردیک ائده مذّمت هده ن هئچ اونو اولدلری بیز ده  گؤره

      . اؤز     نلرا قادی کندلی و یلره خدمتچ احمدبگ یدیر اولمال نمونه اولدلرینا اؤز نلر  والدی
         . اله   یئتیرمگی، گؤز قادینا اولن آسیلی اوندان آلتیندا، الی یاناشیردی کیمی  قیزلری
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 . ائدیردی      حساب قلیق آلچا و شورگؤزلوک کئچیرمگی
ائله   هسن، ...      80دئی کیمینسه    تصادفًا آتام سونرا ندن گئد آنام ایدی للر ای  نجی

ائوه            اوچون وئرمک تربیه ـ تعلیم بیزه ینینی قاد هلی فرانس بیر گتیردیگی  خانکندینه
و.           ائدیر صحبت گزیر، بیزیمله اولور، مشغول سلریمیزله در قادین همین  گؤتوردو

 . یاتیردی      اوتاقدا بیر بیزیمله ده هلر گئج
 . قوللوقچولر          تاپمادیق یئرده هئچ مادمازلی بیزیم و اویاندیق یوخودان سحر  بیر

 . سونرادان            سالدی یول خانکندینه ـ ییه گئر اونو سؤکولنده یئری دان آتان کی، یلر  دئد
ایسه           آتام هییب، ایست یاخینلشماق آتاما قادینی هلی فرانس کی، اولدو معلوم  بیزه

. دگیل           اوچون هسی اگلنج اؤز گتیریب، اوچون هسی تربی قلرین اوشا اونو کی،  بیلدیریب
چوخ              گؤره تلرینه جه مرد بو آتامی اولن سرت و خاصیت تند چوخ جماعت  یئرلی

کلره،          نلی چتی هکی شلریند ای باشقا بوتون و عائله ساخلییر، حرمتینی و  سئویر
 . هر        یلر هییرد ایست مصلحت اوندان گلیر، یانینا آتامین گؤره قلرا  آنلشیلمازلی

 . یلر      ائدیرد اعتبار و اینانیر اونا شلرینده ای
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   . قویو          ائولر بو اولوبموش عبارت ائودن اون یا و دوققوز کندی کهریزلی للر  اّو

.        . یئرلشیر   هسینده حّص غرب دوزونون میل اراضی بیزیم ائدیرمیش استفاده  سویوندان
      : سیچوول       ـ سیچان چایان، ـ ایلن ایله حشرات گمیریجی، هییجی، زهرل جور هر  بورالر

           . دؤرد     ـ اوچ کی، اولوردو حتی ایل، هر قال آز چگیرتکه اولوردو دولو ایله چگیرتکه  و
ده             بعضًا حّصه، ـ حّصه بعضًا ینینی بیچ ـ اکین ینین کندل یازیق آردیجیل  ایل
 )  .      . کی،   یلر دئییرد بیتیریردی ـ گمیریب هلری ساح سیچان ائدیردی محو  بوتؤولوکله

.      .( ووروردو      دولو محصولو دا گاه لجاق او آجلیق دئمک، دگدیسه، سیچان یلره  زم
  . للرده          ای بئله ائدیردی تلف بیچینی ـ اکین تلر فلک طبیعی باشقا بؤجک، قلیق،  قورا

یایلغا          خانکندینه، بئله اولدلرینی آزیاشلی اؤز حتی آغیرلشیردی، وضعّیتی  آتامین
  .        . ایکی  منیم یولوخوردوق یاتالغینا قارین دهشتلی هامیمیز شرایطده بو بیلمیردی  آپارا

. اؤلموشدو        یاتالغیندان قارین کندده باجیم بیر و قارداشیم
و            زحمتینی بوتون چالیشیر، ایله گوجو وار آتام ایشینده مبارزه ایله  چگیرتکه

      . یخه     للردا حا نادر چوخ هدن چگیرتک آنجاق قویوردو ایشه بو وسایطی هکی  الیند
        . ابتدائی  و مناسبتی اسیز اعتن ینین نلر اورقا انتظامی دورون همین اولوردو  قورتارماق

 . دگیلدی        ممکن اولماق نایل هسه هی ن هسینده نتیج هسی مبارز هلرله واسط
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16
   . هر       اوزلرینه اونلرین سئومزدی سّیدلری و هسینی زمر روحانی آتام تلیک  رحم

      . قاپی      ـ قاپی موسمینده دؤیولن تاخیلین بیلدیریردی نفرتینی آشکار ـ آچیق  دفعه
   “ : چیخارین      یسینیزسا اولد پیغمبر حقیقتًا دئییردی سیدلره ائدن طلب خمس  گزیب
وئرگینی          بیلک، ایشیمیزی ده بیز بورادان، قوغون سلری رو کافر جلرینیزی،  قیلین
         .” قارقیشل  لعنتله، و چکمزدیسه ال باغلییب اوز اوزونه سّید هک وئر  سیزلره

 . آتام           نلر قوغسو طدن ه حی اونو کی، ائدردی امر نوکرلره آتام زمان او هییردیسه هل  هد
 . آدلندیریردی      هخور مفت و یالنچی یسینی هام اونلرین

ائوینده             آغانین کریم گؤسترن احترام چوخ سّیدلره و قوهومو اوزاق آتام گون  بیر
  .          . مباحثه  بو دوشور مباحثه آراسیندا سّید بیر حرمتلی اونونل مجلسده همین اولور  قوناق

       . سّید    حّدتلنمیش چیخاندا طدن ه حی اوتوروب تلرا آ اونلر ائدیر دوام بویو  مجلس
       . حرکتله      بیر جلد آن همین آتام آنجاق هییر ایست وورماق آتامی ایله تاتاری هکی  الیند

. قایتاریر         گئری هنی ضرب ایله قیرمانجی اؤز توتوب الینی سّیدین
طلی          احتیا درجه سون بیلدیگیندن ائتدیگینی نفرت اونا هنین زمر دیندار  آتام

  . دفعه.          بیر ایدی امین کلریندن هج بیل چیخا تمیز جنایتدن بو اؤلدوروب اونو  دولنیردی
    . چاتمادی،      تلری جرأ سوخولماغا ایچری ائتدی باسقین ائویمیزه قولدورلر وقتی ه  گئج

 . اؤلدوردولر        ووروب آدامینی صادق یاتان ایواندا آتامین آنجاق
     . و      قولدور ـ قاچاق اطرافیمیز اولوردو چوخ نلر باسقی بئله ائویمیزه  عمومّیتله،

   .      . آتیجی   ماهر آتام یاشاییردیق وضعیتده ی جنگ دایم بیز ایدی دولو نلریمیزله  دشم
و    انینیردی ت )    16کیمی ) ” وار   “ حلری سل نادر کیمی خزانه ماقازینکا دولدورولن  گولله

ایدی. 
       . گؤره     اونا یلر، چکینیرد ـ قورخوب اوندان نلری دشم ایدی انسان بیر قورخماز  آتام

      . قولدورلوق     ـ قاچاق غدا هبا قر دورلرده همین چاتمیردی هنرلری گیرمگه ائویمیزه  ده
       . بعضی   و رهبرلیک انتظامی یئرلی سویغونچولر همین چئوریلمیشدی هیه پئش  عادی
حمایه             ده طرفیندن اونلر ائله و ائدیر حرکت اذنلی گیزلیجه طرفیندن گلر ب  زنگین

قورخمادان.         هدن، چکینم مدن کی هئچ هدن، ن هئچ للردا یو الردا، قض  اولونوردولر
 . یلر      تالییرد ـ چاپیب جماعتی ائدیر، کلرینی ایستدی

17
  . حساب           او اؤیرتدی ایشلتمگی سلح بیزه آتام سونرا بؤیویندن آز بیر من  قارداشیمل
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 “  :   . اؤز        قیزلری دئییردی او یدیر آلمال تربیه عین قیزلر و نلر اوغل کی،  ائدیردی
کوکل          اوچون هسی اگلنج جنسین جلو گو اونلری ائتمک، محروم قلریندن ح  طبیعی

     .     ( بئله( اولموش محروم قلریندن ح بوتون دگیل لزم یئتیشدیرمک کیمی  اویونچاق
.” چئوریلیر          هیه کؤل بیر قسوز حقو آغیزسیز، ـ لسیز دی ذلیل، سونرادان نلر قادی

 . او       ائدیردی ناراحات خصوصیله احمدبگی وضعّیتی ینین نلر قادی  مسلمان
افلیج            یاریسی بیر هسی جامع مسلمان اولن مناسبتده بو قارشی قادینا کی،  دوشونوردو

 . هییر        بنز بدنه چالیشان یاریسی بیری او یالنیز اولموش،

18
هسینی           قر ـ مال گیریر، اوغرو هطینه حی ینین آغامال ساکنی کند دفعه  بیر

   . آردینجا        اوغرونون جماعت یارالییر ایله گولله دا ایاغینی هلیک اوست آپاریر،  یاغمالییب
       . پارچالماق    جنایتکاری بو اقرباسی ـ قوهوم ینین یارال توتورلر اونو نهایت،  تؤکولوشور،

       . و     گتیریر هطیمیزه حی آلیب الیندن جماعتین اوغرونو وئرمیر اذن آتام آنجاق هییر،  ایست
      . قامچینی     یسیندا قارش گؤزوموز بیزیم هطده، حی آتام جزالندیراجاق اؤزو کی، وئریر  سؤز

 .        . بو    ائدیردیم تاماشا هیه منظر آغیر بو دایانیب من باشلدی دؤیمگه اوغرونو  گؤتوروب
   . للریمی         ا یاخینلشدیم، آتاما آجیدیم چوخ گلدی، یازیغیم چوخ بئله، اولسا اوغرو  آداما،

      . یانینا      للرینی ا باخیب اوزومه منیم او، سدیر ب هسین، دؤیم داها کی، یالواردیم  اوزادیب
     . آدام.       دالینجا پولیس ایسه اؤزو نلر داملسی اوغرونو کی، ائتدی امر نوکرلره  سالدی

گؤندردی. 

19
هنین      1862 محافظ یئرلی آتام مرحوم ایلده آغدام   1نجی اولرکن  رئیسی

ووروب         ائدرکن تعقیب قاچاغی بیر مشهور کندیندن کولنی  یاخینلیغینداکی
آتامی.           قویمایاجاغینا، یئرده قانی بو دا دوغماسی بیر قاچاغین همین  اؤلدورموشدو

       . ملریندان   آدا کندین همین بویو عمری بوتون آتام ایچمیشدی آند هجگینه  اؤلدور
. بوراخمادی       هورینه هند هنی کیمس اونلردان و ائتدی احتیاط

قیمتلی           چوخ اولن هسی هدی دوستونون بیر اسکی احمدبگ وقتی آتیشما  همین

هسی      ـ 1 محافظ یئرلی زاقافقازیا ـ محافظه .  1862یئرلی پولیس     او، اولوب موجود ایلدن  نجی
     . گلن     للو کؤنو خدمته قورویوجولری اونون ایدی سیستمی محافظه خصوصی هکی هلریند  مؤسس

     . ینین       خدمت محافظه و پوست اونلرا عبارتدی صلردن شخ کلو کؤ روس و نلریندن ساک  زاقافقازیا
 . تاپشیریلیردی   هلری وظیف بوتون
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  . آتامین         سونرادان اولموشدو فسیز کئ خیلی ایتکیدن بو و ایتیرمیش ساعتینی  قیزیل
ساعتی           تاپدیغی یولدان گلمیش، دالینجا آتامین چاپاراق اوغلو رسول الف  قوروقچوسو

    .       . اونا  آتام سونرا بوندان ائتمیشدی تأثیر چوخ آتاما تلوگو درس فین ال وئرمیشدی  اونا
 . بوراخمیشدی    یاخینینا و اینانمیش

دوزگون              و عقلی ده هم دگیل، ایله تلوگو درس تکجه الف کی، اولدو معلوم  سونرالر
     . کیمی         قارداشی اؤز اونا آتام انسانمیش بیر لیق اعتبارا جور هر حقیقتًا ایله  تصمیمی

    . بویو.        عمری بوتون الف اولمازدی اختلف بیر هئچ وقتت هئچ الریندا آر  یاناشیردی
  . او،     اولدو نوکری صادق ان .    1902آتامین برابر     آتامل دا او ائتدی وفات ایلده  نجی

شوشا             ایل ایکی و دوشدو بهتانا چکدی، اذّیت خیلی باغلی ایله قتلی لین  دانیی
 . یاتدی   دوستاق هسینده قلع

.          .  ( ائدیردی  ( طلب معرفت و باجاریق بؤیوک چوخ پئشه بو ایدی میراب جووار  الف
نلیک            ه اوزگؤر کیمه هئچ و هسن هی دگم خاطرینه کیمین هئچ کی، هسن ائد ائله هک  گر

آپارماسی.          بؤلگو دوزگون وقتی سووارما اولماسی، عدالتلی انصافلی، اونون هسن هی  ائتم
         . کیمی   آتاسی هسینی وظیف اونون آتام سونرا ائدندن وفات الف سالیردی راضی  هامینی

. وئردی             آغالرا اوغلو یاشایان آدل تمیز عمرونو بوتون اولن، انسان عدالتلی و  درست
  . او،          ایدی انسان درست و صادق قاناجاقلی، عاقل، طبیعتجه دا الر ایلده  1918آغ  نجی

 . ائتدی  وفات

20
 . او،           آپاریردی مبارزه ایله چگیرتکه ایله گوجو وار احمدبگ کیمی، ائتدیگیم  قید
ان              فلکتین کی، چاپیردی آت هیه ساح بو هدن ساح او هیه، ساح او هدن ساح بو  دایم

فلره         طر هانسی یلری ایشچ و گؤرسون گلدیگینی تدن استقام هانسی  بؤیوگونون
       . لزم     آت یورولماز چابک، جنس، همیشه اونا بیلسین درحال اولدوغونو لزم هلتمک  یؤن
راست.             آتا بیر بئله تصادفًا گئتمیش، ماحالینا شیروان اوچون شلری ای دفعه بیر  اولوردو

. قاییتمیشدی     ائوه آلیب آتی گلمیش،
 .       . بیر     ایدی رنگده قیزیلی تندرست، قامتلی، ایری ایدی جنسی هباغ قر کهر  همین

ناکاشیدزه   فرماندار .     1گون بگی        بیر اولن یاخین اؤزونه دوشور گؤزو اونا و گؤرور آتی  بو

ناکاشیدزه   (ـ 1 داویدوویچ ینین)       1905ـ1837آلکساندر ولیت گنجه ژنرال، کنیاز، کلو کؤ گورجو  ـ
)  ( )   ( فرمانداری( والیسی ینین باشلیاندا     1877). 1897ـ1880قوبئرنیاس محاربه ایله تورکیه  ده

غّدارلیغی           خصوصی ناکاشیدزه یاتیریلماسیندا اونون و قالخیب عصیان علیهینه روسیه ندا  داغستا
ائدیب  (           محو شکیلده کوتلوی اهالینی سیلیب، اوزوندن یئر یاندیراراق کندلری بوتؤو سئچیلیب  ایله
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      . کی،        گلیردی معنایا او ایسه بو هسین ائل خبر آتاما بگندیگینی گؤروب آتی کی،  گؤندریر
  .       ” احمدبگ  “ آنجاق ایدی هلی گؤندرم فرماندارا آتی و هلی دئم شدیر پئشک درحال  آتام

   “ : دئ       هیه ناکاشیدز فرماندار گئت، وئریر جواب بئله بگه هن گتیر سفارشینی  فرماندارین
      .”! کیمی       اولدوغو فرماندارا خبر بو البته، گلیر خوشوما منیم آروادی دا اونون  کی،
لله،.              قت ـ ایله جزا آغیر ان آدامی کوبود همین گؤره جرأتینه بو فرماندار  چاتدیریلیر

 . گلیر         قرارینا جزالندیرماق گؤندرمکله ییه سیبر آزیندان ان یاخود کله، زهرلم
یاغماغا           کیمی یاغمور اوستونه گین احمدب تلر مصیب و بل سونرا احوالتدان  بو

مخبرلیک.           تلره غزئ او، چونکی آشیردی، باشیندان دشمنی آتامین دا، اونسوز  باشلییر
قاچاق          حاکمّیتین یئرلی هن وئر میدان جنایتکارلیغا تلریندن، حرک قولدورلرین و  ائدیر
    . ائدن،    حمایه جنایتکارلری احمدبگ یازیردی هسیندن ائتم حمایه هلرینی  دست

  . وار       اونلر ایدی آغریسی ینین باش یلرین هچ ادار یئرلی جزالندیران هسیزلری  گنا
     . گؤیدن      للرینه ا وقت بو ائله یلر هییرد ایست قورتارماق مدان آتا هلرینی یخ ایله جلری  گو

. کئچدی   فرصت دوشمه
    . ارمنی       بیر خدمتینده اونلرین ایدی نلری دشم کهنه آتامین گلری ب کندین  قونشو

 :         .    ( الف، ( ملرل آدا بیزیم اوستونده مرز دارقار بو گون بیر ایدی وار دانیئل دارغا؟  دارقار
      . آنلشیب      ایسه سونرا دعوالشیر، یونگولجه اونلر سؤزلشیر ایله مهدی کربلیی و  جعفر

     . گون     ایکی یا بیر، گئدیر دالینجا ینین ایش اؤز ایتکین    سونراهره دانیئل بو  همین
    ( ایله.    (  گؤستریشی گین احمدب کی، ائدیرلر چوغوللوق وئریرلر دونوس پریستاوا  دوشور

  . فرصتی         بو بلر گیزلدی ده مّیتینی بلر، اؤلدورو مهدی کربلیی جعفر، الف،  دانیئلی
   . جعفر،        الف، هسیز گنا یازدیریرلر امرلری و للری پروتوکو هسیک تل ـ تلم نلر  گود

 . گؤندریلیر      زندانا اولونوب حبس مهدی کربلیی
.     . تاپیلمیر      نه هئچ البته، آپاریلیر شلر آختاری کهریزلرده قبرستاندا، هطده، حی  بیزیم

بوتون             و دوشمور هوسدن اولماقل فرماندار باشدا گلر ب و هلر ادار انتظامی یئرلی  آنجاق

    .( گؤره  خدمتینه بو باشقا /و /1877 11 نین         8 ا داغست غربی او، و وئریلیب هسی رتب ژنرال اونا  ده
 . ائدیلیب    تعیین رئیسی ی /نظام /1878 5 یاتیریلماسینداکی     15 ینین ان عصی داغستان ایسه  ده

  .       ” بیر  “  بئله ائدیلیب تلطیف خنجرله قیزیل یازیلمیش سؤزلری گؤره ایگیدلیگه گؤره تلرینه  خدم
. 1897اوت  30دن  1880فوریه  16آدام   ( ) احمدبگ     اولوب فرمانداری والیسی گنجه هدک  ی

گؤستریر،           هدیگینی بیلم هلری عنعن ـ عادت یئرلی اونون هسی ایستم آتی میندیگی  جوانشیرین
دا            آت میندیگی ینین کیش آنجاق اولردی، باغیشلماق آتی هنیلن ایست یداکی ایلخ قافقازدا  چونکی

 . ینین            وال گتیرمزدی دیله آتی بو کس هئچ گؤره ساییلدیغینا ناموسدان کیمی آروادی  اونون
. ایدی           هسی ائتم طلب آروادینی اونون ده گین احمدب جواب دوغرو ان هسیزلیگینه تربی
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 .  ( )   ” هییرلر   “   کؤروکل هییب پوفل اوفوروب ایشی یلو کو ـ های بو ایله جلری گو
ائو           هلیک هل و آلیر ایضاحات اوندان مستنطق اورادا چاغیریلیر، خانکندینه  آتام

   . ه   حادث بو کسر جزاسی قلیغی .1881دوستا وئرمیشدی       باش للرینده اّو یایین ایل  نجی
.    9من  ایسه   محّمدین قارداشیم ایدیم .   7یاشیمدا بیلیردی    یاخشی آتام ایدی وار  یاشی

     . دوستو       بیر کهنه آتامین خانکندینده چاغیریرلر ییه ن و گناهلندیریرلر هده ن اونو  کی،
      . چاتدیریر      اونا تلری معلوما بوتون ادان قاباقج آتام ییئف شیخ مارکار ارمنی ـ ایدی  وار

 .         . بیزیم     هدی ائل کمک بؤیوک آتاما ایشده بو ارمنی او ائدیر ایضاح شئیی هر  و
 . ییئف          شیخ یلر یاندیرد اؤزونو و ائوینی اونون عوضینده کمکین بو ایسه نلریمیز  دشم

.           . دورور     منده مکتوب بیر یازدیغی آتاما باغلی ایشله بو اونون اؤلموشدو یانغیندا بو قال آز
 . اونا         گؤرموشدولر قلر حاضرلی باشقا و توتموش شاهدلر یالنچی نلری دشم  آتامین
    . اونا        کندیندن هوسولو او، آلمیشدی آلتینا گؤزونون هجگینی ائدیل محو آتام ده  گؤره

     . آتامین     اوغلو حسن حاجی اسکندر چاغیرتدی اسکندری هسی یئزن اولن  صادق
 .         . ائتدی     امانت اونا بیزی و شلرینی ای اؤز آتام ایدی اری باهارین قیزی قارداشی

   .    . ائدن        خدمت بیزه ایدی یوخ آنامیز چکیردیم اضطراب و دوشور باشا شئیی هر  من
  . ه           گئج بیر قالیردیق تک بیز چکیلیر، ائولرینه هلر گئج قارداش ـ قوهوم هین عزیزل هلر،  دای

. ایدی           هلی دوشم یول سؤکولنده یئری دان چونکی باشلدی، وداعلشماغا بیزیمله  آتام
  . آیریلماق         اوندان آغلشیردیق قوجاقلییب برک ـ برک آتامیزی ده ایکیمیز  بیز

آغلماغا.            هؤنکور ـ هؤنکور هییب بیلم دؤزه دا انسان کیمی دمیر بو همیردیک  ایست
تئزدن.          صبح اوتوروب آتینا ملی سئوی دوشدوگو گؤزونون فرماندارین آتام  باشلدی

 . هلدی      دوز یول خانکندینه ایله مشایعتی پولیسین
     . و        قلری اوشا کی، یازیردی او آلدی مکتوب مدان آتا اسکندر سونرا گون نئچه  بیر

.        . ایدی     وار ائویمیز یایلق بیر کیچیک اورادا گتیرسین خانکندینه اشیالرینی ائو  بعضی

.        . ائتدیم       قوللوق گوندوز ـ ه گئج اونا من گؤردوک یانان قیزدیرمادان آتامی و گلدیک  بیز
     . ساغالماغا      آتام سونرا یدان آ بیر ائدیردی معالجه ایشپاکوفسکی حکیم ی نظام  اونو

ژاندارم.           نفر ایکی شوشادان اوچون آپارماق انینا زند شوشا مشهور آتامی  باشلدی
نادژدا.          آروادی اونون و فئدورچئنکو مستنطقی آغدام هدن اّولج آتام یلر  گؤندرمیشد
اوچون            وئرمک تحصیل و تربیه قارداشیمی و منی کی، دانیشمیشدی ایله  قاوریلوونا

 .      . یلر  وئرمیشد یلیق راض بونا دا اونلر نلر گؤتورسو هلرینه حمای
 . بیز        آپاردی ائوینه فئدورچئنکونون بیزی ایله مشایعتی ملرین ژاندار  آتام

محترم        اونلرین هنده کئچ یانیندان ینین ائو فلرین نبگو شیری ـ  قونشولریمیزین
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هلک            هنده، گؤر بیزی و چیخدی ائشیگه ائودن قیزی قارداشی ذاکرین شاعر  آناسی،
 . بو           دئدی یلر آغ آجی سسله اوجا اوچون آتام کیمی، دئییلدیگی نلرا قهرما  اولموش

 . ائشیدیلیردی      بئله قلردان اوزا هسی نال انین آن یاشلی
  . یلر        بیلیرد اونلر ائتدی قبول کیمی دوغمالری اؤز بیزی هسی عائل  فئدورچئنکو

       . و      وئردی اونلرا اشیالرینی قیمتلی بوتون آتام چکیر جزا یئره هسیز گنا آتام  کی،
 . تاپشیردی         نلر حاضرلشدیرسی گیمنازیایا و نلر ائتسی تربیه بیزی کی، ائتدی  خواهش

دوغمالریمیزا            حتی نلر، هسی وئرم کسه هئچ بیزی الر یوللس ییه سیبر یا و اؤلسم  کی،
   .       . ائدن  اتهام آتامی آپارارلر اوغورلییب بیزی کی، قورخوردو آتام نلر هسی گؤسترم  بئله

. باسمادی           ایاق داها بیر گیله فئدورچئنکو آلمیش هسینه حمای بیزی بروسوویچ  مستنطق
 . آپاردی         گؤروشه آتامل سخانایا حب دفعه ایکی بیزی قاوریلوونا نادژدا

باشینا           بیکووا پروکورورو باش ینین پالتاس محکمه س تیفلی ده هجه ائل جانشینه،  آتام
      . محبسده        کی، یازدی دا اونو بیکووا یازدی مراجعت باغلی ایله ه حادث بللی بو  گلن
        . باشقالری   و مبگوف رست بگ نصیب یلرسه ائد آشکار زهرلنمه یاریلسین مّیتیم  اؤلرمسه

 . نلر   ائدیلسی جلب مسئولّیته
   . آتامی       گلدی، او ائتدی اعزام شوشایا بیکوفو رهبرلیک یوکسک هکی سد  تیفلی

 . دگیشدی          مجراسینی اؤز ایش بو ده وقتدن همین و ایل  1882دیندیردی  نجی
هنین  . 13ژانوی     . آتام     یلر ساخلد نظارتینده پولیسین آنجاق یلر ائتد آزاد آتامی  ده

 .        . آتامین   هییردی گؤزل خبر نقرالدان قا بیر داها اونو بورادا گلدی ائویمیزه  خانکندینه،
قدر            چاتلیانا باغری و اوغورلمیش آتینی للی ب باشی و ملی سئوی اونون نلری  دشم

قوغموشدولر. 
و           شکر هین هم ایست اوخوماق قاچان، مکتبدن دفعه اوچ قلری، اوشا قارداشی  آتامین

املکیمیزی           بیزیم و چیخمیش قارشی آتاما ایله تحریکی نلریمیزین دشم ایسه  ایبیش
      . اوچون  انشاعاتی ائو احتیاطیمیزی، تاخیل بوتون یلر یاغمالمیشد  داغیدیب

. یلر         ساتمیشد دگمزینه ـ دگر اشیالرینی تصرفاتی کند للری، ماتئریا  توپلنمیش

. یلر          بالتالمیشد بئله باغچاسینی گتیردیگی باشا حسابینا زحمت مین آتامین  حتی
 . هییک         هج اؤلدور قاییتسان گئری کنده کی، یلر همیشد هل هد آچیق آتامی هلیک، اوست

خانکندینده             ساتاراق هنی قر ـ مال و اشیالریمیزی ایل ایکی کی، اولر دئمک  آتام،
.         . آلیردیق   تحصیل و یاشاییر هسینده عائل فئدورچئنکونون ایسه بیز اولدو مجبور  یاشاماغا
و            آجیقلنیر گلر ب هن گؤر گئییمینده اوروپالی و برابر ایله هسی عائل فئدورچئنکونون  منی

.    .    “  : اولوب  اوروس دؤنوب ایتیریب عقلینی تامامیله احمدبگ یلر قیشقیریرد ادان  اوج
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 .” بو           ناچالنیک؟ یوخسا پریستاو، ـ چیخاجاق نه بوندان اوخودور؟ اوشاغینی قیز ییه  ن
      . سؤزو        الر آت بیر و گولدی او دئدیم آتاما و ائشیتدیم قولغیمل اؤزوم سؤزلری  کیمی

.” کئچر: “    کاروان هورر، ایت دئدی
آختاریش         ائوینده ینین صاحبکارلر اونون نهایت، باغلی، ایله اؤلومو لین  دانیئ

وضعّیتده          بوکولموش هیه کئچ لغیمیندا کهریز مخصوص اؤزلرینه مّیتینی و یلر  آپارد
   . نلرینا.        بویو جنایتی اونلر یلر ائتد حبس ینی ول و علیقلی نوکرلری اونلرین یلر  تاپد

. وئریب              باش اوستونده احوالت بیر رومانتیک گویا قتل بو کی، قویدولر آد و یلر  آلد
ینین           مهد کربلیی جعفرین، فین، ال آتامین، کی، ایدی شاهدلر یالنچی همین  بونلر

 . توتدورموشدولر   دوروب اوزونه
.   1883نهایت،  دوستاقدان     ملرینی آدا آتامین بیتدی استنطاق ایلده  نجو

    . استنطاقین     بو بوتون آتامدا یلر گؤندرد کاتورقایا ایسه گناهکارلری یلر،  بوراخد
 ) .      . حیات    مرحوم ساخلنیلیردی کتابخانادا بیزیم سندلر بو ایدی وار هسی نسخ  ایکینجی

(. اوخوموشدو     سندلری او میرزاجلیل یولداشیم
نلری         اوغل قارداشی اونون گؤره اوغورلنماسینا و داغیدیلماسی ینین املک  آتامین

      . داغیدیلمیش      اؤز ییه، کهریزل سونرا بوندان آتام یلر ائند حبس ده ایبیشی و  شکرو
 .          . آپاردی   کنده یلیغینا آ بیر ایله اؤزو ده بیزی آتام بیلدی قاییدا  نجو 1884یوواسینا

       . سولری   کهریز هدیگیندن تمیزلنم آردیجیل ایل اوچ ملر لغی ایدی یازی  ایلین
   . تدان.      بایا قونشو آتام قیریلیردی آجیندان جماعت همیردی، ایشل دگیرمان  آزالمیشدی
     . باشلماغا        یئنیدن شئیی هر او، اولدو آلمالی بورج تاخیل پود بئش اوچون  دولنیشیق
 .        . اونلری  باغیشلدی نلرینی اوغل قارداشی سونرا مّدت بیر آتام ایدی  مجبور

دانیشدیرمادی،          ـ دیندیریب اونلری مّدت اوزون آتام آنجاق یلر، بوراخد قدان  دوستا
 . باخمادی   بئله اوزلرینه

 . آتام        ایدی نلری دشم قاتی آتامین فلر مبگوو رست کلری مال ینین کند تلی  اف
   .       ” آند“  دا اونلر ائتمیشدی تصویر آیدین چوخ اونلری اثرینده اویونو  تنبکی

 . همین         کلر هج اؤلدور احمدبگی اولسون ـ اولور باهاسینا هیین ن کی، یلر  ایچمیشد
بیر             باشقا ائدن یلیک دشمنچ بیزیمله قولدور، ـ قاچاق آدام جوان نفر دؤرد  کنددن

صاحبی            ائو دا آز بیر کئفلنمیش، ایچیب ـ یئییب گلمیش، ائوینه  قونشولریمیزین
نلر،          ساخلماسی سونرایا انتقامی بو کی، یلر گلمیشد قرارا و کؤروکلنمیش  طرفیندن

قتله           هامیمیزی و نلر ائتسی باسقین ائویمیزه ناورتاچاغی گو گونون ساعت، بو  ائله
نلر.  یئتیرسی
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  .          . ایسه  بیز ائدردی گل ـ وار ایواندا تلردا ساع همین عادتًا آتام ایدی ناورتا  گو
        . انینا   عنو آتامین قوپدو، کوی ـ های قیشقیریق، بیردن حاضرلییردیق درس  ایچریده

     . بایر      آتدی، ائوه اؤزونو آتام باشلدی قاجاقوغ ایچینده کند یاغدیریلدی، شلر  سؤیو
هلره           گولل تصادفی کی، قویدو یئره ائله آراسیندا دیوارلرین بیزی باغلدی، یلری  قاپ
        . یئرلیگینه  هنین پنجر گؤتوردو، سلحینی هلی گولل نآلتی او ایسه اؤزو هیک گلم  توش

:      .     ( دئدی (  بیزه سسله بیر کبین نی آلدی نشان آغزینی هنی درواز توتوب سنگر  سینیب
     . دروازامیزا“   هامیسینی فلرین اجل لسیز عق بو باللریم عزیز هیین،  قرخم

   .     .” امین  دا چوخ دورموشدوق ساکتجه آغلمیردیق، بیز هجگم هی هل گولل  یاخینلشمادان
 .     . دگیلدی        ممکن اینانماماق اونا لجاق او کیم دئدیگی آتامین شئی هر کی، ایدیک
طرف              ائوه بیزیم سؤیه ـ سؤیه آتامی هسی دست قولدور عبارت نفردن آلتی دئمه،  سن

دروازالرا          بیزیم اؤزلرینی قاباق اونلردان یلر کندل کیشیلی ـ نلی قادی  یوروینده
بیزه           کی، بلر ائدی یاخار ـ یالوار و بلر آلی قاباغینی اونلرین بلر،  چاتدیری

قولدورلرین.       آچیب قلرینی یلی یا شلریندان با نلر قادی حتی نلر  توخونماسی
اونلرا           هیین، کئچم باسیب ناموسوموزو یعنی کلری، لچ بو کی، بلر آتی آلتینا قلری  ایا

هیین.  توخونم

21
دولت         1884تخمینًا  یئرده آدلنان نیاتاغی جا یاخینلیغیندا، ترتر غدا هبا قر ایلده  نجو

  . مدیری       زاوودون اولموشدو باسقینی قولدور هسینه وحشیج چوخ زاوودونا  آتچیلیق
   . بؤیوک       اونا حکومت گتیریلمیشدی ندان آلما لراق او متخصص بیر وئلمان  جناب

   . هسی،  زوج او، هییردی اؤد بیرگه      2مواجب ایله گئراسیمئنکو دامادی و  قیزی
    . هباغ.       قر مشهور زماندا عین قورموشدو هل گؤز چوخ شلرینی ای وئلمان جناب  یاشاییردی

وسایط         بؤیوک تصرفاتینا اونون اوچون تعلیمی و چوخالدیلماسی ینین تلر  آ
بوراخیلیردی. 

  . نیاتاغیندا         جا وئلمان یلر گلیرد ملر آدا معتبر چوخ اوچون ائتمک تفتیش اونو  بعضًا
       . بو   حصارلر، هوندور یلر، تیکیل اوچون یلر ایشچ اطرافدا یاشاییردی ائوده هلی یمرتب  ایک

  . سؤزله،          بیر ایدی وار ظلری محاف چکن ه نوب گوندوز ـ ه گئج دروازالریندا  حصارلرین
        . وئلمان      جناب اول گون نئچه بیر سویغوندان دگیلدی آسان ده ائله گیرمک یا 50ائوه ، 

. 60دا  او،           آلمیشدی بیلدیریش حقده هجگی گل تفتیشه رهبرلیگین و وسایط مانات  مین
  . گونون         ه حادث هییردی گؤزل هجگینی گل رهبرلیگین و گؤرور حاضرلیق تفتیشه معتبر  بو
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         . چاپار    آرتیق و گلیر سسی زینقیرو اوزاقدان بیردن بودور، وئریر باش یسی یار  ایکینجی
یدیر،.             جارچ ایسه آتلی چاپان بو گلیر، مفتش کی، بیلیر ائله کس هر  گؤرونور

 . هییر    ایست وئرمک خبر ادان قاباقج
قارشیلماق           قوناغی محترم بو و گئیینیر اونیفرم دگیشیر، اگنینی هسیک تل  وئلمان

        . دوزک     ـ هک بز دا قیزلری و هسی زوج اونون ائنیر اشاغی هدن مرتب ایکینجی  اوچون
   . اونلرل       دا داماد دایانیرلر ایواندا سیرالنیب اوچون قارشیلماق قلری قونا  ایچینده

          . مهرلو  و یاخینلشیر وئلمانا گلیر، چاپاراق آتلی اولن گئییمینده پولیس دورور  یاناشی
  .         . آندا   همین قوپاردیر ووروب الینی اونون آتلی آلندا ظرفی وئلمان ادیر اوز اونا  ظرفی
     . تیکه        ـ تیکه وئلمانی بدبخت یئتیریرلر اؤزلرینی قولدورلر دولو آرابا و یلر آتل  باشقا

. اؤلدورورلر   دامادینی دوغراییر،
    . هر      سوخولموش، ائوه اونلر ایمیش گئییمینده قوللوق رسمی هامیسی  قولدورلرین

    . ائتمیش،       تجاوز نلرا قادی بدبخت یلر تاپمیشد پولو ائدیب اوست ـ آلت  یئری
بیرگه           ایله بارماغی کلریندن بیلمدی چیخارا جور هئچ ایسه اوزوگونو باهالی ینین  بیر

        . ـ  آرین سونرا حسابلشدیقدان و یئتیردیکدن قتله هامینی گؤتورموشدولر  کسیب
 . بو         بؤلوشموشدولر الریندا آر غنیمتی راحاتجا دایانیب یولدا چیخمیش، ائودن  آرخایین

 . اسکناس         یوزلوک دا هامیسی ایمیش، دسته بیرجه جمعی پول
بیر            ـ بیر کیمی کارت وئرمیش، بیرینی یوزلوگون بو قولدورا هر  قولدورباشی

 . سلرین.       اسکنا یلر هد هل یخ پولل همین بیرینی قولدورلردان نهایت،  پایلمیشدی
قولدورلرین    هرک هی ایزل هلرینی . 12نمر یلر    معّینلشدیرد اولدوغونو نفر

هر             هیه، عائل هر سویا، هر یاشایان غدا هبا قر و یئرلره بو احمدبگ آتام تلیک  رحم
آدام              بیر تانییان کیمی ایچی اوغجونون کسی هر فداکی اطرا و اولن بلد یاخشی  کنده

 ( ) جنایتین          قورخولو توکورپدیجی و ایرنج بو کی، ائتمیشدی تخمین آرتیق لراق،  او
       . هل      گؤز هجگینی بیل گله نه الیندن کیمین او، بیلر اول ملر کی یلری اچ اجر و  تشّبثکاری

بیلیردی.
ساتیریک            ایله تأثیری هنین حادث بو او، و چیخدی دوغرو نلری تخمی اونون  سونرالر

          . شکیلده  آیدین یلری اچ اجر و نلری وئر الهام احوالتین بو پوئمادا همین یازدی  پوئما
     . ال          به ال پوئما بو ائدیلیر تصویر ایله بلری لق و آدلری اؤز ملر آدا همین  گؤستریلیر،

     . انتظامی      چوخ بیر سونرا بوندان چاتمیشدی گئدیب دا خانمینا نین ا وئلم  گزیب
هسی         حّص بیر مقصرلرین یلر، آتیلد چؤله هلریندن وظیف خدمت مأمورلری هلرین  دایر

قاچاق          قاچدی، گؤتوروب باشینی ایسه هسی حّص بیر جزالندیریلدی، اولونوب  حبس

63



     . ه.     حادث و تلرینده غزئ دورون همین یلر هییرد هل هد مله اؤلو آتامی اونلر  دوشدو
 . یازیلمیشدی   چوخ هسینده بار

    . یقات،      ایک یلر قاپ بایر بیزیم چوخالمیشدی نلری باسقی ه گئج ائویمیزه تلر وق  او
 . تدن        خیان ایدی قدان قلی بارما دمیر محکم ایسه هلریمیز پنجر آغاجیندان،  پالیت

    . دوشن        آخشام ه گئج هر وئرمیردی اذن هلمگه گئج ائویمیزده ملرا آدا یاد آتام  چکینن
شلردن         مفر للردان، ایستو قلردان، صندو آرخاسیندا و باغلییر یلری قاپ آتام  کیمی

         .  ( للر ( چووا دولو قوم و شلر مفر دولو ایسه ایچینه هلرین پنجر قوروردو سنگر  باریکادا
 . آتام.           اوخویوردو یازیر، اولور، آییق ایسه هلر گئج یاتیر، گوندوزلر اؤزو او،  قویوردو

.” بدنه: “         ایسه ایش ذهنی وئریر، استراحت عقله ایش فیزیکی دئییردی
    . بیزیمله         روحلندیریر، بیزی دایم ایدی آدام گمراه و شن چوخ او،  عمومّیتله،

    .     . کلیگینی  یوکس روح زمان هئچ ایدی یوخ قورخو گؤزونده ائدیردی  صحبت
    .    . بؤیوتمگه.     بئله ده بیزی ایدی تلی قطعی چوخ ایدی ملی اینا چوخ اؤزونه  ایتیرمیردی
اولماغی.           حاضر اؤلومه آن هر و هدیر اؤرگ ایشلتمگی سلح منه  چالیشیردی

.         “ : قورخمامالیسان.  هدن ن هئچ ده گؤره اونا قیزیمسان، منیم سن دئییردی  آشیلییردی
   .        . قاپینی    کی گؤرسن دوراجاغام دالیندا ینین قاپ بیری و ده من دور دالیندا ینین قاپ  بو
   . انیوی       ج وقت هئچ آل نشان سرراست گیزلنیب آرخاسیندا انین باریکاد  سیندیریرلر،

 .” ائتمه   تسلیم اوجوز
سوخولماغا           ائوه آنجاق ساریر، اطرافینی ائویمیزین تئز ـ تئز قولدورلر هلر  گئج

         . چپرلرینی  تیکان تایالرینی، اوت آپاریر، تلری آ هنی، قر ـ مال چاتمیردی  هنرلری
    . بیزیم       تصادفًا دفعه بیر نلر اؤلدورسو چیخاراراق بایرا چکیب آتامی کی، یلر  یاندیریرد

.   15ـ14 اولماسینا،       ایتین ه گئج هلمیشدی گئج اوتاقدا قونشو بیزده، چوبان  یاشلی
     . سسی       ایاق آدامین اونلرل ایواندا اویاندیق یسینا شاققیلت سلح و کویه ـ  سس
      . سالیب.     باغیر ـ چیغیر اوغلن بیردن دانیشیردی چوبانل هدن پنجر کیمسه  گلیردی

      !  “  : سنی   آچماسان آچ، قاپینی دئییرلر منه هیین ائل کمک باشلدی چاغیرماغا  آتامی
       .”! گورولدایان.  کیمی ایلدیریم آنجاق تمکینله، ساکت، آتام کمک هییک هج  اؤلدور

!    !    !  ! “ : یات    اول، ساکت باسیب قره سنی ساییقلییرسان اوغلن وئردی جواب ایله  سسی
جرأتی          کیمینسه توخونماغا اوجونا دیرناغیوین سنین کی، همیشم اؤلم هله  من

. ساکتلشدی!”.        آرا یاواش ـ یاواش سونرا بوندان چاتسین
ایله             تفصیلتی وضعّیتی بو بوتون کی، ائتدی مجبور آتامی حیات بیر گرگین  بئله
  . ایری         مراجعت یازسین مراجعت بیر بؤیوک اوچون محافظه و بیلدیرسین  جانشینه
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تلی  .     10فورما اوشاق      اؤز ایسه اوزونو اونون یازیلمیشدی اوزرینده ورق کاغاذ  بؤیوک
    . آتام       سونرا مّدت بیر هییردی تیتر الی آتامین چونکی کؤچورموشدوم، من  خطیمله

. یلر       آییرد محافظه اونا و آلدی جواب مثبت
نلردان   مسلما .    3آتامین عبدالکریم     ـ بیرینجیسی اونلردان ایدی وار دوستو  نفر

. قارداشیدیر        دوغما فین ییئ حقوئرد بگ عبدالرحیم یازیچیمیز ییئف حقوئرد  او، 1بگ
.       . بیلیردی      هل گؤز للرینی دی روس و تورک ایدی آدام بیر اولمیش تحصیلی  مکّمل

1840.     . سئویردی       چوخ اونو آتام اوخوموشدو مکتبینده میسیونئر شوشا للرده ای  نجی
  . بو        آتام یلر همیشد زهرل و چاغیرمیش قوناق مبگی عبدالکری نلری دشم دفعه  بیر
. اولموشدو        دلخور برک طسیزلیغیندان احتیا دوستونون حّدتلنمیش، چوخ تدان احوال

    . حّده       ائله یازیغی او ایدی نصیربگوف میرزاکریم دوستو بیر باشقا  آتامین
تاشکندده         و ائتدی ترک هلیک بیردفع آذربایجانی آخردا کی، یلر  چاتدیرد

. چالیشیردی.       هسینده وظیف کونسولو ایران تاشکندده نصیربگوف  2مسکونلشدی
.    3آتامین  اونو       کئچیب هدن پنجر قولدورلر ایدی نبگوف حس بگ عباس دوستو  نجو

 . یلر  هد هل گولل ائوینده
     . هلنمگه       خست تئز ـ تئز چوخ ائدیردی تأثیر پیس چوخ آتاما بونلر  بوتون

. اینانیردی.          هجگه گل هل گؤز و ایدی متین چوخ روحًا آنجاق باشلمیشدی
ایله         عریضه حّقینده ائدیلمگیم قبول پانسیونونا اینستیتوسونون زاقافقازیا  آتام
        . قبول  گیمنازیایا هلی درج بیرینجی س تیفلی ایسه محّمدی اوغلو ائتمیشدی  مراجعت

 . چابالییردی     ـ چالیشیب اوچون ائتدیرمک
 .        ( او،   ( ایدی وار دوستو بیر یآدلی سو سینقولینسکی اولن ؟ حاکم نالخلق بی  آتامین

     . اینستیتونو      من گویا کی، دئدی داشیندیردی آتامی فکریندن وئرمک اینستیتویا  منی
     . هکی      کندد سنین کی، دئدی آتاما هجگم هی هم ایست قاییتماق محیطه بو سونرا  قورتاراندان

ب 1 (ـ   . مبگ    عبدالکری دوشونوروک اولدوغونو شلیق یانلی یازیچیمیز) 1833ورادا ملی گؤرک  ـ؟
) فین   ییئ حقوئرد مبگ ائرکن)      1933ـ1870عبدالرحی آتاسینی و یدیر یس عم یوخ،  قارداشی

. بؤیویوب     هسینده حمای اونون مبگ عبدالرحی ایتیرمیش
(ـ 2 نصیربگوف        اوغلو اسدبگ مشهدی بگ ی کر . 1890ـ1828میرزا سده)    تیفلی شاعر مأمور،  ـ

    .  ( ) چینی     ملکی یسی قیدیاتچ کولئژ هییب ایشل هچی ترجم دیلمانج یانیندا ینین جانشین  قافقاز
   . قآباد.         عش همگه ایشل سونرا هییب ایشل کونسولو هنین روسی شهرینده مشهد ایله فرمانی تزارین  اولوب
 )    . لبگ      زینا جاهانگیربگ لاوغلونون زینا جاهانگیر تاریخچی ائدیب وفات اورادا و گؤندریلیب  شهرینه

) ( نصیربگوف  . 1944ـ1892اوغلو یدیر)  یس عم
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   . ده         ائله آتام ائله تربیه اؤزون کندده اونو هییرسنسه ایست هسینی ائتدیرم دوام شلریوی  ای
هدی. ائل

فئدورچئنکو     قاوریلوونا نادژدا یمیز هچ هسی    1885تربی عائل نلریندا سو ایلین  نجی
        . گتیریب    ائوه ایسه منی آپاردی، گیمنازیایا قارداشیمی آتام گئتدی تیفلیسه بیرگه  ایله

    . کتابی         درس دیلینده تورک اولدو مشغول اؤزو ایله تدریسی ینین للر دی روس و  تورک
هلردن          ترجم ائتدیگی دیلیندن روس و اثرلریندن اؤز سلری در او،  اولمادیغیندان

. هدیردی.          اؤیر پارچالر ده اثرلریندن ذاکرین ینین، فضول فین، واق پناه مل  کئچیردی
 . ائدیردی          ترجمه دیلینه روس اثرلرینی شاعرلرین بو او، دورده همین

 “ :  . هر         اؤزونو دئییردی هدیردی اؤیر ده ائتمگی اداره تصرفاتی منه آتام علوه،  بوندان
     .      . برابر   نلر انسا بوتون هجک، گل وقت گؤر اؤزون ایشی هر چالیش آلیشدیر زحمته  جور

  .    . آدامی       ایش یدیر جوهر انین ج ایش هجک هی ائتم نوکرلیک سنه کس هئچ و لجاق  او
 . سعادت         ائدیر معالجه یارالرینی بوتون ینین هگ اور و محکملندیریر ائدیر،  ساغلم

هدیر”. ایشد
آتام        قالردیسا بیزده مّدت بیر گلیب : “ 3قوناغیمیز قوناق    دئیردی گون  گون 3نجو

.3اولر.  یدیر          هل هم ایشل کیمی هامی و عضوودور هنین عائل او، سونرا ندن  گو
.” اولماز  هخورلوق مفت

22
قیزی             خان معتبر و زنگین چوخ بو ـ آغا گوهر قیزی نین خا اؤز  1ابراهیم  آتامی

     . اوشاغی      عمی گله احمدب آغا گوهر ائتمیشدی دعوت هسینه وظیف کاتب شخصی  یانیندا
       . ایله      آغا گوهر قیزی خان تلر وق او یلر اید اؤولدلری قارداشین ایکی یعنی  ایدی،

     . تزاری     گورجو آناسی انین آغ گوهر یلر حسابلشیرد ده هلری دایر حاکمّیت  روس
ینین .    2ایراکل یازیچی   حّقینده اونون ایدی “موردووتسئفقیزی قسیز   هلی شا  اؤزونون

جوانشیر     (ـ 1 قیزی لخان مخلی ابراهی آغا .1888ـ 1796گوهربگیم یدیر)     یس یب ب نین ا ناتو شاعره  ـ
  . نین     لخا مخلی ابراهی ائدیب تربیه هرک بؤیود او هنی تیکدیردیگی    1789شاعر شوشادا ایلده  نجو

 .(   ” انینیر     ( “   ت کیمی مسجدی آغا گوهر ایندی ائتدیریب برپا و تعمیر مسجدی
(ـ 2 ایراکلی   . 1798ـ1720ایکینجی والیسی)    گرجستان گئورگی     1783ـ ایله روسیه ایلده  نجو

 . آغامحّمد          قویوب اؤزولونو ینین هس ائتم اشغال قافقازی سلرین رو بونونل و امضالییب  آندلشماسی
تقدیرده             عکس ائدیب، طلب دورماسینی اوزاق هدن روسی یازاراق مکتوب هلرله دفع اونا قاجار  شاه

قولق           قلری خبردارلی بو ایراکلی ده ائتسه خبردارلیق دایر جزالندیراجاغینا شّدتله  گورجولری
شاه     گؤره ووردوغونا ائتمیش،        1795اردینا دارماداغین اوردوسونو گورجو هرک ائد هجوم ایلده  نجی
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. شدیر”   یازمی انیندا روم  1شاه
     . خیرّیه       میراثینی بؤیوک اولمادیغیندان اولدی ایدی یاشلی چوخ تلر وق او آغا  گوهر

:         . ائدیر    مراجعت سوالل بیر بئله آتاما دفعه بیر هییردی ایست ائتمک صرف شلرینه  ای
خلقیمه“              هم کی، ائدیم صرف هیه ن دولتیمی وارـ بؤیوک اؤز من احمد؟ بیلیرسن،  نئجه
  .” جواب          آتام خاطرلسین؟ مّدت اوزون منی دنیادا بو ده هم گتیرسین،  خیر

      “ خلقیمیزین:  گلیرلرینی اؤزدارائّیتینیزین کی، گؤرورم مصلحت سیزه  وئرمیشدی
       . خارجه      و هیه روسی ایله ـ ایلدن اونلری ائدین صرف هسینه تربی ـ تعلیم ینین  اولدلر

       . مدنی   دیارین بیزیم قلر، اجا قایید اوخویوب اونلر هده نتیج گؤندرین آلماغا  تحصیل
     . هلیک     بیردفع آدینیزی سیزین دا بو کلر هج گتیر فایدا بؤیوک قالدیراجاق، هسینی  سوّی

  “  :         .” هلی  گولم نه سن دئییر و گولور ادان اوج سؤزلره بو قیزی خان بیلر یلشدیره  ابد
         ! گلدین،   اولدون، اوروس اوخودون، اؤزون گئتدین، کی، آزدیر بو احمد آی  دانیشیرسان،

 .” دؤندریم؟           اوروسا اولدینی انین مسلم پولومل اؤز من کی، هییرسن ایست ده ایندی
جاهان            ( کوسموپولیت آتامی جماعتی هباغ قر بوتون کی، اولر دئمک و اقربا ـ  قوهوم

 . ساییردی)       آدام اوزاق هلردن عنعن ـ عادت ، وطنی
اولن            دارائّیتیندن بؤیوک اؤز و تیکدیردی مسجد ایکی شهرینده شوشا آغا  گوهر
محّرم          زماندا عین جلمگی، خر هلره مدرس گؤسترن فعالّیت مسجدلرده همین  گلیرلری

. ائتدی          وصیت وئرمگی احسان اونلرا یئدیرتمگی، للری یوخسو ملردا بایرا دینی  آییندا،

23
کیمی           1862 نماینده اورا آتام هدار علق ایله گلمگی تیفلیسه جانشینین ایلده  نجی

     . اؤز      هسیندن کوچ سارای تصادفًا او، گلمیشدی احوالت بیر غریبه باشینا  گؤندریلرکن
         . یلری   کیش قافقاز بوتون کی، اولر دئمک تلر، وق او البته، کئچیرمیش گئییمینده  مّلی

         . طرزده   عصبی و یاخینلشیر اونا گورجو آهیل بیر بیردن گئیینیردی اوسلوبدا  عینی
:    .”       “ وئریر:  جواب آتام قایتارمیرسینیز؟ بورجونوزو اولن منه ییه ن سیز کنیاز،  دئییر

 .”!       . گورجو“     تانیمیرام سیزی و دگیلم کنیاز من سالیرسینیز سهو هسه کیمینل منی  سیز
         “ سیز:  ائدیرسینیز؟ امتناع آدینیزدان اؤز اوچون قایتارماماق بورجو سیز نئجه؟  دئییر

   ” “     . آذربایجان   یازدیرماقل درامینی واقف وورغونا صمد استالین توتموشدو دیوان  گرجستانا
 . آلدی    قیساسینی بونون کلریندن تور

موردووتسئف   (ـ 1 لوکیچ . 1905ـ1830دانییل تاریخچی)       یسی، یازیچ اوکراینا و روس ـ 1901ـ
قدا    1902 نپتربور س للرده ای ” 50نجی  “  . اونو     شاه قسیز هلی شا اولونوب نشر اثرلری  جلدلیک

 . ندیر  نلریندا روما تاریخی
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چئلوکایئف  ”.1کنیاز دگیلسینیز؟ 
. دانیشیردی        لّذتله هلردن حادث کیمی بو گلمیش باشینا آتام

) (ـ 1 چولوکاشویلی   ( چئلوکایئف زالوویچ . 1877ـ 1823ایلیا ژنرالی)      روس کنیازی، گورجو  1877ـ
. 1878ـ یدیر        یس اشتراکچ ینین هس محارب تورکیه ـ روسیه للر ای زاقاتال  1863نجی  ده

هسینده،  یاتیریلماسیندا         1866دایر نلرین عصیا وئرمیش باش هسینده دایر تباسران ـ قایتاق  دا
هنیب.  صین     1877فرقل قار ووروشارکن کلرله تور .15ده اؤلدورولوب   کیلومترلیگینده
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فصل  ایکینجی

      ” نجابتی“ ـ اصل هنین یزاد محّمدقل میرزاجلیل صلو تخل ملنصرالدین
للری    ای قلیق اوشا و

1
تخمینًا      میرزاجلیل گؤره، علره منب .1866ـ 1865بعضی اولوب     ادان آن للرده ای  نجی

عصرین     اؤتن باباسی لین شهریندن     40میرزاجلی خوی نین ا ایر للرینده ای  1نجی
    . محّمدقلی  مشهدی آتاسی لین میرزاجلی شدور کؤچمو کیچیک   2نخجوانا هنین عائل  دا

 . مشهدی        شدیر گلمی ندان ایرا برابر ایله آتاسی لراق او بیری  اولدلریندان
مشغول          ایله آلوئری دوز وارمیش، دکانی باققال کیچیک ندا نخجوا ینین  محّمدقل

تخمینًا.    او، بابایئوا       1860ایمیش سارا ساکنی ن نخجوا ایلده عائله  3نجی  ایله
بابایئف.      شدن علی قارداشی خانمین سارا شدور یلیک   4قورمو دیرریکچ و یلیق غچ  با

      .    ( و( یاشادی چوخ لدن میرزاجلی او، ایدی متخصص اوزره یلیق  نجو 1933بوستانچ
.     . واردیر   بلری مکتو منده اونون گئتدی رحمته ایلده

ینین   محّمدقل .    1اوغلو،  4مشهدی میرزا    آدی اوغلونون بؤیوک ایدی وار  قیزی
. 5یوسف     .    . ایکینجی  گئتمیشدی رحمته شلریندا یا جوان ایدی ساعتساز او،  ایدی

” تبریز       “  دومانلی ینین اوردوباد یسی، انقلبچ ایران اوغول اوچونجو میرزاجلیل،  اوغول
یاکبر    میرزاعل کئچن آدی .     6اثرینده ائتمیش  وفات قلیقدا اوشا اوغول دؤردونجو  ایدی

. ـ 1 ادیر    ند آذربایجا جنوبی شهری خوی
؟ـ      (ـ2 اوغلو حسینقلی مشهدی محّمدقلی .  1905مشهدی مشغول)    تجارتله آتاسی لین میرزاجلی  ـ

اولوب. 
؟ـ      (ـ3 بابایئوا قیزی بابا ی مشهد . 1905سارا آناسی)    لین میرزاجلی محّمدقلی   1860ـ مشهدی  دا

قوروب،    عائله . 1اوغول،  4ایله اولوب    آناسی قیز
(ـ 4  (” “)      ( ) محبوس   بابایئف اوغلو بابا مشهدی علیشدان علی  ـ) 1933ـ 1860کربلیی

    .    ” “  . پروفسور  دفعه ایلک حّقینده وئریلیب شعرلری بعضی ده ملنصرالدین یسی دای لین  میرزاجلی
  ”( هسینده  “    (    مقال آدلی بابایئف علی شاعر نخجوانلی حّقینده نچی ملنصرالدی بیر یئنه شریف  عزیز

  ” غزئتی،(“   هصنعت اینج و /ادبیات /1956 9 30 . یازیب) 
(ـ 5 یزاده    محّمدقل یوسف . 1904ـ 1863میرزا ساعتسازلیق)     قارداشی بؤیوک لین میرزاجلی  ـ

ائدیب. 
(ـ 6 یزاده   محّمدقل یاکبر /ـ 1872میرزاعل /1922 5 22)   . نین)    ستارخا قارداشی لین میرزاجلی ـ

/ـ1868 /1913 11 9)     . خیابانی)    محّمد شیخ اولوب شلریندان سلحدا ـ 1886یاخین
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    . سکینه  یلری باج اولد بئشینجی ایدی . 1خلیل ایدی 
   . بیر        اولن منده اوخویوردو ـ یازیب بیلیر، یاخشی تورکجه محّمدقلی  مشهدی

مکتوبو     همین سونرالر ساخلمیشدیم، ینین    مکتوبونو آکادمیاس ملر عل شوروی  اتحاد
هسینه  شعب .       2آذربایجان قلری   اوشا بوتون و سارا یولداشی حیات اونون وئردیم  تحویل

. یلر  اید سوادلی
  . گمان       نلر والدی بؤیوتموشدو ارکؤیون سئومیش، چوخ قلیقدان اوشا جلیلی  عائله

 ” “ دئیه             میرزا اونو عائله بوتون ده گؤره اونا لجاق، او عالم بؤیوک او، کی، شلر  ائتمی
هله.   هیه       8ـ 7چاغیرمیشدی مدرس ـ مکتبینه تورک جلیلی آتاسی شلریندان  یا

سونرا.          داها اوخوموش، یانیندا باقرین مل اّولجه میرزاجلیل  ایل 4ـ 3وئرمیشدی
ینین     عل مل ندا نخجوا تحصیلینی .3مّدتینده ائتدیرمیشدی    دوام هسینده  مدرس

   “  : ینین      هس فلّق باقرین مل حاجی یازیر هلرینده خاطر حّقینده دور همین  میرزاجلیل
 .” ائدیرم          حّس قلریمدا ایا یئنه ساعت بو ایندی هسن، دئی یسینی، آج ینین قلر 4چوبو

     . دیلینه      تورک اساسًا پروقرامینا تحصیل وئریرلر مکتبینه روس شهر جلیلی  سونرا
مکتبده       بو وئریلن یئر آز . 4چوخ اوخویور     درس یاخین ایله

  . گونده        ایدی ملر آدا دیندار چوخ آناسی ـ آتا لین قیلر،   3میرزاجلی ناماز  دفعه
. یلر              ائدرد مجبور بونا دا قلری اوشا و توتار اوروج انتظامل ـ نظام آیینی بیر  ایلین

 . یلر       همیرد ائل زور اونا حسابلشیر، لله جلی هده عائل آنجاق
: دانیشمیشدی         احوالت بیر بئله حّقینده اونون یاکبر میرزاعل قارداشی تلیک  رحم

لین“  .       14ـ 12جلی ییه   قور منی کی، دئدی نلریمیزده والدی گون بیر اولردی  یاشی
        .   . آلیب  آغاج بیر یئکه الینه عوضینده ده جلیل یلشمادی راض اونلر گؤندرین  اوخوماغا

/ /1920 9 14   ” “  . باشلیجا)      ینین نشر تبریزده ین ملنصرالدین بولونوب مناسبتده یاخین ده  ایله
تشّبثچولریندندی. 

(ـ 1 یزاده   محّمدقل .    1913ـ 1881سکینه و)    یده کنگرل بگ محّمدقلی یسی باج لین میرزاجلی  ـ
 . اولوب     ارده یده کنگرل آغا عسگر

یسی   2 ملرآکادم عل آذربایجان فیلیالی        (ـ آذربایجان ینین آکادمیاس ملر عل شوروی اتحاد ـ  1935اازف
). 1945ـ

.ـ 3     . آلیب        تحصیل روحانی فده نج اولوب ملریندن معل قاباقجیل نین ا نخجو ـ نزاده حسی علی  مل
 . اؤیردیب   قرآن میرزاجلیله

.  ـ 4 شرق         میرزاجلیله اولوب ملریندن معل قاباقجیل نین ا نخجو ـ محّمدزاده باقر مل  حاجی
   . صدقی  محّمدتقی اؤیردیب کلرینی ”   1894کلسی حاجی   “ آچارکن مکتبینی تربیه ندا نخجوا  ده

” “       . یندا     خاطرات کلری دئدی باغلی ایله هسی فلّق اونون لین میرزاجلی آپاریب معلم اورایا باقری  مل
 . ” دادیر “  حالیم ترجمه یوخ،
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 . نلریمیز          والدی باشلدی سیندیرماغا ووروب قاجاغی ـ قاب دوزولموش ایله سلیقه مده  ل
چکیلیب            هدن دئم سؤز بیر هئچ اونا و قورخدولر گؤروب چیخدیغینی اؤزوندن  اونون

  . میداندا.       جلیل یلر گیزلنمیشد هاراداسا قاچیب قورخولریندان دا قلر اوشا یلر  گئتد
        .     . قوری  اونو کی، یلر وئرد قرار ائوده سونرا بوندان گلمیشدی غالب ییا هام او، قالدی  تک

.” نلر   گؤندرسی اوخوماغا سئمیناریاسینا
آناسی     و آتاسی لین . 1905میرزاجلی بو      شلر ائتمی وفات ندا نخجوا ایلده  نجی

کسله           هئچ باغلییب یسینی قاپ ینین دفتر گون اوچ سارسیلمیش، او هدن حادث  کدرلی
شدیر.  همی گؤروشم

2
  . انین      سئمیناری او، شدیر گؤسترمی تأثیر مثبت میرزاجلیله ییاسی سئمینار  قوری

ینی  چئرنیایئفسک گؤروشور،          1مدیری تئز ـ تئز اونلرل سئویر، چوخ هسینی زوج اونون  و
     . چوخ     قارشی هلره طلب ده چئرنیایئفسکی ساخلییردی اؤزونده بئله للرینی شکی  حتی

ده          ایله ملری پروبلئ شخصی یاناشی، ایله تحصیلی اونلرین ایمیش، یکش  قایغ
 . هرمیش    گؤستر کمک یاخیندان اراق ماراقلن

  . معلم          بورادا ایدی مرکزی مدنیت ده هم دگیل، تحصیل تکجه سئمیناریاسی  قوری
    . تدبیرلرده      کیمی بو میرزاجلیل گؤستریرمیش تاماشالر هلشدیریر، صحن تئاتر هلر طلب  و

   . شوخ،         طبیعتًا او، اوینایارمیش دا للری رو قادین حتی ائدر، اشتراک یاخیندان  چوخ
. اوخویارمیش      یاخشی ده سلرینی در ایمیش، یقانلی ایست

1887  . وئردیکدن       نلری امتحا بیتیریر سئمیناریاسینی قوری میرزاجلیل ایلده  نجی
عبگوف      شفی لبگ اسماعی دوستو طلبه سئمیناریادان قوناق    2سونرا ائولرینه شوشایا  اونو

آپاریر. 
   . شوشا       زمان او خاطرلیاردی ممنونیتله سفرینی شوشا همین سونرالر  میرزاجلیل

 :         . ائولردن،    طرفدن هر اولر، دولو نلرله گل یایلغا شهر یدا یا ایدی شهری تجارت  زنگین

(ـ 1 چئرنیایئفسکی    اوسیپوویچ . 1894ـ 1840آلئکسئی مرزه)     معلم معارفچی، ملی گؤرک  ـ
 . بیلیب.     هل گؤز چوخ هنی تورکج ندیر نلریندا (14مولوکا ملر)  1893ـ 1879ایل   معل  قوری

اولماییب           مدیری انین سئمیناری وقت هئچ و ائدیب یلیق باشچ هسینه بؤلم تورک  سئمیناریاسیندا
   ”  “  .( نین(     ا آذربایج مؤلفی، ینین کتاب دیلی وطن او، ایدی سئمیونوف مدیر اوخویارکن  میرزاجلیل

 . یدیر      معلم ملی سئوی ینین یس ال ضی ملی گؤرک چوخ بیر
(ـ 2 عبگوف      شفی اوغلو محمدبگ مشهدی لبگ قاباقجیل)    1918ـ1859اسماعی غین هبا قر معلم،  ـ

 . بیری  یلریندان ال ضی
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    . اطرافینداکی     شهر وقتینی جماعت گلرمیش الری صد ماهنی موسیقی،  باغچالردان
 . هرمیش      کئچیر سلرینده مجل سؤز سازـ یئرلرده، الی صف

هباغ          قر میرزاجلیلی سفرده همین فلر عبگو شفی کی، هلییم ائتم قید آیریجا  بونو
 . ائدیبلرمیش         تقدیم ناتوانا بانو خورشید قیزی نین خا مهدیقلی حاکمی

کندینه     اولوخانلی میرزاجلیل ایل .  1همین ایسه    سونرالر شدور اولونمو تعیین  معلم
مکتبینه   کند .  2نئهرم کندینده      نئهرم شدیر همی ایشل اورادا ایل اون هرک  کؤچورول

  . اونا       میرزاجلیل شدیر ائتمی دوستلوق نل سمباتیا همکاری اؤز میرزاجلیل  ایشلرکن
  . سونرا         بوندان شدیر اؤیرنمی دیلینی ارمنی اوندان ایسه اؤزو اؤیرتمیش، دیلینی  تورک

 . شدور       اولمو تانیش یاخیندان ایله ادبیاتی ارمنی او،
دوست          یاخین چوخ ده ایله نزاده شیروا یسی یازیچ ارمنی ملی گؤرک  میرزاجلیل

      ” اوستونده.   “ و وئرمیش یادگار میرزاجلیله اثرینی جمرج هر اؤزونون نزاده شیروا  ایدی
( )     “ : ملنصرالدینه   هیه محّمدزاد جلیل دوستوم قلم عزیز یازمیشدی سؤزلری  اشاغیداکی

 . . نزاده   شیروا آ حرمتله ـ/  17درین ”.1921ویی کیسلوفودسک  ،
نل      خاتو حلیمه قیزلریندان کند میرزاجلیل مده و   3نئهر  نجی 1897ائولنمیش

منّور    قیزی اونلرین . 4ایلده شدیر   گلمی دنیایا
 “  . ینین     کند داناباش شدیر باشلمی چالیشارکن مده نئهر یارادیجیلیغا  میرزاجلیل

 .      ” شدیر” “   یازمی اورادا اثرلرینی ایلک کیمی معلمی ینین کند داناباش ، تلری احوال
دوستو           1897 بیر یاییندا ایلین همین و کؤچموش نخجوانا میرزاجلیل ایلده  نجی

  . شدیر    گئتمی گزمگه موسکویا ایله

( ـ 1 ارمنستان        ایندیکی نین ا آذربایج غربی کندی اولوخانلی دگیشدیریلمیش آدی  ایندی
 .  ( هدیر)   ( یسیند اراض ماسیس محلی یباسار زنگ یسی جمهور

. ـ 2 ادیر        رایونوند بابک ینین یس جمهور مختار ن نخجوا ایندی کندی نئهرم
ـ     ( ـ 3 ؟ یزاده محّمدقل قیزی نقی خاتون منّور)      1898حلیمه یولداشی، حیات ایلک لین میرزاجلی  ـ

       . قلردا  قینا چوخ بیر تاریخی اؤلوم اونون آناسی هنین یزاد . 1897محّمدقل گؤستریلیر 
یزاده  (ـ 4 محّمدقل .     1965ـ 1897منّور دا)     قورسا عائله دفعه ایکی اولدی ایلک لین میرزاجلی  ـ

)          .  . سئچیلیب  نماینده شوراسینا عالی شوروی اتحاد کندیندن نئهرم حکیمدی اولماییب اولدی
1946 .(

72



سلطانوف،     یبگ عینعل یازیچی میرزاجلیل ندا کنگرلی،  1نخجوا یبگ  2محّمدقل
شریفوف،  یلر،   4شاهبازآغا 3قربانعلی کنگرل اسدآغا فلر،    5و شیخو نصرالله و  میرزا 6فرج

فلر،     خلیلو میرزارحیم و میرزاصادق هتختلی،  7علی، شا یآغا محّمدتقی  8بخشعل  شاعر
صفروف  دوستلوق       9صدقی تلرله شخصی ملی عل و فپرور معار یپرور، ترّق  کیمی

شدیر. ائتمی
کنگرلی       یبگ محّمدقل اولن سلریندان قشنا حقو انینمیش ت انین زم  او

سلطانوف     (ـ 1 اوغلو بگ لبگی چؤ یبگ تئاترشناس،)    1935ـ 1863عینعل یازیچی، هنگار، روزنام  ـ
)       . بیتیریب  هسینی دانشکد حقوق ینین دانشگاه نوووروسیسک خادم ندا). 1913اجتماعی  نخجوا

)  ”  “   . مجلسی   الی ضی ندا نخجوا اولوب مشغول یلیکله “  1882معارفچ درام)  شیعه مسلمان ، 
) ” جمعّیتی  هصنعتی . 1883اینج ائدیب)     اشتراک فّعال زاقافقازیا   1887تشکیلینده اراق باشلی  دن

 . ائدیب   شلیق امکدا ”1908مطبوعاتیندا  “  . قیزی      تورک اونون یارادیب ـ یاشاییب سده تیفلی  دن
  (” پیئسی(“ . 1880تاتارکا قویولوب      تاماشایا ندا نخجوا للرده ای نجی

کنگرلی    (ـ 2 اوغلو عآغا شفی یبگ /ـ 1864محّمدقل /1905 8 29( )     (، افسر ضابط للی تحصی عالی  ـ
    ( )   : مکتبی     لیلی مسلمان ایلک ندا ایروا قافقازدا معارفچی ملی گؤرک وکیل، ـ قشناس  حقو

           ( تررورونون( ارمنی غسققلی، آ ائل یسی، بان ینین مکتب قیز ایکینجی سونرا یدان باک و  پانسیون
 . اصلینده.           آیریلیب اوندان سونرا ایلدن بیر هنیب، ائول خانمل سکینه یسی باج لین میرزاجلی  شهیدی

ایله           آدی گین ب محّمدقلی اوغورلر ایلک هکی کاریریند یازیچی ـ ژورنالیست لین  میرزاجلی
یدیر.  باغل

(ـ 3  ( ) شریفوف      فزاده شری اوغلو علسگر حاجی الی،)   1917ـ 1854قربانعلی ضی معارفچی  ـ
)    . فین  شری عزیز هچی خیرّی هنگار، ” 1988ـ 1895روزنام “  . نشرینده)  ین ملنصرالدین یدیر  آتاس

 .     ” ائدیب     “ چیخیش ایله امضاسی لئیلک بعضًا ژورنالدا اولوب، مچی یاردی میرزاجلیله
.     ـ 4 شیرعلی        خانم عزیزه قیزی اونون بیری نلریندان آیدی قاباقجیل نین ا نخجو ـ کنگرلی آغا  شاهباز

)    ( ینین  ( کنگرل اوغلو بگ مرتضی مرتض )     1864بگ ینین  کنگرل بهروز رسام ملی گؤرک یولداشی، ؟  ـ
. 1922ـ 1892( یدیر)  آناس

.    ـ 5 بیرلیکده       ایله تلری دوس ندا نخجوا بیری نلریندان آیدی قاباقجیل نین ا نخجو ـ کنگرلی  اسدآغا
          ” بگ“  عینعلی دوستو یاخین ائدیب، اشتراک آچیلماسیندا کتابخانا و مکتبی جدید  اصول

بیرگه   فل .1892سلطانو یارادیب       ه مطبع گیزلی ندا نخجوا ایلده نجی
گئدن          ـ 6 اؤنده نین ا نخجو شلری قاردا شیخوف اوغلو اسد مشهدی نصرالله و جالله  فر

        . حقوق  ینین دانشگاه مسکو سونرا ینی، دبیرستان ایروان اؤنجه جالله فر اولوب یلریندان ال  ضی
) بیتیریب   هسینی (1896دانشکد   . نصرالله).     ندیر نلردا قویا اؤزولونو تئاترین ندا ـ 1863نخجوا

1921     . للر)      رو مختلف تاماشالریندا تئاتر ندا نخجوا یدیر سیاستچ و خادمی تئاتر  معارفچی،
 .     ” ندا،.  “ هشترخا ندیر یلریندا یارادیج ینین هس شعب ن نخجوا تشکیلتی هّمت سده تیفلی  اویناییب

.        . اولوب    کاتبی مسئول ینین هس فرق کمونیست شهرینده رشت ائدیلیب حبس ندا آذربایجا  گونئی
 . اؤلدورولوب        شلرده دؤیو گئدن آراسیندا خان نالله احسا کخانل کوچ بورادا
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      . امتحان    للیگه وکی ایله رهبرلیگی اونون میرزاجلیل ایدی دوستو یاخین لین  میرزاجلی
 . حاضرلشیرمیش  وئرمگه

جواب            سوال و تاماشالر کئچیریر، تدبیرلر ادبی اطراف عبارت نلردان انسا مترّقی  بو
        . هنین   آخوندزاد فتحعلی میرزا ادیب بؤیوک تئز ـ تئز ائدیرمیش تشکیل قلری  ییغینجا

       . مسیو   و خانی ن لنکرا میرزاجلیل تاماشالردا بو شلر قویورمو تاماشایا سلرینی  پی
 . تاماشالرا       یلر اوینامیشد للرینی رو یشاه مستعل ایسه یاکبر میرزاعل قارداشی  ژوردانی،

 . ائدرمیش      رژیسورلوق صدقی محّمدتقی و میرزاجلیل
و            یونان قدیم اولموش، مشغول ایله مطالعه شکیلده جّدی میرزاجلیل للرده ای  همین

یلرین           یازیچ ملرین، عال باشقا و مارکس سقراط، داروین، میل، استوارت جان انین  آوروپ
 . شدور  اوخومو اثرلرینی

1898 . بو         شدیر ائتمی وفات خاتون حلیمه آروادی لین میرزاجلی ایلده  نجی
هچی         ترجم هسینده ادار قضا ایروان کؤچموش، ایروانا میرزاجلیل سونرا هدن  حادث

”  “   ”  “    . قوتوسو  پوست و توتگی یان للرده ای همین شدیر چالیشمی هسینده  وظیف

. ـ 7 میرزا            نلریندان آیدی قاباقجیل نین نخجوا ـ فلر خلیلو رحیم میرزا و صادق میرزا علی،  میرزا
) خلیلوف      اوغلو جعفر حاجی (1905ـ 1864صادق بیتیریب)      سئمیناریاسینی ملر معل ایروان

1886  . لله)   میرزاجلی هییب ایشل معلم ،3) چالیشیب        بیرگه مکتبینده نئهرم یاخین  1890ایله
. 1902دان).  اولوب          یسی کمکچ ینین نخجوانسک خان جعفرقلی رئیسی شهر ن نخجوا  1905ده

  ”   “  . لغلغی     هکی هسیند مقدم نین تلری احوال ینین کند داناباش ائدیب شهید اونو یلر ارمن  ده
  “     . شیعه      فرماندارلیغیندا ایروان خلیلوف رحیم میرزا اودور هسی پرتر لین خلی غزئتچی و  صادق

) ” هدارلیغی    تعزی ملیک محّر آراسیندا نلری ” (1898مسلما هلر) “     مدرس و مکتب شهرینده مشهد ،
1900 . یدیر)      مؤلف یازیلرین سیرا بیر کیمی

( ـ 8 ـ       ؟ هتختلی شا اوغلو سلطان محّمدتقی آغا انینمیش)   1918بخشعلی ت نین نخجوا  ـ
ینین   ( هتختل آغاشا محّمد نلریندان، .   1931ـ 1846آیدی حقوق)  ینین دانشگاه پتربورق  قارداشی

       . حقوق    ینین دانشگاه پتربورق دا آغا حسین اوغلو قاییدیب نخجوانا هرک بیتیر هسینی  دانشکد
اوغول       و آتا آنجاق اوخویوب، هسینده کندی      1918دانشکد نئهرم قاییدارکن نخجوانا جلفادان  ده

    :      . تالله  هیب و عطاالله تالله، نعم نلری اوغل بیری او انین آغ بخشعلی بلر اؤلدورولو نلیغیندا  یاخی
      . هلری      نو انین میرز بهمن ده اوچو اونلرین بلر گؤستری تلر خدم بؤیوک علمینده آذربایجان الر  آغ

. 3اولن         : قوروب   عائله ملرل خان لیل و زیبا زهرا، ایله باجی
) (ـ 9 صدقی     ( صفروف اوغلو صفر کربلیی /ـ 1854محّمدتقی /1903 12 معارفچی،)   9 ملی گؤرک  ـ

)  ” “   . اختر   اوردوباددا هنگار روزنام شاعر، (1892معلم،  ” “ تربیه)   ندا نخجوا بلرینی) 1894،  مکت
نجفوف،.            رضاقلی شریف، عزیز غمگسار، علیقلی جاوید، حسین نین ا آذربایج بلرده مکت بو  آچیب

     .     ... ده   کلرین سلی در چوخ بیر صدقی اوخویوب تلری شخصی ملی گؤرک کیمی قاسموف صبری  علی
صفروف.     ( صدقی محّمدعلی اوغلو یدیر . 1956ـ 1888مؤلف ندیر)   نلریمیزدا آیدی انینمیش ت
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  ”  “    . یازیچی  هسی حکای توتگی یان کی، دانیشیردی میرزاجلیل شدیر یازمی هلرینی  حکای
 . گلمیشدی     خوشونا چوخ سلطانوفون عینعلی

3
گین         1900ژوئن  13 ب محّمدقلی قورور، عائله دفعه ایکینجی میرزاجلیل ایلده  نجو

مل   خان نازلی یسی .  1باج         . للر  اّو او، ایدی خانم آغا زینب آدی اصل مین خان نازلی  ائولنیر
وار             اوغلو یاشلی اون آدلی حیدر اوندان و اولموشدو هسی زوج ینین هتختل شا بگ  علیقلی

.  2ایدی. ایکی           هر وئریر اره بگه محّمدقلی ایسه خانمی سکینه یسی باج اؤز  میرزاجلیل
 . کسیلیر    گونده بیر کبین

. قاییدیر           ائوینه آتا هرک هی هم ایست یاشاماق گله ب محّمدقلی سکینه سونرا ایلدن  بیر
        . قدر  بیر تلرینی مناسب گین ب محّمدقلی لله میرزاجلی مسأله بو بوشانیرلر  اونلر

اره.           ییه کنگرل آغا عسگر قوهومو گین ب محّمدقلی دفعه ایکینجی سکینه  کورلییر
. شدور            اولمو پاکیزه ـ قیزی بیر جلل، تیمور، ـ اوغلو ایکی اوندان  گئتمیش،

 . شدیر        وئرمی تربیه ـ تعلیم هرک بؤیود میرزاجلیل قلرینی اوشا ینین یس باج
1913 ( هلیگیندن        ( خست سّل ورم سکینه یسی باج لین میرزاجلی هیندا م ایلین  نجو

       . اونون  گئدیب میرزاجلیل سونرا وفاتیندان ینین یس باج ائتدی اوغلو  5وفات  یاشلی
  .       . عالی   تیمور بؤیوتدوک بیرگه نلریمیزل اوغل اؤز تیمورو بیز گتیردی بیزه  تیمورو

)      ( ـ 1 ـ ( ؟ کنگرلی قیزی آغا شفیع خانم زینب یسی،)     1904نازلی باج ینین کنگرل بگ محّمدقلی  ـ
.        . یاشاییب    ندا ایروا و ن نخجوا خانمل نازلی میرزاجلیل یولداشی حیات ایکینجی لین  میرزاجلی

یولداشینی   هلنمیش آپاران        1903خست هیه معالج ه تیفلیس بیرگه گله ب محّمدقلی قاینی  ده
       ”  “ و     اولوب ایله هتختلی شا محّمدآغا رداکتورو ینین غزئت روس شرق اورادا وقت بو  میرزاجلیل

 ”  “     . بونونل      روس شرق ائتدیکده وفات خانم نازلی باشلییب همگه ایشل غزئتده بو قالراق سده  تیفلی
وئریب   ( معلومات /باغلی /1904 2 20№ ،20 .(

علیقلی             ـ 2 ینین نکاح ایلک خانمین نازلی قلر قاینا نفوذلو ان چوخ بیر اولماقل باشدا خانم  حمیده
  . حیدر           آنجاق بیلدیریر گلدیگینی دنیایا اوغلونون آدلی حیدر اوندان و اولدوغونو ایله هتختلی  شا
عیسی/           حاجی اؤنجه خانم نازلی آناسی اونون گؤره، یازدیغینا اؤزونون ینین کنگرل ی هتختل  شا
   . هین         ایشل پولیس صدا قار اولوب ارده یده هتختل شا اوغلو یآغا ول حاجی حیدرآغا هسی نو نین  سلطا

و              قویولوب اوغلونا آدی اونون گؤره اولدوغونا هلک هسینده عرف گلمک دنیایا اولدی حیدرآغا،  گنج
ییه            هتختل شا علیقلی سرهنگ قاینی خانم نازلی گنج قالمیش دول اساسًا، هیه عنعن  اوزمانکی
انین.            عآغ شفی آتاسی برابر ایله اؤزو دا اوغلونو یخانم نازل آیریلن ادان یآغ علیقل سونرالر  وئریلیب

         . اوغوللوغا  حیدری اوغلو اونون میرزاجلیل سونرا قوردوقدان عائله یخانمل نازل آپاریب  ائوینه
گؤتوروب. 
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    . اوغلو      بیری او هنین سکین همیشدی ایشل کومبیناتیندا ات سونرا بیتیردیکدن  تحصیلینی
 . وئرمیشدیک          تحصیل و بؤیوتموش بیز ده پاکیزنی قیزی و لی جل

4
تحصیل           قدا پتربور کنگرلی آغا شفیع الری آت خانمین نازلی و گین ب  محّمدقلی

        . وئره.    تحصیل مکّمل اوغلونا اؤز ده گؤره بونا ایدی قوللوقچوسو دولت  آلمیشدی
بیلمیشدی. 

ائتمیش،           ترک خدمتی ی نظام سونرا اولموش، ضابطی توپچو للر اّو بگ  محّمدقلی
. شدیر         قاییتمی وطنه سونرا بیتیردیکدن تحصیلینی اولموش، داخل هسینه فاکولت  حقوق

 . حتی           شدیر ائتمی تأسیس بلری مکت کیشی و قادین نلو پانسیو حسابینا اؤز ندا ایروا  او،
دا            خانم بیر اولن مأذون اینستیتوسوندان سمولنی اوچون هسی تربی ـ تعلیم  قیزلرین

. ائتمیشدی  دعوت
یوکسک         اونو و هییر ایست چوخ خاطرینی گین ب محّمدقلی  میرزاجلیل

کیچیک.         ایکی اولن سبب هسینه ائولنم خانمل نازلی لین میرزاجلی  قیمتلندیریردی
 .      . او   ائشیتمیشم دیلیندن لین میرزاجلی تلری احوال بو هییرم ایست دانیشماق  حکایه

   “ . کی،        اولر دئمک من، شدیر وئرمی باش شهرینده ن نخجوا ه حادث بو کی،  دانیشیردی
کتابخاناسیندا          اونون تلرل ساع گئدیر، ائوینه ینین کنگرل بگ محّمدقلی گون  هر

اولماغا            داخل هسینه فاکولت حقوق ائدیر، تلر صحب اوزادی ـ اوزون ایله اؤزو  اوتورور،
. ائدیردیم.       استفاده بلریندان کتا اونون اوچون حاضرلیق حاضرلشیردیم

    . آچیلدی،       غافلدن قاپی بیردن اوخویوردوم کتاب اوتوروب تک قدا اوتا دفعه  بیر
   .     . بوتون       قادین بو قالدیم دونوب یئریمده من اولدو داخل قادین بیر هل گؤز گنج،  ایچری

. هدی          ایتیرم اؤزونو قورخمادی، هدی، چکینم گؤروب کیشی یاد کیمی نلر قادی  مسلمان
اوتاغا             اوبیری و کئچدی سالیب نظر بیر غرورلو و عظمتلی هدن، تلسم منه  عکسینه،

    . هلیک.       همیش خیالی ینین قاد او گلدی کیمی خیال منه کلریم گؤردو بو  گئتدی
... اولوندو   حّک فیکریمده

 . بلرا        کتا حاضرلشیردیم اوتوروب هسینده کابین گین ب محّمدقلی اوزره عادتیم  من
 .     . گولله      آچیلدی الیمده سلح بیردن دولدوروردوم و هییر تمیزل تاپانچامی وئریب  آرا
     .     . کیمسه   اوتاقدا قونشو آندا همین ایتیردیم اؤزومو هنده گؤر قانی دگمیشدی الیمه  سول

   .      . باش  الیمده، گولله یلر سارید الیمی یلر، گلد قاچیب ملر آدا ییخیلدی  قیشقیریب
        ) . قبره   اونونل و قالدی الینده لین میرزاجلی هلیک همیش گولله بو قالدی سمتینده  بارماق
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. چکدی.)          دّقتیمی ییخیلما و قلیق قاریشی چیغیرتی، گلن اوتاقدان یاناشی گئتدی
تاماشا            منه یاریغیندان دیوارین ـ اوتاقدان اوبیری خانم نازلی کی، اؤیرندیم  سونرا

و.          قیشقیریب قورخودان هرکن گؤر یارالندیغیمی و ائشیدیب سسینی گولله  ائدیرمیش
.”... قوردوق.          عائله بیز سونرا ایل نئچه بیر هدن حادث بو باییلیب

. گلیر        باشا کلرله نلی چتی بؤیوک کلری یلی ائول خانمین نازلی لله  میرزاجلی
 . زادگان         دگیلدی منسوب هسینه زمر خانمین نازلی گؤره منشأینه اؤز  میرزاجلیل

 . نازلی           ایدی یوخ بئله هسی وظیف خدمتی بیر معّین حتی ایدی، تسیز دارائّی  دگیلدی،
 . باشقا           گدن ب محّمدقلی بیرجه ایدی، علیهینه ازدواجین بو هسی عائل بوتون خانمین

علیهینه          هسی اراد اؤز میرزاجلیل اوچون سالماق راضی هسینی عائل خانمین  نازلی
مجبور          همگه ایشل هچی ترجم هسینده ادار قضا گیریر، هیه وظیف خدمتی لراق او  موّقتی

 . حاضرلشیر.          نلرا امتحا آتیب هنی وظیف بو سونرا یدان آ ایکی بیرـ اولور
1902. باشلییر         نلشمگه گرگی مناسبتی ایله هسی زوج لین میرزاجلی ایلده  نجی

اؤز          چوخونو ینین وقت ایسه میرزاجلیل سئویرمیش، چوخ میرزاجلیلی خانم  نازلی
 . بو          اولورموش مشغول یاردیجیلیقل کئچیریر، اطرافیندا اؤز گونونو ائدیر، سفر شلرینه  ای

ائودن           قاپیلیر، اؤزونه پوزولور، سینیرلری باشلییر، قیسقانماغا اونو خانم نازلی  سببدن
 . هلنیر    خست و چیخمیر کنارا

1903         . عصب    و دوغور اوشاق اؤلو اّول وقتیندن خانم نازلی گلیر ایل  نجو
        . و  آپاریر تیفلیسه هنی خست بیرلیکده گله ب محّمدقلی میرزاجلیل توتولور هلیگینه  خست

هخاناسینا        خست میخایلوفسکی اوزره کلری هلی خست عصب ایله هسی توصی ملرین  حکی
هئچ.          ائدیر، امتناع قطعی یئمکدن تلنیر، شّد هلیگی خست خانمین نازلی  یئرلشدیریر

   . دنیاسینی         ده تئزلیکله اریییر کیمی شمع ندن گو ـ گون همیر، ایست گؤرمک  کسی
پریشان.            درجه سون و یارالییر آغیر چوخ میرزاجلیلی اؤلومو خانمین نازلی  دگیشیر

ائدیر.
    . کی،     اولر دئمک اولور غرق دریاسینا غم نازلی     3میرزاجلیل گون هر مّدتینده  ایل

    . نلیغینداکی    یاخی ینین باغ بوتانیکا هکی سد تیفلی ائدیر زیارت مزارینی  خانمین
. 1مزارلیقدا قویدورور    باشداشی اونا

.  ـ 1 بؤیوک        چوخ ایدی نلیغی قبرستا مسلمان مزارلیق یانینداکی ینین باغ بوتانیکا سده  تیفلی
   .          . همین  گون بو بلر ائدی یوخ تدریجًا مزارلیغی بویونجا ایل یوز سون گورجولر توتوردو ینی  اراض
بوتون           اداکی اور قالماییب؛ علمت بیر هئچ گؤسترن اولدوغونو نلیق قبرستا هاچانسا یده  اراض

   . نلردان       مسلما یئرینده مزارلیغین داشینیب هارالراسا و ائدیلیب محو لراق سیندیری شلری  باشدا
) هنین      آخوندزاد میرزافتحعلی یالنیز کیمی آذربایجان)   1878ـ1812خاطره و ینین ملر  قوهو

77



یئرلشمک        سده تیفلی هلیک بیردفع میرزاجلیل سونرا ندن اؤلومو خانمین  نازلی
  . همین  گلیر هتختلی      1903قرارینا شا آغا محّمد تصادفًا ایلده .1نجو اولور    تانیش  2ایله

 ”  “ غزئتینده      روس شرق اؤزونون میرزاجلیلی هتختلی شا آغا دعوت  3محّمد  امکداشلیغا
ائدیر. 

1905” “ ووزروژدئنیه         مترّقی ایله سردبیرلیگی قوتوآنین سده تیفلی ایلده  نجی
       . غزئتین    و ائدیر شلیق امکدا غزئتله همین میرزاجلیل باشلییر اولونماغا نشر  غزئتی

) فله       آغایئ بگ حسن ملری خاد ملی گؤرک ینین /ـ 1875جمهورّیت /1920 7 خان)  19  فتحعلی
) ینین  /ـ 1875خویسک /1920 6 بیر)       19 کیچیک سالینمیش للرده ای سون عبارت،  قبرلریندن

  .     .   : )  . آذربایجان  ـ حّقینده نلیغی قبرستا مسلمان س تیفلی طاهرزاده عدالت باخ دورور  کومپلئکس
  .   . باکی،    بوراخیلیش یئددینجی خبرلری ینین جمعّیت شجره . 2010تاریخی صص  ). 159ـ147،

هتختلی     (ـ 1 شا اوغلو سلطان محّمدتقی . 1931ـ 1846محّمدآغا عالم)    هنگار، روزنام  نجی 1871ـ
 . بیتیریب          هسینی دانشکد حقوق و فلسفه تاریخ، ینین دانشگاه لیپزیک نین آلما ـ1873ایلده

1875 . قاییدیب        ه تیفلیس سونرا یاشادیقدان سده پاری للرده ای للرده  1902ـ 1899نجی ایل  نجی
”  “  . روس         شرق آلیب تحصیل مکتبینده تحصیل تجربی عالی دانشگاهیندا سوربون هنین  فرانس

) ائتدیریب    نشر جلیل      1906). 1905ـ1903غزئتینی هسینی مطبع غزئتین ایسه ایلده  نجی
 . ساتیب    شلرینا یولدا و یزاده دوماسینا      1907محّمدقل دولت فرماندارلیغیندان ایروان ایلده  نجی

 .       . پروفسورودور  تورک ایلک ینین دانشگاه دولت آذربایجان سئچیلیب نماینده
”   ـ 2 “ . کی،        اولور بللی یندان خاطرات یازیب روایتده ایکی میرزاجلیل شلیغینی تانی ایله آغا  محّمد

تانیش           هسیله واسط گین ب محّمدقلی آپارارکن هیه معالج ه تیفلیس خانمی نازلی اونونل  یازیچی
“   . پوست. “          کی، باخدیم گولور اؤزونه ـ اؤز یبگ محّمدقل کی، گؤردوم ادیر، یادیمد وقت بیر  اولوب
         [...]  . یئمک”  مشهور قازانمیش یلیک بیرینج سده تیفلی وعده او قویدوق اوز اوخویور نو  قوتوسو

. ایدی.            یئمکده هک چؤر اگلشمیشدی، هتختلی ا ش آغا محّمد محترم ایچینده جماعتین بورادا  ائوینه
و                 یانیندا اوتورتدو آپاردی ایله بئش ـ خوش بیزی و ایاغا دوردو کیمی هن گؤر اوزاقدان بیزی  او
  )      . ـ      مدان خان نازلی یدان آزارل صحبت یئمگه ناهار باشلدیق وئردی سفارش یئمک ده اوچون  بیزیم

“   (. .    )    .     (. پوست.  جیبیندن ت ا ـ بگ محّمدقلی هم یئزن بورادا ادبیاتا و مطبوعاتا کئچدی ط  ا
  ”  “   [...] . ـ”      اوخویا نو قوتوسو پوست آغا محّمد آغایا محّمد وئردی چیخارتدی دفترینی نون  قوتوسو

جلب            دّقتینی نلرین یئی هک غیرچؤر بورادا کی، باشلدی گولمگه قیشقیریقل بیر ائله  اوخویا
      “  :    ”  “ عورتیمی”.  خسته ایلده اوچونجو یوز دوققوز مین یازیر او ایسه دا حالیم ترجمه هدی  ائل

  .      ”  “ آغا    محّمد گلدیم راست ییه هتخت آغاشا محّمد صاحبی روس شرق بورادا گتیریب ه  تیفلیس
      . مندن        و هدی ائل قوناق منی اورادا کخاناسینا یئم آنونا آپاردی و گلدی راست منه هده  کوچ
کاغاذ             قوتوسونا پوست ینین نوروزعل جیبیمدن من وار؟ نیین پوزودان ـ یازیدان کی،  سوروشدو

       . ائله      اوخویا ـ اوخویا حکاینی محترمیمیز ادیب آغایا محّمد وئردیم چیخارتدیم هسینی حکای  سالماق
 ” “  .” نلرا         یازیل دا خاطرات بیز یلر باشلد باخماغا تعجبله طرف بیزه قونشولر کی، گولوردو  شّدتله

اینانیریق. 
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       . یاخشی    آراسیندا بلر ادی ارمنی و گورجو لین میرزاجلی ائدیر اداره هسینی بؤلم  مسلمان
 . ایدی   وار تلری دوس

 . ایدی         کاتبی و عضوو ینین جمعّیت خیرّیه مسلمان س تیفلی او،
ژوئنین    1905 ایل رئیسینه      23نجی ینین هس کومیت سانسور قافقاز میرزاجلیل  ده

     ” اذن      “ اوچون بوراخماق غزئت آدلی نوروز دیلینده تورک هرک ائد مراجعت ایله  عریضه
. وئرمیر      اجازه اونا حکومت آنجاق هییر، کراسنوقورسک    1ایست میرزاجلیل للرده ای  همین

و           قوهوم نداکی نخجوا او، بورادا آچمیشدی، مکتب ـ پانسیون ائوینده هکی هسیند  کوچ
   . للرده         ای او ائله حاضرلییردی مکتبه و وئریر تربیه ـ تعلیم قلرینا اوشا ینین شلر  تانی

نزاده     نعما فایق عمر میرزاجلیل .  2ده بیرلیکده      اونلر دوستلشیر و اولور تانیش  ایله

”.   ـ 3 سایی“  ایلک روس /شرق /1903 3 سایی    30 سون /دا، /1905 1 سیاسی،   15 چیخمیش  ده
 .       . ایدی    هتختلی شا محّمد ناشری و رداکتورو غزئت علمی اجتماعی، ایل   1904ادبی،  نجی 232نجو

 . اولوب     میرزاجلیل رداکتورو سونرا ساییندان
”  ـ 1 ینین“ غزئت ایل   1905کاوکاز ”202نجی نوروز      “ میرزاجلیله کیمی، گؤروندوگو ساییندان  نجی

:       . یازیب     جانشینینه قافقاز میرزاجلیل باغلی بونونل وئریلیب اجازه چیخارماغا غزئت  آدلی
     ” “ منه“      اوچون چیخارماق غزئت آدلی نوروز سده تیفلی کی، چاتدیریرام نظرینه  جنابینیزین

         ” “ آغا   محّمد گؤسترن تشّبث ایله مقصدی چیخارماق غزئت آدلی اقبال قدان حقو  وئریلمیش
      .” هسینه       کمیت مطبوعات دا وکیلوف آغا محّمد ائدیرم امتناع خیرینه وکیلوفون اوغلو آغا  مصطفی

بوندان           اونون آنجاق وئریلدیگینی، اجازه چیخارماغا غزئت هیه یزاد محّمدقل جلیل هده عریض  یازدیغی
 : غلم             ( باخ ائدیر خواهش هسینی وئریلم اجازه اونا ائتمگه نشر غزئت ده گؤره بونا ائتدیگینی،  امتناع

   . آذرنشر،.  باکی، ملنصرالدین . 1966محّمدلی س  ،54 .(
(ـ 2 نزاده    نعما فایق /ـ 1872عمر /1937 10 10. خادم)       اجتماعی معلم، هنگار، روزنام ملی گؤرک  ـ

1882 ” “     ” “ ملر      معل دارالشفقه سونرادان اوخویوب، مکتبینده فاتح هرک گئد استانبول ایلده  نجی
بیتیریب     ( اورانی لراق او داخل نلشرکن).     (1892سئمیناریاسینا کسکی تلر مناسب مّلی آخیسقادا

1894 . قاییدیب)   ائدیب،     1896ـ 1894وطنینه ملیک معل یده شک  ده 1898ـ 1896دا
 .  ( یاشاییب   (  کندلرینده اؤز آزغوردا و .1900ـ 1898عباستومان دئییب      درس یده شک یئنیدن  ده

1900 . دئییب             درس دیلیندن تورک و حساب جغرافیا، تاریخ، بورادا گلیب، ییا شاماخ  ده 1902ده
 . گئدیب  ه ”       1903تیفلیس آغا  “  صمد میرزاجلیل، هتختلی، شا آغا محّمد غزئتینده روس شرق  دن

یئرده            بیر ایله یزاده افند یوسف بابایئف، اسد اسماعیلوف، رشیدبگ گلی، یب حاج عزیربگ  غایبوف،
. 1906چالیشیب.         ” او،  “ اولوب رولو مستثنا قین فای عمر یارادیلماسیندا ینین ژورنال ملنصرالدین  دا

“         . صاحب    ژورنالدا هده بار هر افندی فایق اولمادیقدا میرزاجلیل ایدی کاتبی مسئول  ژورنالین
 . ایدی”  “1911اختیار  : عزیزیم       یازمیشدی ییه صدق محّمدعلی ه، تیفلیس میرزاجلیل  ده

صاحب!..              انین اور سونرا بوندان افندی فایق کی، یازیم هییردیم ایست ده للر اّو سنه بونو  محّمدعلی
            .” مهم  ان دورون للردا ژورنا و غزئت چوخ بیر زماندا عین فایق عمر هرطرفلی یدیر،  اختیار

 . یازیب         یلر یاز دگرلی چوخ حّقینده هلری مسأل سیاسی ـ آخالکلک    1918اجتماعی و آخالتسیخ  ده
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 . باشلییرلر        آختارماغا نلر امکا اوچون آچماق ژورنال یاخود غزئت،
نازلی          1905 یسی باج مرحوم بگ محّمدقلی نلرینده گو ایلک اوتون ایل  نجی

هتختلی    شا حیدر اوغلو .   1خانمین لراق     او هلیک بیردفع او، گلیر تیفلیسه ندان نخجوا  ایله
 .       . ییه  گم دوشورلر یول باطوما علشاراق ودا لله میرزاجلی اونلر گئدیردی  پاریسه

گؤندریلمیش      آرخاسینجا اوستونده کؤرپونون بگی     2مینرکن محّمدقلی قاتل مزدلو  نفر
. هییر      هل گولل یسیندا قارش گؤزلری اوغلونون یسی باج هن    2آزیاشلی گؤر قتلی دهشتلی  بو

     . میرزاجلیله      کیمی گلن اؤزونه حیدر ییخیلیر یئره ایتیریب هوشونو اوغلن ییئتمه  یئن
   .      . هسینی  جناز گین ب محّمدقلی چاتدیریر باطوما اؤزونو تعجیلی میرزاجلیل وورور  تلقرام

اؤز            ایسه حیدری ائدیر، دفن یانیندا خانمین نازلی یسی باج ناکام سده تیفلی  گتیریب
 . آلیر  هسینه حمای

.    ” آچیرلر    “ مطبعه آدلی غیرت افندی فایق و  3میرزاجلیل
بلیگی          واج ائتمگین نشر ژورنال بیر ساتیریک کی، دانیشمیشدی منه  میرزاجلیل

آد            اویغون جور هئچ ژورنال بو ائتدیگی خیال آنجاق دوشونورموش، خدان چو  حّقینده

       . آخالکلک    و آخیسقا او، حکومتیندن منشویک گرجستان سئچیلیب صدری ینین هلر کومیت  مّلی
)  . آذربایجان           آتیلیب انینا زند مئتئخ اولوناراق حبس دفعه اوچ و هییب ایست مختاریت تلرینه  ایال

پارلمانی   /جمهورّیتی /1919 2 18   .( اوردوسونون      تورک قافقازا ائدیب مذاکره هسینی مسأل اونون  دا
. اولوب           قبولوندا ینین ان سلط عثمانلی بیرگه ایله هلری نمایند آذربایجان ایله خواهشی هسی  یئریدیلم

 . شورا         چالیشیب هسینده وظیف نظارتچی هسینده ادار پولیس یدا باک زمانیندا جمهورّیتی  آذربایجان
 ”  “    (  ) ینین    ژورنال گؤزو شلرین زحمتک مدیری، تکنیکومونون تصرفاتی کند زراعت گنجه  دورونده

         ” اوزره “  شلری ای مسلمان ندا گرجستا عضوو، ینین هیأت ه تحریر هیأت غزئتی فکر یئنی  رداکتورو،
 . چالیشیب      هلرده وظیف باشقا و صدری هنین مختلف     1923کمیت هرک گل آذربایجانا ایلده  نجو

و    هییب ایشل هلرده . 1937وظیف هلنیب     گولل کیمی پانتورکیست ده
حّقینده    ـ 1 هتختلی شا بگ . 60حیدر باخیلسین    قیده نجی
.     ـ 2 بو       کیمی وکیل هم او ایدی قلریندان دایا محکم تورکلوگون شهرینده ایروان یبگ  محّمدقل

خلقی             یئرلی اراق آچ بلر مکت ده هم قورویور، قلرینی حقو ینین یس ال اه مسلمان ـ تورک هنین  بؤلگ
. گلمیشدی.              قرارینا ائتمک محو ایله الی یلرین ارمن اونو حاکمّیتی تزار ده گؤره بونا  معارفلندیریردی

آرتیق            آنجاق هدی، ایست گئتمک پاریسه ساتاراق املکینی بوتون بگ محّمدقلی دویان  بونو
گئجیکمیشدی... 

”   ( ـ 3 س،  “ تیفلی کتابیندا آدلی دعوت فایق .1905عمر :25ص.    ...“ : شلریم)  یولدا عزیز من،  یازیر
توفیقی              هین الل ائدیب اّتحاد اوچوموز بو ـ باقرزاده علسگر شیخ تجاردان یزاده، محّمدقل مدن قل  اهل

” “  .   ” “ غیرت        ائتدیک تسمیه غیرت آدینی آچدیق، هسی مطبع مسلمان بیر سده تیفلی  ایله
طبع             و نشر بلر کتا عربجه فارسجا، تورکجه، مسلکی و قصد بیرینجی ان ینین هس  مطبع

کدیر...”. ائتم
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     . گزنده        هسینده کوچ سخنئتی دفعه بیر ائدیرمیش قوی گؤتورـ فکری بو دایم و  تاپمیر
      .  ” “ و     سئوینیر چوخ کشفینه بو میرزاجلیل گلیر ملنصرالدین عقلینه بیره ـ  بیردن

    . ژورنالین         ایله جدجهدی بوتون بیلمز تاپا آد یاخشی بوندان اوچون ژورنال کی،  فکرلشیر
   .     . تاریخ    بو آلیر اذنی بو نهایت، چالیشیر آلماغا اذن آوریلینه   1906نشرینه ایلین  نجی

دوشور. 
     ” آوریلین“ هسی نمر ایلک ینین ژورنال .  7ملنصرالدین تیراژی   ایلک چیخیر  ده

.1 000 . اولور   نسخه
لین         6آوریلین  میرزاجلی اولونارکن نشر هسی نمر ایلک ژورنالین چاغی آخشام  دا

جمعی   .      9جیبینده اوچون   فیرلتماق هسینی دست ینین ماشین چاپ او، وارمیش  مانات
.      . گئدیر      بوراخیرلر، حامبالی یاریسی گئجه توتور حامبال بیرلیکده ایله افندی  فایق

       . اؤزلری       ایله ه نوب میرزاجلیل ایله افندی فایق اولمور پول ایسه توتماغا حامبال بیر  باشقا
. اولورلر    هلی هم ایشل ماشینیندا چاپ

    . اراق     باخمای قلرینا قالما یوخوسوز هنی گئج هییرلر ایشل کیمی آچیلنا سحر هجه،  بئل
ییغماقل،           حالیندا باغلما تیکمکله، ایچه ـ ایچ هلرینی صفح ژورنالین گون هسی  ائرت
     . ساتیلیب    ایله چیخاریلماسی بازارا ژورنالین اولورلر مشغول حاضرلماقل  ساتیشا

   .       . ژورنال   طرفدن هر دوغورور گورولتو اجتماعی بؤیوک ه حادث بو اولور بیر  قورتارماسی
   . آشیب       شلری سفار آبونه یاغدیریلیر فلر تعری آرزولر، هل گؤز چوخ بلری، مکتو  تبریک

 . داشیر  ـ
 . چیخیر        پدان چا منتظم هسی نمر بیر ژورنالین هفته هنین   1907هر ژانوی ایل  نجی

1  ” “ ینین    ژورنال ملنصرالدین آرتیق . 39ده تئزلیکله    اولونموشدو نشر هسی  نمر
 .     . قازانیر       اوغور بؤیوک ژورنال هییر اؤد جلری بور و جلری خر بوتون گلیرلری ژورنالین

5
میرزایئف      شریف میرزا سانسورچوسو ینین حکومت قافقازدا   1تزار هلرینده خاطر  اؤز

(ـ 1 میرزایئف       اوغلو حسن میرزا شریف ـ  1862میرزا شوشا مطبوعات)   1926، انینمیش ت  ـ
    .     . ینین  قرارگاه هسی دایر ی نظام قافقاز بیتیریب سئمیناریاسینی ملر معل قوری معلم یسی،  ایشچ

) (1900مأمورو  سانسورچی)           تورک یگانه اوزره للری دی شرق هسینده کمیت مطبوعات س تیفلی ؛
(1908ـ1906 سانسورچی)    باش /؛) 1918ـ1908، /1906 2 ارمنی    20 آچیلمیش سده تیفلی  دا

       ” “ شوراسی  ناظرلر جمهورّیتی آذربایجان عضوو؛ سدن تیفلی ینین قورولتای باریشدیریجی  مسلمان
مفتشی      ( باش شلیگین مفت اوزره شلری ای تشبثو)    1920ـ1918مطبوعات فین جبیئ و قارایئف  ؛

روسجا    1925ایله  یازدیغی ”200ده هلر  “     خاطر تاریخیندن مطبوعاتی تورک قافقازدا هلیک  صفح
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     “  : مترّقی      سیرا بیر سده تیفلی نلر زما او یازیر بئله حّقینده تاریخی ینین نشر  تورک
   . چارپیشان       اوغروندا آزادلیق یلر آپاریرد ایش قیزغین استقامتده بو نلری آیدی  تورک

 . تورک            ایدی میرزاجلیل و افندی فایق عمر گئدن اؤنونده انین انس مبارز اوغوج  بیر
بو   ینین اولدوقجا         2چاپ هده مقایس ایله همکارلری باکی اؤز سده تیفلی هسی فعل  نفر

 (  )    (  ) وضعّیتده    تدن جه سیاسی هلی و تدن جه ماّدی شرایطده بیر شسیز  الوئری
  . و.        سده تیفلی هدی گئتم بوشا زحمتی اونلرین اراق باخمای بونلرا بوتون یلر  چالیشیرد

انقلبی          و سیاسی سونراکی شعورونا، ینین ال اه مسلمان علنمیش جم اطرافیندا  اونون
         . آز    چوخ کی، بورودو ائله اهالینی تورک دالغا بو گؤستردی تأثیرینی درین  فعالّیتینه

 . ائدیلدی      الده هلر نتیج ائدیجی حیرت مّدتده
    ” هنی      “ مطبع بو یلر، آچد هسینی مطبع غیرت هده نوب ایلک افندی فایق و  میرزاجلیل

    ” ائتمگه     “ نشر هلیک هفت ژورنالینی ملنصرالدین و یلر ائتد تجهیز نلیقل ادا آو  اورتاباب
غیرعادی.              اوچون خدمت خلقینه اؤز ینین اهل قلم نفر ایکی بو زماندا بیر آز یلر  باشلد

      . ایسه   یسی ایکینج رهبری، هنین مطبع بیری اونلردان چیخدی اورتایا  استعدادی
 . یلر         چالیشیرد هدن وئرم آرا لراق او رهبری و رداکتورو مسئول ژورنالین

ینین         طلر شر و ینین شرایط ایش بیلمک، یولونو ینین فعالّیت نشر  اونلرین
 ” “ ینین        ژورنال ملنصرالدین اوچون بیلمک قیمتلندیره حّدینی یلیک هل و نلیک  چتی

هکی  سد .  1907ـ 1906تیفلی سون       بو، مدیر لز سالماق نظر فعالّیتینه هکی للرد ای  نجی
        . لوزینسکی     ـ لوزینا والی ی نظام اوتوران سده تیفلی ایدی دور بیر سرت  اؤزونه 1درجه

تطبیق           یلیک هچ ادار سرت درجه سون بیرگه نله جانشی یئرلی وقتکی او هر  بنز
و.            ایستک آزادلیق بوتون ایله شلری گؤستری و سرانجام گیزلی اؤز اونلر  ائتمیشدی

 .        . یالنیز   ایدی هلی و آغیر درجه سون وضعّیت بوغوردولر قونداغینداجا تلرینی  حرک
کلری           فاناتی هلرین اید انقلبی کی، اولر ائتمک تصور سونرا آنلیاندان بونلری  بوتون

 .( یلر        آتیرد هلره هانسی اؤزلرینی تلری ژورنالیس تورک بو اولن
آذربایجان           عطالتین بو هرک ائد درک گئریلیگینی سیاسی جّدی ینین خلق اؤز  اونلر

شعورلو          زماندا تاریخی مهم بئله هرک گؤر تأثیرینی اؤلدوروجو هسینه جامع  تورک
  ” ایله    “       پرنسیپی چاتاریق مقصدیمیزه دا یا اولریق، هلک یا آتیر، هیه اؤزلرینی  شکیلده

یلر.  چالیشیرد
اثر   (  مؤلفی انین الیازم ). 2009آدلی ائدیلیب     نشر یدا باک دا

روسیه           ـ 1 مشاور، ملکی حقیقی ـ لوزینسکی ـ یارمولوویچـلوزینا ـ لیوبیچ آلئکساندروویچ  میخایل
 . س           تیفلی مدیری ینین هس شعب تصرفات یئرلی هسینده ادار باش اوزره شلری ای تصرفات یئرلی  دین

/فرماندارو ( /1907 9 /ـ  22 /1911 5 فرمانداری)   (20 پئرم ). 1917ـ1914،
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مختلف          داشییان کاراکتر انقلبی جسارتله آیدین، ـ آچیق هلرینده مطبع  اؤز
و          دوشور حبسه هلرله دفع ائتمکله چاپ هلر بیاننام شلر، چاغیری هلر، مراجعتنام  بروشورلر،

         . تعقیب  سیخ ـ سیخ طرفیندن ژاندارم و مأمورلری دولت یلر گؤندریلیرد  سورگونه
 .” یلر     ائدیلیرد دچار عذابا اینجیدیلیر، اولونور،

6
 ”  “     ” “   ” “ کیمی  لعنت طوق علیهینه شریعت هلری مطبع شرق و غیرت سده  تیفلی

. ائدیردی      نشر کتابچالر و بلر کتا دهشتلی
افشار   اردشیر حیات       1جمشید قسیز اخل ینین یلر روحان مسلمان اثرینده اؤلمز  اؤز

        . لراق   او ابدی دامغاسینی یلیق یچ رسوا هنین زمر زیانکار بو و شدیر ائتمی افشا  طرزینی
“    . معنوی    ینین یلر روحان مسلمان مؤلفین شدیر آسمی هسیندن یخ ینین شرق  مسلمان

بئله”           ینین آفریکال احتراصلی و وحشی ان حتی احوالتی، بیر یازدیغی  حیاتیندان
 . گتیریرم    نمونه جنایتی هجگی ائتمی

ایله            نعشی قیزین گنج معلمین و انین آت معنوی بیرینده هلریندن عائل ایران  مشهور
    . کی،        یازیر مؤلف ائدیر نقل یازار بو هنی حادث بیر چیرکین اّول   25تؤرتدیگی بوندان  ایل

هلریندن         عائل انینمیش ت ینین هس جامع تهران کی، یازیلیب بیرینده تلریندن غزئ  ایران
ساخلنیلیر          مسجدده ه گئج بیرینجی سونرا اؤلوموندن مّییتی ینین قیز گنج ینین  بیر

 . بو            نلر اوخوسو قرآن اوچون مرحوم لراق او هسیز فاصل هنی گئج بوتون مل نفر اوچ  کی،
        ” دا“  مل بیر اولموش معلمی مرحومون کئچمیشده سیراسیندا ون اوچلوک  مقدس

   . آخوندلرین.        یاریسی، ه گئج ائدیرلر اجرا ایله ه نوب هلرینی وظیف اؤز یلر تچ قرائ  وارمیش
همکارلردان          هسینده نوب قرائت لنین م اولموش معلمی مرحومون وقت یاتان یسی  ایک

”        ـ 1 اورمونون“   تکجه افشار اردشیر خان جمشید انینمیش ت کیمی افشار مجیدالسلطننه  سردار
     . اردشیرخان     باغلی ائلینه افشار اورمونون ساییلیب یلریندن کیش قسئور آزادلی نین ا آذربایج  دگیل،

    ( ) حرکاتینا       آزادلیق ایکن هسینده رتب ژنرال امیرتومن اوردوسوندا قاجار چاغیندا حرکاتی  مشروطه
و.            هسیز گنا کوردلر اوچون بوغماق حرکاتینی مشروطه غربینده نین ا آذربایج زمان بو  قوشولوب

 . مجیدالسلطنه            ائدیب غارت یوخونو ـ وار اونلرین و قیریب کوتلوی یسینی اهال آذربایجان  دینج
یاراتدیغی           اورمودا قارشی کوردلره حلرل سل گؤندردیگی و گؤستریشی ینین انجمن تبریز  افشار

. ائدیب             مجبور قاچماغا و دارماداغین اونلری هرک ائد الده هلر غلب بؤیوک آچیب، ساواش  قوشونل
) زمانی    یقیریمی سو مّدت)         1918اورمو بیر ایله فدای نئچه بیر هسینده نتیج قلری تضیی  روس

 . قاییدیب     تبریزه سونرا یاشادیقدان لدا ایله      1919استانبو حکومتی ایران یازیندا ایلین  نجو
آذربایجان          گئتدیکده تهرانا هیأتی نماینده ینین جمهورّیت آذربایجان اوچون آپارماق قلر  دانیشی

 . ائدیب    قبول مجیدالسلطنه هیأتینی
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چیرکین           اوزرینده نعش چکیب ینی کفن مرحومون مل کی، گؤرور اویانیب  بیری
            . قولونو  ـ ال ینین وحش بو یئرده بیر اونلر و اویانیر ده اوچونجو ائدیر تلر  حرک

” نی.        “  روحانی محترم بو ایله طلبی اجتماعیتین غضبلنمیش گون هسی ائرت  باغلییرلر
باسیب          شمعی پی یسیندا قارش گؤزو ینین هام بدنینه سویوندوروب قدر  قورشاغا

     ” آغزیندان.   “  جانی ایچینده بلر عذا دهشتلی نی آدامی دین تسیز لیاق بو  یاندیریرلر
 . گزدیریرلر     هلرینده کوچ شهرین قدر چیخانا

و           للرین م اولن هسی حّص بیر ینین هس جامع مسلمان س تیفلی نشرلر کیمی  بو
. وئریلیردی           فتوالر زماندا عین ائدیلیر، شکایت حکومته اولور، دچار غضبینه خلرین  شی

کتابچالرین          اولونموش مصادره اساسًا طلبینه قانونون ائدیر، تفتیش هنی مطبع  ژاندارم
 . گؤتورولوردو   هلری نسخ بوتون

“    ” غیرقانونی“        کتابچا آدلی مدیر لز اوچون نه هلر مذاکر و اجلس سؤز،  آزاد
 . اولونموشدو”    مصادره گؤره ا مضمون

نین،  شیرینکی سده چین، 1تیفلی انیندا  3مارتینوفون 2یاتسکووی زم یلیگی هچ  ادار
.  ” یلر      “  ائدیرد آچیقلمالر بسیز اد کیمی بو باخ، یلری، انقلبچ مسلمان ملعون

بیرینده،    نلرین گو دسامبرین    1906توتقون ایل قدن    12نجی فای عمر من  ده
سین         تیفلی ایله للوغو چوغو نلرین مسلما بیزیم کی، آلدیم اراضی  6معلومات  نجی

     ” “ نین  وولکئنشتای اولقا آپارمیش، آختاریش هسینده مطبع غیرت “ 4پولیسی و   سوز
  ”     ( ) بوراخیلیشا    ینین کتابچاس کدیر گره ییه ن آزادلیغی تظاهرات نمایش ـ  ییغینجاق

(ـ 1 شیرینکین    پاولوویچ هسی)       1873میخایل حّص پولیس ینین جانشین قافقاز ژنرالی، ژاندارم ـ  ـ؟
 . یسی  کمکچ اوزره

یاتسکئویچ   (ـ 2 آوکسئنتیئویچ ژنرال)   1917ـ1832ولدیمیر ـ س    1905؟ تیفلی شهری، س تیفلی  ده
  (  )    ( اجرا    ( هسینی وظیف فرماندار نظامی والیسی ی نظام موّقتی یسی فرماندار ولیتی ایروان و  قضاسی

ائدیب. 
(ـ 3 مارتینوو    ایوانوویچ .    1867پیوتر هسی)    ادار ژاندارم قوبئرنیا س تیفلی ضابطی ژاندارم ـ  ـ؟

) یسی     کمکچ اوزره الر قض ینین (1902رئیس   ( س  تیفلی ؛ )    1906دن پولیس  کیئف سونرا و  دان
عوضی؛   ). 1909رهبری قرادوناچالنیک      ( رئیسی ینین شهر باکی هسیندن ژانوی ون

.ـ 4       (.    : یازاری   ( بلرین کتا چوخ بیر ژورنالیست، ـ ب و اولقوویچ تخلصو وولکئنشتئین آکیموونا  اولقا
 .   . اوخویوب  فده کیئ دوغولوب فدا .  1898کیشینیو حقوق     نلرین قادی کؤچوب پتربورقا سنت  دن

 . چالیشیب   جمعیتینده و     1918ـ1917و  1908ـ1906برابرلیگی پتروقراد روستوف، للرده ای  نجی
    “ . نمایش           ـ ییغینجاق و سوز ائدیب نشر بروشورو و کتاب اونلرجا باغلی سیاستله و تاریخ  مسکودا

“)  ”     ( کدیر( گره ییه ن آزادلیغی дляتظاهرات  чего  нужна  свобода  слова  и 
собранийـсходок ”1906؛ . یدیر)    کتاب ایلک اونون
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 (   ) هده   ترجم هسینه تورکج آذربایجان اولن مصادره  2500حاضر هسینی  نسخ
هلری.         نسخ بوتون کتابچالرین اولونموش مصادره اساسًا، طلبینه قانونون شدیر  ائتمی

شدور. گؤتورولمو
   ” “ مدیرینه    ینین هس مطبع غیرت کمیته اوزره ایل  1906دسامبر  12نشر  نجی

خلی  خصوصی        1830تاری هجکده گل کی، شدیر وئرمی گؤستریش ایله تعلیماتی یلی  سا
 ( )      . خلص      ؟ کله کل بو ایش بو نلر هسی ائتم چاپ کتابچالری بو اولمادان  سرانجام

ائدیلدی. 
ینین      27دسامبرین  هس ادار ژاندارم شهر س تیفلی مکتوبونا   9854ده رسمی یلی  سا

 . آلیندی        گئری هلر نسخ و پروتوکولو ینین هس ادار پولیس مارتین   1907اساسًا ایل  نجی
مدیری      26 هنین مطبع کئچن آدی اولونموش     1906دا مصادره دسامبریندا ایلین  نجی

مراجعت          اوچون آلماق اجازه یاییلماسینا و هسینه وئریلم گئری ینین هلر نسخ انین  کتابچ
اؤزونون.    کمیته ایل   1907ائتدی خلی   5نجی تاری ایله   787آوریل سرانجامی یلی  سا

        ” اونلرین“ و وئردی اجازه آلماسینا گئری کتابچالری ینین، هس مطبع  غیرت
 .    ( ائتدی    ( قید اولمادیغینی مانع سبب بیر هئچ یاییلماسیندا

1907(  )    ” “ یده     نظام حکومت وضعّیتده ی نظام ملنصرالدین ژوئنینده ایلین  نجی
   ”  “ فین  تیموفئیئ فرماندار نظامی فعالّیتینه ضررلی ایله  1گؤستردیگی  سرانجامی

سورگون.         بیرینه قوبئرنیالریندان ایچ هنین روسی ایسه رداکتورونو ژورنالین  باغلندی
 . یلر  هد ایست ائتمک

ینین        هس کمیت نشریات س تیفلی آییندا ژوئن یزاده محّمدقل میرزاجلیل  رداکتور
    ” “ اولونماسینا     نشر یئنیدن ینین ژورنال ملنصرالدین هرک ائد مراجعت کولوبوفا  صدری

هسینی         ایستم اجازه فرمانداریندان نظامی س تیفلی اونون اوچون هسی وئریلم  اجازه
اولجاغی         طلی احتیا هلرده مسأل سیاسی یسیندا قارش اعلحضرت و ائتدی  خواهش

      . یسیندا   قارش فرماندار نظامی صدری ینین هس کمیت نشریات گؤتوردو هلیک عهد هده  بار
اجازه         هسینه گؤسترم فعالّیت یئنیدن ژورنالین سونرا گؤتوردوکدن کلر هلی عهد  معّین

 ” ملنصرالدین. “ . 1907ژوئن  25وئردی باشلدی      نشره یدن یئن ایلدن نجی
  ” یازیسی     “    آدلی نلری قادی مسلمان و ارمنی لین میرزاجلی یئرلرده باشقا و یدا  باک

        . بلر   مکتو دولو لعنت و هده تحقیر، هیه تحربر هیأت دوغورموشدو حّدت  بؤیوک

. ـ 1    .( ایندی     (  انسان غّدار فرمانداری نظامی والیسی ی نظام سین تیفلی ـ  دا 1906مای  14تیموفئیئو
  . ساغ           تیموفئیئو آتیلیب بومباسی ال اوستونه ـ ائدیلیب تشکیل سوقصد اونا کئچرکن هدن  کوچ

 . اؤلدوروب         قصدچینی ایسه بیری او اؤلوب، بیری یلردن کشیکچ قالیب،
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  . آنجاق.     ساخلمیشدی میرزاجلیل بلری مکتو بو یلر هینده   1913یازیرد م ایلین  نجو
 . هجه،          بئل آپاردی گؤتوروب سندلری قیمتلی باشقا و اونلری آختاراندا ائویمیزی  ژاندارم

. چیخدی     الیمیزدن بلر مکتو ماراقلی او
  . کولوبوفا        ینین نیکولسک هییرم ایست چاتدیرماق دّقته هنی نسخ نئچه بیر قالن  الیمده

     .  .   “ کی،:  چاتدیریر دّقتینیزه عوضی ن جانشی مخفی ایوانوویچه جناب محترم  مکتوبو
   ” چیخان       “ یدا باک و ملنصرالدین بیری نشرلردن ایلک اولونان چاپ تورکجه سده  تیفلی
     ( ” “     )  ” موضع“ انقلبی درجه سون غزئتی ؟؟ اقبال یقین یوخدو؛ غزئت بئله  اخطار

امپراتورون.         اعلحضرت اوردوموز، بیزیم نشرلرده همین زماندا عین ادیر  توتماقد
 . قید          اولونور نشر کاریکاتورلر هلر، مقال اولمایان مساعد حّقینده شاهی ایران  شخصیتی،

ده             تلرینده ایال ایران نین ا آذربایج زماندا عین دگیل، قافقازدا تکجه نشرلر بو کی،  ائدیم
 .” هدیر       گؤسترمکد تأثیر جّدی ییه ال اه و مشهوردور چوخ

:1908سپتامبر  4کولوبوفون  هسی      معروض معاونینه ن جانشی ایلده  نجی
مدیری“   هنین خلی   2دفترخان تاری کی،      168سپتامبر چاتدیردی منه ایله سندی یلی  سا
جنابینیز   ”  5اعلحضرت “ و      ژورنالی ملنصرالدین اولونان چاپ تورکجه  سپتامبردا

       ( )  ” “ همک   دینل همی معروض شخصی منیم باغلی ایله غزئتی ؟ اخطار چیخان یدا  باک
  ” “ ژورنالی.    ملنصرالدین للی شکی هلیک هفت هییرسینیز ایلین  1906ایست  نجی

و       اولونور نشر سده تیفلی یسیندان یار فرماندار    1907بیرینجی نظامی ایلده  نجی
    ( گؤره    (  فعالیتینه ضررلی مّدتینده نظامی حکومت وضعّیت ی نظام طرفیندن  تیموفئیئف

       . یوکسک  ینین تلر دول مسلمان قونشو سبب باغلنماسینا ژورنالین باغلنمیشدی  موّقتی
کی،          شدور اولمو اولونماسی چاپ هلرین مقال کسکین هلمیش یون قارشی ملرینه خاد  دین

    . نلری      مسلما باکی سونرا داها شدور دوغورمو تلیق ناراحا باخیمدان دیپلوماتیک دا  بو
دّقتی           و یاناشماق طلی احتیا هلره مسأل سیاسی داخلی کی، شلر ائتمی مراجعت  جانشینه
اجازه          اولونماسینا نشر یئنیدن ایله شرطی هلتمک یؤن ملرینه پروبلئ نلرین مسلما  یالنیز

نامینه،.       منافعی نلرین مسلما تیموفئیئف ژنرال ایلدن  1907ژوئن  28وئریلسین  نجی
          ” یئنیدن“ اولمادان تطبیقی محکمه و جزا انتظامی بیر هئچ ینین ژورنال  ملنصرالدین

.” شدیر    وئرمی اجازه هسینه ائدیلم نشر

7
 .     ” “  ( پارچالر  ( هلردن مقال اولونان چاپ ده ملنصرالدین ژورنالی طنز گولگو تورک

خلی    1908ژوئن  30ژورنالین  تاری ایل ”26نجی  “ آدام    همان ساییندا  نجی
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   .      . تبریز  شاه مکتوبدا مراجعتی جماعتینه تبریز هین شا محّمدعلی یازی قلی شلی  با
: دئییر    هرک ائد مراجعت جماعتینه

! جماعتی“...   تبریز آی
      ! رنجیده      مندن سیز کی، ائشیدیرم من یسی ال اه آذربایجان اولن ناراضی مندن  آی
وطنین              و ائدیرم خیانت مّلته و دولته ایچیب آند قرآنا من کی، اولموسونوز  خاطر

. هیم        نّیتیند ائتمک خراب مملکتی هییب ائل جمع باشیما نلرینی دشم
   ... تلرین         ولی غیر اگر قدیر ح هامیسی سؤزلرین بو کی، توتاق جماعتی، تبریز  آی

سیز             کی، هدیم بیلم قانا بونو بیرجه من وار، قلری ح یئنه گیلئیمنددیر، مندن یسی ال  اه
هییرسینیز؟     گؤزل نه مندن یسی ال اه تبریز

سیز            بالم، آخر، نلر، دئسی دئییرلر نه هلری اؤزگ قوی تانیمیرسینیز؟ منی سیز  یعنی
        . قوشون    نه من بیلیرسینیز یاخشی چوخ کی سیز تانیییرسینیز یاخشی منی  کی

. خبردارسینیز      مدن للری عم منیم کی سیز ییام، یومورتاس
ایکی             آنجاق دگیل، دا چوخدان یعنی کی، سالین یادینیزا بیرجه جماعتی، تبریز  آی

للر              عم نه و چیخیردیم شلردن ای نه زمان اولن ولیعهد تبریزده من هلی ایر بوندان  ایل
سؤز.            بیر هئچ و هییردینیز ائل تاماشا دوروب کناردان سیز وعده او هدیردیم  تؤر

دئمیردینیز.
       ! من     کی، ادیر خیالیند هامینیزین کی، یوخ سؤز باغینی هزاده شا سالین یادینیزا  بیر
         . باغا   همان من نلرینی اوغل اشخاصین حرمتلی نئچه ـ نئچه هدیم ائل هلر ن  اورادا
        . ایله      حکموم منیم قیزلری باکره نئچه ـ نئچه اولدوم مشغول کئفه اورادا و  گتیرتدیم

سالین             یادا یاخشی بیر و یلر گتیرد یانیما منیم قاباغیندا گؤزونوزون سیزین باغا  هامان
اولن.              عزیز منیم قیزلر و نلر اوغل جور بو نئچه ـ نئچه زمانیمدا ولیعهدلیک  گؤرون

... بلر   اولو قربان وجودوما
دئییرسینیز؟             نه ایندی بس دانیشمیردینیز، سؤز بیر هئچ سیز وعده او بس

هییرسینیز؟...    ایست نه مندن ایندی
.”...” است       “   دیگر پالن آز بیر آنجاق آدامام، همان ائله  1من

” (“ـ 1       “ : ائششک     است دیگر چولش است، خر همان خر یاریمچیغیدیر سؤزونون الر آت بو  فارسجا
.(” کدیر    دییشی چولو کدیر، ائشش هامان

87



فصل  اوچونجو

یاشاییردیم   غدا هبا قر من

1
1905    . مسلمان        ـ ارمنی شوشادا ایدی وقتی قیزغین ان انقلبین ایل  نجی

 .    .     . ایدی   هلی للر یو بوروموشدو هیجان طرفی هر وئرمیشدی باش توققوشماسی
   . مین   آغدا گین احمدب یاشاییردیم غدا هبا قر کهریزلی   18من یئرلشن  وئرستلیگینده

 . ایدی          وار تصرفاتیم و ائویم اولمایان بؤیوک دا چوخ کندینده
سیپیاگینا      خدمتچیم قلریم اوشا یاییندا ایلین خانکندینده  1همین  یایلقدا 2ایله

کندده          گؤتوروب هیه اجار ماشین لدؤگن تاخی هین ایشل بخارل سلردان رو منسه یلر،  اید
    . اوتون  وقت، بو دؤیدوروردوم . 8تاخیل یلر       ارمن باشلدی قیرغینی مسلمان ـ ارمنی  ده

   . هلری      عائل چوخونون نلردان مسلما یلر باغلد یولو و توتدولر هسینی قلع  عسگران
قالیب           کندده کیمی منیم ایسه اؤزلری ایدی، قلردا یایل خانکندینده و  شوشادا

یلر.  هییرد ایشل
       . خانکندینه   یاریب هسینی محاصر عسگران کی، گلدیم قرارا ایدی هلی  وضعّیت

ائتمگه           برپا صلحو آراسیندا نلر مسلما یلرله ارمن باشلییم، آپارماغا ایش اورادا  گیریم،
هسی.             دست آتلی اؤز ده بگ ایبیش اوغلو عمی اولن یایلقدا شوشادا هسی عائل  چالیشیم

 .          . قوشولدو   دسته کیچیک نئچه بیر داها بیزه یولوندا آغدام گئدیردی مله منی ایله
. یلر           هسیرد تل کمکه هلرینه عائل اؤز یلر، اید ایچینده تشویش کیمی بیزیم دا  اونلر

      . روح       بؤیوک جماعتینه آغدام یوروشموز بو ایدیک آتلی نفر یوز چاتاندا آغداما  بیز
         . امن  هله خانکندینده کی، اؤیرندیم و دایاندیم پوستدا من وئردی کلیگی  یوکس
پول.             تعجیلی اوچون ارزاق ده بیر بیلر، باشلیا قیرغین آن هر آنجاق قدیر نلی  اما
         . ائتدی  رجا دؤنه ـ دؤنه بیرگه ایله شلری یولدا ایبیش یلر هییرد ایست  گؤندرمگیمیزی
ائتمک            تشکیل هسینی مسأل پول و ارزاق هییم، گئتم اونلرل داها قالنینی یولون  کی،

         . خانکندینده   ایله جلری گو بوتون کی، یلر ائتد امان آند اونلر قالیم بورادا  اوچون

.ـ 1    . بیلیرمیش       یاخشی تورکجه یسی خدمتچ مگیلین خان حمیده ـ سیپیاگینا قریقوریئونا  اولقا
تاماشالریندا          تئاتر کلری ائتدی تشکیل خیرینه هلرین طلب یوخسول شوشادا مگیلین خان  حمیده

 . اویناییب   للریندا رو قادین
آیدین          ـ 2 ده هلردن خاطر بو خانکندی، کیچیک یئرلشدیگی ینین هلر تول ینین نلر خا هباغ قر  وقتیله

 . ایدی          یئری هلیش دینج یلرین شوشال باشلنغیجیندا ایلین یوز ایگیرمینجی کیمی، گؤروندوگو
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ادان         اور سلمت ـ ساغ قلریمیزی اوشا هلریمیزی، عائل و قلر اجا قوروی  آساییشی
      . کئچیب.   سلمت ـ ساغ عسگرانی یلر بیزیمک اولدوم یلشمالی راض قلر  چیخاراجا

 . یلر          بیرلشد نلرل جوا قوشولمایان تخریباتا اولن، باشیندا عقلی و یلر گیرد خانکندینه
و           قونشوموز بیزیم باشیندا دا نلرین مسلما ده، یلرین ارمن خانکندینده و  شوشادا

مهمانداروف   سلیمان .  1دوستوموز     . ـ  ه گئج قورویوردو صلحو هسی دست اونون  دوروردو
هین         ایست پوزماق تلری مناسب آراسیندا نلر مسلما یلرله ارمن توتاراق ه نوب  گوندوز

 .     . یلر   باجارد بونو یلر بیزیمک تلیکدن، خوشبخ یلر وئرمیرد امان هکارلرا فتن

2
مینانی    قیزیم نلریندا سو .  2سپتامبرین بو     او، آپاردیم اینستیتوسونا قیزلر س  تیفلی

     . ینین   هتختل شا سلطان ایسه سده تیفلی بیز ایدی پانسیونری  دول 3اینستیتونون
ینین         هتختل شا خانم سوفیا هم رفیق منیم قادین، مسلمان للی تحصی هسی،  ائوینده 4زوج

(ـ 1 مهمانداروفون             بگ کریم حکیم مشهور ـ مهمانداروف اوغلو بگ عبدالله بگ ـ1854سلیمان
1929“  :       . یازیر)   یئرینده بیر ینین هلر خاطر خانم حمیده اوغلو “1928قارداشی زاریا    ایل  نجی

هسی”         اؤلدورولم واغزالیندا باکی مهمانداروف سلیمان کی، اوخوموشدوم غزئتینده  ووستوکا
یول             مسکوا یدن هجر بیل سلمت ـ ساغ اونو و ائتمیش خبردار ایستالینی یولداش  پلنلشدیریلن

سالمیشدی”. 
داواتدارووا      (ـ 2 قیزی بگ ابراهیم خانم اولن)      1923ـ1898مینا اریندن بیرینجی خانمین حمیده  ـ

اولموش.           معاونی ینین ناظر تلقراف و پوست للر، یو دورونده جمهورّیتی آذربایجان یدیر  قیز
)   / جوانشیره        محّمدبگوف اوغلو خان محّمدعلی خان یوسف میرزا  اره) 1934ـ 1866مهندس

اوندان.   . 2گئتمیشدی       .    : یاشاییر   آمریکادا مراد اسپانیادا، رشید ایندی مراد و رشید اولوب اوغلو
هتختلی     (ـ 3 شا اوغلو نجفقلی سلطان تشناس)    1894ـ 1851عیسی طبیع یازیچی، ژورنالیست،  ـ

       . اینستیتوسونو   یلیک اکینچ پتربورق دوغولوب، شهرینده ایروان نین ا آذربایج خادم اجتماعی  عالم،
)1874  .         . و)  چاغداش اولوب یسی هییج دینل آزاد ینین اینستیتولر زوریخ و لندن پاریس،  بیتیریب

 . بیلیب          مکّمل للرینی دی فرانسه آلمان، روس، فارس، عرب، تورک، سده  1875اسکی تیفلی  دن
    ”  “ هییب،   ایشل مدیری شعبه غزئتینده وئستنیک سسکی تیفلی باشلییب، سلیگه هنوی  روزنام

 ” “        ” ینین“  غزئت کارس چیخان هده تورکی رئداکتورو، و ناشری مؤسسی، ین آلماناخ  کاوکازسکی
 “    ”  “  .   ( خانلیغیندا( قوبا ائتدیردیگی درج ده وئستنیک سسکی تیفلی اولوب امکداشی  روسجا

 ) تاو،”   هسینده مقال یلیک ینین)   71ـ 68، №№1876اکینچ نلیغ خا هدک  1806قوبا ایل  نجی
   ”    “    . درج  ده هسی مقال صاحبکارلیغی تورپاق قضاسیندا قوبا اونون غزئتده همین هییب ایزل  تاریخینی

تاو، (  ). 237، 232ـ231، 212ـ211، №№ 1876ائدیلیب
”ـ 4 خانم           “  سوفیا آراسیندا نلری زادگا س تیفلی ـ هتختلی شا ـ آغالرووا قیزی هیار آلل خانم  سکینه

 .         . ایدی   ملریندان خان تورک قاباقجیل یاشایان شهرده بو او، اولوب مشهور ایلده  1910کیمی  نجو
صدر         (    قاجار خانم گوهر یارادیلیب جمعّیتی خیرّیه نلری قادی مسلمان سده تیفلی ایله تشبثو  اونون
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یئرلشمیشدیک. 
خانم    لیل قیزلری اوچون       1904 1اونلرین اولماق حکیم لوزانا سویسه، ایلده  نجو
گئتمیش،    آلماغا (4تحصیل  . ائتمیشدی      وفات اورادا سونرا ایلده  1908ایلدن  نجی

  ” “ ینین      ژورنال ملنصرالدین معلومات حّقینده و شکلی درج   52اونون ساییندا  نجی
اولونوب). 

هسینده     کوچ کراسنوقورسک خانم .  29سوفیا آتام    مرحوم یاشاییردی ائوده یلی  سا
یدن،     ژوکوفسک اثرلری، تورکجه جوانشیرین فدان 2احمدبگ وار  3لئرمونتو هلری  ترجم

قلرین.           اوشا یلری شئ بو کی، ائتمیشدی وصیت منه قاباق اؤلوموندن او،  ایدی
       . نشره    آتامین آنجاق کئچمیش، سانسوردان اثرلر بو ائتدیریم چاپ اوچون  اوخوماسی

 . قالمیشدی    آرشیوده اولمادیغیندان امکانی
   ” میرزاجلیل    “ هسی یی ینین هس مطبع غیرت کی، گؤرموشدولر مصلحت تلریم  دوس

   .       . نشری   کتابین او، دئدیم خانما سوفیا فکرلریمی بو من ائدیم مراجعت هیه یزاد  محّمدقل
  . ده        میرزاجلیل ائتدی دعوت ائوینه میرزاجلیلی اوچون ائتمک صحبت هده  بار

 . ساخلییردی      پانسیون ائوینده یاشاییردی، هسینده کوچ کراسنوقورسک
افندی         13اوکتوبرین  فایق عمر همکاری و دوستو میرزاجلیل آخشامچاغی  ده،

.         . ایدی    یلو بو هوندور آزجا بیر هدن بست آریق، میرزاجلیل گلدی بیرلیکده ایله نزاده  نعما
     . ماهوت   هلی کؤب هلیک، یخ نشاستالی اگنینده گئیینمیشدی ایله  سلیقه

        .   ( سانکی( گولموردو، هئچ اوزو ایدی، جّدی حدسیز او، ایدی وار سرداری  سورتوک
  . همین     ایدی وار یوکو غم نلرینده هم      1905چیگی آتاسینی، هم میرزاجلیل ایلده  نجی

            . مرحوم  ـ قاینی و دوستو یاخین ایسه قاباق آی بیر هدن حادث بو ایتیرمیشدی  آناسینی

هده).        عائل قوردوغو ایله هتختلی شا سلطان عیسی . 6سئچیلیب گلمیشدی    دنیایا قیزلری
)     ـ 1 ) و      یدیر اولد ایلک خانمین سوفیا سکینه سلطانل عیسی بگیم  دا 1886ژانویه  13لیل

دوغولوب. 
(ـ 2 ژوکوفسکی    آندرئیئویچ اساسینی)     1852ـ1783واسیلی رومانتیزمین ادبیاتیندا روس  ـ

 )   . نین     ونی ب مالک تنقیدچی هچی، ترجم شاعر، ملی گؤرک تورکیه)   1791ـ 1716قویموش ـ  روسیه
؟ـ       ( هدن سالی قیزی تورک دوشموش اسیر زمانی هسی .1811محارب اوغلودور)    دوغولموش نسوز  قانو

ـ     (  ؟ ژوکوفسکی زادگان ایله خواهشی نین ونی اونو)       1817ب ایسه سونرا اولوب، آتاسی خاچ  اوشاغین
 . وئریب      یآدینی سو اؤز اونا هرک گؤتور اوغوللوغا

لئرمونتوو   (ـ 3 یوریئویچ .  1841ـ 1814میخایل عاید)       قافقازا یسی یازیچ و شاعر روس انینمیش ت  ـ
        . کندینده    تیرجان رایونونون للی اسماعی ایندیکی بیرینده ینین سفرلر قافقاز وار اثرلری سیرا  بیر

داستان             ائشیتدیگی حّقینده غریب عاشیق احمددن لزگی عاشیق و جدان اورو عاشیق اورادا  اولرکن
)   ” یازیب  “  پوئماسینی غریب عاشیق اؤزونون ). 1837اساسیندا
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ایله            الی قاتلین بیر کنگرلی بگ محّمدقلی قارداشی خانمین نازلی یولداشی  حیات
. یئتیریلمیشدی    قتله شکیلده هلی فاجع

صحبتجیل           و جانلی چوخ عکسینه، ایسه، افندی فایق شاعر دوستو لین  میرزاجلی
          . نلردا  یاخی بو افندی فایق گؤروشوموزده بو کی، دئییم گلمیشکن، یئری ایدی  آدام

مسلمان        1ناخالووکادا میتینقده همین و کلریندن ائتدی اشتراک میتینقده  بویوک
 . آچدی       صحبت ده کلریندن ائتدی چیخیش آدیندان اجماعی

چاپ           اونلری کی، هدیم ائل خواهش و وئردیم الیازمالرینی آتامین میرزاجلیله  من
هده.              بار بو منه هرک وئر سؤز همگه ائل چاپ اونلری و بگندی باخیب الیازمالرا او،  ائتسین
  .  (      ) مین   کتابین وئردی قالیر منده کیمی ییه ایند سند همین سندی  مقاوله

ینین  هس .240نسخ یلشدیق     راض هسینه ائدیلم چاپ ماناتا
خلقیمیزین        توققوشماسیندان، مسلمان ـ ارمنی بدان، انقل اوزاندی،  صحبتیمیز

. دانیشدیق       طالعیندن آجیناجاقلی ینین نلر قادی مسلمان قالماسیندان،  گئریده
 .        . صحبت   وئریردی للر سوا اوزادی ـ اوزون آرادا آنجاق دانیشیردی آز  میرزاجلیل

جمعّیتیندن           خیرّیه مسلمان چالیشدیغی کیمی کاتب و اولدوغو عضو ده لین  میرزاجلی
      “ : اؤزونوزون    بیرلشیب نلری قادی مسلمان الی ضی سیز، نیه سوروشدو بیزدن او،  دوشنده

        .” اونو   لراق او تعجیلی و خوشلدیق چوخ فکری بو یاراتمیرسینیز؟ ینیزی جمعّیت  خیرّیه
  )  . جمعّیت    بو گلدیک قرارینا کئچیرمک فعالّیت    1917حیاتا کیمی ایله  نجی

 .( ادیر.       ساخلنماقد هسی نظامنام هین جامع ایکی هر منده گؤستردی

3
بوتون           کی، اولر دئمک یاشایان، اورادا خانم سوفیا ساکنی کهنه سین  تیفلی
 .      . معلوم     یازیردیم من ائدیر، دیکته او بیلیردی انینی عنو هلرین عائل مسلمان انینمیش  ت

سده    تیفلی کی، .   45اولدو    [ ] ساعت   گون هسی ائرت ایدیر وار هسی عائل مسلمان الی  ضی
   . کریلوف     نلیقداکی یاخی اّولجه گئتدیک بیرلیکده هدیم، هل کرای فایتون  حسابی

مگیله        خان کسیما مل هسی نو هنین آخوندزاد فتحعلی میرزا یاشایان هسینده  2کوچ

. ـ 1 بیری     هلریندن محل سین تیفلی ـ ناخالووکا
قاجار      (ـ 2 قیزی خان خانبابا خانم کسیما نیسا)      1875مل قیزی هنین آخوندزاد فتحعلی میرزا ـ  ـ؟

         . اوغلو  فین ییئ تق نالعابدین زی حاجی یسی صنایعچ نفت مشهور نین ا آذربایج او، یدیر قیز مین  خان
) صادقا   .: 1868آغا        .   ( نتاج  زری ایدی وار اولدی ایکی یلیکدن ائول بو اونلرین گئتمیشدی اره  ـ

)      ] ادا  میرز بهمن هسی نو انین میرز بهمن (1927ـ 1894خانم     [ نالعابدین)   زی آغا و اولوب ارده
/ـ 1893 /1939 12 28.(
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اؤزونون.           و ائتسین اشتراک جمعّیتیمیزده بیزیم کی، ائتدیک تکلیف اونا  گئتدیک
  . ممنونیتله        او، وئرسین بیزه اوچون کئچیرمک قلر ییغینجا عمومی سالونونو  بؤیوک

دراماتوقوموزون.          ملی سئوی آناسی، شاوزلو خو و معتبر اونون اونلردا من یلشدی  راض
مل   خان نیسا . 1قیزی اولدوم   تانیش

   . کی،        اولر دئمک ائتدیک دوام یولوموزا ائدیب تعیین گونونو ییغینجاغین  عمومی
 . او          ائدیردی وعد کلرینی هج گل ییغیجاغا و ائدیر قبول ممنونیتله هامی  تکلیفیمیزی

قاجار    خانم گوهر خیرّیه      2سیرادان قادین فرحلندی، چوخ تکلیفیمیزدن  بیزیم
 . هدی       سؤیل هجگیمیزی بیل گوونه اونا شلرینده ای بوتون ینین جمعّیت

. گئتدیم         مل خان گوهر اوچون یئتیرمک بلرینه صاح تلری دعو گون هسی  ائرت
  ( ) ینین       کؤچرل بگ فریدون فیرودین یاشایان یده قور ائوده ایسه خان   3آخشام علی  و

. هدیک      ائل ترتیب مکتوبو دعوت ملرینا خان ینین آوارسک
( ) اعتصاب        تعطیل فایتونچولرین گون ائتدیگیمیز تعیین ییغینجاغیمیزی  عمومی

       . نلر      انسا ایدی، وار هیجان و قلیق قاریشی هلرده کوچ دوشدو اوسته ـ اوست ایله  گونو
      . اجلسا   مگیلده خان کسیما مل بیز اراق باخمای هیه یلر قاچیشیرد ایچینده  تشویش

  .      ( حالدا.   ( هر ایدی آز گلن اجلسا اوزوندن اعتصابی تعطیلی فایتونچولرین  توپلشدیق
     . نین      جانیشی ایله تکلیفی مین خان گوهر هدیک ائل مذاکره هلری مسأل بعضی نلر قادی  بیز

خواهش         هسینی گؤتورم اوزرینه اؤز صدرلیگینی فخری جمعّیتین بیزیم هسیندن  زوج
        . اولن   قسوز حقو هسیز، مدافع کی، ائدیردیک گؤره اونا بونو گلدیک قرارینا  ائتمک
حمایه          علیهدارلریندان حرکاتی قادین و هدن زمر دیندار نلرینی قادی مسلمان  بیزلری،

        . فین    آغایئ بگ حسن هده گنج اّول قدر بیر چونکی اولسون هچیمیز مدافع بیر  4ائدن

آخوندزاده      (ـ 1 قیزی فتحعلی میرزا خانم /نیسا /1856 12 ـ  18 س تیفلی ،1924  ( میرزا  ـ س تیفلی ، 
      . عضوو     ینین جمعّیت خیرّیه نلری قادی مسلمان زاقافقازیا یدیر قیز اولن مدان خان توبا ینین  فتحعل

. ایدی.      ارده قاجاردا خان خانبابا ایدی
(ـ 2 قاجار         ـ ا اسماعیلوو قیزی یاکبر عل مآغا خان سده  1905). 1927ـ1862گوهر تیفلی  ده

     . بهمن       میرزا کاظم امیر ژنرال صدری ینین جمعّیت خیرّیه نلری قادی مسلمان زاقافقازیا  یارادیلمیش
) قاجاردا    اوغلو 1920/ـ  1853میرزا 6      .   ( آدلی  میرزا داوود میرزا، داراب اوندان ایدی ارده باکی ، 

. ایدی          وار قیزلری آدلی عالیه و لیل زیبا، منیژه، للری، اوغو
کؤچرلی     (ـ 3 اوغلو احمدبگ بگ /فریدون /1863 1 ـ  26 شوشا ،/1920 5   ( ان  نین ا آذربایج ـ گنجه ، 

 .      . هییب   هل گولل تلر کمونیس زمانی عصیانی گنجه بیری یلریندان ال ضی ملی گؤرک
(ـ 4 آغایئف        اوغلو بگ حسینقلی مشهدی بگ ـ  1875حسن گنجه ،/ /1920 7 19 ( ـ  س تیفلی ، 

   . فین        ییئ تق نالعابدین زی حاجی بیری یلریندان ال ضی آذربایجان قاباقجیل ان ایلده یوز  ایگیرمینجی
بیتیریب        ( هسینی دانشکد طّب ینین دانشگاه مسکو اراق اوخوی ایله  1906). 1901ـ 1897کمکی
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    ( آرایا       ( بیر اوچون یاراتماق انجمن هگی درن خیرّیه قادین نلر قادی الی ضی اولن  اطرافیندا
بو             هلر دایر دینی نلری، بیل باش گنجه و باکی غضبلنمیش هدن حادث بو آنجاق  گلمیش،

      . تلردن    غزئ وقتکی او هده بار بو من بوغموشدولر هجه یئریند تشّبثو  خیرخواه
اوخوموشدوم.

اوکتوبرین    کی، هک ) 14گر ) اعلن      اعتصابی تعطیلی دمیریولچولرین کیمی  نه
.      . ایدی.      وار چاخناشما جّدی شهرده اولدوم مجبور قالماغا سده تیفلی من  اولوندو

      (  ) قلر  میتین ائدیر، یوروش قلرل بایرا قیرمیزی هلرده کوچ نلر ائد تظاهرات یلر  نمایشچ
  .   ( )  . آرادا     بو دگیلدی هسیز نلر خیابا هلر کوچ یلر هییرد سؤیل نطق قلر ناط ائدیر،  تشکیل

 . یلر     ائتمیشد اعلن تعطیل دا فایتونچولر
اینستیتویا          اوچون چکمک باش قیزلریمیزا من مل خان سوفیا گونو  چرشنبه
  .( قولووینسکی (       قاییدانباش آلیردی تحصیل اورادا قیزی ایکی خانمین سوفیا  گئتدیک

قلرل         بایرا آل طرفدن هسی کوچ اولگینسکی یاخینلشاندا هیه موز ائندیک،  پروسپئکته
  . بورادا         یلر نمایشچ گلدیک راست هیه کوتل بیر بؤیوک یوروین طرف مجلسینه  شهر
تزاری        یلر، هد سؤیل قلر نط تلی جسار یلر، قالدیرد ییه کرس قلری ناط یلر،  دایاند

.  ” یلر “ ائتد دارماداغین غضبله
ساری        کؤرپوسونه وورونتسوف ایله ائنیشی باریاتینسکی یلر نمایشچ  سونرا

  . هنین.        کوتل بیز قوشولدوق اونلرا هرک دوش آردینجا یلرین نمایشچ ده بیز یلر هلد  یؤن
 . اونلردان        گؤردوک افندینی فایق و میرزاجلیلی شلریمیز تانی یئنی یسینده  ایچر

مئتئخ          ایله طلبی اولونماسی آزاد قلرین دوستا سیاسی یلر نمایشچ کی،  اؤیرندیک
 . گئدیرلر  انینا زند

ده          ینین هلر نمایند پارتیا مختلف اولن قلردن خل بوتون ناخالووکادا گون هسی  ائرت
      . اوستونده    دا نلرین مسلما بیز آراسیندا اونلرین اولدو میتینق بؤیوک  قاتیلدیغی

   .       ”! ده“  افندی فایق ایدی وار هسی دست بایراقلی قیرمیزی یازیلمیش آزادلیق  یاشاسین
 . ائتدی    چیخیش سیراسیندا قلر ناط

دوستوموز،         یاخین بیزیم آراسیندا سلر محبو سیاسی اولونموش آزاد سدن  حب
       ( ) فعالّیت  گیزلی کیمی ییه ایند و یسی تشکیلتچ فّعال بلرین اعتصا للرین  تعطی

 : )    ” “ صدری  عضوو ینین جمعّیت نجات /دان /1906 3 /ـ 7 /1907 11 سئیمی).  12  زاقافقازیا
   ) مه      ـ فوریه معاونی ـ یولداشی بؤیوک ینین ینین).    1918صدر صدر شوراسی مّلی  آذربایجان

) 1918/معاونی  /ـ 5 /1918 12 دا).       6 اولسا معاونی ینین صدر پارلمانی جمهورّیتی  آذربایجان
ائدیب    ( او صدرلیگی /اصلینده /1918 12 .ـ 7 /1920 2 محو).      2 ایله الی قاتلین ارمنی تلر  کمونیس

. ادیر.      قبرستانلیغیند مسلمان کئچمیش هکی سد تیفلی مزاری بلر ائدی
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      . نلرده       گو بو و گلدی بیزه او، ایدی وار دا مهمانداروف سلیمان اولن  گؤسترمکده
 . همین         هدی ائل خبردار منی باغلی ایله هجگی یئت سونا ینین تعطیل  دمیریولچولرین

تاریخی  “ نلرده .17گو   ” چیخدی   میدانا مانیفستی اوکتوبر
اوکتوبرین   هسن، زمانی      20دئی نمایش پروسپئکتده قولووینسکی ایدی،  سی

 . یلر        همیشد هل گولل للرینی محص یازیق هنین مدرس بیرینجی و اولموش قارشیدورما
و           شلرده نمای ائدیر، چاپ هلر ورق نلرده گو همین افندی فایق و  میرزاجلیل

 . یلر   ائدیرد اشتراک قلرده میتین

4
     : یاناشی،      ملرله عل باشقا هلر طلب اینستیتودا ائدیردی ناراحات همیشه سوال بیر  منی

  . آنا          اونلرین باشقا قیزلردان مسلمان یالنیز یلر، هنیرد اؤرگ للرینی دی آنا اؤز ده  هم
          . فکرلریمی    خانما رئیس ده هدن اّولج باغلی ایله مسأله بو من ایدی یوخ ملری معل  دیلی

معاش             ده هم تاپمیریق، معلم مناسب کی، وئرمیشدی جواب او آنجاق ائتمیشدیم،  بیان
         . معاشینی   ینین معلم دیلی آنا کی، دئدیم تقدیرده اولن بئله خدور یو همیز بودج  اوچون

         . خالسلما  شی ـ رهبری ینین هس ادار روحانی کی، دئدی خانم رئیس حاضرام  اؤدمگه
 . بیلر       ائده تعیین معلم او، ائدین، مراجعت

خالسلمین    شی بیرگه خانمل .   1سوفیا نلرا   قادی خانم سوفیا گئتدیک  یانینا
معلومات           شیخه حّقینده گلیشیم کی، ائتدیم خواهش من گئچدی، طرفه  مخصوص

   . بیلنده.        مقصدینی گلیشیمین ائتدی قبول نزاکتله درجه سون منی شیخ نلر  وئرسی
      “  . دیلی   مسلمان قیزلریمیزین بیزیم ییه ن قدر ییه ایند منیم هدی تعریفل منی  2حتی
         ” گؤره؛  اونا خدور، یو معلم للی سانبا کی، وئردی جواب مراجعتیمه خدور؟ یو  معلمی

    . یئره       خواهشیمی منیم آنجاق دگیل مناسب ائتمک تعیین اورا ایسه نلری  جوا
گئدیب           اینستیتویا اؤزو کیمی تاپیلنا معلم کی، وئردی سؤز اؤترو قدان  سالماما

   .  (   ) تشّکر    اونا من هجک هد اؤرگ نحوینی و صرف قراماتیکاسینی مسلمان  قیزلریمیزا
 . قاییتدیق    گئری و ائتدیم

درسی              دیلی آنا اونلرا هرک گل دفعه نئچه بیر شیخ کی، یازدی منه قیزیم  سونرادان
ولوله.          بؤیوک چوخ هسی گلم اینستیتویا شخصیتین بیر یوکسک بئله شدیر  کئچمی
ملر           معل شکیلده هلی طنطن و چیخمیش پیشوازینا اونون هیأت رهبر بوتون  یاراتمیش،

آخوندزاده      (ـ 1 آخوندعبدالسلام خالسلمی شی قافقاز وقت .1907ـ 1843بو ایدی) 
.ـ 2      ” دوشونولوردو   “  دیلی تورک آلتیندا اصطلحی دیلی مسلمان قافقازدا نلر زما او
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       . اوچون    دئمک درس قیزلرا شیخ ایسه سونرادان یلر ائتمیشد مشایعت کیمی  اوتاغینا
 . گؤندرمیشدی       تاپیب معلم بیر قوجا کئچمیش، یاشی

5
بهبودوف          1906 بگ مصطفی شاعر اوغلو، یسی باج ذاکرین یازیندا، ایلین  3نجی

:      ” “ دئدی     گتیریب هسینی نمر بیر ینین ژورنال ملنصرالدین منه و گلدی  بیزه
 .       ” رداکتورونون“ “ اولونور نشر مجموعه دیلینده مسلمان آدیندا ملنصرالدین سده  تیفلی

  .       .” کی،   دئدیم تانیییرام آدامی بو کی، دوشدو یادیما هدیر یزاد محّمدقل جلیل  آدی
.      . گلدی       خوشوما درجه سون مجموعه وئرمیشم اونا اوچون چاپ اثرلرینی آتامین  مرحوم
. گؤندردیم         پول تیفلیسه هسیله واسط بگ مصطفی اوچون یازیلماق  آبونه

 .       ” قوپاریردی“ فیرتینا ائوده بیزیم هسی نمر هر ین ملنصرالدین
1906   . ائوینده        خانمین سوفیا گئتدیم یانینا قیزیمین ه تیفلیس هینده م ایلین  نجی

  . اونون         من گؤروشدوک کیمی شلر تانی کهنه آرتیق دفعه بو لله، میرزاجلی  یئنه
    ” “  . و   گورولتودان قوپاردیغی غدا هبا قر ین ملنصرالدین هدیم تعریفل چوخ هسینی  مجموع
      . و    هییر دینل سالیب اشاغی باشینی میرزاجلیل دانیشدیم هلردن حادث باغلی  بونونل

         . قابیغینا  اوز ینین کتاب آتامین کی، هدیم ائل خواهش اوندان من سوسوردو  تواضعکارلیقل
متن            حّقینده هجگی ائدیل اعانه مکتبینه قیز مسلمان گلیرین گلن ساتیشیندان کتابین  بو

یازیلسین. 
رئیسی           هنین دایر یئرلی اوچون تیراژی کتابین کی، گؤردو مصلحت منه  میرزاجلیل
چونکی          ائدیم، حواله اونلرا یاییلماسینی کتابین و ائدیم مراجعت ییه  لوپاتینسک

 . کدیر      هج وئریل هسینه مؤسس اونلرین گلیر گتیردیگی ساتیشین
 ” “ . بوتون       ین ملنصرالدین وئردی منه هسینی سیاه ینین یلر هچ آبون بوتون او،  سونرا

     . سونرادان    ایله مصلحتی لین میرزاجلی من هجکدیم گؤندر کتابینی آتامین یلرینه هچ  آبون
اوزرینه         ممنونیتله یاییلماسینی بلرین کتا ایسه او ائتدیم، مراجعت ییه  لوپاتینسک

گؤتوردو. 
1906 . الی         اه قالدیردی باش حرکاتی کندلی غدا هبا قر پاییزیندا ایلین  نجی

بهبودوف      (ـ 3 اوغلو بگ هن هوئر شا بگ . 1841مصطفی دولت)       اوغلو قارداشی ذاکرین بگ قاسم ـ  ـ؟
  . گین         ب مصطفی اولوب یسی یوزباش ینین اوباس افشار مّدت بیر هییب، ایشل مأمور هلرینده  ادار
       .( ) ادبیاتدا     یازیلی ایچینده، ائل اولوب؛ آدام ظرافتجیل صسوز تخل ایدی وار ده  شاعرلیگی

  ” “  ” “   . ینین  شعرلر الی امض هسققل سوپورگ اونون ده ملنصرالدین خانم حمیده یاشاییر هلری هج  گولم
. گؤستریر  چیخدیغینی
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    . کوتلوی      بیچینین ـ اکین باشلدی عصیانا سلحلی دویوب فلیگینی ضعی  حاکمّیتین
جور          هر و اوغورلوق هسی، اؤلدورولم نلرین ساک دینج هسی، ائدیلم محو  شکیلده

.          . ایدی    هلی بئله گئتمک کنده بیری او کنددن بیر گئدیردی آلیب باش  زوراکیلیق
 . یاشاییردیق     اوستونده اوجاغین یانار سانکی

     . دیلی      مسلمان ده یئنه اینستیتودا آپاردیم اینستیتویا قیزیمی سونوندا ایلین  همین
. ایدی   یوخ معلمی

هتختلی           شا آغا حیدر للوغو اوغو لین میرزاجلی ـ آدامل بیر جوان مگیلده خان  سوفیا
        . اوغلو   دوغولن ازدواجیندان بیرینجی ینین کنگرل خانم نازلی او، اولدوم تانیش  ایله

سلرینی.            در دیلی مسلمان قیزلرا طلبه کی، گؤردو مصلحت منه آغا حیدر  ایدی
       . یاشایان    فدا داویدو تلر وق او بیرگه حیدرله بیز ائدیم تکلیف میرزاجلیله  کئچمگی

        . ایسه   عوضینه اؤز هدی، ائل امتناع دئمکدن درس میرزاجلیل گئتدیک گیله  میرزاجلیل
  .        ” گون“  هسی ائرت وئردی نامزد ینی هتختل شا آغا محّمد رداکتورو ینین غزئت روس  شرق

. آپاردیم           قبولونا انین پانوو رئیسی اینستیتونون اونو و گئتدیم آردینجا ینین هتختل شا  من
هل               گؤز و یاشاییب سده پاری مّدت اوزون او، کی بیلنده و اولدو تانیش اونونل خانم  رئیس

  . آیی      اولدو ممنون درجه سون وار، هسی هج . 30فرانس معاشی   دانیشدیق  ماناتا
    . سونرا،     مّدت بیر ایدیم هلی هم ااؤد من بلواسطه ییه هتختل ایلین  1907شا  نجی

  . ااؤز        او، یلر سئچد عضو دوماسینا دولت شهریندن ن نخجوا ینی هتختل شا هسینده  فوری
هنی   پولدزاد معلم . 1عوضینه ائتدی   تعیین

6
 1906  . خانم         سوفیا آلدیم مکتوب مدان خان سوفیا آخرلریندا دسامبرین ایل  نجی

   . کی،        گؤندردیم جواب قوروم عائله اونونل کی، ائدیردی تکلیف آدیندان لین  میرزاجلی
بیزیم           چونکی هرم، بیلم گئده اره اونا آنجاق میننتدرام، گؤره دگرینه  یوکسک
مدنی          هکی کندد اونون هلی، ائتم عمل وصیتینه آتامین من فدیر؛ مختل للریمیز  یو

 . هلییم    ائتدیرم دوام شلرینی ای قوروجولوق

خالسلمی          (ـ 1 شی زاقافقازیا ـ پولدزاده اوغلو محّمد حاجی عسگر حاجی  دن 1905). 1910آخوند
س   1918 تیفلی .   1دک روحانی       شیعه زاقافقازیا معلمی دیلی تورک گیمنازیاسیندا کیشی  نجی

) عضوو   ینین هس تورک       1919). 1916ادار مکتبینده نامزدلر ضابط هده گنج هسیندن ژانوی  ون
ینین             سئمیناریاس ملر معل کیشی گنجه سونرا ندن کؤچ ییا باک مکتب بو معلمی؛ شریعت و  تاریخی

معلمی      ( للری دی عرب و فارس /شریعت، /1919 9 30 .( امریله      ینین گل فب یوس بگ نصیب دان؛
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7
چگیرتکه           1907  یسینی هام وارسا نه آدینا بیچین ـ اکین غدا هبا قر ایلده  نجی

. کسیلدی.         حاکم هیه بؤلگ یاتالق و آجلیق بیر دهشتلی ووردو
     . تاخیل      و اون داری، جماعته ائدیردیم کمک یلره کندل قدر چاتان  گوجوم
چیخماق.          تدن وضعی دوشنده آجلیق ناغافل هرک ائد عمل وصیتینه آتامین  پایلییردیم
  . غداکی          با قره ساخلیاردیم داری احتیاط مقداردا بؤیوک ایله قارشیداکی ایل هر  اوچون

. یازمیشدی            غزئتده کیمسه هده بار ائتمگیم کمک یلره کندل چکن آجلیق منیم و  آجلیق
وکیلوف           آغا ابراهیم صدری ینین جمعّیت خیرّیه مسلمان س تیفلی اوخویان خبری  و 1بو

        [ ] پوست  اوچون پایلماق یلره کندل و یلره ایشچ مزدلو یزاده محّمدقل جلیل  کاتب
آدیما     منیم آغداما، هسیله .     60واسط چوخ   ان کیمی آلن پولو یلر گؤندرمیشد  مانات

       . ایله     اشتراکی ملرین آدا نفوذلو و رهبرلرین یئرلی دوشدوم یول کندلره چکن  آجلیق
       . ائوه    توپلییب سندلری ائدن تصدیق شلری هنی اؤد بو پایلدیم جماعته وسایطی  همین

(ـ 1  (”    “) قازاغی       لزاده وکی ابراهیم کوسااوغلو وکیلوف اوغلو آغا پاشا آغا /ابراهیم /1853 5 7، 
ـ/   قازاخ /صلحلی /1934 6 2)     ( گیمنازیانی  ی نظام سده تیفلی ـ باکی قدا) 1876ـ 1866، پتربور ، 

) بیتیریب     مکتبینی توپوقرافیا ی هسی    1883). 1879ـ 1876نظام دایر ی نظام قافقاز  دن
  . هکی      هد تورکی هنین روسی ائدیب اشتراک شلرده چکیلی توپوقرافیک مختلف  سیستمینده

)   ” یئتیریب “  یئرینه قلر تاپشیری خصوصی روسیه).   1894ـ 1891سفیرلیگینده ولیتینده  قارص
ی         نظام بوسفورون ائدیب، یلیق باشچ شلرینه چکیلی توپوقرافیک ینین سرحدلر تورکیه  ـ

) چکیب    ده هسینی ـ).       1901خریط ارمنی کئچیریلن ایله یلیغی باشچ جانشینین سده  تیفلی
) اولوب        هلریندن نمایند ینین کلر تور قافقاز قلریندا دانیشی صلح /مسلمان /1906 2 20.(  دن 

) ائدیب       یلیک هچ خیرّی هده گنج و باکی س، خیرّیه).   1917ـ1906تیفلی مسلمان  قافقاز
اولوب   ( صدری ینین ” 1917ـ1916جمعّیت ین)    “ ملنصرالدین شارژ باغلی بونونل خلی 1909؛  تاری

12        . چکیلیشینه   ینین هلر خریط توپوقرافیک ینین شهرلر اورمیه و خوی تبریز، ادیر ساییند  نجی
ائدیب  ( یلیق مدیر).         (1913ـ 1912باشچ عال و ژنرال یگانه اوزره یلیک هچ خریط ی نظام قافقازدا

/ /1919 3 30 ) ـ).     ایکینجی عضوو ینین سئیم )  1918زاقافقازیا مّلی  آذربایجان ،  بئشینجی
) اولوب        عضوو ینین پارلمان جمهورّیتی آذربایجان سونرا ینین، /ـ 1918شوراس /1919 2 5.( 

)  ( )    . فرمانداری      والیسی گنجه چالیشیب فّعال یارادیلماسیندا اوردوسونون جمهورّیتی آذربایجان
/ /1918 6 /ـ 23 /1919 3 13) رئیسی)        ینین هس شعب یلیک هچ خریط ی نظام قرارگاهدا باش ،
/ /1919 3 /ـ 14 /1920 4 28      . ینین)  هس خریط طبیعی و سیاسی جمهورّیتی آذربایجان هییب  ایشل

یدیر ( ـ).          1919مؤلف ینین مکتب توپوقرافیا مّلی اولوب؛ مشغول یلیکله هچ خریط ده دورونده  شورا
یدیر       ( یس یارادیج تکنیکومونون اؤلچمه تورپاق آدینا یاوغلو آغامال باشلنغیجی؛  1920سونراکی  نین

بوراخیلیشی   /ایلک /1922 10 5      .( کومیسارلیغی   تورپاق خلق للرینده ای سون عمرونون اولوب  ده
 . چالیشیب      رئیسی ینین هس ادار ژئودزی ـ توپوقرافی
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یول           ه تیفلیس آردینجا قیزیمین بیتیرمیش اینستیتونو آرتیق گونو هسی ائرت و  قاییتدیم
دوشدوم. 

منه       تدان پوس کئچرکن مدان آغدا اوستو قبضینی   1000یول وسایطین تلیق  مانا
     . ییئف  تق نالعابدین زی حاجی پولو بو یلر ائند .    1تقدیم و  آلمادیم پولو من  گؤندرمیشدی

گؤره            اونا گئدیرم، ه تیفلیس گؤره شلریمه ای سالینماز تأخیره کی، گؤندردیم جواب  اونا
       . پایلنماق      هلره خست وسایط بو کی، گؤرورم مصلحت بیلمیرم ائده قبول پولو بو  ده

مهمانداروفا   حکیم .2اوچون وئریلسین 
آغایئف  یاتالغین         3احمدبگ و آجلیق ائدن طغیان غدا هبا قر دا باشقالری  و

(ـ 1 ییئف      تق اوغلو محّمدتقی نالعابدین زی ـ  1838حاجی باکی ،/ /1924 9 ساعت  1 ،.19 20، 
 . آتاسی)    مّلت ـ مردکان

عبدال (2 مهمانداروف)       (ـ اوغلو بگ مصطفی میرزا بگ /کریم /1854 12 /ـ  2 /1929 12 حکیم،)  20  ـ
)       . مدالل    قیزیل مکتبینی رئالنی باکی خادم اجتماعی جراح، طّب)  1872تئراپئوت، پتربورق ، 

) بیتیریب    آکادمیاسینی حلیق .1877جرا      ” “ ایدی).  صدری ینین هس شعب شوشا تشکیلتی  دفاع
نلری           1905 مسلما ائدیب، تشکیل هسینی مدافع انین شوش دعواسیندا مسلمان ـ ارمنی ایلده  نجی

       . هسینده   حّص اشاغی یاشایان نلر مسلما شهرین دورده همین قورویوب نلردان قیرغی  کوتلوی
     . صدری        ینین جمعّیت خیرّیه شوشا او، آچیب مکتب اوچون قلر اوشا قالمیش یتیم و هخانا  خست

   . بونون          حاکمّیتی شورا ائدیب یلیق باشچ تدبیرلره کوتلوی ـ مدنی بوتون کئچیریلن شهرده  کیمی
   . اونو         خانم حمیده هییب هل گولل للرینی اوغو و اینجیدیب حدسیز اؤزونو لراق آ اوندان  قصاصینی

 .  ” آدلندیریر“       حکیمیمیز عائله و دوستو عزیز آتامین مرحوم
(ـ 3   / آغااوغلو      آغایئف اوغلو بگ حسن میرزا ـ  1868احمدبگ شوشا ،/ /1939 5 19 ( ـ  استانبول ، 

  . حقوق         سده پاری خادمی دولت و سیاستچی دیپلومات، معلم، قشناس، شر ژورنالیست، ملی  گؤرک
) بیتیریب      دانشگاهینی سوربون سونرا .1894). 1888ـ 1885مکتبینی، قاییدیب    آذربایجانا  ده

)   ” “    ” غزئتینه   “ کاسپی یدا باک چالیشیب، غزئتینده کاوکاز سده تیفلی ایل  )1919ـ 1881همین
. ائدیلیب   تعیین .1896رداکتور دئییب          درس دیلیندن فرانسه مکتبده رئال هرک گئد شوشایا  دا

دعوتیله     فین ییئ تق نالعابدین زی دیلی       1897حاجی فرانسه مکتبده رئال قاییدیب، ییا باک  دن
    .    ” اونو  “ میلیونچولری باکی اولوب امکداش غزئتینده کاسپی و تزار    2معلمی شخصًا پتربورقا  دفعه

نفت           یلرین، هچ مستملک کیمی نوبئل و روتشیلد کی، بلر گؤندری قبولونا یین نیکول  ایکینجی
 . ائتسین        خواهش همگی وئرم امکان آلماسینا الیندن اونلرین قلرینی  ده 1905ژوئن  7یاتا

)  ” ینین   “ غزئت حیات بیرگه ایله نزاده .  1906ـ 1905حسی ایلین)   همین باشلییب  رداکتورلوغونا
)  ” غزئتینی “ ارشاد ” (1908ـ 1905دسامبریندان پروقرس)    “ روسجا سونرا آز تورکجه)  1907،  و

)  ” ی“ . 1909ـ 1908ترّق ائدیب)    نشر تلرینی ”  1905غزئ سونرا   “ تشکیلتی دفاع یاراتدیغی  ده
 .  ” آدلنیب“     هسی کمیت مدافعه مسلمان عموم یلرینا    1909قافقاز باسق ینین حکومت تزار  دا

”  “    ” “  .  ( ) یوردو   تورک مدیری، ینین کتابخاناس سلیمانیه کؤچوب استانبول هیه تورکی هرک هی  دؤزم
 . اولوب        پروفسورو حقوق ینین دانشگاه استانبول بیری، رداکتورلریندان ینین ـ 1910درگیس
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] . بو          یلر گؤندرمیشد پول تلقرافل آدیما منیم اوچون ائتمک یاردیم آلماغا یسینی  قارش
یاوغلو         آغامال صمدآغا هین ایشل اؤلچن یئر قالیب بیزده سونرالر، ملری ]. 1تلقرا گؤتوردو 

8
یلرله        1907فوریه  21 ارمن و آراشدیرماق جلرینی احتیا خلقین یدا باک ایلده  نجی

  . یلری     تشکیلتچ قورولتایین چاغیریلدی قورولتای اوچون باریشدیرماق نلری  مسلما
کی،           یلر گؤندرد تلقرام آدیما منیم آغایئف احمدبگ و ییئف تق نالعابدین زی  حاجی
   . گئج      منه تلقرامی ائدیم اشتراک یدا قورولتا لراق او هسی نمایند یلرین  کندل

یول.           جعفرله کربلیی هسی نمایند یلرین کندل دا یوبانسام گون نئچه بیر یلر  چاتدیرد
قورولتایدا.            منیم گلری ب هباغ قر بعضی و هلر دایر روحانی کی، اؤیرندیم یدا باک  دوشدوم

1914   ”  “  ”  “  ”  “ نلریندا   اورقا مطبوعات کیمی یوردو تورک ، المستقیم صراط ، دوغرو خلقه  ده
 .    ”  “ ائدیب  رداکتورلوق غزئتینه حقیقت ترجمان آذربایجانا    1918چالیشیب، اوردوسو اسلم  ده

تورک             “ بورادا اولوب، داخل هیه گنج کیمی مشاوری سیاسی اونون بیرگه ایله پاشا نوری  گلدیکده
 .        . آذربایجان”   سئچیلیب عضوو ینین پارلمان جمهورّیتی آذربایجان ایل همین بوراخیب غزئتی  سؤزو

 . هییب       ایشل مدیری ینین آرشیو ناظرلیگی شلر ای خارجی نوامبریندان  1918جمهورّیتی  ین
       . ینین    هیأت نماینده آذربایجان گؤندریلن کنفرانسینا صلح پاریس اولوب هلی کؤچم هیه گنج یدان  باک

) مای            بلر ائدی سورگون آداسینا مالت هرک ائد حبس اونو سلر انگلی دوشرکن یول  ترکیبینده
1919) قاییدیب).     هیه تورکی ندن اونون)     1921سورگو قوروب، تلر مناسب یاخین کله آتاتور ، 

  . قورولماسیندا          پارتیالر ائدیلیب تعیین مدیر بوروسونا خبرلر و مطبوعات آنکارادا ایله  تکلیفی
 . ائدیب  و   2اشتراک ”3نجی  “ . مّلیه        حاکمّیت سئچیلیب نماینده مجلسینه مّلت بؤیوک دور  نجو

”  “        . ندان  حقوقو تورک هلریندا دانشگا استانبول و آنکارا نلریندا سو عمرونون بوراخیب  غزئتینی
 . دئییب  درس

ص 1 (ـ   / اغامالوف     اوغلو آغامالی اوغلو حسن .  1930ـ 1867مداغا خانم)   حمیده سوسیالیست  ـ
     .  ( آذربایجان    ( و ینین سئیم زاقافقازیا سونرا هییب ایشل مّساح اؤلچن تورپاق ملکونده  جوانشیرگیلین

       . تورپاق    خلق ایلک ینین جمهور للرینده ای حاکمّیتی شورا اولوب عضوو ینین پارلمان  جمهورّیتی
معاونی،          1921کومیساری،  ینین صدر هسی کمیت انقلب مّلی شوروی آذربایجان ایلده  1922نجی

مرکزی           1929ـ زاقافازیا هابئله صدری، ینین هس کمیت انقلب مّلی شوروی آذربایجان للرده ای  نجو
   . ینین     شورو اتحاد اولوب بیری صدرلریندن کمیته قورولتاییندا    (1اداره الر شور  اتحاد) 1922نجی

ینین             هیأت ریاست هسی کمیت اداره مرکزی شوروی اتحاد سونرا عضوو، کمیته اداره مرکزی  شوروی
  (    )      . دا  اولسا صدری کمیته اداره مرکزی یسی باشچ ینین حاکمّیت اجرا عالی گویا سئچیلیب  عضوو

لتین               الفباسینی عرب اوندان سلر رو یوخدو؛ نفوذو و رولو بیر هئچ کی، اولر دئمک  حاکمّیتده،
)       . ییئوا    حاج ـ یاوغلو آغامال نیسا آروادی یلر ائتد استفاده چئویرمکده  ،1902الفباسینا

     ( هرک  بیلین تقصیرلی فعالّیتده ضدانقلبی ؟ /ماهاچقالـ /1938 7 محروم   8ده  23 قدان آزادلی  ایل
ائدیلیب. 
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. ایمیش            ضد هیه عنعن و دینه بو، قادینام؛ من چونکی هدیرلر، علیهین ائتمگیمین  اشتراک
منی          و ائتمک تشکیل ییغینجاق بیر آیریجا قاتیلمادیغی یلرین اعتراضچ یلر  تشکیلتچ

. ائدیم           معروضه حّقینده وضعّیت رایونداکی بیزیم کی، یلر هد ایست ائتمک دعوت  اورا
 . قاییتدیم          گئری و ائتدیم امتناع همکدن ایشل شکیلده بو من آنجاق

 . رهبرلیک         اولدو پیدا چگیرتکه کیمی بولود ه هد بؤلگ بیزیم اورتالریندا  مارسین
یاخشی         یلری ایشچ آنجاق چیخاردی، هسی قّو ایشچی اوچون محوی هنین  چگیرتک

. اولدو    اوغورسوز هلر نتیج کلریندن هدی یئدیرتم
      . اؤزوم     گون هر بیشیرتدیریب هک چؤر ائوده باشلدی یاتالغی آجلیق آراسیندا  خلق

         . هجگینی  وئر محصول جلو گو چوخ پامبیغین و تاخیلین ایل بو پایلییردیم هلره  منطق
  . دوغروسو،.       داها ایدی گلمکده چگیرتکه صحراسیندان نیل آنجاق هییردیک  گؤزل

مقداردا،   اوزونلوغوندا،   15ـ 10غیرعادی چگیرتکه  1ساژئن 60ـ 50وئرست  ائنینده
       . آرشین    بیر یئردن نلیغی قالی سوروسونون چگیرتکه بو گلیردی سورونوب کیمی  کمند

   .       . یئرده  کئچن چگیرتکه ایدی منظره بیر تآمیز حیر قورخونج، بو، ایدی  هوندورلوگونده
.          . چالیشیردیم   گوندوز ـ ه گئج اوچون ائتمک خلص اکینی من قالیردی تورپاق  چیلپاق

فرماندار        اؤزوم گؤردوکده چالیشمالرینی ساختا هلیگینی، بیگان حاکمّیتین  یئرلی
تلقرام        2کووالیوفا حّقینده بلیگی واج گؤرمگین تدبیرلر قالعاده فو باغلی  وضعّیتله

یئمگینی.          یلرین ایشچ گتیرتدی، ایشچی الردان قض باشقا گلدی، اؤزو فرماندار  ووردوم
اوچماغا          چگیرتکه ایدی، گئج داها آنجاق هدی، ائل تشکیل هده سوّی  یوکسک

   . بوتون       هنین بؤلگ بیزیم دگیلدی ممکن آپارماق مبارزه اونونل آرتیق  باشلمیشدی،
 . اولموشدو       محو بئله نلر بوستا غلر، با حتی اکینی،

دئییب          آغی نلر قادی یاشلی ایدی، ایچینده ماتم الی اه بوتون  کندلرده
کیمی.        میلچک نلر انسا گلیردی، یاتالق آردینجا آجلیغین یلر  آغلشیرد

یلر. قیریلیرد
 . سوفیا             دوشدوم یول ه تیفلیس حالدا خسته و یورغون دولو، ایله غّصه ـ غم هگیم  اور

     .     . و   یلره ایشچ مزدلو پولون من گلدی اورا ده میرزاجلیل یئرلشدیم گیلده  خانم

1/وئرست  = 1ـ 1 هلی،  ( 0668 دئم 10/وئرست  = 15ـ 10کم ؛  ) 16ـ 7  قولج 2ساژئن  = 1کم
1/قولج  = 1( 0668 = ( 711/آرشین  = 1آرشین  (3م  2 = 71/مم  12 = ( 4/سم   1وئرشوک  (8

44/وئرشوک =  49 = ( 304/دویم  = 12فوت  = 1فوت  (7مم  25/دویم  = 1مم؛  74 39= (  مم 
/2133 2/مم  = 5 هلی،  ( 133 دئم ). 128ـ107ساژئن  = 60ـ 50م م 

کووالیوو   ـ 2 سامویلوویچ یئرینه      1916ـ 1908گئورگی ینین وال ولیتینده گنجه للرده ای  نجی
گلیب. 
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تحویل          اونا لراق او کاتبی ینین جمعّیت خیرّیه ضلری قب حقده پایلنماسی یلره  کندل
  . نلرده.         گو همین تازالدی صحبتی هرک ائد یلیگینی ائلچ اونون یئنه خانم سوفیا  وئردیم

  ” “ ینین  هس مجموع ملنصرالدین ایل   1907مای  19میرزاجلیل  نجی 20نجی
لجاق              او سبب محوینه اؤزونون قال آز و قوپارمیش کوی ـ های بؤیوک چوخ هسینده  نمر

   )  .    ” اونا“    منیم مقاله بو یازمیشدی مقاله قلی شلی با نلری قادی مسلمان و  ارمنی
      .( هسینده     حّص مسلمان شهرین باغلی ایله مقاله گؤستردی تأثیرینی اؤز جوابا هجگیم  وئر

     . ائتدیگی   تحریک للرین م مسجدلرده، جماعت قوپموشدو هیجان  بؤیوک
فتواسی           اؤلوم آداما هسیز الل بو پوزان الرینی قاید اسلم همیش، لعنتل اونو قلردا  ییغینجا

. ائتمیشدی  طلب
اّولجه          هینده ایست وئرمک ایضاحات جماعته ائدیب چیخیش مسجدده افندی  فایق

قولق       کلرینه هدی سؤیل هشیب تل ساک سونرادان قویمامیش، دانیشماغا  اونو
. اولموشدو.       نلر هی دستکل فایقی آراسیندان نلرین جوا هکی مسجدد یلر  آسمیشد

سویوتموش            قدر بیر حرصینی جماعتین ایضاحاتی باغلی ایله مسأله قین فای عمر  نهایت،
 . دوشموشدو     یولونا شئی هر و

هین  .27م ایدی        مراسمی بوراخیلیش هلرین طلب اینستیتوسوندا قیزلر  ده
 . برک          ایدی سیراسیندا نلرین مأذو دا مینا قیزیم چاتدیران باشا مکافاتل  تحصیلینی

    . دا       خالسلم شی هیه طنطن بو هدیم بیلم ائده اشتراک تدبیرده بو اولدوغومدان  خسته
        . اشتراک  ییه ن سؤروشموش، منی ائدرکن صحبت قیزیمل او، اولونوبموش  دعوت

  .” “ :      . ایسه  شیخ بدیر آزارلیی کی وئریب جواب اونا قیزیم ماراقلنمیشدی مله  ائتمدیگی
 .”  “ : دئیرلر     بدیر ناخوشلیی کی دئییب توتاراق ایراد قیزیما

خالسلما      شی بیلنده صحبتی بو . 2میرزاجلیل یازیر    مکتوب آچیق
تحقیر،         مسجدلریندن تلرین ولی مختلف و ینین باک میرزاجلیل نلرده گو  همین
      . دورماق      اوزاق هدن فتن جور هر میرزاجلیل آلیردی بلر مکتو دولو تهدید و  لعنت

هسی         6اوچون  کوچ داویدوف هسینده حّص گورجو شهرین اوزاقدا، هدن ساح  ده، 24نجی
 . توتموشدو    منزل ائوینده میلوفون

 ” ین          “ ملنصرالدین او، گیردی؛ قالماقال بیر داها میرزاجلیل سونرا گون نئچه  22بیر
     . چوخ      باشچینی روحانی مکتوب بو یازدی مکتوب آچیق خالسلما شی هسینده نمر  نجی

     . لراق      او جواب شکایته بو حکومت ائتمیشدی شکایت حکومته شیخ و  حّدتلندیرمیش
 .  ” باغلدی“ ی ملنصرالدین
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  . اونا        لین میرزاجلی کؤچوم شهره بوراخاراق شلریمی ای هکی کندد کی، گلدیم  قرارا

.         ” ائتدیم“   قبول تکلیفینی ائولنمه یلشیب راض ایله فکرلری اولماغیم آرخا و  یولداش
   . قوناق        کنده میرزاجلیل سالق تأخیره کیمی پاییزا کبینیمیزی کی، گلدیک  قرارا

 . هدی      ائل قبول دعوتیمی دینجلمک و گلمک
     . کی،      ائتدی خواهش جلیل یولدا دوشدوک یول هامیمیز نلرینده گو ایلک  ژوئنین

       . محّمد      دا آدی یدیر، معلم انین مین کی، دئییم هییم دئم کسه هئچ اولدوغونو کیم  اونون
 . هدیم.      ائل ده کیمی دئدیگی اونون فدور حسنو

.    . داریخمیردی       قطعًا او، گؤرونوردو ماراقلی چوخ میرزاجلیله حیاتیمیز کند  بیزیم
عصرین     اؤتن هله ائوده توپلدیغی      40ـ  20بیزیم آتام مرحوم بری للریندن ای  نجی

       . قارداشیمدان     مرحوم اولن عالم زراعتده کتابخانادا همین ایدی وار کتابخانا بیر  زنگین
   . بلری         کتا بو میرزاجلیل ایدی وار دا بلر کتا خصوصی عاید تصرفاتینا کند  قالمیش

       . سهمانا      کتابخانانی بو بوتون کی، وئردی سؤز گلدی خوشونا چوخ و کئچیردی  نظردن
 . هجک      بؤیود یاواش ـ یاواش و سالجاق

     : و     کمرینه سو یئرالتی دگیرمانا، یلرینه تیکیل ینین کند کهریز بیزیم  میرزاجلیل
 . ائدیردی       تاماشا ماراقل شلرینه ای انشاعات باشقا آتامین

بگ           کریم حکیمیمیز عائله و دوستو عزیز آتامین مرحوم گؤندریب  تلقراف
       . و    یاشاییر شوشادا مهمانداروف بگ کریم حکیم هدیم ائل دعوت بیزه  مهمانداروفو

گؤسترن.           فعالّیت انقلبی گیزلی چکدیگیمیز آدینی یده هل ایر قدر بیر او، هییردی  ایشل
 . ایدی    یسی عم مهمانداروفون سلیمان

کلیکله        دگیشی هدیگیم ایست ائتمک حیاتیمدا باشقا، مدن کلری هلی خست اؤز مله  حکی
  . آرتیق   هییردیم ایست مصلحتلشمک یولداشیم،       5باغلی حیات ایدیم، دول کی، ایدی  ایل

داواتداروف    بگ ابراهیم یوخ        1سرهنگ فکریم گئتمک اره قطعًا سونرا ائتدیکدن  وفات
: وئردی.            جواب بئله منه او، سونرا دانیشدیقدان مهمانداروفا بگ کریم دورومو  ایدی

اره“            و هلی سئوم یسه کیم تئز یا گئج، تعجبلندیرمیر؛ منی ایستگینیز بو  سیزین
  .        . نادر  میرزاجلیل گلیر خوشوما منیم ایسه سئچیم بو ائتدیگینیز ایدینیز هلی  گئتم

     .     . فعالّیتینی  مهم اؤز اونون آنجاق واردیر هجگی گل بؤیوک اونون یدیر صاحب  استعداد

داواتداروف      (ـ 1 اوغلو احمدبگ میرزا بگ /ابراهیم /1851 9 .1902ـ 14 ضابطی)     اوردوسونون تزار  ـ
        . اونا     اؤزو شخصًا هرک بگن داواتداروفو باخیشدا ی نظام تزار بیتیریب هسین دور یونکئر پیادا س  تیفلی

  .     . خانم   حمیده یوکسلیب هدک گلیگ سرهن هلرینده جبه دؤیوش وئریب چینی  پراپورشیک
.     . یدیر   آتاس انین مین و مظّفر قوروب عائله جوانشیرله
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      . قره       بو ده سیزین زماندا، عین دوغورار تأسف هسی گلم انینیزا ی سیزین بورا،  بوراخیب
هسینده          نوب اؤز کؤچمگینیز شهره بوراخیب فعالّیتی ملی لز آپاردیغینیز آراسیندا  جماعت

         . اجتماعی  کلی ه گر چوخ اوچون همیز جامع ایکینیز هر سیزین آیریلیقدا دوغورار  تأسف
  . نلر،          قادی الی ضی بیلرسینیز اول مانع بیرینیزه ـ بیر یئرده بیر آنجاق ملرسینیز،  خاد
حسابات            اوندان گؤره ایشینه بیر هر اولورلر، طلبکار چوخ قارشی ارلرینه  عادتًا،

 .     . اونو        اولون طلی احتیا آز بیر ائدیر بدبخت و سیخیر اونلری ایسه بو  سوروشورلر،
.”... مدیر       لز کئچمک اوستوندن یلرین شئ چوخ و قوروماق

تلرینی        نصیح قیمتلی حکیمین عزیز ملریندا مقا چتین حیاتین  سونرالر
شخصی           اونون و باغیشلییم جلیلی کی، ائدیردیم مجبور اؤزومو اصلینده اراق  خاطرلی

... هییم   ائتم مداخله شلرینه ای
 .       . اجتماعی     یلر بگند چوخ بیرلرینی ـ بیر اونلر اولدو تانیش گله ب کریم  میرزاجلیل
      . علر       موضو اوچون ژورنال اونا بگ کریم یلر ائند صحبت اوزادی ـ اوزون هده بار شلر  ای

 “    ” “ هانی.  اولونموش چاپ ده ملنصرالدین ” 45وئریردی همین   مانات؟  مین
 . ایدی   بیری علردان موضو

 . هسین           دئم کسه هئچ اولدوغونو کیم مین قوناغی کی، ائتدیم خواهش گدن ب کریم
ده             هم ائتدی، دعوت شوشایا بیزی بیرگه همیزله عائل بوتون یدا یا بگ کریم  گئدنده
      “  : منه   سالماقدا قایداسینا تلریمیزی مناسب قونشولوق یلرله ارمن گل، کی دئدی  منه

 .” ائله  کمک
  . ذاکرین          او، گلدی بهبودوف بگ مصطفی عزیزیم وفالی و قوجا منیم مدان  آغدا

 . او،         یازمیشام ده هلرده صفح اّولکی حّقینده اونون ایدی؛ اوغلو  قارداشی
       .   ” ایدی،“ آدام حاضرجواب عاقل، چوخ بگ مصطفی ائدیردی افتخار له  ملنصرالدین

      .   . حسنوف   محّمد معلمی انین مین اونا میرزاجلیلی یازیردی شعر ایدی همصحبت هل  گؤز
          . اوزادی   ـ اوزون یلر، گؤسترد ماراق بؤیوک بیرینه ـ بیر اونلر ائتدیم تقدیم  کیمی

         . هدیکجه  دینل قوجانی بامزه بو میرزاجلیل گولن آز چوخ عادتًا، یلر ائند تلر  صحب
. گئدیردی  اوغونوب

 ” “ “ : رداکتورو       ین ملنصرالدین سیز وئردی سوال بیر بئله میرزاجلیله بگ  مصطفی
 ” دگیلسینیز؟   تانیش ایله

 .” “ : تانیشام   وئردی جواب او
.”     “ : خدور؟  یو بارماغین سنین ایشده او بگ مصطفی

.”...   ... اولور: “ آرادابیر ، هه میرزاجلیل
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       )  ...  “  : سویوش  بیر یاغلی هدن چکینم ـ اوتانیب دا آزاجیق اونون آی بگ  مصطفی
 .       ... دینه)     خلییب سارسا آز بیر تلر وق آخر آنجاق ای یازیر یاخشی یامان ،  سؤیدو

ساتاشیر”.
 . عین          همیشدی ائل لّذت اونا صحبت بو ساخلدی، زورل اؤزونو گولمکدن  جلیل
     . هدن       ن هئچ ایسه گین ب مصطفی ایدی ائتدیرمکده دوام صحبتی گله ب مصطفی  هوسله

       ” “ . میرزاجلیله   متنی نئچه بیر یازدیغی ایله امضاسی هسققل سوپورگ ایدی یوخ  خبری
.   ” چاتدیرسین      “ رداکتورونا ین ملنصرالدین اوچون ائتمک چاپ هده مجموع کی،  وئردی

.( اولوندو(      چاپ لدا ژورنا یلر یاز همین سونرادان
آیریلماق          اوندان هئچ کی، یاتمیشدی ائله هگینه اور لین میرزاجلی بگ  مصطفی

کیمی.          اوزاقلشانا خیلی کنددن شاعری قوجا بو دنیاگؤرموش میرزاجلیل همیردی  ایست
اؤتوردو. 

گؤره          سینماسینا فایتونون تصادفًا آنجاق ایدی، هلی دوشم یول ه تیفلیس  میرزاجلیل
حّقینده.           ائولنمگیمیز ملرا قوهو کی، ائتدی خواهش سونرا گون نئچه بیر  یوباندی

. کسدیرک         کبین و دئییم آدینی اصل اونون وئریم، معلومات
دوستو         یئنی سیرادان او تلریمیزا، دوس حّقینده ائولنمگیمیز بیزیم  میرزاجلیل

       . بگه    مصطفی امضالییب بلری مکتو ده ایکیمیز بیز یازدی مکتوب بگه  مصطفی
. چاغیردیق           اشتراکا حدا نکا ده اؤزونو وئرسین، پوستا مدا آغدا اونلری کی،  گؤندردیک
و            اوخویاندان آچیب مکتوبو بگ مصطفی کی، دئدی قایتاردی، گئری مکتوبو  خدمتچی

:     . دئدی        قایتاریب گئری مکتوبو اولدو دلخور و تعجبلندی چوخ سونرا بیلندن  وضعّیتی
.         ! هجگم“   هی یئتیرم یئرینه شلرینی سفار مین خان حمیده داها بیر من پوستا وئر  اؤزون
.      .” اینجیمیشدی       برک مندن دوستوم قوجا همیرم ایست دا تانیماق هئچ اونو سونرا  بوندان
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ژوئنین    1907 ایل یدان  15نجی قوزانل .  1ده مل   همین یلر گتیرد  مل
  . قیزیم        مرحوم کسدی کبینیمیزی بیزیم ایله اشتراکی نلریمین یاخی و ملریمین  قوهو

منی             اؤزو اوچون گئتمگیم اره تلرده وق اولدوغوم ایچینده ترّدد هله ایدی، ممنون  مینا
 . توتوردو  دیله

      . یلر     کندل و قونشولر توتان خبر ائولنمگیمیزدن هدیک دوزلتم طنطنه بیر هئچ  بیز
    . تصورات        خوش هامیدا او، یلر ائدیرد صحبت و اولور تانیش لله میرزاجلی گلیر،  بیزه

.ـ 1 ادیر     رایونوند آغدام ایندی کندی قوزانلی
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خوشو.        هئچ لدن میرزاجلی نین ا سیپیاگین خدمتچیم منیم آنجاق  اویاتمیشدی
بدبخت.            منی و وار گؤزلری نسیز اما چوخ اونون کی، ائدیردی حساب  گلمیردی
  . ملری.         آدا یلرین کندل هییم گئتم اره اونا کی، یاخاریردی ـ یالواریب آغلییر، هجک  ائد
        “  : تسیز   عدال بو بیلرسن؟ گئده نئجه شهره آتیب بیزی سن یلر دئییرد گلیب  یانیما

        .” مّدته    اوزون کی، دئییردیم و ساکتلشدیریر اونلری من یئیرلر بورادا بیزی نلر  انسا
گئتمیرم. 

  . گون          بیر اولوردولر تانیش لله میرزاجلی گلیر، بیزه بیر ـ بیر دا ملریم  قوهو
کؤک            کئفی اوخوسون؛ یازی بیر لدان ژورنا اوچون اونلر کی، توتدوم دیله  میرزاجلیلی

  ” “    . نلی    نخجوا بلی لق فقیر یسی، مل سئوی اؤز وئردی یلیق راض دئیه  ایدی
یآغانین .  2حاج      ” “   . بو   جلیل ایدی شعر بیر هل گؤز آدلی چول بو، سئچدی  شعرلرینی

    . چوخ       شلیقدان تانی اونونل قلریمیز قونا اوخودو بدن قل و حسّیاتل درجه سون  پارچانی
            . هسینه  دفترچ دا آرادا و وئریر سوال ائدیر، صحبت هوسله ایله هامی او، یلر قالد  راضی

 . ائدیردی   قید نسه
یول         بؤیوک گلن ندان لنبرا عدن، آغجابدی خدن، هندار مدان، آغدا دروازامیز  بیزیم

مأمورلر.          اولن خدمتینده دولت خصوصیله نلر، انسا اولن هلردن زمر بوتون  آچیلیردی
 . یلر        دؤنرد بیزه اوچون دینجلمک و یئمک اوستو یول
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تلقرام         25ژوئنین  حقده خبری باغلنماسی ژورنالین یدن افند فایق میرزاجلیل  ده
   . ه.         تیفلیس مدان آغدا جلیل حاضرلشدیق اوچون گئتمک یئرده بیر قدر آغداما بیز  آلدی

 . ایدیم         چیخمالی یایلغا شوشایا قلرل اوشا ایسه من هلی، دوشم یول
سبب           غضبه جّدی حّدتلندیرمیش، چوخونو ینین گلر ب هباغ قر ازدواجیم بو  منیم
حتی.           ائتمک، تنبیه منی گؤره هدیگیمه گؤسترم صداقت هلرینه تؤر زمره اونلر  اولموشدو

 . یلر     همیشد ایست اؤلدورمک میرزاجلیلی بازاریندا آغدام
چاتدیریب           منه اؤزونو قوهوموم بیر اولن کندیندن تلی اف اّول چیخمازدان  یول

قرارا           و شلر توتمو خبر هجگیمیزدن کئچ مدان آغدا بیزیم گلر ب کی، هدی ائل  خبردار

ح 2 ) (ـ فقیر    (  یآغا حاج اوردوبادی اوغلو محّمد یآغا ینین)    1886ـ 1836اج اوردوباد سعید محّمد  ـ
ینین.            اوردوباد حاتم میرزا شاعر مشهور قازانمیش مرتبه بؤیوک یانیندا سین عبا شاه  آتاسی

ینین.          نبات شاعر اولن، کندیندن اوشتیبین ینین محل دیزمار نین ا آذربایج گونئی یدیر هس  نو
 ( )    . ینین        نلر خا حسنو نآباد حس یئرلی ائولنیب ایله قیزی انین باغب بیر آدلی پناه ملریندان  قوهو

 . سالیب             مسکن اوردوباددا و قاچیب هرک گؤتور باش اوچون قورتارماق یخه قیرغینیندان و غارت
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دا              سونرا نلر، قوپارسی کوی ـ های قوروب دوزاق بیر بیزه انیندا مید بازار کی، شلر  گلمی
  . عمی         من نلر هسی ائل تحقیر دا یا نلر، اؤلدورسو میرزاجلیلی ائدیب استفاده تدن  فرص

 ...        . حّدتلندی   چوخ بگ ایبیش اولن بؤیوگو اونلرین چاغیردیم مصلحته نلریمی اوغل
شبگ و         20 1ایبی آتیلمیش حبسه اوچون گؤستردیگی مقاومت حکومته اؤنجه  ایل

12 . ائدیلمیشدی     سورگون ییه سیبر للیگه گؤره     1905ای ییه عموم عفو ایل  نجی
      . آد     ایله قورخمازلیغی جسارتی، اؤز او، قاییتمیشدی گئری ائدیلیب آزاد سدن  حب

 )      . حساب   اوندان یلر حسابلشیرد اونونل گلری ب هباغ قر ایدی آدام  چیلخارمیش
یلر).  یلرله        1905آپاریرد ارمن هسینده سای اونون خانکندینده بیز اوتوندا ایلین  نجی

. بیلمیشدیک     یارادا صلح آراسیندا نلر مسلما
ایبیش           اوغلوم عمی لراق او جواب اسیزلیغینا حی بو گلرین ب حاضرلیان قصد  بیزه

عبارت      تلردان دوس و ملردان قوهو .20بگ توپلدی        باشینا آدامی آتلی و حلی سل  نفر
      . سلمت        ـ ساغ بیز منوالل بو اؤتوردولر کیمی شوشایا آلیب هیه احاط فایتونو بیزیم  اونلر

   . گؤندریلمیش     شوشادان پیشوازیمیزا دایاندیق هدا ایستگا کئچیب بازاریندان  آغدام
     . بیزه         دا اورادا دئمه، سن هییردی گؤزل بیزی بورادا ساکنی نفوذلو چوخ نفر ایکی  شهرین
بیزی           کی، یلر گؤندرمیشد ملری آدا حرمتلی بو و توتموش خبر قصددن  حاضرلنان

        . اؤز   آدامل اعتبارلی و حلی سل نفر ایکی میرزاجلیلی نلر ائتسی مشایعت اراق  قارشیلی
 . گئتدیم         شوشایا قلرل اوشا ایسه اؤزوم سالدیم، یول یئولخا فایتووموزدا

    ”  “ مهمانداروفون   بگ قاسم مرحوم ده محّله تازا بیزه منزل  2شوشادا هسینده  مالکان
ملر.            رس ایله بویا گلی رن اوسلوبوندا ایران انینا تاو و دیوارلرینا هده مالکان بو یلر  آییرد

  ” “  . ده        اثریندن شاهنامه ینین فردوس ایدی وار سالون بؤیوک و قشنگ چوخ  چکیلمیش
    . اعجازکار     ینین غلر دا شوشا هلردن پنجر چکیلمیشدی تابلولر ایله بویا گلی  رن
         . یازیلمیش  شعرله و هسی دست گل قیزیل منه هلری نمایند شهر آچیلیردی هسی  منظر

 . یلر   گؤندرمیشد مکتوبو تبریک
  . یلرله        ارمن اونلر همیشدی گلم یایلغا شوشایا کس هئچ هله گلریندن ب  ایالت

 . گلرین       ب یلر چکینیرد اولماسیندان باغلی ینین هس قلع عسگران و  توققوشمادان
      . مکتوب     لدن میرزاجلی سونرا گون نئچه بیر گئتمیشدی شهرلره باشقا یایلغا  اکثریتی

. آلیب.            اجازه یئنیدن نشرینه ژورنالین سونرا وئردیکدن ایضاحات کی، یازیردی او،  آلدیم

ـ  ( ـ 1 ؟ بگ . 1919ایبیش اوغلو)      قارداشی جوانشیرین احمدبگ ـ
.     ـ 2 مسلمان   زردابی بگ حسن مهمانداروف بگ هسی قاسم خیرّی شهرینه    جمعّیت شوشا وقت  یارادان

 . گئتمیشدی           اونونل یانینا ینین گلر ب بورا دوشموش، ائوینه مهمانداروفون بگ قاسم گلیب
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 ” “، اولوندوغونو       22ملنصرالدین تحقیر مکتوبل آچیق وئریلمیش هسینده نمر  نجی
  . میرزاجلیل     قاپانمیشدی اساسیندا شکایتی خالسلمین شی کنده  22بیلدیرن تدا  او

. ائدیردی   وعد گلمگی
وزیروف           بگ نجف دراماتورق دوستو، کهنه آتامین مرحوم بیزه آرادا .1بو  گلدی 

آخوندوف،    یاکبر میرزاعل معلم آخوندوف     2آردینجا بگ بهرام حکیم هسی 3قارداشی  زوج
مل  خان . 4سلطنت         . گزیردی  چادرادا آنجاق ایدی، قیز هلی فرانس خانم سلطنت گلدی

مهمانداروف            بگ کریم بیری رهبرلریندن ینین جمعّیت خیرّیه شوشا تئز ـ تئز  بیزه
و.             یلرین ال ضی طلبه گنج و ایله تشّبثو گین ب نجف و گین ب کریم  گلیردی

کنسرت            و تاماشا هوسکار نئچه بیر خیرینه هلرین طلب کاسیب ایله کمکی ینین  باشقالر
        . سالونوموزو   اؤز اونلرا اوچون کلر هجی صحن و توپلنتی من گلدیک قرارینا  گؤسترمک

        . بوینونا  سیپیاقینا قریقوریئونا اولقا خدمتچیم اویناماغی رولدا باش ائتدیم  تکلیف
 . دانیشیردی.      هل گؤز یئترینجه تورکجه او، گؤتوردو

میرحسن         مرحوم بیری کومیسارلریندان باکی هداری خزان و کاتبی  درنگیمیزین
.  5وزیروف          . و  هجیک صحن ایدی جوان بیر شیرین سویو جّدی، ایشگزار، چوخ او،  ایدی

(ـ 1 اوغلو     بگ نیفتعلی 1854/نجف ـ  4 شوشا ،/ /1926 7 9   ( آذربایجان  ملی گؤرک ـ چوخوریورد ، 
  .     . دانشگاهیندا    پئتئربورق یدیر هس یئتیرم ینین زرداب بگ حسن خادم اجتماعی یازیچی،  آیدینی،

بیتیریب)         (1874اوخویوب ( آکادمیاسینی تصرفاتی کند رازوموفسکی ـ پتروفسکی مسکو ـ1874،
78)     . کاتبی).     ینین دوماس باکی هییب ایشل هبگی مئش مّدت )   1903بویر معارف  دومادا بو ،  دن

       . تکنیکوموندا    تصرفاتی کند آدینا یاوغلو آغامال دورونده شورا اولوب معاونی ینین رئیس هسی  شعب
 . هییب  ایشل معلم

آخوندوف      (ـ 2 اوغلو بگ جعفر میرزا یاکبر .   1872میرزاعل   ( آخوندوفون  بگ بحرام معلم ـ شوشاـ؟ ، 
قارداشی. 

آخوندوف       (ـ 3 اوغلو بگ جعفر میرزا بگ .1932ـ1872بهرام خادم)       سیاسی ـ اجتماعی حکیم،  ـ
) طبعیات      اؤنجه لده لی ـ هده 1893/فرانس 1895/ـ  6 اوخویوب،)    6 هسینده دانشکد طّب سونرا ، 

1901 . بیتیریب   .1904ده وئریب        نلری امتحا بوتون یئنیدن دانشگاهینده خارکوف  ده
) اولوب       عضوو ینین جمعّیت ملر حکی و یلر حکیم).     1901طبیعتچ بلرده مکت سیرا بیر یدا  باک

هییب ( . 1913ایشل ائدیب).     معالجه مختاروفو او،       1914مرتضی اؤلوب پورته سئلئستینا آروادی  ده
)       . اولوب    عضوو ینین پارلمان جمهورّیتی آذربایجان گئدیب هیه فرانس ایله قلری  ).20ـ1918اوشا

خارجه           اوچون یوخلماق دورومونو هلرین طلب اوخویان اوروپادا اونو نریمانوف دورونده  شوروی
 . هییب.      ایشل حکیم هلرده ادار مختلف یدا باک گؤندریب

(ـ 4 ؟ـ   خانم )         1914سلطنت قیز  هلی فرانس یولداشی، حیات آخوندوفون بگ بهرام حکیم ـ باکی ، 
 . یدیر    آد مسلمان هنین پورت سئلئستینا

وزیروف    (ـ 5 اوغلو سّیدکاظم . 26ـ)  1918ـ1886میرحسن بیری    کومیساریندان باکی
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    . وزیروف      بگ نجف مرحوم قویوردوق تاماشایا مکتبینده نیکولی کئچمیش تلری  کنسر
 . اویناییردی        دا رول زماندا عین ائدیر، رهبرلیک هگیمیزه درن

. یلر           گلد بیزه دا اونلر گئتدیک، گؤروشه نلرله ائد تمثیل اجماسینی ارمنی  بیز
     . باخماغا     تاماشایا بیزیم یلر ال ضی ارمنی گؤندردیک بلیط تاماشامیزا اونلرا  سونرا

برپا.            تلریمیز مناسب دوستلوق للریمیز، گ ـ گئت یاواش ـ یاواش سونرا بوندان یلر  گلد
           . میرزاجلیله  تئز ـ تئز و ایله تفصیلتی من حّقینده بونلر بوتون باشلدی  اولونماغا

گونلوک.            وئریر، جواب منه بلرل مکتو تفصیلتلی گئنیش ایله عینی دا او  یازیردیم
. یازیردی           تلر معلوما اطرافلی حّقینده سایر و شلری ای ژورنالین احوالی، ایشی،  حیاتی،

.    . یازیشیردیق       روسجا بیز اولوردو نلو مضمو و ماراقلی چوخ بلری مکتو  البته، 1اونون
     ” “ کلری     یلی یئن بوتون هجک بیل اول موضوع ه ملنصرالدین ینین حیات شوشا اونا  من

. وئریردیم   معلومات هده بار
   . تدبیرلردن           مدنی بو ائتدی تشکیل کنسرت و تاماشا نئچه بیر درنک بیزیم یای  بو

1000      . نسیز      امکا گئدن اوخوماغا دانشگاها پولو همین ائتدیک الده قازانج قدر  ماناتا
       . ایله   ولری عض بوتون هگیمیزین درن قاباق دوشمزدن یول بؤلوشدوردوک آراسیندا هلر  طلب

 .      . هدیر     مند ده ایندی شکیل بو چکدیردیک شکیل باغچاسیندا ائویمیزین بیرلیکده

12
اوتون    تقویمله .     21کهنه آغا     بیرینجی آتل بیزی نلر جوا دوشدوک یول کنده  ده

. 2کؤرپوسو      . هسی    ائرت یئدیک یئمگی سحر باغچادا اداکی اور اؤتوردولر قدر  ایستگاهینا
  . قلری         اوشا اؤز گؤندردیم فایتون و قورومالر حلی سل اوچون قارشیلماق جلیلی  گون

اولماغا          داخل کورسونا پئداقوژی ینین گیمنازیاس قیزلر و سیپیاگینا خدمتچیم  ایله
 . دوشدولر       یول فایتوندا بو مینا قیزیم حاضرلشان

اوتون   . 23میرزاجلیل       . اگنینده   گئیینمیشدی ساده چوخ دفعه بو او، گلدی  ده
 . ایدی         وار کؤینک یواری تولستو چکیلمیش قیطانل بئلی قیرمیزی، اوزون،

ه          تیفلیس اوچون یاشاماق دایمی سالراق قایداسینا شلریمی ای هکی کندد منیم  بیز

)ـ 1 )         .” تورکجه“   الفباسیندا عرب خانمین حمیده سببی شلیجا با بونون یازیشیردیق روسجا  بیز
 . ایدی   یازماسی نلیکله چتی

شهریندن      ـ 2 خانکندی یدا، خوجال کؤرپوسو آغا .    1مشهور . اوزرینده  چایی قارقار جنوبدا م  ک
ایله.            شوشا و داشییان آدینی انین آغ محّمد اولموش یلریندان وارل غین هبا قر وقتیله  تیکیلمیشدی

کؤرپو     بو یارادان هلرله      1990ـ 1988علقه دفع ینین قولدورلر ارمنی آزغینلشمیش للرده ای  نجی
 . داغیدیلیب      تامامیله سوندا قالیب، معروض تجاووزونه
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   .      . فکر  صاحبکارل قونشو ایدی هلی اؤلچولم یلریم اراض تورپاق سپتامبردا ایدیک هلی  گئتم
        . بیزی  ائدیب مداخله میرزاجلیل هدی، درینلشم ایش بو آنجاق یارانمیشدی  آیریلیغیمیز

باریشدیردی. 
     . قوزلدا     یاناشی ایله فایتونچو او، گلیردی خوشو حیاتیندان کند لین  میرزاجلی

 ( )    .   ( اؤزو(   جلوندان هنیندن یوی تلرین آ بعضًا سئویردی اوتورماغی یئر اوتوران  فایتونچو
ائدیر،.           صحبت اوزادی ـ اوزون یلریمیزله ایشچ مزدلو و نوکرلر یلر، کندل  توتوردو

. اؤرگنیردی       تلرینی معیش و عادت طرزینی، حیات اونلرین
معناجا           ـ اثرینی مهم ان آتامین او، آراشدیرارکن آرشیوینی آتامین تلیک  رحم

 . هر           گؤتوردو کلّیاتینی تام ینین سؤزلر الر آت مسلمان گلن اویغون سؤزونه الر آت  روس
  . دؤرد          اثر یازیلمیشدی یسیندا قارش ینین بیر ـ بیر سؤزلری الر آت اویغون دیلده  ایکی
   . چاپ        بونلری میرزاجلیل سالینمیشدی وضعّیته حاضر نشره و ایدی عبارت هدن  حّص

   . نه          هدیک بیلم هئچ چیخدی یوخا بیره ـ بیردن اثر بو آنجاق هییردی، ایست همک  ائل
. کئچدی      الینه ملرین ژاندار ده بلکه اولدو،

13
سونرا            سنگیدیکدن حیات هکی کندد و یاتدیقدان هامی آخشام هر کی، اولر  دئمک

 (  ) و         مقاله باش مانشئت اوچون ژورنال کئچیر، آرخاسینا ینین ماساس یازی  میرزاجلیل
” “  .        . اؤلولر   ائدیردی قید نسه ده دفترینه هلیک گوند قالین یازیردی هلر مقال  باشقا

دیلینی         فارس دوستو، یاخین آتامین تلیک رحم قوهوموموز، انینا قهرم ینین  پیئس
حسن        حاجی اسکندر صاحبی معرفت بؤیوک بیلن هل . 1گؤز وئرمیشدی    آدینی اوغلونون

کندینده   هوسولو . 2اسکندر      . یئرلی  ایدی وار غلری با اوزوم بؤیوک  یاشاییردی
شراب            آل هر بنز شرابینا شامپان آلمادان وجینه رأیینی نلرین انسا باشقا و یلرین  روحان

.    ” انینیردی.    “  ت ایله لقبی اسکندر فلی کئ اولدوغوندان ایچن او، چکیردی
  . او          ایش وورموشدو چگیرتکه محصولوموزو ایل بو کیمی، ائتدیگیم قید اّول  داها

  . الده          ندان دگیرما ایدی یوخ پول بئله اؤدمگه یلری وئرگ حتی کی، چاتمیشدی  حّده
هین           تمیزل کهریزلریمیزی گلیب یدان تا او ایل به ایل گلیرین کیچیک  ائتدیگیم

”       ـ 1 فلی     “ کئ اوغلو نین حس حاجی هکی یسیند کومد ـ تراژدی اؤلولر ـ اوغلو حسن حاجی  اسکندر
       . سیرا    بیر کیمی هسی پورتر اسکندرین فلی کئ آنجاق دئییلیر اولدوغو هسی پورتر  اسکندرین

سلطانوفون          ( اوغلو بگ یاکبر عل حاجی بگ پاشا قشناس حقو مثًل، ملرین، 1868/آدا قارص 1869 ، 
ـ.   . 1942ش    ( چکیلیر  آدی دا باکی ،

. ـ 2 توتولوب      نظرده کندی هوسولو رایونونداکی آغجابدیع
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وئریب        تعلیمات حّقینده هسی اؤدنم نلریمیزا یاخی و یلره خدمتچ نلرا،  کنکا
هسی      کوچ داویدوف سده، تیفلی لین جلی کله هلی .24عائل کؤچدوم     منزلینه یئرلشن  ده

   . ه    حادث بو گئتدی بیزیمله ده .1907جلیل دوشور       آخرلرینا ینین آی اوکتوبر ایل نجی
آدلی     منّور یانیندا لین دا      10میرزاجلی قلری اوشا یسی باج باشقا، قیزیندان  یاشلی

      . اوغلو     یسی باج ینین افند فایق باشقا، بوندان یلر آلیرد تحصیل گیمنازیادا و  قالیر
پئپینوف،  عزیز    3احمد اوغلو شریفوفون ابیل     4قربانعلی للوغو اوغو هنین سکین یسی باج  و

     . نلری     گو بازار چیخدیغی ژورنالین عادتًا یلر یاشاییرد ائوینده لین میرزاجلی ده  کنگرلی
 ” “   . هییر،     هل صفح ی ملنصرالدین اونلر اولموردو تلری وق قاشیماغا باش قلرین  اوشا

. یلر        قاچیرد دا پوستا آرادا چاتدیریر، ائولره یاپیشدیریر، نلری عنوا
ساعت       سحر اراق باشلی هدن گئج عادتًا، ایله      4میرزاجلیل، پوزو ـ یازی کیمی  ه

    . هدار        علق لل ژورنا الر اورت گون دوروردو گئج یوخودان سحر گؤره بونا اولور،  مشغول
    ( ) گلن     ائدیر، کمک یلرینه ایشچ هکی دفترد قانتورداکی ائدیر، قبول نلری  گل

    ” “  . گونده  بعضًا انینا عنو ین ملنصرالدین آراشدیریردی بلری  مکتوب 40ـ 30مکتو
بلر.          مکتو تحقیرآمیز ده بعضًا هلی، گولم اوریژینال، چوخ آراسیندا بونلرین  گلیردی

ملی.          لز ییغیر، گؤزونه ساغ ینین ماساس هسینی حّص بیر بلرین مکتو او،  اولوردو
اوزرینده           هلر گئج قویوب آییریجا شعرلری توتدوغو نظرده اوچون چاپ و بلری  مکتو

 . یوخ،.         اولوردو عصبی چوخ سحرلر یاتمایاندا یاخشی هنی گئج میرزاجلیل هییردی  ایشل
ظرافتلشیر،          قلرل اوشا اولور، کؤک کئفی عرضینده گون اولموشدوسا شیرین  یوخوسو

(ـ 3 پئپینوف       اوغلو بگ عمر جودت /ـ 1893احمد /1938 7 سیاسی)     4 ـ اجتماعی ملی گؤرک  ـ
    . هسینده.      دانشکد حقوق ینین دانشگاه مسکو اوغلودور یسی باج هنین نزاد نعما فایق عمر  خادم

) (1918اوخویوب      .( عضوو  ینین سئیم زاقافقازیا هدک 1918/ـ 2ـ ترابزون)  5 لراق  او
)     . عضوو   ینین پارلمان جمهوریتی آذربایجان ائدیب اشتراک قلریندا کاتبی)  1920ـ 1918دانیشی  و

)/ /1918 12 15)        ( ناظری  یلیک اکینچ و امک حکومتینده جمهورّیت ، /دن /1919 12 ـ 24
/ /1920 4 1       . ینین)  کوللگیاس کومیسارلیغی معارف خلق ائدیب، شلیق امکدا تلرله کمونیس  اولوب

/عضوو ( /1922 7 13)         ( مدیری  ینین هس ادار باش تحصیلی پئشه کمیته مّلی خلق ، /دن /1922 7 25 
 .  . اولونوب)     بازنشسته هییب ایشل هلرده وظیف باشقا و دن

(ـ 4  (  )   / شریف    عزیز شریفوف شریفزاده اوغلو قربانعلی /عزیز /1895 3 نـ 28 نخجوا ،/ /1989 6 1، 
 . هچی)     ترجم تشناس، ادبیا تنقیدچی، ـ ینین     1936مسکو بیرلیگ یلر یازیچ آذربایجان ایلدن  نجی

دکترو    ( ملری عل یلیک دیلچ پروفسور)  (1958عضوو، خادمی)     (1962، علم امکدار نین ا آذربایج ،
ادبیاتی).         1963 دنیا و اینستیتوسوندا سلیق قشنا شر یسی آکادم ملر عل شوروی  اتحاد

) ایشچی     علمی باش یلیک)    1961ـ 1950اینستیتوسوندا دیلچ ینین دانشگاه دولت مسکو ، 
هسینده   ( وظیف پروفسور هسینده . 1988ـ1961دانشکد چالیشیب) 
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       . قسیز     مارا و مسیز لز اساسًا نلر گل قانتورا آنجاق هییردی دینل صبرله گئدنی ـ  گلیب
      . بؤیوک      قاباغیندا گؤز دوز دیواردان او، یلر آلیرد چوخ وقتینی اونون ایله تلری  صحب

   “ : ال       سلملشارکن ائدیرم خواهش آسمیشدی لوحه کاغاذ بیر بئله یازیلمیش فلرله  حر
 .” هیین        آلم وقتیمی تلرله صحب اوزادی ـ اوزون و هیین وئرم

اونون          ایتیریر، اؤزلرینی اوخویوب اعلنی بو آسیلمیش هجکدن گیر مسافرلر  بعضًا
    . لله     ا ملرل آدا تانیمادیغی میرزاجلیل یلر گیریرد چکینه ـ چکینه  اوتاغینا

. ایدی          واسواسی درجه سون قاچیردی؛ یوماغا للرینی ا درحال سونرا  گؤروشدوکدن
آغری          چکیر، اذّیت چوخ یسیندان آغر باش دگیلدی؛ قایداسیندا صّحتی  عمومّیتله،
     .   ( ) کندده    آشیری وفت اونا ملر حکی آغاریردی کیمی ریجه تاباشیر اوزو  گوجلندیکجه

مصلحت            یورماماغی اؤزونو اولوب آلوده ایشه ذهنی و آلماغی هوا تمیز  یاشاماغی،
 . استراحتله.          اولوردو نصیب للردا حا نادر اونا حیات طلی شرای بئله آنجاق  گؤروردولر

    “ : ژورنال      گئدیم؟ نئجه قویوب ایشیمی وئریردی جواب بئله تأکیدلریمیزه بوتون  باغلی
 .”        . هلییم    گتیرم ژورنال بیر دنیایا هفته هر من توپلمیشام هچی آبون ائله بیر

   . معّین        هنین هفت هر هردی یئتیر یئرینه مطلق سؤزو وئردیگی ایدی، ملی انتظا  او،
ژورنال           هسینده عرف گونو بازار هجگی بیل ائده کمک اونا قلرین اوشا عادتًا،  گونو،
   .       . هانسی  هر سانسور ایدی سانسور یالنیز سببی هلرین گئجیکم نشرده ایدی  چیخمالی
یاخود          حاضرلتمالی، شکیل یئنی میرزاجلیل قویاردیسا یاساق هیه مقال یاخود  رسمه،

 . اولوردو     یازمالی مقاله بیر باشقا
اوزادی             ـ اوزون اونلر گلیر، رداکسیایا گون هر کی، اولر دئمک افندی  فایق
هنی           کئچ ـ اولوب اوخویور، للری ژورنا ـ غزئت بوتون هکی للریند ا ائدیر، تلر  صحب

       ” “ ـ   دانیشیب حاضرلییر، شکیل و موضوع اوچون ملنصرالدین ائدیر،  مذاکره
تلری.           ظراف سؤزلری، یلر، داورانیرد مهربان ایله بیری ـ بیر اونلر عمومّیتله،  گولوردولر
 .  ( )   ” میرزاجلیل.  “ ائدیردی تصحیح کورررئکته میرزاجلیل ی ملنصرالدین عادتًا،  توتوردو

 . ائدیردی         حواله فایقه شلرینی ای بوتون هنین مجموع مّدتده اولن کندده
 ” ین“ ایل   1908ملنصرالدین خلی   20نجی تاری ینین   3ژانویه هس نمر  نجی 1نجو

 ( ینین   (       شهر ایدی شهری دولتی عثمانلی یوخ ن ایرا نجف نجف نین ا ایر هسینده  صفح
      . برک   هنی زمر دیندار و یلری روحان بو، وئریلمیشدی کاریکاتورسی ینین  مجتهدلر
   . رسمی       فده نج میرزاجلیل باشلدی یاغماغا تحقیرلر و تهدید اوستوموزه  حّدتلندیردی،

   .      ( ) شخصین   هجک اؤلدور اونو ائدیلدی اعلن کنار دیندن و تکفیر تلندی لعن  شکیلده
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. باغیشلندی     شدان با بری ایسه هلری میرزاجلیله     1گنا شکیلده یازیلی لعنتنامه  بو
چاتدیریلدی. 

ایلین   خلی   3همین تاری مسجدینده      5فوریه جواد حاجی ایسه هسینده نمر  نجی
ینین         ال سول قرآن، الینده ساغ ینین محّمدعم ملسی ایله  2باکی  بارماغی

  .     ” مل“ کاریکاتوردا یئرلشدیریلمیشدی کاریکاتورسی توتموش اوجوندان ین  ملنصرالدین
 . بوندان         چاغیریردی انتقاما خلقی و هییر لعنتل مؤلفینی هنین مجموع بو هرک  هؤنکور

یلر   یل باک یلر       30000سونرا یالوارد گؤندریب تلقرام جانشینه ایله امضاسی  آدامین
 . یلر          یل باک جزالندیرسین اؤزونو قاپاییب نشرینی آدامین بو ائدن تحقیر دینی  کی،

اوچون          اؤلدورمک میرزاجلیلی توتوب قاتل مزدلو نفر اوچ یلر؛ هد کفایتلنم  بونونل
      ” “ . توتان  خبر ایشدن بو پرستشکارلری یداکی باک ین ملنصرالدین یلر گؤندرد ه  تیفلیس

اونو           حّقینده قتل کی، یلر گؤندرد ملرینی آدا اؤز قانتورونا لین میرزاجلی ه تیفلیس  کیمی
       . سولولک  یئرلشن یاخینلیغیندا ینین ان مید ایروان نلرده گو همین نلر ائتسی  خبردار

. توتوتلدو           شخص بیر هلی شبه اولن تاپانچا اوچ اوستونده یاپینجی، اگنینده هسینده  کوچ
     . اؤزونو     میرزاجلیل سونرا هدن حادث بو ایدی شکسن با گوندردیگی یلرین باک  او،

  . او،     باشلدی گزدیرمگه سلح اوچون تاپانچاسی   371966قوروماق ونینق برا هلی  نمر
.( وئردیم. (     هیه موز سونرادان تاپانچانی بو آلدی

شمئرلینق       ملر رسا میرزاجلیل سونرا ائتدیکدن معّین علری روتئرله  2موضو  3و
   . دیلینده       روس روتتئر ائدیردی ایضاح اونلرا هجگینی چکیل نئجه للرین شکی  گؤروشور،
      . شلرینی،  تانی عمومی پلرینی، تی للرین شکی جلیل دانیشیردی  نجی 6گوجله

هکی            ـ 1 هسیند محل اماره فین نج اورادا ـ یوخدو نه هئچ توخونان دینه اصلینده کاریکاتوردا  بو
       : شهر     مجتهدلر هلری کوچ اولن کئچیلمز الیندن پالچیق ائدیلیردی تنقید دورومو برباد هلرین  کوچ

       . هنی    کوچ همین یئرینه، چیخارماق حکمو اؤلوم مجتهدلر کئچیرلر هرک مین کورگینه ینین نلر  ساک
 . یلر     اید وئرملی قرار حّقینده دوزلتمک

(ـ 2 شمئرلینق      اوسکار شمئرلینق ایوانوویچ سـ 1863اوسکار تیفلی رّسام))   1938، هکار پئش  ـ
)      .   .( بیتیریب( یسینی آکادم ملیق رّسا پتربورق ندیر آلما مّلیتجه مونیخ)  1889نّقاش تحصیلینی ، 

ائتدیریب،     دوام یسینده آکادم ملیق .   1893رّسا مکتبینه    ملیق رّسا س تیفلی قاییدیب ه تیفلیس  ده
ائدیب  ( ”  1917ـ 1906). 1916ـ 1902رهبرلیک اساس   “ ینین ژورنال ملنصرالدین للرده ای  نجی

 . اولوب  رّسامی
.   ـ 3   .( ) یسینی      آکادم ملیق رّسا مونیخ ندیر آلما مّلیتجه نّقاش رّسام هکار پئش ـ روتئر  ایوسیف

   .   .    ” للرل. “ ژورنا چوخ بیر یاشاییب سده تیفلی ائدیب شلیق امکدا ژورنالیندا ملنصرالدین  بیتیریب
 . ائدیب  شلیق ”   1917ـ 1906امکدا کاریکاتورلری   “ خلو چو ژورنالیندا ملنصرالدین للرده ای  نجی

چیخیب.
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و          تلری حرک ال هرک گؤستر نلری مسلما و یلری ایرانل تیپیک مسکونلشان هده  ساح
 . چالیشیردی      سالماغا باشا رسامی ایله میمیکا

.         ” ایدی“ شمئرلینق ایوانوویچ اوسکار رسامی دایمی و بیرینجی ین  ملنصرالدین
  .( ده(        روتئری ساخلمیشام قورویوب مکتوبو نئچه بیر گؤندردیگی جلیله قین  شمئرلین

وقتینده          ملری رس چاتدیرمیر، تکباشینا ایشی چونکی گؤرموشدو، مصلحت او  جلیله
 . بیلمیردی   قورتارا چکیب

     . اونون    قسمینی بیر اوغورونون ژورنالین هییردی ایست چوخ شمئرلینقی  میرزاجلیل
        . هل  گؤز و توتماسینا درحال فکرلرینی اونون قین شمئرلین میرزاجلیل چیخیردی  آدینا

     . خلریندا    چو بیر کاریکاتورلرل بو شمئرلینق ایدی حیران هسینه چکم  کاریکاتورلر
 . میرزاجلیل         ائدیردی مجبور گولمگه باخیب اؤزلرینه ایسه یلرینی بعض دوغورور،  گولوش

ائتمک           یاخشیلیق بیر نسه اونا یاناشیر، ایله حّسی مّنتدارلیق درین  شمئرلینقه
 . میرزاجلیل.           چاتمادی وقتی و امکانی بونا هدی، بیلم ائده نه هئچ آنجاق هییردی  ایست

 . مکتوبلشدی     قله شمئرلین کیمی سونونا عمرونون
میلئر   حکیم لین پین  3میرزاجلی کنئی اصولونا    4و معالجه هسیله واسط  سو

قیشدا           حتی چیمیر، سودا سویوق فصلینده هنیلن ایست ایلین ایدی، وار یلیگی هچ  آلود
. یاتیردی     قویوب آچیق هلری پنجر بئله

خیرّیه        1908ـ1907من  نلر قادی بیزیم یازیندا و قیشیندا للرین ای  نجی
. چالیشیردیم        هسینده وظیف یسی کمکچ قاجارین خانم گوهر هدیم، ایشل جمعّیتینده

    .    . بیر    یارادیجی فّعال، چوخ اؤرتموردو باشینی البته، ایدی للی تحصی خانم  گوهر
         . یلری  قاپ ینین هس طبق یوکسک بوتون سین تیفلی ایدی؛ نظامی اری اونون ایدی  قادین

     . اشتراک     دایم تلرینده ضیاف ینین هس زوج ننین جانشی ایدی آچیق اوزونه خانمین  گوهر
شخصی.           اؤز اولونماسینا قبول تلریمیزین مراجع و عریضه بیزیم خانم گوهر  ائدیردی
     . نلر       زما ایلک جمعیتیمیز خیرّیه بیزیم اولموشدو نایل حسابینا معرفتی و عقلی  گوجو،
رغبتله            آدام آز چوخ فعالّیتیمیزه بیزیم تلر وق او چونکی ایدی، کاسیب  چوخ

خیرّیه.            اولن داخل دا پروقرامی اگلنجه کیمی کنسرت رقص، اویون، لتار،  یاناشیردی
    . شهر    اوچون بونلر بوتون کئچیریردیک کلرله نلی چتی بؤیوک قلرینی  ییغیجا

للرده”    миллер к. “домашний гомеопатический лечебникـ 3 ای او کتابی  آدلی
 . ایدی   مشهور چوخ

(ـ 4 کنئیپپ   .1897ـ1821سئباستیان      . یدیر)    مؤلف اصولونون معالجه ایله سو کشیشی آلمان  ـ
1848  ”   “  .   ( ) کتابی       آدلی هم معالج ایله سو ائدیب معالجه ّل س مدن ور اصولل بو اؤزونو ایلده  نجی

مشهوردور. 
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 . اولونوردو      طلب اذنی و یلیغی راض ینین رهبرلیگ
بگ            یوسف مرحوم کاتبی اونون خانما گوهر صدریمیز بیزیم للردا حا کیمی  بو

.      1طاهروف تالیشینسکایا   خانم مینا مرحوم هداری خزان جمعیتین ائدردی .2کمک  ایدی 
شخصی          یئرلشن هسینده دؤنگ کادت تالیشینسکایا خانم مینا اولن قادین للی  تحصی

     . شلریمیزی    ای هر، کئچیر قلر ییغینجا اوردا بیز وئرمیشدی اختیارینا جمعیتین  منزلینی
          . بو  عادتًا، سئچیلنده، هلر نمایند اوچون توپلماق اعانه باغلی ایله لتار ائدردیک  مذاکره

     . ایشین       بو ایسه جمعیتیندن کیشی اولردیق بویون من خانمل مینا ایشه  خوشاگلمز
 . گئدردی         ایله یسی کمکچ اؤز وکیلوف آغا ابراهیم مرحوم آردینجا

 . ارمنی         ییغاردیق کلردن کؤش و ماغازا همچنین آراسیندان، ولریمیز عض اؤز هنی  اعان
اعانه             هوسله یلر؛ یاناشیرد سخاوتله داها ایشه بو لراق او عاقل داها تاجرلر گورجو  و
گئری             چوخ باخیمدان بو ایسه نلر مسلما ائدیر، هدیه یلر شئ قیمتلی بعضًا حتی  وئریر،

قاچیب.         گؤردوکده نلری توپلیا اعانه یعنی بیزی، ایسه یلری بعض یلر  قالیرد
.      ” ایدی. “ وار کاریکاتور هده بار بو ده ملنصرالدین یلر  3گیزلنیرد

ائتدیگینه        1908همین  تحقیر مطبوعاتدا فرماندارینی ایروان قیشیندا ایلین  نجی
حّقینده       هسی ائدیلم جلب مسئولّیته لین میرزاجلی مستنطقیندن   6گؤره هنین ساح  نجی

  .       . اؤز   او، دوشموردو باشا سببینی چاغیریشین بو میرزاجلیل آلدیق هسی ورق  چاغیریش
     . هدیگیمیزدن    بیلم اولدوغونو یئرده نه ایشین همیشدی ائتم تحقیر فرمانداری  ژورنالیندا

   . تکلیف         گؤره بونا ائدرلر حبس میرزاجلیلی سونرا لدان سوا ـ سورغو کی،  قورخوردوم
ضامنه              اونو اولسا شئی بیر خوشاگلمز و گئدیم یئرده بیر اونونل استنطاقا کی،  ائتدیم

   . لدان.      سوا ـ سورغو یوللندیق استنطاقا بیرلیکده یلشدی، راض میرزاجلیل  گؤتوروم

(ـ 1 طاهروف      اوغلو پاشا بگ /ـ1893یوسف /1938 1 هسینی)     8 مدرس نظام کادئت اورئنبورق  ـ
.    . یدیر.     هس نمایند ینین نلر مسلما ایروان اوخویوب اینستیتوسوندا تکنولوژی خارکوف  بیتیریب

     . آذربایجان      باشلنغیجیندا ایلین یوز ایگیرمینجی ایدی کاتبی ینین جمعّیت خیرّیه مسلمان س  تیفلی
 .      ( ) شورا     ایدی بیری ملردن خاد چالیشان هسینده ساح هنری صنعتی تئاتر خصوصیله  مدنّیتی،

تچی        ( تعلیما هسینده شعب تربیه نکنار مکتبد کمیته مّلی خلق 1920/دورونده آ)  10 هکی هد گنج ، 
      . پلن       کومسارلیغی تورپاق شوروی آذربایجان توتولرکن اولوب مدیری نون ـ ای ت  ک

 . ایدی   مدیری ینین هس شعب
ـ    ـ 2 تالیشینسکایا خانم مسلمان      1910مینا قافقاز هکی سد تیفلی باشلنغیجیندا ایلین  نجو

 . هداری    خزان ینین جمعّیت خیرّیه ینین نلر قادی
” ـ 3 ین“ خلی  1909مارس  22ملنصرالدین :12تاری گؤروروک      کاریکاتوردا وئریلمیش ساییندا  نجی

تعظیم            هرک اگیل وکیلوفا آغا ابراهیم اؤنجه اولمازدان صدری جمعّیتیی خیرّیه نلری مسلما س  تیفلی
 . گیزلنیرلر         قاچیب گؤرجک اونو ایسه سونرا اولندان صدر ائدیر،
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 “ :       . بیرینده   هلرین نمر ائتدی ایضاح بئله چاغیریشی بو او، یلر بوراخد میرزاجلیلی  سونرا
بو،        (  وئرمیشم شعرینی بیر ینین شاعر ایروان استعدادلی بلی لق ایل  1907فقیر  نجی

   .( کی،        گؤستریلیر شعرده ایدی شعر هدیگی سؤل بیزه کندده لین میرزاجلی آییندا  ژوئن
شهرده             آپاریب کی، وئریر ارینه توخویور، چول بیر قیمتلی هل، گؤز آروادی کورد  کاسیب

  . چولو           کیشی آلسین یلری شئ اولن لزم قلرا اوشا اونا، پول او ساتسین، قیمته  یاخشی
      . بو        فرماندار بلکه کی، ائدیر امید باغیشلییر فرماندارا اونو قالیب هسیز چار و بیلمیر  ساتا

   . کوردون         فرماندار آنجاق هر وئر پول بیر بابت قویماز، بوش عوضینی آلر،  چولو
هییر،      تعریفل نزاکتله آلیب چولو !”3گتیردیگی “    ”! مالدئس  “ ده دفعه بیر ، خاراشو  دفعه

 . یازیق          آپاریرلر گؤتوروب چولو ایسه ملری آدا گئدیر، چئویریب اوزونو سونرا  دئدیکدن
هجگینی             گؤندر پول اونا فرماندارین بوکوب بؤینونو ائده ـ ائده تکرار سؤزلری همین  کورد

دؤنور،.           ائوه حالدا مأیوس ایتیریب امیدینی نهایت، هییر، گؤزل چوخ یازیق هییر  گؤزل
“       . نه     آروادین ائدن ظن ساتیلمیش چولو بیلمیر هجگینی دئی نه آروادینا  آنجاق

  .    “  : بوش”     الیمی هدیم بیلم ساتا بازاردا چولو وئریر جواب بئله سوالینا  آلمیسان؟
    . منه        ایسه او باغیشلدیم فرماندارا دئیه هر وئر پول یاخشی عوضینده  دانه 3قایتارماز،

 .”  ”! “   ”! وئردی“ مالدئس دانه بیر ، خاراشو
دگیل،          اؤزونون شعر بو کی، ائدیب ایضاح مستنطقه قاباق   10میرزاجلیل بوندان  ایل

    )  . محّمدسعید      یازیچی هجک گل آدام بو یازیب شاعری ایروان بیر صلو تخل  فقیر
.         .( خدور   یو عایدّیتی بیر هئچ فرماندارا ایندیکی هنین حادث بو ایدی آتاسی ینین  اوردوباد

ایشی             دا بونونل و وئرسین ایضاحات مطبوعاتدا هده بار بو کی، یلر ائتد توصیه  میرزاجلیله
یلر.  باغلد

14
خیرّیه          1908 قادین و کیشی سالونوندا ینین جمعّیت تلر آرتیس قیشیندا، ایلین  نجی

  . شهرین          هدن اّولج ائتدیک تشکیل بال بؤیوک یئرده بیر ایله مقصدی خیرّیه تلری  جمعّی
. پایلندی         هلر دعوتنام ملرینا آدا انینمیش ت و ملرینه خاد اجتماعی ملی گؤرک  بوتون

ییئف     تق نالعابدین زی حاجی یدان . 1000باک وورونتسوفون   گؤندرمیشدی  1مانات
     . خلو         چو اوچون لتار شهردن بیز ائتدی بخشش مانات یوز نئچه بیر گلیب بال هسی  زوج

داشکوف    (ـ 1 وورونتسوف ایوانوویچ نی   ( )1916ـ1837ایلریون جانشی قافقاز  ـ 1905فوریه  27ـ
بلریندن).           1915اوت  23 صاح تورپاق بؤیوک ان هنین روسی خادمی، ی نظام و دولت روس  قراف،

 . هسی     یی ینین هلر موسس صنایع خلو چو بیری،
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       . ائدیلمیش     تشکیل طرفیندن ملر خان الی ضی مسلمان بو، توپلدیق پالتار ـ پال  اشیا،
    .      . ده   جلر گن شهرلردن باشقا ایدی چوخ آرتیق حّددن نلر گل ایدی بال  ایلک

 . عادتًا،.         گلدی بال بیزیمله گئیینیب پالتارینی ضیافت میرزاجلیل حتی یلر  قاتیلمیشد
.     . کئچدی          اوغورل چوخ بال ائتمزدی اشتراک قطعًا تدبیرلرده و ضیافت بال، کیمی بو  او،

10 . ییغیلدی     پول ماناتادک مین
  . بیر         تروپایا ائدیلدی تشکل تروپاسی درام مسلمان تلرده وق همین ائله  تخمینًا

   . خیرّیه        قیش همین باغیشلدیم گئییمی قادین مسلمان خاص هباغا قر اطلسدن  دست
 . ائتدیک        تشکیل تاماشا نئچه بیر داها ایله مقصدی

وقتیم           اولماغا مشغول ایله شلری ای ائو ائتدیگیمدن اشتراک فّعال شلرده ای  اجتماعی
  : سفارش.        یئمک ائدیردی اداره تصرفاتیمیزی ائو ممنونیتله اؤزو میرزاجلیل  قالمیردی

نظارت               شئیه هر گؤتورور، قید و ائدیر قبول حسابینی ـ حق آشپزین وئریر، پول  ائدیر،
 .        . منی    چکیردی حسابینی ـ حق قپیگین هر او، کئچینیردی قناعتله و  ائدیر

 . چکیندیریردی      دایم جلردن خر آرتیق قیناییر، جلیکده بدخر
   .   ” “ دانیشمیشدی    منه سونرالر یازیردی پیئسینی اؤلولر میرزاجلیل وقت  همین

  . تلر        وق بیر اویدورماییب اؤزوندن اصل احوالتینی هسی دیریلتم اؤلولری شیخین  کی،
    . پلری       تی بوتون پیئسین بو وئریبمیش باش ه حادث بیر بئله یسینده فرماندار  ایروان

 . گؤتورولوب   جماعتیندن ن نخجوا
1908 )    . لل      اصو کهنه بایرامینی نووروز میرزاجلیل چاتدی گلیب مارسی ایلین  نجی

 / مله/  .     9تقوی   ( بایرامدا  بو نلری والدی کی، دانیشیردی سئویردی چوخ  مارس
کلر          یئم لذتلی حاضرلیار، شیرنیات هر، گئییندیر تازا ایاغا ـ باشدان قلرینی  اوشا

 . هرمیش     کئچیر هل گؤز بایرامی بو هر، بیشیر
ده،            هلر هس ایست باغلماق دینه بایرامی بو بعضًا یدیر، گلیش ایلین یئنی بایرامی  نووروز

        . تلیک    تپرس ب دورلردن، قدیم ان آراسیندا خلق بایرام بو دگیل بایرام دینی  اصلینده،
        . و  هسی برابرلشم گوندوزون ایله ه گئج یدیر، بایرام یاز بو، ادیر قالماقد ندن  دورو
       . ده    خلقینده روس بایرام قدیم بیر بئله یدیر اویانماس یوخوسوندان قیش  طبیعتین

. آدلندیریرلر        بایرامی کوپال ایوان بایرامی بو سلر رو واردی،
. چالیشیردی         ائتدیرمگه دوام عادتی بو گؤردوگو کلریندن بؤیو ائولرینده،  میرزاجلیل

یئمک          شیرنیات، آلیر، هلر هدی بیزه سئویندیریر، نلرینی یاخی اؤز نلرینده گو  بایرام
. حاضرلدیردی  هلری سفر
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مدحت      اوغلوم مرحوم هییردیم، گؤزل اوشاق .  1من للیق   داریسقا ائویمیز ایدی  بویومدا
. یاتیم         هخاناسیندا خست دوغوم ینین سوبئستیانسک حکیم کی، گلدیم قرارا  اولدوغوندان

ساعت      18دن  17مارسین  ه گئج گون کئچن .3نه آپاردی      هخانایا خست منی جلیل  ده
ساعت        سحر کی توتاندا خبر گون هسی بیر      11ائرت بؤیوک اؤزونو اولوب، اوغلو  ده

     . یاخینلشیب    یاتاغینا بالجا اوشاغین او، چاتدیردی هخانایا خست ایچینده  سئوینج
   . سونرا          گون اون باخیردی ایچینده حیرت هیه معجز بو ـ چاغایا هین بنز اؤزونه  عینیله

 . گتیردی   ائوه بیزی
   . مطلق       تلرینده وق بوش باغلنمیشدی چوخ هیه کؤرپ بو دوغولموش یئنی  جلیل

. چیمیزدیریردی           ایله للری ا اؤز گزدیریر، قوجاغیندا گوندوز ـ ه گئج دورور،  یانیندا
یاکبر            عل ایله سکینه ـ قارداشی و یسی باج لین میرزاجلی باغلی ایله دوغومو  اوغلوموزون

  . هنین    سکین یلر گلمیشد قوناق بیزه ندان ایدی،      23نخجوا هل گؤز چوخ ایدی، وار  یاشی
      . ـ     ایدی وار اوشاغی ایکی ایدی وار خاصّیتی نلی تمکی اون   3ساکت، جلل،  یاشلی

         . گزدیرمگه  فونیکولیوردا بیرگه ایله قلری اوشا هنی سکین جلیل دفعه بیر تیمور  آیلیق
یئره.               هئچ ایله سکینه داها بیر کی، دئدی و قاییتدی دلخور چوخ گزینتیدن او،  آپاردی

ییغین.           بیر شلر، باخیرمی یامان قادینا هل گؤز بو فونیکولیوردا و هده کوچ هجک هی  گئتم
      . ینین   قارداش گئیینمیشدی، ایله قایداسی ن نخجوا سکینه گلیرمیش آردینجا  آدام

 . چیخیبمیش      اوزواچیق هیه کوچ ده ایله ایستگی
یاکبرین    میرزاعل قارداشی لین .   35جلی ایران    مشهور او، ایدی وار  یاشی

   ”  “   ) دا   او انیندا روم تبریز دومانلی ینین اوردوباد محّمدسعید ایدی یسی  انقلبچ
   . للرده).    ای مختلف ایدی سلحداشی نین ستارخا محبوس   7خاطرلنیر عذابلی  ایل

        . حبس  حکومتی ایران تبریزده یاکبری عل کی، دانیشیردی جلیل یاشامیشدی  حیاتی
     . یوزلرله     اوتورتموش، آرابایا قانداللییب، اونو وئرمیشدی تحویل حکومتینه روس  ائدیب

     . هلی      فرانس ایله منظره بو یولدا یلر گتیرمیشد قدر نخجوانا آلتیندا هسی محافظ  قزاقین
       . اؤز  سونرا بیلدیکدن ملیگینی کی لنین آپاری بو سّیاح راستلشمیشدی  سّیاحی
  . چوخ         یاکبر عل چکمیشدی شکلینی آپاراتل فوتو و یازمیش آدینی اونون  کتابچاسینا

    . وار       آوازی خوش اونون بیلیردی فارسجا ایدی، همصحبت ماراقلی شن،  حاضرجواب،
 . اوخویوردو      پسدن آرادا چالیر، تار ایدی،

قوناق           کیمی قیشا یانیندا لین جلی ایسه سکینه قاییتدی، نخجوانا تئزلیکله یاکبر  عل

(ـ 1 یزاده   محّمدقل ت /مدح /1908 3 ـ  19 س تیفلی ،/ /1932 6 4   ( حمیده  لله میرزاجلی ـ باکی ، 
.    . ایدی  مهندسی سو اوغلو خانمین
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قالدی. 
هنک          بیچ ملر قوهو یوخسا گل، دورما کی، آلدیم تلقرام ملریمدان قوهو یدن،  کهریزل
      . هنی     کؤرپ ساغالمامیشدیم، تام هله سونرا دوغوشدان قلر قیراجا بیرینی ـ بیر  اوستونده

 . دوشدوک        یول کنده هسیک تل گؤتوروب بیرگه ایله هسی دای
ه   حادث .  1908بو نلریمی       اوغل عمی وئرمیشدی باش سونوندا آوریلین ایل  نجی

 . پامبیق         باشلدیم اولماغا مشغول شلریمله ای سالینماز تأخیره اؤز یئنه  باریشدیریب
     . ه    تیفلیس سونوندا ژوئنین بیتیریب شلری ای باشلمیشدی بیچینی تاخیل  اکیلمیش،
   . خواهش.      ده لدن جلی حاضرلشیردیم گئتمگه ستومانا عبا قلرل اوشا یایی  قاییتدیم
       . گتیریب    سبب اولدوغونو ایشی تعجیلی الینده او، گئتسین بیزیمله کی،  ائدیردیم
   ” “ اوزرینده.      ده ینین پیئس اؤلولر علوه لدان ژورنا وقت همین یلشمادی  راض
اؤتورمگه.          قدر کندینه آقارا یاخینلیغینداکی آخالتسیخ یالنیز بیزی جلیل هییردی  ایشل

 . یاشاییردی.      کندده همین افندی فایق یلشدی راض
!)    1مظفری     ) اؤزوموزله  بیرگه مله لصن گ هسی دای ایدی اولمالی مدحت بو،  آخی

ائوینده            ینین افند فایق هفته بیر و گلدیک کندینه آقارا هرک کئچ مدان بورژو  گؤتوروب
  .        . ائولری  اونلرین قارشیلدی نلیقل مهربا بیزی خانم حمیده آناسی اونون قالدیق  قوناق

وار               غلری با میوه دولو نعمتله ـ ناز جور هر ایدی، یئرده بیر هلی منظر ساحلینده،  کورون
جلرینا.             آغا گیلنار خصوصیله جلرینا، آغا میوه باغاتا، ـ باغ بو ایدی؛ ممنون جلیل  ایدی

  .            . آز  بیر کئچیردی یانینا بو ـ یان او اوغلونون دایم ایدی، کؤک کئفی اولموشدو  حیران
ستومانا           عبا دا ادان اور آخالتسیخا، ایسه بیز قاییتدی، ه تیفلیس جلیل سونرا  دینجلدیکدن

         . قاییتدیم،  ه تیفلیس بیرلیکده یلرله خدمتچ و اوغلوم من سونوندا اوتون دوشدوک  یول
     . شلریم        ای آشان باشیمدان منی اورادا دوشدوم یول ییه کهریزل یئنه سونرا گون نئچه  بیر

 . اولموشدو.          داخل کورسونا قادین عالی آچیلمیش یئنیجه مینا قیزیم هییردی گؤزل
.  1908همین  هفته        هر هدی بیلم گئده استراحته کنده میرزاجلیل ایلده  نجی

للیک        ای هرک ائد تقدیم هسینی نمر بیر ژورنالین یلره هچ نشر   52آبون نظامل هنی  نمر
ائتدی.

گلن   .1909قارشیدان آزالدی        آز بیر سایی یلرین هچ آبون ایلده  نجو
        ” ژورنالین“ کاریکاتورلری قویان لغا یلرینی روحان باکی ایران، تورکیه، ین  ملنصرالدین

(ـ 1 داواتداروف      اوغلو بگ ابراهیم اولن)      1959ـ 1900مظّفر حدان نکا ایلک خانمین حمیده  ـ
)         . یزاده.   محّمدقل منّور قیزی اولن مدان خان حلیمه لین میرزاجلی ایدی محاسب ـ 1897اوغلو

1965)     . داواتدارووانین)   خانم مینا پروفسور ائولنمیشدی . 1935ایله یدیر)  آتاس
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  .       . نلیگینی   چتی مالّیه اولوندو قدغن هده تورکی و ندا ایرا ژورنال همیشدی ائل تأثیر  تیراژینا
تکلیف           شلر ای کیمی وئرمک رکلمی قراموفون ژورنالیندا اؤز میرزاجلیله اوچون  یئنمک

( ) بیگانه.           یابانچی روحونا اونون یلر شئ بئله وئرمیردی، یلیق راض اّولجه او، یلر  ائتد
بورجونو           ـ خرجینی ژورنالین ائتدی، مجبور یلشماغا راض اونو وضعّیت آنجاق  ایدی،

 . ایدی   لزم همک اؤد
ائدرکن           صحبت نلردن کئچ ـ اؤتوب ایله سکینه یسی باج لین میرزاجلی دفعه  بیر

   . و  “      بیرینجی اونون گتیریب بختی کلرینده یلی ائول بوتون لین جلی قارداشیم کی،  دئدی
قارداشیم           آنجاق یلر، سئویرد قلبًا اونو ایدی، نلر قادی یاخشی چوخ آروادلری  ایکینجی

 .” ائدیب           بدبخت دا نلری قادی بو هییب، بیلم قدرینی ینین تلیگ خوشبخ اؤز وقت هئچ

15
بیرگه          نلرین اوغل قیزلرل کندیمیزده اؤز ـ یده کهریزل کی، آرزولییردیم خدان  چو

   .       . بو   منیم میرزاجلیل تیکدیرمیشدیم دا بنا هدن اّولج مقصدله بو آچیم مکتب  اوخودوغو
  . مکتب          او، ائدیردی کمک یاخیندان هسینه کئچم حیاتا ایشین و ائدیر تقدیر  فعالّیتیمی

     ( ) ایله   کمکی قریقورون اوستا نّجار دولگر )  20اوچون ) و   دوزلتمیش نیمکت  پارتا
الینه      (      سئویر، گلمگی رن هنی دوش الینه جلیل رنگلمیشدی اؤزو ایله بویا غلی یا  اونلری

       .( اشیالر  ضروری بوتون و دفترلر کلر، سلی در بلر، کتا بویاییردی هنی  کئچ
و.          یلری کندل چاغیردیق، ییغینجاغا عمومی جماعتینی کند بیز سونرا  آلینمیشدی

 . نلر         وئرسی اوخوماغا مکتبه قلرینی اوشا کی، توتدوق دیله آروادلرینی اونلرین
ترّدد            یلری بعض گؤره اونا ایدی، وار اینامی و اعتمادی بؤیوک منه  جماعتین
     . ائوده      قیزلر بو ایسه یلری بعض وئردی اجازه هسینه گلم مکتبه ینین قیزلر هدن  ائتم
ائوده              آن هر و ائدیر کمک شلرینه ای ائو ائدیر، هلیک دای شلرینا قاردا و باجی  کیچیک

    . یلیق       راض هوسله ملریم قوهو منیم یلر هد بیلم قویا مکتبه اونلری دئیه اولور  لزم
جمعی.     مکتبه بیز یلر و   30وئرد .   10اوغلن مکتبده    تلر وق ایلک بیلدیک توپلیا  قیز

  . مینا          آنجاق حاضرلشدیریردی دئمگه درس دا مینانی قیزیم کئچیر، درس اؤزو  جلیل
آدلی         سوی خمالدزه ندان گرجستا اوچون حاضرلشدیغی گئتمگه کورسا ه  تیفلیس

         . جلرینی  احتیا بوتون اوچون یاشاماق و معاشینی آیلیق معلمین من گتیرتدیک  معلم
      . آخوندوف  صفی میرزا درسینی دیلی تورک ائدیردیم .   1تأمین ایل  بیری او  وئریردی

.ـ 1 معلمی       دیلی تورک ـ آخوندوف صفی میرزا
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یبگوفو          عل بگ سلمان معلمی، مسلمان بیر بیتیرمیش سئمیناریاسینی قوری  1ایسه
     .     )  . بیزیم  و شاگردلرله اونون منده ایدی بالشویک گیزلی بگ سلمان هدیک ائل  دعوت

چکدیردیگی         کناریندا کهریزین بیرگه ایله شاراشیدزه متخصص اوزره یلیق  باغچ
 .( واردیر  فوتوشکلی

   . احتیاجی         کندده عمومّیتله، وئریردیم پولو قابی ایاق و پالتار ده شاگردلره  یوخسول
لسوز           پو ائتدیریر، معالجه لسوز پو ائدیردیم، کمک داخلینده امکان کسه هر  اولن

 . وئریردیم     سایر و کینه درمان،

16
اولماغا          1909 مشغول ایله تصرفاتی یلیق باغچ مدنی لله میرزاجلی بیز ایلده  نجو

         . حقده  آختارماسی ایش معاشل اورتاباب متخصصین باغچی غزئتده بیر وئردیک  قرار
    . یدا       آ اونونل من گؤتوردوک ایشه اونو و گلدیک راست . 25اعلنا اونون   دانیشدیم  ماناتا

شاراشیدزه   داوید . 2آدی         . اونون  ایدی گورجو بیر سوادلی و ادبلی باجاریقلی، چوخ  ایدی
  . منه            سونرالر گلیردی غریبه بیزه هسی گلم یئره اوجقار جور بو معاشا بیر کیچیک  بئله

شدیر،          ایشلمی ندا ایرا یدیر، انقلبچ بدور، منسو هیه عائل بیر نجابتلی او، کی،  دانیشدی
ترور         زمانی انقلبی ایران شدیر، گؤندریلمی کونفرانسا لندنه طرفیندن  گورجولر
       . قاچاق   و اولموش مجبور گیزلنمگه ایسه ایندی شدیر ائتمی اشتراک للرینده  عم
 .      . شدیر     چکیلمی خلوته بدن سب بو محض یاشاییر آلتیندا آد باشقا شدور، دوشمو

.    . سئویردی       هامی اونو قازانمیشدی حرمت بؤیوک اؤزونه کندده بیزیم  شاراشیدزه
دوز   .  5بیزده انسّیتجیل        چوخ اؤرگندی دانیشماغی تورکجه مّدتده بو یاشادی،  ایل

کمک           انکشافینا اونلرین ائدیر، ایضاح نسه ائدیر، صحبت یلرله کندل دایم  ایدی،

(ـ 1 یبگوف    عل بگ فعالّیتی)      1919ـ 1877سلمان انقلبی اوخویوب، سئمیناریاسیندا قوری  ـ
 . قوغولوب  اولوب،        1905اوستونده یسی باشچ ینین هلر دست کندلی سلحلی قضاسیندا جوانشیر  ده

 . بلر   داغیدی دفترخاناسینی . 1906پریستاوین ائدیلیب     سورگون شوشادان  نجی 1916ـ 1907دا
و              کاتبی جمعیتی کند کندلرینده باشقا ینین الر قض شوشا و جوانشیر مدا، آغدا و هندارخ للرده  ای

 . هییب  ایشل شوشا          1918معلم ائدیب حبس اونو نلری اورقا ی نظام تورک یازیندا ایلین  نجی
     . منفی      هسینه گلم آذربایجانا اوردوسونون تورک قاچیر بورادان دسامبردا آنجاق سالیر، انینا  زند

    “ : چاغیریب       خبرسیز خلقیندن مسلمان کلری تور یازیب سؤزلری بو دولو افترا هرک هی بسل  مناسبت
 .” یلر       ائند تالن خلقی کیمی گلن کلر تور شلر؛ ه     1919گتیرمی گئج اونو گلری ب الی ساریج  دا

 . بلر   اؤلدورو گلنده ائوینه
. ـ 2 یدیر     انقلبچ ـ شاراشیدزه گیتویئویچ چیخان،    1920داوید سده تیفلی هسینده فوری نین  ـ

 .    ” اولوب    “ رداکتورو ینین غزئت بوربا اورقانی ینین تلر دموکرا سوسیال گرجستان
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ائدیردی. 
منه           قویدو، هسینی بونؤر انین باغچ تازا سالدی، سهمانا باغی کهنه بیزیم  شاراشیدزه

(  / نهال         ( فیدان گلر تین بو گتیزدیردیگیم آنجاق ائتدی، سفارش یازدیریب آغاج  یوزلرله
     . گئدیب      ییه قور قله فای جلیل سونرادان یاندی قورویوب و قالدی ایلیشیب خدا  یئول

 . گتیردی    تینگ خیلی ادان اور
. ائتدیک             سفارش تینگی اریک آرمود، آلما، نوع نئچه بیر فدان روستو بیز ایل  نوبتی

 . بو          گتیرتدیک گلرینی تین ینین علر و ن میوه یاخشی ان ایسه ندان نخجوا و ندان  ایروا
    . بیر       گلرین تین گتیریلن فدان روستو وئریردی بهره بول توتور، یاخشی بیزده جلر  آغا

 . پایلدیق           دا ملرینا آدا کند هین ایست اکمک جلردان آغا بو طلرینده ه حی اؤز هسینی حّص
       . ـ     ینین داییس علیش ندان نخجوا دا چوخ ان سئویردی چوخ باغچانی بو  میرزاجلیل

    . کؤک      ینین کئف گون بیر سئویردی چوخ جلری آغا گؤندردیگی فین بابایئو  علیش
      “  : کندی    کهریزلی اوزاقدان قاییدارکن ائوه دفعه هر دئدی منه میرزاجلیل  وقتینده

باشلیاندا        سئچیلمگه مالکانه بیزیم آراسیندان قلرین قووا سیرالنمیش  گؤرونده،
  ...    ... همه،    عائل اؤز هسدیریرم تل فایتونچونو صبرسیزلیکله بورویور هیجان خوش  قلبیمی

         ... اولن    خوش و عزیز منه یوبانمادان دا آن بیر هییرم ایست چاتماق تئز  دوغمالریما
.” هییرم   ایست اولماق اطرافیمدا

         “ : چوخ     ان شرایطده، گئنیش و ساکت بو یالنیز اؤزومو من دئدی بئله ده دفعه  بیر
      . یاشیل      گئنیش، هلر، گئج یلی آ اعجازکار بو ائدیرم حّس خوشبخت یلریندا آ یاز  دا

ـ          ایساق هسی، اؤتم للرین بلب عطری، جلرین آغا هین چیچکل للرین، گ پارک، هلی  کؤلگ
:      ) ایدیر     وار افسانه بیر بئله نلردا مسلما چاغیریشی هسیز فاصل ینین شلر قو  موساق

   . قوشا           دا سونرا ایتیریرلر بیرینی ـ بیر و گئدیر نلیگینه دری هنین مئش قارداش ایکی  گویا
: بیری            چاغیریرلر، آختاریب بیرلرینی ـ بیر کیمی وقته بو تدن وق او  چئوریلیرلر،

  (...   ”  “  :    ” چوبان“  اکیز ، چاغیریر دئییب موساق موساق، ایسه بیری و ، ایساق  ایساق،
یورولموش     …     منیم بونلر بوتون هلر، نغم فسونکار سسلندیردیگی توتکده شلرین  قاردا

    . سونرا،       ووراندان باشا ژورنالی وئریر قاناد ـ قول آرزولریما ساکتلشدیریر،  سینیرلریمی
...” کئچیریم         شرایطده ساکت بو قالنینی عمرومون کی، آرزولیاردیم چوخ
   . هدیلمیش      دوز شدن قمی اونون سئویردی چوخ چالماغی توتکده اؤزو  میرزاجلیل

 .       . خوشلییردی  چالماغی کمانچا ده هم او ساخلمیشام یینی ن
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17
. ایدی         تویو ینین قیزلیغ جعفرین کربلیی اولن ملریندان آدا حرمتلی ینین  کهریزل

     . بیزیمله    ده یاکبر میرزاعل قارداشی لین میرزاجلی ایدیک اونلردا همیزله عائل  بوتون
    . ائتدی.         توقع اهلی مجلس وار اوخوماغی یاخشی اونون کی، ایدی معلوم ییا هام  ایدی

   . یاخینلشدی،        قلرا عاشی میرزاجلیل قاچیردی بویون او، آنجاق دئسین، آغیز بیر  کی،
شکیلده          هلی گولم اوغوردلرینی و اوتوردو یئرینه اونون آلدی، زورناسینی یدن  دمچ

      . یامان     یلری اطرافداک ایله حرکتی بو او، باشلدی توتماغا دم عاشیغا  شیشیردیب
آغیز.           بیر یاکبردن میرزاعل او آنلدیم هدیگینی ائل بئله ییه ن اونون من  تعجبلندیرمیشدی

       . ینین   قارداش دوروب یئریندن سسیز هو ـ سسیز هو او، هدیم ائل تأکید  اوخوماسینی
   .       . ده  بیزیم هلیکله، بئل باشلدی اوخوماغا آلیب یلر، اوزاتد قاوال اونا اوتوردو  یانیندا
   . و      جعفر کربلیی ائشیتدیک سسینی هل گؤز یاکبرین میرزاعل گتیردی،  بختیمیز
هر          یلر، تاثیرلنمیشد خیلی حرکتیندن صمیمی و هلی مز بو لین میرزاجلی قلری  قونا

 . یلر     بیلدیریرد تشکرلرینی درین قارداشا ایکی
چیچک         1903 فلرده طر بیزیم سونرا، دگیشدیکدن دنیاسینی آتام ایلده،  نجو

       . کوتلوی   هلری ییئتم یئن و قلری اوشا آزیاشلی مرض بو باشلدی یاییلماغا  مرضی
کور            دا یا دوشور، حال هجر عیب نلر چیخا ساغ هلیکدن خست ائدیر، هلک  شکیلده

        . یا.      و حکیم نفر بیر اطرافدا کیلومتر یوز گؤتورموردو اؤلچو بیر هئچ حکومت  اولوردولر
      .    ( ) هجه  ساد بلدان بو کی، بیلمیردی خلق دگیلدی ممکن تاپماق پزشکیار  فئلدشئر

 .    (   /  // ) من   اولر قورتارماق جان دؤگمه چیچک ن واکسیناسیو یلما آش پیوندله  بیرجه
.  .        . ه     ب حکیم تانیش گئتدیم، ه تیفلیس مقصدله بو گدیم قرارینا اؤرگنمک ائتمگی  پیوند

   .     (  .  . بیطار( هکی هسیند کوچ تاتیان اؤیرندیم ائتمگی پیوند فدن آقاپیئ ؟؟؟ ن  و
    .  ( ) کنده      حالدا راضی چوخ آلدیم مایه لنفی چیچک مقداردا کّلی یدن  پروزوروفسک

. قورتاراجاغام.            بلدان بو جماعتی و هجک ائد پیوند ییا هام کی، ائدیردیم امید  قاییتدیم
      ... ائتمگیمی    پیوند اولدلرینا اونلرین منیم یلر کندل سای سایدیغیوی سن  آنجاق

اونلرا.             من گویا کی، یایمیشدی سؤز قصدًا دا یا هرکدن، هی بیلم یا کیمسه یلر هد هم  ایست
.       . گئتدی     بوشونا تلریم مّن ـ خواهش بوتون هییرم ایست سالماق هلیک خست بیر  یئنی

هرک         گتیر یانیما ائتدیرمگه پیوند قیزینی بیری نلریمیزدان قادی خدمتچی  نهایت،
مدن: “               اؤلو یا ائله؛ دا اونو بیلیرسن، نه قیزیم، منیم دا بو آل اینانیرام؛ سنه من  دئدی

       .     .” بگ    کریم حکیم سونرا گون نئچه بیر هدیم ائل پیوند اوشاغا من اؤلدور دا یا  قورتار،
     ( کنده     ( بیزیم اوستو یول گئدرکن، تشریحه یارماغا مّیت آغجابدیعه تصادفًا،  مهمانداروف
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 . حکیم.          یلر گؤسترد یارانی بالجا باغلمیش کؤز اوستو هکی الیند قیزین اونا  گلمیشدی
  . هدن            حادث بو اولوب خلص چیچکدن قیز بو توتوب، یاخشی چوخ پیوند بو کی،  دئدی

اطراف            حتی گتیردی، یانیما اوچون پیوند قلرینی اوشا یاواش ـ یاواش جماعت  سونرا
       . هجه،    ساد ائدیردیم، مفته بونلری بوتون من البته، یلر باشلد گلمگه ده  کندلردن

ائدیلن           پیوند و گلیب هاردان کیم بیلیم، کی، توتوردوم هسینی سیاه قلرین  اوشا
         . مراجعت    هرک گتیرد لنف تازا باهار هر سونرا وقتدن همین وار یاشی نئچه  اوشاغین

  . سونرالر     ائدیردیم پیوند کسه هر بئله    60ـ 50ائدن نلر یاشایا قلیقدا اوزا  وئرست
        . آرتیق    کی، یلر گتیریرد اوشاق قدر او یلر کندل ترکمه یلر گلیرد بیزه اؤترو  پیونددن
         . خسته    بیردن کی، اؤیرتدیم همگی ائل پیوند دا نلریما یاخی اؤز اولدو لزم کمکچی  منه

   . اؤیرتدیگیم       ائتمگی پیوند قاییتماسین پئشمان جماعت اولماسام کندده یاخود  اولسام،
 . ایدی         وار ده یاکبر میرزاعل قارداشی و میرزاجلیل سیراسیندا ملرین آدا

یلری           کندل هرک ائد استفاده نلردان درما باشقا و کینه اولن احتیاطیمیزدا آرادا  بو
     . منی     بگنیر، شلریمی ای مهمانداروف حکیم ائدیردیک معالجه ده کلردن هلی خست  باشقا

     . و      اوخوموشدوم ادبیاتی طّب خلو چو ائدیردی تأمین ایله بلری کتا الری قاید  معالجه
      .    ” هندسه“ اورادا یاشامیش، ندا لهستا للر ای اوزون ایدی وار کتابیم  معالجه

 . چئوریلیشدن.        اولوردو یانیمدا همیشه کتابیم و قوتوم درمان بوتون  1اؤیرنمیشدیم  سونرا
       . باشقا     و لنینقرادا، مسکویا، ایله یاوغلو آغامال میرزاجلیل دوشدو باتا ـ ایت بلریم  کتا

اوچون           هسی الج مع عائله منه گئدنده تبلیغاتا اوچون کئچمک الفبایا یئنی  شهرلره
“  :      .  ” بوتون“  یازمیشدی سؤزلر بئله اوستونده کتابین گتیرمیشدی کتابی ملیق  ساغل

 .  . مسکو        هدیه خانما حمیده ائدن معالجه یلری کندل بویو  نجو 1924اوکتوبر  22عمرو
 .      .” ” ساخلییرام. “ قدر ایندییه کتابی بو دن ملنصرالدین ایل
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فین        1910 شیخیئ مارکار تده استئپاناکئر ایندیکی خانکندینده، یاییندا ایلین  نجو
     .      . ینین  خانکند تئز ـ تئز بیز گلدی هده ژوئی منّورله قیزی میرزاجلیل یاشاییردیق  ائوینده

  . چوخ         جلیل اولوردوق قوینوندا طبیعتین گونو بوتون ائدیر، تشکیل یلر گزینت  اطرافیندا
           . جلرله    گن تانیش باشقا و قلرل اوشا گون هر کی، اولر دئمک او، ایدی ممنون و  شن

 . گئدیردی         ممگه چی یانینا کؤرپوسونون آغا چایا، نلیغینداکی یاخی یولونون شوسه

”    ـ 1 خانم“ حمیده دئیرکن نظرده     28چئوریلیش هنی تلشم سووئ سونراکی استیلسیندان  آوریل
توتور. 
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 . تهاباتدا         با بوغولورموش قال آز هرک دوش بورولغانا آراسیندا قایالرین دفعه  بیر
سودان            چکیب بیرتهر و آتیلیر کمکینه اونون نبگوف شیری قهرمان ـ بیری نلردن  گ

. هدی.            مم چی اورادا داها بیر و قاییتدی یقره قان قاچمیش، رنگی ائوه جلیل  چیخاریر
 . قورخوردو     سودان آخار او، عمومّیتله،

ینین           خانکند کی، گلدیک قرارا بیرلیکده هامیمیز بیز ایسه گون بیر  باشقا
   . یاخشی       اورادا دئییرلر، چیخاق سیره آتل کندینه گلی یب مال یئرلشن  یاخینلیغیندا

   .     . ایکی  همیزده دست بیزیم هییردی ایست همک دینل اونلری میرزاجلیل وار قلر  عاشی
   .        . ائننده    باغینا خان گئدیردی آتلی برابر بیزیمله دا مینا قیزیم ایدی وار ده  مستنطق

      . دگیلدیم،     بلد خاصیتینه مدن گؤتوردوگو هیه اجار آتی گؤتورولدو و هورکدو ندنسه  آتیم
   .      . تلری      آ بو عادتًا، ایدی آت جنسی انگلیس بو، بیلمدیم ساخلیا آندا همین گؤره  اونا

.           . شیغدی  هلی ایر کیمی چیخمیش یاییندان اوخ آندا بیر آت هجه، بئل مینردی نلر  قادی

. چاپیردی         آرخامجا هسینه هلیج د کس هر ائشیدیردیم، یلر چیغیرت مدهش  آرخامجا

.      ( مدیر      ( لز چکمک طرفه بیر یالنیز جلوی هنی یوی للردا حا بئله کی، خاطرلدیم  بیردن
    . اوستوندن        منی کهر آنجاق دایاندی آندا همین آت چکدیم، هنی یوی گوجومله  وار
    .  ( ) ساخلییب      اؤزومو همله قّو وار آتدی شیللق تپیک بیر جلو گو اوچون  آشیرماق

 . بیلدیم    قال اوستونده ههرین ی
. قورخموشدو          برک قاچمیش، رنگی یئتیردی؛ منه اؤزونو میرزاجلیل قاباق  هامیدان

 . بیز             قویمادی ائتمگه دوام یول آتل بو داها ائندیردی، آتدان ده منی دوشدو،  آتدان
 . هلدیک    دوز یولوموزا دگیشیب تلری آ

    . اولر      دئمک ینین، یس ال اه کندین یئرلشیر یایلدا بیر هل گؤز کندی گلی یب  مال
یاناشی،          گؤرمکله شلری ای معیشت نلر قادی اولور، مشغول چاروادارلیقل اکثریتی  کی،

      . بیزیم   گّبه یـ خال توخودوغو ینین نلر قادی گلی یب مال توخویور خالچا  یاخشی
 . ایدی   آدل فلرده طر

 . کند        اولموشدو سبب ماراغا بؤیوک تعجبلندیرمیش، هامینی گلیشیمیز  کنده
اوچون           ایش یسا هانس کی، ائتمیشدی ظن هنده گؤر مستنطقی یاناشی بیزیمله  جماعتی
بیزی.           کوتله هین ایست بیلمک سببینی زیارتین بو کی، هدی کئچم چوخ  گلمیشیک

. آلدی  هیه احاط
   . بیزی        بؤیوگو کندین ایدی قلر اوشا و نلر قادی چوخو نلرین سارا همیزی دور  دؤرد

        . ولری   عض عائله ملری آدا حرمتلی ان کندین هدن چکم چوخ آپاردی ائوینه  قارشیلییب
     . کی،   قاچیریبمیش آغزیندان کیمسه یلردن بیزیمک یلر توپلشد باشیمیزا  ایله
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   .       ” میرزاجلیله“ گؤزلر بوتون وئریبمیش نشان میرزاجلیلی و هدیر بیزیمل ده  ملنصرالدین
  . خواهش        میرزاجلیل یلر پیچیلداشیرد نسه وئریب باشا ـ باش یلر کیش  تیکیلمیشدی،

ایکی            بیرـ نلر، چاغیرسی ـ چالیب گلیب قوی نلر، ائتسی دعوت قلری عاشی کی،  ائتدی
      .     . ده  هسک گؤزل قدر نه یلری چالغیچ بیز بورودو پیچاپیچ مجلسی یئنه نلر دئسی  آغیز

 . یلر  چیخماد گلیب
. ائدیردیک            تلر صحب بورادان ـ ادان اور و حّقینده معارف مکتب، ایچیر، چای  بیز

  ” “ پیدا       کندده ین ملنصرالدین یلر گل یب مال کی، دئدی منه کیمسه یلردن  بیزیمک
ظن         بلر؛ دوشو قورخویا هسیندن ایستم همک دینل قلری عاشی محض و  اولماسیندان
)        ” “ اونون   هییر ایست سالماق هیه تل اونلری قوروب حیله مل کی، بلر  ائدی

      ( بلر   دئیی هدیب گیزل قلری عاشی ده گؤره اونا ، یلر چکینیرد یامان  کاریکاتورلریندان
 . خدور    یو کندده قلر عاشی کی،

       ” گلی  “ یب مال اوتورموش قاباق ـ دال اوستونده ائششگین ده ملنصرالدین دفعه  بیر
       . لغا   مناسبتی منفی مکتبینه قیز لنین م شکیلده وئریلمیشدی کاریکاتوری ینین  ملس

 ” “ احتیاط.         دن ملنصرالدین جماعتی کندین بو گؤره اونا ائله گؤرونور،  قویولوردو
ائدیردی.

19
صابر        1910 شاعر استعدادلی بیزیم کی، ائشیتدیک ایلده .1نجو هدیر   خست

 . صابر           گلسین بیزه اوچون معالجه کی، ائتدی خواهش یازاراق مکتوب اونا  میرزاجلیل
        . اونون     هدن وئرم امان بیریمیزه ـ بیر هامیمیز بیز گلدی بیزه ائدیب قبول  دعوتیمیزی

         . هل  گؤز اونون ایدی؛ انسان بیر ملیم خوش، چوخ صابر دوروردوق  قوللوغوندا
.      . دئییردی     شعرله چوخونو سؤزونون او، وئریردی لّذت هامیمیزا همک دینل تلرینی  صحب

       . صابرین    پئپینوف احمد یاشایان بیزده تلر وق او ایدی حاضرجواب درجه  سون
شعرلری           هدیگی سؤل دا چوخ ان سؤزلرینی، اونون هک، وئر دگر بؤیوک کلرینه  دئدی

.      . ساخلییر  هله قیدلری بو یقین یازیردی هسینه دفترچ
کونسولتاسیون          و چاغیردی ملری حکی ائویمیزه اوچون ائتمک معاینه صابری  جلیل

 .        .  ( ملر( حکی ائتدی آشکار هلیگی خست هجگر قر صابرده معاینه بو کئچیردیک  مشاوره

طاهرزاده      (ـ 1 صابر اوغلو نالعابدین زی مشهدی یاکبر /میرزاعل /1862 5 ـ  30 شاماخی ،/ /1911 7 12، 
   . هسینده)      هلشم پخت ینین یارادیجیلیغ اونون شاعری ساتیریک بؤیوک نین ا آذربایج ـ  شاماخی

.    ” اولوب“ رولو مستثنا ین ملنصرالدین
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  .        . اونو    بیز دؤندو گئری و قالمادی عملیاتا صابر آنجاق گؤردولر مصلحت عملیاتی  جراحی
 .        . قالمیشدی      یاخین آیا ایکی ائوده بیزیم او، سالدیق یول ایله حّسی تأسف بؤیوک

و           ایمیش قادین دیندار چوخ آناسی کی، دانیشیردی بیرینده تلریندن صحب  صابر
 . اونا            گئدیرمیش زیارته ایل هر قال آز سئورمیش، چوخ ائتمگی زیارت یئرلری  مقدس
       ( ه   (   نوب ایل هر اؤترو سالماقدان راضی الرینی آن شلری قاردا و صابر نلری اوغل ده  گؤره

     . خانم        بو منوالل بو آپاریرمیش مشهده دا یا کربلیا، یا اونو مقدس  8ـ 7ایله  دفعه
          . و   ایدی صاحبی احترام بؤیوک اطرافیندا اؤز ده بدن سب بو اولوبموش زیارتده  یئرلرده

زهرا   2پیغمبرین فاطمه . 3قیزی ساییلیردی    مقدس کیمی
دالبادال        اونون کی، دانیشیردی صابر ده هامیسی     7بیر قیزلرین بو اولموش،  قیزی

  . بو      آچمیشدی گؤز دنیایا آییندا رمضان دا       7دا او سالمیش، تشویشه برک آناسینی  قیز
اوغلن            سونراسی بوندان کی، یالوارمیشدی اللها هییب ائل نیاز نذرـ بسیز حسا ـ یسیز  سا

نهایت،.   اوغلن       7اولسون بیر آییندا رمضان یئنه سونرا، . 4قیزدان صابر   گلمیشدی  دنیایا
ینین          ولر عض قادین بوتون هنین عائل و ینین آناس دوغولدوقدا اوغلن کی،  دانیشیردی

 . ایمیش     یوخ حدودو حد ینین سئوینج
    .  ( ) اولدوسا        نئجه دفعه بیر ایچردی داغ قئینر و تند چایی ایدی، چایخور  صابر

:       . هدی     سؤیل بیت بیر بداهتًا او، بونا چکدی آز بیر آراسی یلرین چا

دردا،“      هزار دردا، سماوریندن مل،
 .” فردا      استکانی بیر ایندی، استکانی بیر

“  : وئرمیشدی          جواب بئله صابر تکلیفینه باغلی ایله عملیاتی جراحی ملرین  حکی
 .” باغلیاسان          هینده ایست آچاسان، هینده ایست کی، دگیل هسی کیس پول قارنیم منیم

ابن            ـ 2 عبدوالمّطلب ابن عبدالله ابن محّمدامین و محمود و احمد مصطفی ابوالقاسم  پیغمبریمیز
/هاشم ( /570 8 ـ   20 مّکه ،/ /632 6 ساعت  8 ،.12 30    (.  .  . )( اشرفی،  اوزونون یئر ـ س ع ص مدینه ، 

 . قوروجوسو   ینین دین اسلم
زهرا  (ـ 3 ـ  610فاطمه مّکه ،/ /632 11 22  (.  .  . )   ( حضرت  قیزی، س ع ص پیغمبریمیزین ـ مدینه ، 

) ینین  ـ  605عل مّکه ،/ /661 1 27)   ( یولداشی  کوفه ،/ /623 8 28  ( اونون  ، مدینه و  6، ینین،  اولد
) حسن    حضرت /سیرادان /625 3 ـ  1 مدینه ،/ /670 3 18)     ( حسین  حضرت و مدینه ،/ /626 1 10، 

ـ  /مدینه /680 10 10.  ( آناسی  کربل ،
.     ـ 4 پئداقوژی       دولت آذربایجان للر ای اوزون اوغلودور یگانه صابرین شاعر ـ طاهرلی  محّمدسلیم

 . هییب    ایشل معاونی مدیر اینستیتوسوندا
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       ” “ آی  هر مّدتجه بوتون ائتدیگی شلیق امکدا صابرله ده ملنصرالدین  میرزاجلیل
اونا    ایله .    30ـ 25سلیقه تاجرلری    شاماخی بونو آنجاق گوندریردی پول  مانات

     . صابر   کی، یلر توتساید خبر یلر یل شاماخ ائدیردی گیزلین فلردان  صمدو
 .       ” یلر“ آچارد اویون باشینا اونون یازیر، یازی ه ملنصرالدین

20
انقلبی          1910 کی، دانیشدی او گلدی کنده میرزاجلیل پاییزیندا ایلین  نجو

گؤره   هسی         6فعالّیتینه محکم دایره ایروان یاکبری عل قارداشی اولن حبسده بری  ایلدن
 (    )    . گؤندریلمک  ایله شاّقه اعمال تبعید کاتورقایا الر، آسماس ایشدیر کدیر هج ائد  محاکمه
          . ینین  قارداش کی، دئییردی تئز ـ تئز ایدی، ایچینده نلیق چاشقی جلیل وار  احتمالی

   . بو        اونون البته، هجک گئد سیبریه آردینجا هلر هس ائل سورگون هجک، هی بیلم دؤزه  اعدامینا
         . یاخشی      ان و اعتبارلی ان نفر ایکی کی، اؤیرندیم ایدیم اورتاق ده من دردینه  بؤیوک

   . اولن   لزم مدیر لز تاپماق .  1200وکیل ایروانا     جلیل وئردیم جلیله هلدیب دوز  ماناتی
     . آغامالوف      ملک هسن، دئی بیری، للردن وکی تاپدی للری وکی یاخشی ان دوشدو،  یول
  . ییه،.         گئر جلیل یلر بیلد اول نایل اوزادیلماسینا کیمی یازا هنین محاکم اونلر  ایدی

         . ایاغی    سول و بئلی توتولموشدو، آغریسینا سینیر اوتوراق او، قاییتدی حال ه خست  کنده
سویا.           ایستی سورتوردوم، مله مره ایاغینی اونون من ایله مصلحتی حکیم  آغریییردی

    . چکیردی،      اذّیت چوخ جلیل ائتمیردی کمک بونلر بوتون آنجاق  قویوردوم،
     . قریقور       اوستا ایشچی قوجا بیزیم گئدیردی ارییب گؤره ـ گؤره گؤز  آریقلمیشدی،

مّدت           اوزون لراق قاریشدیری بیبرله قیرمیزی تند اوچون جلیل ادان اور گئدیب  ائوینه
       . لین     جلی دفعه ایکی گونده جوهرله بو من گتیردی آراغی توت خالص  ساخلنیلمیش

       . یاخشیلشماغا     سونرا گون نئچه بیر هدن الج مع بو بوکوردوم شال یون سورتوب  ایاغینی
  . شلری.         ای ژورنالین دوشدو یول ه تیفلیس ساغالیب تامام سونرا یدان آ بیر  باشلدی

. هییردی    گؤزل اونو قالمیشدی، تؤکولوب
محصول         1910 یاخشی داها هکیندن همیش پامبیغین فلرده طر بیزیم ایلده  نجو

. هلیک            خست ده نه قلیق، قورا نه ایدی، وار چگیرتکه نه چونکی هنیلیردی، گؤزل هجگی  وئر
ده             گؤره اونا دگیلدی، یارارلی ده ائله اوچون بئجرمک اکیب پامبیق قلریم تورپا  منیم

دسیاتین       نئچه بیر هدارلردان ملک قونشو یئرلرده یلره   1مختلف کندل هییب هل اجار  تارل
   . دئییم.         دا اونو آییرمیشدیم دا سو اوچون سووارماق توخوم، اوچون اکین  وئرمیشدیم

. 1،0925دسیاتین  = 1ـ 1 هکتار 

127



وئرمک             هیه اجار منه هلرینی ساح اکین اؤز گؤره اولدوغوما قادین کلر مال تلر وق بیر  کی،
سووارما.           چونکی قالیردی، بوشونا هدن گتیرم گلیر بیر هئچ قلر تورپا بو یلر همیرد  ایست

       . کی،    یلر ائدیرد حساب یلر، وئرمیرد هیه اجار یئنه آنجاق ایدی یوخ سولری  اوچون
 . بوندان          تدیر حرک عیب هلری وئرم قادینا بیر اوچون بئجرمک ـ اکیب قلرینی  تورپا

   .       . بو   ایسه سونرادان آپاریردیم شلری ای ایضاحات اوزادی ـ اوزون اولوردوم ناراحات  چوخ
     . پامبیق       بیزیم ده سببدن بو بیلدیم گؤتوره تورپاق هیه اجار من دگیشدی،  مناسبت

 . یئرلشیردی    تلرده سم مختلف للریمیز تار
چکمک،         ترازیده پامبیغی توپلنمیش ائتمک، تشکیل قاروولونو محصولون هلرده  ساح

      . بئله       کی، هدی ائل تکلیف منه جلیل ایدی لزم ملر آدا اعتبارلی اوچون داشیماق  ائوه
. هریک           بیل تاپا ایله هسی واسط قوتوا دوستو ادیب اونون ندان گرجستا ملری آدا  درست

ادان       اور او دوشدو یول گرجستانا .   6او، چوخ    هامیسی اونلرین گوندردی گورجو  نفر
     . وقتینده     محصولوموزو بیز هسینده سای اونلرین ایدی نلر جوا ایشگزار درست،  یاخشی،

        . چوخ     همیزه عائل بیزیم قوگئلیا لورئنتی ـ بیری اونلردان بیلدیک توپلیا ایله سلیقه  و
  . حتی      یاشادی بیزده للر ای اوزون و ییه      1921باغلندی کهریزل داها بیر او، ایلده  نجی

   . ـ         بیری باشقا هدی ائل کمک بیزه ائتمکده تعمیر ائویمیزی و نلریمیزی دگیرما هرک  گل
اولقا           هسی معلم مکتبیمیزین و یاشادی بیزده مّدت اوزون ده مژیوانادزه  پاوئل

    .     . اولونموش،    حبس ندا غازا او، ایدی انقلبچی قادین بو قوردو عائله ایله  آلئکسئیئونا
 .    ( ) اورادا     قاچمیشدی ه تیفلیس ایله هسی شناسنام پاسپورتو ینین بیریس باشقا  آنجاق
ایضاح            وضعّیتینی چیخیلماز ینین قاد منه دا او اولموش، تانیش ایله شاراشیدزه  داوید

خواهش            وئرمگیمی ایش بیر هانسی هر اونا کندده اوچون گیزلنمک تدن حکوم هرک  ائد
آغامیروفون.     میرجبار اونا من . 1ائتمیشدی بیر      وئردیم ضمانت همگه ایشل دایه  ائوینده

باشقا               اونا کی، ائتدی خواهش مندن و ائتدی ترک ائوی همین قادین بو سونرا  مّدت
 .         . چوخ  باشلدی ائتمگه کمک شلریمده ای تصرفات منه سونرا بوندان تاپیم  ایش

... چیخدی    ایشگزار و قلی باجاری
هنده            گؤر پریستاو رئیس، پولیس، تلر وق ایلک کی، سارمیشدی ائله اونو هسی  حبس

   .      . اؤیرنمیشدی،  دیلینی تورک گیزلتمیردی کئچمیشینی اؤز مندن او، قورخوردو  چوخ
    . دالبادال        ایل نئچه بیر قوروردو انسّیت یاخشی جماعتله یئرلی دانیشیر، هل گؤز  چوخ

   .     . اره    هیه مژیوانادز پاوئل هدی ائل اداره دگیرمانی سونرا دئدی درس مکتبده  بیزیم
گؤتوروب.             بوینوما شلری ای باشقا و تویو ایدیم، عوضی آنا تویوندا اونلرین من  گئتدی

. ـ 1 اوغلو         انین ناتو خورشیدبانو نله حسی سید ـ آغامیروف جّبار میر
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       ( )   . اولمایاندا  من کی، هدی منیمس ائله شلریمی ای منیم ، اولقا او سونرالر ائتدیم  تشکیل
 . ساخلییردی         نظارتده شلریمی ای بوتون و ائدیر عوض منی راحتجا

اورادا         کلیگینی دگیشی هوا هلیک گوند توتور، هلیک گوند شاراشیدزه گیتویئویچ  داوید
 . ائتدیریردی           درج یلر یاز باغلی حیاتیمیزل بیزیم تلرینده غزئ گورجو بعضًا ائدیر، قید
   . هر         گتیردیگیم تصرفاتیما یلر سئومیرد ده قدر او منی گلر ب قونشو کی،  بیلدیریم

        . ـ   بگی بیر اولن اختلفیم تورپاق ییغیشیب اونلر یلر قارشیلییرد غضبله یلیگی  یئن
:          .    . گوندرمیشدی.  تلقرام متنله بیر بئله کووالیوفا فرماندار دا او دؤیدورموشدولر نو ـ و  ف

باغلی“          هلرله مسأل زراعی یلری کندل بیزیم یزاده محّمدقل جلیل اری خانمین  حمیده
 .”      . سونرالر   گؤرون تدبیرلر قطعی ائدیریک خواهش قیشقیردیر اوستوموزه  بیزیم

سلری           دونو بئله قارشی سنه گلردن ب همین کی، دئدی منه کووالیوف  فرماندار
      .     ( بیلدیگیندن( فعالّیتیمی الی فاید منیم فرماندار آنجاق آلیرام تئز ـ تئز  چوغوللوق

         . اولن   ممکن شلریمه ای گلر ب بو آپاران یلیک دشمنچ له منیم وئرمیردی فکر  اونلرا
قارشی          منه هدیر، اؤرگ دا قونشولریمی ملریمی، قوهو اوچون یاراتماق للری انگ  بوتون

یلر.  قالدیریرد
 ( )       : اوزوملوک   نهالیندان تنگیندن تهران قاباغیندا ائویمیزین بیز دئییم نمونه  بیر
    . قونشوموز.        للری نها بو من بیلمیردی ائده محو جوجو نوعونو اوزوم بو  سالمیشدیق

    . ینین      پیوند تنگین لله جلی بیز آلمیشدیم فدان پیرومو پیروم شرابچی و  کشاورز
ایلده               یئنی دا یا ایل، بو یا کی، ائدیردیک امید و سئوینیردیک چوخ توتماسینا  یاخشی

   . بو       بیرینده هلرین گئج لجاق او اوستونده میزیمیزین هسی بهر اوزوملوگون بو  آرتیق
کلری           تن جوان و بوراخیر ملوگه اوزو هنی قر لـ ما سؤکوب چپری نوکرلری گلرین  ب

 . ائدیرلر   محو تامامیله
اکدیگیمیز،        بیزیم لراق او آشیری وقت قونشولریم منیم  عمومّیتله،

     . بیر        هئچ چپر، بیر هئچ یلر وئریرد زیان ائدیر، تلف باغاتی ـ باغ  یئتیشدیردیگیمیز
 . بیلمیردی       آل قارشینی هلرین چگیرتک قلی یایا ایک بو قارووول

منیم          کلرله مال قونشو ائدرکن نظارت شلرینه ای اؤلچمه تورپاق یاوغلو آغامال  یولداش
  . منیم         او، قالمیشدی ائوده بیزیم آی ایکی وقتی مرزچکمه آراسیندا یلریم  اراض
سونرا          گؤردوکدن هلری حادث گلمز خوشا قارشیلشدیغیم و اولدوقدان تانیش شلریمله  ای
   . اونون        آتاما تلیک رحم یئرلشیم شهره ساتیب دارائّیتیمی بوتون کی، گؤردو  مصلحت

ده           ائله یقین هسئیدیم وئرم سؤز حّقینده ائتدیرمک دوام فعالّیتی مدنی  باشلدیغی
ائدردیم. 
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   ”   “   ” باغلی“ ایله مراسمی واخسئی ـ شاخسئی دیندارلرین ده  ملنصرالدین
     . هندارخ  خصوصیله نلرین، مسلما کاریکاتور بو چیخمیشدی ینین 1کاریکاتور  جماعت

        . کندین    کی، یلر ائتد خبر منبعدن بیر معتبر منه توخونموشدو برک ّسلرینه ح  دینی
   . خدن       هندار قتلی بو کلر هج اؤلدور میرزاجلیلی کی، بلر ایچی آند مسجدده  دیندارلری

     . بو     ایستگاهینا یئولخ عادتًا، بیز، کلرمیش هج هد تؤر یولدا گئدرکن یئولخا  کئچیب
 . گئدیردیک           کئچیب هسیندن مئش سلطانبود اولن یوواسی قولدور زمان هر و کنددن

یئنیدن           نلرده گو یاخین و ایدی ائویمیزده هکی کندد میرزاجلیل وقتده همین  ائله
      . بو   کیمی، ایستگاهینا یئولخ من ایدی هلی دؤنم ه اونو   70تیفلیس هنی مساف تلیک  وئرس

  .      . هر     عادتًا، توخونمازلر اونا یانیمدا منیم دئدیم گلدیم قرارینا ائتمک مشایعت  اؤزوم
         . آلیب    قوزلیا دا آدامیمی حلی سل بیر داها اوچون احتیاط چیخاردیم حلی سل یول  زمان

 .        . قاییتدیم  گئری چاتدیریب یئولخا لراق او هسیز تهلک جلیلی چیخدیق یول
1911.     . لجاقدی       او تویو انین مین قیزیم دوشدوم یول ه تیفلیس مارسیندا ایلین  نجی

دانشگاهین     او، وقت .    3همین تداروکونو    جاهاز اونون من اوخویوردو کورسوندا  نجو
          . اورتاباب  اولن باغچاسی باجاسی، ـ هط حی اطرافیندا شهر ایسه اساسًا ایدیم هلی  گؤرم
      ” “ یئریمیز    اوچون فعالّیت کی، هییردیم ایست باغیشلماق ه ملنصرالدین آلیب ائو  بیر

 . اولسون    راحت و گئنیش
 . بعضًا          باشلدیق آختارماغا ائو بیرلیکده و یلشدی راض تشّبثومله بو منیم  جلیل

نلر            ساتا تله مهل ده هم قیمته، مناسب هم گلیردی، راست ائولر هلی صرف  تصادفًا
آیریجا.            اؤزونون باشقا، قانتوردان و ه تحریر هیأت کی، آرزولییردیق لله جلی بیز  اولوردو
   . آدامی          کلیک ت او، اولسون ده هسی کابین بیر اولمایاجاغی مانع کسین هئچ اوتاغی،  ایش

. قیجیقلنیردی       بئله کویه ـ سس آزاجیق ایدی،
همین   آوریلین    1911ائله ایل ” 7نجی “ ین   ملنصرالدین .5سی ایدی   للیگی  ای

. 1908ـ 1907     ” خلری   “ چو اولموشدو آغیر خصوصًا اوچون ملنصرالدین للر ای  نجی
 . همین         یلر هییرد ایست باغلتدیرماق ایله جلری گو بوتون و ائتدیریر بایکوت  ژورنالی

...       “ : چیخایدی    ایل بئشجه ژورنالیم بو منیم کاش دئییردی میرزاجلیل نلردا زما  چتین
.” همیرم     ایست نه هئچ سونرا اوندان

جلیل           آلدیم، ساعتی دیوار اوچون ه تحریر هیأت گونونه دؤنومی ایل  ژورنالین
       . سسینی   ساعتین کیمی هن گیر ایچری گلدی، او آسدیردیم دیواردان  اولمایاندا

    .      . کی،   گؤردوم گون سحری یاتیردی اوتاقدا همین ائله جلیل تعجبلندی چوخ  ائشیدیب

.ـ 1 ادیر     رایونوند آغجابدیع ایندی کندی هندارخ
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.      ( ) ساریییب     برک ـ برک دسمال پاندولون کفکیرینی ساعتین دایاندیریب،  ساعتی
دوشور،           باشیما چیققیلتیسی کی، وئردی جواب همیسن، ائل بئله ییه ن کی،  سوروشدوم

. یاتماغا            نه قویور، همگه ایشل نه یلشدیریر، عصب یاندان بیر دا وورماسی زنگ  ساعاتباشی
   . معجزه         ساعت بو کئچیرتدیم اوتاغینا یئمک قانتورون ساعتی و اولدوم پرت  من

. هدی      بیزد ده هله قالمیشدی، سلمت هسینده نتیج
  . گلبلی       بیزیم سئویردی چوخ یلرینی اچ ایف و یسینی موسیق شرق  میرزاجلیل

عباسقلی        عاشیق و نجفقلی عاشیق اولن .  1کندیندن قلر    عاشی بو ایدی دوست  ایله
. یلر          گلمیشد ائویمیزه ه تیفلیس نسیز فل ـ تسیز دعو تویودور، قیزیمین کی  بیلنده

            : هنین  طنطن جور هر وقتی نکاح هرک دوشون جور عینی ده من ده، میرزاجلیل بیز  آنجاق
 .          . همین  همیردیک ایست ائتمک تشکیل تدبیر بیر هئچ ده گؤره اونا ایدیک  علیهینه

هنین         آخوندزاد فتحعلی میرزا دراماتورق مرحوم جمعیتی خیرّیه مسلمان نلر  گو
.       . ائدیردی    اشتراک فّعال ایشده بو میرزاجلیل کئچیریردی دؤنومونی ایل هلی  طنطن
. یلر       ائتمیشد تشکیل تئاتردا بانکوفسکی هکی هد کوچ دوورتسووی هنی  گئج

ائدیب          اشتراک هسینده طنطن دؤنومی ایل قلر عاشی بیزیم ایله تکلیفی لین  میرزاجلی
      . و   یلر دگرلندیرد یوکسک چوخ اونلری یلر تاماشاچ یلر گؤسترد قلرینی اوستالی  ماهر

      . رداکسیامیزدا    ه گئج بیرجه یالنیز صنعتکارلر همین یلر آلد بخشش یاخشی  اونلر
 . دؤندولر        گئری ائولرینه سونرا وئردیکدن کنسرت مخصوص همیزه عائل

21
     . تصرفاتیما      گئدیب کنده بدن سب بو ایدی اولمالی اولدیم نلرینده گو ایلک  ژوئنین

( )       . ائدیا   تله مدح یسی مل سئوی کیچیک جلیل عوضیمه منیم بیلمیردیم ائده  رهبرلیک
  .      . هیین   م یلر چیخد یول للرینده اّو آوریلین اونلر دوشدو یول برک   1کنده من  ده

”.   ـ 1 عاشیق“         عباسقلی عاشیق عباسقلی عاشیق و نجفقلی عاشیق اولن کندیندن گلبلی  بیزیم
       .     . و  الرینی هو ائل اوچون اولدوغو گئنیش نفسی صنعتکاردی سسلی تنور زیل یدیر هس نو هین  وال

.       . شعرلریندندی   ینین شاعرلر هباغ قر چوخو سؤزلرین اوخودوغو اوخویاردی هل گؤز یلری  بایات
     . دؤرد        هر مخمسین اوخودوغو عادتًا، دئیردی سلر مخم خلو چو هدن وال عاشیق گلبلی و فدن  واق

    ”  “   ”  “ مجلسی     ائدیب گردش سؤزلریله اؤللم من و بالم آی ائدر، رقص سونرا  بندیندن
. اولوب.         چالن قوشاناغارا هسینده دست ینین نجفقل عاشیق وقتینده ییئتمه یئن  قیزیشدیراردی

دسته             بیر آیریجا اؤزونه و قازانیب شهرت تئزلیکله لراق قوشو هسینه دست نین حس عاشیق  سونرادان
.      ”  “ ایدی.      عضوو ده ینین مجلس ادبی انس مجلس یاراتدیغی نین ا ناتو خورشودبانو او،  یارادیب

     . خیرّیه      بیرلیکده ایله عباسقلی عاشیق ندیر قلریندا عاشی مشهور غین هبا قر ده نجفقلی  عاشیق
 . ائدردی    اشتراک یاخیندان تلرینده کنسر
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 . جّدی.       یلر دئییرد اولدوغونو قورخولو للیجه عم وضعّیتیمین ملر حکی هلندیم  خست
 .       . او    چاغیردیق گئری جلیلی تعجیلی ووروب تلقرام ایدی اولمالی عملیاتی  جراحی

هیین   م .     11یالنیز انوری     اوغلوموز ایکینجی گون همین بیلدی یئتیره اؤزونو  1نه
 . گتیردیم    دنیایا اّول وقتیندن

هیین  تون        13م کینمون جراح مشهور ملری حکی یاخشی ان سین تیفلی  ده
      . کی،      ایدی آغیر قدر او وضعّیتیم یلر هد ائل عملیات ائویمیزده منی ایله  رهبرلیگی

   . قیزدیرمام       سونرا عملیاتدان ایدی هلی بئله کؤچورمک هخانایا خست ترپدیب  یئریمدن
 ( )    . داها.    هسی مشاور کونسیلیومو ملرین حکی باشلمیشدی زهرلنمگه قانیم  دوشموردو

     . بو     گؤره فلیگینه ضعی هگیمین اور آنجاق وئردی قرارینی هسی کئچیریلم عملیاتین  بیر
 .   (   // ) من   ایدی هلی کئچیریلم هدن هم ائل بیهوش یسیز کئییدیج کلوروفورماسیز  عملیات

. یازدیردیم          همی وصیتنام اوچون اولماق حاضر گلیشینه اؤلومون و چاغیردیم  جلیلی
     . ـ      دینمز بیلمیردی، دانیشا جلیل آخیردی یاش کیمی لئیسان گؤزلریندن  اونون

       . جعفرله   کربلیی یلریم اچ اجر ایش و ملریما قوهو جلیل سیغاللییردی الیمی همز  سؤیل
 . تلقرام         نلر علشی ودا مله منی گلیب کی، چاغیرتدیردی ه تیفلیس ووروب تلقرام  آغالرا
      . اونلرا    اولماغی موغایات قلردان اوشا و لدن جلی یلر یئتیرد ه تیفلیس اؤزلرینی نلر  آل

 . وداعلشدیم        ده ایله اؤزلری تاپشیردیم، برک ـ برک
     . هلر      دقیق آغیر گلمز تصویره من ائتدی عملیاتی جراحی ایکینجی کینمونت  حکیم
     . شهرتلی.      بیزیم جلیل نلرده گو همین بوراخمیردی همی یخ جور هئچ قیزدیرما  یاشادیم
   . ینین       آی ژوئیه بو، آلدی مکتوب حقده آغیرلشدیغی ینین هلیگ خست صابرین  شاعر

   . آیین  همین ایدی للری .  12اّو صابرین       میرزاجلیل هدی ائل وفات شاعر یازیق ایسه  ده
 . یاخیلیردی    ـ یانیب اؤلومونه

. پیسلشیردی         ندن گو ـ گون وضعّیتیم منیم ده طرفدن بیر
  . قالین         اورادا آپارسین یایلغا ییه باکوریان منی کی، گؤردولر مصلحت جلیله ملر  حکی

  .        (  ) بویونجا  هلیگیم خست ایدی سرین هواسی ده هم ایدی، وار هسی مئش کاج ملیق  شا

(ـ 1 جوانشیری      یزاده محّمدقل اوغلو جلیل .انور /1911 5 ـ  11 کهریزلی ،/1979 5 ( ـ  تهران ، 
      . مدیری     پوست یدا باک للرینده ای ایلک هنین محارب بیتیریب اینستیتوسونو طّب دولت  آذربایجان

هییب.  ینین          1942ایشل نلر قوشو شورا بیرگه ایله یولداشی حیات اولن ندان آذربایجا گونئی  ده
 . قوروب            عائله ایله باهرینوفسکایا زوفیا و آیریلیب یولداشیندان اورادا گئدیب، ایرانا  1957ترکیبینده

   . او،         هده اؤلک بو چالیشیب اورادا سونونادک عمرونون اراق آچ کلینیک شخصی ندا ا ئهر  ده
 .   :    )  .     ” جلیل“ گلی بب حبی عیسی باخ اوچون بیلگی گئنیش ائدیب قبول آدی سوی  جوانشیری

 .  :  . آذرنشر.    باکی معاصرلری و محیطی یزاده .1997مجّمدقل صص  ) 478ـ474، هلر    صفح باشقا و
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  .      . اؤز      منه سئومیشدی یامان منی قادین بو ائدیردی قوللوق توخادزه ماماچا گورجو  منه
.        . هدی    اؤد حّقینی اونون ایله طلری شر مقاوله جلیل ائدیردی قوللوق کیمی  دوغماسی
.        ( ) دوشدوک    یول ییه باکوریان دا ادان اور یلر، گتیرد واغزال برانکار خرکده منی  اونلر

      . هرک    ائد تأمین راحاتلیغیمی یئرلشدیریب منی جلیل توتدوق ائوی یایلق  اورادا
     . بوردان      کی، اؤیرندیک یده باکوریان دؤندو ه تیفلیس ایسه اؤزو تاپشیردی، هیه  7توخادز

 . یلر        دئد وار ملر حاما گوگردلو معالجه یده چیخیجیوار یئرلشن هده مساف تلیک  وئرس
   . همین          منی توخادزه ساغالرام ده بلکه یویونسام منتظم مّدت بیر حامامدا همین  کی،

 . من             چیمدیردی سودا گوگردلو او همین دفعه ایکی گونده بویونجا هفته و آپاردی  یئره
  .    . ینین   جلر آغا قولتوق دوشوردو دا قیزدیرمام باشلدیم یاخشیلشماغا هگوندن نب  گو

     . دا        اشتاهام گئده ـ گئت باشلدیم یئریمگه یاواش ـ یاواش قالخیب ایله  کمکی
       . کیچیک.     اوچون قلر اوشا حتی گلدی، هلرله هدی او، یازدیم جلیله هده بار بو  آچیلیردی

 . گتیردی   دا قراموفون
.      . گلیردی     عطری ینین جلر آغا شام ادان هو ایدی وار طبیعتی هل گؤز ینین ان  باکوری

 .        . کئفی     ائدیردی حّس یاخشی چوخ اؤزونو بورادا جلیل آلیردی نفس یونگول چوخ  آدام
      . گزمگی      یالین آیاق نلیکده چم هلی شئ او، ظرافتلشیردی قلرل اوشا دایم و ایدی  کؤک

ساحلینده.          ارخین آخان ایله شیریلتی یاخینلیغیندان باغیمیزین دفعه بیر  خوشلییردی
اونون.   قراموفونو         3گزیردی دیرماشیب اوستونه استولون اؤزو مدحت اوغلو بالجا  یاشلی

.      (  ) باشلدی     چالماغا رقصی مّلی مسلمان هسینده صفح قراموف والدا او سالدی  ایشه
 . قلر        اوشا باشلدی اویناماغا کیمی ائشیدن سلرینی س شن ینین موسیق  میرزاجلیل

    . هکار      بست یده باکوریان وقت همین یلر باشلد آلقیشلماغا آتانی هلی نشئ بو  جوشقونلوقل
گلی  یب حاج . 1عزیر اونلرل        ائدیردی استراحت بیرگه ایله قارداشی و هسی  عائل

عز 1 (ـ گلی      یب حاج اوغلو نبگ عبدالحسی بگ /یر /1885 9 ـ    18 کندی آغجابدیع شوشا ، 
/ /1948 11 22          ( دنیا  بیری، تلریندن شخصی بؤیوک ان نین ا آذربایج زایلده یو ایگیرمینجی ـ باکی ، 

خادم،           اجتماعی و پداقوق دراماتورق، یازیچی، عالم، یشناس موسیق ملی گؤرک هکار، بست  شهرتلی
  . امکدار         نین ا آذربایج یسی بان ینین اوپراس مّلی و ینین صنعت موسیقی هکار پئش آذربایجان  معاصر

) خادمی   هصنعت (1935اینج آرتیستی)      خلق شوروی اتحاد ،1938) پروفسور)   اتحاد) 1940، ، 
لورئاتی    ( تلری مکافا دولت آکادمیکی)     (1946،1941شوروی ینین یس آکادم ملر عل آذربایجان ،

1945 . ندیر).       صلریند متخص دا ینین مطبوعات آذربایجان بگ ” (1920عزیر ی   “ ترّق هدک ایل نجی
(1909ـ 1908  ” “ حقیقت)  (1910ـ 1909،  ”  “ اقبال)  یئنی ینین) 1917ـ 1915، تلر  غزئ

”  “  ” “  ” “  ” “  ” “  ” “  ” “   ، اقبال یئنی ، اقبال ، ی ترّق ، ارشاد ، تکامل ، حیات ، کاسپی اولوب،  رداکتورو
    .    “  ” “ ” یلرده“ درگ و غزئت باشقا و نفیسه صنایع ، ملنصرالدین ، آلتیندا   67فیوضات امضا  گیزلی

      ” “  . قارداشی    کیچیک اولن رداکتورو باش ینین غزئت آذربایجان ائتدیریب درج هلر مقال خلو  چو

133



      . ارزاغی       بوتون اولن لزم اوچون گون چیخاق سیره هیه مئش یئرده بیر کی،  سؤزلشدیک
   . توتاراق       مدان قولو منی دوشدوک یول هیه مئش همیزله دست بؤیوک سحردن  آلیب

 . اوتورتدولر     آلتیندا آغاجین بیر گتیریب
       . قلرل    اوشا تلشیر، ظراف ایله بیری ـ بیر اونلر سئویردی چوخ عزیری  جلیل

       . یئمگیمیز  ملی سئوی ان ناورتایا گو یسی ایک عزیر لله جلی یلر اویناییرد  قاچیشیب
.       . یلر     گئتد دالینجا اودون هیه مئش اؤترو بوندان یلر آلد قرارا بیشیرمگی بوزباش  اولن

      . اوجاغین     قوردولر، اوجاق قویوب داش اوچ یلر قالد اوجاق هرک گتیر ییغیب  اودونو
     . باشینا      انین قاز بگ عزیر لله میرزاجلی یلر آسد قازان دوغرانمیش اتی قویون  اوستونه

. یلر           باخیرد دادینا بوزباشین گاه قویور، اودون اوجاغا گاه یلر، دولنیرد کیمی  پروانه
بو         کی، دئییردی قالدیرمیشدی؛ یلره گؤ تعریفینی بوزباشین کلری بیشیردی  جلیل

.     . اولدو         حاضر بیشمیش نهایت، هییب گلم راست یئرده هئچ کس هئچ هله بوزباشا  لّذتده
هیه         سفر قورموش، سفره اوستونده نلیگین چم آلتیندا، ینین جلر آغا شام نلر  قادی

  . محکم       هامی یلر چاغیریرد یئمگه قلری اوشا و دوزموشدولر شلر خورو  مختلف
     . آلتینداکی     اوجاغین هدن بیلم کیمسه بیردن هییردی گؤزل یئمگی حسرتله و  آجمیشدی

        ( ) اوسته  بؤیرو قازانی بوزباش عطرلی و توخوندو بیرینه زوغالچا ولرین  کؤسؤ
چئوریلدی...

   .      . قولتوق    اؤزوم آرتیق ساغالیردیم یاواش ـ یاواش من دوشدو یول ه تیفلیس  جلیل
 .    . سپتامبرین    دوشوردو قایداسینا قیزدیرمام باشلمیشدیم یئریمگه ایله جلری  آغا

.     . آزارلدیم       محکم یئنه ائوده آپاردی ائویمیزه ه، تیفلیس بیزی گلیب جلیل للرینده  اّو
   . و        یاخشیلشدیم نهایت، دوشموشدو الدن یورولوب ائتمکدن قوللوق منه جلیل  یازیق

   . شلریم     ای دورده هلندیگیم خست دوشدوم یول ییه کهریزل نلریندا سو  سپتامبرین
  .        . اولن  هکی مد الی اولدو محو ایستیگیمیز آلماق ائو بدن سب بو آخسامیشدی للیجه  عم

 . گئتدی     همه الج مع دا قالن ـ
لین         جلی تلرده وق هلندیگیم خست سونوندا، هیین م کی، چیخدی یادیمدان  دئمک

     . ایروانا    قویوب یاتاقدا منی میرزاجلیل اولدو هسی محکم یاکبرین میرزاعل  قارداشی
        . دایره   هسینده سای للرین وکی جلو گو نهایت، چالیشدی، چوخ اورادا اولدو مجبور  گئتمگه

صلح          ورسای هیه فرانس ترکیبینده هیأتی نماینده ینین جمهورّیت آذربایجان گلی یب حاج نبگ  جیحو
سونرا    گئدندن (1919ژانویه  16کنفرانسینا قدر      باغلنانا غزئت /دان /1920 4  عزیربگ) 27

     .     ” صدری“ ینین هکارلراّتفاق بست آذربایجان دورونده شورا اولوب رداکتورو باش ینین غزئت  آذربایجان
مدیری)     (1948ـ 1938( ینین کنسرواتوریاس دولت آذربایجان  ،)1948ـ 1939، 1929ـ 1928،

مدیرو     ( اینستیتوتونون هصنعت اینج ائا . 1948ـ 1945آذربایجان چالیشیب)     هلرده وظیف باشق و
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جمعی    یاکبره میرزاعل ینین هس . 2محکم هله       اولدو نایل هسینه کسم جزاسی حبس  آی
. یلر           وئرد تحویل قارداشینا و یلر بوراخد آزادلیغا لراق او شرطی اونو علوه،  بوندان

      . بوندان     قوشاراق ملریما آدا اؤز یاکبری میرزاعل من قاییتدی گئری ایله قارداشی  جلیل
 . گؤندردیم     یاشاماغا یده کهریزل هلیک بیردفع سونرا

22
.  1912نوبتی  ده        یاکبری میرزاعل گئتدیم یایلغا شوشایا همله عائل یاییندا ایلین  نجی

   . کسیلمیش   اونا آپاردیم مله اؤزو .  2زورل اولر      دئمک چکدی شوشادا جزانی شرطی  آی
     . کی،      ائتمیشدیم خواهش حکیمیندن سخانه حب گوندریردیم یئمک اونا گون هر  کی،

 . ساخلسین       نظارتده صّحتینی و ائتسین معالجه اونو
     . بایکوت     ژورنالین هلنمگیم، خست کلی ه سور منیم هدی گلم بیزه جلیل یای  بو
   . ایچینده      نلیک چتی جّدی آخساتمیشدی محکم شلرینی ای مالّیه اونون هسی  ائدیلم

  “ :     . حیاتی     عائله من دئییردی بئله حّقینده اؤزو اؤدییردی گوجله بورجونو خرجی  ایدی،
   .  .   .   . کی،  دوشورم باشا ییم عصب آغیردیر خاصّیتیم درویشم ماهّیتجه یارانمامیشام  اوچون
    .     . ائدن     آدامی عائله منی بیلمیرم ائده تربیه قلری اوشا ندیر چتی یاشاماق بیرگه له  منیم

.” اولدون  سن
...“  : دئدی       سؤزلری بو منه دفعه بیر هله     1898میرزاجلیل من ایدی، ایل  نجی

     .      . من  باشلدی، آغلماغا برک او، اولردی یاشی بیر منّورین قیزیم یاشاییردیم ندا  نخجوا
 .      . اوشاغا       ایدی خسته ایسه آناسی هنین کؤرپ ایدیم مشغول ایشله بیر جّدی چوخ  ایسه

.         . باشلدیم    ائتمگه هلیک دای باخماغا، اوشاغا بوراخیب ایشیمی من ایدی یوخ دا  باخان
       . کی،      یلشدیم عصب و بئزدیم قدر او آخردا بیلمیردیم اوغودا جور هئچ چاغانی  آنجاق

      . دا      یا دگیشدیم، فکریمی یا یولدا آپاردیم توللماغا قویویا هکی طد ه حی گؤتوروب  اوشاغی
      .” حرکت      بئله ییه ن ده اؤزو میرزاجلیل دگیل یادیمدا اوراسی قویمادی، گئتمگه  کیمسه
         . کیمی  آغلماسی هنین کؤرپ هسیز گنا کی، ایدی عصبی قدر او تعجبلنیردی  ائتدیگینه

 . بیلردی        سال حال کسیز ادرا اونو شئی بیر کیچیک
     . وئره      اولنا احتیاجی هسینی تیک سون ایدی ملیم حدسیز ایسه للردا حا  عادی

بیلردی. 
.        . چکیردی    یول گؤزلری اولور، هده دوشونج گونو بوتون ایدی فکرلی دایم  او،

  . یئمک          کیمسه پوزوردو بلرینی عص و یاییندیریر دّقتینی بئله کوی ـ سس  کیچیک
   . ارکی       یاخینی، اؤز یلشردی عصب چوخ بوندان جلیل مارچیلدادارسا آغزینی  یئیرکن
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بهانه              بیر اولندا آدام یاد توتاردی، ایراد آندا همین ائدردیسه حرکت بئله آدام  چاتان
 . کئچردی    اوتاغا باشقا تاپیب

   . آزاجیق         سماورین انین، سوب ایدی وار قابلّیتی ائشیتمه و ه بیلم ایگ غیرعادی  اونون
   . قوخوسوندان        ملری آدا پینتی توتاردی آغریسی باش دقیقه همین اولردیسا قازی  دم

 .         . چوخ  ائشیدیردی بئله یلری پیچیلت آستا ان گلن قلردان اوتا باشقا ائدردی  حّس
 )      .     . آز    چوخ آداما تک ـ تک ایدی قورخاق چوخ بعضًا ایدی هجیل شبه و طلی  احتیا

.         . باغلیاردی)  هلرینی پنجر ـ قاپی بوتون اوتاغین یاتارکن ه گئج ایناناردی آداما

23
لبگوفون         1912 دانی سمتینده، ارمنی انین شوش بیرگه همله عائل یاییندا ایلین  نجی

  .     . دوام    همی الج مع ساغالمامیشدیم تام ده هله قالیردیم ائوینده ینین آرواد  دول
. ساغالمیردی.           هئچ اوغلوم یاشلی بیر خصوصیله یلر، اید خسته دا قلر اوشا  ائتدیریردیم

یوکسکده          دا شوشادان هلیگینه هفت ایکی بیرلیکده قلرل اوشا ایله مصلحتی ملرین  حکی
    . دمیرلی،         بول ترکیبی اورادا دوشدوم یول داغا کئچل دا ادان اور سویا، ایستی  یئرلشن
طبیعتی            هلی معجز و هواسی شفالی تمیز، سولری، معدن الی فاید چوخ اوچون ممک  چی

  .        . ده  همیزین کؤرپ دیریلسین اورادا چاتدیر، آدامی اؤلومجول کی، یلر دئییرد ایدی  وار
    . بیل،         ائله هوادا، بو اولوردو خسته دایم ایدی، ضعیف چوخ دگیلدی، یاخشی  وضعّیتی
 .       .     . کیمیدیر   توپ ده قدر ایندییه او، قالدیق معّطل بونا هامیمیز گلدی دنیایا یئنیدن

    . فرهاد        یازیچی مرحوم اورادا ساغالدیم شلی با ـ للی عم سودا تورش ده  اؤزوم
ازاده . 1آغ اولدوم       تانیش یاخیندان و راستلشدیم ایله

 . قاییتدیق    شوشایا للرینده اّو اوتون
ازاده     (ـ 1 آغ اوغلو رحیم مشهدی .فرهاد /1880 8 ـ  12 شوشا ،/ /1931 4 1   ( ان  نین آذربایجا ـ باکی ، 

)     . بیتیریب   سئمیناریاسینی ملر معل قوری بیری یلریندن معارفچ .1900قاباقجیل ائدیب)   ملیک معل ، 
ان            1905 تدبیرلره اساس بوتون کئچیریلن باغلی معارفله بورادا ازاده آغ چالیشان یدا باک  دن

    ” “     . یلردان  یازیچ فّعال ان غزئتینده آذربایجان ینین جمهورّیت آذربایجان او، قاتیلیب  یاخیندان
”       1920ـ 1919اولوب.  “ مختلف    اونون هسینده نمر هر کی، اولر دئمک ین، آذربایجان ایسه  ده

   “      . دیلینه   تورک الفباسی عرب یازدیغی دورونده شورا هنین ازاد آغ چیخیب یلری یاز علردا  موضو
 “ ”      “ ” یئنی  آذربایجاندا ، للر ماتریا اوزره هسی بیرلشدیریلم ینین الفبالر تورک یئنی ، یارامیر؟ ییه  ن

”    “ ” تاریخی       ینین الفباس تورک یئنی ، تاریخی هسی کئچیریلم حیاتا و انکشافی ینین الفباس  تورک
بیزه    “         بیلمک مناسبتینی نسبی سلرین س للرینده دی تاتار ـ تورک عاید یلیگه دیلچ اثرلری،  کیمی

   ”      “  ” هلری   مقال باشقا و دایر هسینه مسأل اختصارلر ممکن الریندا قاید یازی ، مدیر؟ لز اؤترو هدن  ن
واردیر. 

136



آنکئت           اولونموش علوه سنده و سند رسمی رئیسیندن هسی منطق پامبیق  شوشادا
للرا.          سوا بوتون وئریلمیش باغلی یلیقل پامبیقچ آنکئتده کی، اولونوردو خواهش  آلدیم

 .          . بیر  گؤندردیم گئری اوزره تعییناتی مکتوبو و وئردیم جواب للرا سوا یازیم  جواب
     . هجک     کئچیریل پاییزیندا ایلین همین منی گلدی مکتوبو جواب سونرا  مّدت
     . یلیغین    پامبیقچ ولیتده بیزیم ده هم یلر ائدیرد دعوت ینا قورولتای یلرین  پامبیقچ

موضوعسونا         هسی کئچیریلم حیاتا تدبیرلرین اولن لزم اوچون هسی ائتدیریلم  انکشاف
   . آنجاق     حاضرلدیم، هنی معروض یلر هییرد ایست گؤندرمگیمی معروضه اولونموش  حصر
     . ایشیمه     بو منیم اّولجه او، هدیم گؤزل گلیشینی لین میرزاجلی اوچون تلشمک  مصلح

 . یگئرچک،       یار هدی هم ایست بئله اوخوماق همی معروض حتی یاناشدی، مسیز  اینا
     .”      “  : خاطریمه  آز بیر سؤز بو یازارمی؟ معروضه دا آرواد کیشی، آ دئدی یظرافت  یار
    . وقتینده      یاخشی ینین کئف سونرا ووردورمادیم اوستونو ـ آلتینی آنجاق  دگدی،

      . بعضی   یازدیغیم لراق، او اویغون وردیشینه رداکتورلوق اوخودو گؤتوروب همی  معروض
 )  . قورولتای       آنجاق ائتدی اختصار هرک هی سؤیل اولدوغونو گئنیش چوخ هلرین  مسأل

  .( اوزونو       همین معروض آلدی بوینونا قیسالتدیغینی ناحق هنی معروض سونرا  بیتدیکدن
 . میرزاجلیل         دوشدوم یول ده اؤزوم وقتده اولونان تعیین گؤندردیم،  کؤچوروب

 . قالدی        کندده اوچون ائتمک اداره تصرفاتی و هلمک دینج
ائتدی         تکلیف منه صدری ینین هس ادار تداروکو پامبیق قورولتاییندا یلرین  پامبیقچ
     . بیری      گلردن ب جوان زمانی فاصله اوخویوم اؤزوم همی معروض ییغینجاقدا عمومی  کی،

.”     “  : هسینیز؟   قناعتیند اوخوماق هنی معروض بو دوغرودانمی دئدی یاخینلشیب  منه
بئله             قادین مسلمان ده اؤزو قادین، کی، یلر بیلمیرد گتیره تصورلرینه جور هئچ  اونلر

. بیلر           روا اؤزونه اوخوماغی ه معروض قالخیب ییه کرس ییغینجاقدا معتبر و  گئنیش
    . مالک      و مأمور بوتون کئچیریلیردی سالونوندا بؤیوک ینین جمعّیت تلر آرتیس  قورولتای

   . سایی   یلرین اشتراکچ ایدی اورادا هسی .  500زمر سیخیلمادان    من اولردی قدر  نفره
      . اولونان      نشر تلر وق او هده بار بو آلقیشلدی منی هامی و اوخودوم همی  معروض

 .      ” یلر“  یازمیشد ده تلرده غزئ باشقا و لیستوک سسکی تیفلی
اؤزونو            یاخینلشدی، منه آدام بیر معتبر اونیفرملو غساچ، آ نفر بیر ائنرکن یدن  کرس

     “ : اجتماعی      نهایت، کی، بختیارام چوخ من دئدی سیخیب حرارتله الیمی ائتدی،  تقدیم
      .” اؤز       طرزده خوش کیمی بو و گؤرورم قادین مسلمان الی ضی اولن مشغول شلرله  ای

       . سؤزلر    خوش خیلی منه ده سلیگینده رئی پامبیق ائتدی دوام بیلدیرمکده  مناسبتینی
.       . قاتیلمادیم     ضیافته آنجاق هدیم، ائل مّنتدارلیق من یلر ائند دعوت ضیافته و یلر هد  سؤیل
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       . سو      اوزرینده چایی کور نماینده بیری او ائدیردی اشتراک قادین ایکی جمعی  قورولتایدا
  .     . قورولتایین      بو هدی ائتم چیخیش او آنجاق ایدی قادین ارمنی بیر اولن  قورغوسو

للری  ”  1912ماتئریا   “ آدلی    قورولتایی سککیزینجی یلرین پامبیقچ ایلده  2نجی
      . اوخویوب    حّقینده فعالّیتیم بو تدن غزئ میرزاجلیل شدیر ائدیلمی چاپ کتابدا  جلدلیک

 .  ” آدلندیردی         “ قوچاق منی و یازدی مکتوب بیر دولو سؤزلرله خوش منه
. ساغالمامیشدیم          تام هله هلیکدن خست آغیر سالدیغیم یول یئنیجه تلر وق  او

علوه           ده بیری هلره حادث خوشاگلمز گلدیگیم راست باغلی ایله شلری ای  دارائّیتیمین
اوغلونون.              بگ قاسم بگ حمید بیر نامعلوم ایسه اصلینده اولن، عاید منه گویا  اولوندو

.      1900آدینا  ملک     آددا او عمومّیتله، یده، اراض بیزیم آلدیم هسی ورق وئرگی تلیق  مانا
      .    . نه   هسینه دایر وئرگی ینین پالتاس دولت ایروان ایدی یانلیش بو، ایدی یوخ  صاحبی

   . منی          حکومت یئرلی اولموردو حاصل نتیجه بیر هئچ ده ائتسم مراجعت یازیلی  قدر
. هییردی      هدل قویماقل حّراجا آلیب یازییا املکیمی

هییب        ایست مهلت تدن حکوم یئرلی اراق باخمای اولماغیما خسته  نهایت،
   . پالتاسی         دولت بیزیم دوشدوم یول ایروانا لراق آ یانیما دا مانیانی قیز هکی همد  حمای

(      )   . ائدیردی  اشتراک دا او قورولتاییندا یلرین پامبیقچ لئسنیاک مدیر یئرلشیردی  اورادا
     . تلرده     وق کئچمیش کی، اولدو معلوم وئردی سرانجام حّقینده باخیلماسی بلرا  کتا
   . اؤلموش،        صاحبکار سونرا شدور اولمو املکی اوغلونون بگ قاسم بگ حمید  هاراداسا
   . فراستلی    ینین پالتاس دولت شدور بؤلوشدورولمو آراسیندا قونشولری  املکی

  . آدینا          اونون اوخشاردیر آدیم منیم کله مال بو کی، بلر گؤرو باخیب دا  مأمورلری
قیزی            احمدبگ خانم حمیده ـ آدیمی منیم اوستوندن چکیب خط مله قل  قیرمیزی
  . راحت.           من نلر ائتسی آزاد تامامیله یدن وئرگ بو منی کی، ائتدی امر مدیر بلر  یازی

       . ایله    شلری ای ژورنالین گئدیب ه تیفلیس ایسه میرزاجلیل دؤندوم ییه کهریزل آلیب  نفس
 . باشلدی   اولماغا مشغول

داها        1913ژانویه  19 بیر تلرده وق یاشادیغیم کندده قلرل اوشا ایلده  نجو
   . نشر.      اونون اصلینده یلر چاغیرد گئری میرزاجلیلی چکیب تلقراف هلندیم  خست

اؤزونو          گلیب یئنه آنجاق دگیلدی، هاییمدا منیم گئتمیردی، یاخشی شلری  ای
  . وضعّیتیمین        حکیم چاغیردی حکیم مدان آغدا اوچون ائتمک معاینه منی  چاتدیردی،

   . اؤز      مدا آغدا حکیم ائتدی تکلیف کؤچورولمگیمی آغداما هرک هی سؤیل یلیگینی  جّد
بیزه   .2ائوینده باشلدی          اولماغا مشغول اؤزو شخصًا همله الج مع و آییردی  اوتاق

       . ایله       عائله یاد یانیمدا، منیم گاه او اولدو قالمالی یانیمدا همز ایست ـ ایستر  میرزاجلیل
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   . ده         یاکبر میرزاعل قارداشی گئدیردی اولماغا مشغول تصرفاتل کنده، دا گاه قالیر،  بیرگه
 . ائدیردی     کمک بیزه ایدی، کندده

  . هگون       نب گو وضعّیتیم دوشموردو ایسه قیزدیرمام ایدی، آیی مارس  آرتیق
لین.          میرزاجلی کی، گلدی مکتوب ندان نخجوا وقتده آغیر بیر بئله  پیسلشیردی

      . سونرا    مدن ستلج کی، یازمیشدی منه سکینه هدیر خست آغیر سکینه یسی  باج
 .       . گؤندریم   شلرینی قاردا کی، ائدیردی خواهش چوخ آچیلیب قان بوغازیندان

  . قیزدیرمام      ایدی آغیر ده وضعّیتیم .  40منیم آرتیق    دوشموردو اشاغی  آی 3دان
.        . هسین    ائل نه بیلمیردی ایتیرمیشدی، باشینی میرزاجلیل یازیق ائدیردی دوام بئله  ایدی

ده             گؤره اونا بیلمیردی، گئده قویوب وضعّیتده آغیر بئله اوشاقل کؤرپه ایکی  منی
 . گؤندردی    یاکبری میرزاعل یانینا ینین باجیس

 . خسته         کئچیردی مدان آغدا اوستو یول مهمانداروف بگ کریم حکیم  تصادفًا
        . تعجیلی     منی کی، گؤردو مصلحت و ائتدی معاینه چکدی باش منه ائشیدیب  اولدوغومو

   . منی        ائریتسیان حکیم اولونوم عملیاتی جراحی یئنیدن اورادا کی، نلر آپارسی ه  تیفلیس
       . همیزله    عائل بوتون و حکیمله میرزاجلیل گون هسی ائرت اولدو بویون ائتمگه  مشایعت

 . آپاردی    ه تیفلیس منی بیرگه
       . مشهور    ائتمیش عملیات دفعه ایکی آرتیق منی دوشدوک میناگیله قیزیم  مرحوم

      . رئوت     منی میرزاجلیل ایله مصلحتی اونون باشلدی همه معالج یئنیدن کینمونت  جراح
. یئرلشدیردی       هخاناسینا خست مخصوص ینین جمعّیت ملر حکی یئرلشن هسینده  کوچ

عملیاتینا            جراحی منی هرک ائد احتیاط مدن هجگی اؤل کی، ایدی آغیر قدر او  وضعّیتیم
 . یلر       آلد اجازه یازیلی دیلیندن لین میرزاجلی اوچون آلماق

. 1913بو،      . من      چاتدی باشا اوغورل عملیات ایدی نلری سو آوریلین ایل  نجو
.     . قالدی      یانیمدا مانیا هم یئتیرم اولدوم قالمالی آلتیندا نظارتی ملرین حکی هخانادا  خست
. هدی            هل کرای ائو هسینده کوچ چاوچاوادزه ایله اوغلو بالجا ایکی و منّور قیزی  میرزاجلیل

         . ائوه      ه گئج ژاندارم کی، دانیشدی گلنده ده دفعه بیر چکیردی باش منه گون هر  او،
گؤتوروب          سندلری ایشگزار و یازیشمالری شخصی بوتون آپاردی، آختاریش  سوخولوب

       . آدلری.   ندیر، کیمی قلر اوشا بو کی، سوروشوب ژاندارم یاتیبمیش قلر اوشا  آپاردی
 .      . یلر     همیشد ائتم حبس اؤزونو کی، یاخشی شلر گئتمی یازیب آدلرینی اونلرین هدیر؛ ن
و         آغیردیر وضعّیتی ینین یس باج لین میرزاجلی کی، آلیندی تلقرام ندان  نخجوا

      . ینین   یس باج تاپشیریب مینایا قیزیم قلری اوشا میرزاجلیل مدیر لز گلمگی  اونون
 . دوشدو   یول یانینا
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 .     . ایکی       دوشموردو جور هئچ قیزدیرمام قالیردی لراق او آغیر یئنه وضعّیتیم  منیم
    . ائدن         انکشاف سرعتله سکینه دؤندو گئری ایچینده غم ـ درد میرزاجلیل سونرا هدن  هفت
          . ایله  اؤزو دا تیمورو اوغلو کیچیک یاشلی بئش هنین سکین او، توتولموشدو  ورمه
 . من           بؤیوتسون برابر قلریمیزل اوشا بیزیم دا اونو کی، گلمیشدی قرارا و  گتیرمیشدی
       . یول    ییه باکوریان اوچون توتماق ائو بیزه میرزاجلیل یاخشیلشیردیم یاواش ـ  یاواش

 . یوباندی.      گون نئچه بیر اورادا دوشدو
 . همین          اولموشدوم ناراحات یامان ائدیب گمان وئردیگینی باش قضا بیر  یولدا

هیین    م یعنی نلر، .31گو آلدیق         تلقرام حّقینده وفاتی هنین سکین ندان نخجوا بیز  ده
       . قضا     یولوندا دمیر باکوریانی کی، اولدو معلوم چیخدی گلیب میرزاجلیل گون هسی  ائرت

 . شدیر         لنگیمی یولدا میرزاجلیل بدن سب بو آشمیش، قاطار وئرمیش، باش
 . بوتون         یلر یازد ائوه منی ملر حکی یاخشیلشدیم، قدر بیر نلریندا سو  ژوئنین
  ” “  . قایدایا     شلرینی ای ین ملنصرالدین میرزاجلیل دوشدوم یول کنده گؤتوروب همی  عائل

     ” “ . نجفوفی    علیقلی انینان ت ایله لقبی غمگسار قالدی سده تیفلی اوچون  کمک 1سالماق
 . گؤتورموشدو         ایشه کیمی رداکتور ایکینجی اّول قدر بیر اوچون

” “   .   ( ین  ( ملنصرالدین هده تورکی ندا، ایرا همیردی اؤد بورجونو گلیری خرجی  ژورنالین
نشرین         هسی ائدیلم بایکوت طرفیندن هلر دایر کاپیتالیست و روحانی  یاساقلنماسی،

        . هلنمگیم   خست ملی دوا و آغیر للرده ای سون ده هم ضعیفلتمیشدی خیلی  گلیرلرینی
    . گلیریمیز       گئده ـ گئت وئرمیشدی ضرر بؤیوک هسینه ائدیلم اداره شلریمین ای  ملکی

       . منه   بلریندا مکتو اؤز ده میرزاجلیل هده بار بو بؤیویوردو بورجوموز  آزالیر،
خاطرلدیردی. 

اؤزو           آردینجا ایشین هر میرزاجلیل ایدی، یوخ ملریمیز آدا صادق و  اعتبارلی
  .        . گؤندردیگی  منه باغلسین ژورنالی کی، فکرلشیردی آرا بیر حتی اولوردو  قاچمالی

 . یازیردی    هده بار بو بلریندا مکتو
ارمنی            شهرین و گئتدیم یایلغا شوشایا مله یلری خدمتچ و هم عائل بوتون یئنه یدا  یا

(ـ 1  ( ) غمگسار      نجفوف اوغلو یاکبر عل مشهدی نـ 1880علیقلی نخجوا ،/ /1919 3 4 ( ـ  س تیفلی ، 
 . ژورنالیست  بیرلیکده       1912شاعر، لله میرزاجلی و کؤچوب ه تیفلیس اوکتوبریندا  نین

 .    ” ائدیب“ اشتراک یاخیندان ده او،       1916ملنصرالدین دایاناندا موّقتی ژورنال هینده م ایلین  نجی
     ” “  . یدا،    باک اؤنجه تدن سیاح کومدیاسینی تراژدی اؤلولر چیخیر سیاحته بیرلیکده لله  میرزاجلی

” “   .        ، یلی اوتا اثرلری اویناییرلر شهرلرینده وولقابویو و داشکند سمرقند، داغستان،  سونرا
.      ” “ ”  “ ”  “ ” چیخیب“ آلتیندا الر امض باشقا و غمگسار ، یبگ قل سارساق ، بگ جووللغی ،  جووللغی

اؤلدورولوب. 
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 . ائوین         یئرلشدیک ائوینده نین ا شکری اولن یانیندا بولوارین ایله گلباغچا هسینده  حّص
 . آلیردیق            نفس ایله هوا تمیز و آسیر قولق ییه موسیق اعجازکار اوتوروب بالکونوندا

    .     . شوشایا     و شلریم تانی بوتون هلیردیم دینج و آلیر معالجه ایدیم ضعیف ده هله  من
     . بگ    عبدالرحیم مرحوم آراسیندا اونلرین یلر گلیرد گؤروشومه نلر گل  یایلغا

ییئف و          1حقوئرد قارداشی گلی یب حاج عزیر هکار بست بیرگه، ایله هسی عائل اؤز  ده
امیروف            آزاد اولن پروفسور ایسه ایندی طلبه، وقت او بیرگه، ایله هلری  2عائل

سرابسکی      آرتیست ایله، تلری دوس و شلری . 3قاردا ایدی     وار باشقالری و
       . و     اولماسی مشغول راحتجه ایله شلری ای اؤز چیخدی گلیب ده میرزاجلیل  نهایت،

   . دوز        هلری پنجر اوتاغین آییردیم کابینه آیریجا اونا اوچون هسی ائتم قبول قلرینی  قونا

م 1 عبدالرحی (ـ ییئف     قوئرد ح اوغلو اسدبگ /بگ /1870 5 ـ  17 شوشا ،/ /1933 12 11 ( ـ  باکی ، 
    . اینستیتوسونو       سلری مهند یول پتربورق معلم و دیپلومات هچی، ترجم دراماتورق، یازیچی ملی  گؤرک

) (1899بیتیریب  سئچیلیب).        نماینده دوماسینا دولت بیرینجی سونرا).  1905روسیه  دومادان
)    . ندا  هشترخا سونرالر قالیب قدا ( 1910پتربور مدا)   آغدا . 1915ـ1911، سده)  تیفلی  یاشاییب

)     ” اولوب“    مدیری ینین ژورنال خبرلری ینین هس شعب قافقاز  فوریه). 1917ـ 1916شهرلراّتفاقی
) سئچیلیب        عضو هسینه کمیت اجرائیه س تیفلی سونرا خصوصی)  1917انقلبیندان زاقافقازیا ، 

) ائدیب        تعیین موّکل قضاسینا بورچالی اونو هسی 1917/کمیت دورونده).   3 جمهورّیتی  آذربایجان
 ( )   (  ) نین    آذربایجا نشورا تیمورخا حکومتینده یسی جمهور یلر داغل بیرلیگی قلر خل  داغلی

) هسی   نمایند /دیپلوماتیک /1919 2 11     ( دیپلوماتیک  نداکی ارمیستا نین آذربایجا سونرا آز ،  دان
       . اونا   خویسکی ناظری شلر ای خارجی نین آذربایجا ائدیلیب تعیین هسی /نمایند /1920 4 1 

امر          یاراتماغی هلیگی نمایند دیپلوماتیک نین آذربایجا شوراسیندا مدافعه قافقاز شمالی  تاریخیندن
  . شورا          بگ عبدالرحیم اولماییب امکان بونا گؤره ائتدیگینه اشغال آذربایجانی سلر رو آنجاق  ائدیب،

) کومیساری     ینین تئاتر دولت /دورونده /1920 6 23    ( هصنعت  اینج کمیته مّلی خلق ؛  ده
مدیری  ( ینین هس /شعب /1921 5 11      ( هسینده  دانشکد شرق معلم، دانشگاهیندا دولت آذربایجان ؛  ده

هسینده)        1925ـ 1922کاتب ( جامع تتّبع و تدقیق آذربایجانی اولدوغو قوروجولریندان هییب؛  ایشل
اولوب     ( صدر و معاونی کاتبی)      1925ـ 1923صدر مسئول ینین اّتفاق یلری یازیچ شورا آذربایجان  ؛

چالیشیب  ( هسینده یدیر).    (1932ـ 1931وظیف خادم هصنعت اینج ). 1928امکدار
(ـ 2 امیروف     اوغلو سبگ عبا /آزادبگ /1889 1 ـ  2 شوشا ،/ /1939 5 26  ( قوری  ـ باکی ، 

) (1904سئمیناریاسینی  هسینی)       دانشکد حقوق ینین دانشگاه مسکو سونرا  )1915ـ 1910،
)     ( ) اوخویوب.    هسینده دانشکد طّب اودسا ینین دانشگاه نوووروسیسک  ).1918ـ 1917بیتیریب

) مدیری        مشعبه یاری هسینده شعب مکتب کمیته مّلی 1920/خلق سوسیال)    10 کمیته مّلی خلق  ؛
) معاونی     ینین مدیر هسی ادار /تربیه /1922 3 1    ( فیزیولوژی  ینین هس ادار پداقوژی آذربایجان ؛  دن

مدیری  ( ینین پروفسور)  (1939ـ 1930کافدراس ). 1936؛ دان 
حسینقلی 3 (ـ  ( ) سارابسکی     رضایئف اوغلو /ملک /1879 3 ـ  20 باکی ،/ /1945 2 2  ( اوپرا  ـ باکی ، 

آرتیستی         ( خلق نین آذربایجا خادمی، تئاتر معلم، رژیسور، آکتور، یسی، ). 1932مغّن
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          . سوق  شلره ای ادبی اونو گلیر، خوشونا چوخ لین میرزاجلی شرایط بو آچیلیردی  گلستانا
تکلیف.         توپلماغی تلریمیزی دوس سایدیغیم آدلرینی گون بیر میرزاجلیل  ائدیردی

.       ” اوخودو  “ توپلنتیدا همین دفعه ایلک پیئسینی اؤلولر و ائتدی
دا          ادان اور ییه، کهریزل گؤره شلریمیزه ای تصرفات میرزاجلیل سونرا مّدت  بیر

       . نلوگونه   نگو او بیرگه قلرل اوشا اوچون آلماق معالجه من اولدو هلی گئتم ه  تیفلیس
       . الر  آغ ملری قوهو هلری، عائل قارداشی، عزیر، بیرلیکده بیزیمله گئتدیم شسویا  تور

یبگوف یوئرد )1عل  ) مدیر      حکی ایندی ده یوسف تارزن .  2و اورادا  بیز یلر  گئتد
. قالیردیق  قلردا آلچی

امیروف           1913همین  آزاد باشدا بولواردا ـ گلستاندا یئرلشن کلوبو یای ایلده،  نجو
تشکیل          تلر کنسر هلشدیرمیش، صحن تاماشا نئجه بیر یلر ال ضی جوان بیزیم  اولماقل

هلشدیرمگه.         مالّی تحصیلینی شاگردلرین و طلبه ایسه وسایط ییغیلن یلر  ائتمیشد
هلدیلمیشدی.  یؤن

و          اگلنجه دوزونه جیدیر همیزی دست بوتون مهمانداروف حکیم نلریندا سو  یایین
      . عادتی      ینین شاعرلر شوشا کهنه وقتی ناهار ائتدی دعوت مجلسینه ایچمک ـ  یئمک

 . مجلسین        یلر باشلد شعرلشمگه هرک گل الهاما یلری کیش معتبر فمیزین اطرا  اوزره
شکلینی         بیرگه همیزین دست بوتون ییئف حقوئرد بگ عبدالرحیم مرحوم  آخریندا

. ادیر.     فد امیرو آزاد شکیل بو چکدی

یبگوف     (ـ 1 یوئرد عل اوغلو یاکبربگ عل کربلیی الربگ ـ     1880آغ قضاسی شوشا کندی غلولر پریو ، 
/ /1953 6 7 .         ( کربلیی  یدیر قارداش سود نین ا ناتو خورشیدبانو یاکبربگ عل کربلیی آتاسی ـ باکی ، 

   ( عزیربگ     (    خانم شیرین یسی باج اؤگئی گین ب الر آغ قیزی اولن نکاحیندان ایلک گین یاکبرب  عل
  . الربگ       آغ یدیر یس دای گین عزیرب الربگ آغ هلی، دئم ایدی، آناسی ینین گل یب  نجی 1901حاج

 . بیتیریب          اینستیتوسونو انشاعات ورشو ایسه سونرا اینستیتوسونو، تکنولوژی پتربورق  1813ایلده
     . مغام         هل گؤز ده هجه ائل و هییب ایشل مهندس هسینده ادار للری یو شوسه باکی اراق قایید وطنه  ده
معلم          صینفینده هلیک خوانند تکنیکومونون موسیقی باکی آدینا للی زینا آصف یایدی، یس  بیلیج

 . اولوب.        معلمی موسیقی ایلک ده گین عزیرب او، ایدی
(ـ 2   / صلحلی     صلحوف اوغلو حسین مشهدی /یوسف /1898 9 ـ   6 شوشا ،1973 ( ـ  استانبول ، 

ینین    حکومت جمهورّیتی . 1920آذربایجان او،       بیریدیر هلردن طلب گؤندردیگی اوخوماغا اوروپایا  ده
 . اوخویوب         هسینده دانشکد طّب دانشگاهی مونیخ سونرا هایدلبئرق، اؤنجه نین  ده 1927آلما

 . آلیب        آدی دکترو ملری عل طّب هرک ائد تئزینیمدافعه خده حکیم    1928مونی هرک دؤن وطنه  ده
   .    . اوزره.     طّب اورادا گئدیب هیه تورکی اسیرلیکدن دوشوب اسیر هرک گئد هیه محارب هییب  ایشل

 . اولوب  پروفسور
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24
. 1914ـ 1913

فایتوندا         اراق باخمای هیه جّدی چوخ هدی، هم ایست مینمک آرابایا  میرزاجلیل
       .     . ائتسم   یاخار ـ یالوار قدر نه اونا ایدی لسیزلیک عق بو، اصلینده آلدی قرارا  اوتورماغی

    .      . آرادا  اولدوغوندان ناراحات یئری اوتوردو قوزلدا برابر ایله فایتونچو یلشمادی راض  ده
     . ساحله     اوبیری نلیکله چتی بؤیوک نهایت، اولوردو قویمالی اوستونه اوتوراجاغین  ایاغینی

یامان.              آخینیندان ایتی سویون کی، دئییردی تئز ـ تئز و بیلمیردی اوزه او، یلر  کئچد
قورخور. 

         . قلری   اوشا خانکندینه تئز ـ تئز کی، وئردی سؤز میرزاجلیل آیریلدیق خدا یئول  بیز
 . هجک  گئد گؤرمگه

  ” “ ینین  مهمانخاناس دونسکوی یده قالیر،   41یئسئنتوک اوتاغیندا یلی  سا
. یئییردیک      مهمانخانادا همین ائله ده یئمگیمیزی

 . یازیردی      مکتوب تئز ـ تئز میرزاجلیل

.1914ژوئن،  7“ س.  تیفلی
! حمیده  عزیز

.        . وئرمه    فکر قطعًا ده خبرلرینه سون یاکبرین عل اولما ناراحات ائدیرم  خواهش
 .      . بیر     تلشریک مصلح گلرسن، سونرا بیتندن موسم اولر خیریوه سنین بو،  چونکی

. اونوت     بونو کی، هله سؤزله
.     . وئریب       سؤز آرابا یاکبر عل هییرم ایست گئتمک یانینا قلرین اوشا نئجه بیلسن،  آه،

 . هجگم    دوش یول تئزلیکله یقین
  ( هدیر؟        ( نئج مظّفر موزیا بیتیریرسن؟ وقت نه هنی معالج هسن؟ نئج اؤزون سن

      . گؤره      اونا اولمور، یازماق یازی ایستیدن کئچیر ایستی چوخ الر هو سده تیفلی  بورادا،
. ادیر    یوبانماقد نشری ژورنالین ده

   . اورا       ده منی قلر اجا اوینای پیئسیمی منیم تلری آرتیس باکی سپتامبردا هسن،  دئی
    .      . ده  سده تیفلی تاماشانی تروپ ایستردیم گئتمک سنینله البته، من، ائدیرلر  دعوت

. وئریب   سؤز گؤسترمگه
    . قرالیب،       درزلر یاغیشدان دئییر، اولوب شلر یاغی برک کندده کی، یازیر یاکبر  عل

( )  .       . انور   ائنیا هجگم ائد خبر سنه خدان یئول گئدنده خانکندینه تدیر سلم پامبیق  آنجاق
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 .        . گؤندریب  جلیک خر اوچون دولنیشیق الرل آغ اونلرا یاکبر عل ساغالیب تامام
  . شلری           ای ژورنالین گؤندرمیشم پایپوش آز بیر ایله پوست قیزلرا و قلرا اوشا ده  من

  . کی،.          دوشونورم ائتمیرم مداخله شلرینه ای پول کیمی وقته معّین هله آنجاق  بابتدی
 . قالدیرارام     ایاغا ژورنالی ایله گلن

لدان        ژورنا اوچون چاتدیرماق ییه یئسئنتوک تلقرافل زینال  نسخه 120دونن
    . منه.        ایله پوست بیرینجی ساتاجاق نئجه اورادا هنی نسخ قدر بو بیلمیرم هدی  ایست

 . یاز  جواب
. قال  سلمت

جلیل”.

       . قالیر    کده ژئلئزنوفودس برابر ایله قلری اوشا مینا قیزیم ائدیردی قوللوق مظّفر  منه
    .          . تئز   ـ تئز میرزاجلیل گلیردیک ـ گئدیب اونلرا ده بیز سیرا ـ آرا آلیردی معالجه  و

 .         . گئتمیشدی  خانکندینه آرادا اوچون چکمک باش قلرا اوشا او، یازیردی مکتوب

***

1914.       . ایدی      دولو ایله خبرلری حرب تلر غزئ ایدی اّولی هنین ژوئی ایل  نجو
  . سفربرلیک       جّدی هنیلیردی گؤزل اعلن گون هر حّقینده باشلناجاغی هنین  محارب

وداع.            یاخیجی اورک ایله هلری عائل عسگرلرین لدا واغزا تئز ـ تئز بیز  باشلمیشدی
 . اولوردوق   شاهدی ینین هلر صحن

.  15مظّفرین       . آردیجیل    تلری غزئ ایدی اوغلن بیر الی ذک او، ایدی وار  یاشی
        . للیجه  عم فکرینی حتی چکمیش، دّقتینی اونون خبرلری محاربه اوخویوردو لراق  او

. ائتمیشدی  مشغول
. 17ژوئنین        . بورادا  آسیردیق قولق ییه موسیق اوتوروب کدا پار مظّفرله ایدی  سی

    . کی،        یاییلدی خبر بیردن ایدی وار ضابط خیلی آراسیندا ملرین آدا دولشان  گزیب
  .       . اعلنی   بو گؤروندو تلر غزئ تازا للرینده ا ملرین آدا بعضی ائدیلدی اعلن  محاربه

       . هامی      و چالدی هیمن اورکستر وقت همین توپلشدی آرایا بیر ملر آدا اوچون  اوخوماق
 .  ” “       . جماعت  چالیندی مارسیز شرفینه اّتفاق ایله فرانسه سونرا ندن هیم قالخدی  ایاغا

         . هدن   محارب هوسله بؤیوک او، ائدیر، تأثیر مظّفره بونلر بوتون قالخدی ایاغا  یئنه
 . محاربه.        چالیشیردیم داشیندیرماغا فکرلریندن اونو قدر باجاردیغیم من  دانیشیردی
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 . آنجاق           دئییردیم سؤزلر کیمی بو سایر و کدیر یلی وحش اولمایان لیق لیاقتینه  انسان
    . بارونئسا        پاسیفیست اولدوقدا بئله گؤسترمیردی تأثیر هئچ اونا سؤزلر بو بوتون  دئدیگیم

 ”! انینی     “   روم سلح اولسون رد اولن اثری مشهور زوتنئرین گؤتوروب  1فون  کتابخانادان
         . اونون    دا بو و قاریشدی اوخوماغا باشی مّدت بیر وئردیم مظّفره اوچون  اوخوماق

       . ـ  برئست نلرده کئچ هله تصادفًا نلرده گو همین ساکتلشدیردی انینی  هیج
 . اونون        راستلشدیم ایله لئبئدینسکایا فیلیپوفنا ماریا قطرانچی تانیدیغیم کدن  لیتوفس

     . ایله     قارداشی دا قادین بو گیزلنیردی تدن حکوم اولدوغوندان انقلبچی  قارداشی
            . منه  ایله هلری دوچونج اؤز فیلیپوفنا ماریا وئرن درس آرا بیر مینایا قیزیم ایدی  همفکر

   . دورده،    همین ائتمیشدی تأثیر جّدی ایلدن   1893ده کیمی   1899نجو ایله  نجو
لیتوفسک           ـ برئست نین لهستا فل داواتدارو بگ ابراهیم سرهنگ اریم بیرینجی  مرحوم

. یاشامیشدیم  شهرینده
کیسلوفودسکا        ایله فیلیپوفنا ماریا بیتیریب هسینی حّص هکی ید یئسئنتوک همین  معالج

. دوشدوم    یول تاماملماغا همی معالج
    . هدار      علق ایله شرایطی محاربه ایدیم هلی دؤنم گئری قورتاریردی، پولوم  آرتیق

     . و      جنوبا لدان شما ینین هلر حّص قوشون ایدی چوخ حدسیز سایی نلرین دؤن  گئری
گلیب           نلیکله چتی چوخ کیمی وودیا مینئرالنیه اولن آخینی بؤیوک استقامتده  عکس
    . بیزیم.      مظّفر اولمادیغیندان حامبال ایدی دولو عسگرلرله قاطارلر بوتون  چیخدیق

 . اولدو      داشیمالی اؤزو باغلمامیزی و چمدانی
  . نلر        سرنشی بوتون بیلدیک مینه قاطارا گئدن ولدیقافقازا نلیکله چتی بؤیوک  چوخ

         . نخانایا  مهما ده گؤره بونا یلر، ساتماد بلیط قاطارا بیزه ولدیقافقازدا ایدی  عسگرلر
. اولدوق             مجبور ائتمگه دوام یولوموزا ایله یولو ی نظام گرجستان سونرا بوندان و گئتمگه

 . چوخ          شدیر ائدیلمی سفربر یلره نظام للر اوتوموبی بوتون دا اورادا کی، اولدو  معلوم
اوتوموبیله    من نلیکله .  2چتی اورادا    بیلدیم آل .  12بلیط نلر    سرنشی بوتون ایدی وار  یئر

 . ایدی          ملر حکی و طلر ضاب گئدن هسینه جبه جنوب آچیلمیش قارشی هیه تورکی
     . للیکده    ه گؤز هوی افسان ایسه للر یو کئچدیگیمیز ایدی وضعّیتده یاخشی  اوتوموبیل
اوزویوخاری.           للر یو دولما کئچن ساحلیندن ینین چای تئرئم آخان ایله شیریلتی  ایدی

 . اوزانیردی        سیخیشاراق آراسینا قایالری نهنگ ینین هس در دریال قالخیر،

(ـ 1 زوتنئر     فون بئرتا یمحاربه)     1914ـ1843بارونئسسا آنت نالخلق بی یسی، یازیچ آوستریا  ـ
مکافاتی              نوبئل سونرا یدن کور ماریا و قادین ایلک آلن مکافاتی صلح نوبئل عضوو، ینین  حرکات

 . قادین   ایلک . 1889آلن       ”! قازانیب   “   شهرت بؤیوک اولوناراق نشر اثری سلح اولسون رد اونون دا
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       . ایستگاهینا    کازبئک سونرا ساعت دؤرد اوچ دوز گئدیردیک سرعتله بؤیوک  بیز
    . قوداور.       اولن کئچیدی داغ ائتدیک دوام یولوموزو یئییب یئمگی سحر  یئتیشدیک

  .      . ینین   للر یو آشیریم باشلدی سویوماغا هوا یئرده بو هلدیک یؤن طرف  آشیریمینا
 .    . دوشموشدو    قورد قره گؤرونوردو قلر بوزل ابدی کناریندا

منظره         بیر اعجازکار یایلسینا گرجستان تلی طبیع فسونکار آشیریمیندان  قوداور
  .   . بو.        سویونو ایسینمیشدی هوا ایدی ائنمکده اوزواشاغی یانا، او بورادان یول  آچیلیردی

  . ایستگاهدا         نوبتی گئدیردیک ایله ساحلی ینین چای آراقوا سولو بولنیق گؤتورن هدن  در
       . ه  تیفلیس کئچیب ایستگاهینی مسخئتی هلرینده راد دؤرد ساعت ائتدیک  ناهار

  . سکسیجی.      نف شهرده دوشدوک ایچینه اوجاغین کؤروکلنمیش سانکی  یئتیشدیک
 .       . دامادیم     گئتمیشدی خانکندینه ایدی، یوخ اورادا میرزاجلیل ایدی وار بوغاناق و  ایستی

.       . دوشدوک      یول یئولخا یوبانمادان آن بیر تاپدی بلیط قاطارا اوچون بیزیم  محّمدبگوف
     . قارشیلماق    بیزی بیرگه قلرل اوشا میرزاجلیل چکدیم تلقراف میرزاجلیله لدان  یو

      . لراق     او تعجیلی گؤره شلرینه ای ژورنالین او، گلمیشدی ایستگاهینا کؤرپوسو آغا  اوچون
 .       . دوشدو   یول سونرا گون ایکی دوز ایدی قاییتمالی ه تیفلیس

      . گون     دؤردده ساعت گوندوز گون همین ایدی اورتالری اوتون تخمینًا  بو،
 . اولموشدو  توتولماسی

    . فریدون       یازیچی آراسیندا اونلرین ایدی چوخ گلن استراحته شوشایا ایل  همین
خانم      بادصبا هسی زوج و کؤچرلی .      1بگ و    گؤروشور تئز ـ تئز بیز ایدی وار  دا

هلری.            گئج ادبیات ائوده بیزیم کی، آلدیق قرارا گله ب فریدون گون بیر  صحبتلشیردیک
اؤز.           و گلسین هسینه گئج قرائت کی، ائتدیم خواهش لدن میرزاجلی یازیب  کئچیرک

  .       . اولن   شوشادا ائتدیک تعیین گون بیز یلشدی، راض او اوخوسون بیرینی  اثرلریندن
  . آراسیندا       اونلرین ائتدیم دعوت تسئورلری ادبیا و شاعرلری یلری، یازیچ  بوتون

(ـ 1   / کؤچرلی       وکیلووا قیزی آغا مصطفی خانم /بادصبا /1881 3 2  / ـ   قازاخ کندی صلحلی ،
/1953 1  ( ـ  باکی ،16 . باکی         گئدیب اره ییه کؤچرل بگ فریدون معارفچی بؤیوک  یاشیندا

) هچی   تربی (1924ـ 1921دارالمعلماتیندا مدیر)     ئدتکنیکوموندا زاقاتال  مدیر،) 1929ـ 1925،
معاونی    ( مدیر پدتکنیکوموندا شکی)   1929قوبا مدیر     (2و ائوینده اوشاق یلی  ).1954ـ 1930سا

 . مدیر  معل امکدار
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هداغسکی،   قر خان تلیک پولدوف   1رحم بگ وار      2خسرو ده شاعرلری شوشا باشقا  و
  . دوز.         او، چیخدی گلیب قاباق ساعت بیر توپلنماسیندان قلرین قونا میرزاجلیل  ایدی

65     . قلرین    قونا دگیشیب اگنینی اراق باخمای نلوغونا یورغو گلمیشدی یول  وئرست
 . چیخدی  یسینا قارش

    . خسرو      دگیشمیش دنیاسینی ایندی اوخودولر شعرلرینی اؤز شاعرلر ه گئج  همین
تأثیرلی            درجه سون شعرلرینی اؤز ایدی، اوستاسی قرائت هل گؤز چوخ پولدوف  بگ

”  “   . فرضعلی.      مل میرزاجلیل اوخودولر اثرلرینی اؤز دا یلر یازیچ  اوخویوردو
   .       . درجه  سون میرزاجلیل کئچدی اوغورلو و جانلی چوخ ه گئج اوخودو هسینی  حکای

   .       . اداره  تصرفاتی میرزاجلیل قاییتدی کنده سونرا گون ایکی او، قالمیشدی  ممنون
          . ده    تئز و گلیر استراحته نلوگه گو نئچه بیر آرادا او، قالیردی کندده اوچون  ائتمک

. دؤنوردو  گئری
و             ماراقلندیریر چوخ شلری ای تصرفات و حیاتی کند کیمی منیم ده  میرزاجلیلی

.            . ائدیر  حساب الی فاید و ملی لز ایشده بو اؤزونو انسان علوه عدن مناف ائدیردی  جلب
اؤزونو            سالرکن سهمانا گذرانینی و حیات هنین طبق اولن اشاغی چوخ هسی سوّی  مدنی

          . و    آلداتماغا بیرینی ـ بیر کس هر هده طبق بو عادتًا، ائدیرسن حساب کلی ه گر نلرا  انسا
        . ایله   معرفتی منطقی، عقلی، اؤز میرزاجلیل للردا حا بئله ائدیردی جهد  اینجیتمگه

 . قویوردو      یولونا نلیقل آسا چوخ هلری مسأل هلی مباحث
      . تصرفاتی     میرزاجلیل سونرا گون نئچه بیر قاییتدیق کنده بیز للرینده اّو  سپتامبرین

  . باشقا         لدان ژورنا دوشدو یول ه تیفلیس اوچون شلری ای ژورنالین وئریب تحویل  منه
    . سدا          کور ده هم و ایدی هییجی دینل آزاد سدا کور عالی ایدی، وار ده سلری در  اونون

. دوستلشمیشدی     محکم فل تاتارینو جناب چالیشان

(ـ 1   / هداغسکی    قر ٔهداغلی قر اوغلو یخان حسنعل یخان /حسنعل /1848 1 ـ  28 شوشا ،/ /1929 12 2، 
فیلولوق،)          هچی، ترجم تشناس، ادبیا معلم، شاعر، فپروری، معار آذربایجان ملی گؤرک ـ  شوشا

 . خادمی    تئاتر خطاط، محّمدقلی       1804تاریخچی، خانی ینین محل هداغ قر نین آذربایجا گونئی  ده
   . اوردوسونون         روس او، مسکونلشیب شوشادا هرک کؤچ آذربایجانا قوزئی بیرگه ایله رعّیتی  خان

(    )       . ستوان  مثًل جزء افسر پوروچیک اوردوسوندا روس هداغلی قر یخان حسنعل اوغلو ایدی  سرهنگی
اوغلونا.            آدی هدیگیندن گؤرم هسینی گلم دنیایا اوغلونون و ائتدیگیندن وفات ائرکن او،  ایدی

وئریلیب. 
/         ـ 2 آذرین      بگ ابراهیم هسی، نتیج ذاکرین بگ قاسم ـ فولدوف پولدوف اوغلو بگ ابراهیم بگ  خسر

   ”  “    .   . اونون  اثرینده هلر سن نلی قا اوردوبادی محّمدسعید هییب ایشل مفتش شاعر  ده 1905اوغلو،
 . یازیب      اولدوغونو شهید هسیندن گولل ارمنی شوشادا
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25
فعالّیتینی            ایله قایداسی اؤز مکتبی قیز ـ اوغلن آچدیغیم اوچون قلری اوشا  کندلی

 .        . ائتمیشدیم  دعوت معلم سامارادان مکتبه ایل همین ائتدیریردی دوام
آرتیق     تین مدح اوغلوموز .    7بؤیوک و    تحصیل بوتون اونون ایدی وار  یاشی

 . مینا         یوللدیم میناگیله قیزیم ه، تیفلیس ایله آتاسی ائدیب تداروکونو  یاشاییش
اوچون          اوخوماسی و یاشاماسی ائوینده ائبئرین مادام هسینده، عائل هلی فرانس تین  مدح

.        . ایدی    وار قیزلری یاشید تله مدح هنین عائل همین قویموشدو یولونا شلری ای  بوتون

. یلر            وئریرد تربیه و تعلیم یوکسک هده سوّی برابر ایله قیزلری اؤز مدحته  اونلر
   . منه        مینا سونرالر گئدیردی گؤرمگه مدحتی بیرلیکده ایله مینا ملردا بایرا  میرزاجلیل

تله          مدح اوغلو سئودیگی آرتیق جانیندان دفعه هر میرزاجلیل کی،  دانیشیردی
اوزادی            ـ اوزون اونلر یلر، آت بوینونا ینین آتاس وجدله دا اوغلن گؤروشر،  مفتونلوقل

 . یلر        اؤپوشرد قوخولشار، ساریلیب دویمادان بیرلریندن ـ بیر قوجاقلشار،
مظّفرله          1916 اوغلوم منیم و تله مدح اوغلوموز میرزاجلیل یازیندا ایلین  نجی

   ( )    . ائتمک    پیوند قارشی هیه آبل هیه چیچ اهالینی او، قاییتدی کنده سدن تیفلی  بیرلیکده
 . گتیرمیشدی     آلیب لنف خلو چو اوچون

       ( ـ    ( گل للیق، یاشی اطراف ایدی، اعجازکار کیمی یلر قک قابا یلر هک اؤت دا باهار  بو
 . ایدی      ایچینده عنبر ـ ِعطر چیچک،

سؤزلری       1916مارس  30میرزاجلیل  بو مکتوبدا گؤندردیگی منه ایلده  نجی
 .      .   “ ژورنالین:  آلمیشام اذن اوچون نشر آرتیق اولورام ائوینده گین یب عینعل  یازمشدی

 .   ” “ ادان      اور قالجاغام نخاناسیندا مهما اسلمیه و هجگم گئد ییا باک اوچون شلری  ای
. بیلمیرم    هله یوللناجاغیمی هارایا

هدیرلر؟    نئج قلر اوشا و یاکبر عل
جلیل”. 

26
منیم      اراق باخمای کلریمیزه کلی اینجی هلریمیزه، مباحث لله میرزاجلی  بیزیم
مشغول           او ایله شلری ای سندلشمه بوتون اولن سده تیفلی و هده گنج  دارائّیتیمین

. گؤندریردی.          سندلری ضروری بوتون بلردا مکتو رسمی یاریم یازدیغی منه  اولوردو
” “   .        . اؤلولر    وقت همین یازمیردیم مکتوب اونا ده من آرا بو وئردی فاصله یازماغا  سونرا

      . بیر     گلمز عقله محتشم، چوخ پیئس قویولموشدو تاماشایا تئاتریندا فین ییئ تق  پیئسی
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         . تلقرام  بیر اسیز امض و آدسیز منه میرزاجلیل مناسبتله بو قازانمیشدی  اوغور
.      . دوشمزدی: “    یئره آتسان ایگنه تئاتردا قازاندی اوغور غیرعادی پیئس  گؤندرمیشدی

 . یلر      آلقیشلد گورولتولو مؤلفی یلر تاماشاچ هده فاصل . 2500هر بو   توپلندی  مانات
.   . سلم    ییا هام دوشورم یول قآبادا عش نلرده گو

 . شهری  ”.1916آوریل  30باکی ایل   نجی
ینین         یارادیجیلیغ و سئوینیردیم چوخ اوغورلرا قازاندیغی اونون البته،  من،

      . ژوئنین  سونرا، بیتیردیکدن شلریمی ای موسم همین هییردیم گؤزل هسینی  بهر
یایلغا          شوشایا بیرگه ایله قوللوقچو نوکر، گؤتوروب هامیسینی قلرین اوشا نلریندا  سو

منزل.           ملکونده نین ا شکری یئنه کیمی، هکی ایلد اّولکی سمتینده، ارمنی شهرین  گئتدیم
  . نگران.         یامان ایدی یوخ مکتوب لدن میرزاجلی کی، ایدی مّدت بیر هدیک هل  کرای
آچیقجا.            اوندان ایدی، للری اّو اوتون دا یا آخرلری، هنین ژوئی یا هسن، دئی  قالمیشدیم

هشترخانا.          سونرا سامارایا، اورئنبورقا، ادان اور سمرقنده، قآباددان عش کی، یازیردی  آلدیم
  .      . ائوه   سونرا کلر هج دوش یول پئتروفسکا سونرا ولدیقافقازدان کلر هج گئد ولدیقافقازا  و

. یلر.          گلد شوشایا نجفوف علیقلی و میرزاجلیل اورتالریندا اوتون تخمینًا اجاق  قایید
  .”       “ : التفاطل   او، مشهورلشمیسان قدر بو سن کی، سئوینیرم چوخ دئدیم اونا  گؤروشنده

.   .”    “ : باریشدیق  هجه بئل هدیم ایست اولماق لیق سنه وئردی جواب

27
ه           تیفلیس تی مدح ایل بو کی، گلدیک قرارا لله میرزاجلی اولدوغوندان وقت  هلی
نیکیتیچ        نیکولی معلمی مکتبین رئال شوشاداکی اوغلوموزو هیک،  گؤندرم

        . ارزاق   نلیقل آسا ـ ایدی اویغون داها منه بورا یئرلشدیرک ائوینده فین ییئ  واسیل
اونا           تعجیلی اؤزومو اولسا ه حادث بیر حتی چکردیم، باش هینده ایست هردیم،  گؤندر

هردیم.  یئتیر
       . کتاب    ـ حساب و آلماقدا پامبیغی علیقلی قاییتدیم کنده للرینده اّو  سپتامبرین

 . ائدیردی    کمک بیزه آپارماقدا
   . سونرا،         آی بیر دوشدو یول ه تیفلیس گؤتوروب ده مظّفری و تیمورو  میرزاجلیل

  . اونلر    گئتدی علیقلی ایسه ” 1917اوکتوبردا “ نشر     ی ملنصرالدین اوچون ایل  نجی
 . یلر  حاضرلشیرد ائتمگه

 . گلدی            کندینه کهریزلی یانیما، منیم برابر ایله قلری اوشا مینا قیزیم پاییز بو
گورجو           نفر نئچه بیر یئنه اوچون ائتمک کمک ییغیمینا پامبیق  میرزاجلیل
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    . ده.        ایل همین بیز ایدی نلر جوا درست یاخشی، چوخ هامیسی اونلر  گؤندردی
. بیلدیک       قورتارا ییغیب وقتینده پامبیغی حسابینا اونلرین

28
1917)   . هرچند        سمتینده ارمنی آپاردیم شوشایا قلری اوشا من یاییندا ایلین  نجی

    ( کرایه       ائوینی یایلق آرزومانوفون قالماییم اورادا کی، توتوردولر دیله منی  کی،
کنده،.           ادان اور گلدی، یولوخماغا بیزی شوشایا میرزاجلیل سونرا مّدت بیر  گؤتوردوک

 . دوشدو     یول ه تیفلیس ایسه کنددن
    . ایله       قلری اوشا دا مینا گئتمیشدی نخجوانا هدار علق ایله شلری ای اؤز  میرزاجلیل

   . قانتورچوسونون      کهنه لین میرزاجلی گلمیشدی یایلغا یانیما منیم سدن تیفلی  بیرگه
آرتیق      مانیا ائتدیگیم حمایه یسی، منّورله      10باج قیزی لین میرزاجلی کی، ایدی  ایل

      . وار    دیپلومو ملیک معل وئرمیشدیم، تحصیل مانیایا یاشاییردی ائویمده منیم  بیرلیکده
     . ائلچی.        مانیایا روس بیر جوان دئمیشدی درس مکتبینده کند بیزیم مّدت بیر  ایدی

     . جاهازینی      بوتون اونون داخلینده امکان وئرمیشدی یلیغینی راض اؤز دا او  دوشموش،
 . یلر.            گئتد سالدیق یول سونرا یئمگیندن آخشام بیر ساده و کسیلدی نلری کبی آلدیم
   . ده        یئنه تی مدح قاییتدی ه تیفلیس تیمورل و مظّفر میرزاجلیل نلریندا سو  یایین

 . ساخلدیق    گیلده ییئف واسیل معلم
      . قالدی،     یانیمدا منیم ایله قلری اوشا مینا دؤندوک کنده بیز اورتالریندا  سپتامبرین

 . سیاسی        ایدی باهالیق چوخ شهر چتینلشمیشدی، یاشاماق سده تیفلی  چونکی
داها        حیاتی کند سانکی گرگینلشدیردیگیندن بلرینی عص نلرین انسا یلر  سارسینت

 .      . چیخدی   عکسی بونون تامامیله آنجاق ایدی اولمالی راحت
قولدورون         ـ قاچاق تسیزلیغی ثبا حکومتین یئنی سونرا هسیندن دئوریلم یین  نیکول

      . تالییر،       فسیزجاسینا انصا جماعتی یازیق بو اونلر آچمیشدی دا آز بیر ایاغینی ـ  ال
 .         . اولموشدو  هلی درجه سون گلیش ـ گئدیش للر، یو یلر ائدیرد ظلم

    . قورخوسوندان     قولدورلرین جماعتی آران ایدی لزم گؤندرمک ارزاق  مدحته
تلیق          قی شهری بدن سب بو چکینیردی، آپارماقدان ارزاق بیلمیر، قالخا  شوشایا

 . باشلمیشدی   آجلیق بوروموش،
چیخماغی          یول ایله آرابا اوچون گؤرمک تی مدح محّمدووا سکینه  قوللوقچوم

          . واجب  باشقا و چای قند، ائویمیزه بازاریندان آغدام ایسه نباش قاییدا گؤتوردو  بوینونا
 . ایدی   آلمالی ارزاق
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      . بیر     شئی هر کی، تاپشیردیم ییا آراباچ دولدوردوق ارزاقل آرابانی هجک گئد  شوشایا
 . اونا            چاتدیرسین ال به ال اوغلونا یاکبر عل حمید آدامیم اعتبارلی اونو خصوصیله  یانا،
      . مین        اوچون آلماق ارزاق ایسه هیه سکین وئردیم ده فشنگ و تفنگ اوچون مدافعه  اؤزونو
 .        . تیکدی    پالتارینا پولو بو سکینه قورخوسوندان قولدورلرین وئردیم پول قدر ماناتا

آلماسی          ارزاق کس هر ائشیدیب هجگینی دوش یول هنین سکین قونشولر  بیزیم
بیری       ـ پول قدر بیر بیری  30اوچون یسی   50، بعض حتی ،100 . سکینه   وئردی  مانات

قولتوغونا            ـ قویون و بلرینه جی هسیک تل ـ تلم آلیب للری پو بو  قونشولردان
دورتوشدوروردو. 

ینین  کند هداغلی هلری        1قر ن و ائدیر هجوم هسی دست قولدور اونلرا نلیغیندا  یاخی
       . دایاییب    خنجر و تاپانچا باشینا هسینه، سین هنین سکین آلیرلر للریندن ا توتوب  وارسا

.          . آپاریر   پول سکینه کی، یلر اید معلوماتلی ادان قاباقج اونلر گؤرونور، ائدیرلر طلب  پول
  . پولومو           منیم وئریر چیخاریب هامیسینی ایدیسه وار نه جیبینده و قوینوندا ده  سکینه

   . بو       نباش قاییدا سکینه بیلمیرلر تاپا قولدورلر تیکدیگیندن تلرینا قا ایچ ینین  پالتار
.          . ایدی     قادین بیر درست و صادق درجه سون او، قایتاردی منه کیمی اولدوغو  پولو

     . هسینی      عائل بوتون اونون للرینده ای آجلیق ایدی مسلمان اری یهودی، اؤزو  سکینه
. وئردیم     ایش اونلرا ساخلدیم، ائویمده

29
   .    . مظّفردن    و لدن میرزاجلی هییم نئیل بیلمیردیم هئچ ایدیم نگران یامان تدن  مدح

         . بیر     هئچ اوزدن بو سویموشدولر، پوستو کئچن یولوندان یئولخ ایدی یوخ اتر ـ  خبر
. بیلمیردیک   آل معلومات

هسن،  .1918دئی      . یاخینلشدی      فایتون بیر ائوه بیزیم ایدی آیی ژانویه ایلین  نجی
    . وار      یاپینجی ایری چیگنینده اوتورموشدو یوزباشی باهادور کندیندن تلی اف  فایتوندا
آندا.           بیر و چیخدی آتیلیب ت مدح آلتیندان یسی یاپینج ینین یوزباش ل ناغاف  ایدی
           . انسانا  خیرخواه بو باهادورا، هدیم بیلم هئچ کی، سئویندیم قدر او من ساریلدی  بوینوما

 . ائدیم   مّنتدارلیق نئجه
 . دانیشیم      هسیندن گتیرم نئجه تی مدح باهادورون ایندی

.ـ 1  ( یئرلشیر      (    رایونو مارتونی دقمونین کئچمیش رایونوندا خوجاوند نین آذربایجا ـ کندی هداغلی  قر
یسی   ال اه هداغلی . 800قر کنددی       اولن چوخ قدر بیر اونو   1992اوکتوبر  2نفردن یلر ارمن  ده

 . ائدیب  اشغال
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 . چوخ           مهمانداروف سلیمان انقلبچی ـ ایدی وار دوستوموز بیر عزیز چوخ  بیزیم
  . حتی   ایدی آدام ”   1928مشهور کی،   “  اوخوموشدوم غزئتینده ووستوکا زاریا ایلده  نجی

نی        استالی یولداش پلنلشدیریلن هسی اؤلدورولم واغزالیندا باکی مهمانداروف  1سلیمان
 . سالمیشدی           یول مسکویا یدن هجر بیل سلمت ـ ساغ اونو و ائتمیش خبردار

سلیمان    بو بگ       1918همین کریم یسی عم شوشادا، قیشیندا ایلین  نجی
        . وضعّیتینی   چتین تین مدح اوغلوم ده گدن ب کریم ائله ایمیش گیلده  مهمانداروف

    . امین.       صادقلیگیندن بیزه مدا آغدا گتیریر آغداما ایله اؤزو گؤتوروب تی مدح  ائشیدیر
     . هسین       گؤرم کس هئچ کی، تاپشیریر ائدیر امانت اونا اوغلومو تاپیب باهادورو  اولدوغو

 . همین         چاتدیرسین منه گتیریب و گیزلتسین آلتیندا ینین یاپینجیس اوشاغی  دئیه
.    (  ) یلر        بیلرد ائده طلب پولو آزادلیق فیدیه مندن آلیب گیرو اوغلومو قولدورلر  دورده

. یاییلمیشدی       گئنیش چوخ تلر وق او للر حا بئله
      . بیر      یاخین آدلی ماکارووا یسی باج شفقت گلدی بیزه سلیمان سونرا مّدت  بیر

 .      . ایندی   ائدیبمیش معالجه کده کیسلوفودس سلیمانی ماکارووا دئدی اولدوغونو  تانیشی
         . ایش   بیر نسه یسینا باج شفقت بو اولدوغو ضامن سلیمان قالمیشدی شسیز ای  ایسه

      .  . مکتوب   کیسلوفودسکا اونا، هده بار بو سلیمان یلشدیم راض ائتدی خواهش  وئرمگیمی
  . گؤره.           اونا اولدو پیدا ائویمده منیم شکیلده هوی معجز قادین سونرا مّدت بیر  یازدی

        ” گئری“ هسیندن جبه مسلمان نلر قوشو ایل همین کی، دئییرم هوی  معجز
 . ایدی            وار اغتشاش جلیک، مر ـ هرج قلیق، قاریشی یئرده هر گؤره بونا یلر، چکیلیرد

  . نلری        سرنشی بوتون ائدیرلر احاطه فایتونو اولدوغو دا اونون قولدورلر هده  بردع

(ـ 1  ( ) استالین    جوقاشویلی ویساریونوویچ قانلی)    1953ـ1881ایوسیف ان انین دنی  ـ
   ” ائدیب؛       (“ لغو آدینی ترکستان بیری نلریندن دشم غّدار ان کلرین تور تاریخده  دیکتاتورلریندان،

سورگون            قلریندان تورپا دوغما للرینی ائ تورک یئرلردن باشقا و قافقاز قوزئی آخیسکا،  کریمه،
 ” اونلرین        “ ، آذربایجانلی هرک شدیر دگی آدینی کلرین تور اولن مّلت کلو کؤ ندا آذربایجا  ائتدیریب؛

.(         ” ائتدیریب “  محو جسمًا ضیالیمیزی قاباقجیل ان نلرجه می آدلندیریب، دیلی آذربایجان  دیلینی
     : یسی      جمهور سوسیالیست فدرال سوئت روسیه توتوب هلری وظیف بو یده شورو اتحاد  کئچمیش

) کومیساری      خلق اوزره هلر مسأل سوسیالیست)    1923ـ 1917مّلی فدرال سوئت روسیه ، 
کومیساری     ( خلق نظارتی دولت یسی سوسیالیست)    1920ـ 1919جمهور فدرال سوئت روسیه ، 

 ) کومیساری        خلق شلیگی مفت کندلی ـ فعله یسی خلق)   1922ـ1920جمهور شوروی اتحاد ، 
صدری   ( ینین شوراس باش).      1953ـ 1946کومیسارلری عالی ینین هلر قّو حلی سل شوروی  اتحاد

صدری)     (1953ـ 1941فرماندهی ( ینین هس کمیت مدافعه دولت شوروی)  1945ـ 1941، اتحاد ، 
کومیساری   ( مدافعه کومیساری)       (1946ـ 1941خلق خلق هلری قّو حلی سل شوروی اتحاد ،1946 

. 1953ـ 1922). 1947ـ یسی       باشچ ینین پارتیاس کمونیست شورا آراسیندا للری ای
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        . کیمین      و مدیر کی قادین بو کی بیلنده آنجاق آلیرلر للریندن ا وارسا هلری ن و  آختاریر
.       . اؤتورور      آغدامادک اونو بیری قولدورلردان حتی آلمیرلر نه هئچ اوندان گئدیر،  ائوینه

    . یاشی      ینین قاد بو ایدی قازاخی سیبری ماکارووا یسی باج ایدی،   50شفقت یاخین  یه
 . گؤرونوردو    گنج یاشیندان آنجاق

   . اتریش        هده، محارب سونونجو چالیشمیشدی اوزره هسی پئش اؤز بویو عمری بوتون  او،
.     . یلر     بوراخمیشد اسیرلیکدن اونو سونرا دوشوبموش اسیر ائدرکن سارغی هسینده  جبه
. یلر         ائتمیشد کمک قاییتماسینا پئتئربورقا سدن پاری دوشموش، یول پاریسه ادان  اور

  .     . بو    من بلر اولو تانیش نل سلیما اورادا گلیبمیش کیسلووودسکا ایسه قدان  پئتئربور
 . دوستلشدیم  قادینل

بیر         گؤره هسینه ائتم خلص قهرمانجاسینا یلری یارال انین ماکاروو یسی باج  شفقت
        . ده    بیزده نلیغی قهرما خاص اؤزونه او، بیرینده نلرین گو ایدی وار اوردئنی  نئچه
  . بیر.         هئچ یاشاییردیق وضعّیتده اوتورموش اوزرینده وولکان بیز تلر وق او  گؤستردی
        . ائده   هجوم ائویمیزه بیزیم ناورتاچاغی گو گونون آندا، هنیلن ایست ایدی یوخ  حکومت
 . بیلردی             قال جزاسیز بونلر بوتون ده هم یلر، بیلرد اؤلدوره ووروب و یاغمالیار بیلر،

مداکی         آرا منیم نلریمل اوغل عمی منیم تلرده وق همین ائله تلیکدن،  بدبخ
     . خیانت      آنجاق گوونمیردیم، اونلرا دوزدور، ایدی وضعیتده گرگین ان دعواسی  دارائّیت
      .     . الی  فاید و اولدوغوم لزم لراق او باشلیجا ایدی باشقا سمت گووندیگیم همیردیم گؤزل  ده
 .    . اونلرین    ایدی یلریمیزدن کندل قوروقچولریمیز باغلییردیم بئل یلره کندل  اولدوغوم

. ایدی           اوغلو م محر قاسم صادق بیزه و جسور یسی، سئویمل لین میرزاجلی یلری  باشچ
. دولشیردی          طرفینده دؤرد ائویمیزین گوندوز ـ ه گئج حلی، سل الی او،

حلریمیز           سل دا انین مین قیزیم تلیک رحم دگیشمیش دنیاسینی ایندی ده،  منیم
     . اوچون       مدافعه تعجیلی ه، حادث ناغافل اولوردو وضعّیتده دولو اوچون آتیشماق آن  هر

. ایدیک  حاضر
. ائشیتدیک        سسی گولله آردا ـ آرد بیرینده هلرین گئج

 . مینا        گؤرونوردو همیزدن پنجر ولری آلو ینین یانغ قالخان باشیندان یوخاری  کندین
    . قاسم        اولن قارووولدا همیشه باخیردیق یانغینا آچیب یلری قاپ بایر بیرلیکده مظّفرله  و

.    !  “  : دوشور     ایشیق اوستونوزه هییرسیز؟ نئین خانم، قیشقیردی و گؤردو بیزی  بیردن
    .”! چکیلیب      گئری هسیک تل بیز باغلیین یلری قاپ چکیلین، بیلرلر، وورا  سیزی

           . ویییلتی  بیری هلردن گولل و یاغدیریلدی گولله آردا ـ آرد وقت بو باغلدیق یلری  قاپ
    . یلریمیز       هتچ گؤز باشقا و قاسم سانجیلدی یئره دوردوغوم منیم دوز ییا، قاپ  ایله
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.      . یلر   قاییتد گئری یبوش ال سویغونچولر نهایت، یلر باشلد آتیشماغا قولدورلرل
ایله            هسی دست ینین باش قاراش قولدور اولن کندیندن بایات ایسه وقتده بیر  باشقا

   . ملریمین     قوهو منیم اونو کئچیرمیش نلیغیندان یاخی کندیمیزین بیزیم ناورتاچاغی  گو
      . سالیر،        هارای قاپیب تفنگی تئز و تانیییر گؤروب دشمنی قان اؤز اولن قوناق  ائوینده
   . قاچاق         آدام همین هجگم اؤلدور قاراشی ساعت بو هیین، قویم کی، باغیریر ـ  قیشقیریب

 . بو           باشلییر قاچماغا ایچیندن باغین بیزیم یولل کسه اوچون کسمک یولونو  قاراشین
.    ( گؤتورولورلر       (  آردینجا اونون اوزوندن عادت ایله طبیعی ـ سوق دا شلری یولدا  وقت

قاراشین          دا قاسم سیرادان او لچولریمیز، قارووو بوتون اولن یلریمیز همکندل  البته،
 . یلر    اید طرفینده نلرین اول علیهینه

بیردن         ماکارووا یسی باج شفقت قوناغیم ایچینده انین آتیشم قاچاقوغون،  بو
یارالرینی           قاراشین باشلدی اراق باخمای هلره بوتون و چیخدی کیمی گولله  هارادانسا

 . بو.          شدیر کئچینمی هدن گولل بیرجه ائله قاچاق کی، اولدو معلوم آنجاق  ساریماغا
. گرگینلشدی          شکیلده جّدی تلری مناسب ینین کند بایات کندله بیزیم سونرا هدن  حادث
و              تهدید قورخودور، یاندیرماقل و تالماق ـ چاپیب کندی بیزیم تئز ـ تئز یلر تل  بایا

        . الیمیز    بیر وئرمیردیک، الدن احتیاطی ده بیز آنجاق یلر گؤندریرد شلر سفار دولو  هده
        (  ) وضعّیتده  حاضر ائتمگه مدافعه اؤزوموزو آن هر ایدی، ماشاسیندا تفنگین  تتیکده

      . اولسون.       ده نفر بیر ائوده بیزیم ایدی قلی آجیناجا چوخ ایسه وضعّیتیم منیم  ایدیک
جمعی      ایدی؛ یوخ کیشی و   10یئتیشمیش ایدی     4قادین وار اوشاغی اوغلن  آزیاشلی

ت      مدح بؤیوگو ان اونلردان . 9کی، ایدی   یاشیندا

30
1918” “    . حرّیت        بونا الی اه یئرلی گئدیردی آلیب باش آنارشی غدا هبا قر ایلده  نجی

 . حکومت.         یاشاییردیم کندینده کهریزلی بیرگه مله یلری خدمتچ و مله ه عائل من  دئییردی
   . قتل        و سویغونچولوق ائدیردی هدیگینی ایست کس هر ایدی، اؤزباشینالیق ایدی،  یوخ

  .      . یاشایان   سده تیفلی ایدی باغلی للر یو و پوست چئوریلمیشدی حال  عادی
. ایدیک          ایچینده تشویش بیلمدیگیمیزدن آل معلومات بیر هئچ حّقینده نلریمیز  یاخی

تلر          احوال دهشتلی هده بار کلر ایشل وئرن باش طلرینده خ دمیریولو و سده  تیفلی
 . مرحوم.        هییک هج هی گؤرم اوزونو دوغمالریمیزین داها بیر بیلیردیک ائله یلر  دانیشیرد

    . محّمدبگوف        مهندیس اری اونون قالیردی بیزده ده هله ایله قلری اوشا مینا  قیزیم
         . تیمورل  اوغلو یسی باچ اؤز و مظّفرله اوغلوم منیم میرزاجلیل هییردی ایشل سده  تیفلی
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 . ایدی   سده تیفلی برابر
 .         . بیردن   گئتمیشدیم گزمگه طرفه دگیرمان قلرل اوشا و قیزیم من ایدی آیی  فوریه
   . آنجاق         هیجانلندیق، اّولجه چاپیر آتلی بیر ساری بیزه طرفدن کند کی،  گؤردوک

    . چوخدان       نهایت، دئمه، سن ساکتلشدیک قدر بیر گؤردوکده اوزونو سئوینجک ینین  آتل
      : گلیب   تیمور مظّفر، خان، یوسف میرزاجلیل، قلر قونا عزیز هدیگیمیز  گؤزل

ـ.         ساغ للری یو قلیقدا قارماقاریشی بو گتیرمیش، بختی اونلرین یلر  چیخمیشد
     . یلرین    نظام هلرینده، حّص ی نظام ینین خط دمیریولو یلر بیلمیشد گله کئچیب  سلمت

کیم،           ائتمیش، سوال ـ سورغو ساخلمیش، اونلری یئرلرده دؤندوگو گئری هدن  جبه
     . مسّیب     گلمکده سلمت یولو بو یلر بوراخمیشد سونرا اؤیرندیکدن قلرینی اولدو هچی  ن

 . ائتمیشدی        کمک للیجه عم اونلرا نفر بیر آدلی آغایئف
هیه          گنج هدار علق ایله شلری ای خدمتی اؤز محّمدبگوف دامادیم سونرا ییاریم  آ

.     . قابلشدیریلدی     اشیالر حاضرلندی، فایتون باشلدی تداروکونه یول اوچون  گئتمک
          . دامادی  کی، گلدی چاپاراق اوغلو عمیم کنددن قونشو وقت بو باشلندی  وداعلشما

        . ینین  کند الی ساریج یولوندا، آغدام بس کی، گتیردی خبر هیین قویم  گئتمگه
   . دامادیمی     کی، هییرلرمیش ایست بلر قورو تله هدیرلر، گودوکد قولدورلر  یاخینلیغیندا

.     . قویمادیم     گئتمگه اونو من نلر آلسی فیدیه مندن گؤتوروب گیرو
         . مشکله   بئله گئتمک کنده بیری او کنددن بیر حتی ایدی گوجلنمکده  آنارشی

 . خبر.         چکیردیک کشیک آردیندا ینین قاپ ایله ه نوب هنی گئج بوتون  دؤنموشدو
 . آنجاق          حاضرلشیر باسقینا ائوه بیزیم هسی دست قولدور کندیندن بایات کی،  آلمیشدیق

        . ساغمال   باش نئچه بیر عوضینده هدیکده، بیلم سوخول ائویمیزه یلر هد بیلم ائده  بونو
 . یلر     آپارد سوروب چامیشیمیزی و اینگیمیزی

و          کلریندن ایستدی چوخ خاطریمی احمد ایله هقلی آلل کندیندن تلی اف  سونرادان
قولدورلری          همین هرک ائد استفاده نفوذلریندان اؤز اوچون قلری یاندیردی جان  منه

 . نلر         قایتارسی گئری هنی قر ـ مال قلری اوغورلدی کی، یلر ائتد مجبور

31
    . آدام         نفوذلو نئچه بیر گلیر آذربایجانا کلر تور کی، یاییلدی خبر سونرا مّدت  بیر
   . ایران         سونرا بوندان اولونموشدو تعیین فرمادار و گلمیش آغداما و شوشایا  آرتیق

پاشانین       انور هرک کئچ کؤرپوسوندن آفرین خدا آرتیق   1طرفدن، آدی  قارداشی،

پاشا   (ـ 1 انور /عصمت /1881 11 ـ  23 استانبول ،/ /1922 8 4  .( امپراتورلوغونون  عثمانلی تاجیکستان ، 
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پاشا     نوری اولن بللی خلرینا .       1چو یئرلی  دایانیر، یئرلرده بعضی بویو یول او،  گلدی
 . تعلیماتلندیریردی     اونلری توپلییر، هلرینی نمایند جماعتین

   .          . بیر  کندیمیزده کیچیک اولدو پیدا وبا ـ بل بیر یئنی وقتی بیچین گلدی  یای
  .   (  ) تعجیلی        من اؤلدو و اولدو دچار یولوخدو هلیگه خست بو نفر آلتی ایچینده  گونون

فدان      یبگو یوئرد عل بگ باهادور حکیم گئتدیم، ) 2آغداما ) و     قطره دامجی اوچون  وبا
   .     (  ) ایله  کمکی حیدرین قاییتدیم گئری آلیب هسی ماّد عفونی ضد  دئزینفئکسیا

   .(  )    . ی       ترّق و اّتحاد ژنرال تام فریق بیرینجی خادمی سیاست و ی نظام تورک للرینده ای  سون
 . بیری     رهبرلریندن و قوروجو ینین ”   1913جمعّیت چئوریلیشله  “  وئریلن آدی باسقینی بابعالی  ده
 . ائدیب     تأمین هسینی گلم اقتدارا عثمانلی       1914جمعیتین لراق او طرفدار یاّتفاقا نظام ایله آلمان  ده

حربّیه          للرینده ای ساواش ائدیب، اؤنجوللوک هسینه گیرم ساواشینا دنیا بیرینجی ینین  دولت
) ( )     ( معاونی(  وکیلی فرمانده باش و جنگ وزیز /ناظری /1914 1 /ـ 3 /1918 10 ی)  14 نظام لراق  او

. ائدیب   اداره کیچیک         1918سیاستی اوچون تمیزلمک یلریندان اشغالچ ارمنی ـ روس ینی باک  ده
اولماقدان            محو خلقیمیزی هرک گؤندر آذربایجانا بیرگه ایله اوردوسو اسلم پاشانی نوری  قارداشی
          . هده  روسی و آلمان سونرا هسیندن بیتم مغلوبیتله اوچون تورکیه ینین ساواش دنیا ائدیب  خلص

. اولوب           شلیقدا امکدا کلرله بالشوی آپاریب، مجادله مقصدیله گتیرمک آرایا بیر قلرینی خل  تورک
آوریل      (  هسینده وئریلم کلره بالشوی حاکمّیتین لراق ییخی ینین جمهورّیت  قارداشی) 1920آذربایجان

   . مجادله           مّلی آناطولوداکی اویناییب رول مهم بیرلیکده ایله پاشا خلیل یسی عم و پاشا  نوری
 . هییب      ائدیلم قبول ده هییبسه ایست قاتیلماق شرق    1920حرکتینه یدا باک سپتامبریندا  نین

ینین  قلر .      1خل قازاندیقدان    غلبه جهانشمول ساواشیندا ساکاریا آتاتورک قاتیلیب قورولتایینا  نجی
ایاغا              قارشی اشغالینا روس کلرینی تور آسیا اورتا گؤره چئویردیگینه اوز اوندان حکومتی شورا  سونرا

نلیغینی         کاغا توران اراق یاراد پارتیاسینی شورالری تورکیه مدا باطو اوچون  قالدیرماق
    .      ( بیرلشدیریب( کلری تور هرک گئد ترکستانا گؤستریب فعالّیت بؤیوک اوچون قورماق نلیغینی  خاقا
      . نلریندا    یاخی بلچیوان ندا تاجیکستا نلرینده گو بایرامی قربان باشلدیب انینی عصی باسماچی  و

  . هسی         جناز باسدیریلیب کندینده چئغئن و اولوب شهید ایگیدلیکله چارپیشمادا کلرله  1996بالشوی
 . ائدیلیب       دفن یوردوندا آنا لراق آپاری هیه تورکی دا

) (ـ 1  ) کیللیگیل   نوری پاشا ـ  1881نوری استانبول ،/ /1949 3 2   ( اوردوسوندا  عثمانلی ـ استانبول ، 
ایلک              ائدن استحصال پارتلدیجی و سلح هنین تورکی ـ آدامی ایش دورونده جمهورّیت و  فرمانده

قارداشی.          پاشانی نوری اولن قارداشی کیچیک انین پاش انور ینین   1فابریکانتی ساواش دنیا  نجی
سلرین            رو اساسًا آندلشماسینا لیتوفسک ـ برئست ایله اوردو بیر عبارت نلردان مسلما نلریندا  سو

     . کسمیش     یسینی قارش اونون پاشا نوری گؤندریب آذربایجانا قلرینا، تورپا قافقاز  بوشالتدیغی
خلقینی           آذربایجان هییب، تمیزل یلردان اشغالچ ارمنی و روس ینی باک هرک ائد مغلوب سلری  انگلی

 . قورتاریب      اولماقدان محو علیله نلرین دشم تورک     1918بو اساسًا آندلشماسینا مودروس  ده
اوغروندا             استقللی نین آذربایجا و قالیب بورادا پاشا نوری ده ائتسه ترک آذربایجانی یلری  نظام

.  1919ساواشیب.  آذربایجان        اونو بلر ساخلیی مدا باطو هرک ائد حبس پاشانی نوری سلر انگلی  دا
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      . ساغالماغا    اکثریتی نلرین یولوخا وبایا سونرا بوندان باشلدیم ائتمگه معالجه هلری  خست
باشلدی.

ائتدی        خواهش مندن هرک هلن اندیش یولوخاجاغیندان وبایا قلرین اوشا  میرزاجلیل
 . یلر            دئییرد وئردی قرار قالماغا ائوده ایسه اؤزو گئدیم، شوشایا گؤتوروب دا اونلری  کی،

      . بیرلیکده      ایله مینا اراق، باخمای بیلدیگیمه بونو بلر باغلیی گؤره وبایا یولونو شوشا  کی،
. دوشدوم      یول شوشایا گؤتوروب دا قلری اوشا

آردینجا         3یولون  ینین بیر ـ بیر یانیمیزدان کی، همیشدیک گئتم  2وئرستینی
    .  ( بیرینده  ( هر نلرین فایتو کئچدی سرعتله شوتوگوب و   2فایتون اوتورموشدو  مسلمان

       . و       ائشیدیلدی سسی گولله آندا بو ائله ایدی وار باغلمالر و یلر تا خلو چو نلریندا  یا
   . آتش         نلرا فایتو اونلر باشلدی ائتمگه تعقیب اونلری آتلی ارمنی سلحلی نئچه  بیر
   .           . همین  دا اونلر اولدو پیدا دا آدام سلحلی نئچه بیر بیره ـ بیردن یلر آچیرد  ده

) احمدوف          اوغلو یعقوب یوسف نظامی آذربایجانلی اساسًا قرارینا ینین کلر ـ 1892بالشوی
/ /1938 4 16      . کلر)       بالشوی سونرا گلیب، ییا باک اؤنجه او، بلر قاچیری ادان اور آباشیدزه بگ اصلن  و

           . کلرین   بالشوی بیرلیکده اونلر گلیب، دا پاشا خلیل و پاشا انور سونرادان بلر یوللیی داغستانا  اونو
  ) . قلری       یازدی خانمین حمیده بلر آپاری تبلیغات اوچون ییخماق جمهورّیتینی آذربایجان  خیرینه

           .( پاشا    نوری ائدن درک آلداندیغینی سلرا رو هرک گؤر سونونو دا انین پاش انور عایددیر دوره بو  ائله
 . یاشاییب    اورادا هرک گئد )  1938آلمانا  ) بیر      ساتان کؤمور داش کؤمورو کوکس نبورنوندا زیتو  ده

   . پاشا         نوری باشلییب حاضرلماغا سلح اورادا دؤندریب، زاوودا لراق آ ساتین  ده 1941شرکتی
       . اؤنجه    هامیدان یسینده ایچر قلری خل تورک فکرینجه، اونون قوروب هلر علق سیاسی نلرل  آلما

هکی           هد بؤلگ اوزانان تاتارستانادک سونرا هجک، بیرلش ایله تورکیه نلر تورکم و کلری تور  آذربایجان
بیرلیگینه           الر شور بیرلیکده ایله آلمان تورکیه اؤتروسه بوندان هجک؛ بوتونلش قلری خل  تورک

امرینه             هنین تورکی اونو قوراراق اوردو اسیرلریندن شورا کلو کؤ تورک دا نلر آلما ساواشمالی،  قارشی
    . زاوودو.     کیللیگیل نوری سونرالر بلر یلشمایی راض اونونل نلر آلما آنجاق یدیر هل  وئرم

(  / )       ( اوتومات( موتورلو کلی محّری یئنی کؤچوروب، هیه سوتلوج هرک گئنیشلندیر  کارخاناسی
 .     ( باشلییب( استحصالینا مینا و نانداز می نلر و      1948مینآاتا مصر قورولوب دولتی اسرائیل  ده

امضالنیب،            آندلشماسی ساتیشی سلح آراسیندا مصر ایله تورکیه باشلدیقدا ساواشا ایله  اوردون
 . وئریلیب     زاوودونا کیللیگیلین نوری شلر ساعت   1949مارس  2سفار 16.گونو  دا 30

اولدوغو             دا انین پاش نوری الریندا آر و وئریب باش پارتلییش دهشتلی زاووددا هکی هد  نفر 35سوتلوج
    . زاوودون  گون همین اولوب ایشه       30هلک کس هئچ یسیندن ایشچ یهودی یاخین  آ

چیخماییبمیش. 
یبگوف     (ـ 2 یوئرد عل اوغلو یاکبربگ عل کربلیی ـ     1884باهادوربگ قضاسی شوشا کندی غلولر پریو ،

1954         ( ینین  گل یب حاج عزیربگ قارداشی، یبگوفون یوئرد عل بگ الر آغ حکیم، ی نظام ـ باکی ، 
 .     . چالیب.      تار هل گؤز باهادوربگ بیتیریب هسینی دانشکد طّب ینین دانشگاه کیئف یسی دای
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       . فایتوندا   چونکی گئدیردی، یاواش چوخ فایتون بیزیم گؤتورولدولر طرف  استقامته
( )         . رکابا   باسانا آیاق چاتیب فایتونا بیزیم هسی نئچ بیر یلردن تعقیبچ ایدی وار قلر  اوشا

 . اونا.           باسدی باغرینا قلرینی اوشا چیغیریب برکدن مینا قیزیم یازیق وقت بو یلر  آتیلد
   . ایتیرمیش        اؤزلرینی آنجاق هییرلر ایست اؤلدورمک بیزی ملر آدا بو کی، گلمیشدی  ائله

چاتماق          تئز آردینجا نلرین قاچا یالنیز کی، یلر چالیشیرد ایناندیرماغا بیزی یلر  ارمن
      . یلر   دئییرد یلر، هییرد ایست چاتماق فایتونا هکی اؤند یلر ارمن بلر هوپپانی فایتونا  اوچون

همین   . (   2کی، چاتدی      خبر بیزه سونرادان آپاریرلر سلح نلرینا مسلما شوشا  فایتوندا
 .( بیلیب         چاتا شوشایا سلمت ـ ساغ نلر فایتو همین کی،

للر       قارووو ارمنی یانیندا ینین نلیغ قبرستا هحاجی قر یوخاریداکی مدان  آغدا
  . منی         آنجاق بیلمزسینیز کئچه طرفه او بورادان کی، یلر دئد یلر، کسد  یولوموزو
    . اولن      هسی نمایند یلرین ارمن همچنین یلر آچد یولو نزاکتله بؤیوک سونرا  تانیدیقدان
      ( اوچون  (  هلمک گئج داوراندی، احترامل بؤیوک بیزیمله سبگوف مینا تکنیک باققی  خان

         . یول    شوشایا بیزی وئریب مکتوبو ضمانت ایسه گون هسی ائرت ائتدی تکلیف اوتاق  آیریجا
وضعّیتده.        چکیلمیش تاریما تلری مناسب نلرین مسلما یلرله ارمن شوشادا یلر  سالد

  . ارمنی.         من یلر هد گؤرم مصلحت منه هلمگی کرای ائو سمتینده ارمنی انین شوش  ایدی
. توتدوم          منزل ملکونده قین صاد حاجی بال یدا، خوجامیرجانل اولن یاخین سمتینه
       . گونه    ـ ندن گو تلری مناسب مّلتین ایکی بو گؤروردو ایشینی اؤز تلر  تخریبا

        . فدن  طر ایکی هر سرحدینده ینین تلر سم ارمنی و مسلمان ایدی  کورلنماقدا
      . ندان  آرا نلری مسلما باغلمیش، هسینی قلع عسگران یلر ارمن قویولموشدو یلر  کشیکچ
هک          چؤر آرتمیش، شدتله تلر قیم گؤره اونا یلر، ائتمیشد محروم قدان آلما  ارزاق

. باشلمیشدی  تلیغی قی
   . سیاست       حپرور صل او، ایدی ییئف افند حسن مسلمان یئرلی فرمانداری انین  شوش

 . چالیشیردی      یاییندیرماغا قارشیدورمادان اهالینی و یئریدیر
  . دا          اونوموز قالمیشدیم نگران یامان بیلمیردیم، آل خبر لدن میرزاجلی ایدی وقت  نه

         . ارمنی  بیرلیکده ایله مینا قیزیم مرحوم کی، گلدیم قرارا ایدی  قورتارهاقورتاردا
( ) یئرآلما            کارتوف پود بئش و اون پود بئش گئدیب یانینا ینین فرماندار ینین  سمت

     . هلیک     اوست وئردی، اجازه فرماندار بختیمیزدن هییم ایست اجازه اوندان اوچون  آلماق
 . وئردی      ده سند ائدن تصدیق هسینی اجاز

  “  : اون      نلرا مسلما نیه قیشقیردی کیمسه یلردن ارمن آلرکن اونو  بیز
   “  : گین”.       احمدب اوروس آلن اونو وئردی جواب اونا ایسه باشقاسی بیر  ساتیرسینیز؟
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.”!   “ : اولر”.        اونا هه، دئدی هشیب ساکتل ارمنی سالن باغیر چیغیرـ بیاقدان یدیر  قیز
    . بیزه         کس هئچ یولدا قاییتدیق ائوه ایله خطی سرحد برابر للرل حامبا آلیب  اونو

 . بیلدیک.          آل نفس راحت مّدت بیر اولدوغوندان هک چؤر ائوده توخونمادی
ایله          هسی واسط حیدر جسور و قورخماز اولن کندیندن گلبلی  نهایت،
        . اراق،   آت هیه حیاتینی پیادا، پای قرانلیغیندا، هنین گئج حیدر گلدی خبر لدن  میرزاجلی

خبر،          مکتوب، خلرینا چو سورونه ـ ه سورون کئچیب، ملردان اوچورو آشیب، غلردان  دا
 . هردی  گتیر پول

یاتیب          کی، حاضرلتدیم یئر ایچیردیب ـ یئدیریب مکافاتلندیردیم، اونو  من
       . همین   حیاتینی یئنه حیدر هسی گئج گونون هسی ائرت هلسین دینج آلسین،  یوخوسونو

    . نه         هین گؤزل یولونو اونون قاییتدی گئری ایله بلری مکتو جواب اراق آت بلرا عذا و  هلره
 . ایدی    وار انسان قدر

      . آغداما      کنددن گون هر قال آز ایدی ایچینده هلر اندیش و یلیق نگرانچ  میرزاجلیل
       . همیش،     ایست قالخماق شوشایا پیادا دفعه بیر حتی اؤیرنسین خبر بیزدن کی،  گلیردی

    . منه        حیدر منوالل بو قایتارمیشدی گئری یولدان اونو همیش، بیلم مصلحت حیدر  آنجاق
      . حیدری     قهرمان جوانی، قورخماز بو گتیردی پول و مکتوب هلرله ایلده  1920دفع  نجی

 .    . ایدی   بالشویک حیدر یلر یئتیرد قتله هسینه خاینج
     . انتظام        ـ نظام هده اؤلک کلر تور گلیرلر کلر تور کی، دولشدی صحبت ـ سؤز  نهایت،

    . گلیشینی       کلرین تور کس هر یلر گلیرد اوچون آچماق یولونو شوشا و  یاراتماق
   . قال       هدیلمیش، بز شهر گؤرولوردو تدبیرلری پیشواز بؤیوک شوشادا و هییر  گؤزل

   . ینین       غلر تا ظفر بو هدیلمیشدی بز تاغی ظفر نئچه بیر هجگینده گیر ینین یلر  قاپ
    . تیکمه      اوزرینده کلغایی آغ اوجالتمیشدیم من آدیندان نلری قادی شوشا  بیرینی

 “ : هجک،           گل گون یازمیشدیق شعار بیر بئله تورکجه و سالمیش اولدوز و هلل  ناخیشل
.”! قازاناجاق          استقلل شرق ـ آنا قالن اسارتده دوغاجاق، گونشی حقیقت

پاشا      جاهد جمیل لراق او بیرینجی .  1شهره ایلک    پاشا اولدو داخل  اوتوموبیلده

(ـ 1 یدمیر     تو پاشا جاهد ـ  1883جمیل استانبول ،1956.     ( خادمی  ی نظام تورکیه ـ استانبول ، 
مکتبی   ی .1902نظام قاتیلدی         شلرینا ساوا دنیا بیرینجی و بالکان هرک بیتیر مئت  1918ده  ده

       (  / و     ( قورتارماق قافقازی یوردو آنا لراق او فرماندهی لشگر دیویزیا تومن امرینده انین پاش عزت  یوسف
  . شکسنی         با ارمنی گیردی شلرا ساوا اوچون قورماق جمهورّیتی قافقاز قوزئی بیر مسیز  باغی

کئچیرمک            نظارتینه ارمنی تام هنین بؤلگ و آزالتماق یسینی ال اه تورک هسینده بؤلگ هباغ قر  آندرانیک
   . فرماندهی        هسی منطق هباغ قر باشلدی قیرماغا کلری تور بوتون بوراداکی گیردیکده شوشایا  اوچون

بیر           لجاق آ یسینی قارش ینین ملر هجو یلرین ارمن پاشادان نوری بگ حّقی اسماعیل  سرهنگ
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  .        . وقت    بو قالخدی بولغینا خان بیرگه ایله معّیتی سونرا ائتدی زیارت مسجدی لراق  او
نلرل          نشا و بایراق سایدا خلو چو هلری نمایند حاکمّیت هکی سمتیند ارمنی  شهرین

بیان          تلرینی اطاع اؤز لراق او داخل سمتینه مسلمان لله اوتوموبی اولونموش  احاطه
قدان،.         دوستلو حدن، صل یلر، هد سؤیل قلر نط اوزادی ـ اوزون سونرا یلر  ائتد

 . یلر    گئتد و یلر دانیشد قدان قونشولو
. یلر         یئرلشدیرد سمتینه ارمنی شهرین هسینی حّص بیر هلرین قّو حلی سل کلر  تور

 .     . بوندان      گلدی میرزاجلیل گون هسی ائرت قالیردی ساراییندا خان پاشا جاهد  جمیل
       . ایکی      محّمدبگوف دامادیم ایسه سونرا گون بیر باشلندی بایرام اصل ائوده بیزیم  سونرا

          . ایچینده   سعادتی و سئوینجی اولماغین سلمت و یئرده بیر بیز گلدی قوناق نلوگونه  گو
ایدیک. 

    . یلر    شوشال گنج للی تحصی انجمنه قورموشدوم انجمنی الی ضی  ائویمده
توپلشیردی. 

میداندا    هکی سمتیند .   2ارمنی اعدام    کی، یلر دئییرد یلر آسمیشد ارمنینی  نفر
    . یئرینده      هر ینین سمت ارمنی شدیر تاپیلمی سلح مقداردا کّلی ائویندن نلرین  اولونا
     . شرفینه      انین پاش تورک یلری ال ضی ارمنی چکیردی کشیک و گزیر عسگری  مسلمان
       . دعوت   یلری ال ضی ده ینین سمت مسلمان ضیافته بو یلر ائند تشکیل  ضیافت

    .     . راضی.     درجه سون پاشا کئچدی جانلی چوخ ضیافت ایدیک اورادا ده بیز  اولونموشدو
   . اونونل.        پاشا تئزلیکله دولشیردی قادینی ارمنی بیر هل گؤز اطرافیندا اونون  قالمیشدی

دوستلشدی. 
قوناق          گیله هم رفیق ارمنی یاشایان سمتینده ارمنی بیرینده نلرین گو  همین

     . نلرین      انسا اؤلدورولن کندلرینده تورک بورادا هدی ایست گؤندرمگی هباغا قر تعجیلی هنی قّو ی  نظام
      . جاهدبگی    جمیل سرهنگ پاشا نوری گتیریردی دهشته انسانی آذربایجان  1گؤرونوشو  نجی

    . حرکت     قارشی یلره ارمن گؤندردی هباغا قر لراق او فرماندهی  ده 1918اوکتوبر  7لشگری
  . شوشادا.       هلیکله، بئل چکیلدی گروسا شوشادان قورخاراق ساواشماقدان آندرانیک  باشلندی

آلدیغی    هیه محاصر کین آندرانیک       20آندرانی چونکی قورتاریلدی، قیرغیندان کوتلوی تورک  مین
 . حمیده         ائتمیشدی امر نلرینه شکس با اؤز هسینی یئتیریلم قتله کلرین تور بوتون هکی هد  بؤلگ
شکیلده             عیانی ائتدیگی رفتار عدالتله نئجه یلرله ارمن انین پاش جاهد جمیل هلرینده خاطر بو  خانمین

سونرا.     آندلشماسیندان مودروس هرک      5گؤستریلیب ائدیل تعیین هلیگینه فرماند لشگری قافقاز  نجی
پاشا      جاهد جمیل کئچن و     10ده  1922ژانویه  21آناطولویا گتیریلدی هلیگینه فرماند لشگر  نجو

     . ینین   مجلس مّلت بؤیوک تورکیه ساواشدی اوغورل یلرل مّلت    7یونانل استانبول هسینده دور  نجی
 . اولوب          ناظری مدافعه مّلی جمهوریتی ورکیه هده دور عینی و ژنرالی   1946وکیلی اوردو  دا

 . چیخیب   تقاعده هسینده رتب
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دانیشماغا.            تورکجه اونونل و گلدیم راست تانیشیما بیر یانیندا کلوبونون قیش  گئدیردیم
  . بیری.        اونلردان کئچیردی عسگرلر کشیکچی مسلمان یانیمیزدان وقت بو  باشلدیم
  ”! “  .”  “ : جواب     دئیه بلی من تورکسونوزمو؟ سیز سوروشدو مندن شکیلده سرت  چوخ
 .”    “  : جواب.       گزیرسینیز؟ سمتینده ارمنی نیه دئدی بئله او جوابیما بو منیم  وئردیم

.”       . خدور: “    یو دخلی سیزه بونون ایسه، ایکینجیسی دگیل یاساق بو، بیرینجیسی،  وئردیم
      . حّتی،      وئرمیش، تهمت جّدی عسگره او، چاتمیشدی پاشایا خبر حّقینده قضیه  بو

 . جزالندیرمیشدی   اونو هسن، دئی
 . او،            گلدی قوناق ده بیزه دعوتیمیزله پاشا جاهد جمیل کی، دئییم گلمیشکن،  یئری

   ” “ ادان     قاباقج حّقینده هسی مجموع ملنصرالدین اونون و میرزاجلیل  البته،
چوخ.        شلیقدان تانی لله میرزاجلی کی، گؤرونوردو احوالیندان انین پاش  ائشیتمیشدی

      . هله.       هده تورکی کی، دئدی منه پاشا یلر ائند صحبت اوزادی ـ اوزون اونلر ندور  ممنو
       . هجگیمیزین    گل بیزیم و بلنیر تعج باخیب بیزه او، خدور یو قادین آتمیش  چادراسینی

       . و   مینا قیزیم مرحوم منیم آرخاسیندا ماسا دانیشیردی اولجاغیندان  پارلق
. اوتورموشدولر    منّور قیزی لین میرزاجلی

چوخ         باغلماسیندان هسینی قلع عسگران یلرین ارمن کی، دانیشدی سونرادان  جلیل
         . هئچ   داها بیر و هرلر اؤلدور بیزی کی، قورخورموش و کئچیریب تشویش  بؤیوک
         . حیدر   اولن یدان گلبل یسی تسل یگانه اونون گونده آغیر بئله بیلمز گؤره  بیریمیزی

اونا.          بلریمیزی مکتو بیزیم آتیب هسینه اؤلوم حیاتینی حیدر یازیق  ایمیش
یئتیریرمیش. 

  . و        نلر مسلما کئچیردی خطی جبهه یاخینلیغیندان ینین کند گلبلی دورده  همین
    .   . هر      ملر آدا یلردن اراض اطراف گئدیردی آتیشما یلر قازمیشد سنگر اوزه ـ اوز یلر  ارمن

یلرین           ارمن نلر مسلما کی، یلر ائدیرد امید ائدیر، تاماشا شلره دؤیو گئدیر، اورا  گون
    . بهبودوف       بدبخت گون بیر بیلرلر گیره شوشایا آن هر یاریب هسینی بیر   1جبه گؤرونن  دا

فدان      (ـ 1 بهبودو اوغلو بگ رحیم یبگ لطفعل /صحبت /1879 4 قضاسی     15 شوشا کندی اوغلن اوچ ، 
.        1919ـ  ( دیپلومو  مهندس ـ تکنولوق اینستیتوسونو تکنولوژی پتربورق یبگ لطفعل گئدیر شوشا ، 

بیتیریب  ( .    1903ایله نالعابدین).      زی حاجی مّدت بیر چالیشیب هسینده ادار گمرک باکی  تعییناتل
    . آراسیندا        اونون فله ییئ تق سونرا هییب ایشل مدیری ینین جمعّیت سهمدار خزر ـ کور فین ییئ  تق

 .     . بیر       هییب ایشل اورادا هرک گئد هیه روسی وئریب باش مناقشه جّدی بیتن هسیله چکیشم  محکمه
 . قاییدیب    آذربایجانا سونرا یارادیلدیقدان      1917مّدت هسی کمیت خصوصی زاقافقازیا سده تیفلی  ده

 . ائدیلیب         تعیین هسی نمایند هنین کمیت غدا هبا قر ایل همین یبگ لطفعل زاقافقازیا  1918سونرا  ده
    . اوردوسو      اسلم قافقاز سئچیلیب نماینده اورایا غدان هبا قر یارادیلرکن  ین1918سئیمی
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    . آدام      بیر حپرور صل چوخ هییرمیش ایزل گئدیشاتینی دؤیوشون دوربینله دایانیب  یئرده
.       . یلر      ساخلد دا یاس اؤلومونه اونون حتی یلر سئویرد چوخ ده یلر ارمن بهبودوفو  اولن

هگیندن           اور دوز لراق آ نشان دقیق و گؤرورلر بهبودوفو یئرده دوردوغو  همین
. هییرمیش.            ایزل دؤیوشو دوروب یئرده همین عادتًا دا او کی، دئییردی جلیل  وورورلر
و            یاخینلشیر اونا نصیراوغلو حسن اولن بیری یلردن کندل بیزیم گون همین  آنجاق

   . حرکتی          بو نین حس بیلرلر اؤلدوره اونو یوخسا چکیلسین، یئردن او کی، ائدیر  طلب
 . تأثیرلندیرمیشدی   چوخ جلیلی

 
32

  .     ”...“ هم    سلیمان قالیردی یانیندا نین سلیما بلی لق میرزاجلیل اولندا مدا  آغدا
    . کاروانسارا       قوجا بو میرزاجلیل وئریردی آت هیه اجار ده هم ساخلییر،  کاروانسارا

       . صحبتی    ـ سؤز ایدی، انسان مدرک سلیمان دوستلشمیشدی یامان ایله  صاحبی
آچیر،            تلر صحب هلریندن حادث ماراقلی حیاتین آردینجا ینین بیر ـ بیر توکنمیر، ـ  بیتیب

     . میرزاجلیل     هین گولم اوزو وقت هئچ دانیشیردی تلر احوال غریبه هلر، لطیف للر،  نغی
     . دا      دوداغی هئچ ایسه نین ا سلیم گئدیردی اؤزوندن اوغونوب هدیکجه دینل اونو  بئله

قاچمیردی. 
   “ : خدمته       شوشایا میرزا، بیلیرسن، دئمیشدی میرزاجلیله سلیمان بو همین دفعه  بیر
   . قازانجا           بورا آنجاق آپاریر ییا باک آلیب قیزی شوشالی بیر مطلق یلی باک بیر هر  گلن

.” آپاریر             وطنه ایله اؤزو آلیب ائششک بیر مطلق غدان هبا قر ایرانلی بیر هر  گلن
 . گولوردو       ائدیب تکرار سؤزلرینی بو انین سلیم میرزاجلیل

”  “    . کتابی       آنامین او، تلرده وق همین دوشدو یول کنده میرزاجلیل سونرا هفته  1بیر
 . حاضرلشیردی      یازماغا پیئس و دوشونور اوزرینده

ائدرکن           قبول هیأتینی نماینده عبارت صلردن شخ نفوذلو یئرلی جاهدبگ جمیل  سپتامبریندا
       . کلیگه     گئرچ علر منب چوخ بیر نداکی آذربایجا باغلی بونونل اولوب آراسیندا اونلرین ده یبگ  لطفعل

         . جمیل    یاخود هسی، ائتم محو اوردوسونون اسلم قافقاز گویا اونو یاییر نلر یال اولمایان  اویغون
. دئییلیر            اؤلدورولدوگو هده عرف همین و هسی ائدیلم حبس مدا آغدا اونون سونرا گؤروشدن گله  جاهدب

 . چیخاریر         یالنا هلری خاطر بو خانمین حمیده جفنگیاتی همین آنجاق
”    ـ 1 میرزاجلیل“  کومدیاسینی تراژدی کتابی .    1920آنامین آذربایجان   دورده همین اثر یازیب  ده

و         هپرست تورکی هپرست، روسی جمعیتین اولماماسی، ینین استراتژ مّلی واحد هسینده  جامع
حصر            ملره پروبلئ مّلی باشقا و مناسبت سایغیسیز دیلینه آنا پارچالنماسی، هلره قّو نپرست  ایرا

ائدیلیب. 
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کی،           گلدیک قرارا لله میرزاجلی ده گؤره اونا دگیلدی، یاخشی وضعّیت سده  تیفلی
     . یلرله     ارمن کی، دئییم گلمیشکن، یئری اوخوداق مکتبینده رئال شوشا قلری  اوشا

         . اونا  دگیلدی، ممکن ائتمک اعتبار کسه هئچ قلری اوشا آنجاق اولموشدو  باریشیق
     . فین       ییئ تق محّمد مشهدی اوچون قیشلماق قالیم شوشادا اؤزوم کی، گلدیم قرارا  گؤره

 . هدیم       هل کرای ائو راحت داها ایستی، داها ملکونده
. ایدی          وار جمعیتیمیز خیرّیه بیزیم آلتیندا صدرلیگی مهمانداروفون حکیم  شوشادا

    . مهمانداروفل    حکیم ده من یئرلشیردی هسینده کوچ ماردینلی  جمعیتیمیز
     . ملرین    یتی نلرین، قادی دول بلرین، کاسی بوتون ایدیم یسی کمکچ اونون هییردیم،  ایشل

    . جمعی     هده سیاه همین وئریلیردی منه هسی سیاه للرین علی .965و ایدی    وار  عائله
یدن             ال اه و ائدیر اعانه ده اؤزوموز لراق او ولر عض و نلر دورا رهبرلیگینده جمعیتین  بیز،

      . وار      باهالیق دهشتلی شوشادا دورده همین توپلییردیق هلر اعان باشقا و تاخیل  پول،
      . قالخمیش،     قیمتی اونون تاپیلمیردی، قند یانیردی توتوب اود بازار  15فونتو  1ایدی،

   .         . ارمنی  شهرین ائله ایدی ایچینده ذلت طبقه کاسیب ده گؤره بونا اولموشدو  مانات
.    . یلر     چکیرد آجلیق بلر کاسی ایدی عینی وضعّیت ده سمتینده

  . بیر            اونون گؤندردی اون آرابا ایکی کنددن دا او یازدیم، میرزاجلیله من هده بار  بو
تخمینًا (  هسینی . 300حّص    ( ائله    پایلدیم نلرا مسلما کاسیب حجمینی دگرینده  مانات

    . هسی       سیاه ینین للر یوخسو ارمنی آنجاق آییردیم اوچون یلر ارمن دا مقداری بیر  بئله
ـ           حّصه ندان او آییردیغیمیز اوچون یلر ارمن کی، گلدیک قرارا اولمادیغیندان،  بیزده

. پایلیاق           بلرا کاسی هگی چؤر بو هسینده کیلس اونلرین و بیشیرتدیرک ک چؤره  حّصه
   . هنین     کیلس نلر اول احتیاجی ائتدیک اعلن هدن اّولج پایلیاجاغیمیزی هک  چؤر

         . ایله  سکینه آشپزیمیز مظّفر اوغلوم و مینا قیزیم مرحوم یلر توپلشد هطینه  حی
    . هنین    کیلس هگی چؤر داشیدیغی للرین حامبا یلر گئتد سمتینه ارمنی هنین  قلع

     . ارمنی     ه حادث بو کی، یلر دئییرد یلر پایلد للرینا یوخسو ارمنی آپاریب هطینه  حی
      . اعانه      الریندا آر دا اونلر سونرا بوندان ائتمیشدی پرت و اوتاندیرمیش چوخ نلرینی  زنگی

 . یلر       باشلمیشد ائتمگه یاردیم بلرینا کاسی اؤز و توپلمیش
  . حکیم        ادان اور چاتمیشدی گئدیب دا آمریکایا سراغی آجلیغین غداکی هبا قر غلیق  دا
    . بؤیوک      ایله اؤزلری اونلر گلمیشدی کمسیون خصوصی ایله رهبرلیگی نین  هارتم

. یلر           گتیرمیشد یاردیم ضروری باشقا و درمان مالی، آرشین ارزاق، پول،  مقداردا
جامقاروفون       زنگینی ارمنی سمتینه، ارمنی انین شوش یلر .1آمریکال دوشموشدولر    ائوینه

(ـ 1 جامقاروف    ایساکوویچ ـ  1845ایساک شوشا ،1902   ( بانکیر،  ـ مسکو تاجر،   1، گیلدیا  نجی

163



   . حکیم        من آنجاق هجک ائد کمک یلره ارمن یالنیز آمریکا کی، گزیردی  صحبت
قرارینا         سیناماق بختیمیزی و مصلحتلشدیک بیلدیردیم، فکرلریمی اؤز  مهمانداروفا

گلدیک. 
   . مسلمان       بیزیم من گؤندردی قلرا دانیشی نله هارتم حکیم منی جمعیتیمیز  خیرّیه

 . ایدیم         هلی هم ایست یاردیم و هلی ائتم تقدیم اونا هسینی سیاه ینین بلر کاسی
آجلیق،.        هکی هسیند حّص مسلمان شهرین ایله هسی واسط هچی ترجم  گئتدیم

    . هییب      دینل دّقتله منی حکیم دانیشدیم شکیلده اطرافلی جلردان احتیا و هلیک  خست
        . یلر،    وئرد پول حجمده بؤیوک منه ایله گؤستریشی اونون وئردی سرانجام ساعت  همین

بو،    ائتمیرمسه ماناتی   40سهو کئرئنسکی .     2مین مختلف  قهوه، چای، قند، سونرا  ایدی
   . بؤیوک         لراق او علوه یلر ائتد یاردیم ایله علری و ن ارزاق باشقا و للر محصو نلی  د

   . آلدیغیمی          بونلری بوتون یلر وئرد درمان داوا چمدانل بیر ایری و مالی آرشین  مقداردا
 . فایتون          بیلدیردیم تشکرلریمی درین هارتمنه حکیم آتیب امضا اوچون ائتمک  تصدیق
 .     . ارزاغی،    توپلنمیشدی ائوده بیزیم جمعیتیمیز گتیردیم ائویمیزه یاردیمی  توتوب

  . هسینی        سیاه بلرین کاسی یلر آپارد قیدیات ائدیب قبول نلری درما و مالینی  آرشین
    . مهمانداروفا     حکیم ایسه نلری درما پایلدیق هسینی حّص اساس یاردیمین  توتوب

          . درمان  اویغون هلره خست و ائتمگه معالجه مفته بلری کاسی دا او وئردیک  تحویل
        . ائتمک  کمک بلرا کاسی یلر آمریکال لراق او دوامی یاردیمین بو باشلدی  وئرمگه

 . یلر          وئرد مالی آرشین و پول دفعه نئچه بیر بیزه اوچون
. ایدی           وار تخاناسی اعمال تیکیش بیر اورتاباب قالما ندن دورو نیکولی هله  شوشادا
.       . ایدی      بیریسی آدلی ییئف واسیل مفتشی انین بور توخونوردو پارچا پامبیق و یون  بورادا

  . هلرین       دزگا بو حاضرلییردی اوستا بیر یآدلی سو سیمونیانس شوشادا هلری  دزگا
 . همین         ایدی وار امکانیمیز گتیرتمک سدن تیفلی هلرینی حّص دمیر چیخمیش  سیرادان

 . ارمنی.           هییب بسل مناسبت نورمال ده کلره تور یئرلی جامقاروف اولن ارمنی مّلیتجه هچی  خیرّی
      (  ” هسینه  (“ خزان پارتیا و اوغورلییب شوشادا جامقاروفو پارتیاسی داشناکسوتیون هسی کمیت  انقلبی

اوستونده            30 سؤزونون جامقاروف آنجاق آلیب، کاغاذ دیلیندن اونون حّقینده کئچیرمک مانات  مین
       . ماتئووس     و چیخاریب حکمو اؤلوم اونا پارتیا گئدیب مسکویا یاشادیغی دایمی اراق  دورمای

. 1902دسامبر  15میناسیانس  یئتیریب         قتله یسیندا قارش ینین هس کیلس ارمنی مسکودا اونو ده
”            (ـ 2 اولموش“ صدری سون حکومتین موّقتی سونرا انقلبیندان فوریه پول بو آدلنان  6کئرئنسکی

ـ  (1917نوامبر  8اوت  ’ نین)    کئرئنسکی فیودوروویچ ـ  1881آلئکساندر سیمبیرسک ،1970، 
         . دگرسیز)    چوخ گئرچکده دا یازیلسا توتولدوغو برابر قیزیل اوستونده یدیر باغل ایله آدی  نیویورک

 . وئریب         اوستونلوک للرینا پو تزار خلق ده گؤره بونا ایدی،
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هلردان         دزگا بو کی، گلدی عقلیمه کئچیرنده باخیش تخانایا هسینی 12ـ 10اعمال  دان
 . بو               اولر ائتمک تأمین ایشله گلینی ـ قیز کاسیب قدر نه گؤر اولسا ممکن ائتمک  الده

.         . باخسین   هلرا دزگا بو گلسین کی، ائتدیم خواهش اوندان یازدیم میرزاجلیله هده  بار
 . تعلیماتچی        بگندی فکریمی و کئچیردی نظردن هلری دزگا گلدی،  میرزاجلیل

 . وئردی      سؤز هجگینه ائد کمک ده ییئف واسیل
سیمونیانسا   .     4اّولجه هسن،    دئی تعمیری، هلرین دزگا بو ائتدیک سفارش  360دزگاه

    . داها   ایسه سونرا گلدی باشا . 8ماناتا وئردیک    سفارش دمیر   12دزگاه اوچون  دزگاه
 . بوتون        گتیرتدیم سدن تیفلی ایله هسی واسط محّمدبگوفون مهندس دامادیم هلرینی  حّص

. 24بونلر  گلدی     باشا ماناتا مین
  . ده            من گؤندریردی منه و آلیر ساتین یون آز ـ آز جماعتیندن کند  میرزاجلیل
   . اون         اونلرا معاشی پایلییردیم نلرا قادی ارمنی و مسلمان کاسیب یونو بو  شوشادا

       . چونکی  یلر، قالمیشد ممنون درجه سون بوندان نلر قادی اؤدییردیم  شکلینده
 .        . اّولجه   یلر هنیرد اؤر همگی ایشل دزگاهدا گئده ـ گئت نلر قادی یلر قازانیرد و هییر  ایشل

4 . هلر         دزگا یلر باشلد همگه ایشل اوراداجا ائله یئرلشدیردیم، ایوانیمدا اؤز  دزگاهی
بازار          تخاناسینی اعمال توخوجولوق کی، توتدو دیله جمعیتی مهمانداروف حکیم  آرتاندا

هسینده       مرتب ایکینجی مسجدین کهنه یانینداکی انین کاروانسار  باشینداکی
 . نلر   وئرسی یلیق راض هسینه یئرلشدیریلم

اورادا          و گؤتوردوم سرانجامیما اؤز بؤلومو یئرلشن مسجدده  دزگاه 8من
هلردا.          دزگا بو نلرا قادی توخوجو ایله پولو البته، ییئف، واسیل تعلیماتچی  یئرلشدیردیم

   .       . بیر   منیم آرتیق ایدی یورومکده یاواش ـ یاواش شلر ای باشلدی اؤیرتمگه همگی  ایشل
       . ده       کیفیتی انین پارچ توخودوغوموز گئده ـ گئت ایدی وار پارچام یون قابا توپ  نئچه

بابتلشیردی. 
مهمانداروف        بگ صمد ناظر ی نظام شوشایا وقتده . 1همین مهمانداروف   گلمیشدی

ص 1 (ـ مهمانداروف       اوغلو بگ صادق بگ /مد /1855 10 ـ  16 لنکران ،/ /1931 2 12 ( ـ  باکی ، 
)      . بیتیریب   مکتبینی توپچولوق پتربورق خادمی ی نظام توپچولوق)  1875ـ1871آذربایجان تام  ؛

) 1915ژنرالی ( ؛       تورکودور آذربایجان ایلک هده رتب بو /دن؛ /1917 3 28. وئریب     استعفا اوردودان  دن
)  ( اولوب        (  جنگ وزیر ناظری حربیه و عضوو پارلمانین دورونده جمهورّیتی /آذربایجان /1918 12 22 

/ـ /1919 4 /ـ 1919414، 14 /1919 12 22 ،/ /1919 12 /ـ 24 /1920 4 1.  پارتیاسیزدی). 
تلر  /کمونیس /1920 6 4. بلر         سوپوردو کوچه ییه شیخلینسک و اونا هرک ائد حبس  ده

شیخلینسکینی          و اونو یازاراق مکتوب نریمانوف ایله تکلیفی هنین /اورجونیکیدز /1920 8  ده 1
 .       . دئییب    درس تاکتیکدن آکادمیادا ی نظام او، گؤندریب یانینا نین لنی /مسکویا، /1921 7  ده 18
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  . سؤز        او، هدی تعریفل للیجه عم بیزی و باخدی گزیب تخانامیزی اعمال  توخوجولوق
 . هجک        ائد سفارش گئییم اوچون اوردو تخانامیزا اعمال کی، وئردی

 
دارائّیتی   وزیروفون خبگ فر

کندین   وزیروفون    5بیزیم خبگ فر مهندس تلیگنده هندارخ   2وئرس اولن  دارائّیتی
 .     . اونون.       یاشامیردی کندده اؤزو خبگ فر ایدی کند ایری ان اطرافدا هندارخ  یئرلشیردی

و           مکانیک جعفر، دارغا یسی کمکچ بهبودوفون مدیری، شلر ای آدلی سوی  بهبودوف
 . ایدی     وار یلری ایشچ باشقا خلو چو

عمارت            آغ بیر تلی عظم چوخ و هل گؤز چوخ کندینده هندارخ وزیروف خبگ  فر
  . اساس.        بو، یلر آدلندیریرد ائوی آغ واشینقتون ظرافتله هنی مالکان بو  تیکدیرمیشدی

هلری،           تول گئنیش ملی دا شوشه الری، اود خدمت یلی چوخسا و آیریجا باشقا،  بنادان
اوچون          یلری ایشچ روس هلی عائل تلقرافی، پوستو، زاوودو، پامبیق دگیرمانی،  موتورلو

. ایدی          مجموعه بیر نهنگ و مرّکب اولن ائولری کند کیچیک
بازار         جدن کرپی اوستونده یولونون شوسه نلیغیندا، یاخی کندین وزیروف خبگ  فر
    . یولو      دمیر اوراداجا ائله باشلتمیشدی انشاعاتا آتدیرمیش، بونؤره اوچون  تیکدیرمک

     . یانیندا   ینین ائو وزیروفون علوه، بوندان هنیلیردی گؤزل سالینماسی ینین  ایستگاه
فسونکار            اولن باغی میوه چئشید هر علریندان و ن آغاج گتیریلمیش اوروپادان و  تورکیه
  .        . جدن   خار گین خب فر ایدی تصرفات بیر مدنی درجه سون بو، سالینمیشدی پارک  بیر

 . بو          ایدی وار تلری آل استحصال اوچون تصرفاتی کند چئشید هنیلن ایست  گتیریلمیش
.    3کندده  جعفر،       اولن بیری اونلردان ایدی وار قولچوماق ایری هچی، ایشلتم  نفر

         . قات   ـ قات شلریندان یولدا اؤز هسینده سای خدمتی بو جعفر ایدی دارغاسی  وزیروفون

  (  ) درس      توپچولوقدان یده افسر دانشکده مکتبینده ندیرلر کوما آذربایجان قایتاریلیب، ییا  باک
دئییب. 

وزیروف      (ـ 2 اوغلو بگ حمید میرزا خبگ ـ  1857فر شوشا حقوقی)    1920، هچی، خیرّی مهندس،  ـ
بیتیریب.           ( ایله دیپلومو مهندسی داغ اینستیتوسونو معدن ـ داغ تپتربورق سن  او،). 1886مشاور

      . تورپاق     خیلی کندینده هندارخ ینین قضاس شوشا یدیر مهندس ایلک للی تحصی اوروپا نین  آذربایجا
اکدیریب،           پامبیق قایدادا آقروتکنیکی یئنی للریندا تار تیکدیریب، بنالر اوروپاسایاق ملکونده لراق  آ

        . آت   بؤیوک اوچون ائتدیرمک انکشاف جنسینی آت هباغ قر تیکدیریب کارخاناسی قتمیزلمه  پامبی
    . هخانا        خست و مکتب خده هندار قالراق قیدینه ملیغی ساغل و هسی معارفلنم خلقین یارادیب،  زاوودو

  . او،       وئریب گییم و سلیک در لسوز پو شاگردلره شهرینه   1906تیکدیریب، تپئتئربورق سن  دا
آسیا              اورتا و قافقاز بوتون اولوب، مشغول هلرله مسأل اقتصادی و سیاسی اجتماعی، بورادا هرک  کؤچ

 . ائدیب    مدافعه حّقینی ینین نلر مسلما

166



  . قالن     بیلمیشدی اول صاحب قازانجا :    2بؤیوک ایسه  عادل مشهدی اسدله  قولچوماق
رقابت          گئتمگه، علیهینه جعفرین هرک بیرلش اوجوندان للیک پخی و حسد هجه  ساد

 . یلر  باشلد ائتمگه
باجاران      توتماغی سلح الینده .    6جعفرین، بو    ائله ده ینین بلر رقی ایدی وار  اوغلو

 . مشهدی            اولردی اقراباسی ـ قوهوم تانیشی، ـ دوست خلو چو و نلری اوغل ایری  سایدا
خصوصی             اولونموش احاطه قورومالرل آتلی و حلی سل کیمی خانی هداغ قر اسد و  عادل

         . بویو  ولیت بوتون و یلر اید هلی علق قولدورلرل یئرلی اونلر یلر گزیرد نلردا  فایتو
 . اولوردولر   مشغول سویغونچولوقل

کلیمئنتوویچ           پورفیری اولن آدام بیر ایشگزار و قلی باجاری چوخ مکانیکی  وزیروفون
          . ـ    نفرله ایکی داها و اوغلو بؤیوک او، گون بیر ایدی لهستانلی آدلی  شیدلوفسکی

   . مهندس        و فئلدشئر قاییدیرمیش یدان باک بیرلیکده ایله کشاورزی مهندس و  فئلدشئر
. گلیرمیش        همگه ایشل هسینه مالکان وزیروفون ایله مشایعتی ینین شیدلوفسک  کشاورزی

قولدورلر           یئرینده بیر دالدا یولون گئدن طرفه هندارخه ایستگاهیندان دمیریول  یئولخ
           . چالیا   بیر دوغراییب تیکه ـ تیکه هامیسینی نفرین دؤرد بو همین ائدیرلر هجوم  اونلرا

. هاوالنسین.          کی، قالدی آز آروادی بدبخت ینین شیدلوفسک تدن مصیب بو  قویولییرلر
   ( ) وزیروفون      خده هندار کل پئسلیا یوزیا ایوسیف مکانیک قارداشی قادین،  او

 . هندارخ       یاشاییردی یئرینده یاشاییش آیریلن اوچون یلر ایشچ ینین هس  مالکان
اولن،            قیمتلی کی، اولر دئمک و باسیر ائوینی ینین شیدلوفسک ایله گئجه  قولدورلری

      . یالواردی        و گؤندردی مکتوب منه قادین آپاریرلر چاپیب ـ چالیب وارسا نه گلن  اله
     ( )   . منیم    کی، وئردیم گؤستریش الرا آغ میرابیم جوواریم ائدیم خلص اونو  کی،

ینین           شیدلوفسک گؤتورسون، دا آرابا بیر علوه ایله اؤزو گئتسین، هندارخه  فایتونومدا
منیم           بورایا، ییغیب برابر ایله قلری نلی ادا آو بوتون قارداشینی اونون و هسینی  زوج

 . گتیرسین  ملکومه
سلمت             ـ ساغ ییغیب برابر ایله بارخانالری قالن ـ اولن قلری یازی او الر  آغ

. یلر.             اید عریان ـ لوت کی، اولر دئمک قارداشی، و شیدلوفسکایا قادین یازیق  گتیردی
تأمین             اشیالرل ضروری بوتون و آییردیم اوتاق آیریجا وئردیم، باش ـ اگین  اونلرا

ائتدیم.
ائتمک           مار ـ تار تالماق، املکینی وزیروفون قولدورلر کی، گزیردی  صحبت
    . یئنیدن.      شوشایا، هده بار بو آتیلمیشدی قیریلیب خطی تلقراف آرتیق هییرلر  ایست
      . ضابطی     و عسگر یوزلرله هندارخه کمیته ائدیلدی خبر هیه کمیت ائدیلمیش  تشکیل
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      . بؤیوک    مهمانداروف، سلیمان فرماندهی هنگین همین گؤندردی هنگی سوار  اولن
    ) . لین       میرزاجلی زمان و میرزا ادریس ایدی میرزا ادریس ایسه یاوری زیادخانوف،  رئیسی

 .( یلر        ائولند اونلر هده نتیج و اولدو تانیش منّورله قیزی
   . ماکارووا         یسی باج شفقت قالدی ائویمده منیم ندنسه، و گلدی آدام یوزلرله  همین

. یئتیریردی           یئرینه وجدانل هسینی وظیف اؤز و ائدیر اداره شلریمی ای تصرفات  منیم
آدامی   ملمک        3یوزلرله یئ تلرینی آ اونلرین و یئرلشدیرمک یئدیرتمک، مّدتینده  گون

       . قلر     دانیشی فل زیادخانو و فل مهماندارو هدن آراوئرم ده من دگیلدی ایش آسان ده  ائله
 . نلر             ائتسی حّل ایله یولو صلح ایشی بو کی، ائدیردیم مصلحت اونلرا و آپاریردیم

محکم        (     فل یبگو عل بگ سلمان او، الری آغ اولن انسان معتبر آدامیم، صادق اؤز  من
    .       ( کی،  گؤندردیم خبر اونلرا یوللدیم یانینا اسدین و لین عاد مشهدی ایدی  دوست
     . کی،      ائتدیم وعد ایسه عوضینده نلر هسی تؤکم قان ناحق نلر، قویسو یئره  سلحی
قرار          حّقینده باغیشلنمالری اراق باخمای گناها و سوچا قدر بو کلری  ایشلتدی

. اولجاغام   نایل چیخاریلماسینا
منیم             بگ حسین قوهوموم اوزاق انسان، عالیجناب و محترم چوخ گون همین  ائله
         . امکان  قارشیدورمایا وئرمگین، یول باریشیقل ایشی بو دا او گلدی  گؤروشومه

        . دانیشیغا   زیادخانوفو و سنی کی، گتیردی جواب الر آغ ایدی طرفداری همگین  وئرم
چاغیریرلر. 

 . هندارخه           گئتدیک گؤروشه گؤتوروب دا الری آغ و بگی حسین من و  زیادخانوف
دیرناغا          هدن تپ حلرل سل پلی چا مختلف اسدین و لین عاد مشهدی  یاخینلشاندا

 . گؤردوک          سنگرلری قازیلمیش بویو یول و ملرینی آدا یاساقلی ـ یاراقلی
. یلر         بوراخد کنده لسیز سوا ـ سورغو بیزی قلریندان اولدو خبردار  گلیشیمیزدن

  .     . بیر      قلر دانیشی ایدی اسلم آدی اونون دوشدوک ائوینه اوغلونون لین عاد مشهدی  بیز
          . گیریریک،   کنده قوشونل سوار صاباح بیز کی، آلیندی قرارا نهایت، چکدی ساعت  نئچه

     . قولدور      اؤز اونلر هده مرحل ایکینجی ائدیلمیر حبس کس هئچ طرفدن  قارشی
          . گؤز  ـ اوز داها بیر هرک گئد مسجده ایسه سونرا بوندان بوراخیرلر دلرینی  بان

ملری         آدا جعفرین دارغا هرک ایچ آند کلرینه هج هی ائتم سویغونچولوق و قلرینا اجا  اولمای
             . گون  اوچ اسد و عادل مشهدی کی، آلیندی دا قرارا بئله زماندا، عین قلر باریشاجا  ایله

ائتمک           تجهیز یئمله و توله تلری آ و یئدیرتمک یئرلشدیریب قوشونو  مّدتینده
 . گؤتورورلر   هرلرینه اوز هلیگینی عهد

       . و     ماکارووا یسی باج شفقت من گون هسی ائرت دؤندوک ائوه بیز چاغی  آخشام
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سوار            بوتون ایسه آرخامیزجا فایتوندا، باشقا بگ حسین زیادخانوول فایتوندا، بیر الرل  آغ
آلتیندا           هلیگی فرماند مهمانداروفون سلیمان ایله للری مسلس و توپ اؤز هسی حّص  قوشون

. گیردیک       کنده لراق او بسیز سب و هلدیک دوز یول
    . ائدن      یلیک دشمنچ ایسه بیز یئرلشدی هطینده حی گئنیش چوخ وزیروفون  قوشون

 . هنی          گئج گئتدیک ائوینه مین اسل یئنه اوچون آپارماق قلر دانیشی داها بیر فلرله  طر
    . و        بلی اد درجه سون قالدیق ائوینده ینین گئورگ رئیسی تلقرافین و پوست  ایسه

     )  . اونو       سونرا مّدت آز هدن حادث بو ایدی گورجو مّلیتجه گنج بو اولن هلی  خوشاگلم
 (. اؤلدوردولر   هسینه خاینج مدا آغدا

  . اونلر          بورادا گتیردیک مسجده زورل قال آز هامیسینی اونلرین بیز گون هسی  ائرت
     . بیتیرمیشدیک     یئنیجه قلرینی دانیشی صلح بیز یلر باریشد اؤپوشوب و یلر ایچد  آند

      . قیامین     بو سونرا بیلندن وضعّیتی اونلر یلر گلد کومیسارلر شوشادان لله اوتوموبی  کی،
 . یلر       ائتد تعجب چوخ حّلینه ایله یولو صلح

       . سحر   صاباح کی، یلر ائتد خواهش مندن کومیسارلر دوشموشدو آخشام  آرتیق
باریشدیرماغیم            طلرله شر هانسی و یولل هانسی فلری طر ن دشم بو و گلیم هیه  ادار

 . ائدیم    ه معروض رسمی حّقینده
حّصه          هلری، نمایند طرفین ایکی هر آرتیق توپلنتیدا کئچیریلن گون هسی  ائرت

اشتراک          کومیسارلر بوتون اولن مّلتیندن مسلمان و ارمنی روس، هلری،  فرماند
یلر.  ائدیرد

  . حاضرلدیغیمیز        بیرگه دانیشدیم ایله تفصیلتی نلری کئچ ـ اولوب بوتون  من
    . تصدیق       کلریمی هدی سؤیل نلر ائد اشتراک صدالدیم ماّده ـ ماّده طلرینی شر صلح  بوتون

 .(  ) کومیسارلر.     ائدیلدی صورتمجلس پروتوکوللشدیریلدی نلر دئییل بوتون یلر  ائند
. یلر            هد ائتم حبس کسی هئچ و یلر حسابلشد فاکتل وئرمیش باش همز ایست ـ  ایستر

     .   ( ) اولونماسینا    الده سونلوغون خیرلی بو آتدی امضا صورتمجلسه پروتوکول کس  هر
       . سونو    ینین ایش باریشیق بو کی، تأسف آنجاق داغیلیشدی یلیقل راض هامی هرک  سئوین

   . و.           لین عاد مشهدی آلولندی دا آز بیر صلر احترا سونرا، آی اوچ ـ ایکی  اولمادی
جعفردن            دارغا اراق اونود نلری اما ـ آند و طلرینی شر صلح بوتون هسی دست  اسدین

ائله           هسینی مالکان مدنی هلی، سلیق آباد، بو وزیروفون خبگ فر اوچون آلماق  انتقام
اوستونده             داش داشی کی، اولر دئمک کی، یلر ائتد مار ـ تار ائله یلر،  داغیتد

پئشه.         زاوودونو، پامبیق دگیرمانی، تلقرافی، ـ پوست حتی یلر  قویماد
       . هنی    مئش بوتون و باغاتی ـ باغ پارکی، یلر ائتد یکسان یئرله تخانالرینی  اعمال
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   .     . کلرینه   اؤرتو دام دمیر یلر داغیتد اوچوروب تصرفاتی بوتون یلر ائند محو  بالتالییب
        ( یدا( ال آر وئرست بئش شاققیلتیسی گرزلرین بالتالرین، گورولدایان دییب یلره  شیروان

 . گلیردی    کنده بیزیم اولن
   ( ) وئرست       بئش اوچون دارتماق اوگوتمک دن یئنه یلر خل هندار سونرا  بوندان

 . دوروردولر         هیه نوب هلرله هفت و گلیر کندیمیزه بیزیم اولن هده مساف

33
  . ادریس        یاور قالمادی هسیز نتیج هسی گلم کنده بیزیم ینین هس حّص قوشون  سوار

      . نه     هئچ اولمادان یلیغی راض لین میرزاجلی بیز دوشدو ائلچی منّوره قیزی لین  میرزاجلی
  .        . ایدی  چوخدان ایدی سده تیفلی مظّفرله اوغلوم منیم ایسه میرزاجلیل بیلمزدیک  ائده

       . بیر     اویغون اوسلوبونا اونون من للردا حا بوتون آلمامیشدیم خبر بیر هئچ  اونلردان
    . اوندان        سونرا گون ایکی بیلدیرسین یلیغینی راض کی، ائتدیم خواهش و ووردوم  تلقرام

    .” “  : ینین       ائو اوغلن سونرا بوندان ییام راض آلدیم جواب بیر اسیز امض و ییغجام  چوخ
. یلر     گتیرد نشان و یلر گلد ملری آدا

ینین         قیز انین مین قیزیم بیری سوارلریندان نین ا سلیم یوزباشی علوه،  بوندان
   . اونا        دا سانیا وورولموشدو آلئکساندرووایا سانیا قیز گنج گلمیش سامارادان هسی،  دای

      . بوینوما      تویو و کبینی رسمی من وئرمیشدی یلیق راض ائولنمگه و اولموش  عاشق
 . وئردی.        دعا خیر گلینه ماکارووا یسی باج شفقت گؤتوردوم

34
 . آلدیم    مکتوب لدن میرزاجلی نهایت،

.1918اوت  25“ ایل   نجی
یدن. کهریزل

 ! حمیده  عزیز
.    22سنین  اوتون      ـ صاباح آلدم دونن مکتوبوو خلی تاری حیدرله   26اوت ایسه  دا

. حاضرلشیرام         چاتدیرماغا شلریوی سفار سنین اونا گئتمگه، آغداما اوچون  گؤروشمک
         . معده    آز بیر ده بیر قیزدیرما، ـ تیترتمه بیرجه ادیر قایداسیند شئی هر  بیزده

       . هسی   حادث اؤلوم دا دانا بیر تلیکدن، خوشبخ آنجاق ائدیر طغیان کلری هلی  خست
 . ائدیر.        دوام کیمی اّولکی وبا ایسه مدا آغدا خدور یو

     . بوغدانی    ایسه ایندی دؤیدورموشم، آرپانی ائتدیریرم دوام ایشینی  خرمنین
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   . یلرین       زم دا قلریمیز اورتا هجک ائد دوام هله ایسه هگی چؤر رنجبر هیم،  بیتیرمکد
  . هطه       حی دارینی بیتیرمزلر شلرینی ای وقتده یاخین هله هدیرلر، دؤیمکد  محصولونو
سامانل.          ده ائشیگی حتی آغیزدیر، آغیزبا آرتیق نلیق ساما آنجاق  کومالمیشیق

  .     . بئله.        آنجاق وار دن یئترینجه آنباردا خدور یو یئر الیندن تایا باجادا ـ هط حی  دولودور
 . بیلمیرم          هجکمی، ائد بس اوچون دولنیشیق محصول قدر بو زماندا باهالیق

کی،             هله آنجاق قلر، بوراخاجا سدن حب الری آغ صاباح ـ گون بو کی، بلر وئری  سؤز
یاتیر. 

( )   . طّیاره        آئروپلن یوخدو خبریمیز ده بیزیم وئردیگیندن باش نه یدا  باک
 .       . دئییرلر،   گؤردوک ایکن مدا آغدا هله اونو بیز ائندیریلدی یئره یدا  میناخارل

 . اوچورموش   خانکندینه ندیر، سلری انگلی
         . ده   هم سرخوش، هم ـ خدور یو اورتادا هله پاوئل هییر ایشل بیرتهر  دگیرمان

. وئریرم.           یول اؤزوم قدر باجاردیغیم دگیرمانی اوزموشم، الیمی اوندان من هدیر  خست
   . بوستاندان        سوغان بیزیم آپاریر وقتیمی بوتون اؤگوتمه آزدیر، چوخ وقتیم  آنجاق

 .         . اونون  ییغیلیر ایندی ـ ایندی هله محصولو مین عبدالقاس آنجاق قورتاردی  توپلنیب
     . قارپیز        ـ یئمیش خیلی آنباریمیزا خدور چو قات ـ قات بیزیمکیندن ده هم  محصولو
      . انجیر،     البوخارا، قوروسو، اریک ده هم ساخلمیشیق اؤترو سیزدن اونلری  توپلنیب،

.  2زوغال،        . دا       ناریمیز لجاق او قوز چووال نئچه بیر قیشا وار همیز آزوق باشقا و بهمز  پود
 . گئدیر.         قلر دانیشی کی هله آرتیق، وار دا یلری آلیج لدور بو

   .     . هسی   بئل هئچ بیزده ایمیش ایشچی الی فاید چوخ هییر ایشل مکّمل  قاسم
 . هسن  دئی اولمامیشدی،

      . بیزی    اولماسی باغلی یولون شوشایا آنجاق ادیر قایداسیند اؤز سانکی شلریمیز  ای
.       . سئویندیردی    یامان منی مکتوب آلدیغیم قلردان اوشا ائدیر ناراحات یامان  بورادا

 . اؤپورم  اونلری
. هجگم           وئر پول مقداردا آز حیدره اوچون چاتدیرماسی سنه اولجاغام، مدا آغدا  صاباح

یولل    هلی . 1000بئله هرم          گؤندر پارا ـ خیردا دا قلرا اوشا اولرمی؟ گؤندرمک مانات
هلنیب؟      خست ییه ن اولوب، نه آدیکه

.      . تدیر      باب ایندی ایدی، خسته ادریس هدیرلر بیزد میرزا ادریس و خان  شاهوئردی
  .        . ده    من هدیر خست دا قاسم یاتیر، خسته ده مبگ ابراهی هدیر خست هامی هطده حی  بیزیم

 . ائتمیرم     حّس یاخشی اؤزومو آرابیر
هک             گر من لجاق؟ آچی زمان نه للر یو بو بس یاخشی، ههرسن؟ ت نه اؤزون  سن
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     .    . عبارت  سلردان اسکنا کیچیک حیدرله سنه سونرا هسن، گل هییرم گؤزل گئدم ه  تیفلیس
400 . گؤندریرم   مانات

جلیل”. 

35
شلرینی         1918 ای تصرفاتی کند میرزاجلیل نلرینده گو ایلک دسامبرین ایل  نجی

 ”  “    . آدلی      کتابی آنامین کی، دئدی او گلدی یانیمیزا شوشایا اوچون دینجلمک  بیتیریب
هییرم،           ایست چاتدیرماق باشا بورادا پیئسی همین باشلمیشام؛ یازماغا پیئس بیر  یئنی

 . من            مدیر لز تلیق راح و جلیگی دین قولق باشلی ـ للی عم منه اؤترو بوندان  آنجاق
    . کمانچا        کی، دئدی سونرا کؤچدوم اوتاغینا قلرین اوشا وئریب اونا اوتاغیمی اؤز  هوسله
       . سمتینه   ارمنی شهرین اوچون کمانچا هنی سکین من هییرم ایست اؤرگنمک  چالماغی

ـ.            باشدان ینین کامانچاچ ارمنی بیر مشهور ایله هسی واسط شلری تانی اؤز او،  گؤندردیم
کمانچاسینی     توتولموش صدفه .   5باشا ینی     بخش چالغیچی من گتیردی آلیب ماناتا  مین

     . ـ       ایدی ممنون چوخ میرزاجلیل ائتدیم دعوت ائوه اوچون وئرمک درس  میرزاجلیله
پیئس           زماندا عین هنیر، اؤیر سعیله سلرینی در موسیقی ینین بخش ائدیر، ظرافت  گولور،

یازیردی. 
مختلف            اونا اؤترو یازماقدان پیئسی بو کی، دئدی منه میرزاجلیل نلرده گو  همین

   ( )      . تاپا  بگ رسول پوستچو پوچتالیون تلری لغ بئله دئدیلر، سراغلشدیم، مدیر لز تلر  لغ
میرزانین.          بهمن هسی شاهزاد ایران کئچمیش ایله هسی واسط پوچتالیون همین  1بیلر

 . بو           آلدیم بلر کتا باشقا چوخ بیر و تلر لغ مختلف سایدا خلو چو  کتابخاناسیندان
    . هنده     گؤر بلری کتا بو میرزاجلیل یلر ساتیرد ثلری وار انین میرز بهمن بلری  کتا
 . بلر          کتا قاپیلدی اونلرا ایله خیالی فکر بوتون و ایتیردی باشینی  سئویندیگیندن

قاجار      (ـ 1 اوغلو میرزا عباس میرزا /بهمن /1811 10 ـ  11 تبریز ،/ /1884 2 11  ( ملی  گؤرک ـ شوشا ، 
)  ”   “     . شاهی  محّمد تذکریه حاکمی؛ آذربایجان والیسی؛ تبریزین خادم شکرنامه) “1832سیاسی ، 

) .     1871شاهنشاهی”  آراسی)       قاجارل شاه محّمد قارداشی مؤلفی اثرلرین علمی تاریخی باشقا  و
سیغیناراق     هیه روسی سونرا ه،        1848دگدیکدن تیفلیس ـ شاماخی ـ باکی هینده م  ین1851ین

 . گلیب   شوشایا . 63اوکتوبریندا وئریب      تحصیل یوکسک یسینا هام ینین :6اولد اولوب    ژنرال  اوغلو
صدرالدین             میرزا، نالله اما میرزا، محمود میرزا، صمد میرزا، محّمدعلی میرزا، کاظم امیر هلر هزاد  شا

:         6میرزا.  فالله    سی میرزا، خان خانبابا میرزا، خسرو میرزا، شاهرخ هلر هزاد شا اولوب سرهنگ  اوغلو
   . نسلیندن     اونون میرزا عبدالصمد میرزا، نصرالله اوردوسوندا    15میرزا، جمهورّیتی آذربایجان  نفر

 . ائدیب  خدمت
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اوتاغینا            اونون دا دولبی همین و ائتدیک سفارش دولب بیر مخصوصی  اوچون
ییه.          کهریزل یئرده بیر ایله بلری کتا دولبی همین میرزاجلیل سونرادان  یئرلشدیردیک

ائویمیزده.          بیزیم یده کهریزل هنگ گلمیش یدان باک سونرا قاچیشیمیزدان ایرانا  آپارتدی
کتابخانامیزی       بوتون طلری ضاب هنگین بو یدن    2یئرلشنده کهریزل ایله آرابا نلو  فورقو

 . داشیدیرلر          هادروتا کندی ارمنی یئرلشن قرارگاهی هنگین الی، آر آز بیر
1919  ” یازیب      “  پیئسینی کتابی آنامین میرزاجلیل نلریندا سو هین فوری ایل  نجو

   . تأثیرلی.        چوخ او، وئردی یلیق راض اوخوماغا ادان اوج اثری خواهشیمله منیم  بیتیردی
      . هر.     سانکی آپارمیشدی، آلیب منی پیئس هییردیم دینل دّقتله چوخ اونو  اوخویوردو
         . بیر  اوتورموشدوم، گؤزلریمله دولو یاش من بیتیرنده قرائتی او، اونوتموشدوم  شئیی

       . تشکر    هدیم، تعریفل خیلی اونو سونرا گلدیکدن اؤزومه هدیم بیلم دانیشا دینیب  مّدت
. ائتدیم          خواهش هسینی وئرم اجازه کؤچورتدورمگیمه اوزونو پیئسین بو و  ائتدیم

    . خسرو      میرزا معلمی قلریمیزین اوشا اولسون هم نسخ اؤز منیم کی، هییردیم  1ایست
     .    ”  “   ” منده“ ده هله هلر نسخ بو کؤچوردو اوزونو ینین سلر پیئ کتابی آنامین و  اؤلولر

قالیر. 
شوشایا           اوستو یول اسکات والتر سّیاحی انگلیس گئدن زنگزورا قیش  همین

هنین.     مالکان قالدیغیمیز اونو . 2دوشموشدو صحبت    یلر یئرلشدیرد هسینده مرتب  نجی
دگیل           قوهومو تین اسکا والتر یازیچی مشهور تصادفًا کی، سوروشدوم اوندان  اثناسیندا
     . زنگزورا.          او، کی بیلنده من مدیر بابا اولو منیم یازیچی همین کی، وئردی جواب او  کی

 “  : عجب        نه سوروشدوم اوندان گئدیر، چکمگه باش هسینه جبه ینین نلر قوشو  ارمنی
    “  : قورخموروق،”.      هدن ن هئچ سلر انگلی بیز وئردی جواب بئله منه او،  قورخموسونوز؟

        . بریتانیا      نفر بیر هارادا کی، بیلیر کس هر دوروب کیمی داغ آرخامیزدا مّلتیمیز  چونکی
 .” یاشایار        فلکت اراضی بوتون اؤترو بوندان اؤلدورولرسه وطنداشی

36
فدن       آغایئ بگ حسن صدری پارلمانین مهمانداروف پارلمانا   2حکیم شوشادان  منیم

    . ده       منیم ده، لین میرزاجلی آلمیشدی تلقرام حّقینده تکلیف باغلی سئچیلمگیمله  عضو
. قالدی             بسیز جوا تکلیف بو ده گؤره اونا ایدی، یوخ رغبتیمیز حسن حکومته بو

(ـ 1  (   ) شایق      خسرو میرزا آخوندوف اوغلو میرزاعلی خسرو ـ  1889میرزا شوشا ،1960 ( ـ  باکی ، 
 . شاعر  ”  1906معلم،  “  . اثرینده      آدلی هلر صفح عمردن ائدیب ملیک معل سونونادک عمرونون  دان

 . توخونوب      ملرینا مقا چوخ بیر ینین تاریخ هباغ قر
. ـ 2 ایدی           معاون ائتمیش عوض صدری یوخ، صدری پارلمانین آغایئف بگ حسن

173



آخوندوف    محّمدصادق شوشایا یدان یاردیم     1باک نلرا اول احتیاجی اولونموش،  اعزام
    . ائتدی          تکلیف منه او، گتیرمیشدی پارچا ـ پارلتار و احتیاطی ارزاق مقداردا کّلی  اوچون
          . اولن    لزم یلری شئ باشقا و ارزاغی اوزره سیاهه توتدوغوم منیم ائدیم کمک اونا  کی،

. پایلدیق  نلرا عنوا
دوغروسو،     داها یاز، منّورین      1919همین قیزی لین میرزاجلی یازیندا ایلین  نجو

      . گؤندردیم      تلقرام میرزاجلیله دفعه نئچه بیر ایدی اولمالی یلری تو ایله میرزا  ادریس
  .          . وفالی   من گؤندردی ارزاق و پول آنجاق هدی، گلم ائتدی، امتناع او گلسین تویا  کی،

. حاضرلتدیم          آلیب جاهازی بوتون اولن لزم گلینه ایله کمکی هنین سکین
  .     . توی     بیز یلر گلد شوشایا آپارماغا گلینی ائتدی تشکیل خانکندینده تویو  داماد

حّقینده          وفاتی شین ایبی اوغلوم عمی هده عرف او ائله چونکی  چالدیرمادیق،
 . آلمیشدیق   تلقرام لدن میرزاجلی

(     ) غّله     باغلنمیش دسته سونرا بیچیندن درزلر نلریندا، سو ژوئنین  میرزاجلیل
         . ارمنی    اول قدر بیر یوخسا وقت، همین ائله بیلمیرم گلدی سونرا قورتاندان  توپلنیلیب

ینین        آچیلماس ینین سئمیناریاس ارمنی منی و میرزاجلیلی هلری نمایند ینین  اجماع
 .       . چکیلدی   ده شکلی بیرگه هامیمیزین اورادا یلر ائتمیشد دعوت ایلدؤنومونه

37
    . آندرانیک     مشهور باشیندا اورادا ایدی ایچینده تلطم هسی جبه  دایانان 2زنگزور

) (ـ 1 آران    /  (  محّمدصادق آخوندوف آخوندزاده اوغلو صالح / 1895محّمدصادق زنگزورـ   کندی اورود ،
1971.           ( شاعر  ژورنالیست، معلم، خادمی، اجتماعی ـ سیاسی ملی گؤرک نین آذربایجا ـ استانبول ، 

) چارپیشیب     اوغروندا مسیزلیغی باغی نین نلرینا).    1918ـ 1917آذربایجا قاچقی هباغ قر و  زنگزور
 .      . سئچیلیب      عضو پارلمانینا جمهورّیتی آذربایجان ائدیب گلنی الیندن اوچون ائتمک  1920یاردیم

    . سونرا       قورولندان حاکمّیتی شورا ندیر قوروجولریندا ینین هس کمیت استقلل مّلی گیزلی سونرا  دن
          . مئهمئت    بورادا ائدیب، مهاجرت هیه تورکی ادان اور آذربایجانا، گونئی سونرا آز ائدیب حبس اونو  چکا

       . بیر    قورولوشوندان ینین جمهورییت تورکیه سیغینان هیه تورکی آتاتورک انینیب ت کیمی آران  صادق
         ” پول      “ منتظم ایل هر اوچون چیخارماسی غزئت بیر آدلی توران و گؤندریب فنلندا سونرا ایل  نئچه

فنلنددا.      هدک اؤلومون آتاتورکون او، و       4گؤندریب انگلیسجه روسجا، تورکجه، غزئتی بو هلیک  صفح
 . آران           گؤندریب گیزلیجه بیرلیگینه الر شور لراق او منتظم غزئتی روسجا یاییملییب، دیلینده  فین

    . آزادلیغی        نین آذربایجا سونونادک عمرونون بوراخیب للر ژورنا و غزئت چوخ بیر ده هده  تورکی
 . آپاریب   مجادله اوغروندا

اوزانیان  (ـ 2 ـ  1865آندرانیک ترابزون ،1927       ( ارمنی  اوردوسوندا روس کسنی، باش ارمنی ـ آمریکا ، 
 .    . عضوو      ینین پارتیاس داشناک یسی باشچ ینین بیر کلردن بیرلی ی نظام عبارت للولریندن  12کؤنو
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       . ژنرالی     انگلیس ده گؤره هیه حادث بو ائله اولموشدو پیدا هسی حّص ی نظام  ارمنی
.    1شاتئلوورت سلطانوف      فرماندار قاییداندا گئری گلمیشدی اورایا ایله معّیتی  ژنرالی 2اؤز

         . دعوت   ناهارا همین ده منی کیمی بیری یلریندن اجتماعیتچ شهر ائتدی دعوت  ناهارا
و.          ماراقلندی چوخ مله منی قادینام، مسلمان کی بیلنده شاتئلوورت یلر  ائتمیشد

سایری           و اولدوغومو قیزی کیمین اولدوغومو، هاردان و کیم هسیله واسط هچی  ترجم
 “  :       . منه  سیز دئدی سونرا بیلدیکدن حالیمی ه ترجم منیم سوروشدو قلیکله  دقی

ارمنی           1914اوت  ایلک هرک گؤروش ایله میشلیئفسکی فرماندهی باش اوردوسونون قافقاز روس  ده
 . باشلییب    یاراتماغا هلرینی دست للو . 1916کؤنو گیریب        بیتلیسه بیرگه ایله اوردوسو روس  1917دا

لئبئدینسکی            ژنرال فرماندهی باش هسی جبه قافقاز آناطولوداکی سونرا دئوریلندن حاکمّیتی تزار  ده
اونا            1918 همگی وئرم هلرینه قّو عثمانلی ارزرومو و ائدیب اعلن ژنرال اونو هسینده ژانوی  ین

. 1918مارس  2تاپشیریب.  عثمانلی        گؤتوروب هرینه اوز اؤز هلیگینی فرماند مرکزی ارزروم  ده
اهالینی            دینج یاندیرماغا، شهرلری و کند هلری دست ین آندرانیک یاخینلشدیقجا ارزروما هلری  قّو
      . انگلیس    یسیندا قارش اوردوسو اسلم قافقاز هین یل هل ایر باشلییب قیرماغا شکیلده  کوتلوی

علی            یاخینلیغیندا شهری خوی آنجاق چکیلیب، آذربایجانا گونئی اوچون بیرلشمک ایله  اوردولری
اونو         اوردوسو عثمانلی آلتینداکی یلیغی باشچ انین پاش سابیس دارماداغین  1918ژوئن  9احسان  ده

 . گئدیب     نخجوانا او، و امپراتورلوغو       1918ائدیب عثمانلی دولتی ارمنی ایلک قورولموش هینده م  ین
ندا            نخجوا و جلفا آندرانیک کسن هلرینی علق دولتله همین امضالدیقدا آندلشماسینی باطوم  ایله

     . هیرکن/     یل هل ایر هرینه اوز ن نخجوا اوردولری تورک سوردوروب ساواشی هلریله قّو آذربایجان  تورک
       . آنجاق   باریشدیریب، حکومتیله ارمنستان اونو سلر انگلی چکیلیب غلرینا دا  ون 1919زنگزور

    . هدن        اؤلک ایله ایستگی غربین کئچیب هجوما هرینه اوز ایروان هرک ائد عصیان او،  آوریلینده
    . همیشه      یسیندان قارش ینین عسگر تورک اؤلوب اورادا و گؤندریلیب آمریکایا لراق  چیخاری

   (     ) کسیلمیش   قولغی خنجریله آد وئریلن نفرینه اوردوسونون تورک تجیگین مئهمئ  قاچمیش،
نلرجه                می اون هدن دئم اوشاق و قادین قوجا، و کؤرپه ندا آذربایجا و تورکیه جانی بو پالتارلی ی  نظام

. دؤندریب              کوله شهری و کند یوزلرجه یئتیریب، قتله غّدارجاسینا مسلمانی و تورک دینج حسیز  سل
 ” تلرینه          “ خدم شانلی جور بو گؤستردیگی هلرینه قّو ی نظام مّتفق اوروپا ووروشان قارشی هیه  تورکی

فخری              اولن مکافاتی یوکسک ان هنین اؤلک بو اونو پوانکاره رایموند جمهوری رئیس فرانسه  گؤره
ائدیب       (!!).  تلطیف ایله مدالی نور دو لژیون

.  ـ 1 او،        ژنرال هسی، نمایند ینین هلر قّو ی نظام انگلیس نداکی آذربایجا ـ  ون 1919شاتئلوورت
تابع          حکومتینه آذربایجان یلریندن ارمن هباغ قر اولرکن هسینده رتب سرهنگ هله  باشلنغیجیندا،

 . یلر         همیشد چکم ال تلریندن حرک عصیانکار یلر ارمن آنجاق ائتمیش، طلب اولماغی
سلطانوف    (ـ 2 اوغلو پاشابگ /خسروبگ /1879 5 ـ)      1941ـ 10 اجتماعی آدامی، دولت ملی گؤرک  ـ

 .     ( )   . زاقافقازیا  بیتیریب هسینی دانشکد طّب ینین دانشگاه اودسا نوووروسیسک خادم  سیاسی
. اولوب          عضوو ینین پارلمان جمهورّیتی آذربایجان و ینین شوراس مّلی آذربایجان ینین،  سئیم

) ناظری      مدافعه ایلک دورونده /جمهورّیت /1918 5 /ـ 28 /1918 6 11) ناظری)    یلیک اکینچ ،
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نلرینی         قادی سوفراژیست انگلیس آپاران مبارزه اوغروندا قلر حقو برابر یلرله  کیش
خاطرلدیرسینیز”. 

شلرینده         1919 ای تصرفاتی کند هوسله بؤیوک میرزاجلیل پاییزیندا ایلین  نجو
  . اؤزو.            شوملمایا آلمیشدی کوتان آهنلی گاو ایکی و آتی یوک نئچه بیر او،  چالیشیردی

    . وقتینده       سووارما و سپین تمیزلتدیریردی و سئچیر دنی توخوملوق ائدیر،  نظارت
. اکدیرمیشدی.          آرپا و تاخیل پاییزلیق هلرینه ساح بؤیوک تورپاغین او،  ائدیلمیشدی

 . ایدی         یوخ دولشان ایاغینا ـ ال ایدی، کباشینا ت میرزاجلیل
“  : بیلیرسنمی،        دئدی نلیقل حیرا و گلدی شوشایا بیتیریب شلرینی ای  دسامبردا

  . ایل            گلن اکدیک وقتینده کی، گؤره اونا جوجریب؟ نئجه آرپا لل تاخی ایل بو  حمیده،
  .      . دفعه    بو هیک چکم تلیق قی و احتیاج هییرم ایست اجاقسان تاپمای یئر سپمگه  توخوم
     . باشقا       و قلیق قورا دولو، چگیرتکه، یلر باشلد تئز اکینه باخیب منه ده یلر  کندل

 .”! هنیلیر      گؤزل محصول بول اولماسا تلر فلک طبیعی
      . ایله        بل ـ گوج میرزاجلیل اولمادی فرقلی للردن ای بیری او پامبیق ایل  400همین

    . بیز         پامبیق همین هجه، بئل تاپمادی آدام ساتماغا دا اونو بیلدی، ییغا پامبیق  پود
     . ساتیب     پامبیغی سونرا قاییداندان ندان ایرا قالدی آنباردا کیمی قاییدانا ندان  ایرا

 . وئردیم      هسینه تمیزلنم برپاسینا، کهریزلرین داغیلمیش اوچوب
ـ     1919 سونو ایلین یلرین      1920نجو ارمن کلرله تور غدا هبا قر للرینده اّو ایلین  نجی

آرادا          یئنه کی، بیلمیردیم اینانا من آنجاق گرگینلشمیشدی، یئنه تلری  مناسب
وئرمکده             یون ائوه اوچون ایپلیک نلرینا قادی ارمنی ده گؤره اونا بیلر، یارانا یدورما  قارش

.          . یلر  گلیرد تخانایا اعمال اوچون همک ایشل گون هر دا قیزلر توخوجو ائدیردیم  دوام
. ایدیم       ائتدیرمکده دوام شلریمی ای خیرّیه ده هم

ـ          انقلبچی گیزلی مشهور هین ایشل معلم مکتبیمده کند هکی ید کهریزل للر  اّو
  . اؤلومله       اونو اولونوردو تعقیب طرفیندن گلر ب یبگوف عل سلمان  بالشویک

 :   . آروادی.      هسی عائل اونون گیزلنیردی سمتینده ارمنی شهرین یبگوف عل یلر هییرد هل  هد
.      3و  ائتمیشدی     خواهش گؤندریب مکتوب منه هلرله دفع چکیردی آجلیق برک  اوشاغی

      . ـ        جان دفعه هر ریجاسینی اونون گؤندریم اون و پول ائدیم، یاردیم هسینه عائل  کی،
 . یئتیریردیم   یئرینه باشل

 . بو        آپارمیشدیق حکیمه آغداما بیرلیکده لله جلی اوغلوموزو کیچیک هلنمیش  خست

/ /1918 8 /ـ 17 /1919 3 14) هباغ)         قر والیسی ینین الر قض جوانشیر و جبرائیل زنگزور، شوشا، ، 
) ( فرمانداری  /نظامی /1919 6 /ـ 29 /1920 4 28 . هییب)  ایشل
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دهشتلی            اورادا و گئتدیم چکمگه باش یلرا یارال هخانایا خست ی نظام سّیار من  آرادا
      . نسیز  یورغا قسیز، یاستی اوستونده، هنین هم دؤش یالین یلر یارال اوزلشدیم  وضعّیتله

   . آغیر.      یلری باج شفقت ایدی یوخ بئله نلری درما کلری، یئم یلر  اوزانمیشد
.          . هجگم  ائد یاردیم قدر چاتان گوجوم کی، وئردیم سؤز اونلرا یلر یلنیرد گیلئ  شرایطدن

 . تخانادا            اعمال یوللندیق ائوه آلیب چیت بئز، توپ نئچه بیر بازاردان گون همین  ائله
    . چاغیرتدیردیم،        قادین خیلی کنددن ایدی وار یونوموز تمیز قدر بیر چشیدلردن  مختلف

دؤشک         یورغان، یاستیق، لراق او تعجیلی حاضرلتدیم، بیشمیش اوچون یلر  یارال
آرتیق.      یاخین چاغینا آخشام .   6سالدیردیم بو     بوتون ه گئج ایدی حاضر یاتاق  نفرلیک

    . بیرگه      لله میرزاجلی تئزدن صبح گؤندردیم هخانایا خست ایله آرابا یاتاجاغی هجگی،  یئی
 . آپاردیق        دووغا و یومورتا سود، مقداردا خلو چو یلرا یارال

یول             ییا باک ایسه اؤزو قویدو، بیزه گتیریب منّوری ادریس سونرا گوندن نئچه  بیر
و.           کئچیرمیش هیجان برک منّور هلردن حادث دهشتلی وئرن باش خانکندینده  دوشدو

ائله.         منه ائشیتدیکجه تلری احوال اولن خانکندینده و شوشادا هلنمیشدی  خست
   ! قدر       بو انین انس چیخیب باشیندان عقلی ینین هام الردا اور کی،  گلیردی

      ! فلکت     بؤیوک ایدی، بل دهشتلی بو، ایدی شئی بیر هسیغماز عقل هسی یلشم  وحش
ایدی!

. بلر         گیری ییا باک شسوز دؤیو کلر بالشوی کی، گزدی صحبت نلریندا سو  آوریلین
 . هدی   تعجبلندیرم بیزی بو،

آغداما              تئز ـ تئز اوچون آلماق ارزاغی اولن لزم ائوه و گؤتورمک پوستو  میرزاجلیل
آذربایجانا.        کلری بالشوی کی، اؤیرنمیشدی نلردن گل یدان باک اورادا  گئدیردی

       . قارداشی   پاشانین انور مشهور ده بیری اونلردان شلر گتیرمی هلری نمایند کلرین  تور
. پاشادیر   1نوری

  . ایسه        آخشامچاغی گئتدی آغداما اوزره عادتی میرزاجلیل اورتالریندا هیین م  تقریبًا
.       . ایمیش     پاشا نوری بو، دئمه سن قاییتدی جله گن بیر تانیمادیغیمیز ائوه

و           ائتمگه ایضاح گلیشینی کلرین بالشوی هباغا قر پاشا نوری کی، اؤیرندیم  سونرادان
    . یئرده        هر پاشا نوری شدیر گلمی سالماغا باشا الرینی فاید گلیشین بو ییه ال اه  یئرلی

 . میرزاجلیل        هییردی سؤیل قلر نط ائدن مدح کلری بالشوی چاغیراراق توپلنتیسی  خلق

”        ـ 1 حمیده“  حّقینده هسی گلم ییا باک کلرله بالشوی انین پاش نوری و ینین هلر نمایند کلرین  تور
:        . هدیر      اثرد بو بیلگی گئنیش داها حقده بو کدیر کلی گئرچ آجی کی، تأسف قلری، یازدی  خانمین

 .      . سنه  اون ترقی و اتحاد بیرگئن یالدین :    2مح  . کتاپ  استانبول، آریکان، ذکی حاضرلیان  جلد
ائوی،   . 2006یایین
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        . یدیر    آ ایکی کی، دئمیشدی اونا پاشا آراسی سؤز اولموشدو تانیش مدا آغدا  اونونل
       . آز    بیر هاراداسا کی، هییرمیش ایست چوخ پاشا ندور یورغو چوخ گؤرمور،  استراحت

بیرلیکده.           اونلر و ائدیر دعوت دینجلمگه کنده پاشانی میرزاجلیل هده بئل  دینجلسین
گلیرلر.

      . قالدی،       گون ایکیجه جمعی ائوده بیزیم ایدی آدام بیر یاراشیقلی گنج، پاشا  نوری
      . کی،    ائتدی خواهش بیزدن هده عرف همین حاضرلندی چیخماغا یول  سونرا

( )         . نّقاش    رّسام ده هم او کی، اولدو معلوم هک وئر اذن چکمگه هلریمیزی  پورتر
     (    ) و.    کاغاذلری رسم بعضی ائوده ایدی رّسام دا او مدان قارداشی تلیک رحم  ایمیش

   .      .  ( ) منیم  اّولجه او، وئردیم پاشایا نوری اونلری من قالمیشدی مدادلر شلر  کاراندا
        . کی،  اوتورتدوق توتوب دیله میرزاجلیلی نلیکله چتی بؤیوک سونرا چکدی همی  پورتر

      . پوز    سئومیردی، چکدیرمگی شکیل عمومّیتله میرزاجلیل وئرسین پوز اوچون  رسم
و               ناراضی چوخ ده گؤره اونا ایدی، شئی بیر عذابلی داها اوچون اونون ایسه  وئرمک

        . ائله    حالدا اوتورموش یاناشی له منیم اونو رّسام اوتورموشدو صورتله بیر  داریخدیریجی
        . گلسین     للریمیز اوغو کی، ائتدی خواهش پاشا نوری سونرا آلمیشدی قلمه ده جور  بو
قاچیب           و یلر اوتاند یلر، هد گلم قلر اوشا آنجاق چکسین، یاناشی بیزیمله اونلری  و

. یلر  گئتد باغچایا
  . بیزیمله           سونرا وئردی بیزه و قویدو تاریخ آتیب امضا آلتینا ملرین رس پاشا  نوری

    .      . اونو   داها بیر بیز اؤتوردو قدر آغداما اونو میرزاجلیل چیخدی یول  وداعلشیب
هدیک.  گؤرم

38
. باغلمیشدی         سونبول بؤیوموش، جوجریب تاخیل اکدیگی ایل اؤتن لین  میرزاجلی

      . گؤتوروب      هیه اجار تورپاق خام یاخشی یازدا ایدی اولونماقدا حّس هسی مژد هنین بهر  بول
 . اکدیک        پامبیق سرعتله و فاراش بؤلوشدوردوم، آراسیندا یلر کندل

. وئردی         باش عصیانی گنجه للرینده اّو ژوئنین یاخود نلریندا، سو هیین  تخریبات 1م

. ـ 1 عصیانی  .  1920مای  31ـ 25گنجه جوادبگ      عصیانا باشلنیب عصیان یشوروی آنت هده گنج  ده
 . کلر        بالشوی ائدیردی رهبرلیک گلی مب کاظ جاهانگیربگ و قاجار محّمدمیرزا  شیخلینسکی،

  : هیین            م بلر یئریدی سورسات ـ سلح و قّوه ی نظام بؤیوک شهره اوچون یاتیریلماسی انین  30عصی
اوردونون     نبیرینجی او هده گنج آلیی،   6پیادا،  5دا هسی،   7سوار حّص و   57علیهده هلی 2توپو  زر

   .       . هیین   م عصیان ائدیب کمک سلرا رو ده یلری ارمن گنجه ایدی وار بؤیوک  31آوتوموبیلی  ده
 . چئوریلیب      دنیزینه قان شهر یاتیریلیب، .12غّدارلیقل یئتیریلیب      قتله نسیزجاسینا اما نفر  مین

دهشتلی           تلر کمونیس اوچون هسی هم وئرم باش نلرین عصیا بئله ده یئرلرینده باشقا نین  آذربایجا
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    . بوروموش        دهشت و قورخو یاراتدی هیجان بؤیوک آراسیندا الی اه هلر شایع دهشتلی  و
     . قوجاغینا       ده بیزی دالغا بو یلر باشلد قاچماغا گلدی هارا شکیلده کوتلوی نلر  انسا

آلدی.

قیامی  گنجه
آغدامین       غدا، هبا قر همیز عائل بوتون و یئرلشن،  18میرزاجلیل  وئرستلیگینده

 . یاشاییردیق       کندینده کهریزلی اولن ملکی خصوصی گین ایل  1920احمدب  نجی
   . مدا        آغدا و شوشادا شدیر قالخمی قیام هده گنج کی، یاییلدی خبر نلریندا سو هیین  م

طرف         ایستگاهینا دمیریولو یئولخ هدار علق قیامل هلری حّص قوشون  یئرلشدیریلمیش
       . قولدور   ـ قاچاق گلینن راست مباشی آددی غدا هبا قر باشلمیشدی ائتمگه  حرکت

عسگرلری          یالقیز ائدیر، هجوم هلره دست ی نظام کیچیک چکیلن گئری هلری  دست
. گؤتوروردولر   حلرینی سل اؤلدوروب

و          یدا باک گویا کی، یلر دئییرد دولشیردی، هلر شایع تخریباتجیل آراسیندا  خلق
   . للرینده       اّو ینین آی ژوئن چکیلیر گئری کلر بالشوی دگیل، یاخشی وضعّیت هده  گنج

شلری           آت یایلیم سلری، س توپ فلردن طر شهری بردعه و ایستگاهی پوست  شیروانلی
          . سلری  س گولله آردا ـ آرد کندلریندن داغ یاخین ایسه سونرا باشلدی  ائشیدیلمگه

 .        . مختلف  ایدی ایچینده تلش و تشویش تلیق، ناراحا هامی باشلدی  گلمگه
      . قوشون   یاتیرمیش انینی عصی گنجه کی، یلر دانیشیرد گزیردی هلر شایع  تخریباتچی

قانا           یاندیریب، وارسا نه چیخان ییا قارش قاییدیر، هباغا قر ایچینده غضب هلری  حّص
 . ائدیرلر    یکسان یئرله بویاییب

     . یلر    دئییرد گزیردی؛ تلر صحب قورخونج چوخ حاضرلشیردی کؤچمگه کس  هر
نلر   قوشو امان       7ـ 5کی، یلری پاپاقل ی باش کلری گلدی راست یوخاری شدان  یا

          . ائولرینی  ایچینده دهشت و اینانیر سؤزلره بو بوتون جماعت قره اؤلدورورلر هدن  وئرم
   .       . ـ  ائو نلر انسا بوروموشدو عالمی کی، اولر دئمک هلر، شایع یلر ائدیرد  ترک

        . ملی    گؤرک قاجار، محّمدمیرزا ژنرال قمبر، قاچاق نلریندان قهرما عصیان بلر آتی ال ترورا  کوتلوی
ضیالیمیز          بؤیوک رضایئف، ابوذربگ زیادخانوف، لخان اسماعی ملر خاد سیاسی ـ  اجتماعی

اوردوسونون          آذربایجان باشقالری، و سزاده عبا میرزا معلم کؤچرلی، نبگ  27ژنرالی،  12فریدو
سرهنگی،     نایب و دوسی،       46سرهنگ ستوان و ستوانی سروانی، و  146سرگردی،  گروهبان

دوسی،   .   267گروهبان آداسیندا        نارگین تکجه اولدو قربانی ترورون همین قوللوقچوسو ی نظام  باشقا
    (  ) بیرلیکده   فل عبگو رفی تبگ خدا فرمانداری نظامی والیسی ضابط   79گنجه هلی رتب  یوکسک

 . هلنیب   گولل تسوز ثبو هسیز، محکم
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 . من          یلر قاچیرد توتوب اوز گلدی هارا آتیب اولمازلرینی ـ اولن کلرینی،  ائشی
   . توتدوق        دیله اونلری توپلدیم آرایا بیر یلری کندل گئدیب ایچینه کندین لله  میرزاجلی
بالشویک             کی، ائتدیک آرخایین و نلر هسی گئتم یئره هئچ قویوب کلرینی ائشی ـ ائو  کی،

     . نلر       گل بو کی، ائدیردیک ایضاح بیلمز اول تهلکه بیر هئچ تلرینا حیا  حکومتیندن
سیز         یلردیر، کندل و فعله تلرینیزدیر، دوس عکسینه، دگیل، نلرینیز دشم  سیزین

یلر           تخریباتچ آنجاق سایر و خدور یو قورخوسو بیر هئچ اونلرین اوچون للر  یوخسو
 . یلر          ائدیرد تحریک قاچماغا و قورخودور خلقی هلرله حادث دهشتلی دورمور، گئری
ایکی            بیرـ کی، گؤروردوک آنجاق ساکتلشیر، آز بیر هییر، دینل بیزی جماعتی  کند

      . بورویور     هامینی گئده ـ گئت تشویش بلر حاضرلشی قاچماغا یئنیدن سونرا تدن  ساع
      . قیزغین      ان ینین شلر ای چؤل وقت بو آرتیردی هگون ب گون سایی نلرین قاچقی  و

        . ایسه  یئرلرده بعضی قورتارمیش، چالیب آرپانی هلرده ساح یلر نچ بیچی ایدی  چاغی
       . نچی   بیچی مزدلو خیلی گلمه ندان ایرا کندده بیزیم یلر باشلمیشد بیچمگه  تاخیلی

دویوزدورماق.          یئدیزدیریب یلری ایشچ بو گلمیش ایشینه موسم یدان تا او هییردی  ایشل
     . تاخیل      جماعتا مدان آنباری احتیاط من ایدی وار احتیاجی هگه چؤر یلرین کندل  اوچون

. اولموشدو.        بول محصول ولیتده بیزیم ایل اؤتن پایلمیشدیم
اولدوغومو         علیهینه قاچماغین شکیلده کوتلوی جماعتی ینین کند عسگران  قونشو

سؤزچولری           و ائدیم یلیق شچ با اونلرا کی، ائتدی خواهش مندن سونرا  بیلدیکدن
 .      . بو    باشلدیم حاضرلیغا و یلشدیم راض من چیخیم یسینا قارش کلرین بالشوی  اولوب

. قاییتدی        ندان نخجوا حالدا هنیلمز گؤزل یاکبر میرزاعل قارداشی لین میرزاجلی  وقت
هیه         قلری اوشا و اؤزونوزو کی، چالیشیردی ایناندیرماغا قارداشینی یاکبر  میرزاعل

      . هامی     سوووشسون، وقت هلی بو قوی قاچین ایرانا لراق او موّقتی هیین،  آتم
 .    . میرزاجلیل      یلشمادیم راض بونونل من اولر دؤنمک گئری یئنیدن سونرا  ساکتلشسین،

 . ترپنمیک          یئره هئچ ائویمیزدن کی، گلدیک قرارا ده من ده،
ائشیدیلمکده             یاخیندان داها و آیدین داها گئده ـ گئت شلری آت توپ و  تفنگ

. باشلمیشدی.          آرتماغا سایی نلرین قاچقی آخیشان طرفدن هر وقت همین  ایدی
     . بوتون      کی، گؤردوک ده بیر یلر دانیشیرد هلر حادث دهشتلی حّقینده نلر قیرغی للر،  قت
سؤزه           وئردیگیمیز حّقینده همک ائتم ترک ائولریمیزی اقربا، ـ قوهوم بوتون یلر،  کندل
هنی             قر ـ مال یئرلشدیریر، آرابالرا هنی کول ـ شله ییغیشیب هسیک تل ـ تلم اراق  باخمای

آردینجا           کؤچونون قاچقین گئدن اوزانیب ائدیر، ترک ائولرینی گتیریر، چؤلدن  سوروب
         . قالمیش  یئرلرینده یورد بوشالدی، بوسبوتون کند ایچینده ساعتین بیر هلیرلر دوز  یول
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 . هندی     دیر عرشه اولشمالری فریادلی تلرین ای
         ... کسدن  هئچ لراق، قوشو ینینا آخ جماعتین دا قربان چوبان بیزیم آزدان  بیر

   . مندن        داها یاکبر میرزاعل سالدی هطه حی سوروب چؤلدن هنی قر ـ مال  سوروشمادان
. باشلمیشدی        یوکلتدیرمگه نلری فورقو و آرابا وئرمگه، شلر گؤستری سوروشمادان

  ... ده،        میرزاجلیل یوکلتدیردی کلره مینی آرتیق یلرینی شئ هجک یئی و یاتاجاق  او،
یسیندا             قارش ینین آخ دگیل، ممکن ائتمک نه هئچ داها کی، گؤردوک باخیب ده  من

بویون            قدره ده هسک هم ایست ده، هسک ایست چیخماز، سس الدن تک هریک، بیلم  دورا
  . دالغا   دوققوزونجو هلدیک دوز یول . 1اگیب ووردو    ده بیزی

    . چاپ      آتامین تلیک رحم من باشلدی توپارلنماغا وضعّیتده چاشقین کس  هر
توپلدیغی           دایر تاریخینه غین هبا قر و قافقازین بری للردن ای اوزون اثرلرینی،  اولونمایان
الیازمالری            باشقا و هلرینی ترجم روسجایا شاعرلردن باشقا و پناه مل سندلری،  قیمتلی

چونکی.           قالسین، قویاق، ائوده بونلری کی، گلدیک قرارا لله میرزاجلی سونرا  توپلدیم
 . ائدیردیک      امید چوخ قاییداجاغیمیزا ائویمیزه تئزلیکله

کی،           دئدیم و تاپشیردیم پولدا تات باغبانیمیز کتابخانانی و یلری شئ  قالن
        . ائتدی      یاخار ـ یالوار و آغلدی قوجا یازیق وئر آچارلرینی ائوین گلسه کیم  حکومتدن

.    13کی،  اؤزومله       قیزی و یلشدیم راض آپار اؤزونله دا خانمجانی قیزیم  یاشلی
         ) بیر.  اولن قوهومو گتیردیم، ییا باک یدان تا او اؤزومله اونو سونرالر  گؤتوردوم

    .(     ( ) یاشلی  ائدن اداره دگیرمانی قالدی شهرده گئدیب اره ییه برقچ  الکترومونتیورا
       . جماعتدن      کند کی، وئردیم اونا آچارلرینی آنبارین قالدی ائوده ده بگ شکر  قوهوموم

 .   . آغلدی      شکر پایلسین بوغدا اونلرا اولرسا قاییدان گئری
  . دا            او یوگوردو طرف بیزه دا آخوندوف یلی باک اولن قوناق بیزده تصادفًا وقت  بو

      . و        کتابی تایا بیر دا اونون وئر اجازه گئتمگیمه سیزینله کی، ائتدی خواهش  سیتقاییب
اؤزو              هدی، هم ایست قویماق ائوده بونلری کی، ایدی وار کوغیزی ـ کاغاذ حساب ـ  حق

 . اوتوردو     آرابامیزا بیزیم گؤتوروب ایله
. گئتمیشدی         فکره درین قوشولموردو، هلره مباحث بیزیم سوسور، لبویو یو  میرزاجلیل

ایشگزارلیق            وضعّیتی قویور، یولونا ایشی هر سالیر، سهمانا شئیی هر ایسه یاکبر  میرزاعل
       . پئسلیاک    قوسپئر مکانیک لهستانلی بیر قوجا بیزده ائدیردی اداره باجاریقل  و

 . هدی.        ایست اذن گئتمگه بیزیمله اراق آغلی دا او یاشاییردی

.             ـ 1 قورخولو  و جلو گو ان دالغا دوققوزونجو زمانی توفان کی، وار اینانج بیر بئله دالغا  دوققوزونجو
 . چئوریلیب.        رمزینه هنین قّو یآلینماز یس قارش اینانج بو هصنعتده اینج اولور
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.    . هلدیک        دوز یول نهایت، اوتورتدو یاناشی ایله فایتونچو آرابادا دا اونو یاکبر  میرزاعل
   . بیز            آخردا ان قالمادی کیم هئچ باشقا مدان آدا یاشلی نفر اوچ ـ ایکی کندده  بوتون

 . اوزاقدان.       ائشیدیلیردی اولشماسی تلرین ای هسیز کیمس طرفدن دؤردبیر  چیخدیق
       . اوچ      ـ ایکی ساعت ایدی، ناورتاچاغی گو گونون گلیردی سلری س توپ و گولله  ایسه

ینین    آی ژوئن .       11اولردی، ایدی     ساکت غریبه و ایستی چوخ هوا ایدی گونو جمعه  ی،
 ... کیمی      تلیک ساک گلن اؤنجه فیرتینادان ـ

  . ائدیردیم           امید دگیلدیم هیجانلی ده ائله و ایدیم کیمی اگمیش بویون طالعه  من
   . امیدلی        ده میرزاجلیل کلر هج گؤندر آدام آرخامیزجا اوچون قایتارماق گئری بیزی  کی،

فل      نریمانو نریمان مرحوم او، چونکی ایسه     1ایدی، یلیکده عموم ایدی، تانیش  یاخیندان
 . ایدی     طرفداری کلرین بالشوی هجه اید او،

   . و          پیادا للر یو گئدیردیک ساری چایینا آراز جنوبا، قوشولوب آخینا عمومی ده  بیز
. ایدی              دولو ایله الی اه کلو بؤیو ـ اوشاقلی قاچان یوواسیندان ـ یورد آرابالرل تلرل، آ  یا
      . ـ     باخا آرخایا گؤزلری بیر یلر کیش دؤیوردولر هلرینه سین آغلییر، چوخو نلرین  قادی

     . للرینده       ا بئله یلر نچ بیچی ایرانلی حتی قوغوردولر ٔهنی قر ـ مال حالدا عصبی  باخا
 . دوشموشدولر       آردینجا نلرین قاچقی لراق قوشو آخینا عمومی اوراق

       . هیه     منظر بو گئدن اوزانیب اؤنونده گؤزلریم من ایدی قاچیش بیر کورطبیعی  بو،
   . کی،        دئییردی او خاطرلییردیم سؤزلرینی گین احمدب آتام تلیک رحم باخا ـ  باخا
        . قافقاز      قلرین خل بیر ایلدن یوز هر کئچیر، دور یدیر قاپ آراسیندا آسیا و اوروپا  قافقاز
بیزیم             ده گؤره اونا وئریر، باش آخینی کورطبیعی جنوبا یا و شمال یلریندان  قاپ

گوجونو،              ـ ایش گلمگه، اؤزونه چونکی لدور، یوخسو قدر بو و وحشی قدر بو  خلقیمیز
نلیق        قاچقی کؤچکونلوک، هلر، محارب تاپمامیش مجال سالماغا قایدایا  تصرفاتینی

کاهالردا،.             قاچماغا، ایرانا یاخود غلرا، دا ایله اولمازی ـ اولن و هسی عائل الی اه  باشلییر

(ـ 1 نریمانوف     اوغلو نجف یازیچی،)       1925ـ1870نریمان خادم، اجتماعی خادمی، دولت شورا  ـ
        . یاردیمی  گلن الیندن سلرا رو ییخیلماسیندا ینین جمهورّیت آذربایجان مستقل حکیم هنگار،  روزنام

صدری.            ( ینین هس کمیت انقلب موّقتی ـ یسی باشچ ینین شورو آذربایجان گویا سونرا بوندان ائدیب
3)      ( صدری   ینین شوراس کومیسارلری خلق و بیری /صدردن /1920 4 /ـ 28 /1922 5 6.  قویولوب) 

نریمانوف           هن گؤر اولدوغونو یلرده ارمن و سلردا رو حاکمّیتین گئرچک آنلیان، تئزلیکله  آلداندیغینی
“ اتحاد         اوچون اوزاقلشدیرماق ندان آذربایجا اونو باشلدیقدا بیلدیرمگه آچیق یلیغینی  ناراض

ینین  ”        4شورو مرکزی   شوروی اتحاد ـ هیه وظیف سلنن س هلی طنطن کیمی بیری یسیندان  باشچ
هرک    ( سئچ صدرلیگینه ینین هس کمیت /اجرائیه /1922 12 /ـ 30 /1925 3 و)   19 یلر آپارد  مسکویا

 . اؤلدوردولر      اورادا هدن وئرم امکان ائتمگه صدرلیک

182



       . بو،    کی، هرسن گؤر سالسان نظر تاریخینه قافقازین اولور مجبور گیزلنمگه  ماغارالردا
         . یئرلرده  غلیق دا عادتًا، اونلر، گتیریب، بختی یلرین ارمن باخاندا بیزه هدیر بئل  حقیقتًا

یاشاییرلر. 

39
       . کی،    یلر گلد قرارا نلر چیخا یول بیرگه بیزیمله ایدی ه گئج جاتاندا یکهریزه  عل
        . آچیق  اورتاسیندا، هنگاهین دوز یئییب یئمکدن یونگول کئچن الیمیزه هیک هل گئج  بورادا

   .     . قالمیشدی،   معّطل او، بیلمیردی گئده یوخویا میرزاجلیل یاتدیق اوزانیب  هوادا
.”          “ قاچیر؟:  هارا قاچیر، ییه ن قورخور، هدن ن جماعت کاسیب بو بس  دئییردی

 . سالمیشدی        حیرته اونو هسی منظر قاچیشین کورطبیعی بو عمومّیتله،
  . کاروانی         بیزیم ائتدیک دوام یولوموزا و ییغیشدیق قالخیب سؤکولنده یئری  دان

        . سئیر   شئیی هر دینمزجه قاریشمیر، هیه ن هئچ میرزاجلیل ائدیردی اداره یاکبر  میرزاعل
  . من،        میرزاجلیل، ائدیردی قوی ـ گؤتور آغیر درینلیگینده ینین هگ اور  ائدیر،

لین  منّور،    12میرزاجلی قیزی انور،    9یاشلی اوغلو اوغلو   13یاشلی یسی باج  یاشلی
.1تیمور        . ایدی   جمال اولن کندیندن داشکسن قونشو فایتونچوموز گئدیردیک  فایتوندا

بیزه          قلیقدا قارماقاریشی ده بیر آخوندوف، محّمدصادق آراباسیندا مینیک آچیق  اوستو
    . یلریمیزین    تچ خدم ایرانلی بیزیم پئسلیاک، گئدیردی قوناق بیر  سیغینمیش

  . آخیریندا        انین کارو یلر گلیرد آرابادا ایکی آرخاداکی خانمجان سیرادان و  آروادلری،
]  ( ” “       ) چودار   ؟ چاروادارلر بلکه یدیر؛ آد بیتکی یالنیز چودار ـ ؟؟؟ چودارلریمیز  گلن

   .    [ قل       صاد نوکری یاکبر میرزاعل یلر اید ایرانلی دا آدام باخان وئریشینه ـ آلیش قره  مال
 . گلیردی     یسلحلی ال بئلینده آت یاناشی

اولن          هم یئتیرم منیم ده بیری نلردان اول بئلینده آت یسلحلی، عمی  18ال  یاشلی
        . ایله   هلری عائل ده یلر نچ بیچی نلر، کنکا بیزیم اولن یدن کهریزل ایدی شیرین  اوغلوم
        . اون   اوچون یئمگی یول یاناشی، لل قاراما قربان چوبان یلر گلیرد آرخامیزجا  بیرگه

 )          . فطیر   نازیک یوخا سالیب ساج هسیک تل ـ تلم دوراجاقدا هر سوروردو دا  قویون
. چالیشیردی)            دویورماغا همیزی دست بؤیوک بو ایله گوجو وار ننه غنچه یایان هک  چؤر

کاریاگین  ناورتایا .    2گو بیر    اوستونده یولون همین چاتدیق خاناشئنه نلیغینداکی  یاخی

(ـ 1 کنگرلی     اوغلو عسگر .1944ـ 1907تیمور اوغلودور)      هنین سکین یسی باج لین میرزاجلی  ـ
) علیئوا      قمر قوهومو خانمین .   1984ـ 1903حمیده کومبیناتیندا)   ات باکی ائولنمیشدی  ایله

 .    . اولوب  هلک هده محارب هییب ایشل تکنولوق
.    ـ 2 ائتمیش       اشتراک اشغالیندا نین آذربایجا آدی کئچمیش رایونونون فضولی ایندیکی ـ  کاریاگین
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 . گؤردوک    کاروانی بگ خیلی
    . استراحت       آز بیر تلرا آ سالدیق دوشرگه ساخلییب ایاق باشیندا بولغین  بیر

      . کندینه    للی وئیس هکی ید اراض غلیق دا یسی یار ه گئج هلدیک دوز یول سونرا  وئردیکدن
 . هنی.          گئج آلدیق قرارا همگی هل گئج اورادا ده بیز باخیب نلرا قاچقی باشقا  یئتیشدیک

  )    . یادیما     ایندی ملیگی کی کیمسه آنجاق هدیک ایست یاتماق هده دی بیرگه قلرل  اوشا
   . یلر)        لل وئیس کی، دئدی هیک هلم گئج اورادا کی، ائتدی خبردار منی گیزلینجه  دوشمور

ائشیدن            بئله جینقیرینیزی کی، دوغرایارلر ائله ایله گئجه سیزی اولور، قولدور  قورخونج
   (   ) ایچینده،.      انین کارو یئرده، اولن چوخ آدام تونلوک کی، گؤردو مصلحت  اولماز

       . قولق   مصلحتینه خیرخواه آدامین مدرک بو بیز هیک هل گئج نلردا فورقو  آرابالردا،
 . بیلدیک     چیخا سلمت صاباحا اراق آس

   . کندین     محّمدصادق لله میرزاجلی بیشیرتدیردیم هک چؤر ساجدا تئزدن  صبح
         . یدن  اراض داغلیق طرفیندن، غرب کندین کی، گؤردوک ده بیر یلر دولشیرد  ایچینده

     .     . کیمی   بچی حر عسگرلر بو آنجاق یلر اولرد چوخ نفردن یوز گلیر هسی دست  عسگر
بدن         تعقی سانکی ایدی، وار شلری گؤرونو داغینیق پراکنده، چوخ یلر،  گلمیرد
 : مدیرلر،.         کی یلر ائند سوال ـ سورغو اونلری محّمدصادق و میرزاجلیل یلر  قاچیرد

بیر            ینین هس حّص قوشون باکی بو، کی، اولدو معلوم گئدیرلر؟ هارا گلیب  هاردان
    .     . هگی   چؤر بیشمیش تازا میرزاجلیل جدیرلر آ برک ده اؤزو قاییدیرلر ییا باک  بؤلوگودور،

. پایلدی    عسگرلره آلیب مندن
  . حرمتلی         چوخ ایدی هلی گئتمک یسیز بلدچ کئچیردی، اتگیندن داغ آردی  یولون

سّید   .     2بیر ائدن       احتیاط قولدوردان ـ قاچاق اولدو بویون کئچیرمگه ادان اور بیزی  ماناتا
   . مکتبیمیزین     چاتاندا ییه لل وئیس یلر چالیشیرد آیریلماماغا کارواندان نلر قاچقی  بوتون

بیزه           اؤزونو حمایل اولن ماهر ایشده هر باجاریقلی، چوخ هسی، طلب  کئچمیش
اداره.         حمایل سونرا یاکبردن میرزاعل کاروانیمیزی یولوموزدا سونراکی بوندان  چاتدیردی
           . جور  هر دا او کیمی قورویوجولریمیز باشقا وئردیک، آت سلح، اونا باشلدی  ائتمگه

 . باشلدی      اؤتورمگه بیزی وضعّیتده حاضر هیه حادث
     . اول      هجوم اوستوموزه دقیقه هر ایدی قورخولو چوخ کئچمک هسیندن در للی  وئیس

    . یانیمیزدا.       گلریمیز فشن و ماوزئر ایدیک یسلحلی ال ده من ده، میرزاجلیل  بیلردی
. دایاندیق.          اورادا اوچون هلمک دینج و چاتدیق کندینه قروند ناورتاچاغینا گو  ایدی

     . قاجاغینی،        ـ قاب ننه غنچه باشلدی گؤرمگه تداروکو کباب کسیب قویون جلد  حمایل

. داشیییردی      آدینی سوی ینین بیر یلریندن نظام روس
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 . همیزین      دوشرگ بیشیردی هک چؤر ساجدا تؤکوشدوروب یوخایایانی  اوخلوغونو،
یاییلماغا            عطری لّذتلی اتین قیزاران کؤزده و توستوسو قاتی اوجاغین هوایا هریندن  اوز

ائتمگه.             قوللوق انینا ج لّذتله اونودوب نلوغو یورغو و هنی کس هر آنلیغا بیر  باشلدی
باشلدی. 

امید             یول گلدیگیمیز کئچیب یلنیر، بو ییه گئر تئز ـ تئز ده من ده،  میرزاجلیل
 .         . عمیم   اولر گلن آرخامیزجا بلکه کی، هییردیک گؤزل آن هر باخیردیق نظرلرله  دولو

آرخامیزجا            کیمی دوشن یولونا شلر ای کی، وئردی سؤز منه یکهریزده عل علیش  اوغلو
      . ایرانا    دؤنردیم، گئری من اولماسایدی یاکبر میرزاعل قایتاراجاق گئری بیزی هجک،  گل
امان.         بیزه اونلرین دوشسک الینه سویغونچولرین کورد چونکی  گئتمزدیم

. بیلیردیم  هجگینی هی وئرم
دوردوغوموز         کی، باشلدی گزمگه سؤز بیتیرمیشدیک، یئییب تازاجا هگیمیزی  چؤر

 . ساغ            مدیر لز هلمک دوز یول طرف کندینه هخانلی قر لراق او تعجیلی یدیر، هل ده یئر  بو
    . یاخشی      بیزی جماعت یئرلی هدیک هل گئج اورادا چاتیب ییا هخانل قر سلمت  ـ

 . وئردی        اختیاریمیزا مکتبینی کند اوچون همک هل گئج و قارشیلدی
. ائتدیک          دوام یولوموزا کیمی آچیلن صبح یاتدیق، قویوب کچی کشی  ائشیگه

    . یلری     بعض تانیییردیم، من یلرینی بعض آرتیردی دورمادان سایی نلرین قاچقی لبویو  یو
          . بس   کی، سوروشوردولر تعجبله و گلیر کاروانا بیزیم گلر ب بعضی تانیییردی بیزی  ده

دؤردچنار           ایسه اوستو آخشام کئچدیک، چایی قورو ناورتا گو قاچیرسینیز؟ ییه ن  سیز
اتگینده              داغ بیر هلی منظر اولن زنگین ایله باغاتی ـ باغ سویو، بول چاتیب  کندینه

یئرلشدیک. 
    . آلنیمدان        آدام آهیل بو گلدی جوانشیر آغا جواد تلیک رحم کاروانا بیزیم  بورادا

.           . ایدی  قوهومو اوزاق آتامین مرحوم هسی، نو نین خا جعفرقلی شاعر او، آغلدی  اؤپوب
 .     ” “ لله   میرزاجلی ایدی حیرانی و یسی هچ آبون ین ملنصرالدین باشقا،  بوندان

     “ :     . و  هارا سیز قیزی، قارداشیمین عزیز دئدی توتوب منه اوزونو گؤروشدو  سالملشیب
  . کورد        نداکی ایرا همزلر ائل نه هئچ سیزه کلر بالشوی قاچیرسینیز؟ گؤره ییه  ن

(  )   . یوخوزو       وار وارداتینیزی وئرمزلر امان سیزه الر چیخس راستینیزا ایسه  سویغونچولر
. دوغرایارلر           هامینیزی کلو بؤیو ـ اوشاقلی بیرینده هلرین در درین اوچون کئچیرمک  اله

      .” دعوت      ائوینه بیزی جوانشیر آغا جواد قاییدین گئری آسین، قولق سؤزومه  گلین
آیریلماق           کارواندان ائتدیک، امتناع تدن دعو بو ائدیب تشکر بیز آنجاق هدی،  ائل

هدیک.  هم ایست
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هیجانا          جماعتی کندین همین یاخینلشیردیقسا کنده هانسی کی، وئریردیم  فکر
 . یلر         ائدیرد ترک ائولرینی آرخامیزجا بیزیم ییغیشیب ایسه یلری بعض دوشور،

یاکبرله         میرزاعل و لله میرزاجلی هدی، ائل تأثیر منه سؤزلری انین آغ  جواد
بیر           خلوت بورالردا، کی، ائتدیم تکلیف هدیم؛ ائل خواهش همگی گئتم ایرانا تلشیب  مصلح

   . یاکبر     میرزاعل سوسوردو، میرزاجلیل هیک گؤزل سوووشماسینی هنین یئرلشیب  یئرده
  .”        “  : بیر  علوه اولجاغیق محو و قلر ساتاجا بیزی بئله گیزلنسک بورادا دئدی  ایسه

بوغازیندان          یسینی در هیینجه ائل ثبوت تولکولوگونو تولکو کی، چکدی دا  مثال
اؤزوموز.          بیز قورخمورام، قولدورلریندان ایران من کی، دئدی یاکبر میرزاعل  چیخارارلر
     . چتینی        کی، ایناندیریردی بیزی او، وار دا سورساتیمیز سلحیمیز، دگیلیک، آز هئچ  ده
ولیتینه           امیرارشد طرفه، او ادان اور وار، تلری دوس یاخشی اورادا یئتیشمکدی،  اهره

      . بیزی    هدیر، الیند تلرین دموکرا حاکمّیت ایسه تبریزده دگیل هلی گئتمکسه  کیمی
  .    ” کی،   “ دئییردی چیخاراریق اورادا ده ی ملنصرالدین ائله قلر، اجا قارشیلی  ممنونّیتله

  . حکومتی          شورا هجک گل آخیب هلر ن هجک، وئر بهره نئجه ایش بو هرسینیز گؤر  اوندا
یادا          ده بیز ایسه سونرا هنندن مل محک ندا آذربایجا اولندان، هیئر یئرب  اوتوروشوب
      ” “ ترّدد    هئچ ایسه ایندی چاغیرارلر، گئری ی ملنصرالدین مطلق و هریک  دوش

 . هم        اؤزوم جوابده ایسه تهلکسیزلیگینیزه ائدیریک، دوام یولوموزا هیین، ائتم
   . و       فداکار چوخ دانیشیردی ایناندیریجی و قطعّیتله چوخ یاکبر میرزاعل تلیک  رحم

    . قورخموردو        هدن ن هئچ او، اولردی آدلندیرماق فدایی بیر حقیقی اونو ایدی،  جسارتلی
   . یامان        تلرده صحب تیانا دوس بیلمزدی آل یسینی قارش اونون ده کس هئچ  و

دانیشماغین        تلر احوال خرافاتجیل هلر، لطیف هلر، حادث ماراقلی ایدی،  حاضرجواب
    .      . یولوندا  هسی عقید اؤز ایدی یسی انقلبچ ایران انینمیش ت او، ایدی  ایل 7اوستاسی

 . چکمیشدی    ذّلت نلریندا زندا روس
گؤز          شئی هر کی، یئرلشدیردی ائله کاروانیمیزی یاکبر میرزاعل کندینده  دؤردچنار
 .     . اؤزو     دوزدو گؤزتچی اطرافا بوتون نلر اوغورلماسی هییمیزی ن هئچ اولسون،  قاباغیندا

   . لله          میرزاجلی ایسه بیز قویوردو گؤز شئیه هر ییا، هام یاتمیر، کی، اولر دئمک  ایسه
یئر           اوچون یاتیرماق قلری اوشا قوروب سیغیناجاق بیر کیمی چادر یانیندا  آرابالرین

. اوزاندیق.          یاناشی قلرل اوشا چیخارمادان باشیمیزی ـ اگین ایسه اؤزوموز  سالدیق
  . یلر        دئمیشد منه گئتمیردی یوخو گؤزوموزه اراق باخمای اولماغیمیزا آرغین ـ  یورغون

فرصت            هییرلر، ایزل سیزی واردیر؛ هلری دست قولدور نسیز اما کیمی جانور یئرلرده بو  کی،
 . کلر       هج ائد محو هامینیزی آلیب هیه محاصر کیمی دوشن
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ساری            چایینا آراز للرل یو هگی ات داغ و قالخدیق یئریمیزدن سؤکولنده یئری  دان
.      . ایدیک   هلی کئچم یاخینلیغیندان ینین کند داشکسن باشلدیق ائتمگه  حرکت

     . ده      هسینی عائل حلللشدی، بیزیمله او، ایدی کنددن همین اصًل جمال  فایتونچوموز
       . فایتونو    اوتوروب قوزلدا اؤزو میرزاجلیل آردینی یولون گئتدی کندینه اؤز  گؤتوروب

 . اولدو  هلی سورم
      . دؤنوب    ساغا و چاتدیق آرازا ناورتا گو اوتورموشدو یاناشی لله میرزاجلی  شیرین

   . توتدوغوموز      مزدله دؤردچناردان باشلدیق یلمگه هل ایر یوخاری چای بویو  ساحل
هگی            ات داغ کی، یلر هد ائل تکلیف یلر، هلتد یؤن طرفه ساغ اوزونو انین کارو بیزیم یلر  بلدچ

   . یول        یلشدی، راض هامی ایمیش سهمانلی داها یول الردا اور گویا هک، گئد  ایله
ییا              هام و چؤندو ناغافل کاروان گئدن اؤنده اولدوسا نه بیره ـ بیردن آنجاق هلدیک،  دوز

   . یلر        چاتدیرد بیزه سونرادان ائتدی تکلیف گلمگی ایله قیراغی چایین یئنیدن  آردینجا
غارت           بیزی کی، شلر سالیرمی هیه در داغا، اوزونو انین کارو قصدًا یلر بلدچ  کی،

قولدورلرین.            بو گیرمیش دونونا بلدچی للریندا یو داغ او اورادا، بیزی دئمه، نلر  ائتسی
      . اوغلن    گنج بیر آراسیندا یلرین بلدچ آنجاق هییرمیش گؤزل هلری دست یاتمیش  پوسقویا

یسی.          عم اؤز آراسیندا نلر قاچقی گئدن ایچینده انین کارو اوغلن همین  وارمیش
ده              اری ارینه، دا او وئریر، خبر اونا هنی تل بو قورولموش آلچاقجاسینا گؤرور،  قیزینی

 . هلرین           دؤنگ ائدیرلر دوام یول ایله کناری چایین قاییدیب وقتینده ائدیر، خبر  باشقالرینا
. پارچالندی           و دیغیرلندی چیخیب یئریندن ناغافل تکری بیر فایتونون بیزیم  بیرینده

  . یسی        ایک اونلر چاغیردی پئسلیاکی مکانیک سونرا کاریخدی، وضعیتدن بو  میرزاجلیل
.     . هدیک       ائل دوام یولوموزا بیرتهر یلر سالد فایتونا چیخاریب چرخینی انین آراب یئرده بیر

نلیک          د یئرده بو ائدیلن احتمال هجگی کئچ دمیریولونون بویو، ساحلی  چایین
 . شلیک        قمی گؤرونوردو شلیک قمی قالین اوزاقدان گئدیردی، اوزانیب هلری ساح  توخوم

         . قایالر   چیلپاق اولمایان اوچا دا چوخ ایسه ساغیندا یولون کسمیشدی قاباغینی  چایین
.         . دایاندیق  قدر بیر اوچون وئرمک استراحت تلرا آ هده لبین مارا ایدی  گؤرونمکده

یئتیشمکدن         تئز کندینه گلی نب حسی نلیقداکی یاخی هدن ائتم استراحت ایسه  اؤزوموز
     . اؤتوب       کلری مینی اوبیری فایتون بیزیم هدیک ائل دوام یولوموزا سوسوز ـ آج  اؤترو

    . گولر.       بیزی صاحبی ائو چاتدیق بیرینجی ائوینه نبگوفون حسی احمدبگ بیز  کئچدی
 . قارشیلدی  اوزله

اختیاریمیزا         بیزیم اوچون هلمک گئج تالواری هلی یمرتب ایک راحت، سرین،  احمدبگ
.       . یئرلشدی.      اورادا تاپدیسا امکان هارادا کیم یلر چاتد گلیب دا نلر قاچقی باشقا  وئردی
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. داشیدیق          تالوارا قلریمیزی یاتا نهایت، ایله، امیدی یاتماق راحتجا یئمک،  دویونجا
   . باش        نه میرزاجلیل آتیلدیق دیک سلرینه س آتش کی، گئتمیشدیک یوخویا  تازاجا
  . ایسه         من یوگوردو اشاغی تالواردان آتیلیب دیک یئریندن اوچون بیلمک  وئردیگینی

    . آتیشما      سونرا قدر بیر هدیک ترپنم یئریمیزدن دوردوق، کیریمیشجه قالدیم، قلرل  اوشا
هسینی           قر ـ مال نلرین قاچقی سالیب خلوته سویغونچولر کی، اولدو معلوم  دایاندی،

 .      . بلر  قوغو اوغرولری سالیب های وقتینده هییرمیش ایست آپارماق
بو          گین احمدب هیک، ائتم داوم یولوموزا کی، گلدیک قرارا گون  سحری

   . سونرا          قراردان بو قالق ائوینده اونون قدر بیر فایدالنیب دا آز بیر قپرورلیگیندن  قونا
معیشت          سالینماز تاخیره کیمی بو و یوماغا پالتارلری چیمدیرمگه، قلری  اوشا

       . قوناق   یئمگه هامینی کسدیردی، قویون یاکبر عل میزرا باشلدیق گؤرمگه شلریمیزی  ای
هدی.  ائل

ژوئنین   .       16آرتیق جوانشیر   آغا حسین قارداشی ینین جوادعل کندده بو ایدی  سی
   .    ” بیزه.   “ اولندا سده تیفلی ایدی پرستشکاری بؤیوک ین ملنصرالدین دا او  یاشاییردی

  .      . ائشیدیب      گلیشیمیزی ایدی هچیمیز آبون دایمی ده هم گئدردی ـ گلیب تئز ـ  تئز
.           . آغلدی  دا او هدی، بیلم ساخلیا اؤزونو گؤروب وضعّیتده بو بیزی گلدی  گؤروشوموزه

. توتدو          دیله خیلی بیر بیزی دا او اوچون همک کئچم ایرانا
          ... اورادا  هرک گل قرارینا همک کئچم تایا او همک، ائتم دوام یولوموزا داها ایدی ه  گئج

هدیک.  هل گئج

للریندا   یو تبریز
   : نلر     گل طرفدن آغدام گتیردی خبرلر هیجانلی یاکبر میرزاعل یسی  سحر
قوشون          توپچو بؤیوک آردینجا ینین هلر عائل بگ قاچقین گویا کی، شلر  دانیشیرمی

 .        . یئنه  مدیر لز کئچمک سرحدی تعجیلی ده گؤره اونا شدیر گؤندریلمی هسی  حّص
 .        . یلری   بعض یلر باشلد کئچمگه تایا او قلردا قای گلر ب بعضی بورودو قورخو  هامینی

   . قالمیشدیق،       بیز یالنیز یوللندی طرف کؤرپوسونه خداآفرین ییغیشیب هسیک تل  ایسه
 . یوبانیردیق         هدن بیلم وئره قرار قطعی حّقینده قالماق یاخود گئتمک،

  . هسیله      واسط گین احمدب هدی ائل دئدیگینی یاکبر میرزاعل سونرا دانیشیقدان  اوزون
.          . دوشدوک  یول ساری کؤرپوسونه خداآفرین ایله ساحلی ینین چای آراز تاپدیق  بلدچی

    . نلیکله       چتی آرابالر و نلر فایتو گئتدیک یول وئرست اون ایله هگی ات  داغ
   . اوغلو.      کیچیک میرزاجلیل گئدیردی پیادا ائنیب کلردن مینی جماعت هییردی یل هل  ایر
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  . ینین         گونش یای یئرییردی دینمزجه هدن سؤیلم بئله کلمه بیر توتوب الیندن  انورین
  . راحت        یول شیشمیشدی پؤرتوب اوزو منّورین یاندیرمیشدی، بیزی علری شعا  قیزمار

. هییردی        بودر ایاغیمیز مباشی آددی هر ایدی، شلیق دا للیق، چینقی دگیل،
  . آرازین          نهایت، گئتدیک یول ایچینده اذّیت ـ عذاب جور بو آخشامادک هجه  بئل
کندینه         قوملق یئرلشن تلیگینده وئرس ایکی کؤرپوسونون خداآفرین بویو،  ساحلی

تئزدن.           صبح کؤرپونو همک، هل گئج بورادا کی، ایدیک یورغون دهشتلی ائله  چاتدیق
         . کی،  وئردی خبر یئتیریب بیزه اؤزلرینی ملرسه کی یئنه آنجاق هدیک ایست  کئچمک

قوشون          گؤندریلن طرفدن جبرائیل آردینجا نلرین قاچقی قاچان مدان آغدا و لدن  جبرائی
 .      . اولدوق   هلی کئچم نلیقدا آلقارا کؤرپونو قورخودان هدیر گلمکد بورا دورمادان

. یلر        گئتد ساری کؤرپویه اوستونده تلرین آ ادان قاباقج حمایل یاکبرله  میرزاعل
   . ده         بلدچی ایکی بوراخارلرمی تایا او بیزی هایکن گئج کی، یلر هییرد ایست بیلمک  اونلر

.     .        . گؤرموردو  گؤزو ـ گؤز قارالمیشدی تامام آرتیق و ایدی بولودلو هوا ایدی  بیزیمله
بیزدن   یاکبر آتش       20میرزاعل طرفدن یولو جبرائیل کی، آرالنمامیشدی  آددیم

        . ندور،   قوشو گلن بو کی، دئدی آغیزدان بیر هامی باشلدی ائشیدیلمگه سلری  س
    . نلری،   فایتو هدن هم گؤزل یاکبری میرزاعل بیز قورتارمالیییق جانیمیزی  قاچیب

ساری         کؤرپویه بیرلیکده سورمگه، هنی قر لـ ما قوشماغا، آرابالری نلری،  فورقو
 . وئردیک   گؤستریش یلمگه هل ایر

   . کئچیردیک،       اوستوندن آرازین ائنیردی ساحلینه آرازین ائنیشه، یول آپاران  کؤرپویه
قایالر          سیلدیریم ایسه طرفیمیزده سول آخیر، سولری ایتی چایین  ساغیمیزدان
 .   . هامیمیز.        گئدیردیک پیادا ایدی هلی کئچمک فایتونل ایدی، ائنسیز یول  اوجالیردی
    . تلرین      آ قوشولموش فایتونا نوکرلر توتموشدوق برک ـ برک للریندن ا قلرین  اوشا

.      . گلیردی    آرابالر نلر، فورقو آردینجا اونلرین یلر چکیرد آرخامیزجا یاپیشیب  جلوندان
 . یلر        گتیریرد سوروب همیزی قر ـ مال ایسه سونوندا انین سیر

   . اطراف       سلری س سلح آتیلیردی تفنگ ـ توپ دایانمادان آرخامیزدان  بیزیم
     . آراز         ییا پارتیلت ـ گورولتو بو چوخالیردی ـ آرتیب مسیز آرا وئریر، صدا ـ عکس غلردا  دا

یلر            گؤ داغیلیر، دنیا کی، گلیردی ائله آداما و قاریشیر دا شاققیلتیسی ینین  سولر
. تؤکولور   یئره قوپوب

    .     . ائنسیز    ان چایین بورالر ایدی یئری ایتی سویون آخیردی هگی ات داغ  آراز
        . قیژیلتی  بیر هلی د آراز بلنن غض للیغیندان داریسقا ینین یاتاغ سانکی ایدی هسی  حّص

 . هلی        فاجع چالیشیردی چیخارماغا آچیقلیغا سولرینی جوشقون و فیرلنیر  ایله

189



بیر           فسونکار اوندا من گلمیشدی، خوشوما چوخ آخین بو اراق باخمای  وضعّیتیمیزه
      . ایچینده  بلری عذا جهنم میرزاجلیل طبیعتلی حّساس گؤروردوم للیک ه  گؤز

)1سفینکس )     .    ( ) رنگی  بنیزی ایدی، چاشقین قالمیشدی دونوب کیمی  ابوالهول
   . ـ.        تک یاکبر میرزاعل گؤردوک قارالتی هاوزدن اوزب سونرا یورودوکدن آز بیر  قاچمیشدی

. قاچیردی    طرف بیزه تنها
   “  : اوستونده       کؤرپونون لله حمای بیز دئدی تؤوشویه ـ تؤوشویه یئتیریب اؤزونو  او،

   . کی،         یلر دئد اورادا کئچدیک تایا او پیادا ایسه اؤزوموز تاپشیردیق، یلره بلدچ تلری  آ
اول          پارتلییش آددیمدا هر بلر، مینالیی کؤرپونو چکیلرکن گئری اوردوسو  آذربایجان

      . نه.       یدا تا بو آنجاق قاییتدیم، من قالدی اورادا قورخدو، قاییتماغا گئری حمایل  بیلر
.          . ائدیم    خبردار سیزی کی، گلدیم قاچیب ده گؤره اونا تاپدیم یلری بلدچ نه تلری،  آ

           . تایا   او تهر بیر سیزی بلکه پارتلماسین، هله کؤرپو بیلر اول هک گئد تئز  قورخمایین،
 . بیلیم  کئچیره

 .       . یازیق     باشلدیق قاچماغا آردینجا اونون ده بیز گئتدی هلی ایر ملرل آددی جلد  او،
بیزیمله           یاپیشاراق برک ـ برک للریمیزدن ا اطاعتله همز، سؤیل ـ دینمز قلریمیز  اوشا

.        . توتولوردو  قولق سلریندن س گولله آتیلن دالبادال آرخامیزجا یلر قاچیرد  بیرلیکده
گولله            بیزه تدن سم توتدوغوموز اوز طرفدن، قارشی ده ایندی کی، گؤردوک  بیردن

 . قطبیعی.         سو کئچدی دیبیندن قولغیمیزین ساچاراق اود گولله نئچه بیر  آتیرلر
   . قاچاراق        هلی ایر یاکبر میرزاعل هدیک ائل دوام قاچماغا و آتیلدیق یانا هدن گولل لراق  او

  !    !  “  : گلن  بو هیین آچم آتش هییرسینیز؟ نئیل نلر مسلما ای باشلدی  چیغیرماغا
 .”! قلردیر   اوشا و نلر قادی

چایین        ایشیغیندا شیمشگین چاخدی، ایلدیریم گورولدادی، گؤی  بیردن
:    . هلدیم     یؤن یاکبره میرزاعل هیجانل گؤردوم غلرینی تا اوچموش کؤرپونون هکی  اوزریند

 .        ”! بو،“    هدیر ید هل ایر هله کؤرپو کی، وئردی جواب او، پارتلدیلیب کؤرپو باخ،  اورا
  .      ( ) آزدان،  بیر ایمیش کؤرپو قدیم تیکدیردیگی اسکندرین هلی مقدونی  ماکئدونیالی
چونکی         دگیلدی، ممکن سئوینمک آنجاق گؤردوک، کؤرپوسونو خداآفرین  نهایت،

    . مفتول          یانمیش اطرافدان حتی بیلر پارتلیا آن هر و مینالنیب کؤرپو بو کی،  بیلیردیک
           . آردا،  ـ آرد کی، تاپشیردی او گتیردی طرف کؤرپویه بیزی یاکبر میرزاعل گلیردی  ایگی

)         ـ 1 ) ملری  اهرا بو گویا تیکیلمیش، یسیندا قارش اهرامی فرعون مصرده ـ ابوالهول  سفینکس
 .  .  . تخ        ( اؤ م هنین هئفر فرعون ایسه باشی بدنی، اصلن بدنی )2465ـ 2575قورویان، للر   ای  نجی
 . نلوغو       اوزو هیکل یاخینلیغینداکی اهرامی اونون حاضرلنمیش، شکلینده ندورلوگو 73باشی هو ، 

20 . متردیر 
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کی،          یقین توخونمایاق، قلرا توتاجا یان هک، گئد قاطارل ایله، اورتاسی  کؤرپونون
      . من       آردینجا هییردی، یل هل ایر اؤنده اؤزو او بیلر پارتلیا دگسه ال باغلنیب، اورا للر  مفتو

 . بیزیم          گئدیردیم توتاراق الیندن منّورین الیمله ساغ انورین، بالجا الیمله  سول
    . بوتون       کی، اولر دئمک یلر گلیرد باشقالری و تیمور میرزاجلیل، ت، مدح  آردیمیزجا
اؤلوم           آن هر گئدیر، همز سؤیل ـ دینمز اطاعتله، بیز یلشمیشدی؛ کئ  دویغولریمیز
     “  : بیزی.     کی، آتیلق سویا گل آنا، دئدی انور بالجا بیردن هییردیک  گؤزل

نلر”.  هسی اؤلدورم
     . ـ          بیردن آن بو یالنیز کئچدیک تایا او چیخدیق، باشا سلمت ـ ساغ کؤرپونو  نهایت،

      . ایگلی،       دولچا بیر منه ننه غنچه هدیک ائل حّس سوسوزلوق بیر دهشتلی هامیمیز  بیره
         . تامارزی     هامی سویو بولنیق بو و یلر گتیرد سو یئنه وئردی سو ملی طع پیس  بولنیق،
         . تلری   آ فایتونل سونرا قدر بیر او قاییتدی گئری یاکبر میرزاعل چکدی باشینا  کیمی
     . ایرانلی       ایکی بیزه وقت بو گتیردی آرابالری و فورقون سونرا گلدی،  گتیریب
  .    ”   “ کؤرپونو:  اونلری سوروشدولر دئیه ـ بورادادیرمی؟ خانم حمیده  یاخینلشدی

یول           ائدیب کمک بیزه ده هم بیلمک، هدیگیمیزی کئچم ـ کئچیب  سلمت
    . گؤتوروب    بیرینی اونلردان یاکبر میرزاعل گؤندرمیشدی حمایل اوچون هلری  گؤسترم

 .            . آنجاق     سوردولر تایا بو ده هنی قر ـ مال قالن تایدا او گئدیب کئچدی تایا او داها  بیر
    . دا        نلری حیوا بو گؤرونور، هدیک بیلم گؤره اینگی یاخشی ان باش اون نلردان  حیوا

 . یلر  آپارمیشد یلریمیز بلدچ
ساعت   .     11ـ 10آخشام ایله  ساحلی چایین آردینجا یلرین بلدچ  اولردی

الدن.          یورولوب وقتی، ه گئج بیرگه بیزیمله دا قلریمیز اوشا یازیق  یورویوردوک
    . وئرست          اوچ ـ ایکی سورونوردولر زورل یولو حالدا یالواج ـ آج و تسیز طاق  دوشموش،

    . بیریمیزه        هر ننه غنچه هیک هل گئج و دایاناق کی، گلدیک قرارا سونرا  گئتدیکدن
      . یلر     دئییرد ائدیب امان ـ آند یلریمیز بلدچ وئردی یاخماچ یاخیلمیش شور  اوستونه

ـ            امن سیزین یاتماییب کیمی سحره هنی گئج هلین، دینج یاتین، راحت سیز  کی،
. قورویاجاغیق  امانلیغینیزی

 . صبح            یاتدیق کیمی داش آرابالردا و فورقوندا سونرا تدن اذّی ـ عذاب بو  بوتون
.     .   . یلر   هییرد مل یئ هییر، تمیزل تلری آ نوکرلر ایدی تلیک سلم اویاندیق کیمی  آچیلن

   . بیر          آیدین ساکت، هلنمیشدی سپ کنارینا للرین یو ایچینده نلیق اما ـ امن قره ـ  مال
  .          . قورخولو  سانکی ایدی یوخ بئله علمت ـ اثر گورولتوسوندان جهنم دوننکی ایدی  هوا

       . گؤرونوردو     تلردان آ هدن، قر ـ مال سئیرلمیش آنجاق کئچمیشدی ـ اؤتوب یوخو  بیر
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   . آندا          بو یالنیز بلر سویو محکم بیزی هییب، اؤتوشم بئله ـ ائله ه گئج دوننکی  کی،
کوی                ـ سس بیره ـ بیردن یدا تا او سونرا کئچدیکدن تایا بو بیز ه، گئج کی،  خاطرلدیم

“  :       . هه،.     دئدی و یلشدی راض له منیم او، دئدیم میرزاجلیله هده بار بو  کسیلدی
 .” اولدو     ائله ندنسه آنجاق هدیر، غریب

ژوئنین    کؤرپونو . 18دن  17بیز آدلدیق     ه گئج کئچن ه
خانا         یمراد عل یسی عم یاشایان نلیقدا یاخی تایدا، بو گلی نب حسی  احمدبگ
     . اونلرا      هلیب دینج ایچیب، ـ یئییب وئرمیشدی مکتوبو ضمانت بیزه اوچون  چاتدیرماق

 . من.           گئدیردیک پیادا هامیمیز کلو بؤیو ـ اوشاقلی ایدی، پیس چوخ للر یو  گئتدیک
.      . یلر      گؤستریرد یول یئرییب اؤنوموزجه اونلر وئردیم قویون و دانا بیر یلره  بلدچ

 . یلر          بیچیرد تاخیل ایدی، وار نچی بیچی خلو چو یلرده زم بویونجا یول کئچدیگیمیز
ایکی          اولن پالتاری ـ پال قلرین اوشا و لین میرزاجلی یاکبرین، میرزاعل  ایچینده

 . لریجان        همیشدی اینجیم دا روحوموز هئچ یلرسا آپارمیشد نئجه خورجونوموزو  بؤیوک
مکتوبو         وئردیگی اوغلونون قارداشی یاخینلشاندا اقامتگاهینا نین خا یمراد عل  کندینه،

         . امر   ملرینا آدا و سلملدی بیزی چیخدی، پیشوازیمیزا اؤزو خان یوللدیق ایله  بلدچی
 . راحاتلناق            اورادا اّولجه کی، نلر آپارسی ائوینه قوناق اوتاقلی اوچ بیزی کی، وئردی

 . نین          خا ایچدیک چای انیندا ایو اونون بیز ایله دعوتی نین خا گون هسی  ائرت
منظره           بیر هل گؤز چایینا آراز سیغینمیش هگینه ات غلرین دا اوجا یاتاغی  ایوانیندان

آچیلیردی. 
خداآفرین            یولدا گئدن ایله دؤشو غین دا کی، گؤردوک باخیب ایواندان بو  بیردن

  . کی،        دوشوندوک گئدیر قوشون یاراقلنمیش للرله مسلس و توپ استقامتینده  کؤرپوسو
     . قوملق       حالدا اولن بئله بس ندور قوشو بو محض گلن آردینجا نلرین قاچقی  یقین

کی،            اؤیرندیک سونرادان ایمیش؟ کیم نلر ائد باران ه گولل بیزی کؤرپوده و  کندینده
   . و       قورخوتماق بیزی سویغونچولردیر ایاغا ـ باشدان یسی ال اه ینین کند  قوملق

     . بومبالری       ال آتیب گولله اؤزلری گلیر قوشون کی، بلر دئیی قصدًا اوچون  سویماق
 . هلیکله،            بئل هییب بنز بارانا ه گولل اصل هرک وئر صدا ـ عکس غلردا دا دا بو بلر،  پارتلدی

 . بلر       آپاری مالیمیزی باش اون ـ بلر چاتی کلرینه هدی ایست
ـ    گون کنده           19همین بیر اولن ملکوم منیم کی، دئدی منه خان یمراد عل نده  ژوئ

   . فشنگ         مین ایکی گئدیرم اورا برابر نوکرلریمله گلیب، قاچقین خیلی یدان تا  او
     . باخسین    کی، ائتدیم رجا اوندان هجگم ائد یلیک بلدچ نلرا قاچقی یلیغیندا  قارش

و          گئدن گؤرمگه یسینی نشانل شوشایا، چیخیب ائودن آراسیندا نلرین قاچقی  گؤرسون،
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اونو            کی، قورخوردوق چوخ بیز بیلرمی؟ گؤره مظّفری اوغلوم دوشن ایتکین  یولدا
      . خبر.       منه سونرا تدان ساع نئچه بیر هجک اؤرگن کی، وئردی سؤز منه خان هرلر ور  اؤلد

 . گتیریر     مظّفری خان کی، چاتدی
گلیب،            ملر آدا بعضی کندینه اونون یدان تا او کی، دئدی خان گون هسی  ائرت

    . ده         اؤزو بدن سب بو بیلر گله تایا بو نلر قوشو کی، چیخاریب لدان یو  جماعتی
 . غلردا            دا هییر ایست چکمک غلرا دا ملکونو ـ مال و هسینی عائل ده گؤره اونا تدیر،  ناراحا

. هییر          ایست سیغینماق الرا اور لراق او موّقتی ایمیش، وار یئری خلوت نین خا
بیزی            کی، ائتدیک خواهش گئدیب یانینا نین خا من لله میرزاجلی سونرا گون  ایکی

       . امیر    یاخینلیغیندا ینین شهر اهر کی، دئدی خان سالسین یول یلرله بلدچ  اینانیلمیش
.  1ارشدله بدن        سب بو قورخولودور للر یو گئدیر، محاربه آراسیندا ینین نلر خا هداغ  قر

      ( ) گئتمگی    یانینا مین صمصا خان عبدالصمد کندینه هده نوج هدی نوگ لراق او  موّقتی
 .         . اولدوق  یلشمالی راض همز ایست ایسترـ یوخدو، یولوموز چیخیش باشقا گؤردو مصلحت

  .         ( بیزیم ( خان اولردی گؤزلمک اورادا مّدت بیر ایدی، یاخین اهره هده نوج هدی  نوگ
ژوئنین            توتدو، قاطر اوچ و بلدچی ایکی مزدله ملردان آدا اینانیلمیش  سی 22اوچون

 . سالدی       یول احترامل بؤیوک بیزی تئزدن سحر
        ( ) هیه  محارب اؤزو صمصام کی، اولدو معلوم چاتدیقدا کندینه هده نوج هدی  نوگ

      . گون    هسی ائرت قالدیق، کندده هنی گئج همین ادیر یایلقد ایسه هسی عائل  گئدیب،
       . مّدت    بیر بیزی یازیب مکتوب اونا من سراغلدیق یئرینی ینین هس زوج مین  صمصا
  .     . بیزی    او، گلدی جواب مدان خان ناورتا گو ائتدیم خواهش ساخلماسینی  قوناق
 . مکتوبو        ائدیردی دعوت اقامتگاهینه یآبادداکی عل سؤزلرله خوش و قپرورلیکله  قونا
 . درحال         گتیرسین یآبادا عل ائدیب مشایعت بیزی کی، تاپشیریلمیشدی ییا آتل  گتیرن

    . بیزه         بیلیش ـ تانیش چاتدیق باشینا منزل قارالنادک هوا و دوشدوک یول  ییغیشیب
اسکیک            بئله توک بیر باشینیزدان سیزین اورادا ندیر، انسا نجیب مآغا خان کی،  دئییردی

 . بیلمز  اول
.22ژوئنین      .   . دوشدوک    هطینه حی کوردون بیر ایدی ه گئج چاتدیق یآبادا عل  ده

 .     . مآغا       خان آپاردیق اؤزوموزله ده انوری یلر چاغیرد یانینا ینین آرواد خان منّوری و  منی
   . چیخماق         داما آنجاق یلر ائند دعوت چیخماغا داما بیزی چاتاندا یانینا ائوین  یاشایان

؟ـ         (ـ 1 یلی یعل حاج اوغلو خان رستم خان سام ـ ارشد .   1922امیر غین)   هدا قر ارشد امیر سرکرده  ـ
 . چالیشیردی    بیرلشدیرمگه نلرینی خا ائدن،      1922داغینیق هجوم کندلرینه آذربایجان ایلده  نجی

ووروب            سیمیتقونو آغا اسماعیل یسی باشچ ینین عشیرت شکاک داغیدان ائشیگینی ـ ائو  خلقین
 .     . اولوب   هلک بیرینده شلرین دؤیو آتیب بایرا ندان آذربایجا
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    .   . کورد         بیر زمان بو قالدیق چاشباش ایدی وار نردوان ده نه هکان، پّل نه اطرافدا  اوچون
. ائتدی           تکلیف چیخماغی داما قویوب بئلینه اونون قلریمیزی ایا و اگیلدی  آروادی

        . یلیق    راض همز ایست ـ ایستر اولمادیغیندان چاره باشقا آنجاق ائتدیک اعتراض بونا  اّولجه
 . اولدوق  هلی وئرم

      . هکی    اوزریند کلر دؤش ایپک و یلر قال قیمتلی آچیلدی منظره غیرعادی  قارشیمیزدا
    . لمپالر      ولو آلو پارلق ایری، اوتورموشدو خانم ایکی دیرسکلنمیش هلره متّک  رنگارنگ

     . شلرل    ناخی تیکمه مختلف بیری ملردان خان آیدینلتمیشدی کیمی گون  مکانی
       . ایچینده      زینت ـ قیزیل قاش، ـ داش گئیینمیشدی پالتار للو گ ـ آللی  ایشلنمیش

ـ.             پال هکی اگنیند خایدی، یو هگی دوز هک بز بیر هئچ ایسه خانمین بیری او  ایدی
         . تاماشا     ماراقل بیزه دا اونلر اونلرا، بیز آنلیغا بیر ایدی گلرده رن تند دا  پالتاری

  .      . اولدو   معلوم یلر اگلشدیرد نلریندا یا اؤز بیزی قالخیب سالملشدیق سونرا  ائتدیکدن
(. ایدی      (      خانم ملکه آدی اصل اونون مآغادیر خان آروادی مین صمصا خانم کلی ه بز  کی،

     . اؤزو          محلی اولندا سفرده اری ایدی قادین بیر اولن گؤرکمی ملو حک و هل گؤز چوخ  بو،
          . اولماییب  تابع کسه هئچ قلری نلی خا کیچیک بو نین ا ایر نلر زما او ائدیردی  اداره

 . یلر           چکیشیرد ایله بیری ـ بیر الریندا آر اؤز دایم و یاشاییر مستقل
نین           خا رستم قارداشی ائتمیش وفات اول ایل اوچ مین صمصا قادین  اوبیری

    .        . یانیندا   خانمین ایکی بو دگیلدی هل گؤز ده قدر او قادین بو ایدی آغاخانم هسی  زوج
   . محالیندا          هداغ قر او، اوتورموشدو دا قادین بیر قشنگ سیمالی مرد و کسیز ه دوز هک  بز

        . ایله     تلری صحب شیرین و سسی هل گؤز قادین بو ایدی قادین خواننده اولن  مشهور
 . اگلندیریردی   ملرینی خان خان

. سوروشدو            کئفیمیزی توتدو، احوال ـ حال بیزدن سؤزلرله نزاکتلی و خوش مآغا  خان
      . الیمیزله،      ایله، آروادلری خان پلوو بیز گلدی هپلو جوج یلرده سین مس هدن کئچم  چوخ
 .        . ائتدی    امر گؤندرمگی پلو ده لگیله میرزاجلی خانم اولدوق هلی یئم بدان قا بیر

      . کندین     ایله امری خانمین گون هسی ائرت هدیک هل گئج ملرل خان هنی گئج همین  بیز
    . هنین        شلل کناردا، آز بیر قوردولر آلجیق ایکی اوچون بیزیم باشیندا بولغین  کناریندا،

       . قلریندا     آلچی اؤز انوری و منّوری منی، مآغا خان قوردولر آلچیق اؤزلرینه ایسه  یانیندا
    .       . ساغمال   بیر بیزه سونرا چاغیردی ناهارا هنی عائل بیزیم گون همین ائتدی دعوت  قالماغا

          . قند      و چای قیمتلی گیروانکا نئچه بیر اونا ده من وئردی اون پود اون و  جامیش
گؤندردیم. 

.    . ایدی        ی مگؤ گؤ کلر نلی ه دوز ایدی یئر داغلیق اؤرتولموش هلرله مئش قالین یئرلر  بو
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  . اؤزوموزو          نهایت، ایدی شیرین و بومبوز سویو ینین قلر بول عطرلی، و تمیز  هواسی
   .    . جماعتین    یئرلی او، آچیلدی قاشقاباغی لین میرزاجلی باشلدیق ائتمگه حّس  سربست

و            صحبتلشیر اوزادی ـ اوزون ملرل آدا ائدیر، مشاهده دّقتله معیشتینی و  حیات
       . اولدوغونو   ملنصرالدین اونون کوردلر یئرلی بو البته، ائدیردی قیدلر هسینه  دفترچ

.        . لدیر    م حقیقتًا، او، کی، دوشوردولر باشا ائله یلر ائدیرد قبول معنادا  حقیقی
 .         ” ایدی“ یوخ تصّورو بیر هئچ اونلرین حّقینده ژورنالی ملنصرالدین

     “ : گلیب      کورد غسففل آ بیر گون بو دئدی منه هرک گولومسون میرزاجلیل دفعه  بیر
  . اونون         من ائتدی خواهش یازماغیمی دعا اوچون قیزی توتولموش آزارینا کگئتمه ه  اور
 .           . دئدی،   همیرم ایست یازماق مفته دعانی کی ائتدی گمان ائله دا او ائتدیم رد  خواهشینی

 .” هجگم         گتیر جوراب للو گ جوت ایکی سنه والله یاز، سن
    . جیندیر      جیر قلر اوشا نلر، قادی یلر کئچیریرد گذران یوخسول چوخ کوردلر  بو

. یلر          دولشیرد گزیب چیلپاق کی، اولر دئمک قلرسا، اوشا کؤرپه یلر، اید  ایچینده
 . یلر         دانیشیرد کوردجه ایسه الریندا آر اؤز دیلینده، تورک بیزیمله اونلر

   . للر،       آهی یالنیز کندده یلر گئتمیشد هیه محارب یلر کیش بوتون کی، اولر  دئمک
.       ( قالمیشدی ( فّراشی نئچه بیر انین مآغ خان و کتخدا کاتتا

 . قلر          اوشا گؤروردولر شلرینی ای چؤل هم شلرینی، ای ائو هم نلری قادی کورد  یازیق
    . ـ          بیر هنین عائل هر یلر ائدیرد کمک ائوه شلرده ای باشقا و دوغراییر اودون اوتاریر،  مال

       . هنی        قر ـ مال بئله یلریندا آ یای حتی ایدی وار یسی کئچ نئچه بیر و اینگی  ایکی
.      . کئچیردی    ایچیندن ائوین قاپیسی هنین تول یلر قاتیرد هیه تول دالینداکی  ائوین

هیه          تول کئچیریب ایچیندن ائوین یاشادیغی نلرین انسا حیوانی ـ مال هلیکله،  بئل
یالنیز.          اولموردو، قاپیسی باشقا قاپیدان آچیلن ایچینه ائوین هلرین تول یلر  آپاریرد

     . یاییلدیغیندان     چوخ اوغورلوق الریندا آر اؤز ایدی وار باجالری کیچیک یدن  پرد
 . ایدی     عادت تیکمک بئله هلری تول

    .  ( دادلی      ( آنجاق قره، کلری ه چؤر یلر اکیرد کنف هنه چت و آرپا داری، یالنیز  کوردلر
   . چوخ.         یلری کندل کورد اولوردو تلی لّذ خصوصیله یاغی و قایماغی یئرلرین بو  ایدی
      . کیمی     حاضرلیان چالخالییب یاغی تولوقدا نلر قادی یلر بیلیرد یئیه یاغ للردا حا  نادر

. یلر           ائدیرد طلب یاغی ایله امری خانمین کسیر، قاپینی درحال نوکرلری نین  خا
   . آروادلر      زمان بو یلر گتیریرد تسبیحینی نین خا گئدیب اینانمادیقدا نلر  قادی

   . کیمی        اوزاقلشان نوکرلر یلر وئریرد یاغی همز سؤیل ـ دینمیز هییب ایست عذر علیکله  مطی
. یلر      یاغدیریرد نفرین ـ قارقیش للرینجا دا ایسه
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هنین  .    2ژوئی عمی        من و میرزاجلیل یلر قاییتد هباغا قر ننه غنچه و حمایل  ده
  . گئری           بیز آپارسین بیزی گلیب کی، ائتدیم خواهش یازیب مکتوب بگه علیش  اوغلوم

     . آپارماغا   اهره تئزلیکله بیزی یاکبرسه میرزاعل همیشدیک ایتیرم امیدینی  قاییتماق
 . لنگیدیردی.         شلر دؤیو یولونداکی اهر یالنیز ایستیگنی بو اونون چالیشیردی
ساکتلشندن           آرا قالماغی، یانیندا اونلرین هییب گئتم تبریزه و اهره منه مآغا  خان

     . ائله      بیزه آغاخانم و مآغا خان گؤروردو مصلحت دؤنمگی وطنیمیزه ایسه  سونرا
ده             بیز یلر، ائند تکلیف اولماغی باجی صیغه منّوره و منه آخردا کی، یلر  ایسینیشمیشد

   ( )       . ـ  بیر قلریمیزی بارما جولو هله چئچ بیز چاغیریلدی، مل اوچون بونون اولدوق  راضی
گؤز            هامیمیزا گؤره اولدوغوموزا باجی آرتیق و اوخودو دعا مل توتوشدوردوق،  بیرینه

         . حساب  ملری آدا دوغما ینین ائو خان بیزی سونرا آندان همین وئردی نلیغی  آیدی
یلر.  ائند

خانی         کلئیبر آغاخانم هسی زوج نین خا رستم قارداشی مرحوم مین  صمصا
       . هده   در بویو ساحلی چای شرقینده، یآبادین عل کلئیبر ایدی قیزی کین عالممال  شجا

   . بو.         شاه نادر سالیبمیش هسی قبیل بربر هنی قصب قدیم بو گؤره، روایته  یئرلشیردی
 . اوتارمیشدی       کئچی هلرده در او قلیقدا اوشا دوغولموش، هده قصب

گئتمگه          قوناق یانینا ینین آناس کلئیبره، ایله قیزی یاشلی اوچ  آغاخانم
    . ده.       عالممالک شجا آتاسی آغاخانمین ائتدی دعوت قوناق ده بیزی او،  حاضرلشیردی

 . ایدی     هده محارب قارشی ارشده امیر
هنین  .    10ژوئی منّور،       من، همیزدن عائل بیزیم دوشدوک یول آتلنیب گونو شنبه  دا،

      . گوموش     ههرلی، ی قشنگ کلو، اؤرتو ایپک آغاخانم گئدیردیک قوناق انور و  مظّفر
      .     ( نوکر ( بیر گئیینمیش تمیز هنینی یوی آتین مینمیشدی آتا بیر هل گؤز جلولی هنلی  یوی

احتیاط.              یوخوشدان ـ ائنیش ده هم حرمت، هم ـ ایدی عادت کوردلرده بو،  چکیردی
. ائدیلیردی  اوچون

 . للر           چؤ گئدیردیک یولل بیر دولنباج هلی منظر هل گؤز کئچن غلردان دا و مئشه  بیز
    . آتی        آغاخانمین آتیم منیم ساچیردی عطر هوا بورونموشدو، چیچگه ـ گل  بوسبوتون
     . اوجا        یاستی هسی ذرو طرفده ساغ ائدیردیک صحبت بویو یول بیز گئدیر، یاناشی  ایله

  .        . ائله   آداما اولونموشدو احاطه هلرله مئش قالین اطرافی بوتون داغین گؤرونوردو داغ  بیر
     . هنین         ذرو او کی، دئدی آغاخانم بیلمز دگه ایاغی انسان اورایا وقت هئچ کی،  گلیردی

      . هیه       ذرو او جیغیرل بیر گیزلی او، بیلیرمیش باباسی اونون یالنیز نلر زما بیر  یولونو
کی،           تیکمیشدیر دگیرمانی یئل و چکمیش سو تیکمیش، ائو اورادا  قالخمیش،
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 . آغاخانم         بیلسین هده گیزل اورادا هسینی عائل وئردیکده اوز تهلکه آغیر هلرده  محارب
دالدالنمالی           اورادا قالخیب گلسه اوستون یلره بیزیمک ارشد امیر ایندی کی،  دئییردی
احتیاطیمیز.           تاخیل قدر کفایت اورادا بیزیم آپاراریق، اؤزوموزله ده سیزی  اولجاغیق

وار. 
بیر           ائدیلمیش احاطه غلرل با و حصار دؤشونده داغین کناردا، یاخینلشاندا هیه  قصب

        . اورادا  آروادی اوچونجو کین عالممال شجا آتاسی کی، دئدی آغاخانم گؤروندو  مالکانه
. یدیر.          یهود دا یا روس، یا ـ یدیر اجنب قادین او یاشاییر

      . چایین    یئرلشیردی، طرفینده ساغ چایین شهر چاتدیق وقتی ناورتا گو  کلئیبره
      . بکمز       اولور، مشغول یلیقل باغچ اساسًا الی اه ایدی باغات ـ باغ ایسه طرفی  سول

       .     ( ـ( اگری دار، ائولری، داش هلی بیرمرتب هنین قصب قورودوردو قاخ و بیشیریر  دوشاب
   .     . مخصوص    نلرا قادی ائوین ایدی هلی یمرتب ایک ائوی نین خا ایدی وار هلری کوچ  اویرو

.      . یلر    آپارد ائوه اولدوغو یلرین کیش مظّفری آیریلمیشدی دیوارل خصوصی هسی  حّص
  . چوخ          او، ائدیردی مآغالیق خان سکینه قیزی یسی عم ـ آروادی بؤیوک نین خا هده  مالکان

 .        . بو     اوینادیردی اوشاغی قیز بیر یاشلی اوچ قوجاغیندا ایدی قادین بیر اوزوگولر هل،  گؤز
     . اوغلن        بیر پریزاد نلرده گو بو ایدی قیزی پریزادین آروادی اوچونجو نین خا قیز  بالجا

 .        . لجاقدی  قویو آد شکیلده هلی طنطن اوغلنا همین صاباح دوغموشدو دا
 . قویدولر          آد چاغایا و اوخودو دعا گلدی، مل گون هسی ائرت

  .      . اونون     وقتیله تانیدی بیزی قادین بیر اورادا آپاردی گزمگه غلرا با بیزی  آغاخانم
        . کلئیبره    آتیب یووامیزی ـ یورد اؤز بیزیم قادین اولموشدو کنکانیمیز بیزیم  اری

 . تعجبلنیردی  گلمگیمیزه
 . او،         گلمیشدی گؤرمگه یسینی باج خان نصرالله قارداشی خانمین سکینه  آخشام

      . نلرینا    خا کورد کی، یلر ایناندیریرد منی اونلر چکیردی تریاک عوضینه  پاپیروس
  . کی،        یلر دئییرد گؤروردولر مصلحت یاشاماغی کلئیبرده بیزه اولماز، باغلماق  بئل

 . کئچمز         پیس اوچون سیزین بورادا دئیر، درس مکتبده میرزاجلیل
 .   ” یلر     “ اید تانیش له ملنصرالدین اونلر ایدی، سوادلی نلری خا کلئیبرین

هنین  گئری         13ژوئی وداعلشیب خانمل قپرور قونا بو بیز سونرا ناهاردان  ده
. چاتدیق.         یآبادا عل گلیب نلیکله چتی دوشدوک، قارانلیغا یییب لنگ یولدا  قاییتدیق

     . خبر        گلدیگینی قوناق او، بونونل آتدی گولله بیر هوایا نوکری خانمین چاتاندا یآبادا  عل
 . ایدی.     عادتی اونلرین بو، وئریردی
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40
یآبادا          عل بیرلیکده ایله قارداشی اوچون اولماق تانیش لله میرزاجلی خان  نصرالله

. یلر.         ائدیرد دعوت یاشاماغا کلئیبرده کؤچوب میرزاجلیلی تأکیدله اونلر  گلدی
        . جان     گئتمگه تبریزه اولسون ـ اولور نئجه او، ائتدی اعتراض قطعی بونا یاکبر  میرزاعل

 . ایدی.         نّیتینده ائتدیرمک دوام اورادا یالنیز نشرینی ژورنالین آتیردی
وقتیله             ایرانا هسی نن و باباسی اونون کی، اولدو معلوم زمانی صحبت ایله مآغا  خان

” “    .    . فاتح  یسی عم دوغما اونون نسلیندنمیش جوانشیر اونلر کؤچوبلرمیش غدان هبا  قر
 . یاشاییرمیش       یاخینلیغیندا ینین شهر اهر ایندی پاشاخان صلو تخل

    “ : شلرده      کئچمی و وئرسه باش محاربه دئمیشدی منه وقتیله احمدبگ آتام  مرحوم
دوشسن              ایرانا سن و قاچسا گؤتوروب باش یوواسیندان ـ یورد اؤز خلق کیمی  اولدوغو

 .      . او،      بیلرلر چاتا دادیوا سنین اونلر واردیر ملریمیز قوهو اورادا بیزیم کی،  بیل
یاخینلیغیندا         ینین شهر اهر کی، هک گر بیریسی آدلی پاشاخان ملریمیزدان  قوهو

 . سئویندیردی”.       چوخ بیزی آچیلماسی صحبتین بو یاشاییر

41
بیرینی         قوللوقچولریندان ینین ائو خان خانم قیزقاییت هسی خوانند سارای  خانمین
       . ائوینده   ینین پر یسی باج خانمین قیزقاییت مناسبتله بو آلمیشدی اوغلونا یسی  باج

          . دا   الری هو اویون سیرا ـ آرا اوخویور، چالیب ساز قلر عاشی قورولموشدو مجلسی  توی
     . هر.     اوتوروب باشدا یوخاری میرزاجلیل اورادایدیق هلیکله عائل بوتون بیز یلر  چالیرد
 .        . او،    ائتدیک مجبور اویناماغا ینی پر آناسی گین ب بیز ائدیردی مشاهده دّقتله  شئیی

     . الری      اد رقص و هسی قیاف اونون ایدی قادین بیر قلی یاراشی هل، گؤز  اوجابوی،
 .      . اوزون    اویناییردی ایله ادا خصوصی پری خاطرلدیردی رقصینی کلئوپاترا یلرین  مصرل

 . ائتدی       غش ییخیلیب او سونرا صدن رق سورن
    .     . قیزخانم   ایله مشایعتی سازین وئریردیک شاباش ده بیز ییغیلیردی شاباش یدا  تو

   .        . تویا   ملری خان خان ایدی وار سسی ملحتلی و جلو گو اونون اوخویوردو ده  اؤزو
 . یلر.       ساخلییرد یاسینی نین خا رستم هله اونلر یلر همیشد گلم

42
        . بیزیم   ائوینی ینین قاد دول آدلی اوممی بدن سب بو ایدی للیق داریسقا  آلچیق
  .         . کاتبی  انین مآغ خان ایدی وار اوشاغی ایکی ایدی، جوان هله اوممی یلر بوشالتد  اوچون
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 ”  “  . هسینده     حکای تسبیحی نین خا لین میرزاجلی هییردی ایست آلماق اونو محّمد  مشهدی
 . شدیر   ائدیلمی اشاره بونا

   . کیمی      یازدیغیم یوخاریدا ییغیشدیق ائوینه بوشالدیلمیش اوچون بیزیم ینین  اومم
     . آخشام       ـ سحر گون هر کئچردی ایچیندن ائوین قاپیسی ینین هس تول ده ینین  اومم

 . گئدیردی        کئچیب قدان اوتا یاشادیغیمیز بیزیم قره ـ مال
    . گئدیب    یاکبر میرزاعل و میرزاجلیل گلمیشدی هدن جبه صمصام  عبدالصمدخان

        . گلیب   ملرینیز قوهو کی، ائتمیشدی تکلیف لطفکارلیقل دا او اولدولر تانیش  اونونل
 . یاشایین      ائویمده منیم کیمی آپارانا سیزی

43
( )       . هده      نوج هدی نوگ بیزی کی بیلنده او ائتدی تانیش ایله اری منی مآغا  خان

گئری        للریمیزی ما اوغورلنمیش کی، وئردی سؤز بلر، سویو هورینده  هند
للری.           یو اهر و تبریز چونکی هیک، هسم تل گئتمگه کی، گؤردو مصلحت  قایتارتدیراجاق

.       . دوشدو  یول هیه محارب خان گون سحری دولودور نلرل قوشو
هنین  آرتیق         16ژوئی جانیندان ه گئج بو کی، دئدی آخوندوف محّمدصادق  دا

      . قرارا    آخوندوف تأثیرلنمیش حدسیز یوخودان بو گؤروب یوخودا آناسینی هدیگی  ایست
     . کی،        گؤردو مصلحت اونا یاکبر میرزاعل اجاق قایید ییا باک اولسون، ـ اولور نه کی،  آلدی
ایش            بیر یاخشی تبریزده لله تحصی بو گئتسین، تبریزه اوندانسا آتماسین، اودا  اؤزونو

 . او.            گؤردو مصلحت اونا ائتدیرمگی دوام یولو بیزیمله هسینده نوب اؤز ده میرزاجلیل  تاپار
    . دا       پئسلیاک یوزیا مکانیک آلمیشدی قرارا قطعی دؤنمگی ائوه آرتیق یلشمادی،  راض

. وئر            اذن قاییتماغیما تایا او بیرگه قل محّمدصاد ده منیم کی، ائتدی خواهش
تعمیر          نلری ماشی سووران دن اجاق، قایید ائوه سیزین کی، دئییردی  پئسلیاک

        . یاخیندا     لپ بیز کی، ائدیردی امید البته، او، چاتیر ده وقتی خرمن هجگم،  ائد
.( هدی. (       ائل وفات قالمادی، قاییدانا بیز یازیق آنجاق قاییداجاغیق

اوچون         ائتمک مشایعت قدر کؤرپوسونه خداآفرین قلریمی قونا ادان مآغ خان  من
     . هرم،     وئر پول قدر کلری هدی ایست دئدیم، ائتدیم خواهش هسینی وئرم ملر آدا  اعتبارلی

      . اونلرا      من و تاپیلدی آدام هلیکله، بئل نلر بیلسی چاتا سلمت کؤرپویه بورادان  آنجاق
 . ائتدیم     وعد هجگیمی اؤدی پولو کلری هدی ایست

اوچون       جلیک خر بیرینه هر یوزیایا قل یلره    3محّمدصاد بلدچ وئردیم، مانات  مین
سلمت          ـ ساغ کؤرپودن کئچیرین، کؤرپودن قلریمی قونا کی، تاپشیردیم  ایسه
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سیزه            سونرا بوندان گتیرین، منه مکتوبو قلری یازدی ایله للری ا اؤز حّقینده هلری  کئچم
 .       . یوزیا    یلر وداعلشد بیزیمله آغلیا ـ آغلیا قلر قونا هجگم هی اؤد پولو ائتدیگیم  وعد
کی،             هدی ائل خواهش و باغیشلدی خالچاسی قوبا بیر بالجا قشنگ، منه دوشنده  یول

.       . هدیر      مند خالچا بو ده قدر ییه ایند باغیشلماییم کیمه هئچ و ساتماییم اونو
حّقینده             هلری کئچم تایا او سلمت ـ ساغ اونلرین یلر بلدچ سونرا گون نئچه  بیر

  . اونلر   یلر گتیرد مکتوب . 17منه یلر     گئچمیشد کؤرپوسونو خداآفرین هده ژوئی
 . خورجوندا         یلر قایتارد گئری مادیانی قره و یمیزی اینگ ایکی اوغورلنمیش  نهایت،
چیخدی،            گلیب قوتوسو درمان ده بیر للر، فوتوشکی سندلر، یالنیز ایسه یلردن شئ  اولن

    . ائدن        غارت بیزی گؤرونور، اولموشدو یوخ کینه شوشه بیر یالنیز ایچیندن نلرین  درما
   . ینین،      پلر تو پارچا اوغورلنمیش شلر ایمی خبردار کلریندن للی اؤز انین درم بو ملر  آدا

     . دیلیمه      هئچ یانیندا انین مآغ خان بونلری توتمادیق بئله آدینی شکرین پلرین، سا  ایپک
اثرلرینی،.         بوتون لین میرزاجلی کی، آتیردیق گؤیه پاپاغیمیزی ائله هدیم  گتیرم

    . آتیوی        سنین کی، یلر دئد یلر قایتارد هنی قر ـ مال ده بیر سندلرینی، تلرینی،  لغ
      . آتدان        کی، دئمکدی او دا بو گئدیب هسینه بؤلگ جبهه مینیب دا او بلر، وئری  صمصاما

. چک  گؤزوو
للرینه        فوتوشکی قلریمیزین قونا و بیزیم ماراقل بؤیوک ییغیشیب نلر  قادی

اونا.           للری شکی بو کی، گلدی خوشونا قدر او انین مآغ خان للر شکی یلر  باخیرد
      . چوخ  شکله بیر آراسیندا للر شکی باغیشلدیغیم هدی ایست  باغیشلماغیمی

خواهشیمله.       منیم لین میرزاجلی دا بو یاییندا   1907حیفسیلندیم ایلین  نجی
     . یازیب       ایله الی اؤز لین میرزاجلی ایدی شکیل بیر چکدیردیگی اوسته ایاق سده  تیفلی

 .   ” بیلمزدیم         “ دئیه یوخ اونا چونکی وئردیم، مآغایا خان دا یادگاری بو باغیشلدیغی منه
گاوآهن           ـ یایلغا یئرلشن قوینوندا غلرین دا یگیله، یس باج بیزی مآغا خان گون  بیر
 .       . بؤیوک    ایدی فسونکار دا یآباددان عل طبیعتی انین اور آپاردی قوناق یئره  آدلنان

. قاییتدیق        گئری قالیب قوناق اورادا گون اوچ ممنونیتله
     . دانیشیر      تلر احوال هلی مز ائدیر، ظرافت اولوردو بیزیمله گونو بوتون خانم  قیزقاییت

.           . ایدی    وار یاشی بئش اوتوز ایدی، انسان ماراقلی چوخ و اوخویوردو یلر ماهن هل گؤز  و
    . خان      ایدی، خواننده او، همیشدی گئتم اره اوچون گئتدیگی هسی زهل یلردن  کیش
        . عائله    صنعتینی اؤز دا سونرا بوندان کی، یقین یلر بیلمیرد کئچینه اونسوز ملری  خان

         . ائشیک  ـ ائدیجی اداره یانیندا ینین آرواد خان علوه، بوندان هجکدی هی دگیشم  حیاتینا
گئدیر،           کلره مل اوزاق کباشینا ت بئلینده، آت کیمی کیشی چالیشیر، کیمی  آغاسی
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    . شلی       با ـ ی لل عم او، یئتیریردی یئرینه قلری تاپشیری وئریر، گؤستریش ائدیر،  نظارت
 .  ( ایدی (   کیمی آروادلری آمازون آمازونکا

ائتمگی            چیخیش تئاتردا کیمی مغّنی اورادا و گئتمگی ییا باک بیزیمله اونا  من
“ :  .        . بیزیم  دئییردی حاضرلشیردی گلمگه قوناق بیزه ییا، باک دا مآغا خان هدیم ائل  تکلیف

        .  ( ) بیر   صاباح ائدیریک، بیز الیغی آغ بورادا گون بو دگیل مطمئن جلی گوون نلیق  خا
           . اسیر   ده بیزی بیلر، اول حاکم بورالرا بیری ینین کیمیس ارشد امیر بیلر ائده  باشقاسی

       . کئچیب    آرازی والسلم، تانیدیق، سیزی کی ایندی ائدر هسی کؤل اؤزونون  آلیب
) .”        . انین  مآغ خان ائدیرم قوللوق هاوایی سیزه کی، هیین بیلم ائله سیزه هییک هج  تؤکولوش

        . اله   ارشد امیر نلیغینی خا اونلرین سونرا ایلدن ایکی چیخدی دوز کلری  دئدی
هسی.         عائل قورتاردی، انینی ج کئچیب آرازی بیرتهر عالممالک شجا صمصام  کئچیردی

   . پریزاد       آروادی کین عالممال شجا آپاریلدی اقامتگاهینا ارشدین امیر آلینیب اسیر  ایسه
 .         . اوشاغین    وئردی آدی خان اسیر اوغلنا او ارشد امیر دوغدو اوغلن بیر  اسیرلیکده

    . حیات        منه بونلری بوتون اؤلدو چاتلییب باغری ائشیدنده خبری بو شجاع  آتاسی
  . او،    دانیشمیشدی یاکبر میرزاعل قارداشی حکومت    1922یولداشیمین بیزیم ایلده  نجی

هلرین          حادث بو آلدیغیندان صلحیت اوچون ائتمک قبول نلرینی قاچقی ایران  طرفیندن
 .( اولموشدو  شاهدی

    ” ایاغا      “ گیرنده ایچری دئییر، باجی یاناشیر، احترامل بؤیوک منه مآغا خان  حقیقتًا،
یاخشی            ان یئییر، یئمک بدان قا بیر مله منی اوتوردور، باشدا یوخاری منی  قالخیب

 .       . بیر       همیردی ائل ایکی سؤزومو بیر وقت هئچ وئریردی منه سئچیب ایله الی اؤز هلری  تیک
     . الیندن       ایدیم، اورادا ده من هییردی ایست هلمک گولل اوستونده خطا بیر نوکرینی  دفعه

       . و      آییلدی آندا بیر باخیب اوزومه مآغا خان همه ائل شئی بئله کی، یالواردیم  یاپیشدیم،
 .”        “ : هدیم  اؤلدورم سنی خاطرینه اونون باجیما، اولسان قربان گئت، دئدی نوکره
تفنگی،       هرینده اوز خالچا آرخاسینداکی ینین هگ کور آلچیغیندا، انین مآغ  خان

 .         ( اؤزونون ( اولردی آسیلمیش ده ماوزئر بیر قشنگ یاناشی، ایله فانوسقاسی  پاترونداشی
ادبلی              و عاقل ده هم ایدی، جسارتلی چوخ اراق باخمای وجودونا ظریف و ظاهرینه  اینجه

 . ایدی  قادین
   . اطراف        دایم بورا ایدی یئر بیر کیمی هسی ادار حکومت آلچیغی انین مآغ  خان

ملکو           یسا هانس یاخود اولن، شکایتی مراجعتی، مّنتی، خواهشی، جور هر  کندلردن
     . قلر،     ور سندلر، محّمد میرزا کاتبی یلر گلیرد ملر آدا هین ایست گؤتورمک هیه  اجار

اوجاغین           هین سؤنم گوندوز ـ ه گئج ایله خورجونو کیچیک دولو قلمدان  مرّکب،
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  . دایم       میرزا اوتوراردی منتظر اوسته دیزی یسیندا قارش انین مآغ خان  قیراغیندا،
بو           ایسه مآغا خان ائدر، تقدیم اؤزونه یازار، ملر سرانجا بلر، مکتو آدیندان مآغانین  خان

.    . باجاریردی     اوخوماغی مآغا خان ووراردی مهرونو اؤز باخیب سندلره
. یوللسین            آزوقه و ملر آدا سلحلی اونا کی، یوللدی خبر آروادینا چاپارل  صمصام

 . یلر          گتیرد آزوقه و یلر گلد تؤکولوشوب کندلردن ملر آدا وئردی، امر مآغا خان
  . نین       خا او، دوشموشدو تشویشه یوبانماغیمیزدان قدر بو یآباددا عل یاکبر  میرزاعل

ممکن           اؤرگنمک، اولدوغونو یئرده نه وضعّیتین گئتمک، اهره هرک بیرلش ایله ملری  آدا
    . بعضی      اؤزونون ایسه میرزاجلیل گلمیشدی قرارینا چاغیرماق ده بیزی  اولسا

  . یاکبر      میرزاعل آنجاق همیردی ایست بوراخماق اهره قارداشینی گؤره هلرینه  ملحظ
یآباددان          عل گؤتوروب ده نوکرینی ووراراق آردینا قولق للرینی دلی بوتون ینین  قارداش

گئتدی. 
آتل            یئرلی ایکی آلیشمیش للرینا یو داغ هسینی حّص بیر هنین قر ـ مال  میرزاجلیل
       . ائدیر،.     قوللوق تلرا آ آلتیندا نظارتی اونون قلر اوشا ایدی وورغونو آت او،  دگیشدیردی

    . تلرل       آ ده اؤزو میرزاجلیل یلر گتیریرد چالیب اوت اوچون یئم سوواریر،  اوتاریر،
 . باجاریردی   داورانماغی هل گؤز

تومان           ائنلی نلر قادی یئرلی و آروادی خان کی، دئمیشدیم اّولینده  یازیمین
ده          کؤینگین بو کؤینک، اوزون دوزولموش هلر دوگم گوموش اتگینه ندن  اوستو

        . للری   قو نلرین چپک بو تیکیلن اطلسدن دا یا مخمردن، یلر گئییرد چپکن  اوستوندن
.      .    ( گؤرونوردو ( غیرعادی گئییمده بو مآغا خان اولردی بافتالی کلری ات ، کسیک شلی  پئ

زینت           نداکی بوغازی ـ بویون و للر پو گوموش هکی اتگیند ینین کؤینگ ترپنیشده  هر
       . گوموش     خیردا تازا چوخ تدان مانا یوز منده هییردی جینگیلد ظریف ـ ظریف  اشیالری

          . ینین   خانم خان و آروادلرینا کورد هسینی حّص بیر پولون گوموش بو ایدی وار للر  پو
         . گؤیه  ـ یئره سئوینجی اونلرین آلندا بخششی قیمتلی بو پایلدیم یلرینه تچ  خدم

. ائدیردیم.         معالجه نلریمل درما اؤز نلری اول احتیاجی اورادا من  سیغمیردی
.    . یلر      اینانیرد منه یلر کندل ساغالیردی هلر خست اولور، یاخشی ده هسی نتیج

آدلی          نخان ترل ساییلن ولیعهد ایسه انین مآغ خان قیزی، یاشیندا اوچ  آغاخانمین
       . بؤیویوب     اوچون همک بؤلم املکی ایدی، کلی دئیی اونلر ایدی وار اوغلو یاشیندا  دوققوز
          . صمصاما  آغاخانمی تئز ـ گئج کی، ائدیردی فکر گیزلینده مآغا خان یلر اید هلی  ائولنم
 .        . باشقاسینا    ایدی هلی گئتم اره ایدی، جوان هله آغاخانم کلر هج ائد مجبور گئتمگه  اره

 . ایدی            وئریلمز یول ایسه بو بیلردی، بؤلونه ملک ـ مال گئتسه اره
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 . بعضًا           کسیلیردی قویون بیر گونده کی، اولر دئمک ناهارا، ائوینده ینین آرواد  خان
اؤزو           اوجاغیندا یانان دایم کئچیریب شیشه هسینی حّص دؤش قویونون مآغا خان  ده
اؤزو.             آز ان وئریر، یلرا اطرافداک بیر ـ بیر یئرلرینی قیزارمیش بیشیب اتین  قیزاردیردی

یئییردی. 
خدمتینده          اونون یئتیرمک، یئرینه امرلرینی انین مآغ خان قیزقاییت و محّمد  میرزا

    . اورادا،        عادتًا، ده، من یلر اوتورارد هاوز اوزب اونونل باشیندا اوجاغین دایم اوچون  دورماق
        . قیز   بیر گنج گئیینمیش هل گؤز آلچیغا آخشامچاغی، بیر اوتوروردوم باشیندا  اوجاغین

   . آلچیغا       آردینجا قیزین دؤشندی قلرینا ایا مآغانین خان آغلیا ـ آغلیا  گیردی،
       . ـ        کسه سؤزونو ینین بیرلر ـ بیر اونلر اولدو داخل کورد ایکی و قادین بیر للی  سانبا
      . بیر       دهشتلی اّولجه اوزو ینین آرواد خان یلر دئییرد نسه مآغایا خان هسیک تل ـ تلم  کسه

 . باشلدی           پؤرتمگه قیزاریب یاواش ـ یاواش او، سونرا آغاردی، آلیب افاده
 . یلرین         شکایتچ سوسوردو آنجاق کئچیریر، هیجان برک قلبینده او، کی،  گؤروردوم

   . یاواشجا       تدان قیزقایی من وئریردی امکان هسینه دئم کیمی سونا سؤزلرینی  اؤز
”    “ :  .”    “ :، یدیر آرواد اولن یدن مرزیل مین صمصا او مدیر؟ کی قادین جوان بو  سوروشدوم

        . قلرینا    ایا مآغانین خان قاخمامیشدی، یئردن ده هله خانم گنج وئردی جواب دئیه  ـ
         . و  قادینا للی سانبا بو ائدن شکایت سوسمادان مآغا خان نهایت، آغلییردی لراق  ساری

    !  ! “  : مین     صمصا جسارتله نه سیز سوسون یئتر قیشقیردی توتوب اوزونو کورده  ایکی
 .”! وئرجکسینیز       جواب گؤره بونا ائدیرسینیز؟ تحقیر هسینی عائل

بو          نلر، گئتسی کندینه مرزیلی تعجیلی کی، ائتدی امر نوکرلرینه مآغا  خان
  . خانما       گنج نلر گتیرسی سوروب هسینی حّص بیر ینین هس قر لـ ما شلرین  ضررچکمی

.”!    !      ! “ : ادیر  اور یئرین سنین اوتور قیراغیندا اوجاغین گئت، دور بالخانم دئدی ایسه
بالخانم            اعتبارًا آندان بو ائله آنجاق بیلمزدی، توتا ایراد قرارینا مآغانین خان  صمصام

 .        . بو    بوراخمادی ائوینه نین خا بالخانمی داها بیر مآغا خان دگیلدی موجود اوچون  خان
    . چوخ     شخصیتی مآغانین خان اونو دانیشدیم میرزاجلیله شکیلده اطرافلی هنی  حادث
   . حالدا.        ایندیکی آنجاق هدی ایست اولماق تانیش شخصًا قادینل بو میرزا  ماراقلندیردی

. دگیلدی    ممکن قطعًا بو،
     . میرزا     کاتبی ینین آرواد خان مکتوبو آلدیق مکتوب یاکبردن میرزاعل اهردن،  بیز

  “  :   . شدیر،   دایاندیریلمی تلر عملیا ی نظام یازیردی یاکبر میرزاعل اوخودو آچیب  محّمد
     “  :    .” قولدور  و چیخین، ادان اور صورتده تعجیلی ائدیردی تکلیف او هسیزدیر للر  یو

 .       .” میرزاجلیل  اوتاندیردی چوخ بیزی سؤزلری سون اونون هیین قالم  یوواسیندا
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    . مآغا     خان کی، قورخدوق بیز حّدتلندی سؤزلریندن تسیز نزاک بو ینین  قارداش
   . کمکینه         اونون بیزیم ائتمز کمک گئتمگیمیزه بیزیم و اینجیر سؤزلردن بو بداکی  مکتو

 . ایدی             لزم قاطرلری یوک و یلر بلدچ اعتبارلی بیزه آخی ایدی، وار احتیاجیمیز چوخ
    . کی،     گؤروردوم گؤزلریندن اونون هییردیم ایست چوخ خاطرینی مآغانین خان  من
         . آچیق     هده بار شئی هر گئتدیم، یانینا ارکله گؤره اونا وئرمز اله وقت هئچ  بیزی
عمین.             کی، ائتدی تکلیف التفاطل بؤیوک داها بیر هدی، دینل احترامل منی او،  دانیشدیم

   . قرار         قطعی آنجاق قال بیزده بیرلیکده هنله عائل اؤز کیمی گلنه آرخانجا  اوغلو
کیمی         اهره بیزی چاغیریب ملرینی آدا اعتبارلی هدی، ائتم گؤردوکده  وئردیگیمیزی

    .      . یلره  بلدچ من گؤره دانیشیغا وئردی قاطر دؤرد اوچون یوکوموز تاپشیردی  اؤتورمگی
15 . ایدیم    هلی وئرم تومن

     . نوکری   یاکبر میرزاعل چاتمایان هسی حوصل گؤزلمگه آپاریردی وقت  ییغیشماغیمیز
 ” »     . اونلرین    ین ملنصرالدین ینین یلر لچ تمثی اهر او، قاییتدی گئری اهردن  صادقل

   . بیزیم      مخصوصی حتی دانیشیردی قلرینی قالدی ممنون چوخ هسیندن گلم  شهرینه
 . دئییردی            دا قلرینی آییردی یلر خدمتچ و ائو هلی مرتب ایکی اولن باغی میوه اوچون
 .     . من     باشلدیق سرعتلندیرمگه حاضرلیغینی یول سئویندیردی یامان بیزی خبر  بو
 .     (  ) ائو       گؤندردیم چای ـ قند ، بالسی جامیش بالق بیر لراق او بخشش آروادینا  خان
ده            اؤزوم و وئردیم پول گوموش قچولرا قوللو باشقا و ییه پر ییه، اومم هسینه،  صاحب

        . آغاخانمین  و مآغانین خان بیرلیکده منّورله اؤنجه چیخمازدان یول باشلدیم  ییغیشماغا
   . حسدله        بالخانم یازیق وداعلشدیم و بیلدیردیم تشکرلریمی اؤز اونلرا هرک گئد  یانینا
       . اورادا  هجکدیک، گئد ییه مرزیل کندی دوغما اونون بیز باخیردی  بیزه

هجکدیک.  هی هل گئج
اوتون   یآباددان .     7عل اوزانیر،     جلرا یاما هگینه، ات داغ یول چیخدیق گونو شنبه  ده،

  . هل         گؤز تارللردا کئچیردی کئچیدلردن اولونموش احاطه کوسل ـ کول و  مئشه
  .       . ـ  اورادا چیخیردی قلر بول سرین قارشیمیزا آددیمباشی هر آچمیشدی کلر  چیچ

     . ساکت       و بوللوق طرف هر گؤرونوردو سورولری دوه کئچی، قلری، آلچی ترکمه  بورادا
بیرلیکده.    قلرل اوشا .    14ایدی و   منّورین یاکبرین، میرزاعل لین، میرزاجلی ایدیک  نفر

   . خانمجان         و قلر اوشا ایدی کلو یو قاطرلر و تلر آ بوتون باشقا تلریمیزدان آ  منیم
      . قاطرلری    تلری، آ شیرین و صادق نوکرلر اوتورموشدولر اوستونده تلرین آ کلو  یو

 .     . چاتدیق     ییه مرزیل چاغی ایکیندی یلر گئدیرد پیادا قوغا ـ قوغا
   . خبر       پیس بورادا قالدیق ائوینده ینین ملکدار کند ائدن یلیک بلدچ  بیزه
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گلمیش،.          غالب نلری قوشو ارشدین امیر اولموش، دؤیوش یئنی هده جبه  ائشیتدیک
    . گلیب     ییه مرزیل نلرین قوشو غالب قاچمیشدی هرک چکیل گئری نلری قوشو نین  خا
       . ایکی    اولموش هلک دؤیوشده کی، یاییلمیشدی خبر ایدی وار احتمالی  چیخماق
        . ماتم   دئین، آغی آغلییب اوستونده یولون دا، دوغرودان گتیریرلر ییه مرزیل  عسگری
    . اؤز       بیزی وضعّیت بو راستلشدیق قادینل دسته بیر هین گؤزل جنازه  ایچینده

    . یآبادا    عل یئنیدن هشیب مصلحتل یلرله بلدچ ائتدی مجبور دوشونمگه  مقدراتیمیزی
 . آلدیق   قرارا قاییتماغی

  . منی         او، گلدیم آلچیغینا مآغانین خان و کئچدیم اؤنه من یاخینلشدیقدا  کنده
  !   “  : سنین       گؤر باجیم یازیق آی دئدی و باخدی اوزومه نظرلرله پریشان  قارشیلییب

 .” گلیر    بللر نه باشیوا
 . قارشیدا           یلر آپارد ائوه بیر ایوانلی اولن هسی تول هطده حی یئره، بیر باشقا  بیزی

     . گلیب      قوشونو غالب ارشدین امیر یئرلشدیک اورادا هدن بیلم هدیگینی گؤزل نه  بیزی
 . بیز            بیلردی گؤتوره گیرو ده بیزی آل، اسیر آروادلرینی خان بیلردی، چیخا یآبادا  عل

       . ناراحات   کی، یلر دئییرد ساکتلشدیریب بیزی آروادلری خان ایدیک ایچینده  تشویش
دشمندن         ینین بابالر وقتیله کلر، هج ائد خبردار بیزی اولسا تهلکه هیین،  اولم

)  . کلر         هج گؤتور ایله اؤزلری ده بیزی هجک، چکیل غلرا دا کئچیلمز  1922سیغیندیغی
ارشد              امیر آروادلرینی ینین نلر خا کلئیبر و یآباد عل ـ اولدو ده بئله ائله ایلده  نجی

 .(          . هدی   ائل نقل پری گلمیش ییه کهریزل قاچیب یآباددان عل منه بونو آپاردی آلیب اسیر
  . سولغون،        او، سالیردی الدن میرزاجلیلی تشویش هیجان، قارماقاریشیق، بو  بوتون

   . فکرلی          قاچمیشدی، بنیزی دولشیردی تنها ـ تک ایدی، همز سؤیل ـ دینمز و  دالغین
  . ینین.         هس عائل او، چالیشیردی قالماغا تک فرصتده هر و دانیشیر آز  گزیردی
    . هجگیمیزه       گل اوزره، عادتیم من، ائدیردی قوی گؤتورـ چکیر، فکر قورخور،  مقدراتیندان

 . داغیدیم          فکرینی دا اونون چالیشیردیم و قاپیلمیر نلیگه بدبی باخیر، کبین نی
  . بوتون         او، یلر دانیشیرد یاخشی بئله نلری دشم اونون حتی حّقینده ارشد  امیر
نسبتًا            او، چونکی ایتیرمیردیک، نه هئچ بیز بوندان بئله گلسئیدی غالب نلرا  خا
   . اونون         کی، یلر دئییرد ایدی ادعاسیندا اولماق شاه حتی ایدی، آدام سوادلی یپرور،  ترّق

یول             لل قیزی توربا بیر وقت هدیگین ایست کی، اولور نلیق اما ـ امن ائله قلریندا  تورپا
 . ائتمز       جسارت توخونماغا سنه کیمسه بیر چیخ،

   . لین        میرزاجلی سویغوندا بو یلر ائند غارت ساکتجه داها بیر بیزی منزلیمیزده  یئنی
    . مآغایا        خان قاباق دوشمزدن یول گئتدی پاپاغی هگل قر و شالواری کت گلی رن  پالیتی
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“ : سن            دئدی او هدی هم ایست ائتمک قبول وجهله هئچ او، آنجاق آپاردیم، سانجاق  قیزیل
.”       ! لجاق      او لزم تبریزده سنه قیزیل بو باغیشلمیسان شئی چوخ منه دا اونسوز

اوتون    1920نهایت،  ایل .17نجی قاییتدیق        کندینه مرزیلی لل یو همین یئنه  ده
   .    ( منه   ( محّمدعلی همین هدیک هل گئج ائوینده ینین محّمدعل کتخدا کاتتا یده مرزیل  بیز

. باغیشلمیشدی  خالچا
    . کندین      نلری، دگیرما سویو، بول یئرلشیردی یایلدا بیر اوجا کندی  مرزیلی

.       . اؤرتولموشدو    تاوانل تخته بوتونلوکده اوستو کهریزین ایدی وار کهریزی  اورتاسیندا
نالرشیدین         هارو قالمیش، نلردان زما قدیم کهریز بو کی، یلر دئییرد  آروادی 1قوجالر

 . شدیر     ائدیلمی انشا طرفیندن خاتون زبیده
    . مین     صمصا بورادا کی، یلر دئییرد اولوردولر مشغول یلیقل لچ تاخی اساسًا یلر  مرزیل

      . اوتون    یعنی اولندا، اورادا بیز وار طلری احتیا تاخیل ییغیمی   18بؤیوک تاخیل  ده
باشلدی. 

.   ” ایدی        “ اسیرلیکده فخری یانیندا مآغانین خان رقیبی اؤز بالخانم هلی گؤز کندین  بو

.       . ایدی     لزم چاتماق اهره کیمی آخشاما چیخدیق یدن مرزیل سؤکولنده یئری  دان
   . بیزه         دا بو بیلردیک گله راست یلرینا آتل دؤیوشچو ینین بیر نلردان خا ساواشان  یولدا

 . گلردی   باشا باها
هنیندن         یوی آتیمین منیم یسی خدمتچ شخصی اؤزونون ایله تاپشیریغی مآغانین  خان

            . بیر  هلی تپ ـ هلی در قالخان، یوخوشا دا گاه ائنن، ائنیشه گاه یولوموز آپاریردی  توتوب
   .      . کسه  هئچ هله گؤرونوردو سورولری قویون یلرین کؤچر قلردان اوزا کئچیردی  یئردن

        . ساییق  ـ آییق بئلینده آتین تفنگ الینده یاکبر میرزاعل همیشدیک گلم  راست
       . معروض    هجوما دقیقه هر کی، بیلیردیک هدن تجرب باخیردی دّقتله اطرافا  اوتورموش،

 .           . یدیر  هل یول بو کئچن نلیکدن ه دوز کی، یلر دئییرد ده اؤزلری یلر بلدچ هریک بیل قال
   . تلر       وق بیر بو، یلر گؤسترد یلر تیکیل داش اوچورولموش بیزه بیرینده جلرین  یاما

عباس  .     2شاه یول      تبریزه بورادان تلر وق او ایمیش کاروانسارا ائدیلمیش انشا  طرفیندن
کئچیرمیش. 

(ـ 1 المهدی       منصور ابن محّمد ابن نالرشید 763/هارو (809ـ 766 هسی)     خلیف عباسی ـ
/ /786 9 /ـ 14 /809 3 24 .(

(ـ 2 عباس            شاه بؤیوک یا و صفوی عباس بیرینجی ـ عباس /شاه /1571 1 /ـ 27 /1629 1  ـ) 19
ینین          دولت یلر صفو خادمی، دولت سرکرده، ملی گؤرک اولن کلریندن تور آذربایجان  کؤکجه

) مشهور)         1629ـ 1587حکمداری  ان ینین هس سلل صفوی سونرا یدن خطائ اسماعیل شاه  و
 . اوغلو      اوچونجو هنین خدابند محّمد شاه هسی، نمایند
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  . یوخوش          یولوموز ایدی سویوق هوا اراق باخمای اولماسینا گون بیر آیدین و  گونشلی
      . برابر     تایل هکی اوستوند قاطر، بیرینده کئچیدلرین گئدیردی یویرک تلریمیز آ دا  اولسا

        . هر   سونوندا یلر، چیخارد هدن در بیرتهر چکیب حیوانی یازیق اوچدو دیبینه هنین  در
        . سیندی،   بلر قا داغیلدی، سبد ییغیلن بلری قا چای یالنیز قورتاردی یاخشی  شئی

     .      . هل  گؤز دوغرو جنوبا هدن ذرو و چاتدیق باشینا داغین وقتی ناورتا گو ازیلدی  سماور
         . یئرده  بو سانکی گؤرونوردو، اوچوروم دهشتلی ایسه طرفده عکس آچیلیردی  منظره

 . بیتیردی   هلر ذرو بوتون
 . یلر       بلدچ باشلییردی ائنیش دولما قسیز، بوجا اوجسوزـ هسیندن ذرو  داغین

. یلر          گؤسترد شهرینی اهر یئرلشن هنگاهدا دوز اولونموش احاطه غلرل دا هوندور  اوزاقدا،
  . طرفده          ساغ اوجالیردی داغی ساوالن تلی عظم قارلی، باشی طرفده سول دوغرو،  شرقه

 . یلر         بلدچ گؤرونوردو سرحدلری ولیتین آدلنان اوزومدیل مخصوص ارشده امیر  ایسه
سرحد           ارشدین امیر چونکی چیخمایاق، هلره ساح آچیق کی، یلر ائتد خبردار  بیزی
      . دولما     پیادا، دوشوب تلردان آ هسیک تل بیز یلر بیلرد سئزه بورادان بیزی  محافظلری

 . ائندیک   اشاغی یولل
     . دره      بیر دار یئردن دوردوغوموز دوشدوک عالمه بیر باشقا سانکی  اشاغیدا
   . آرتیق.          هوا بورادا گلدیک راست بولغا ایلک سولو بول آخان غدان دا بیز  باشلییردی
       . اوچون    وئرمک استراحت تلرا آ و هلمک دینج یلر بلدچ ایدی ایستی حتی  ملیم،
    .     . بیریندن    ـ بیر دّقتیمیزی ایدی یوخ آغاج بورالردا یلر ائند تکلیف سالماغی  دوشرگه
    . یونموش،        الله بونلری سانکی چکدی پارچالری داش ایری هر بنز انسانا دورموش الی  آر

       . اولن    للرینده شکی نغیل بیری پارچالریندان قایا بو دوزموشدولر کنارلرینا یولون  قصدًا
“    . هگیرن    کوپ بیرلیکده قلرل اوشا میرزاجلیل اوخشاییردی ییا قار هگیرن کوپ  قارغابورون

 . اوتورموشدو”   هسینده کؤلگ نین قاری
   . شلر        یوخو بویوک آرتیق ائتدیک دوام یولوموزا هلیب دینج ایچیب، ـ یئییب  بیز

   .      . اوچ    ـ ایکی گؤرونوردو کندلر سیرا ـ آرا وئرمیشدی آرا هلر هنگا دوز  قورتارمیش،
. یئتیشدیک           کنده اولن جلری آغا توت بؤیوک یئرلشن، قیراغیندا چای سونرا تدن  ساع
.      .  ( سالدیق   (  دوشرگه بیر کیچیک باغچادا ایدی چایی یرضا عل یرضاچای عل آدی  کندین

    . قادینل        ایکی باشیندا بولق گئتدیم بولغا اوچون گتیرمک سو بیرگه قلرل اوشا  من
     . مندن.      نزاکتله چوخ بیری اونلردان یلر باخیرد ماراقل بؤیوک بیزه اونلر  راستلشدیق

  . غدان       هبا قر من سوروشدو گئتدیگیمیزی هارا گلیب هارادان اولدوغوموزو،  کیم
  . مات        قادین دئدیم یوردومو یئریمی، آدینی، آتامین آدیمی، هدیم، سؤیل  گلدیگیمیزی
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  . هارادان          بیزی باشلدی تعریفلمگه منی و آتامی تلیک رحم بیره ـ بیردن  قالدی،
            . ـ  هباغا قر ایل هر بویو للر ای اوزون کنددن بو کی، اولدو معلوم سوروشدوم  تانیدیغینی
و             پولل یاخشی کلرینه ائشی ـ ائو چاتاندا باشا موسم گلر، مزدورلر تصرفاتینا  آتامین

 . شلر  قاییدارمی یلیقل راض
       . بیرینی     ـ بیر و یورولموش برک میرزاجلیل میندیک تلرا آ هلیب دینج آز  بیر
  .     . ساخلیا    اؤزونو هرلندی باشی میننده آتا اولموشدو متأّثر کلردن بدلی هین  ایزل

 .        . یول  اؤتوشدو اسیز خط دا بو آنجاق قورخدوم، چوخ ییخیلدی هییب  بیلم
دومدوز         یول چونکی اوتوردولر، اوستونه تلرین آ کلو یو یلری بعض شلریمیزدان  یولدا

      . آتا      اراق باخمای تأکیدلریمه منیم مظّفر یالنیز ایدی یارارلی اوچون آرابا حتی  ایدی،
آتیمین.          منیم نصرالله نوکری صادق اونون ایله تاپشیریغی مآغانین خان هدی  مینم

.        . ایدی     یوخ احتیاج هئچ بونا کی، هرچند بوراخمامیشدی الیندن ده هله هنینی  یوی
. ایدی       رمزی ینین احترام مآغانین خان هجه ساد بو، آرتیق

 . بیز         باشلدی گؤرونمگه اطرافی اهرین قالمیش ساعت بیر باتماسینا  گونشین
   . قلبًا        کی، آخر چاتاجاقدی سونا مشّقتیمیز نهایت، چونکی روحلندیق، لراق او  غیرارادی

       . ائتمیشدی،    سرایت دا تلرا آ سانکی احوالیمیز بو هجکدیک ائد استراحت جسمًا  و
. قیوراقلشمیشدی    شلری یئری دا اونلرین

       . گئنیش    تلی، برک آخدیغی قلرین بول و یلرین چا بیز قالدی آرخادا غلر دا  نهایت،
.       . گؤروردوک  ائولری هلری، منار دیوارلرینی، شهرین آرتیق گئدیردیک هنگاهل  دوز

 . یلریمیز           بلدچ قالیردی یول وئرست دؤرد اوچ هله ایسه شهره ائدیر، غروب  گونش
  . شهر       یلر، دئییرد یلر تلسدیریرد بیزی قامچیلییر، تلری آ یلنیر، بو اطرافا  تشویشله

. وئرمیرلر            امان گئدنه ـ گلیب دولشیر، یلری آتل نسیز اما چوخ نین خا جواد  اطرافیندا
   . اهر         دئمه، سن باغلنیرمیش سونرا باتاندان گون یلری قاپ شهر اولدوغوندان وقت  هلی
شهر              بو اولن یلیگی هچ ادار و نلری قانو اؤز دگیلمیش؛ تابع دا شاها دا، خانا  شهری

 . ایمیش  مختار
        . ایله   جلری گو بوتون نوکریم منیم و مظّفر یازیق قامچیلدیق تلری آ  بیز
ظفرله.         یوروشونو یاکبر میرزاعل باسمیش کیمی اوستونه گؤزونون پاپاغینی یلر  قاچیرد
   . وقتده           باتان گون گئدیردی باخا ـ باخا قلره اف ـ اطرافا کیمی باشچی چاتدیرمیش  باشا

 . اولدوق      اؤنونده ینین هلر درواز شهر باغلنمیش آرتیق
 .    . بیز      آچیلدی تایباتای یلر قاپ دانیشدی ایله قاپیچی دوشوب آتدان یاکبر  میرزاعل

       . دوغرو   ائوه آیریلمیش اؤترو بیزدن آردینجا یاکبرین میرزاعل اولدوق داخل  شهره
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 . بیزیم.          یلر ائدیرد تاماشا کاروانیمیزا بیزیم تعجبله و دایانیر نلر کئچ یولدان هلدیک  یؤن
    . هسیک         تل ـ تلم نوکرلر ایدی مالکانه بیر بؤیوک تمیز، گئنیش، ائو آیریلن  اوچون

. یلر         سالد اود سماوارا یلر، هد دؤش چیخاریب خالچالری تؤکدولر، آچیب یلری  تا
       . مس   ایری یلر خدمتچ همیش کئچم ساعت بیر اوستوندن گئتدی هاراسا یاکبر  میرزاعل

    . یاکبرین        میرزاعل بیزه پایی بو یلر گتیرد خوروش جور هر یانیندا و پلو هده  مجم
       . راحتجا   شسیز تل و شسیز تشوی ایچیب، ـ یئییب گؤندرمیشدی بیری تلریندان  دوس

 . اوزاندیق  یاتاغیمیزا
بیرینه      هر یلریمیزین بلدچ گون هسی فشنگ      15ائرت کیمی ییه الل و وئردیم  تومن

ده.           نوکره وئرن سؤز هجگینه گل هباغا قر بیزه، سونرا دؤندوکدن وطنیمیزه  باغیشلدیم
     . اوتون   گون، سونراکی بوندان وئردیم هلر هدی و    19بعضی میرزاجلیلی یاکبر میرزاعل  دا

         . نلرل   قادی و غلم ـ یلرله خدمتچ توتدوغوم یئنی ایسه من آپاردی حاماما قلری  اوشا
. اولدوم        مشغول ایله یویولماسی پالتارلرین و هسی تمیزلنم اشیالرین

اتی          قویون لواش، نازیک کیمی یوخا همیش، ائل بازارلیق یاخشی یاکبر  میرزاعل
. آسیلمیشدی.         بوزباش عطرلی یئمک، خوشلدیغی ان لین میرزاجلی ناهارا  آلمیشدی

آرادا         راحاتلمیشدی، چوخ گؤروب هسیزلیکده تهلک هسینی عائل و اؤزونو  میرزاجلیل
 . گولوردو         ـ دانیشیب قوشولوب قلرا اوشا ده بعضًا ائدیر، ظرافت

  ” گلمگه     “ پرستشکارلری ین ملنصرالدین ـ قلری قونا لین میرزاجلی دوغرو  آخشاما
کیچیک.           اویغون عادته یئرلی حتی ائدیردی، نظارت ایشینه چای یاکبر عل  باشلدی

    . غلما      ایشی خدمت قلرا قونا ائتمیشدی تشکیل هیی مجم نلبکی، ـ  استکان
 . گلیردی       باجاریقل هسیندن عهد ینین هس وظیف اؤز او، تاپشیریلمیشدی،

   . اهر          آراسیندا اونلرین آرتدی دا آز بیر سایی نلرین گئد ـ گلیب گون هسی  ائرت
      . و      سلملییر نزاکتله بؤیوک جلیلی اونلر ایدی وار ده هلری نمایند حکومت ینین  شهر

   . گلمیش      زیارتینه لین میرزاجلی یلر ائدیرد تکلیف قالماسینی اهرده لراق او هلیک  بیردفع
  . آرادا           یاکبر عل ائدیردی امتناع میرزا آنجاق چاغیریر، قوناق ائوینه اونو تأکیدله کس  هر

 . آپاریردی       هارالراسا توتوب دیله تهر بیر قارداشینی
     . تحصیل       هده روسی ده بیری اونلردان ایدی وار هچیمیز آبون نئچه بیر هدن کهن  اهرده

. ایدی            بآغا میرحبی اوغلو انین مآغ میرهاش سّید آغیر یاشامیش اورادا مّدت بیر و  آلمیش
 . تئز           یاندیریردی جان آرتیق مدان قوهو حتی یاناشیر، ایله قایغی خصوصی میرزاجلیله  او،
بیزه             عمومّیتله، گؤندریر، سامان ـ آرپا تلریمیزا آ هبار، تر ـ میوه باغچاسیندان تئز  ـ

 . ائدیردی        کمک جور هر و گؤستریر التفاط بؤیوک
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غآپپاق،           25اوتون  آ ایاغا ـ شدان با کؤک، ایری، بیزه بایرامیندا قربان دوشن  نه
  ] ابراهیم          الله دئییرلر، گؤندرمیشدی قوچ اولن قره زیل دیزلری و گؤزلری  یالنیز

].   1پئیغمبره قربان        بو میرزاجلیل گؤندریبمیش قربان بیر بئله عینیله عوضینه  اوغلونون
 . ظرافتلشیردی        گولوب ـ دئییب قلرل اوشا باغلی ایله هسی مسأل

   . نه         هدیک بیلم بیز چاغیردی قوناق منّوری و منی آروادی ینین بیر رهبرلریندن  شهر
چادرالرینی          اونلرین دگیلدی، مناسب گئیینمک کیمی اوروپالی شهرینده ایران  ائدک،

 .         . بیز    ایدی وار پارچام کتان نازیک رنگده بوز منیم همیردیم ایست گئیینمک قصدًا  ایسه
 . ائله           چکدیک قیطانل کلرینی ات تیکیب شئی بیر هر بنز چادراسینا مسلمان پارچادان  بو

 . اوزوموزو         گئیینمیشیک نیمتنه قلی شلی با و یوبکا اوزون گویا کی،  گؤروندو
.      . گئتدیک     ده گئییمده بو ائله یلر ائتد حساب خارجی بیزی هدیگیمیزدن  اؤرتم

 . بگندی     چوخ گئییمیمیزی بو میرزاجلیل
 . بیزی         قارشیلدی نزاکتله چوخ بیزی هسی صاحب ائو یاشلی اورتا  یاراشیقلی،

    .      . ائو  هامیسی، ملرین خان بو ایدی وار دا قلر قونا باشقا یلر اگلشدیرد هلرده  دؤشکچ
  . نلرینده       اگی اونلرین یلر اید چادرالردا نازیک گلی، رن آچیق ده هسی  صاحب

 .   ( )     ( ) بو،   ایدی وار کلر ه ات نلر توما قیسا هین بنز کلرینه ه ات نلرینا توما  بالرینالرین
   . قلیغینی      چیلپا ینین قلر ایا نلر قادی ایدی دب گتیردیگی اوروپادان هین شا  ناصرالدین

. اولوردولر           مجبور بورونمگه چادرایا بئله هرکن گؤر ایش ائوده حتی اوچون  گیزلتمک
  . اوست         بیز یلر چیخیرد بورونوب چادرالرا آغیر اولن پارچادان قالین ایسه هیه  کوچ
  . بوغچا         بو قویدولر بوغچا بیر باغلی قاباغینا بیریمیزین هر چیخاراندا  گئییمیمیزی

     . کی،      ائتدی ایضاح بیزه او، باخدیق اوزونه ینین هس صاحب ائو آنلمادان هسینی  مسأل
       . و     هدیم ائل تشکر اونا گؤره دّقتینه من بیلرسینیز بورونه بویوروب چادرادیر،  باغلماداکی

کفایت          هگی ات پالتارلریمیزین چونکی خدور، یو احتیاجیمیز چادرایا کی، ائتدیم  ایضاح
      . هدن    دئم سؤز بیر آنجاق یلر، تعجبلند ملر خان اؤرتور قلریمیزی ایا ندور، اوزو  قدر
       . طرزیمیز،  حیات یلر، وئرد کلر یئم لّذتلی چوخ بیزه یلر ییغیشدیرد  بوغچالری

.)        ـ 1  . اولن     ( صاحبی شریعت و کتاب ائتدیگی یاد ندا قرآ ج ج ینین تعال الله ـ پیغمبر مخلیل  ابراهی
 .           . اونون  یدیر ائلچ بیر الهی چاتمیش ده امامته علوه، مقامیندان نبّوت او، ندیر پیغمبرلریند  بؤیوک

نکریمین   قرآ هسینده  25آدی ”) 69سور  “)   . اونون   دوستو هین الل لالله خلی چکیلیب  دفعه
      . کسمک.     قربان اللها اسماعیلی اوغلو اؤز قویوب اساسینی ینین بایرام قربان ندیر بلریند  لق
  . زیارتینه            حّج کسیب قربان قوچو او عوضینه لین اسماعی گلیب، قوج بیر بونا یدن گؤ هینده  ایست
ائتدیگی              تعمیر اونون دفعه ایلک سونرا توفانیندان حون نو هنی کعب یدیر؛ باغل ایله ی آد اونون  گئتمک

دئییلیر. 
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      . کنارا   اهردن زمان هئچ نلر قادی بو سوروشدولر حّقینده تلریمیز  عاد
 . یلر         بیلمیرد نه هئچ حّقینده حیاتی قلرین خل باشقا و یلر چیخمامیشد

   . خان       کلئیبرین او، هدی ائل دعوت آناسی انین بآغ میرحبی بیزی دفعه  نوبتی
    .        . اؤز  بیزه خانم بو ایدی قادین بیر یاراشیقلی و للی سانبا چوخ ایدی هسیندن  عائل
 .        . بیر   اولونمادی تکلیف بورونمک چادرایا بیزه ائوینده اونون یاناشیردی کیمی  دوغماسی

. اوتورموشدو           چادراسیز مجلسده ده اؤزو گئیینمیش، غریبه چوخ قادین قوناق  معتبر
 ” هکی        “   للریند نغی ه گئج بیر مین هدن تیرم اینجه و قیمتلی چوخ طرزده، غریبه  باشینا

   . ینین       کؤینگ ایپک قیسا باغلمیشدی چالما بیر هل گؤز کیمی ملر خان  شاهزاده
  . للو،          گ هلی، تیکم ایدی وار هسی گؤدکج للو قو آتما هلی، حاشی بافتا ـ چپکنی  اوستوندن
   .     ( جوراب   ( اوزون ایاغیندا ایدی دیزدن کیمی بالرینالرینکی هگی ات تومانی اطلس  ائنلی

    .       . بیر  محترم او، یلر، دئد سوروشدوم اولدوغونو کیم اونون قادیندان یانیمداکی ایدی  وار
  . مقدس         بو باغلییر چالما اوچون ائتدیگی زیارت یئرلری مقدس بدور، منسو هیه  عائل

 .   ( باخیردی       ( حقارتله لریمیزا پالتار کوستیوم بلو اوسلو سرت اوزون، توند، بیزیم خانم

44
   . خبر       گون بیر آرتیردی گونه ـ ن ند گو سایی ینین یلر زیارتچ لین  میرزاجلی

  . هدن         تپ او، هجک گتیر تشریف بیزه جوادخان اولن مشهور غدا هدا قر کی، یلر  وئرد
حلی   سل .20دیرناغا     . ایدی     آتلی هامیسی یلرین مشایعتچ گلدی ایله مشایعتی  نفرین

  . بئلینده          ایدی آدام بیر یاشلی اورتا نلی، بد محکم یلو، بو اوجا ماوزئر  2خان  سیرالی
    .   ( ) چارپازلشان  هگینده کور و هسینده سین ایدی وار فانوسقاسی  پاترونداشی

     .   ( ایکی  (  خانا اوچون ائنمک آتدان ایدی دولو گله فشن فانوسقالر پاترونل شلر  پاتروندا
   . تلری          آ ملری آدا نین خا یلر آپارد ائوه اوسته ال اونو و هدی ائل کمک آدام  حرمتلی

 ” “     . بیر     حرمتلی بئله ائوده هانسی هر یلر باشلد دولشماغا باغچادا باغلییب جلرا  آغا
 . ساییلیردی      ه حادث بؤیوک اولماسی پیدا جنگاورین

یدا            ال آر وئرست بئش ـ دؤرد اهردن بیزی ملر آدا بو کی، ائدیرم  تصور
” “  !   ” “ ملنصرالدین    یلر اولرد گؤسترمیش التفاط بؤیوک نه یلر  قارشیلساید

 . ایدی      وار کاریکاتورسی نین خا جواد ژورنالیندا

45
شهرینده         اهر اساسیندا کلری دئدی یاکبرین میرزاعل آییریب دفتر بیر  من
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و           آدلرینی هلرین نمایند رسمی بوتون گلن بیزه اوچون ائتمک زیارت  میرزاجلیلی
 : یازدیم  هلرینی وظیف

خانم           1 سلطان سکینه آروادی اونون و افتخار یسی کچ کم وزیرمالّیه ـ
2 ( فرماندهی    (   ینین واحد توپچو خان اسدالله ـ
بآغا         3 میرحبی بیرلیکده ایله قارداشی نخان حس لشکر صادق ـ
4 ( تاجر    (  دموکرات یآغا عل مشهدی ـ
5 ( مالک    ( یخان محّمدعل میرزا ـ
6 ( یسی    (  باشچ دسته لخان زینا ضرغام ـ
7 ( مدیری   (  مکتب مدیر ـ
8( تاجر    (   گیلدیا بیرینجی خلیل حاجی ـ

46
        . بوز   وئدره بیر گؤندریب غلمی گون هر یاکبر میرزاعل کئچیردی ایستی نلر  گو
 . سن.             همزدی ایست پول گؤره بونا و گؤرور وقتینده ـ وقتلی ایشی بو غلم  گتیزدیریردی

.  ” “ تیکدیریبمیش          بوزخانه بیر بؤیوک آدام بیر وارلی یاشامیش وقتیله اهرده  دئمه،
     . ثروتی       قالن آدامین زنگین او ائدیردی بس نلرینه ساک شهر بوتون بوزخانه  همین

        . آل      بوز هاوایی بورادان ساکنی شهر بیر هر دولدورولوردو بوزل بوزخانه ایل هر  حسابینا
 . ابدیلشدیرمیشدی.          آدینی اؤز ایله عملی خیرخواه بو آدام او بیلیردی

    . ماوی         گونبذی مسجدین بو ایدی تیکیلی بیر قدیم چوخ ده مسجدی گؤی  اهرین
 . ایشلنمیشدی   ایله مینا

    . چوخ          هباری تر ـ میوه ایدی ایچینده للیق یاشی باغات، ـ باغ باشا ـ باشدان  اهر
          . خلر    ار شیریل ـ شیریل هسیندن کوچ هر شهرین کی، اولر دئمک ایدی دادلی و  عطرلی

. ایدی.       هلی سلیق و تمیزکار تسئور، زحم خلق آخیردی
بیری   یاکبر .15میرزاعل گؤتورموشدو        هیه اجار قاطرلر برابر ایله یلری بلدچ  تومنه

.   3سپتامبرین  هلرینا        درواز شهر میرزاجلیلی چیخدیق یول تئزدن صبح گونو جمعه  ده
    . بیرگه      ایله شلری یولدا بآغا میرحبی گلمیشدی آدام خیلی اوچون اؤتورمک  کیمی

وئرست          نئچه بیر سرحدینه ینین قلر تورپا ارشدین امیر حدودلرینا، اهرین  بیزی
 . اؤتوردولر   کیمی قالمیشا

ارشدین          امیر کی، ایناندیردی بیزی وداعلشدی، صمیمی چوخ بیزیمله بآغا  میرحبی
  . مصلحت         او، هریک بیل گئده کئچیب هورکوسوز ـ قورخوسوز و هسیز قلریندان  تورپا
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 ” “   . تانیش        له ملنصرالدین ارشد امیر گؤروشک ده ارشدله امیر اوستو یول کی،  گؤردو
. ائدر            کمک چاتماغیمیزا سلمت تبریزه دوامینا، یولون ده هم سئوینر، چوخ  اولماغینا

. ایمیش          نشانلی ایله قیزی ارشدین امیر بآغا میرحبی کی، اؤیرندیک سونرادان
        . و    یلر هلمیشد دینج ده هم ایدی، قدر کفایت تلریمیز آ ایدی بابت نسبتًا  یول

اطرافین.             و ائدیر صحبت بیریمیزله ـ بیر چیخمیشدیق، راحت یول دفعه بو  توخدولر
.       . کسیشیردی   قلر بول و یلر چا اوستونده یول ائدیردیک تاماشا کلرینه للی ه  گؤز

      . قویون    قره، ـ مال شلرده اؤرو نلر چوبا گئدیردی شوملماسی پاییز هلرده  ساح
 . یلر    اوتاریرد یلری ایلخ آت سوروسو،

  . اوجا         قلردا اوزا گلیردیک راست ده کندلره بؤیوک سیرا ـ آرا هدیکجه یل هل  ایر
   . کی،        گؤردوک یاخینلشدیقدا گؤرونوردو تایالری بوغدا بؤیوک رنگده قیزیلی و  چنارلر

       . یاخشی     داها نسبتًا کوردلره یلری کندل یئرلرین بو دؤیورلر بوغدا اصولل ابتدای یلر  کندل
 .        . گئتدیک   کئچیب نسیز فل ـ ماجراسیز بورادان بیز یلر گئیینمیشد تمیز و

. دوشدوک           ائوینه ینین کندل بیر کندده بیر بؤیوک هکی ند اوستو یول هلنده قر  قاش
نلیقل            کنکا قسمی بیر ینین یلر کیش کندین بو کی، بیلدیک سونرا تدن صحب آز  بیر

      . بیزی       دا اونلر کی، اولدی معلوم گئدیرلر هباغا قر دالینجا ایش موسم هر لدور،  مشغو
   . چوخ.       بیزیمله اونلر ایشلییبمیش کهریزلرده بیزیم خلری چو دئمه، سن بلر  تانیی

 . یلر     داورانیرد کیمی تلر دوس کهنه صمیمی،
غنیمی         4سپتامبرین  ینین نلر خا هداغ قر ناورتا گو دوشدوک، یول تئزدن صبح  ده

 .  ( چاتدیق      (  آبخواره فارسجا اووخارایا ـ اقامتگاهینا ارشدین امیر اولن
     . قّله        بیر هر بنز قالیا اوزاقدان دومدوزدو مکان همین دا اولسا اراضی غلیق دا  بورالر

و.           چنارلرین اوجا هامیسی ـ قلر قیشل آنبارلر، ائولر، هلی یمرتب ایک بؤیوک،  گؤرونوردو
   .     . بیزیم     ارشده امیر ایدی ساغیندا یولون کند ایدی هسینده احاط باغاتین ـ  باغ

       . یلر،   آپارد طرف ییا قاپ بیر یلری کیش قارشیلییب بیزی یلر وئرد معلومات  حقیمیزده
     . هنی         قر ـ مال و تلری آ یلر ائتد دعوت ییا قاپ باشقا برابر انورله ایسه نلری قادی  بیز

  .    . یاشاییش   بیز یلر یئرلشدیرد آنبارلرا اشیالریمیزی اؤتوردولر هطینه حی هنین  تول
    . طدن     ه حی بو بیزی یلر مشایعتچ اولدوق داخل هطه حی یئرلشدیگی ینین قلر  اوتا

       . قشنگ    چوخ باغی، میوه جوان کئچیب قاپینی یلر هلتد یؤن ییا قاپ کیچیک  کئچیریب
بیر           باشقا اولن چیغیری دؤشنمیش قوم قیرمیزی حوضو، هلی فّوار باغچاسی،  گل
 .         . بو،  اوجالیردی ائو بیر هلی یمرتب ایک قشنگ ملیقدا آددی یوز ایکی چیخدیق هطه  حی

   . طمطراقا          بو بیز ایدی سارای بیر نلو ستو هجک بیل اول هگی بز شهرین مدنی هنیلن  ایست

213



 . اینانمیردیق    گؤزلریمیزه اولموشدوق، حیران
 . اونلر        یلر قارشیلد نلر قادی بورونموش چادرالرا گلی رن آچیق بیزی هطده  حی

.        . قالخدیق   هیه مرتب ایکینجی هلرله پّل ائنلی دؤشنمیش قالی یلر آپارد ایچری  بیزی
        . بیر    راحت گئنیش، تمیز، ٔهدیلمیش، بز اوسلوبوندا اوروپا بو، اولدوق داخل اوتاغینا  قوناق

             . بولشمیش  تورپاغینا ـ توز یولون کی، ایدی هل گؤز و تمیز قدر او اطراف ایدی  سالون
       . باشقا     سالونون همیش کئچم دقیقه ایکی ـ بیر چکیردیک خجالت باشیمیزدان ـ  اوست
اولن            پالتار گلی رن آچیق طرزلی، اوروپا اگنینده قشنگ، یلو، بو اورتا یسیندان قاپ  بیر

      . آلتیندان     ینین بوغاز یالنیز دگیلدی، چادرادا قادین اولدو داخل قادین بیر  گنج
  .      . بیزی    او، ایدی هسی زوج ارشدین امیر بو، اؤرتولموشدو یلیقل یا هیی چهر  دوگونلنمیش

       . هم   سوروشدو، کئچدیگینی نئجه سفریمیزین ماراقل بؤیوک سلملدی بدن قل  صمیم
. ائتدی            حیرت چیخدیغیمیزا گلیب سلمت ـ ساغ کیمی بورایا غلریندان دا هداغ قر  ده

 . یلر        ائتد تکلیف حاماملنماق بیزه سونرا تدن استراح و یئمک
 

47
. ایمیش            آدام معرفتلی چوخ ده ارشد امیر کی، دانیشدی منه میرزاجلیل  سونرا

   . البته،         ارشد، امیر داورانیب طلی التفا درجه سون قلرل قونا دا او کیمی هسی  زوج
.           ” گؤستریردی“ احترام بؤیوک میرزاجلیله ده گؤره بونا ائله ایدی، تانیش له  ملنصرالدین

ژورنالی             و قالسین یانیندا اونون ایله هسی عائل میرزاجلیل کی، ائتدی تکلیف ارشد  امیر
         . شئی   هر الغرض، رّسام، کاغاذ، لیتوقرافیا، ه، مطبع اؤترو بوندان ائتسین نشر  بورادا

اووخاردا            ـ اقامتگاهیندا اونون ژورنال تکی ائتدی، بیان دا اولدوغونو حاضر  ائتمگه
چیخسین. 

  . اؤز           او، وارمیش قوناغی نفر اوتوز داها ارشدین امیر باشقا بیزدن وقت  همین
سارایینا           ینین خانم هیه گئج ـ هدن گئج یالنیز قالیردی، سارایدا خصوصی ایله قلری  قونا

  . باشقا.         خانمین ایدی خواجه بیر قوجا هچی علق آراسینداکی یلرین سارا بو  گلیردی
 . ایدی     عبارت نلردان قادی یالنیز یلری خدمتچ

  . زیارتده       هده مّک ایدی خانم تالحاجیه عصم آدی ینین هس زوج ارشدین  امیر
     .   ” بیلدی  “ خانمی امیرین اثناسیندا صحبت اولونموشدو علوه حاجیه آدینا  اولدوغوندان
املکیم          مخصوص اؤزومه یاشاییرام، مستقل هییرم، ایشل اؤرتونمورم، یلردن کیش من  کی،

  .     . هسی       زوج امیر دانیشدی امیره حقده بو ائدیرم اداره اؤزوم تصرفاتیمی اؤز و  وار
    . ارشد       امیر گون سحری گؤندردی التماس اوچون اولماق تانیش مله منی هسیله  واسط
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        . چوخ    عنوانیما منیم گلدیکجه یئری اثناسیندا صحبت او، گلدی اولماغا تانیش مله  منی
        . گلیشیمیز   اولماییب، خبری کی، بیلدیردی تأسفونو ده هم ایشلدیردی هلر افاد تلی  نزاک

   . طلرین       التفا کیمی بو چیخاردی قارشیلماغا اؤزو اولسایدی معلوماتی هدن اّولج  حّقینده
 . هدی       سؤیل سؤزلر خوش سیرا بیر داها آردینجا

     . و         ملی بیچی وجودو اوزون، بویو ایدی آدام بیر قلی یاراشی چوخ و یاشلی اورتا  امیر
   .        .  (  ) درین  و عاقل ایدی وار یلری جیزگ اوز درست و جّدی ایدی بوخونلو بوی  شومال

       . بیچیلی     ـ اؤلچولو الری اد و تلری حرک بوتون باخیردی ائدیجی سرایت چوخ  گؤزلری
. دوغولموشدو.            اوچون ائتمک حکم یالنیز سانکی آدام بو اولن گؤرکمی شاهانه ایدی

 .       “  : معتبر   هیین گئتم تبریزه ائدیرم، خبردار سیزی من خانم، دئدی ارشد  امیر
    . غالب        کیمین ایسه هده نتیج هجک وئر باش قیام تئزلیکله اورادا کی، بیلیرم علردن  منب

     .      . و    میرزاجلیله هده بار بو من بیلرسینیز چکه ضرر اورادا سیز دگیل معلوم هله هجگی  گل
  .     . ژورنالی   میرزاجلیله یدیرلر اصرارل گئتمکده اونلر آنجاق وئردیم معلومات  قارداشینا

.” ائتدیم    تکلیف چیخارماغی بورادا
  .      . یلر   بیزیمک آنجاق یازدیم میرزاجلیله حّقینده تکلیفی اونون ائتدیم تشکر  امیره

.      . تأسفلندی     چوخ گئتمگیمیزه بیزیم خانم یلر گلمیشد قرارا قطعی حّقینده  گئتمک
     . اولن      زنگینی تبریز یسی باج اونون وئردی مکتوب منه اوچون چاتدیرماق یسینا  باج
      . اونلردا    ملری قوهو خانمین حاجیه آخشام همین ایدی هسی زوج مآغانین ابراهی  حاجی

          . وار  دا قیزی اولن هسیندن زوج بیرینجی ارشدین امیر آراسیندا اونلرین ایدی  قوناق
 . ایدی.         یسی نشانل انین بآغ میرحبی اولن شهریندن اهر قیز بو ایدی

.     6سپتامبرین  امیر       کی، بیلدیردی منه خانم ایدیک چیخمالی یول تئزدن سحر  سی
        . بیرگه    ایله نوکرلری امیر کی، بیلدیردی دا اونو سدور مأیو چوخ گئتمگیمیزه  بیزیم

 . هجک   ائد مشایعت بیزی
وئردی،          احتیاطی ارزاق درمان، خیلی حاضرلدیغی اؤزونون منه هسی زوج  امیرین

. وداعلشدی      صمیمیتله و نزاکت بؤیوک بیزیمله
 . بیز         دورموشدو قادین تچی خدم توتموش قرآن اوزرینده باشی آغزیندا ینین  قاپ

       . بللردان    بوتون بیزی بو، گؤره، اینانجینا اونلرین ایدیک هلی کئچم آلتیندان نین  قرآ
اجاقدی.  قوروی

   . حاضر       سفره آرتیق یلر آپارد آغزینا ینین یس قاپ باغچا آچیلن بایرا  بیزی
  . اوتوروب       کلره مینی یلر هییرد گؤزل بیزی دوروب یانیندا تلرین آ اورادا، یلریمیز  کیش

بیرگه              ایله هسی دست سوار اؤز ارشدی امیر اوتورموش بئلینده آتین کهر زمان دوشن  یول
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         . گئتدیکدن   یول وئرست نئچه بیر برابر بیزیمله ارشد امیر گؤردوک بؤیروموزده  ساغ
      . هارادا    یلره بلدچ قوشدوغو کاروانیمیزا بیزیم او، قاییتدی گئری وداعلشیب  سونرا

 . وئرمیشدی        شلرینی گؤستری بوتون هدن اؤنج حّقینده همگیمیز هل گئج و دایانماغیمیز
تبریزه          تلرده وق یاخین کی، وئردی سؤز میرزاجلیله ارشد امیر  وداعلشارکن

 . هجک        ائد کمک اونا سالماقدا قایداسینا شلرینی ای ژورنالین هجک، گل
         . قویون   قلری، آلچی ترکمه راستیمیزا سیرا ـ آرا بویو یول هلدیک دوز یول  بیز

   . شاهسئون        اوستو ناورتا گو چیخیردی یلری ایلخ آت دوه، قره، ـ مال  سورولری،
  .      . بؤیوک    بیزی ایدی تابعلیگینده ارشدین امیر او، اولدوق قوناق نینا خا ینین یلر  کؤچر

 .    .      . بویو  گئیینمیشدی پالتار اوزون ایدی آچیق اوزو خانمی نین خا قارشیلدی  حرمتله
.         . ایدی   قادین بیر کیمی دؤیوشچو شلو، گؤرونو مرد للی، سانبا ایدی اوزون  چوخ
. ایدی            وار اوغلو آلتی یلو اوزونبو هر، بنز الرینا آن ملی، هگلی گؤز بیریندن ـ بیر نین  خا

       . ایله     بلری صاح ائو قپرور قونا بو سونرا یئمکدن ائدیردی اداره گلین دؤرد  ائوی
 . ائتدیک    دوام یولوموزا وداعلشیب

    .      . آتینی     بویو یول او، ایدی آتلی ده مظّفر نهایت، آلمیشدیق آت بیر داها  اهرده
  . لین           میرزاجلی بو، گئدیردی ائده ـ ائده صحبت قیزل سورور، یاناشی ایله آتی  منّورین

  “  :      . یاخشی  یلیق مهربانچ بو ائتدی خبردارلیق یاخینلشیب منه او، گلمیردی  خوشونا
    .”     . هلرینه  شبه بو اونون اؤزلوگومده چاتدیر نظرینه مظّفرین بونو وئرمز  نتیجه

   . اوچون.        همک اینجیتم مظّفری ایدی نشانلی ایسه مظّفر ایدی، ارده منّور  عصبیلشدیم
 . چاتدیردیم        اونا فکری بو ایله اشاره بیر یونگولجه

  . دوامی          یولون چاتدیق چایا بیر گلن آخیب جلریندان یاما داغ کیمی دؤرده  ساعت
    .  ”  “   . یولل    بو دئمه، سن آدلنیردی یولو کؤمور یول بو اوزانیردی بویونجا ساحلی  چایین

 . داشینیرمیش        کؤمور تبریزه قاطرلردا هلرده، دو تلردا، آ لراق او منتظم
     . ارشدین       امیر کندده بو بلدچی ایدی وار کند بیر کیچیک باشلنغیجیندا هنین  در

  .   . قره      قانی یلشمادی راض میرزاجلیل ائتدی تکلیف همگی هل گئج ائوده بیر  تاپشیردیغی
یاشاییش.             دا دانا بیر قارشیمیزا کیمی تبریزه دوز کی، ائتدی خبردارلیق بلدچی  ایدی

 . بو         اولجاغیق هلی هم هل گئج آلتیندا سما آچیق گئتسک بئله اجاق، چیخمای هسی  منطق
   . مجبور        ده بیز ایدی یلمکده هل ایر دینمز لل اولمادی، وجینه لین میرزاجلی  سؤزلر

       . همگیمیزی    هل گئج راحت قالیب کندده من کی، هرچند گئتدیک آردینجا اونون  اولوب
هییردیم.  ایست

 .    . قوجا        قوشولدوق کاروانا بو چاتدیق انینا کارو قاطر دوه، آپاران کؤمور ائنیب هیه  در
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. یلر         ائتد صحبت بویو یول اونلر تانیییرمیش، تبریزدن یاکبری میرزاعل  کاروانباشی
      .   . آزدان  بیر کی، بیلدیردی یاکبر میرزاعل نهایت، یورولموشدوق برک دوشدو ه  گئج
     . یاریسی    گئجه یالنیز کاروانسارایا آنجاق چیخاجاغیق یولونا ینین کاروانساراس  چرشنبه

           . ایله  کاروانی داغ بو داشییان کؤمور یولوموزو کیمی اوچه ساعت ه گئج بیلردیک  چاتا
 .      . ایدی   هلی گئتمک تک یولو ایدیک هلی ائتم دوام

    . یاناشی    بیزیمله دا یلر نچ کاروا اوتوردوق هلیکده تپ قیراغینداکی  چایین
. اوزاندیق.         برابر قلرل اوشا هدن دگیشم اگنیمیزی ائدیب نآلتی قلیا یونگول یلر  یئرلشد

قوجا            چکه ـ چکه قلیان اوتوروب باشیندا اوجاغین یانان گور اوزانمادی، یاکبر  میرزاعل
 . ائدیردی    صحبت ایله کاروانباشی

یوخودان         بیزی ولری زینقیرو انین کارو هنن ترپ یئریندن هینده ایست دوغماق  آی
     .   . تلری.     آ ییغیشیب هسیک تل ـ تئز گئییندیک ایستی ایدی سویوق چوخ هوا  اویاتدی

یایا.           ـ یایا الری صد زینقیروو اینجه نلیغینا ه قر هنین گئج کاروانی کؤمور  میندیک
 .      . چالیشیردیق  قالماماغا گئری کارواندان بیز ترپندی یئریندن

 . آی        سسلنیردی هماهنگ ایله ولری زینقیرو هلرین دو شیریلتیسی حزین  چایین
 . هلر          در ایشیقلندیردی ایله نوری سئحرلی اؤز هلرینی ذرو ایتی داغین و  دوغدو

.          . ایدی  وورماقدا برق یئرلر کئچن آخارلری دولنباج چایین یالنیز ایدی نلیق  قاپقارا
      . بیتمیش     یول هنیردیک، دیر قایایا نهنگ بعضًا ایدی دولما دولما کلر گدی ملر،  آشیری

.          . گؤستریردی  یول ده بیزه هییر، یل هل ایر للرل یو تانیش کاروان آنجاق گؤرونوردو  کیمی
  . نوروندا           آیین اولوردوق هلی گئتم بویو آخاری چایین بیز اولور، یوخ یول یئرلرده  بعضی
  . منظره       قیساسی، خاطرلدیردی ولری دی اژداهالری، یولکسن هلری ذرو داغ  ایشیقلنان

 . ایدی    هوی افسان و محتشم
و         هلری منار تبریزین یئرلشن دیبینده هنین در سؤکولدوکده یئری  دان

       . یوروجو،   آغیر، بو بیریمیز هر لراق او غیراختیاری باشلدی گؤرونمگه قلری للی  یاشی
 . غلر          دا جانلندیق هرک سئوین چاتماسینا باشا سفریمیزین دولو ایله ماجرا جور  هر

      . سونرا     گئتدیکدن وئرست سککیز ـ یئددی الشیردی بالج قالیر، گئریده یاواش شـ  یاوا
   .  (  )    . ایچی  اوغوج تبریز گؤروندو کؤرپوسو آجی یکؤرپو حاج اوزاقدان چیخدیق هدن  در

        . شهر    قدیم بو اولونموش احاطه غلرل دا هوندور بوتونلوکده ایدی قاباغیندا گؤز  کیمی
       . قوروماق   فیرتینالردان شهری بو سانکی غلر دا اطراف یئرلشیردی مکاندا  هامار

اوچوندو.
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فوت      مین دؤرد هسیندن سوّی دنیز .   1تبریز تورپاغیندا  اراق باخمای بونا هدیر  هوندورلوکد
 . یئتیشیر       سایر و یئمیش اوزوم، فیستیق، بادام،

  .  ”  “    ” “ گؤره،  روایته کدیر دئم خدور یو هلیک خست معناسی سؤزونون تبریز  دئییرلر
اورادا           سئچیلسین یئر ائله کی، ائدیر امر خاتون زبیده هسی زوج نالرشیدین  هارو
تبریز            اوچون مسکونلشماسی اؤزونون اورادا و چکیلسین سو یئره او اولماسین،  قیزدیرما

       . ده   اؤزونده ینین ایند کهریزلر چکدیردیگی خاتونون زبیده سالینسین شهر  آدیندا
         . تاوانل  تخته اوزونلوغوندا وئرست نئچه بیر اوستو کهریزلرین بو گؤستریردی  فعالّیت

اؤرتولموشدو. 
ائو         هلی یمرتب ایک اولن هلری تول هطینده حی ساغیندا، یولون چاتمامیش  کؤرپویه

.       . گئتدی.   شهره تکباشینا کئچیب کؤرپودن یاکبر میرزاعل دوردوق اورادا  گؤردوک
 . ایدی        آلینمالی اذن اوچون گیریش شهره گؤره، قایدایا

.           . گلدی    چاپار اولن هسی ورق اذن الینده سونرا ساعت اوچ دوز ایدی ایستی چوخ  هوا
نلو           صابو سانکی یومشاق، چوخ سویو چایین دئمه، سن یلر، قاییتد یدان چا یلر  بیزیمک

.         . یویولموشدو  شلری با ـ اگین تمیزلنمیش، چیمیب چایدا قلر اوشا ایمیش  کیمی
 )  .   . کؤرپونون      بو کئچدیک کؤرپونو هلدیک دوز یول آردینجا ینین آتل گلن  آرخامیزجا

 .(   ” ایدی    “ وار ده ملنصرالدین هسی مقال لین میرزاجلی و کاریکاتوری
بیزی         باشیندا او کؤرپونون فایتون بیر مناسب گؤندردیگی یاکبرین  میرزاعل

  . چتیرینی.        فایتونون اوتوردوق فایتونا انور و منّور من، میرزاجلیل، هییردی  گؤزل
        ( هسی( گیرم فایتوندا آچیق شهره نلرین قادی چونکی اولدوق، قالدیرمالی  کؤروکونو

 . ایمیش  یاساق
  . وقت           بو گلیردی کاروان اولن آدام جور هر ایچینده آردیمیزجا دوشدوک، قاباغا  بیز

فایتوندان           کی، بیلدیردی میرزاجلیله احترامل دوشدو، آتدان یاخینلشیب بیزه آتلی  بیر
. قدیر           یاسا هسی گئتم فایتوندا بیر ینین قاد ایله کیشی هده اؤلک بو چونکی  دوشسون،

ایسه             اوبیری آروادی، بیری للر، دگی یاد اونا نلر قادی بو کی، وئردی جواب  میرزاجلیل
    . انوری.         یاشلی دوققوز حتی اولماز دا نلرل قادی محرم هئچ کی، دئدی آتلی یدیر  قیز

.  ”         “ دئدی  وئریلمیر اجازه گئتمگه یئرده بیر نلرل قادی دا اوشاغا بو هرک  گؤستر
    . بو       هن گؤر کی، دوشونوردو باخیردی ییا آتل نله ظ او، قالمیشدی، چاشیب  میرزاجلیل

   .      ” “ آنلمایان  تام وضعّیتی کی ائتمیر ظرافت اونونل تانیییب ی ملنصرالدین  آتلی
کی،            ائتدی تکلیف آتلی اوتوروم؟ هارادا من بس یاخشی، کی، سوروشدو  میرزاجلیل

. 304،8فوت = ـ 1  . م  م

218



  .”     “  :   . دا   او اوتوراجاقسان؟ هارادا سن اوندا بس سوروشدو میرزاجلیل مین آتیما  منیم
    “ :   . اؤزوم     من حالدا بو یاخشی، دئدی میرزاجلیل اوتوراجاغام قوزلدا کی، وئردی  جواب

 .”     . گئت    آتینل اؤز سن اوتورارام قوزلدا یانیندا همین عائل
یانیندا         فایتونچونون چیخدی، قوزلیا نلیکله چتی ایله هسی گؤود آغیر  میرزاجلیل
   “  : باشینی       اوتوردون، آرانیزدا انوری دئدی و چئویردی طرف بیزه اوزونو  اوتوروب

.” چیخارام         عوضینی بونون گلر، وقت یوخ، عیبی باغلیین، اؤرتوکله
    . هرک      کئچ یانیندان انین قبرست بؤیوک ائتدی مشایعت بویو یول فایتونوموزو  آتلی

     ” “   . یئرین    بو اولمایان ممکن آدلندیریلماسی شهر سونرا داها اولدوق داخل کنارینا  شهر
   . هیه        کوچ هلری پنجر ائولرین هدیک یل هل ایر ایله هلری کوچ اویرو ـ اگری و  دار

 . دیوارلر         گئدیردی اوزانیب دیوارلر هوندور بوز، هین گؤرونم سونو یالنیز  آچیلمیردی،
           . ـ  آل نسبتًا و نلری دوکا باققال کیچیک سیرا ـ آرا قارشیمیزا یاپیلمیشدی لدن  گی

  .    ( ) هلرین    درواز بئله چیخیردی هلر درواز اولن یسی چاخچاخ تاققیلداسی و  بابت
      . و    باغچاسی گل قارشیلدی، یاکبر میرزاعل بیزی دایاندی فایتونوموز یانیندا ینین  بیر

 . گتیردی     هطه حی اولن باغی میوه
تیپینده            ائوی یایلق چوخ داها تیکیلی هلی یمرتب ایک بو اولن مناسب قدر  کفایت

خاطرلدیردی،.           معبدینی بودا یلرین چینل ائو بو اولن اوسلوبوندا چین هپوشو تخت  ایدی
       .     ( اوتاغی( یاشاییش نئچه بیر و دهلیز سونرا ایدی منبرلی و نلی ایوا یلر طنب نلر  سالو

   . بویدا.        بو یاکبر میرزاعل ایدی وار قلر اوتا کیچیک یانیندا نلرین ایوا یوخاریدا،  گلیردی
آیی   .        7ائوی یاخشی    بوتون کی، اولر دئمک بورادا، دئمه، سن ائتمیشدی کرایه  تومنه

نلردا          سالو بو یلریندا آ ملیک محّر هنیر، دؤش کیمی اوتاغی عبادت نلر سالو  ائولرده
 . کئچیریلیرمیش    هلر تعزی قلری، ییغینجا ماتم

     . هنی        قر ـ مال و تلری آ چاتدی گلیب دا شلریمیز یولدا یول سونرا آز  بیزدن
     . تمیزلیک   ائدیب هیئر یئرب اشیالریمیزی درحال یلر گؤندرد کاروانسارایا نلیقداکی  یاخی

           . شئیی  هر و ائدیر گل ـ وار قویوب جیبینه للرینی ا میرزاجلیل باشلدیق شلرینه  ای
  .       . بؤیوک  بوتون ائدیردیم نظارت هسینه ائدیلم هیئر یئرب اشیالرین من هییردی ایزل  دّقتله

. هجکدی         ائد قبول بورادا قلرینی قونا میرزاجلیل چونکی دؤشتدیردیم، سالونا یلری  قال
     . و        منّور اوتاقدا بالجا یوخاریداکی آییردیم اوچون یاتاق و یئمک قلری اوتا بیری  او

 . یلر  یئرلشد خانمجان
    . اوستونده      خالچالرین یئمگیمیزی بیز ایدی یوخ مبل بیرینده هئچ قلرین  اوتا

      . اوستو    آردینجا اونون قاییتدی، بازاردان یاکبر میرزاعل ایدیک یاتمالی یئرده هلی،  یئم
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    . یئمک     اولن شلری خورو مختلف یلر گتیرد کلر یئم یلرده سین اؤرتولموش  سرپوشل
 .         . اوزومون   ایدی عطرلی خصوصًا یئمیش و اوزوم ایسه هلردن میو ایدی لّذتلی  چوخ

 . ارییردی            آغیزدا کی، ایدی نازیک قدر او ایسه قابیغی ایدی، یوخ چردگی
  . نین        ستارخا او، ائدیردی حّس کیمی هکی ائویند اؤز اؤزونو بورادا یاکبر  1میرزاعل

ـ           دوست یاخشی هلری، علق گئنیش تبریزده ده گؤره اونا اولموشدو،  کؤمکچیسی
. ایدی      وار پرستشکاری خیلی و تانیشی

سپتامبرین      آخشامی، گونون همین . 7ائله ایلک     باشلدی گلمگه یلر زیارتچ  دن
آژانی          و امکداشی هکی تبریزد ژورنالین تانیشی، کهنه لین میرزاجلی بیری نلردن  گل

قافارخانوف  . 2اسکندرخان        . بوندان  ایدی ممنون درجه سون گؤروشدن بو او،  ایدی

سردارمّلی     (ـ 1 اوغلو حسن حاجی ـ  1868سّتارخان آذربایجان ،. .9 11 1914  ( نین  آذربایجا ـ تهران ، 
 . بچی        حر آدامی، دولت خادمی، سیاسی ـ اجتماعی ملی باش   1911ـ 1905گؤرک للرده ای  نجی

 . یسی    باشچ ینین حرکات مشرطه آزادلیق     1907وئرمیش ینین هس محّل امرخیز تبریزین  ده
    . توتولدوقدان،       توپا مجلسی شورا گؤستریب ایگیدلیک بؤیوک سّتارخان ائدن یلیق باشچ یلرینه  فدائ

هین  سونرا،           40شا ائتدیکدن هجوم تبریزه بئشیگی انقلب هسی قّو حلی سل نفرلیک  1908مین
  . انین            شور بو یارادیلیب شورا ی نظام عالی آلتیندا یلیغی باشچ نین خا ستار آییندا ژوئن ایلین  نجی

سید              داوافروش، علی حاجی مسیو، علی ولری عض باقرخان، معاونی اونون و سّتارخان فرماندهی  باش
 . بلر   ائدیلی تعیین مخان یلر      1909هاش ایتک یلی چوخسا یلری انقلبچ تبریز هدک آوریلین  ون

هرینده      اوز نلری قوشو شاه ده شهردن       4وئرسه هلرینی قّو حلی سل دشمنین چالراق غلبه  دفعه
سّتارخان.         انجمنی آذربایجان گؤره قلرا نلی قهرما غیرعادی کلری گؤستردی دؤیوشده بلر  چیخاری

  (”  “) ” “   (”   “) ” آدلری“ فخری کوماندانی خلق سالرمّلی باقرخانا و کوماندانی باش خلق  سردارمّلی
    . باشقا.      نین آذربایجا هسی غلب یلرین عصیانچ تاپشیریلیب شورایا ی نظام هسی مدافع تبریزین  وئریب

      . ائلچیسی      ینین مجلس شورا اؤزونو انجمنی آذربایجان گؤستریب تأثیر ایرانا بوتون و تلرینه  ولی
        .    ( وئرمگه( اجازه آچیلماسینا یئنیدن ندا تهرا ینین مجلس شورا شاه ائدیب تقدیم کیمی یسی  یئرچ

          . انگلستانی  و هسینی روسی تزار هلرینی، قّو شاه آرتماسی هنین روحی احوال انقلبی اولوب  مجبور
    . گؤندردیگی  نینین جانشی قافقاز سالیب ینین      5قورخویا سنارسک ژنرال قّوه ی نظام نفرلیک  مین

آلتیندا   یلیغی .1909آوریل  30باشچ     . سیغینیب    للوغونا کونسو تورکیه سّتارخان گیریب تبریزه  دا
باقر              و سّتارخان قاریشاراق ایشه مجلسی شورا مّلی ناظری، باش نین ا ایر ایله مصلحتی نین  انگلستا

    . باقرخان     و ستارخان بلر ائدی تحریک گئتمگه تهرانا نی مارسین    1910خا ایل  300دا  6نجو
آوریلین      هرک دوش یول بیرگه .    3سلحداشل اتابک    ایله یلری فدائ سّتارخانا بلر چاتی تهرانا  ده

 . وئریلیب   یئر ائتدیگی         7پارکیندا یلیق باشچ سین داویدیان یئفریم داشناک و نلری قوشو شاه  اوتدا
   . سّتارخان         زمانی ووروشما ائدیب هجوم پارکینا اتابک هسینه خاینج ه گئج هلری قّو پولیسی  تهران

و    یارالنیب یارادان    9ون  1914ایاغیندان همین . 48نوامبریندا مزاری    اولوب شهید  یاشیندا
 . ادیر    قبرستانلیغیند عبدالعظیم شاه انین تهر

.       ـ 2 هنین     ادار همین و مخبری سین آذرتا دورونده شورا یاشاییردی تبریزده ـ قافآرخانوف  اسکندرخان
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. ائدیردی            تکلیف للوغونو قو نزاکتله گلیر، بیزه گون هر کی، اولر دئمک  سونرا،
بیزه           یارادی، ایشیمیزه هر اسکندر عرضینده مّدت بوتون اولدوغوموز تبریزده  عمومّیتله،

 . دگدی   خیری چوخ
تلریمیزین           آ و هسینی حّص قالن هنین قر ـ مال کی، گلدیک قرارا  مصلحتلشیب

           . ـ  مال یئرینده شهر یسی، ایکینج ایدی، لزم پول اوچون یاشاماق اّول، ساتاق  چوخونو
.         . ایدی     وطنده آرتیق برابر ایله اوغلو چوبانیمیز بیزیم گلردی باشا باها ملمک یئ هنی  قر

 . سالمیشدیم        یول سالراق راضی هییب اؤد للرینی پو اونلرین من
زیارتچی        خیلی گؤروشونه لین میرزاجلی سککیزینده سپتامبرین گون، هسی  ائرت

تانیشی.            ده یئنه شلرینی ای چای ائدیر، نظارت نظامینا سفره یئنه یاکبر میرزاعل  گلدی
 .        . بیز   آرتدی دفعه ایکی سایی نلرین گل گون اوچونجو تاپشیرمیشدی حسنوفا  مشهدی
  . قدر         بو بیلمیردیک چاتدیرا چایی کی، یلر گلیرد آخینل ائله ایتیردیک،  اؤزوموزو

قاپیمیزین             ندن گو او ائتدی، ناراحات پولیسی یئرلی هسی گئتم ـ گلیب گون هر  آدامین
 . قویدولر   گودوکچو آغزینا
محّمدین     شیخ تبریزی وقت اداره     1او حکومت دموکراتیک ائتدیگی یلیق  باشچ

و.          ائتسین تقدیم اونا اؤزونو کی، گؤردولر مصلحت میرزاجلیله  ائدیردی
 .     ” هسین“ ایست اجازه اوچون نشری ین ملنصرالدین

یلر،        دانیشد اولدولر، تانیش گئتدی، یانینا شیخین یاکبرله میرزاعل  میرزاجلیل
 .      . هین     شا ایمیش قاریشیق برک باشی شیخین یلر هد بیلم آل جواب معّین  آنجاق

   . توققوشما     گون هر یلر قالدیرمیشد باش بیرلشیب کلرل کازا  طرفدارلری
 . ائتمیشدی.         خبردار ارشد امیر اووخارادا منی هده بار بو هنیلیردی گؤزل

سپتامبرین     هسی، ائرت ساعت    10بازار سحر سلری    10دا س گولله شهرده  دا
داخل.           شهره اوردوسو هین شا کی، وئردی خبر گلیب قاچاراق یاکبر میرزاعل  ائشیدیلدی

.    .    . یدیر    باغل دکان بازار، وار چاخناشما شهرده گئدیر شلر دؤیو تلرل دموکرا  اولدو،
         . هامی   چیخماسین، یئره هئچ کیم هئچ کی، تاپشیردی او یدیر هل گزمک هلرده  کوچ

 .     . گئتدی  قاییدیب ایسه اؤزو اولسون طلی احتیا
چکیر،         پاپیروس دورمادان گزیشیر، هطده حی ایچینده هیجان برک  میرزاجلیل

 .      . آسمیردی     قولق قارداشینا ایسه او همیردی ایست بوراخماق بایرا ائودن یاکبری میرزاعل
 . اولموشدو    ده هسی نمایند تبریزده

(ـ 1 خیابانی       اوغلو عبدالحمید حاجی محّمد ـ  1879شیخ خامنه ) 1920سپتامبر  14، ـ  تبریز ، 
مّلی             ندا آذربایجا گونئی سیاستچی، و متفّکر عالم، بؤیوک توتان یئر ملی گؤرک تاریخینده  آذربایجان

 .   ” یسی     “ باشچ ینین دولت آزادیستان قورولموش بورادا یسی، باشچ ینین حرکات آزادلیق
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       . گیریب   ائوه ایله ویییلتی گولله نئچه بیر گوجلنیردی هساعت تب ساع  آتیشما
   . بیرلیکده      نل خانمجا منّور دگدی دیوارینا ینین اوتاغ هکی هد مرتب ایکینجی  منّورین

      . هطه    حی ییغیب اوتاغا بیر قلری اوشا میرزاجلیل قاچدی اشاغی ایچینده  دهشت
     . ارزاق.         بئله حسن مشهدی حتی ایدی یوخ قوناق بیر هئچ البته، گون، بو  بوراخمادی

   . یوخ.      خبر یاکبردن میرزاعل کئچدی ایچینده هیجان گونوموز بوتون همیشدی  گتیرم
  . ساعت          آخشام ایدیک نگران چوخ بیلمیردیک، گلمدیگینی ـ گلیب نه باشینا  ایدی،

اسکندرخان            اولن ارزاق اوچون ناهار و هک چؤر آلتیندا انین عب عبا، اگنینده  بئشده
  . میرزاجلیله.       اسکندرخان تأثیرلندیرمیشدی چوخ بیزی فداکارلیغی بو اونون  گلدی

 . گئتدی   دانیشیب کلری یلی یئن
     . معلوم       هله هجگی گل غالب کیمین دؤندو ائوه سلمت ـ ساغ یاکبر میرزاعل  آخشام

 . ائتدی.      دوام هنی گئج بوتون آتیشما دگیلدی
  . دهشت          شهرده شدتلندی دا داها دؤیوش دؤردونده اون سپتامبرین سونرا، گون  بیر

         . شاه  حاکمّیت اؤلدورولوب، محّمد شیخ کی، گزدی سؤز ناورتا گو سوروردو  حکم
 .     . یلر   باشلد توتماغا تلری دموکرا آرتیق کئچیب الینه ینین طرفدارلر

48
وار         هسی تحریر هیأت ینین غزئت تلرین دموکرا آرخاسیندا دیواری ائوین  بیزیم

 . یاکبرله.           میرزاعل یلر ائتد یکسان یئرله مّدتده آز و باشلدی باسقین یئره بو  ایدی
   . بیزیم   کلیگی دگیشی حاکمّیت یلر هیجانلنمیشد یامان  میرزاجلیل

     . کیمی   انقلبچی ولو آلو هامی یاکبری میرزاعل ائدیردی تهدید هسیزلیگیمیزی  تهلک
   . بورادا        ده میرزاجلیل قورخوردوق اوچون طالعی اونون ده گؤره بونا  تانیییردی،

.      .     ” ائدیلمیشدی“ قدغن نیندا ا ایر شاه مجموعه ایدی مشهور چوخ گؤره ه  ملنصرالدین
حمایه          گئدیب یانینا کونسولونون روس کی، گؤردولر مصلحت میرزاجلیله تلری  دوس

. یلر           بیلرد گؤندره سورگونه ائدیب حبس بیزی حالدا یاخشی ان یوخسا هسین، ایست
 .       . دینی،     سالیدیق تأخیره گلمگی تبریزه هک گر بیز چیخدی دوز سؤزو ارشدین  امیر

شاهی      محّمدعلی خصوصًا هسینی، طبق روحانی ”1عالی ملنصرالدین   “ قویان هیه  مسخر

(ـ 1 قاجار       اوغلو شاه مظفرالدین شاه تبریزـ 1872محّمدعلی ،/ /1924 4 شاه)   5 مظفرالدین  ـ
حّقینده     هسی وئریلم ایه میرز محّمدعلی .1906دسامبر  20حاکمّیتین امضالییب    فرمان  دا

سونرا      وفاتیندان ینین آتاس شاه .   1907محّمدعلی سّتارخان     حاکمّیتینی اونون اگلشیب تخته  ده
 . هدیب  لخل .  1909حرکاتی محّمدعلی        ژوئنده کئچیریب اله تبریزی اوردوسو روس آوریلینده  ون

 . دئوریلیب   تختدن شاه
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      . وقتی     همک اؤد عوضینی بونلرین بوتون بودور، ایدی یاساق زمانیندان شاه  هله
یسینی.         قارش عائله آنجاق ایدی، قاییتمالی گئری درحال میرزاجلیل  چاتمیشدی

یانینا.         کونسولونون روس بیرگه مظّفرله منی سونرا مصلحتلشدیکدن  کسیردی
 . یلر   گلد قرارینا گؤندرمک

    . ائتدی،       قبول بیزی او، گئتدیک گؤروشونه کونسولون بیز بئشینده اون  سپتامبرین
       . ائتمک      تانیش ایله خانمی منی حتی و ائتدی وعد هسینی حمای اؤز و هدی  دینل
      . دوققوزو،     اون سپتامبرین کی، ائتدی خواهش ائتدی دعوت ائوینه بیلدیردی،  آرزوسونو

 . ائدیم      اشتراک ضیافتده هکی ائویند گونو بازار
      . تاپشیریب    برک ـ برک یاکبره میرزاعل میرزاجلیل قاییتدیم خبرله خوش  ائوه
هسین،             وئرم یول حرکته اسکیک ـ آرتیق اولسون، طلی احتیا آز بیر کی، ائتدی  خواهش

 . چیخماسین          خطا کی، ائدک ائله اولونموشوق، احاطه گودوکچولرله دا، اونسوز
49

 . بیز           هدی هل کرای فایتون اوچون قاییتماق گئدیب باشا بو ـ باش او یاکبر  میرزاعل
( )     .(  ) شلوغ     تونلوک ان شهرین قوزادیق کؤروگونو قالدیردیق چتیرینی اوتوروب  فایتونا

 . یاخینلشیب        ائتدی طلب دایانماسینی فایتونون قالدیریب چوبوغونو فّراش  یئرینده
“  :   .    . اوندا     دئدی فّراش تورکوک بیز دئدیک، سوروشدو اولدوغوموزو مّلت نه  بیزدن

“ :      .” بو،      دئدیم ائدیب اشاره مظّفره من خدور یو اختیارینیز اوتورماغا یئرده بیر  فایتوندا
    “  :    .” یاناشی  سیزینله اونون للردا حا بوتون وئردی جواب فّراش مدور اوغلو  منیم

 .”     .     . مظّفر   اوتورسون قوزلدا دا یا توتسون فایتون باشقا قوی خدور یو حّقی  اوتورماغا
یاناشی             له منیم یئنه قاییدیب یئرینه او، چیخاندا اطرافینا شهر بیز قالخدی،  قوزلیا

اوتوردو. 
. یاشاییردی          ائوینده یای ائتدیگی احاطه انین باغچ بؤیوک کناریندا، شهر  کونسول

   . ایله         قلری قونا اؤز قارشیلدی نزاکتله بیزی یولداشی حیات اولن قادین هل گؤز  چوخ
.          . ایدی  وار دا للری کونسو ینین هلر اؤلک اوروپا بعضی آراسیندا قلرین قونا ائتدی  تانیش

اشتراک          بیرگه ایله هسی زوج مئشئدیچ سرهنگی ینین دیویزیاس قزاق ضیافتده  بو
 . ائتدی.           دعوت قاتیلماغا ضیافته هجگی وئر ائوینده اؤز بیزی خانم همین ائدیردی
قوزلیا          ائنیب فایتوندان اوغلومو فّراش کی، دئدیم کونسول اثناسیندا  صحبت

         . اؤز   قالماسینا ده هله بورالردا هلرین عنعن عجایب بئله کونسول ائتدی مجبور  اگلشمگه
     “  :   . ممکن   قالدیرماق ادان آر بونلری بوتون یعنی سوروشدوم و ائتدیم اظهار  تعجبومو

     “  : و”.     اللهی خصوصی اؤزونون تبریزین دئییرلر وئردی جواب بئله کونسول  دگیلمی؟
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 .          . اونون  وئرمیرلر یول کلیگه دگیشی بیر هئچ و قورویور اونو اونلر وار سلری  مقد
 . یلری         بعض لدیر دگی ممکن قالدیرماق ادان آر نظامینی کهنه و الرینی قاید هوی  عنعن
ایتیرمکله         تلرینی حیا جوابینی بونون آنجاق یلر، ائتمیشد جهد دگیشمگه هلریسه  ن

شلر”. آلمی

50
15  . ندن         گو همین دوشدو گونونه ایلک ملیگین مّحر اولن آیی ماتم  سپتامبر

   .     . گوندوز   ـ ه گئج باشلدی گؤرونمگه ملر مراس هلرده کوچ بوروندولر ماتمه یلر  تبریزل
پیغمبرین         ـ سلرین مقد نلر هخوا مرثی هلردا عبادتگا اولن ائولرده و  مسجدلرده

. یلر         باشلد اوخوماغا هلر نوح هده بار للری قت و تلری حیا بلی اضطرا ینین ثلر  وار
( گلب            ( سویو گل جماعته سونرا آغلشیر، هلره حکای منظوم بو اّولجه ووروب دوره  کوتله

سونرا              ائدیلیر، احسان چای سونرا چکیر، اوزونه آلیب اووجونا سویو بو کس هر یلنیر،  پا
        . احسان  ملر آدا زنگین هسینده محّل هر شهرین علوه، بوندان یلر داغیلیشیرد  ایسه

( ) نلر.   هخوا نوح یلر هچ نوح یلر دینی    30ـ 20وئریرد مقدس هلرله دست  نفرلیک
  .      ( هلرین ( نغم کلری هدی سؤیل یلر گزیرد طلری ه حی اوخویا ـ اوخویا هلری نوح نلری  هیم
خلری            چا ـ چاخ تخته آتیلیر، سول ـ ساغا سیچراییر، یئردن اویغون زنینه  و

یلر.  سسلندیریرد
ده             هطه حی بیزیم گون هر هلر دست هوپپانان سیچراییب و آغلشان دئییب آغی  بئله

دوزولور،.              اوزه ـ اوز سیرا ایکی اولور، داخل هطه حی لسیز سوا ـ سورغو اونلر یلر  گلیرد
       . آغیر   ـ آغیر اّولجه ایله تأثیری ینین کلر هدی سؤیل یلر هییرد سؤیل هلر نغم  کدرلی

و            دوشمگه آتیلیب بیردن گلیر، وجده قیزیشیر، یاواش ـ یاواش سونرا  ییرغالنیر،
   . هطه         حی هلر دست بو یلر باشلییرد وورماغا بیرینه ـ بیر خلری چا ـ چاخ هکی للریند  ا

 . قاپاییردی          هلرینی پرد هلرین پنجر و چاغیریر ائوه قلری اوشا میرزاجلیل کیمی گیرن
ایله            هسی یی ائوین گؤتورنده کرایه ائوی بو قالدیغیمیز یاکبر میرزاعل کی، اولدو  معلوم
ماتم            سالونوندا بؤیوک ائوین بیزیم گون هر گونوندن ایلک محّرمین کی، یلشیب  راض

.        . ایمیش  وصیتی ینین آتاس مرحوم ینین صاحب ائو بو، هجک کئچیریل ملری  مراس
وئرمک          اوتاغی ائتدی، اعتراض قطعی چیخدی، اؤزوندن بیلنده بونو  میرزاجلیل

. گتیردی         یول ههر بیرت توتوب دیله اونو یاکبر میرزاعل آنجاق هدی، هم ایست
.    15سپتامبرین  یلر       قال ایری تازا، سالونا یلر باشلد گلمگه ملر آدا تئزدن سحر  ی

 . یلرا،       قاپ یلر سالد خالچالر کیچیک اوستوندن یلرین قال بؤیوک یلر، هد  دؤش
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       . ایله     پارچا قره ده کورسونو ـ منبر یلر هباغلد قر لراق او هسی نشان ماتم هلره  پنجر
    . کیمی      آخشاما سحردن یلر زیارتچ قویدولر سماوار بؤیوک اوچون چای یلر، هد  اوزل
گلیر،            قاچا ـ قاچا دگیشیر، بیر تدان ساع هر للر م نلر، هخوا مرثی گئدیر،  گلیر،

       . اونلرین      آی بو ایدی، چوخ ایشی اونلرین یلر گئدیرد قاچیب یئنه و آغلییر  اوخویور،
 . ایدی   موسمی قازانج

محکم       میرزاجلیلی آغلشمالر چلر، چهاقا قا نلر، وورچاتلسی بو  بوتون
و.           قاپیلیر اوتاغا چیخمیر، بایرا ائودن گونو بوتون یلشیر، عصب او،  تنگیتمیشدی

داریخیردی. 

51
محّرمین     ـ گونو سپتامبرین   10عاشورا . 24و    . همین   ایدی گونو جمعه دوشدو  نه

  .     . قانلی        هامی باغلندی هلر ادار بوتون حتی اولمادی فلن ـ تجارت آلوئر، بیر هئچ  گون
   .  ”     “ مراسم   محتشم شهرده حاضرلشیردی ه حسین واه ـ حسین شاه ـ هیه  فاجع
 . بیزیم.       اوتورموشدو یلرده کرس بورونموش رمزلرینه ماتم جماعت هنیلیردی  گؤزل
سئیر          هنی معرک بو اوستوندن باجاسی انین سوب دیرماشاراق دامینا ائوین قلر  اوشا

  .      . او.      ائله سپیلمیشدی کول و سامان هلره کوچ قالخدیم یانینا اونلرین ده من یلر  ائدیرد
     . کفن     قانلی نلریندان بویو اؤنونده سیرالرین گؤرونوردو باشی انسان دا  سایدا

  .      . بو    اونلر ایدی وار قیلینج خنجر، للرینده ا گئدیردی ملر آدا یچیلپاق یار  سالینمیش
اولموش            غرق قانا و قالدیریر لراق او اویغون زنینه و هنین مرثی آهنگله، عینی حلری  سل
       . چیرپان  کلرینه کور و هلرینه سین زنجیرله آردینجا اونلرین یلر چیرپیرد شلرینا  با

       . باشقا     و سونگو خنجر، نلری بد بوتون سونرا یلر گلیرد ملر آدا بورونموش جیندیرا  جیر
.  (  ) یلر       گلیرد یلر لل قیفی جانی علمدارلر ائدیلمیش دئشیک هلیک د تلرله آل  ایتی

زمره           ائدن تمثیل هسینی عائل سلرین مقد ملرینده گئیی عرب قدیم ائدیر، دوام  مراسم
        .  ( قشنگ( تؤکموش آچیب چلرینی سا لراق او علمتی ماتم نلردا مسلما گلیردی  شبیه

بوکولموش         قوماشا قره هلردن، کجاو هکلی بز اوستوندن، هلرین دو مراسمی  قیزلر
  . یاناشی         اونلرل یلر دئییرد نوحه بیرگه ایله هامی و ائدیر مشایعت نلردان تروا  تخ

( ) جلودان          هنیندن یوی تلرین آ هلرین، دو و اولن کلری یئلپی دیرکلی پولد للرینده  ا
   .       . تاماشا   نهنگ بو ایدی وار قلر بایرا قره الینده ینین خلر چو گئدیردی نوکرلر  توتموش

 . خصوصی        اولونموشدو احاطه قله خل ووران دیزینه هسینه، سین هؤنکورن،  آغلییب
 . یلر          سپیرد کول و سامان یئره هر دولشیر، توربالرل ایری ملر آدا
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   . بیر          تأثیرلی چوخ دگیل ممکن ائتمک تصویر شئیی هر اولن موجود کی،  حیف
       .    . ائتدی  مذّمت قلری اوشا گؤروب دلخور منی میرزاجلیل دؤندوم ائوه من ایدی  منظره

 . چاغیردی   گئری و
 . بو        شدیر کئچیریلمی عظمتلی داها مراسم هکی مرکزیند شهرین کی، یلر  دئییرد
      . بیر      آلمیش حکمو اؤلوم ایچینده انین مقو وارمیش دا مقواسی شیر بیرینده هلرین  صحن
       . شیر    کئچنده اؤنوندن ایوانی ینین والیس شهر مراسم اوتوروبموش کاغاذ الینده  جنایتکار
 .     . والی        ایدی هسی عریض عفو بو، وئریر ییه ول کاغاذی و قالدیریر هسینی پنج توتان  کاغاذ
        . شهر     بوتون دا سونرا گون قیرخ گوندن همین ائدیر عفو حرمتینه سلرین مقد انینی  ج

 .         . بو   وئریلیردی خیرات سلره مقد ائوده هر کی، اولر دئمک گئییندی لباسی  ماتم
 . ائتدی      دوام آی اوچ بلکه نلر احسا

.26سپتامبرین  یلر           گلد قوناق بیزه برابر ایله هلری زوج مئشئدیچ و کونسول  دا
   . میرزاجلیلی      یلر، باخد للرینه شکی گؤرونموشدو ماراقلی چوخ اونلرا ژورنالیمیز  بیزیم

اونلرا             ده منّور لله میرزاجلی کی، یلر ائتد خواهش و یلر ائتد سوال ـ سورغو  خیلی
 . نلر  گلسی قوناق

.  3اوکتوبرین  اوزره،       عادتی اولوندوق دعوت اقامتگاهینا چین مئشئدی بیز  ده
     . هلی      گئتم منّورله و مظّفر من هدی گئتم بیزیمله ائتدی، امتناع تدن ضیاف  میرزاجلیل

    ( ) شهر.      ـ یئرده یئرلشن پادگانی قیشلسی ینین دیویزیاس قزاق مئشئدیچ  اولدوم
       . ینین  شاخوفسک کنیاز للر اّو فیودوروفنا تاتیانا هسی زوج اونون یاشاییردی  کناریندا

    . عالی        پئتئربورق خانم بو قالمیشدی دول سونرا ائتدیکدن وفات کنیاز اولموش،  خانمی
 .         . اونون   ایدی نزاکتلی یومشاق، ساده، درجه سون رفتاریندا او، ایدی منسوب  محیطینه

         : بیر   اولن لدن قبی بو و مشاورلری فرماندار للر، کونسو یلر، نظام اطراف کبار  ائوینده
 . یلر   توپلشیرد ملر آدا چوخ

     . مراسمیندن     ماتم اولدوغوم شاهدی کونسول راستلشدیم مل بلیو کونسول من  اورادا
و              تأسف باغلی ایله قالماسی تلرین عاد بربر بو ده هله ندا ایرا تاثیرلندیگیمی، قدر  نه

   “  :      . اؤزلری  قوی نلر؟ هسی نئیل اشی، وئردی جواب بئله منه او، هدیم سؤیل  اوزونتولریمی
 .”...        . ائدیریک  تشویق بونا یلرینی باشچ محله حتی بیز نلر اگلنسی اوچون

  . تانیش       اونونل آخیشدی مسافرلر یئنه زیارتینه لین میرزاجلی سونرا ادان  عاشور
   . چایینی      نلرین گل آرتیردی ندن گو ـ گون نلر هی ایست گوجله  2اولماق  نفر

   .   ” کی،.  “ ائشیتدیم سونرادان هییردی ایست گؤروشمک له ملنصرالدین هامی  چاتدیریردی
    ” “ یاشاییر،     سمادا مدیر، آدا غیرعادی ملنصرالدین کی، گزیرمیش صحبت  تبریزده
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 . گؤندریر     یازیب یدن گؤ دا ژورنالی
     ” “ نئجه       اونون و ائتمک تاماشا ه ملنصرالدین ائوه بیزیم کی، اولوردو للر حا  ائله
    . اینانا        و باخیر اونلر یلر گلیرد نلر قادی یاد اوچون گؤرمک ایله گؤزلری  گؤروندوگونو

 .   ” یاشاییر  “ یئرده مل کی، یلر بیلمیرد

52
یادیندان        یلرین تبریزل کئچمیشی یاکبرین میرزاعل اولن انقلبچی بیر ولو  آلو

      . روس.   توتوب هلرله دفع اونو نلردا زما اؤتن قورخوردولر اوندان  چیخمامیشدی
     . قانداللییب   تبریزده یاکبری میرزاعل دا سلر رو یلر وئرمیشد تحویل  حکومتینه
      . هلیک  گوند یانیندا لین میرزاجلی قالماسی، بیزده اونون یلر آپارمیشد نا  نخجوا

   . بو      کی، طبیعی سالمیشدی تشویشه نلرینی اورقا حکومت اولماسی یلرین  توپلنت
. اؤتوشموردو          موضوعسوز سیاسی تلر صحب و ائدیر اشتراک آدام خلو چو یلردا  توپلنت

اوکتوبرین        گونو، بیر نلرین گو لراق او هسی نتیج یوخا   7بونون یاکبر میرزاعل  ده
چیخدی. 

. قاییتمادی            داها بیر و گئتدی بازارا کیمی هرگونکو سحر بیر لراق او هجه  ساد
        . ـ   دوست بوتون تاپمیردی، یئر اؤزونه میرزاجلیل یازیق یاریلدی باغریمیز  قورخودان

  . قارداشینی      هسن، گؤر گؤندرمیشدی بیلمگه خبر هلره ادار مختلف شلرینی  تانی
   ” باغری“    للردان سوا کیمی یلرمی ائند سورگون اؤلدوردولرمی،  توتدولرمی،
   . شهردن،.          بوتون اونو بیلمیردی آل جواب معّین بیر هئچ یئردن هئچ آنجاق  چاتلییردی
     : یئرلردن   باشقا و نلردان رستورا هلردان، مهمانخان یئرلردن اجتماعی  بوتون

        ” تکینه  “ یئرین یاریلمیش، یئر سانکی ایدی؛ یوخ دئین گؤردوم آنجاق یلر،  آختاریرد
کئچمیشدی. 

کی،         دوشونوردو یئمیردی، یاتمیردی، ایدی، ایچینده تشویش درین  میرزاجلیل
مّیتینی           و یئتیردی قتله گیزلیجه اونو حکومت ائدن احتیاط یاکبردن میرزاعل  یقین

 . بیز.            گئتدی هیه ادار قبولونا کونسولون برابر له منیم اؤزو میرزاجلیل دفعه بو  گیزلتدی
خواهش          و دانیشدیق کونسول ایله تفصیلتی بوتون هنی حادث باغلی یاکبرله  میرزاعل
ائتسین،            مدافعه اونو ندورسه ممک و اؤیرنسین گلدیگینی نه باشینا اونون کی،  ائتدیک

 .       . آنجاق   وئردی سؤز اسیرگمیجگینه گلنی الیندن کونسول قایتارسین گئری  بیزه
      . چکیلمیشدی     اوزو قوجالمیش، مّدتده آز او، بیلمیردی ساکتلشه جور هئچ  میرزاجلیل

.        .(  // دگیل( سلمت یاکبر میرزاعل کی، ایدی امین آرتیق آریخلمیشدی  قیریشمیشدی؟
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    . اؤترو       ایشدن بو من ایدی وار هلری علق بؤیوک چوخ ینین هس زوج چین  مئشئدی
.          . ائتدیم   نقل اؤنا ایله تفصیلتی بوتون فلکتی گلن باشیمیزا گئتدیم یانینا  اونون

    . سونادک      نزاکتله منی او، هدیم دیل هسینی ائتم کمک بیزه تاپماقدا یاکبری  میرزاعل
  .     . کونسول     نهایت، کئچدی گون اون هلیکله، بئل ائتدی وعد هجگینی ائد کمک هییب  دینل

 . اونون          هدیر شرایطد هسیز و اولونوب حبس یاکبر میرزاعل کی، وئردی معلومات  بیزه
حکومته          حّقینده هرک ائد احتیاط هجگیندن ائد حرکت عکس شرایطه سیاسی  حاضرکی

فخری            ائوینه ناصرین سردار فرماندار شهرینه، مراغا هرک ائتدیر حبس و ائتمیش  شکایت
       . تام  و آزادلیقدا اطرافیندا فرماندارین اورادا، یاکبر میرزاعل شلر گؤندرمی  سورگونه

 . یاشاییر   یسینده ایچر تأمینات
    . سونرا        مّدت بیر او، ایدی قارداشی ینین رئیس هسی ادار پولیس تبریزین ناصر  سردار

 . تبریزده       وئرمیشدی اجازه مکتوبلشماغا بیزیمله و دوستلشمیش یاکبرله  میرزاعل
 . یاکبرین         میرزاعل گلدی بیزه اوچون اولماق تانیش شخصًا لله میرزاجلی ناصر  سردار

  . اّولجه        او، حاضرلشیردی قاییتماغا آذربایجانا ـ ییه گئر میرزاجلیل سونرا  حبسیندن
    . یانیمیزا       بیزیم دا شوشادان هییردی ایست قاییتماق دالیمیزجا بیزیم سونرا گئتمک،  تک
      . فکرینده       قاییتماق هباغا قر قوشولوب اونلرا میرزاجلیل اولوردو گئدن ـ گلیب تئز ـ  تئز
 . ساتمایاق.             آتیمیزی یاخشی ان ایکی کی، گلدیک قرارا ده گؤره بونا ائله ایدی
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  . راحت         ایستی، تاپدی ائو تازا اوچون بیزیم کیمی چیخان آزادلیغا یاکبر  میرزاعل

)      . اوستا       بازاری شاکیر اوستا ائو همین هدی هل کرای اوچون قیش ائوی بو اولن قلری  اوتا
 ” “  ”  “   (  = ملکو    تالسلطنه نصر ، حامام داداش ، میارمیار یسی حوال مسجدی  شاگرد

   .        . ـ  یئددی جمعی یاشادیق ائوده همین قدر قاییدانا تایا بو یئرلشیردی  یاخینلیغیندا
     . نلو،        بیرو اندرون، ـ هطی حی ایکی ایدی بؤیوک چوخ ائو بو عبارت قدان اوتا  سککیز

 .      ( ائوین    (    ایدی وار هلری حّص اولن اوچون قلر قونا و اهلی ائو نلر قادی و یلر کیش  یعنی
  .   ( ) اوچون        یلر کیش ایدی وار آنبار حوض بؤیوک اولن سویو هلی ایچم یاخشی  آلتیندا
       ( ) آرشین    ایکی اون ائنی دؤرد، ایگیرمی اوزونو ینین طنب سالونون هکی هد حّص  اولن

.        . چاتمیردی.     همیز گب ـ قالی اوچون اؤرتمک یئری ایدی یوخ هسی هم دؤش ائوین  ایدی
اولن         پرستشکارلریندان لین میرزاجلی اولدوغوندان اسکیگیمیزین ـ اگری بیر  بئله
       . تبریزه     بری چوخدان آنجاق ایدی، شوشالی او، توتور خبر فّیاضوف ذوالفقار  مشهدی

       . توتان       سالونو بوتون اوزونونا ـ ائنینه او، اولوردو مشغول ایله آلوئری خالچا و  کؤچموشدو
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        . گؤره       اوتاغا بو محض بیل، ائله قالی، بو گؤندردی قالی بیر هل گؤز و ایری  چوخ
      . باشینا.      ـ بؤیور سالونون علوه، بوندان تعجبلندیردی یامان بیزی ه حادث بو  توخونموشدو

بسیز              حسا ـ یسیز سا لین میرزاجلی دا بونونل و آتدیق خالچا کیچیک ایکی ـ بیر  دا
 . اولوندو       حّل هسی مسأل اوتاغی قبول اوچون قلری قونا

ایش           میرزاجلیله ائدیب تجهیز قلرل اوتوراجا و ماسا ایسه اوتاغی کیچیک  باشقا
      ( )   . قادین  ایله سمتی کیشی ائوین یسی قاپ دفترین هنین کابین دوزلتدیک  اوتاغی

      . ایدی،     قلی ایشی و گئنیش اوتاغیم منیم آچیلیردی دهلیزه بؤیوک بیرلشدیرن  سمتینی
3        . هلرینه     حّص یاتاق و یئمک ایله پرده اوتاغی بو ایدی وار هسی پنجر  بؤیوک

 . منیم.          ایدی اوتاغی نین ا خانمج منّورله دا قاپی بیر آچیلن دهلیزه  آییرمیشدیق
شیرین             و مظّفر اورادا کی، ایدی وار اوتاق بیر داها چارداقدا هکی اوستوند  اوتاغیمین

. کرالمیشدیق.        یئر اوچون تلریمیز آ هسینده تول هطین حی قونشو یلر  یئرلشمیشد
 . ائدیردی    قوللوق قلر اوشا تلرا آ

گؤتور           شکیلده جّدی دولناجاغینی حسابینا وسایط هانسی هنین عائل بویدا بو  آرتیق
   . دوز     آخی چاتمیشدی هسی نوب ائتمگین قوی .   10ـ پولوم،   قیزیل منیم ایدیک  نفر

وقت             هئچ چونکی ایدی، یوخ یلریم شئ گئدن پول باشقا و اشیالریم زینت  قیمتلی
        . آتامین   مرحوم و توققاسی قیزیل آنامین مرحوم یالنیز تاخمامیشدیم هک بز  قیزیل

  . وفات         آتام ساخلمیشدیم یادگار نلریمدن والدی دا اونلری ایدی، منده ساعتی  قیزیل
   . توققاسینی         قیزیل آنامین همیشدی ایشلم داها بیر و دایانمیش ساعت او گون  ائتدیگی

قالن            یئرده آلدیم، اودون قیشا هدیم، اؤد کیراسینی ائوین ساتیب تومنه سککیز  ایگیرمی
 . هدیم      خرجل جلرا احتیا خیردا ایسه مقداری آز

  . هئچ       دئدیک یلر هلتد دوز ایشه شیرینی و مظّفری تلری دوس لین  میرزاجلی
     . للیجه     عم ساریدان دولنیشیق تلر وق بعضی نلر قازانسی اؤزلری جلرینی خر اؤز  اولماسا

 .        . اولدوق  ساتمالی دا اشیالریمیزی گوموش منوالل بو چکیردیک نلیک چتی
. یلر          اید اوخومالی دا تیمور اوغلو یسی باج لین میرزاجلی دا، قلریمیز اوشا  بیزیم

      . بلرینی     کتا درس ایدی، مفته تحصیل اورادا یئرلشدیردیم مکتبینه آمریکا اونلری  من
      .  ( ) للرینی   دی فارس و فرانسه انگلیس، مکتبده یلر وئریرد مجانی هاوایی  دا

  . سحر.         ائله اولوردولر مکتبده گونو بوتون کی، اولر دئمک قلر، اوشا یلر هدیرد  اؤیر
 . یلر    یئییرد اورادا ده یئمگینی

هوسله          اونو ملری آدا محترم چوخ بیر تبریزین گلمیش گؤروشونه لین  میرزاجلی
  .  ( او،       ( آنجاق یلر هییرد گؤزل گؤروشو ویزیتی جواب و هییر ایست چاغیرماق قوناق  ائولرینه
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:  . دئییردی         همیردی ایست همک اؤد جوابینی تلرین زیار بو گئتمیر، ائوینه کیمین  هئچ
    .” گئتمگی“         قوناق عمومّیتله، او، وار هوسیم ده نه وقتیم، نه گئتمگه قوناق  منیم

   . بو       اونون البته، گئتمزدی هئچ ائولرینه ملرین آدا الی اّدع خصوصیله  سئومیردی،
. سالیردی    رنجیده نلری انسا خاصّیتی

  ” یخان       “ مهد بلی لق ارمنی دوستو یاخین ان لین میرزاجلی باشقا ندان خا  اسکندر
ایله.              جلری احتیا هنین عائل بؤیوک بو اولور، بیزده گون هر کی، اولر دئمک او،  ایدی
      . بیزه.       کیمی اسکندرخان دا او بعضًا ائدیردی کمک ارزاقل و پول بیزه  ماراقلنیردی

    . مله     منی ائوینه اونلرین میرزاجلیل گتیریردی بیشمیش حاضر آلتیندا ینین  عباس
      . لدن  میرزاجلی نلر قادی اولن ولری عض عائله اونلرین گئتمیشدی  بیرلیکده

 .( توتمودولر (  اوز یلر یاشمانمیرد
.    . اوخوموشدو       مسکودا او، گلمیشدی بیزه ده کلنتر تخان هدای مهندس  گنج

  .  (  ) بئشینجی      ژورنالین ایدی رئیسی بلدیه رئیسی شهر تبریزده تخان عنای  قارداشی
 . همیشدی         اینجیم بوندان او، آنجاق ایدی، وار کاریکاتوری اونون هسینده نمر

      (  // ) ” ـ “ باغ بؤیوک محتشم، چوخ سمتینده ششگیلن باغمئشه باغـمئشم  اونلرین
 .      . الری    آن یلر یاشاییرد ایچینده نلیک زنگی و نلیق فراوا ایدی وار کلری مل تلی  باغا

        . بیزیم      لراق او ایلک ایله قیزی اؤز خانم بو ایدی خانم بیر محترم شلو دنیاگؤرو  اوروپا
.    . دوستلشدی        مله منی او، ائتدی دعوت ائوینه اؤز بیزی و گلدی گؤروشوموزه

 . اونلر          هییردی ایست آچماق مکتبی قیز آلتیندا رهبرلیگیم منیم تبریزده قادین  بو
    . بعضی         مقصدله بو سونرالر ایدی وار فلری اطرا گئنیش و یلر اید ملر آدا نفوذلو  چوخ

. کئچیریلدی        یلر توپلنت اشتراکیمل منیم ائولرده معتبر و مشهور
   . گؤروشوموزه        بیزیم او، گلدی تبریزه مّدته بیر ارشد امیر اورتالریندا  اوکتوبرین

   . ناهار        ارشد امیر گلمیشدی فایتونل ائتدیگی محافظه هنین دست حلی سل نفر  ایگیرمی
سورساتل           ـ سلح و محافظه ـ غسایاغی هدا قر ده تلره ضیاف وئریلن کلری  یئم

اوکتوبرین.   .  18گئدیردی ضیافتده        بو ائتدی دعوت ناهارا بیزی هسی زوج اونون  ده
 . یلر       ائدیرد اشتراک دا ملری خان چین مئشئدی و کونسولون

54
    . نده      برلی تحصیلینی عالی او، یلر ائند تعیین والی هنی مخبرالسلطن شهرینه  تبریز

ینین    پهلو شاه رضا .  1آلمیش، تلریندان    دوس اونون ائتمیشدی اشتراک  پارلمانیندا

(ـ 1 پهلوی    شاه (1944ـ 1878رضا     ( شاهی   ایران ـ آفریکا جنوبی یلر) 1941ـ 1925، پهلو ، 
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 ” آردیجیل         “ ی ملنصرالدین و سئویر چوخ میرزاجلیلی علوی ابوالفتح مشاوری و  بیری
 . او،.          ایدی دربنددن ایسه للری اص سّیدلردن، باباسی ـ دده ینین علو  اوخویوردو
 . بئله         بیلیردی دیل خارجی نئچه بیر بیتیرمیشدی، هسینی فاکولت حقوق لدا  استانبو

هلی            گئیینم عبا اگنینه قویمالی، هسی عّمام سّید گؤی باشینا تبریزده آدام بیر للی  تحصی
سببینی.          ینین هس گئیینم بئله و حیرتلندیم چوخ لباسینا بو اونون  اولموشدو

   . اوروپا.         هل گؤز او، دگیل ممکن جور باشقا تبریزده کی، وئردی جواب  سوروشدوم
. گؤستردی         بیزه هسینی پورتر بیر چکدیردیگی سیلیندر باشیندا قیافتده، بلو  اوسلو

بورادا            آلیب اجازه یدن وال هسین، گئتم یئره هئچ کی، توتوردو دیله میرزاجلیلی  علوی
      .     ” بو  “ کی، وئریردی سؤز حتی و ائتسین نشر تبریزده ژورنالینی ملنصرالدین و  قالسین

       . اوزون    میرزاجلیلی اولن قراریندا دؤنمک گئری آنجاق هجک ائد الده اؤزو یلیغی  راض
.        . باشلمیشدی      گلمگه تئز ـ تئز بیزه علوی هدی بیلم گتیره یول کس هئچ  مّدت

  .   . او،      نهایت، یلر دوستلشمیشد اونلر ائدیردی تلر صحب اوزادی ـ اوزون لله  میرزاجلی
میرزاجلیلی           اوچون ائتمک دوام تبریزده نشرینه ژورنالین و آلدی اذن هدن  مخبرالسلطن

 . ایدی            هلی ائدیلم نشر دیلینده فارس ژورنال کی، شرطله بو آنجاق گتیردی، یول
.    .   . گلدی     سرت قیش اوزاندی قلر دانیشی ائتدی اعتراض قطعی بونا  میرزاجلیل

   .    . بیرجه      یالنیز ائویمیزین ایدی سویوق چوخ یاغدی قار ایلک نلرینده گو ایلک  نوامبرین
.         . اولوردو   ییغیشمالی اوتاغیما منیم عائله بوتون بدن سب بو بیلیردیک قالیا  سوباسینی
    . و        اوتاغیندا قبول اونون ائدیردی قبول اوتاغیمدا منیم تانیشینی ـ دوست  میرزاجلیل

   . پودل       اودون تبریزده اولوردولر اوتورمالی ایله پالتو مسافرلر هسینده کابین  ایش
.        . قالییردی     سوبانی و یاریر اودون اؤزو میرزاجلیل دگیلدی دا اوجوز هئچ  ساتیلیردی،

 . خوشلمیردی    دورماغی بیکار او،
 . میرزاجلیل         هلندی خست و سویوقلدی او، اولدوغوندان سویوق چوخ اوتاغی  منّورین

کرپیچله          کیمی یارییا هلرینی پنجر ینین اوتاغ اونون اوچون آلماق قاباغینی  سویوغون
       . تاپیب   کرپیج حاضرلدی، سئمئنت بیرگه قلرل اوشا او، گلدی قرارینا  هؤرمک

     . و       اوزانیر هلیگی خست منّورین آنجاق هؤردولر باشلی ـ للی عم هلری پنجر و یلر  گتیرد
       . یاخشی    ان شهرین کی، گؤردولر مصلحت شلریمیز تانی شّدتلنیردی گئده ـ  گئت

هنین          خست فخرالطّبانی اولموش حکیمی سارای و آلمیش تحصیل خارجده  حکیمی،

 .        . دئویریب  هسینی سلل قاجارلر تورک ایله ی یاردیم سلرین رو یسی بان ینین هس  ین 1941سلل
تختدن            خیرینه انین محّمدرض اوغلو سونرا یئریدیلدیکدن ایرانا نلری قوشو انگلیس و شوروی  اوتوندا

    . سونرا،    انقلبیندان اسلم اولوب مجبور چکمگه .1980ال پارتلدیلیب     هسی مقبر هینده م ین

231



        .   . اطّبا  اولن صاحبی نزاکت درین و قلی یاراشی چوخ گلدی حکیم هک گتیر  اوستونه
بؤیوک            قدر اولن ممکن اونا و اگیر باش قلبًا یسیندا قارش استعدادی لین  میرزاجلی

         . یادگار  عزیز و ییغیر لل اهما کاغاذلری یازدیغی اونا لین میرزاجلی گؤستریردی  التفاط
          . حسابینا  اؤز حتی ائدیر، معالجه مفته هاینکی ن هامیمیزی بیزیم او، ساخلییردی لراق  او

 . ائدیردی   تأمین درمانل
   . گلنده        گون بیر یئدیردک شورباسی تویوق منّوره کی، گؤردو مصلحت  اطّبا

    . یامان       انورین بیری قلردان تویو گتیردی تویوق کؤک دانه اوچ آلتیندا ینین  عباس
       . و     تویوق ایکی داها حکیم هن گؤر بونو هییردی ایست ساخلماق اونو گلمیشدی،  خوشونا

      . فوتوقراف     کی، ائتدی خواهش لدن میرزاجلی اطّبا گؤندردی پای آلیب خوروز  بیر
 .         ( آنجاق( وئرسین اذن چکدیرمگه شکلینی بویابوی اوستو ایاق گتیریب  عکاس

 .       . اولدو   مأیوس چوخ اعتراضدان بو حکیم ائتدی اعتراض میرزاجلیل
ترتیب              للرینده دی فارس ـ روس ـ فرانسه ـ انگلیس و هسی پورتر حکیمین بو  منده

      . نشر    یدا باک الیازمالرینی لغتین همین او، قالمیشدی الیازمالری لغتین  ائتدیگی
 . وئرمیشدی    میرزاجلیله اوچون ائتدیرمک

    . نظامی      کادئت مسکو او، یاشاییردی تبریزده مکری سردار یسی باشچ  کوردلرین
    . اولموشدو،      تانیش یاخیندان لله میرزاجلی ایدی اوغلن گنج کئچمیش تعلیم  واحدینده

.        . ائتمیشدی    دعوت ضیافته ائوینه دفعه ایکی بیزی گلیردی گؤروشونه اونون  آرابیر
    . ارمنی       ایکی اونلردا بیز توپلشیردی اطرافی الی ضی تلرین مّل مختلف ضیافتده  همین

. باشلدیق             گلمگه ـ گئدیب ائوینه بیریمیزین ـ بیر و دوستلشدیق ایله هسی عائل الی  ضی
      . و     تورکجه هامیسی کی، اولر دئمک یلر آلیرد تحصیل خارجده نلری جوا  اونلرین

 . یلر  دانیشیرد فارسجا

55
    . لراق      او فرقلی سمتیندن تورک همیردی بنز سمتینه مسلمان سمتی ارمنی  شهرین

    . هدیلمیش      بز هل گؤز و زنگین آچیلیردی هلره کوچ هلری پنجر ائولرین سمتینده  ارمنی
 .       ( ) بوتون   ایدی وار ملر حاما تمیز بلر، مکت بلر، کلو ، دواخانالر کلر آپتئ نلر،  دکا

 ) . بو            بیز یئرلشیردی سمتینده ارمنی شهرین دا او ایدی، وار تئاتر بیرجه جمعی  تبریزده
هیین    1921تئاتردا  م ایل . 30نجی    ” “ انین   تاماش قویدوق تاماشایا اثرینی اؤلولر  دا

.(      . یلر   اویناد تاپانچا بلرینده جی للرینی رو تلر آرتیس ایدی میرزاجلیل رژیسورو
    . نلر      انسا ملی گؤرک مدنی هلرده کوش ایدی باشقا تامام احوالی ینین سمت  ارمنی
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 . اورادا.          اولوردو آچیق اوزلری دا اولسالر چادرادا نلری قادی ارمنی بعضی یلر  دولشیرد
 “   (  )   . و     یلرین ایرانل اؤنونه قاپیسی باغی ارمنی کلوبون بو ایدی وار کلوب باغچالی  بؤیوک

 .    ” وورولموشدو    لوحه یازیلمیش ندیر قاداغا اولماسی داخل تلرین ای
   . کی       بیلنده آنجاق یلر هد هم ایست بوراخماق کلوبا اّولجه نلرینی جوا قافقاز  بیزیم

       . نالیق    هلرله دفع اؤزلرینی بورادا یلر ایرانل دئمه، سن یلر وئرد اجازه ملردیر، کی  بونلر
هلیک.        اوست هله همیش، کفایتلنم بونونل آنجاق ساتاشمیش، ملرا خان یلر  آپارمیشد

.           . ایدی  وار ده حکایه و اعلن هلی گولم هده بار بو ژورنالدا یلر همیشد چیمدیکل اونلری

56
.25دن  24نوامبرین      . اولدو       شخته درجه اون یاغدی قار برک ه گئج کئچن  نه

ییا         یار کلری یئرلی اولمادیغیندان یلی یل ایک بوزلمیش، قدر اورتاسینا تن هلریمیز  پنجر
 . دولموشدو   قارل کیمی

دامین          دئیه ایسلتماسین قلری اوتا دؤنوب سویا ائتدی، سفربر جلری گن  میرزاجلیل
   . دا،        اونسوز ائویمیز، یلر چیخد اوستونه ائوین کورک للرینده ا اؤترو تمیزلمکدن  قارینی

   .      . کئچیر،   سرت قیش یلتمیردی ایست یئترینجه قلری اوتا سوبا دمیر ایدی سویوق  چوخ
      . ایله     پرده اوتاغیما، اؤز اونو من اوزانیردی هلیگی خست منّورین قیزمیر، قلر  اوتا
 . حکیم          باشلدیم ائتمگه قوللوق اؤزوم اونا و کؤچوردوم آرخاسینا هنین آراکسم  بؤلونموش
معالجه           اونو دا تاراکانووا کئچیموفنا کالیپسو حکیم قادین ارمنی باشقا،  فخروالطبادان

   . و.       هلیگی خست ینین قیز بیتیرمیشدی هسینی فاکولت طّب ژنوده قادین بو  ائدیردی
 . سیخمیشدی    محکم میرزاجلیلی پولسوزلوق

   . ساتا        خالچالری یالنیز ساتمیشدیق یسینی هام ایدیسه وار نه اولن ساتمالی  بیز
    . کندده،       خان مهدی تلریمیزی آ یلر وئریرد پول آز چوخ اونلرا چونکی  بیلمیردیک،

    . تلری   آ گؤره قاییداجاغیمیزا گئری یئرلشدیرمیشدی تصرفاتیندا ینین  قارداش
     . مواجبله.       یگانه بو ده بیز وئریردی بیزه هسینی حّص چوخ ینین معاش مظّفر  ساتمیردیق

. کئچینیردیک  ههر بیرت
. 1دسامبرین      . قلر     اوشا دوشدو هیه درج ایگیرمی شخته اولدو سویوق برک  ده

    . یوخ     هلری چکم اوزونبوغاز قلریندا ایا یلر قاییدیرد حالدا دونموش یاری سدن  در
    . ـ      اگین قلرین اوشا میرزاجلیل یلر گئدیرد گئیینیب چوست اوستوندن جورابین  ایدی،

      . سویوندورور،    اؤزو پالتارلرینی اوست اوغلونون بالجا فکرلشیردی سیخیلیر، گؤره  باشینا
اونو          سؤزلرله نوازشلی قیزدیریر، جلریندا اوغو قلرینی ایا و للرینی ا بوزلمیش  اوشاغین
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 . چالیشیردی  اوغوتماغا

57
لله         میرزاجلی اوچون قلر دانیشی هدار علق ایله نشری هنین مجموع علوی  ابوالفتح

    . فارس       مطلق ژورنالی اونلرین ائتدی تشکیل گؤروشونو ینین مشاورلر اونون و ینین  وال
 “  : بو        وئرمیشدی جواب بئله میرزاجلیل تکلیفینه ائتدیرمک نشر  ایلده 15دیلینده

   .      ” ایران“ نیندا، ا آذربایج قافقاز همیشم ائل نشر تورکجه من هسینی مجموع  ملنصرالدین
. کدور           تور یسی ال اه ایله یلری اراض اطراف بوتون ده ینین شهر تبریز دا، ینین ان  آذربایج

         . ملر     آدا تک ـ تک و للی تحصی یالنیز فارسجا بورادا دانیشیر تورکجه الی اه بوتون  و
اوچون.           هسی معارفلنم خلقین دگیل، اوچون اونلر هنی مجموع بو ایسه من  دانیشیرلر

سیز.            وئریردی، اجازه ائتمگه نشر ژورنال تورکجه منه حکومتی روس حتی  بوراخیرام
       . غزئت    ارمنیجه دانا دؤرد شهرینیزده تبریز سیزین وئرمیرسینیز اجازه ایسه نلر  مسلما

      . ـ        آز دیلیندن ارمنی ایسه من بیلمیر ارمنیجه بئله ایرانلی نفر بیر حالبوکی  چیخیر،
 .”         . بوراخیم  ارمنیجه ژورنالی وئرین، اجازه منه زمان او خبردارام چوخ

 . اونلر         سالیر باش ـ چاش یلرینی کمکچ ینین وال هسی کنای بو لین  میرزاجلی
کیمی            گلنه قرارا معّین ائدیب مذاکره هنی مسأل بو کی، ائدیرلر خواهش لدن  میرزاجلی

تورکجه.            ژورنالین والی کی، گتیردی خبر علوی ابوالفتح سونرا مّدت بیر هسین  گؤزل
باش           ینین هس نمر هر ژورنالین کی، شرطله بیر آنجاق وئردی، اجازه  چیخماسینا
   .      . دیله   اونو علوی هدی وئرم یلیق راض دا بونا میرزاجلیل لجاق یازی فارسجا هسی  مقال
 .        . یالنیز    گؤتوردو هسینه عهد اؤز یازماغی سؤزو اؤن و سالدی راضی ههر بیرت  توتوب

تاپیلماسی،           کاغاذین اویغون ه، مطبع داشباسما، سونرا اولوندوقدان حّل طرفی بو  ایشین
     ( ) دوشونمگه     حّقینده سایر و حاضرلنماسی قراورون قالیبین باسما رّسام،  یاخشی

  . آخشام.          هلیک گوند ایدی تاپماق پول اوچون بونلر بوتون ایسه واجبی ان یلر  باشلد
 . ائدیلیردی     مذاکره هلر مسأل بو قلریندا ییغینجا

گلیب           کیمین چکیر، کشیک دایم شلر فّرا اؤنونده هنین درواز بیزیم کی، یلر  دئییرد
 . البته،         یلر ساخلییرد نظارتده هنی سایر و ائدیلدیگینی صحبت هدن ن گئتدیگینی،  ـ

    . دانا،        بیرجه یالنیز تبریزده ایدی وار للر چوغو آراسیندا ده مسافرلرین کی،  یقین
 . اولونوردو             نشر فارسجا دا او ایدی، وار غزئتی حکومت عبارت هدن نسخ یوز جمعی

    . سالماغا      سهمانا اونلری میرزاجلیل ایدی وضعّیتده برباد ه مطبع و  داشباسما
ذوالفقار.           مشهدی چکدیگیم آدینی بیاق بیزه کاغاذی اویغون اوچون ژورنال  باشلدی
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       . او     ائله ده خرجینی تلرین وق ایلک هسن، دئی اولدو بویون وئرمگه بورج  فّیاضوف
      . آلمیش.     تحصیل ایتالیادا هین شا کئچمیش بو، تاپیلدی رّسام بیر یاخشی هییردی  اؤد

        . بهزاد   ایسه لقبی محّمدعلی، سید آدی اونون ایدی رّسامی . 1سارای ایدی 
  . یلری      قایغ ژورنالین آشیردی باشیندان ایشی هلمیشدی، کؤک کئفی لین  میرزاجلی

      . اونا      دا یخان مهد و اسکندرخان تلری دوس ایدی چهاقوغدا قا گونو بوتون باغلی  ایله
 . یلر  ائدیرد کمک

58
1921    . و      سی تیفلی کلر بالشوی یلر دئییرد ایدی للری اّو هنین فوری ایل  نجی

  .       . یلر   ارمن یئرلی گلمیشدی قاچقین ارمنی خلو چو تبریزه ندان ایروا بلر آلی دا نی  ایروا
. یلر        یاراتمیشد هیأتی نماینده اوچون قارشیلماق نلرینی قاچقی اؤز اراق  تشکیلتلن

لراق         او ایلک گتیریر، نلردا فایتو شهره قارشیلییر، شادیانالیقل نلری قاچقی  اونلر
عبارت               نفردن ایکی ائوه هر و وئریر پالتار دست بیر بیرینه هر آپاریر، حاماما  اونلری

       . للی  تحصی هامیسی نلرین قاچقی ارمنی کی، اولر دئمک یلر یئرلشدیریرد  قاچقین
 . ایدی  ملر آدا

بوتون         یاشایان راحت تبریزده کیمی ییه ایند آلینماسی ینین شهر  ایروان
       . ترک   تبریزی دا کونسوللوق یلر، باغلد بانکی سلر انگلی سالدی هیجانا یلری  اجنب

   .      . بلیوم  کونسولو روس سالدی قورخویا برک اهالینی بو، حاضرلشدی شلرینه 2ائتمگه  ای
   . سرهنگ       ده هجه ائل حاضرلشیردی کؤچمگه پاریسه لراق او هلیک بیردفع وئریب  ختام

    . دولشیردی؛      هلر شایع مختلف شهرده یلر اید اوسته یول شلری یولدا و  مئشئدیچ
 . یلر     ائدیرد احتیاط هجگیندن گیر تبریزه کلرین بالشوی

59
      . ژورنالین      و ائتدی دعوت ائوه اونو اولدو تانیش بهزادل سیدعلی رّسام  میرزاجلیل

.  ـ 1    ” “   ( ) وقت    بیر رّسامی ینین دؤنم تبریز ین ملنصرالدین ـ مصورزاده بهزاد محّمدعلی  سید
          ” مسکو،“ س، تیفلی تبریز، محّمدعلی سید تورکو آذربایجان ائدن ملیق رّسا ژورنالیندا  آذربایجان

 . هییب            ایشل رّسامی سارای مّدت بیر آلیب، تحصیلی ملیق رّسا مکّمل رومادا و پاریس
) (ـ 2 بلیوم   ( بلوم ائدواردوویچ . 1937ـ 1884بوریس دیپلوماتی)    روس .1903ـ  . ای    خ روسیه  دن

)       : دراقومان.    و کاتب کونسوللوقدا آسترابادداکی اولوب قوللوقدا ده سیاسی)  1903ن بخارادا  ؛
دراقومان  ( تلیکده کولومبودا)  (1911آگئن لده)   (1914؛ اردبی . 1915و کونسول)    ده 1917نایب

 . اؤلوب         اورادا و ائدیب مهاجرت هیه فرانس سونرا انقلبیندان فوریه

235



     . بیر      اکیلن شهردن شکیلده بو وئردی سفارش چکمگی شکلینی ینین سای  بیرینجی
اوچون          هسی هم گئتم قاچاراق آردینجا اونون گؤره قورخدوغونا کلردن بالشوی و  انگلیس
    . آلتیندا       کاریکاتورون بو سانسور ائدیلیردی تصویر اوغلن ایرانلی یالین آیاق  یالواران
آتماق           امضا روایتده باشقا ده میرزاجلیل هدی، وئرم اذن یازماغا سؤزلری  معلوم

 . قالدی.     حسیز شر شکیل هلیکله، بئل هدی هم ایست
(” “) کارگزارخانه         ینین هس ادار علقه للرل کونسو خارجی او، ایسه هده صفح  آرخا

 ” “     . هسینی   قافی بیکارخانه آلتیندا شکلین بو میرزاجلیل تاپشیرمیشدی چکمگی  شکلینی
      . هنین    ادار همین کی، سوروشموشدو مدان رّسا میرزاجلیل هسی ادار للر وئ یعنی  یازدی،

. اوخشاییردی          آداما همین صورت اولونان تصویر کاریکاتوردا چونکی تانیییرمی،  رئیسینی

. آنلشدی           حّقینده اؤدنیش رّسامل میرزاجلیل سونرا ندن ائد ایضاح ده طلری شر  قالن
.         ( ائتدی  ( وعد هجگینی وئر سونرا هدن هفت بیر للری شکی چکدی، حلر طر ائسکیزلر رّسام

هیه            زمر روحانی و دینه ائلمگه نشر ژورنالی میرزاجلیله کی، اونوتدوم هگی دئم  بیاق
       . مّدت    اوزون ده شرطله بو میرزاجلیل آنجاق یلر وئرمیشد اجازه شرطیله  توخونماماق

هجک،.            یوروی بئله قدر وقته معّین بو، کی، ایناندیردی اونو علوی سونرا یلشمادی  راض
 . کدیر    هج گؤستر زمان ایسه سونراسینی

هنین  . 26ژانوی      . اودون     چاتیردی آرشینا بیر نلیغی قالی قارین دوشدو قار جلو گو  دا
   . اونون.       اراق باخمای سویوغا اولدو مجبور همگه ایشل اوتاغیمدا منیم میرزاجلیل  باهالشدی
“   ” “       . آنامین   و اؤلولر مندن علوی ابوالفتح آرا بو کسیلمیردی آراسی ینین قلر  قونا
   ” “     . آنجاق”    اثردیر، قالعاده فو اؤلولر کی، دئدی او اوخودو آلیب سلرینی پیئ  کتابی

    .      ” کی،“  ائتمیشدی یقین و گلمیشدی خوشونا چوخ داها اونون کتابی  آنامین
.       .( ) هدی    سؤیل اوزونه اونون سؤزلری بو او، دئسپوت؟؟ مستبددیر ماهّیتجه  میرزاجلیل
 .       . و      ایدی بلد مدنّیتینه اوروپا البته، علوی، هدی ائتم مباحثه ایله علوی ایسه  میرزاجلیل

     . چوخ     ان اثرلریندن ینین یازیچ بو اوخوموشدو هدن ترجم هیه هج فرانس تولستویو  حتی
 .  ” هنمیشدی“  بگ نی کارنینا آنا

60
. 11ـ 10 یاغیردی       قار برک ایدی، نلری گو و   12فوریه محکم   13سی ایسه  ده

        . گاه  بورویوب شلیقل با باشینی میرزاجلیل اراق باخمای بونلرا بوتون اولدو هلر  شخت
    ” “  . ائتمگه     چاپ و ییغماغا ی ملنصرالدین قاچیردی هیه مطبع دا گاه  داشباسمایا،

بورج.           اوچون ژورنال بیزه کیمی وئردیگی سؤز فّیاضوف ذوالفقار مشهدی  حاضرلشیردی
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 .      . بوراداکی  ائتمیشدی سفارش باسماقالیب هاراداسا میرزاجلیل وئردی  کاغاذ
 . یلر        حاضرلمیشد لراق او عینی ینین نشر س تیفلی ائله ده باسماقالیبی

وقت              نه ژورنالین گلیب تئز ـ تئز شلر تانی ـ دوست باشقا و علوی  ابوالفتح
  . هنین  فوری یلر هنیرد اؤرگ گون      16چیخاجاغینی بیر باشلدی، یومشالماغا الر هو  دا

  . ملشدی      ملی ده قدر بیر ایسه سونرا
هنین    1921 فوری ایل ” 19نجی ینین     “ ژورنال ملنصرالدین للر حامبا تئزدن سحر  دا

   . ژورنالی      ییغیشیب هامیمیز قویدولر ائوه بیزیم گتیریب هلرینی نسخ  حاضر
.       . یازدی    نلری عنوا بیر ـ بیر میرزاجلیل باشلدیق بلمگه ترتی قلری ور  چئشیدلمگه،

او،         (  هنی مزاد کاظ عسگرخان تانییان یاخشی شهری ایشینه یایماق ژورنالی یخان  مهد
 ( مصلحت         گلدی ییا باک بیرگه بیزیمله سونرادان کی، باغلنمیشدی ائله  میرزاجلیله

. توتموشدو.            اوشاغی اوغلن نئچه بیر اوچون ساتدیرماق الده ژورنالی خان عسگر  گؤردو
   . هسینی       حّص بیر اونلرین ایدی حاضر حالیندا باغلمالر هلری نسخ ژورنالین ناورتا  گو

الده          ایسه هسینی حّص بیر باشقا چاتدیرسین، نلرا عنوا کی، وئردیک  عسگرخانا
 . وئردیک    نلرا اوغل اوچون ساتیلماق

61
      ”!  « بازاریندا “ « اؤرتولو و هلرینده کوچ تبریزین دئیه آلن ملنصرالدین آی قلر  اوشا

تومن.            بیر منه و یلر گلد قاییدیب هلر ییئتم یئن بو سونرا ساعت ایکی یلر  چیغیریرد
 .       ( همین  ( یلر هلند سپ شهره یئنه گؤتوروب باغلمالردان یلر، وئرد قران قوروش  سککیز

 . چئوریلدی      بایراما ـ توی اصل گونوموز
    . چاپ      نسخه مین جمعی ائتمیشدی چئوریلیش بازاردا و شهرده همیز  مجموع

  .        ” ایسه “ قالنی قورتاردی ساتیلیب گون همین ائله یوزو آلتی ین ملنصرالدین  اولونموش
 . ایدی  منده

هنین  هاراسا          20فوری هسیک تل ـ تلم سونرا ائتدیکدن نآلتی قلیا میرزاجلیل سحر  ده
          . مسافر   نفر سککیز یا یئددی، یئنه یانینا اونون اوزره عادتی گئتدی دالینجا  ایش
 . بیلمیرم.       یلر هییرد گؤزل قاییتماسینی لین میرزاجلی اوتوروب هده کابین اونلر  گلمیشدی

  . کی،          سوروشدوم گؤردوم پولیس ایکی قاپیدا و چیخدیم دهلیزه آرادا هسه گؤر هیه  ن
 ” ژورنالی          “ ملنصرالدین طرفیندن والی کی، یلر وئرد جواب منه اونلر مدیر؟ لز نه  سیزه

 .         . بو  اراق آپ هیه ادار آلیب هلری نسخ قالن کی، شلر گؤندرمی بیزی شدور اولونمو  حبس
 . دئدیم        چیخانی دیبیندن دیشیمین اونلرا غضبلندیردی، منی سؤزلر
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    . هرک     ائد دوام سؤزومه من یلر ییغیشد آغزینا ینین قاپ قلری قونا لین  میرزاجلی
          “  : اؤزو  کی حالدا بیر بیلر؟ ائده حبس نئجه هنی مجموع والی آخی دئییردیم ادان  اوج

  .”   .    ! یلر    دئد سلر پولی قدیر شلی یانلی بو، دگیل ممکن بو، شدیر؟ وئرمی اذن و  اوخوموش
  . اؤزومو          من نلر گتیرسی للری ژورنا گئدیب کی، شدیر وئرمی امر اونلرا اؤزو والی  کی،

          “ : قدر    بو بیزی ییه ن و وئردی اجازه چاپا ییه ن اوندا بس ائتدیم دوام هییب بیلم  ساخلیا
ائدیریک          چاپ ژورنال ساتیب اشیالریمیزی سونونجو قاچقینیق، بیز سالدی؟  خرجه

    . ارمنی      یلی آزسا بؤیروموزده باخین، ائتسین انکشاف و معارفلنسین خلقیمیز  کی،
    .        . دانا  بیر بیزیم آنجاق چیخیر تلری غزئ دؤرد تبریزده بئله اونلرین حتی واردیر  خلقی

     !  . جایناغینا      یلرین یابانج تئز ـ گئج انین دای خدور یو غزئتیمیز دیلینده تورک اولسون  دا
      ! بئش.    اون بیزه حکومتی روس حتی اولجاقسینیز هسی کؤل اونلرین هجکسینیز  کئچ
اجازه           ائتدیرمگه انکشاف خلقیمیزی و یازماغا همیزده اؤلک اؤز کی، بریدیر  ایلدن
   . بوتون.        منیم گئدین، قویورلر حبس هدن نمر بیرینجی ائله بورادا آنجاق  وئریردی

 .”    . هجگم   هی وئرم ژورنالی من چاتدیرین ییه وال کلریمی دئدی
      . قاپیسی      اوتاغیمین منیم سونرا آز بیر کئچدیم اوتاغیما اؤز دئییب بونلری  بوتون
   . هرک.       ائد تقدیم اؤزونو اولدو داخل ایچری بیری قلریندان قونا لین میرزاجلی  دؤیولدو

      . ایشیمیزه     بیر هانسی هر بیزیم او پرستشکاریدیر بؤیوک لین میرزاجلی کی،  دئدی
    ” “     . هسینی  نمر دؤرد یا اوچ، ین ملنصرالدین کی، گؤردو مصلحت منه هییر ایست  یاراماق

قاپیدان            آرخا گیزلیجه ایسه هلری نسخ قالن سالین، یول اونلری وئریب سلره پولی  گلن
 .  ”      “ . من    دئدی بیلرلر آپارا آختاریش ائوده حالدا عکس وئردی سؤز گیزلتمگه  چیخاریب
کی،              وئردیم آداما همین ساییب ایسه هنی نسخ یوز دؤرد قالن وئردیم، نسخه دؤرد  اونا

 . چیخارسین  ادان آر
 .    . نهایت،     هییردیم گؤزل اونو صبرسیزلیکله ائدرلر حبس میرزاجلیلی کی،  قورخوردوم

       . بوتونلوکله   احوالتی قارشیلییب اونو آغزینداجا ینین قاپ ائله چیخدی گلیب  او
 “  : بئله.         ییه ن دئدی منه حالدا ساکت تامامیله و هدی تعجبلنم او،  دانیشدیم

هلری           نسخ قوی نلر، باغلسی ژورنالی قوی کی؟ وار نه بلو تعج بورادا نلنیرسان؟  هیجا
 .” نلر  آپارسی گؤتوروب

. گئتدی           طرف قلرینا قونا هین گؤزل اونو توپلشاراق آغزینا قاپی دئییب سؤزلری  بو
دا             آز بیر تمکینله، گؤستردیگی منه عینیله دا شلرینا تل و نلیق یانا جانی  اونلرین

 . وئردی   جواب هلیکله بیگان
. دانیشدی          سببیندن باغلما ژورنالی ینین وال و گلدی علوی ابوالفتح  آخشام
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مهم           اولن، هلری علق یاخشی ندا تهرا کلو، مل اوتوز هسی مقال و کاریکاتوری  کارگزارخانه
   . کاریکاتورونی        اؤز او، توخونوب برک حیثیتینه ینین رئیس هنین ادار همین ساییلن  ذات

     ( ینین (    وال گئدیب اوخویوب، هنی مقال لداکی ژورنا ایمیش هسی پورتر اونون بو،  گؤروب
رداکتورو           و ائتسین مصادره باغلسین، ژورنالی کی، ائدیب رجا آغلییب،  قبولونا،

تحقیر.          ائدیلیب، رسوای اولوب، یآبیر ب عالمده بوتون کی، دئییب  جزالندیرسین
هین.          شا احمد تهرانا، دوز باغلماسا ژورنالی کی، هییب هل هد ینی وال  حضورونا 1اولونوب

 .        . اونا  ائدیب گلنی الیندن اوچون ساکتلشدیرمک اونو والی هجک گئد  شکایته
 .        ” بو“ گؤستریب کاریکاتورونی اؤز هکی هسیند نمر اّولکی ایل نئچه ین  ملنصرالدین

قلری         چالدی اونلرین اوستونده، ایپ قلری توتدو للرینده ا للرین م اونو  کاریکاتوردا
    . غضبلنمیش         دا بو حتی دئییب ائتدیگینی تصویر کیمی میمون بیر اوینایان ایله  هوا

        . باغلمالی   ژورنالی کی، آخر ایله، تضییقی اونون والی هییب بیلم ساکتلشدیره  آدامی
اولوب. 

چاپ           ده هلر مقال باشقا باغلی ایله ملری پروبلئ اجتماعی تبریزین هده نمر  همین
  . بیزه.        سونرا ایدی حّقینده یووالری قسیزلیق اخل ده بیری اونلردان  اولونموشدو

حّقینده         ائولری قسیزلیق اخل یئرلشن مرکزینده شهرین لین میرزاجلی کی، یلر  دانیشد
تأثیر          ائله هلرینه نمایند حکومت و هیه جامع هسی مقال الی استهز گئدن  ژورنالدا

او           و ائدیلمیش امر حّقینده باغلنماسی اونلرین لراق او تعجیلی کی،  گؤستریبمیش
حّقینده           ائتمک لغو شلرینی ای بوتون عرضینده گون ایکی نلرا قادی ساخلیان  ائولری

     . نلرین   قادی هکی ائولریند قسیزلیق اخل زماندا، عین وئریلمیشدیر گؤستریش  قطعی
 . وئریلمیشدی        امر حّقینده چیخاریلماسی کنارا سرحدلریندن ایران ینین هامیس

     . بو      الری آن هلرین عائل بؤیوک خصوصیله قوپاردی گورولتو بؤیوک تبریزده مقاله  بو
      . مندن       و گلیر بیزه نلر قادی بعضی یلر اید راضی چوخ تأثیریندن اونون و هدن  مقال

. چاتدیر            تشکروموزو درین ییه عم مل گؤره هیه مقال مهم بو کی، یلر ائدیرد  خواهش
بوتون          سونرا بیتندن آلوئرلری ملر، آخشا عادتًا، ارلری، کی، یلر دانیشیرد  اونلر

اورادا          ائدیر، شلیق عّیا گئدیر، ائولرینه قسیزلیق اخل بو همین گؤتوروب جلرینی  قازان
عائله            بوتون گتیریرلر، ائوه سورویوب حالدا سرخوش اونلری یاخین سحره چکیر،  کئف

 . دولنیر     یالواج ـ آج ایسه
و            حّدتلندی خلق باغلنیب، ژورنال کی یاییلندا خبر بازاریندا ـ دکان  شهرین

(ـ 1 قاجار       اوغلو شاه محّمدعلی شاه (1930ـ 1897احمد شاهی)      قاجار سونونجو ـ 1909ـ
1925 .(

239



   “ :     . دئدیگینه   دوزونو عمی مل دئییریلر سسله اوجا خلری چو باشلدی ائتمگه  اعتراض
 .”       . هییک   هج هی هم ایشل باغلییب نلری دکا ده بیز هدیرسه بئل قویمورلر دانیشماغا گؤره

( ) ؟؟؟           هدا شفرخان ـ سدن رئی والی سونرا گون نئچه بیر باغلناندان ژورنال
        ( ایله( خواهشی آچیلماسی ژورنالین رهبریندن هلرین قّو ی نظام یئرلشن  شرفخانادا

          . احوال  انقلبی ایسه قوشون ایدی، حاکمّیتده شاه احمد وقت همین آلدی  تلقرام
 . ایدی  هده روحی

شهرده            باغلی ایله باغلنماسی ژورنالین و گلیر بیزه هیجانل شلریمیز تانی ـ  دوست
 . یلر       دانیشیرد هلردن حادث هنیلن گؤزل و چاخناشمالردان وئرن باش

62
 .      . میرزاجلیل   هدی گؤرولم ده تدبیرلری جزا باشقا یلر هد کئچیرم آختاریش  ائویمیزده

    .     . یوواسینا    آری هطیمیز حی بیزیم ایدی ممنون سانکی حتی ایدی ساکت درجه  سون
  . کی،.         یلر دئییرد یلر قاییدیرد گئری و گلیر قاچیب خبرلرله تازا نلر انسا  دؤنموشدو

ده            هلر اللشس قدر نه چونکی دلخوردور، چوخ نلر قادی ساخلیان ائولری همین  گویا
و              ییغیشدیرماق ـ ییغیب هنی مؤسس بیر آتمیش بوداق ـ قول بئله ایچینده گونون  ایکی

    . گئدیب        قبولونا سلرین رئی اونلر دگیلمیش ایش آسان ده ائله وئرمک ختام  ایشینه
اوچون           هسی وئریلم وقت گون آلتی اولماسا هئچ اوچون ائتمک ترک هنی  اؤلک
سرانجام.           ییه ترئسکینسک جناب رئیسی یولونون دمیر تبریز ـ جلفا والی یلر  یالواریرد

کنارا           سرحدلریندن ایران نلری قادی بو بوتون اوچون نلر گو همین کی،  وئرمیشدی
        . وقت    گون آلتی اونلرا اوچون ائتمک ترک ایرانی حاضرلسین قاطار اوچون  چیخارماق

وئریلمیشدی. 
همین           گنج نفر آلتی اولن اطرافدان یاخشی کی، یلر دانیشد بیزه  سونرادان

  . یسی       ایک اونلرین ایمیش عاشق هسینه هلیج د یلرینه بعض قیزلردان اولونان  سورگون
ینین        یلر سئوگیل هرک هی دؤزم آیریلیغا یسی ایک زهرلنمیش، تریاکل هرک دوش  درده

اؤز             هرک ائد قبول اسلمی نلرین قادی بو ایسه یسی ایک بیری و دوشموش، یول  آردینجا
 . یلر       باجارمیشد آلماغی اذن یلردن روحان هسینه گئتم اره یلرینه سئوگیل

دوغروسو،      داها سونرا، ندن گو هنین    1921آلتی فوری ایل دمیر   27نجی تبریزدن  ده
. اؤتوردولر             جلفایا کئچیریب چاییندان آراز اونلری و یلر آپارد قادین یوز آلتی ایله  یولو

 . ایدی         یوخ قادینی مسلمان ده نفر بیر آراسیندا اونلرین
یاخان           هک اور واغزالدا وقتده سالیندیغی یول قاطارل نلرین قادی بو کی، یلر  دئییرد
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     . هنین  فوری گون، همین ائله شدور اولمو هلر ” 27صحن نشرینه   “ ین ملنصرالدین والی  ده
. وئردی  اذن

63
ایدی،           آلتیندا تأثیری سّیدلرین و للرین م بوتونلوکله یسی ال اه ایران چاغدا  همین

  . ینین          شهر تبریز اگیردی باش کیمی کؤله امرینه هر گلرین ب و نلرین خا  جماعت
  . آغزیندا       قاپیمیزین یلر هییرد ایزل آددیمیمیزی هر ساییر، بالشویک بیزی  رهبرلری
        . اوغورلیا   دا تاپانچامی و ماوزئریمی منیم اونلر حتی دولشیردی للر چوغو  همیشه

یلر.  بیلمیشد
. یلر       آدلندیریرد ةالسلم ثق یسینی باشچ ینین رهبرلیگ روحانی ینین شهر  تبریز

    . حیرته      بیزی ایستک بو بیلدیرمیشدی ایستگینی اولماق تانیش لله میرزاجلی  او،
آخی.   باغلی         1908سالدی ایله هسی طبق روحانی یوکسک نین ا ایر ژورنالدا ایلده  نجی

   . وئرمیش         فتوا حتی یلر ائتمیشد اعلن کافر و لعنتلمیش جلیلی اونلر گؤره  کاریکاتورا
. یلر         ائتمیشد وعد باغیشلناجاغینی ینین هلر گنا آدامین یئتیرن قتله میرزاجلیلی  و

 . بو،           بیلدیریردی آرزوسونو گؤروشمک ایله بیری لعنتلنمیش آدام مهم بیر بئله  ایندی
  .       . عمومّیتله،   او، ائتدی امتناع گؤروشدن اونونل میرزاجلیل البته، ایدی بلو تعج  حقیقتًا،

. ایدی          یوخ آراسی هئچ ایسه یلرله روحان سئومیردی، ملری آدا بلی منص  یوکسک
یلر          ماراقلندیرد یلر، گتیرد یول توتوب دیله اونو ههر بیرت تلری دوس سونرادان  آنجاق

   . هدن        ن اورادا اونلر یلر آپارد قبولونا مین ةالسل ثق زورل کی، اولر دئمک  و
       . داخل   اقامتگاهینا روحانی کی، بیلیرم اونو یالنیز خاطرلمیرام ایندی قلرینی  دانیشدی

. یلر        همیشد ایست چیخارمالرینی هلرینی چکم مسافرلردن باشقا و لدن میرزاجلی  اولرکن

64
    ” “ بوراخماغا  هسینی نمر ایکینجی ینین ژورنال ملنصرالدین  میرزاجلیل

       . خیلی     یاندان بیر ده نلر گئد ـ گلیب ایدی قاریشیق برک باشی  حاضرلشیردی،
 .     . هییردی  ایشل هلر گئج اساسًا او، یلر آلیرد وقتینی

.   10مارسین  اوچ      هکی هد صفح بئشینجی چیخدی هسی نمر ایکینجی ژورنالین  دا
        . کمک    بیزه اوچون هلمک قر سطرلری بو اؤزو میرزاجلیل وئریلدی امری هلمک قر  سطری
بازارا.           ـ دکان آلیب باغلمالری اوچون ساتماق ژورنالی نلر اوغل یئنه  ائدیردی

        ” “ ساتیلیب.  گونه اوچ کی، اولر دئمک تیراژی، بوتون ین ملنصرالدین یلر  قاچد
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قورتاردی. 
سرعتله           20مارسین  عین دا او و چیخدی چاپدان هسی نمر اوچونجو ژورنالین  ده

   . یاییلماسی  ژورنالین قورتاردی اوسته       21ساتیلیب ـ اوست ایله بایرامی نووروز  مارسل،
دوشدو. 

    . قلرا،     اوشا همیشه بایرامیندا نووروز سئویردی چوخ بایرامی بو  میرزاجلیل
      . ـ        قوز میوه، مقداردا کّلی او، وئریردی پوش پای آلیر، هدیه بلرا کاسی و یلره  ایشچ

       . بیزه    فخرالطّبا حکیم اولن صاحبی معرفت یوکسک آلمیشدی شیرنیات و  فیندیق
 . انین          اطّب گؤندرمیشدی قویون بیر بوتؤو قیزاردیلمیش و پلو بوشقابدا بیر  نهنگ

      . شیخ     یسی باشچ حکومت کئچمیش منه او، ائتمیشدی دعوت ائوینه بیزی هسی  زوج
    . چوخ        منی گؤروش بو ائتدی تکلیف ائتمگی زیارت خانمینی دول ینین خیابان  محّمد

   . هسی       زوج شیخین مرحوم گئتدیک ائوینه ینین ان خیاب بیرلیکده بیز و  ماراقلندیردی
         . وار    شلری باخی تأثیرلی گؤزلری، ایری چوخ قورولوشو، اوز شرقلی ایدی هل گؤز و  گنج
وار.              دا اوشاغی بالجا ایکی اولن هل گؤز کیمی اؤزو ایدی، للی تحصی خانم بو  ایدی

ایدی. 

65
آز          چیخاریمیزدان گلیریمیز آنجاق گتیریردی، گلیر معّین بیزه ژورنال  دوزدور،

       . مادی    ائتمگه، اعانه ژورنال کی هله یلر ایرانل آرتمیشدی خیلی جلریمیز خر  ایدی،
 . یلر   آلیشمامیشد وئرمگه دستک

( )       . تلنباکی    تنبکی یامان میرزاجلیل دورده همین قالیردیق لسوز پو تامامیله  بعضًا
 . بئله.          اولموردو پولوموز بئله آلماغا یسینی تنبک اونون کی، اولوردو حتی  چکیردی

 . ائدیردی         گل ـ وار یلیکله عصب اوتاقدا نلنیر، هیجا او، آنلردا
بالجا              ائدیر، گل ـ وار اوتاقدا میرزاجلیل وضعّیتده گرگین بیر بئله عینیله دفعه  بیر

:      . دئدی        قالخیب ایاغا او، بیردن باخیردی آتاسینا دّقتله اگلشیب اوراداجا ائله ده  انور
آلیرام،“             اوندان شئیی هر من هییر، ایست چوخ یامان سنی باققال قونشو بیزیم  آتا،
    .” یوگوره        ـ یوگوره اوغلن هر وئر تنبکی بورجا هرم، دئی گئدیب ساعت بو مدور،  دوستو

     . چوخ     حرکتیندن بو اوغلونون میرزاجلیل گتیردی آلیب تنبکی آتاسینا  گئدیب
 . چکدی      سیغال باشینا اونون و تأثیرلندی
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66
ائتمکده        گلنی الیندن اوچون قاییتماسی یاکبرین میرزاعل قارداشی  میرزاجلیل

     . کی،.       گؤرموشدو مصلحت اونا کیمسه اولموردو حاصل نتیجه بیر هلیک هل آنجاق  ایدی
.   . یلشدیم        راض من وئرسین عریضه باغلی ایله هسی گؤتورولم ضامنه آدیمدان  منیم

  . مراجعتی          بیز آتدیم امضا یازدی، مکتوبو ضمانت و عریضه آدیمدان منیم  میرزاجلیل
       . حّقینده  باغیشلنماسی یاکبرین میرزاعل سونرا گوندین نئچه بیر گؤندردیک ییه  وال

 .      . ایدی   هلی دؤنم گئری تئزلیکله او، آلدیق مکتوبو معلومات
. 31مارسین  بیرینجی        چیخدی هسی نمر دؤردونجو ژورنالین آخشامی جمعه  ی

   . للرینی       ا ایسه کناردا ائدیلمیشدی تصویر کلر ائشش کلو یو و چاروادارلر هده  صفح
“  :      . تعظیم     دئییردی هک وئر آند ائششگه معلم معلم دایانمیش مأیوس قویاراق  قوینونا
آیدیر             آلتی حقوق اولونان تعیین بیزه نواقلدن چون حیوانی، هین الل ای سنه،  ائدیرم

تئز.              ـ تئز شهره بیزیم شلریز یولدا غیر و سیز کی، بودور التماسیم سندن  چاتماییر
         .” توتولور  وئرگی کلردن ائشش کلو یو گیرن شهرینه تبریز دئمه، سن هسیز گتیر  تشریف

 . بو           اؤدنیرمیش حقی امک ملرینه معل ینین بلر مکت شهر ده ایله وئرگی همین  و
. اؤدندی          مواجبی ملرین معل تئزلیکله و گؤستردی تأثیر رهبرلیگینه تدریس کاریکاتور

 . ساتیلدی        سرعتله کیمی یلر اّولک ده هسی نمر بو ژورنالین
آوریلین   .   6نهایت، سئوینج     هامیمیز بیز قاییتدی سورگوندن یاکبر میرزاعل  دا

   .    . ینین  یلر عم ملی سئوی نلر اوغل اوچوردو شادلیغیندان میرزاجلیل ایدیک  ایچینده
     . یپوشل     پا خیلی کیمی هرزمانکی یاکبر میرزاعل یلر آیریلمیرد دا آن بیر  یانیندان
هلر.            بیشم ملی بادا نوع هر چوخ پوطدان و بالی شان پوطاجان بیر  گلمیشدی

 . او،.           باغیشلدی هسی کیس پول دری اولن تومن گوموش یوز ایچینده منه  گتیرمیشدی
ائوینده           ناصرین سردار والی ایسه یئمگینی آلیر، تومن ایکی هلیک گوند  سورگونده

یئییرمیش. 

67
گئتمگه         پاریسه ائدیب لغو شلرینی ای ینین حکومت نیکولی بلیوم  کونسول

 . گلدی.      گؤروشونه وداع بیزه او، حاضرلشیردی
    “ : تبریز        بو ائتدیگی محافظه هین الل دئدی سؤز بیر بئله کی، دئییم گلمیشکن  یئری
      . کی،        هیم ایچیند حیرت درجه سون من گلمز عادت یئنی بیر هئچ وقت هئچ  شهرینه
         ” بئله “ ژورنالین آرتیق و قازاندی اوغور بؤیوک تبریزده هنیز مجموع ملنصرالدین  سیزین
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 .” موجوددور    هسی کوتل اوخوجو بؤیوک
  . یاتیلی        اونلر اولوندو تشکیل هگی درن نلرین قادی الی ضی تبریزده نلرده گو  همین

      . اجلس    ائوینده خانمین بیر اؤترو بوندان یلر هییرد ایست آچماق مکتبی  قیز
مهندسین.        بیر آلمیش تحصیل هده روسی بیری، یلردان تشکیلتچ یلر  کئچیرد

.      .    ( ائتدیک  ( صحبت اونونل بویو یول گلدی آرخامجا منیم هده کالسک کارئتادا هسی  زوج
 . قادین            تدیرلر شپرس آت یعنی زردشتی، یوخ، مسلمان اری و قادین بو کی، اولدو  معلوم
  . خیلی       یدا توپلنت گزیردی کارئتادا قاپالی شهرده آنجاق گئیینمیشدی،  اوروپاسایاغی

   . قیز       اولدوق، تانیش گئیینمیشدی اوسلوبوندا اوروپا هامیسی ایدی، وار  قادین
ائدیب          معّین وقتینی اجلسین نوبتی ائتدیک، صحبت حّقینده اوسلوبو ینین  مکتب
تعیین.           رهبرلیگینه مکتبین منی ملر خان کی، دئدی علوی ابوالفتح سونرا  داغیلیشدیق

 . هدیرلر  نّیتیند ائتمک

68
     . قافقاز      اؤز چوخو نلرین قادی قاچقین ایدی وار قاچقینی قافقاز خیلی  تبریزده

       . هسی  حّص بیر یئرلشمیش بورادا اّولدن یلرین قافقازل آنجاق اولوردولر  چادرالریندا
پیچه           کیمی نلر قادی ایرانلی ایسه اوزلرینه بورونور، چادراسینا تبریز قره هوی  عنعن

یلر.  تاخیرد
         ( شئی    ( بیر کیمی گونلوک قاپایان اوزو بوتون و اولن توردان جونادان سیخ قره،  پیچه
خانم.            ترلن مسکونلشان بورادا و گلن تبریزه ایله هسی عائل اری، ندان نخجوا  ایدی

)     . بیر          نلی دولوت یلو، بو اوزون او، بورونوردو چادرایا قره و تاخیر بیچه بیر بئله ده  کنگرلی
       .      ( قاپالی  ایله یسی خدمتچ گون بیر خانم ترلن ایدی قادین بیر یاراشیقلی و کؤک  آز

        . یانیندان      اونو غافلدن کیشی بیر کئچن یانیندان بازاردا گئدیر وئریشه ـ آلیش بازارا  امیر
بیر.           هسینه تپ یاپیشیر، چیگنیندن آبروسیزین بو چؤنوب آندا همین قادین هییر  چیمدیکل

       ( ) سالراق     آلتینا ینین ایاغ سریر، یئره هلدیب گیج سالیر، بامباچا قاپاز محکم ایکی  ـ
    .       . بو  بیرلشیب قادین ایکی ائدیر کمک طرفدن بیر ده یسی خدمتچ باشلییر همگه  تپیکل
       . ـ     چیرپا بسیزی اد آلتینداکی ینین ایاغ خانم ترلن چیرپیرلر وار کی او  یارامازی

آروادلری        بازاردا هده، کوچ یلرین کیش ایرانلی آلتیندان ینین هس پیچ  چیرپا
رسوای          سؤیوب سسله اوجا شلرینی وردی آخماق کیمی چیخماق ادان آر هییب  چیمدیکل

       . بو.     یاخینلشماغا، خانما ترلن کس هئچ آنجاق گلیر فّراش توپلشیر، جماعت  ائدیر
.      قیهمریارامازا     ( ـ ( هیه تپیکل آبروسیزی او خانم ترلن ائتمیر جسارت چیخماغا  حامی
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      “ : گؤزو   یلر، فغیرد مدورلر، مظلو آروادلر ایرانلی بو سیزین قیشقیریرمیش بئله هیه  تپیکل
          .( ) ـ  اورا اونلرین دکاندا بازار ائدیب استفاده بوندان ده سیز یلر ید باغل یلر  قیپیقد
 .       . اونا  چیخارمیر جینقیرینی قیسیلیب آبرولرینا دا اونلر هییرسینیز چیمدیکل  بورالرینی

اجاق،         چیخارمای سلرینی س دا آروادلری قافقاز بیلیرسینیز ائله قودورموسونوز؟  گؤره
     . ائدیب        جسارت کس بیر قوی هجگم گل ایله تاپانچا بازارا بو دفعه گلن کلر؟ هج هی  دینم

 .” آدامی     او هجگم گبرد توخونسون، منه
نفوذو           نلرین قادی قافقازلی تبریزده اولدو، داستان للره دی شهرده بوتون احوالت  بو

    ( جسارت.    (   توخونماغا بیزه و آپاریر حساب بیزدن حسابلشیر بیزیمله آرتیق  یوکسلدی
کیمی.           نلری قادی قافقاز آتمیش، چادراسینی تبریز خانم ترلن گوندن او یلر  ائتمیرد

.   ” “      . یازدی  هسینی مقال چیمدیک میرزاجلیل باغلی ایله ه حادث بو باشلمیشدی بورونمگه
.   12آوریلین  میرزاجلیل      هده نمر همین چیخدی هسی نمر بئشینجی ژورنالین  ده

 .   ( هدار      ( علق قویدو لغا هلرینی خزن ضلرینی حو کلی چیر اونلرین و ملرینی حاما  تبریز
. تمیزلندی           ضلر حو ایچینده گونون بیر گؤردو، تدبیرلر جّدی لراق او تعجیلی  رهبرلیک

     . زیبیلی     تبریزین ایسه هده صفح سونونجو باشلندی تعمیرینه ملرین حاما ایسه  سونرا
ینین            رهبرلیگ شهر هن گز یئکه ـ یئکه ایله یلری خدمتچ اؤز هلرینده کوچ چیخان  دیزه

       . یاخین  بیزیم قارداشی آناسی، ینین باشچ یسی، باشچ شهر وئریلمیشدی  کاریکاتوری
         . بوندان  حتی یلر، هد اینجیم بیزدن گؤره تنقیده بو اونلر آنجاق ایدی تلریمیز  دوس

 . یلر      ائند دعوت قوناق ائولرینه بیزی سونرا
 .       ” بونونل   “ آلدی اذن اوچون قویماق تاماشایا پیئسینی اؤلولر یدن وال علوی  ابوالفتح
 . اسکندر         اولدو ییغینجاغی بؤیوک هوسکارلرین و تلرین آرتیس ائوده بیزیم هدار  علق

   . ایرانلی       هی نصرالل شیخ گؤتوردو بوینونا کخان بؤیو آرتیست مشهور اویناماغی  رولونو
         ) . یدا  باک اونو میرزاجلیل گلدی، تایا بو بیزیمله علی میرزا سونرادان اوینادی  میرزاعلی

   .       .( بیزیم  رولونو نازلی اویناییردی لیزا آرتیست ارمنی فاطمانی کربلیی دوزلتدی  ایشه
اوغلو      یسی باج لین میرزاجلی یاشایان همیزده .13حمای ائدیردی     ایفا تیمور  یاشلی

       . هر      کی، اولر دئمک بویو، هفته اوچ اویناییردی ت مدح اوغلوموز مرحوم ایسه لی  جل
    . تئاتر       بیرجه جمعی تبریزده یلر توپلشیرد بیزه اوچون ائتمک مشق تلر آرتیس  گون

   . هیین        م بیز یئرلشیردی سمتینده ارمنی شهرین دا او ایدی، تئاتری   1وار اوچون  ی
        . و  هلره ادار نل عسگرخا هسینی حّص بیر طلرین بلی توتوب سیاهه گؤتوردوک هیه  اجار

     . حاضرلشیر،    هوسله بؤیوک تاماشایا تلر آرتیس گؤندردیک ملره خاد اجتماعی انینمیش  ت
     . اوچون     هلر حادث هنیلمز گؤزل بدن سب بو یلر ائدیرد احتیاط غضبیندن تاماشاچی  آنجاق
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 . یلر         آلد قرارا چیخماغی حلی سل هیه صحن و قویماغی تاپانچا بلرینه جی

69
. 26آوریلین  چیخدی      هسی نمر آلتینجی ژورنالین دا

میسیونر         آمریکا آلدیغی تحصیل دا قلریمیزین اوشا بیزیم هده صفح  بیرینجی
     . قلر     اوشا ائله میرزاجلیله موضوعنو بو چیخمیشدی کاریکاتور هدار علق ایله  مکتبی
کاتولیک.         لراق او مجبوری تلردا ساع معّین ملری مداو بوتون مکتبده  وئرمیشدی

      . عاید      موضوعا بو ائله ژورنالدا میرزاجلیل یلر ائدیرد سوق اشتراکا عبادتده عاید  مذهبینه
     . آندا      همین رهبرلیگی ینین مکتب آمریکالی قویموشدو لغا میسیونرلری و یازمیش  مقاله

. 6ژورنالین  بوندان         گؤندردی آمریکایا آلیب بیزدن هسینی نسخ اوتوز ینین هس نمر  نجی
 . یلر       هد ائتم مجبور عبادته همین قلری اوشا مکتبده سونرا

. 30آوریلین      ” “ میرزاجلیل     اولدو مشقی سون ینین پیئس اؤلولر ائوده بیزیم  دا
ینین         شلر ای دا، دوغرودان اونلر، قالدی، ممنون چوخ ایفاسیندان تلرین  آرتیس

.        . یلر  اوینامیرد پیس للرینی رو اؤز دا نلر اوغل بیزیم یلر گلمیشد هسیندن  عهد
    . گئتمک       تئاترا منّورله بیز ایدی لسیز مث رولوندا اسکندر فلی کئ کخان بؤیو  آنجاق

ایاغی           ینین قاد بیر هدک یی ایند هله تبریزده کی، اولدو معلوم آنجاق هییردیک،  ایست
 . هییب   دگم سالونونا تئاتر

     . ائوه      او، سونرا هدن پرد اوچونجو ایدی اؤزو میرزاجلیل رژیسورو ینین تاماشاس  تبریز
        . گؤره    اونا سئومیر، چیخماغی یسینا قارش تاماشاچی کی، بیلیردیم قاییتدی تنها ـ  تک

  .       . بؤیوک  پیئس گلدی قاییدیب قلرل اوشا ده یاکبر میرزاعل نهایت، ائتمیشدی  بئله
   . پول          دا یاخشی اولمامیشدی ه حادث بیر هئچ و چاتمیش باشا سلمت قازانمیش،  اوغور

بو،.   .1921مای  1ییغیلمیشدی ایدی    ایل نجی
میرزاجلیله         اوچون پایلماق تلره آرتیس مخبرالسلطنه والی گون هسی  تومن 100ائرت

ده.        کس هر آلن بلیط فخری .  15ـ 10گؤندردی علوی   ابوالفتح گؤندرمیشدی  تومن
    .     . هله   کی، هوسلنمیشدی ائله ائتدی تبریک میرزاجلیلی او، قالمیشدی ممنون  چوخ

 .      ” حاضرلشیردی“  قویماغا تاماشایا ده پیئسینی کتابی آنامین

70
هیین   م الر       2میرزاجلیل شور بیرینجی هسیندن کمیت انقلب آذربایجان یدان، باک  ده

ییا          باک برابر ایله هسی عائل و هسی سئچیلم کومیساری معارف للیکله یئکدی  قورولتاییندا
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 . آلدی     تلقرام حّقینده هسی ائدیلم دعوت
آوریلین      دقیقی داها نلرده، گو ده      25همین شبگ علی اوغلوم عمی غدان هبا قر  ده،

      . یئرلی.     کی، گتیردی خبر منه شبگ علی هییردیک گؤزل چوخدان اونو بیز  گلدی
)    . اجرا       مدان اجراکو یئرلی ائدیرلر خواهش قاییتماغیمی ائوه یلر کندل و  حکومت

   . عزیزیمیز)       علوه، بوندان یلر گتیرمیشد ده مدرک ائدن تصدیق بونو هسیندن  کمیت
     . ـ      اؤلچوب دریندن بیزی حکیم آلمیشدیم دعوت دا فدان مهماندارو مبگ کری  حکیم

هر          و هییر تعریفل رژیمینی شوروی قیناییر، گؤره گئتمگیمیزه چیخیب هدن  بیچم
 . هک        دؤن گئری لراق او تعجیلی کی، ائدیردی خواهش ایکیمیزدن

  .     : عادتی    میرزاجلیل هجگم دؤن گئری گؤتوروب قلری اوشا وئردیم من قراری  ایلک
           . ترّدد   هله کی، اولونوردو حّس ائدیردی، قوی ـ گؤتور جّدی او، سوسوردو هله  اوزره

هدیر.  ایچیند
کی،            باشلدی توتماغا دیله میرزاجلیلی و یئتیردی بیزه اؤزونو علوی ائشیدن  خبری
خیر             چوخ داها بورادا آنجاق خدور، یو ایشین بیر هئچ سنین اورادا چونکی  گئتمه،
  . خبر       سونرا ندور ممک معارفلندیرمک جانلندیرماق، اویاتماق، خلقی اولر،  وئرمک
تعیین           رهبر هسینه ادار معارف میرزاجلیلی گؤره، معلوماتا آلینان ندان ا تهر کی،  گتیردی

 . هییرلر  ایست ائتمک
مکتوب           فدان مهماندارو حکیم دوستوموز عزیز چوخ بیز کی، دانیشدیم ییه علو  من
شوروی          و قیناییر گؤره گئتدیگیمیزه چیخیب هدن دوشونم بیزی او،  آلمیشیق،

 . علوی        چاغیریر دؤنمگه گئری تعجیلی بیزی هییر، تعریفل فعالّیتینی ینین  حکومت
 . قایتاردی           گئری سونرا ندن گو نئچه بیر آپاردی، آلیب مندن مکتوبونو حکیمین
ائتمک          قید سطری نئچه بیر عاید میرزاجلیله مکتوبوندان مهمانداروفون  حکیم
      “ گلری،:  ب قلری، قولچوما یلری، استثمارچ همیشه ژورنالیندا اؤز میرزا هییرم  ایست
      . انینا   عنو اونلرین بویو تاریخی موجودلوق ژورنالین شدیر ائتمی تعقیب نلری  خا

ن            دشم خیلی اؤزونه دا بونونل کی، ائتمیشدیر چاپ کاریکاتور و ساتیرا  کسکین
اونا.            للرینی ژورنا اؤز و ائدر قبول سیرالرینا اؤز اونو کلر بالشوی البته، شدیر  قازانمی

     .       . هجک،  وئر فایدا بؤیوک شرقه او، وئریرم اهمّیت بؤیوک انقلبا بو من ائدرلر  حواله
  . نهنگ       چوخ کدیر هج گتیر آنلییشی آزادلیق قلره خل ازیلمیش ائدیلمیش،  استثمار
        . واردیر،  هلر سوءاستفاد هلر، شیشیرتم ـ ولر سه چوخ کی، هجکسینیز دئی گؤرولور شلر  ای

.       . ایتیردیک    اؤزوموزو هدی، هل یخ ناغافل بیزی انقلب دگیلدیک حاضر بیز  آنجاق
 . بونون        یلر بوراخد هلر شایع جفنگ یاراماز چوخ یلر، فایدالند بوندان نلر  آراقاریشدیرا
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.”     . هدیر     ساکتلشمکد آرا ایسه ایندی هدیک اؤد آغیر چوخ ایسه عوضینی
. گلدی           بیزه داها بیر اوچون اؤرگنمک ائتدیگیمیزی قبول قراری هانسی  علوی

اعلن         اوچون هسی آبون للیک ای ژورنالین چونکی قالمیشدی، چاشیب  میرزاجلیل
هریک؟.        دئی نه یلره هچ آبون گئدریکسه چیخیب بس وئرمیشدی

دا            قلریمی اوشا من بئله اولسا قالمالی میرزاجلیل حتی کی، دئدیم ییه علو  من
. گلیب            آرخامیزجا بیزیم آدیندان الی اه و اجراکوم اوغلوم عمی دؤنورم؛ وطنه  گؤتوروب

  . حساب          او، چالیشیردی گتیرمگه یول توتور، دیله ده منی اوچون قاییتماماق  علوی
عالی             قلریمی اوشا اول، الی فاید چوخ داها یداکیندان تا او یدا تا بو من کی،  ائدیردی

     . همگی      دؤنم گئری دا تلریمیز دوس باشقا هرم بیل گؤندره خارجه اوچون آلماق  تحصیل
 . یلر  ائدیرد توصیه

   . هنی        مسأل بو هامی توپلشمیشدی آدام چوخ داها باشینا لین میرزاجلی دفعه  بو
 . یاکبر،        میرزاعل ائدیردی تأسف هجگینه دؤن گئری اونون خلری چو ائدیر،  مذاکره

    . للیک       ای یئددی ینین رژیم نیکولی ایدی آدام بیر هلی زد صّحتی خسته،  عمومّیتله،
      . اونون      ده فعالّیتی انقلبی هلی ائله قویموشدو ایزلر سیلینمز انیندا ج اونون  حبسی
        . یئرینه  هلرینی توصی حکیمین هلنیر، خست تئز ـ تئز او، سارسیتمیشدی ملیغینی  ساغل

 . یلشیردی    عصب و بیلمیر یئتیره
    . دؤنوب     گئری لین میرزاجلی اونلر گلدی تلقرام ایکینجی کومیسارلریندان  باکی
 .      . اجاق    قایید کی، وئردی جواب او، یلر هییرد ایست معلومات هده بار هجگی هی دؤنم

هیین  ” 6م ین  “ ملنصرالدین . 7دا چیخدی    هسی نمر نجی
چاغیریرلر           ایشه ییا باک اونو کی، ائتدی اعلن یلره هچ آبون میرزاجلیل هده نمر  همین

. نلر         یازیلسی آبونه آیلیق اوچ یالنیز کی، ائتدی رجا و
   .    ”! بو   “  مّدت اوزون وئرمیشدی مقاله قلی شلی با نیکالی آخ، او، هده نمر  یئددینجی

الده           یلیق راض ایله شرطی اختصار نهایت، یلر، هد وئرم اذن ائتمگه چاپ هنی  مقال
قاریشدیراندان.           شر توتان، اوروج گوندوزلر رمضاندا ایسه هده مقال بیر باشقا  ائدیلدی

 . قویوردو         لغا شلرینی عّیا تبریز ایچن کیمی اولنا سرخوش سونرا
    . توتما       اوجدان کس هر ایدی گونو بیرینجی اوروجونون رمضان دوققوزو هیین  م

           . ائده   جسارت پوزماغا قایدانی بو کس هئچ هده کوچ یا و ائوده ایدی توتمالی  اوروج
بایردا.          هده، کوچ کی، یلر ائتمیشد خبردارلیق میرزاجلیله شلری بیلی ـ تانیش  بیلمزدی

 .        . جماعت  آچیلیردی سونرا ادان اورت گون بئله نلری دکا باققال هسین چکم  قلیان
گزیر،           ایچیر، یئییر، کیمی سؤکولنه یئری دان آچیلنا، صبح ندن دوش  آخشام
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کئچیریر،         سلرینده مجل ایچکی تلرینی وق ائدیر، شلیق عّیا چکیر، کئف یلری  بعض
 ” “  . سککیزینجی       ین ملنصرالدین توتوردولر اوروج اولوب مؤمن ایسه وقتی  گوندوز

 .       ” گولوردو “ ائدیر، استهزا اونلرا میرزاجلیل هسینده مقال طبیعت هکی هسیند نمر
   “ : هسی      کمیت انقلب آذربایجان یدان باک دئدی بئله منه نلرده گو همین  میرزاجلیل

     . ایش       بو اؤزومو من آنجاق هییر ایست ائتمک تعیین کومیسار هسینه شعب معارف  منی
      . اذن       منه کی، هجگم ائد خواهش اورادا سایمیرام یارارلی اوچون خدمت بیر بئله  اوچون،
     .   ” “ لغا     و تنقیده هم وظیف منیم ائدیم نشر ی ملنصرالدین ایله قایدا کهنه نلر  وئرسی

       . بیر        تام اورادا ایندی کی، ائدیرم امید قدیر آلما قلمه ایله مضحکه شئیی هر اولن  لیق
 .”          . بودور  دا آپاران چکیب اورا ائدن، جلب منی اساسًا یدیر آزادلیغ سؤز

وئردی          سؤز و گؤتوردو انینی عنو ینین یلر هچ آبون ایران بوتون اؤزونون  میرزاجلیل
   .    ” “ میرزاجلیله  فخرالطّبا حکیم هجک گؤندر یدان باک اونلرا ی ملنصرالدین  کی،

ائتدی              خواهش و وئردی لغتینی فارس ـ روس ـ فرانسه ـ انگلیس حاضرلدیغی  اؤزونون
      . قلوبوسو    حاضرلدیغی اؤز کیمسه سونرا داها ائتدیرسین چاپ یدا باک  کی،

    ( ندا(  آذربایجا کی، گتیردی مدلی ینین هس هیئرکر . طلب یاییلسین   آراسیندا لر
فدان         یبگو ول اجراکومو ن نخجوا دا تلقرامی بیر یدان تا او . 1میرزاجلیل همین   آلدی

هسیزلیگینه          ینین هس عائل ائدیر، رجا قاییتماسینی تئز یوبانماماسینی، اونون دا  تلقرامدا
 . یلر          ائدیرد وعد همگی اؤد یدا باک جلرینی خر یول بوتون و وئریر ضمانت

یبگوف     (ـ 1 ول اوغلو بگ قاسم /ـ 1894بهادربگ /1940 2 17    ( و  پارتیا نشوروی آذربایجا ـ مسکو ، 
 .      . بیتیریب  هسینی دانشکد حقوق ینین دانشگاه کیئف خادمی انقلبی   1918دولت سول  هدک

.     1918سوسیالیست،  اوغروندا   کلر بالشوی یئرلرینده مختلف هنین روسی تدیر کمونیس  دن
 .   ” ووروشوب “ قارشی ا قلر قولچوما تاپشیریغی     1919دؤیوشوب، ینین پارتیاس کمونیست ایلده  نجو

  . حالیندا           ترجمه آپاریب ایش قارشی جمهورّیتینه آذربایجان یئرلرده باشقا و هباغ قر گنجه،  ایله
      “ ییخیلماسیندا:  ینین حاکمّیت یلر مساواتچ طرفیندن شلری زحمتک هباغ قر غلیق دا  یازیلیب

پارتیا              ولیت و هسینه کمیت انقلب ولیت دا سونرا ائدیب؛ اشتراک ایله صفتی رهبر یبگوف  ول
 ( )      .” ن   نخجوا پارتیاسی بالشویک کمونیست آذربایجان سونرا بوندان ائدیب یلیق باشچ هسینه  کمیت

) کاتبی    ینین هس کمیت (1921ـ 1920اؤلکه معاونی)      ینین کومیسار معارف نشوروی آذربایجا ،
(1922ـ 1921 کومیساری)    عدلیه کمیته)     1929ـ 1922، مرکزی شوروی مختار ن نخجوا ، 

)       ( ) کاتبی    بیرینجی ینین هس کمیت ولیت پارتیا بالشویک کمونیست آذربایجان ـ 1930صدری،
1933)       ( ) کاتبی)    ینین هس کمیت قضا بورچالی پارتیا بالشویک کمونیست گرجستان ـ 1933،
دادستانی)   (1935 نشوروی آذربایجا هسی)      1936، شعب آذربایجان آکادمیاسی ملر عل شوروی اتحاد ، 

معاونی  ( ینین . 1937صدر هییب)  و        1937ایشل آپاریب مسکویا هرک ائد حبس اونو تلر کمونیس  ده
1940 . بلر    هیی هل گولل اورادا دا
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    . فّیاضوفا    ذوالفقار مشهدی بیز باشلدی یئکونلشدیرماغا شلرینی ای  میرزاجلیل
      . بؤیوک       اؤز اونا عوضینده بونون من ایدیک جلو بور تومن بیر یئتمیش گؤره  کاغاذا

         . کیچیک  ساتیب دا آتی ایکی و خالچالری کیچیک قالن وئردیم  قالیمیزی
        . شالوار  کت ییه درز اوچون میرزاجلیل آلیب پارچا ماهوت هدیک اؤد جلریمیزی  بور

.     . هدیک  خرجل ارزاغا للری پو قالن ائتدیک سفارش

71
میرزاجلیلی          وضعّیتی بو اونون یلشیر، عصب بیلمیر، ساغال ده هله یاکبر  میرزاعل

.   (  /  )    . ایدی  وار صلنمک حر قرالماق قانی هلیک نقر قا ائویمیزده ائدیردی  پریشان

.      ” “ هییردی  ایست قالماق تبریزده لراق او یسی تمثیلچ ین ملنصرالدین یاکبر  میرزاعل

.      . ایدی      اسکندرخان هسی نمایند اّولکی ژورنالین هدی وئرم اذن بونا یسی وال شهر  آنجاق
  . نین        اسکندرخا بو، ائتدی حواله یخانا مهد شلرینی ای ژورنالین دفعه بو  میرزاجلیل

 . دگدی  خاطرینه
ٔهیین    1921 م ایل ”   17نجی سککیزینجی  “ سونونجو، تبریزده ین ملنصرالدین  ده

 . چیخدی   پدان چا هسی نمر

72
تبریزده          ترئسکینسکی مهندس رئیسی ینین هس ادار یولو دمیر تبریز ـ  جلفا

 . بئله.         اولموشدوق تانیش ائوینده کلنترین تخان هدای مهندس اونونل بیز  یاشاییردی
وقتینده         ـ تلی وق یلرینه ایشچ دمیریولو میرزاجلیله ترئسکینسکی بیرینده شلرین  گؤرو
ائتمیش،            شکایت رئیسیندن باش یوبادان دایم دا معاشینی اؤز اونون هین، وئرم  معاش

هاراسا           آداما مهم هانسیسا یاخود هرلرسه، گؤندر هاراسا هلری حّص ی نظام کی،  دئمیشدی
وقته             همین و گؤندریر مواجب زمان او یالنیز اولرسا، لزم گؤندرمک یوک  گئتمک،

        . غیرثابت     بو کی، وئرمیشدی سؤز اونا جلیل میرزا ائدیرلر طلب ائتمگی حاضر  قاطاری
 . قویاجاق   هیه مضحک وضعّیتی

 .     ” “    ” بو“ ائدیلدی چاپ مقاله آدلی بل هسینده نمر سککیزینجی ین  ملنصرالدین
ساعت           همین ائله اونلر کی، گؤستردی تأثیر ائله رهبرلیگینه ینین ترئسکینسک  مقاله

بلری           مواج آیلیق دا سونرا بوندان و یلر هد اؤد جلرینی بور بوتون اولن یلره  ایشچ
    . میرزاجلیله     ترئسکینسکی هدار علق بونونل یلر وئرد سؤز کلرینه هج هی اؤد ایله  قایداسی

    “  : گؤستردیگینیز     وضعّیتیمه هوی فاجع منیم دئییردی مکتوبدا یازدی، مکتوبو  تشکر
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      . و     خادم اجتماعی فپرور معار بیر سیز بیلدیریرم تشکرومو مقلبدن صمی گؤره  کمکه
.”... دوشدونوز      باشا آنیندا وضعّیتی لراق او هچی روزنام

تبریزدن   “...  1921مای  9ترئسکینسکی دئمک      و مکتوبوندا خلی تاری ایل  نجی
  ...“ ” داها            بیر ، اوچون منیم اولدونوز ایشیغی امید و شعاعی ضیا یگانه بورادا کی،  اولر

 .      ” یازمیشدی   سؤزلر خوش سایر و ائدیرم تشکر هکدن اور
     . اولن      مّدتی ساخلما یلیق بیرآ من ایدیک گؤرمکده تداروکو یول آرتیق  بیز

   ” “     . نصراللهی   شیخ پیئسینده اؤلولر باشقا، همیزدن عائل اؤز آلیردیم قلر ارزا  مختلف
ژورنالین           میرزاعلی، قورخان قالماقدان تبریزده سونرا اوینایاندان رولو بو و  اوینایان

ایروانلی         بیرگه ایله قلری اوشا آزیاشلی مزاده، کاظ عسگرخان هین ایشل  رداکسیاسیندا
    . دول      اوشاقل بئش زهراخانم یلر گئدیرد ییا باک بیرگه بیزیمله آغایئوا م  زهراخان

. گئدیردی         یانینا ینین قارداش ایکی یاشایان یدا باک تبریزدن ایندی قالمیشدی،
هلی          درج بیرینجی بیرلیکده ایله هسی عائل میرزاجلیله شخصًا واقون، آیریجا  هامیمیزا
 .       . واقونون    دگیلدی چوخ ده ائله یوکوموز بیزیم یلر ائتمیشد وعد وئرمگی  کوپه

ایسه           یسینی یار بیری او خانمجان، بیزیم قلری، اوشا زهراخانم، ـ نلر قادی یسینی  یار
 . توتموشدو     بلر جنا باشقا و یاکبر میرزاعل

73
بیزیمله          شلریمیز تانی ـ دوست بوتون هسینده عرف دؤنمک گئری نلر، گو  سون

.  ( )       . اولوردو  ازدحام تونلوک دایم سمتینده عاید یلره کیش ائوین یلر گلیرد  وداعلشماغا
  . نطق        یلری بعض گلمیشدی قوناق یوز دؤرد ائویمیزه هسینده عرف دوشمک  یول
   . پولیس      آغزیندا دروازامیزین یلر ائدیرد افاده دویغولرینی سؤزلرله تأثیرلی هییر،  سؤیل

       . اؤتورمک  کیمی واغزال اونو اوخوجولری بوتون لین میرزاجلی چکیردی  کشیک
بونا.          قورخاراق آلوووندان ـ اود شلرین چیخی سلری رئی پولیس آنجاق یلر هییرد  ایست

 . هدی  وئرم اذن
هیین     م قاطاری ییه ترئسکینسک . 24مهندس همین    تاپشیریلمیشدی حاضرلماق  نه

    . ده         بیز کی، یلر دئد گئدیردی ایروانا قاچقینی ارمنی یوز ایکی باشقا بیزدن  گون
آل            تومن دوققوز اون ایله وضعّیتی قاچقین جمعیتیندن خیرّیه آمریکا کیمی یلر  ارمن
   . یول.        بیزیم آنجاق هدی هم ایست آلماق یاردیمی بو ائتدی، امتناع میرزاجلیل هریک  بیل

یسینا       هانس قلردان اوشا گیزلین لدن میرزاجلی یاکبر میرزاعل قالمادیغیندان  پولوموز
 . گؤندردی     جمعّیته اوچون آلماق پولو
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 ( ) سینی         کالسکه کارئتا اؤز اوچون گئتمگیمیز کیمی واغزال فخرالطّبا  حکیم
  . هیین.         م دوشدوک یول هییب هل کرای اؤزوموز دا فایتون بیر داها  ده 24گؤندرمیشدی

      . اؤتورمگه    میرزاجلیلی آدام هدک یی ایگیرم ده یئنه یئتیشدیک واغزال وقتی ناورتا  گو
بیرگه.          بیزیمله کوپه، هلی درج بیرینجی هیه عائل بیزیم رئیسی دمیریول  گلمیشدی
    . کیمی        ییا باک واقون بو وئرمیشدی واقون بیر ایسه اوچون اشیالریمیز و نلرا  اول

 . ایدی  هجک گئد
للریندان       قو یلر، وداعلشد هیجانل چوخ اونونل تلری دوس لین  میرزاجلی

 .        . یول   یلر گئدیرد قاطاردا بیر بیزیمله دا نلر قاچقی ارمنی قویدولر واقونا  قالدیریب
    . اوتوموبیلده      بیزی رئیسی دمیریول گئدیردی یاواش چوخ قاطار اولمادیغیندان  روان

 . ائدیردی  مشایعت
    . کؤرپولردن     اوچوق یاری قاطاری ائنیردیک اشاغی قاطاردان یئرلرده  بعضی

 . یلر  کئچیریرد للیجا اهما
  .     . بیزیم   اونلر یلر گلد گؤروشونه لین میرزاجلی شلری تانی اولدو دایاناجاق  مرندده

  .     . اؤیرندیک     اورادا چاتدیق جلفایا گون هسی ائرت یلر گتیرمیشد ارزاق و هک چؤر  اوچون
دمیریول            یئنیجه و کومیساری ایکی اون گلمیش، قاطار ایلک مسکودان جلفایا  کی،

      . گئتدی     یانینا رئیسین یئنی بو میرزاجلیل شدیر گتیرمی میرونوفو ائدیلن تعیین  رئیسی
  . بؤیوک        میرونوف ائتدی تقدیم اونا تلقرامی گؤندردیگی ینین کومیسارلر باکی  و

ایسه            همیزی کوپ تبریز بیزیم وئردی، کوپه هلی درج بیرینجی بیزه قاطاریندا اؤز  التفاطل
       . راحت    چوخ بیز هسینده نتیج تصادف هل گؤز بئله باغلتدیردی آردینا ینین قاطار  اؤز

یئرلشدیک. 

. قارشیلدی     اوزله گولر بیزی  وطن
     . سده     تیفلی و یدا باک چوخو اونلرین یلر آلماد قاطارا بو نلرینی قاچقی  ارمنی

. وئردی      منه بلری مکتو چاتاجاق ملرینا قوهو یاشایان
. یلر         گؤندریرد یئمگی شام ناهار، نآلتی، قلیا چای، مطبخیندن میرونوفون  بیزه

 . یلر    یوخلماد یوکوموزو بیزیم گمرکده
و            آلیر دوز عبارت پارچالردان ایری جماعت کی، وئردیک فکر جلفاسیندا  روس

 .         . گتیردیک   ییا باک آلیب پارچالریندان دوز بو ده بیز هدیر گیزل آلتیندا اوتوراجاغین
اوچماغا         یاشاییردی، سعادتینی دؤنمگین وطنه ایدی، کؤک کئفی لین  میرزاجلی
         . هنی   عزیز قیزی یسی باج گئتمک، گیله عسگرآغا دامادی نخجوانا او، ایدی یوخ  قانادی
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  . قاطار         آنجاق هییردی ایست گتیرمک ییا باک اوچون اوخوتماق جللی اوغلو یسی باج  و
     . اوچون      وئرمک خبر گلیشینی میرزاجلیل دوشدو یول ایروانا دایانمادی، چوخ  اورادا

  . بو،    ووردو تلقرام ییا باک ندان هیین    1921ایروا م ایل . 26نجی ایدی   سی

74
هیین    1921 م ایل ...29نجی و 

ه         تیفلیس ایله قاطاری خصوصی میرونوفون رئیسی ینین هس ادار دمیریولو  بیز
. دوشدوک.         ائوینه یئرلشن هسینده کوچ کریلوف نین داوودخا کونسولو ایران  گلدیک

     .   ( ائوده   (  همین دا مینا قیزیم ایدی قارداشی ینین ار قیزیمین دامادین بیزیم  داوودخان
     . ییا.        باک اول مّدت بیر گلیشیمیزدن ایدی یوخ اورادا مینا وقت همین آنجاق  یاشاییردی

 . دوشموشدو     یول یانینا ینین ار ـ
( ) فلری       حرو تلری شریف هنین مطبع هرک گئد کومیسارلیغینا خلق  میرزاجلیل

   ” “ . لین   میرزاجلی هسینده مطبع ینین ژورنال ملنصرالدین آپاریردی قلر دانیشی  حّقینده
   .  (  / احتیاط  ( بو قالمیشدی مالی هسی ذخیر احتیاطی یدان   1916خیلی باک ایلده  نجی

 . آنجاق           ایدی هسی نسخ خیلی قالمیش ییغیلیب ژورنالین و کاغاذ آلینمیش اوچون  نشر
 . هجه             ائل باتمیشدی ـ ایتیب و کئچمیش اله ـ الدن مّدتده اولمادیغی اونون بونلر  بوتون

.    1917ده  و        ساعتی دیوار بیرجه اولموشدو یوخ اشیالری ائو آلدیغیمیز ایلده  نجی
 . دوروردو  چارپایی

ژوئنین   و      3بیز دوشدوک یول سدن تیفلی .  4ده فایتون    لدا واغزا چاتدیق ییا باک  ده
  .      . ایسه  بیز اولدو داشیتدیرمالی للرا حامبا اشیالریمیزی میرزاجلیل ایدی  یوخ

اونلرین           سال، ـ سال نظر چیخماماسینا ادان آر للردا یو للرین حامبا برابر قلرل  اوشا
هسی         کوچ قوبئرنیا آرغین ـ یورغون پیاده، پای .18آردینجا باشلدیق     یورومگه دوغرو  ه

     . وقتده        عینی دا واقونوموز تبریز ائتمیشدی کرایه ائو محّمدبگوف داماد بیزیم عنواندا  بو
 . یلر          اید بورادا دا شلریمیز یولدا یول باشقا و یاکبر میرزاعل چیخمیشدی، گلیب

. یئرلشمیشدیک           هبنده شوش بؤیوک یئرده بیر هامیمیز ـ کیمی کؤچو هچی قر  بیز
نلر          ساک یئنی للرینه منز اراق ساخلی اوتاق بالجا بیرجه جمعی هسینه عائل  دامادیمین

 . ایدی.    للیق داریسقا یامان یلر یئرلشدیرمیشد
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بنیادزاده  قارایئف   1یولداش یحیدر عل .2و یلر     گلمیشد چکمگه باش  میرزاجلیله
   . هفته          بیر هجه بئل یلر گئتد ائدیب وعد سایره و شرایط منزل، یاخشی بیزه  اونلر

 . هدی     دگیشم نه هئچ و کئچدی
   . بو       ده میرزاجلیل کئچیریردی هیجان و اوتانیر ایدی، خسته یاکبر  میرزاعل

      . قرارینا   گؤروشمک فل نریمانو نریمان او، نهایت، یلشیردی عصب للیجه عم تدن  وضعی
هسی.            کوچ پوست کهنه لراق او تعجیلی اونو کیمی بیلن وضعّیتی نریمانوف  64گلدی

.       56ایندی(  و)    اوداسی نوکر آیریجا یئرلشن، هده مرتب اوچونجو آپاردی ائوه هلی  نمر
اولن   .5مطبخی ائتدی     تقدیم منزل قلی  3اوتا

ژوئنین   .  14بیز اوجوز        بورادا یئرلشدیک منزله یئنی نهایت، آخشامی، چرشنبه  ده،
. ایدی            یوخ نه هئچ باشقا للردن کتی و اوتوراجاق ماسا، تخت، حاضرلنمیش هدن  تخت

      . لزم     کی، یلر ائتد تکلیف بیزه اورادا گئتدیک کومیسارلیغینا خلق بیرگه لله  میرزاجلی
      . ایسه    میرزاجلیل باشلدیم، توتماغا سیاهه من هک وئر هسینی سیاه اشیالرین  اولن

 .    “ : او       یاز یلری شئ ضروری ان دئییردی و باخیر قلریما یازدی دوروب اوستونده  باشیمین
     . شئی       آرتیق دا دانا بیر دگیل ممکن کئچینمک اونلرسیز کی، یاز  اشیالری

همک!”.         اؤد جلریمیزی بور قالن یئرده هسینده عرف دؤنمک ییا باک تبریزدن  اولماسین
    . هئچ      هیه سیاه یازدیغیم میرزاجلیل ساتمیشدیق پالزلریمیزی ـ خالچا بوتون  اوچون

 .  ” دئدی           “ یوخ ده خواهشیمه ائتمک علوه پالز یا و خالچا دانه بیرجه اولماسا
بنیادزاده    (ـ 1 اوغلو خواجه /ـ 1886داداش /1938 4 24. خادمی)       دولت و پارتیا نشوروی آذربایجا  ـ

8 .      .   . سوور    آپاریب ایش قارشی جمهورّیتینه آذربایجان اولوب کمونیست بیتیریب کورس  آیلیق
نین           آذربایجا زماندا عین عضوو، ینین هس کمیت انقلب آذربایجان غلریندا چا ایلک لپ  دورونون

  ) یازا           یازی حالبوکی ائدیلیب تعیین کومیساری شلیگی مفت کندلی ـ فعله و کومیساری  معارف
صدری،).          کمسیونونون پلن دولت کومیساری، تورپاق کومیساری، ارزاق سونرالر  بیلمیردی

فدرال          زاقافازسوسیالیست صدری، و معاونی ینین صدر ینین شوراس کمیسارلر خلق  آذربایجان
  . تلر     کمونیس هییب ایشل کومیساری تورپاق یلری جمهور ”1938شوروی  “ دشمنی    خلق اونو  ده

 . بلر   هیی هل گولل هرک ائد اعلن
قارایئف  (ـ 2 یحیدر ضد)       1938ـ1896عل منافعینه ینین خلق آذربایجان ینین پارتیاس کمونیست  ـ

نفرت          دویغولرا مّلی هسی، یئتیرم یئرینه قسیز دانیشی قلرینی تاپشیری بوتون قارشی  اولن
ان             یولدا بو هرک ائد گلنی الیندن هسینه ملنم محک نفوذونون ارمنی و روس ندا آذربایجا هسی،  بسلم

   . قلری       دوردو قوللوغوندا هسی نمایند سئچیلن ایله هسی هم چکینم بئله شلردن ای فسیز  1937شر
      ”  “  ” سونرا  “  هلردن شکنج سورکلی یلر، ائند حبس آدلندیراراق دشمنی خلق و خاینی وطن اونو  ده

1938 . یلر    هد هل گولل مسکودا ده
ائو          ـ 3 لین میرزاجلی ایندی عنواندا هکی هد کوچ همین داشییان آدینی هنین یزاد تق سلیمان  سونرالر

 . یئرلشیر  هسی موز
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مورسکوی       بولشوی بیزی وئریب سند بیر آنبارا   1الیمیزه یئرلشن هسینده  کوچ
  ” “     ) هسینده.  حکای آدلی للر حامبا سونرالر هده بار بو میرزاجلیل یلر  گؤندرد

  .      (  ) تعمیره).     جّدی ایدی یوخ شئی بیر هئچ دگن درده گلن اله آنباردا  یازمیشدی
آتیلیب           تلردن دس مختلف کتیل، اوتوراجاق، ماسا، دولب، نئچه بیر اولن  احتیاجی

 . سایر      و قاجاق ـ قاب قالمیش
احاطه           کیمی چگیرتکه بیزی ییغناغی حامبال یالواج ـ آج مرکزینده ینین  باک

قولق.           هسینه حجتلشم ایله بیری ـ بیر اونلرین دینمزجه دوروب میرزاجلیل  ائتمیشدی
آسیردی. 

75
      ” “ دا  قلری دانیشی رهبرلیکله باغلی ایله ژورنالی ملنصرالدین لین  میرزاجلی

   .      . دوشموش  یاتاغا خصوصیله چکیردی اضطراب ائدیر، فکر او گئتمیردی  قایداسیندا
قان        هسیندن سین و هسی شّدتلنم ینین یلر آغر یاکبرین میرزاعل قارداشی  خسته

    . و     غذایا یاخشی یاکبرین میرزاعل گرگینلشدیرمیشدی درجه سون اونو هسی  گلم
   . کی،         یاخشی هله ایدی تسیز تأمینا و بؤیوک همیزسه عائل ایدی، وار احتیاجی هیه  معالج

 . گتیرمیشدیم      ارزاق احتیاط آز بیر تبریزدن

76
کلرینه         فابری تیکیش شوشا شوراسیندان کومیسارلری خلق سونرا مّدت  بیر

     . و      دگیرمانی اولن دارائّیتیم شخصی یلر وئرد مدرک منه اوچون ائتمک  رهبرلیک
   . بیر      ینین جماعت کند یلر قایتارد گئری هسینی ادار تصرفاتیمین هکی کندیند  کهریزلی

تصرفاتیمی            و دؤنوم گئری کی، ائتدی خواهش گلیب هسی نمایند عبارت نفردن  نئچه
          . چیخیب،  یوخا دیبلی یئرلی سو بیرینده کهریزین کی، یلر دئییرد نلر گل ائدیم  اداره
تؤکولوب             ده هم همیر، ایشل یاخشی دگیرمان ده گؤره اونا آزالیب، خیلی ایسه  اوبیرینده

کی،             گؤردو مصلحت منه ده میرزاجلیل سایر و وار احتیاجی تعمیره جّدی  داغیلیب،
دا           داها دولنیشیغیمیز دوشموردو، سهمانا شلری ای ده اؤزونون چونکی قاییدیم، هباغا  قر

آغیرلشمیشدی. 
    .      . و  یاشاییر بیزیمله منّور آلمیشدی آرواد تازا ادریس اری بوشانمیشدی  منّور

 . حاضرلشیردی    گیرمگه کورسونا مامالیق

. ـ 1 هسی   کوچ بلبل ایندیکی
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بیر            ملرل آدا گلن کنددن و ناتالیا ارمنی توخوجوموز کئچمیش اوغلوم، ایکی  نهایت،
      . و    یازیلمیش امر اوستونده میرزاجلیله قارایئف حاضرلشدیق قاییتماغا ییه کهریزل  یئرده

       . قدر      ییه کهریزل بیزه خدا یئول اساسًا، سنده بو ائتدی تقدیم سند بیر وورولموش  مهر
 . ایدی     هلی وئریلم اوتوموبیل اوچون گئتمک

.    24اوتون  خدا      یئول هن پوسکور یسی ایست جهنم دوشدوک یول یئولخا قاطارل  ده
اوتوموبیلی           کلری ائتدی وعد نهایت، و یلر ائتد مجبور گؤزلمگه گون اوچ  بیزی

تأثیر.          کسه هئچ مهر امر، سند، گؤندریلمیش یدان باک هکی الیمیزد یلر هد  وئرم
  .    ( خصوصی.      ( آخردا سالدی الدن بیزی میغمیغا آغجاقاناد گونده اوچ قیزمار بو هدی  ائتم

اوتون        یالنیز و اولدوق مجبور توتماغا . 30فایتون یئتیشدیک     کنده گلیب دا
 .    . بیر       دوشدو های جماعته دوشدوک ائوینه اوغلومون عمی گونو ایلک  گلیشیمیزین

   . منی       آروادلری کندین گلدی گؤروشه تؤکولوشوب کند بوتون قیرپیمیندا  گؤز
توتا          شلرینی یا گؤز یلری بعض ده یلرین کیش حتی یلر، آغلشیرد باسیب  باغیرلرینا

خیریمیزده،.           یاشامیش، یورددا بیر بؤیوموش، یئرده بیر بیز دگیلدی، ظرافت  بیلمیردی
ـ             بیر همیش، ائلم سلیک پی بیریمیزه ـ بیر وقت هئچ و اولموشدوق بیر  شریمیزده

 . همیشدیک      کسم حّقینی کسین هئچ همیش، اینجیتم بیریمیزی
     . انین     دگیرم بو کی، گؤردوم باخیب یلر قایتارد گئری دگیرمانیمی گون هسی  ائرت

 . لجاق      او لزم پول بؤیوک چوخ تعمیرینه
. باشلدیق         سالماغا سهمانا و تمیزلمگه ائویمیزی تالنمیش اشیالری  بوشالدیلمیش،

سهماندا           ـ سلیقه داغیدیلمامیش، حسابینا پولدین باغبان قوجا باغیمیز کهنه  یالنیز
. گتیرمیشدیم.         ییا باک اؤزومله تبریزدن خانمجانی قیزی انین باغب قوجا  قالمیشدی

شهرده           هییب گلم کنده بیزیمله ده گؤره اونا یلر، نشانلد اونو یدا باک ملری  قوهو
قالمیشدی. 

 . بو،          دوشدوک یاتاغا توتولوب قیزدیرمایا آغیر هامیمیز سونرا گوندن نئچه  بیر
     . ـ     ائتمیشدیم سهو همکده گؤزل من ایدی فسادلری هلرین گئج کئچیردیگیمیز خدا  یئول

 . اوزاقلشایدیم           یئردن دهشتلی او توتوب آرابا بیر گوندن ایلک ائله هک گر
سپتامبرین      کیمی بابتلشن آز هلر       7بیر یئنگ ووروب یئل کی، اولر دئمک  ده،

       . بورادا   ـ اورادا یلرینی بعض اشیالریندان ائویمیزین یلر کندل کؤچدوک ائویمیزه  اوینایان
 . دئمک.         یلر قایتارد گئری گتیریب یسینی هام ایدیسه وار نه کیمده یلر  گیزلتمیشد
شرایط              معّین دوشدو، قایداسینا کهنه ائشیگیمیز ـ ائو سونرا گوندن نئچه بیر کی،  اولر

ـ:           قاب باشقا و اشیالری مطبخ قلر، اوتوراجا ماسالر، بلر، دول تلر، تخ  یاراندی
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گئری          ماشینیمیزی تیکیش یاخشی و گوزگوموزو بؤیوک حتی لمپالر،  قاجاق،
      . بیر.      ساغمال بیزه علیش اوغلوم عمی یلر گتیرد پالزلری ـ خالچا سونرا یلر  قایتارد
 .      ”  “   . یازمیشدی  ده حکایه میرزاجلیل حّقینده اینک اوغرو او همین گؤندردی اینک

. توتولدوق           قیزدیرمایا ـ تیترتمه هامیمیز دالبادال یئنه سونرا گون نئچه  بیر
    . باغلی       حالیمیزل پریشان بو یلر ائدیرد قوللوق بیزه گلیب ایله ه نوب ملریمیز  قوهو

 . یازدیم   مکتوب میرزاجلیله
   . سویغونچولر،      اطرافیندا کندیمیزین ایدی هوریمیزده هند ده نلیک چتی بیر  باشقا

   .     . بیر     بؤیوک حتی یلر گلمیشد ده هطه حی بیزیم دولشیردی هلری دست قولدور ـ  قاچاق
       . ووروب    حبیبی اوغلو حمیدین فایتونچوموز ناورتاچاغی گو گونون وئردی باش ده  فاجعه

بیزی.            هم برابر لله جمی اوغلو خالمی سعادت قادین یاشلی قالیب مجبور  اؤلدوردولر
 . آلدیم          همه حمای اوچون همک ایشل ائشیکده ـ ائو ده هم قوروماق،

تلرینه           مصلح اونون ده هم سئویر، چوخ ائتمگی صحبت خالمل سعادت  میرزاجلیل
 .           . یاشادیغی  ایدی انسان بیر قاناجاقلی و مدرک چوخ طبیعتجه قادین بو ائدیردی  عمل

ـ           مجلس اوبا ـ ائل قلردا، ییغینجا بوتون چاغیردیغی یلرین کیش کندینده تلی  اف
 .    . ایدی     کاسیب چوخ ائدیردی اشتراک هلرینده مصلحتلشم غسففل آ تلرینده، مشور

9     . نشر     ژورنالی آرتیق کی، یازیردی آلدیم مکتوب لدن میرزاجلی  اوکتوبردا
یلر             شئ واجب بعضی پول همین و ائتمگه الده حّقی یول یالنیز ایندی هجک، هی  ائتم

 . چالیشیر  آلماغا

77
گونه          پیس داغیلیب و گؤره آزارلماغیمیزا ناغافل بئله هامیمیزین  میرزاجلیل

  ... من        قلر، اوشا حاضرلشیردی گلمگه کنده اوچون همک ائل برپا تصرفاتیمیزی  قالمیش
    . طغیان        یاتالغی قارین کندده یاتیردیق خسته هسیز فاصل کی، اولر دئمک ناتالیا،  و
رحمته.             دا اوندان و توتولموش یاتالغا دا قاسم نوکریمیز اعتبارلی و صادق  ائدیردی

بو.         کدرلنمیشدی، چوخ ائشیدنده خبرینی اؤلوم مین قاس میرزاجلیل  گئتمیشدی
    . هسینی        ایشلدیلم انین دگیرم آرا بو هسیردی تل دا آز بیر قاییتماغا ائوه ده بدن  سب

 . ائتمیشدیم     حواله سلیمانا معلمیمیز کئچمیش
دسامبرین    1921میرزاجلیل  ایل .  8نجی نلریمیزی    اوغل او، چیخدی گلیب  ده

. گتیرمیشدی            دا آدام بیر للی تحصی عالی برابر ایله اؤزو اوچون حاضرلشدیرماق  مکتبه
 . میرزاجلیل         چیخمیشدی گلیب تیمور اوغلو یسی باج لین میرزاجلی ایسه اّول  اونلردان
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  . زماندا         عین گتیرمیشدی هدیه منه آلیب فایتون یدان باک ایله هسی اجاز  نریمانوفون
الینده      اوچون آلماق آت . 10ایکی ایدی        وار دا پولو روس مانات میلیون

 . بیر           باشلدیق ساغالماغا یاواش ـ یاواش بیز سونرا چیخاندان گلیب ائوه  میرزاجلیل
     . چالیشماغا      دلدن جان ده میرزاجلیل یلر باشلد سلره در قلر اوشا کیمی بابتلشن  آز

ـ.              باغ هدیک، ائل تعمیر دگیرمانی آلدیق، ساتین قره ـ مال بوردان ـ اوردان  باشلدی
 . یاواش        تمیزلتدیردیک کهریزلری هدیک، ائل برپا چپرلرینی یاتمیش هطین حی انین،  باغچ

 . دوشوردو     آخارینا حیاتیمیز یاواش ـ

78
 . اونو       هلمیشدی دوز ایشه خدمتی ساغالمیش، یاکبر میرزاعل قارداشی لین  میرزاجلی

        . یاشادیغی   کوردلرین یوخاریدا، شوشادان باغلی ایله ایشی او، یلر ائدیرد اعزام نلرا  رایو
  . برک        هده نتیج یلر اوغورلمیشد پالتوسونو اونون اورادا و اولموش یوخلمادا  یئرده

   . ه       حادث بو دوشموشدو یاتاغا مدا آغدا آزارلییب قاییدانباش و  نجی 1922سویوقلمیش
مارسین   .      22ایل ستلجم    محکم یاکبر میرزاعل کی، اولدو معلوم وئرمیشدی باش  ده

    . اوچون.       ائتمک معالجه اونو گتیردی ائوه قارداشینی مدان آغدا گئدیب میرزاجلیل  اولوب
.    . اریییردی        هسی گؤزگؤر یازیق هدی ائلم کمک نه هئچ آنجاق گتیردیک، ملر حکی  ائوه

 . همیشدی     هل زد بئله قلرینی باغیرسا آرتیق ورم
. چیخیردی         هدن حوصل و یلشیر عصب چوخ هسیزلیگینه چار بو اؤزونون یاکبر  میرزاعل

  .    ( ) یامان     ائویمیزده داماردی قانی وورسایدین چیتمک چیرتما هجه، ائل ده  میرزاجلیل
 . ایدی  هلیک نقر قا

 . سپمه          چکیردی آجلیق جماعت وئرمیردی، امان تلیغی قی هک چؤر دا یاندان  بیر
       . دگیرماندا   گونونو بوتون کی، اولر دئمک میرزاجلیل، بوروموشدو عالمی  یاتالق

     . هک      چؤر اوچون عائله یالنیز ائوه پایلییردی اون یلره کندل چکن آجلیق  کئچیریر،
       . مجبور      ده بیز اولموردو، اونو بوغدا بعضًا بیلیردی گتیره اون قدر هجک یئت  بیشیرمگه

     . یالنیز      تاپیلمادیغیندان هک چؤر یلر کندل بعضی یئییردیک هگی چؤر داری یا آرپا،  قالیب
 . یلر  یئییرد ات

.         . باشلمیشدی   گؤیرمگه یاواش ـ یاواش باغچالر و للر چؤ ایدی سونو  آوریلین
باش            بونونل و یئییر دوزلییر، بیشیریر، توپلییر، علف ـ اوت للردن چؤ یلر  کندل

هگه.           دیل اؤترو اوندان اوغوج بیر یئمکدن، قارین بیرجه قاپیمیزا بعضًا یلر هییرد  گیرل
 .  ( یلر( گلیرد یولچولوغا
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   . باش       یلر اپیدم عمومّیتله، باشلدیم ائتمگه کمک هلره خست توتولموش یاتالغا  من
طّبی            بئله هلرله دفع نلره ائد مراجعت باشقا و جماعتینه کند مّدتده گئدن  آلیب

  . بو         آنجاق قورخمامیشدیم یولوخماقدان هلیگه خست ده وقت هئچ و ائتمیشدیم ملر  یاردی
 .          . ملر  حکی هدیم بیلم قالخا داها بیر و دوشدوم یاتاغا للرینده اّو هیین م یانیلدیم  دفعه

 . یلر     هد ائل آشکار یاتالق سپمه منده
      . اریین    حالدا امیدسوز مدن ور اوتاقدا بیر ایتیرمیشدی تامام باشینی  میرزاجلیل

 . قلر         اوشا یاتیردی یولداشی یولوخان یاتالغا سپمه ایسه اوتاقدا اوبیری  قارداشی،
!  !  !  .    . هک    چؤر هک چؤر هک چؤر هییردی ایست هک چؤر هامی یلر اید آج یاری شسیز، با

  . ایسه        منه ائدیردی قوللوق یاکبره میرزاعل بیرلیکده لله جمی اوغلو خال  سعادت
 . باخیردی       خانم فخری آروادی دول اوغلومون عمی

هیین  .    22م وضعّیتده      شسوز هو وقت همین هدی ائل وفات یاکبر میرزاعل یازیق  ده
      . اوستومه      هوشوم سونرا هفته بیر یالنیز اولماییب خبریم اؤلوموندن اونون و  اولموشام

  . قره            بو اؤلدو عمیم کی، دئدی و آغلدی آتیلیب بوینوما انور ییاندا، تان قلری اوشا  گلیب
   . قارداشینا       ایسه اؤزلوگونده آچیقلندی انوره میرزاجلیل گؤره وئردیگینه منه  خبری
     . تلرل        ساع گئدیر، قبرستانا گون هر بیلمیردی آییل هدن غّص غم یاخیلیر، ـ یانیب  گؤره

 . دالیردی      للرا خیا اوتوروب باشیندا مزاری ینین قارداش
   . بیزیم       سونرا اوندان ایدی ایتکی آغیر اوچون بیزیم اؤلومو یاکبرین  میرزاعل
    . قاباغی        اؤلوم کی، یلر دئییرد قالمادی آدامیمیز دوغما اولسون ده نفر بیر  اطرافیمیزدا

کی،            هییرمیش ایست هدان الل گوندوز ـ ه گئج بیلیب اولدوغونو آغیر وضعّیتیمین ده  منیم
        . کسیب     عمرومو منیم الله کی، یاخاریرمیش ـ یالواریب آل جانیمی منیم یئرینه  اونون

  . بیزیم        تلیک رحم نلر قالماسی اسیز آن قلر اوشا تکی یدیر، راض بونا وئرسین،  اونا
 . هییردی    ایست چوخ یامان قلری اوشا

هجه          ساد ایله الی اؤز شداشینا با بؤیوک هکی اوستوند مزاری ینین قارداش  میرزاجلیل
 .”   “ : نخجوانی   یزاده محّمدقل یاکبر میرزاعل یازمیشدی سؤزلری بو

79
     . آرپا      سنگیمیشدی، آز بیر آجلیق ایدی اورتالری ژوئنین قالخاندا یاتاقدان  من

    . محصولون        تازا دگیرمانا آرتیق ایدی وقتی گور ان ایسه ینین بیچین تاخیل  دؤیولوردو،
 . یلر  گتیریرد دنینی

 . اولدو        تلف یاتالقدان دا هلل یازیق اوغلو ایبیشین
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ایسه          اؤزو هسیردی؛ تل آپارماغا یایلغا شوشایا چیخارماغا، کنددن بیزی  میرزاجلیل
     . وئرمکدن     مکتبه قلری اوشا آخرلریندا اوتون قالجاقدی یده کهریزل مّدت بیر  هله

 .        . هییردی    ایست ائتدیرمک دوام فعالّیتینی ادبی ده هم ییغیشیردی گئتمگه ییا باک اؤترو
    . گئری      نلریمین ماشی توخوجولوق من یئرلشدیک ائوینده لین زینا قره بیز  شوشادا

توخوجولوق         قیزلرینا کندلی یده کهریزل چونکی وئردیم، عریضه اوچون  قایتاریلماسی
 .   . بیزیم     یلر قایتارد نلری ماشی هییردیم ایست آچماق تخانا اعمال اوچون  اؤیرتمک

توخوجولر           و همک ایشل کی، ائتدی خواهش ییئوا عل لیلی اوستا توخوجوموز،  کهنه
     . توخوجولوق     آدینا لنین کی، یلر دئییرد آپار کنده منی اوچون  یئتیشدیرمک

      .   ( ایپلیک  ( کی، وئردی سؤز بیزه میرزاجلیل ندور ممک آلماق ساپ ایپلیک  فابریکیندن
      . گلیب     آخرلریندا یایین یالنیز یانیمیزا او، آراشدیراجاق وضعّیتی باغلی ایله هسی  مسأل

.           . دوشدو  یول ییا باک گؤتوروب دا قلری اوشا سونرا دینجلدیکدن قدر بیر بیلدی  چیخا
و            قاییتدیم ییه کهریزل گؤتوروب دا نلری ماشی بیرلیکده ایله لیلی توخوجو ده  من

 . گیریشدیم   ایشه یئنیدن
.  1912آنباریمدا  مالی         بو ایدی وار پامبیق چیگیدلی قالن ییغیمیندان ایلین  نجی

   . هسینی        حّص بیر پامبیغین ایدی یوخ آلیجیسی هله آنجاق یلر، قایتارمیشد منه  دا
   . پارچا       ایپدن بو نلر اگیرسی ایپ کی، پایلدیم نلرینا قادی کند  تمیزلتدیریب

 . باکی.        یئرلشدیرمیشدیک بناسیندا مکتب کهنه نینی ماشی تیکیش دؤرد  توخویوردوق
توخوجولوق           یاواش ـ یاواش بورادا قیزلرا هلیک هل کیمی آلنا ایپلیک  فابریکیندن

هدیردیک.  اؤیر
”  1922میرزاجلیل  “ آچیلماسی     ینین ژورنال ملنصرالدین پاییزیندا ایلین  نجی

      . تلرده       وق اولن یدا باک او، زماندا عین باشلدی شلرینه ای آبونه و آلدی اذن  حّقینده
باغلی           حکومتله ینین یلر کندل کهریزلی ائتمیش مراجعت اونا دؤیور، ایاق هلره ادار  بعضی

 . ائدیردی   یاردیم شلرینه ای

80
توتولموش،       3کهریزلریمیز  گؤزلری مسیزلیقدان باخی اولونمامیش، تعمیر بری  ایلدن

      .( ) داغیلیب   تامامیله کهریزسه کئچن ایچیندن کندین باتمیشدی ایتمیشدی  سویو
 . یولوخوجو.         اولوردو هلی گئتم یول وئرست بیر اوچون سو جماعت  باتمیشدی

 . گئدیردی    آلیب باش کلر هلی خست
آلتیندا          طلر شر معّین گؤتورمگه هیه اجار کهریزلریمی اؤز منه رهبرلیک یداکی  باک
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           . ایشی  بو و گلدی ییه کهریزل پئتروف مهندس ـ سوچو مقصدله بو وئردی  اجازه
     . ائدن    استفاده سویوندان کهریزلرین بیزیم ائتدی تکلیف منه  سندلشدیرمگی

کی،           یلر دئد سسله بیر چاغیریب ییغینجاق جماعتی کندلرین قونشو و یلریمیز  کندل
بورالردا          باشقا صاحبیندن کهریزلرین بو چونکی لزمدی، قایتارماق گئری  کهریزلری

استثماری        قویولماسی، یولونا هسی، هدیلم ایشل هسی، تمیزلنم کهریزلرین کس  هئچ
 .          . من  لدیر دگی ممکن یاشاماق یئرلرده بو ایسه اولمادان کهریزلر بو بیلمیر الرینی  قاید

دا           دگیرمان قویولمازسا یولونا تمیزلنمزسه، کهریزلر چونکی اولدوم، مجبور ائتمگه  قبول
ممکن.           یاشاماق بورالردا ده اوچون منیم ایسه سونرا اولدوقدان بئله هجکدی هی هم  ایشل

اجاقدی.  اولمای
. اولدو           شریکیم منیم اولماقل یچی پا بیرینه اوچده قازانجین بگ علیش  قوهوموم

وار            دگیرمانی بیر کیچیک آلتیندا کهریزین بؤیوک اشاغیدا، دگیرمانیمدان منیم دا  اونون
  . یسینی.         یار پامبیغین تاپیلدی یلر آلیج پامبیغا کهنه کوفلنمیش ده طرفدن بو  ایدی

کیمی           یوخ آرشینمالی پارچا، چونکی دگیشدیم، بئزه ایسه یسینی یار وئردیم،  پول
    . ایسه،         کوسوب ـ کاسیب اوزولموشدو هلیب کهن باشیمیز ـ اگین پالتاریمیز، ـ پال  ایدی،

 . قالمیشدی     چیلپاق کی، اولر دئمک
. توتدوق            ایشچی مزدلو نفر ایکی اون یعنی کنکان، چرخه دؤرد بیرلیکده شله  علی

 .          . ایدی   لزم وئرمک سایر و ارزاق یاناجاق، یاتاجاق، اونلرا یلر باشلد ایشه مزدورلر
کهریزی            آخان ایچیندن کندین اّولجه اوچون ائتمک تأمین ایله سو تمیز  جماعتی

. یلر.          تاپد جسد چوروموش ایچیندن تونلین نلر کنکا هین تمیزل یولونو سو  تمیزلتدیک
  . یاری          سونرا اولمورموش اسکیک اپیدمی کنددن بری للردن ای ده گؤره بونا  ائله

    .( ) دگیرمانی      ایسه سونرا داها سوواردیق سولدیق چنارلری و غلری با  قوروموش
 . تمیزلتدیک    کهریزی بؤیوک هدن ایشل

1923       . شورا    تصرفاتیمی چؤکموش ـ تلریم فعالّی کیمی بو ایدی ایل  نجو
سوغان         کئفینه نلرین هی گؤتورم گؤزو دیرچلتمگیم یئنیدن ایله اذنی ینین  حکومت
یولوموزدا.           یازیر، سلر دونو ائدیر، للرینی عم پیس اؤز تدان آل ـ تدان آل  دوغرامیشدی
       . مدان   آغدا گون بیر لراق او هسی نتیج گؤزوگؤتورمزلیگین بو یلر چالیشیرد اولماغا  انگل

چیخیم،           مدن ائوی کی، یلر ائتد بیان و یلر گلد بیزه شلری امکدا ینین هس ادار  تحصیل
 . قلر    اجا آچ مکتب بورادا چونکی

قراری          حکومتین حّقینده قایتاریلماسی گئری ائویمین الیمده کی، دئدیم  اونلرا
 .   ”     .   “ : سایر.   و وئریریک بیز قراری بورادا بیزیک حاکمّیت یئرلی یلر وئرد جواب واردیر
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    . و       یلشدیریر عصب چوخ آنجاق یلر بیلمزد چیخارا زورل مدن ائوی منی اونلر  البته،
 . یلر  سالیرد ـ       1923ژانویه  22هیجانا للی عم مکتوبدا یازدیغیم میرزاجلیله ایلده  نجو

  . هنین          فوری قویمورلر همگه ایشل راحت منی بونلر کی، یازدیم هدیم، ائل شکایت شلی  1با
 : یازیردی     آلدیم، جواب اوندان ده

. 1923فوریه  1“ ایل   نجو
سنین!   . 1923ژانویه  22حمیده قلر      اوشا آلدیم مکتوبونو خلی تاری ایل  نجو

چوخ           سندن توتوب خبر هلردن خست و کلردن هلی خست گئدن آلیب باش یده  کهریزل
   :         . و  کهریزلرله او خاطرلدیرام داها بیر سنه اوچون وئردیگیم سؤز اونلرا یلر قالد  نگران

گل             چیخ هدن ائتم قوی ـ گؤتور دا چوخ گون ییغیلدیغی بوغازیوا انین ج یلرله  کهریزل
 . بیز.             گئدیر ایله آخاری اؤز و راحت شئی هر بورادا لراق او فرقلی هکیندن سیزد ییا  باک

   . هلیک      بیردفع دگیرمان حتی یاشاییریق نسیز هیجا و لسیز قالماقا بورادا قلرل  اوشا
شهرده           هدک وقت معّین بیرلیکده قلریمیزل اوشا بیز اّول ـ آخر بئله  دایانماسا
        . ادبیات     من وئریب، عمر الله کی قدر نه اولمالیییق مشغول اونلرل و هلی  یئرلشم
        . طرفدن،  بیر کی، بیلیرم دوشسم الدن قوجالیب ایشدیر چالیشاجاغام هسینده  ساح
طرفدن         باشقا قالمایاجاغیق، کناردا دّقتیندن پرستشکاریمین بسیز حسا ـ یسیز  سا

کی،            دوشونمه هئچ ده گؤره اونا قلر، چاتاجا کمکیمیزه بیزیم قلریمیز اوشا اؤز  ایسه،
 . حتی             یاشامالیییق حسابینا گلیر گلن هسیندن بهر انین باغچ ـ باغ و انین دگیرم و ائله  بیز

 . ایندی        کدیر هج وئر نلر امکا گئنیش اولدلریمیزا چاپی اثرلریمین کی،  دوشونورم
 . گل       بایرامیندا نوروز اولماسا هئچ قورخورسانسا سویوقدان

بو              گلسن ائویمیزه بو گون بیر سن کی، هسن بیل آن هر هییرم ایست سؤزله،  بیر
    . گؤرمک      ایچینده سئوینج قلریمی اوشا لجاق او بایرام ـ توی قلریمیزا اوشا  گلیشین

 . هجک     ائد ممنون حدسیز منی ایسه
    .     . یاز     اونو ده هم وئر تلر معلوما دقیق منه یاز وضعّیتیندن نلرین ماشی حالدا،  هر

 . کدیر           ه گر اولماسی ایپلیگین قدر نه اوچون هسی گرتم ایشین حاضرده حال کی،
 .    . آرتیق       بلر ساغالی تامام قلریمیز اوشا تدیر سلم ـ ساغ دا قلر اوشا دا،  مینا
  .       . چوخ  البته، چالیشیرلر درس فل سووارو معلم ایسه ملر آخشا گئدیرلر  مکتبه

  . بو         سن ائدیم کمک اوخوماسینا ینین بیر قلریندان اوشا گین ب علیش کی،  ایستردیم
          . گؤره   اونا بیلمیرم، اونودا هئچ تلری حرم هدیگی ائل بیزه تلرده وق سون دئ اونا هده  بار

آلماسی          تحصیل ینین قلر اوشا خصوصیله هییرم، ایست همک ائل یاخشیلیق بیر نسه  اونا
 . بیلریک.           ائده نه باشقا گؤروم یاز تکلیفیوی ده اؤزون سن هسینده ساح
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 . هییرم       ایست ائتمک کمک اوغلونا لین جل ده هم
  . نه          مظّفر چاتدیر ملریمی سل خلو چو جلل و سلیمانا بگه، علیش خالیا،  سعادت

سویغونچولر         یولدا گتیردیمی؟ ائوه آلدیمی، یسینی هام انین باغلم لدور؟ مشغو  ایله
 . نگرانام      گؤره اونا یلر، بیلرد آل الیندن

  .        . آیین   آپارسین حساب ـ حق سلیمانل مظّفر قوی اولونور نشر  11دن  1ژورنالیمیز
 .      . اؤزونه      ایدی ساتمالی قیمته یازیلن ژورنالدا گؤندریلمیشدی نسخه اون اونا کیمی  نه
       . میلیونو    سکسن میلیون، ایگیرمی میلیوندان یوز یعنی ایدی هلی گؤتورم فایض  ایگیرمی

 .” یدیر   هل وئرم بیزه ایسه

81
ممکن          جور هئج گئتمگیم شهره کنددن ائدیب قبول دعوتینی لین  میرزاجلی

مالّیه.          یلرله ایشچ مقاوله، باغلنان سلرله مهند باغلی ایله تعمیری کهریزلرین  دگیلدی
ـ         فعالّیتی انین دگیرم شلری، ای ینین تخاناس اعمال توخوجولوق بلری، حسا ـ  حق

       . باغلی       ایاغیم ـ الیم کی، اولر دئمک ائدیردی طلب اولماغیمی بورادا منیم بونلر  بوتون
   . داش.      باشینا ینین هامیس یلر وئرمیرد تلیق راح هئچ ایسه نلریم دشم  ایدی

اولموشدوم. 
ساخلنان       قالیب آراسیندا الیازمالری لین میرزاجلی  نجو 1923مارس  22تصادفًا

. هییرم       ایست ائتمک قید یئرده بو مکتوبومو ایل
.1923مارس  22“ ایل   نجو

یدن. کهریزل
   . ممکن!        ایسه قالماق بیلمیرم گئده چیخیب بورادان بوراخیب شئیی هر  جلیل

   .        . ینین   بیر او بیری وار ائتمه اداره یئرلی نئچه بیر بورادا دؤزولمزدیر چوخ  دگیل،
    .       . هنگامه  بویدا نه بیلسن قالدیریرلر اوستونه ینین بیر ـ بیر جماعتی تانیمیر  قرارینی
   . کهریزلر!        کی، آخر هدیم گؤتورم بوینوما هسینی اجار کهریزلرین ایل بیر دوز  قوپاردیرلر

       .   . باش  سایر و یاتالق سپمه کلر، هلی خست یولوخوجو چکیلدی سو داغیلدی  اوچولوب
         . بیلمیرلر،  هده ایشل کهریزلری کی، یلر ائتد اعتراف آشکار آچیق یلرـ کندل گئتدی  آلیب
تأکیدی.           عنین اجما و اشتراکی اجراکومون ده هم للیکله، یکد و للو کؤنو  باجارمیرلر

 . یلر        وئرد قرار حّقینده قایتارماق صاحبینه کهنه کهریزلری ایله
وئردیگی          مرکزین و اراق اساسلن بونلرا بوتون پئتروف هیدروتکنیک ـ  مهندس

هنین“  بیر         1فوری اعتبارلی کهریزلرین هلر هس بیلم هیه تمیزل کهریزی یلر کندل کیمی نه  ـ

263



     ” کهریزلری     لراق او اویغون سرانجامینا وئریلیر سیزه حقوقو هسی وئریلم  5آداما
      . اولماسینا      آغیر ینین طلر شر اجاره ایسه بیز وئردی هیه اجار علیشه و منه للیگینه  ای

. آغیردیر           چوخ ائتمک ترک یئرلری دوغما یاشدا بو چونکی گؤتوردوک، اراق  باخمای
کی،    اولر دانیشدیق،        2دئمک یلرله ایشچ تاپدیق، وسایط دوشدوک، دیلدن الدن  آی

وقتده         چاتدیردیغیمیز باشا تامامًا ایشی تمیزلتدیک، کهریزلری داغیلمیش  اوچوب
ییئف     حاج اسلم رئیسی بورونون . 1سیاسی منی      اولدو پیدا فل عسگرو مختار  امکداشی

. یلر         دئد هجگیمی ائدیل جلب مسئولّیته حالدا عکس یلر، چاغیرد استنطاقا  تعجیلی
    . یلر       ائتد مذّمت منی اورادا گئتدیم ائوینه آغالروفون جمیل لراق او تعجیلی  اونلرل

اوغلونو           قهرمان عیسی ییه ن گؤتورموشم، هیه اجار کهریزینی یلرین کندل من ییه ن  کی،
صدری           ینین هس کمیت تورپاق گؤره هیه ماّد سونونجو سایر و چیخارمیشام باغیمدان  اؤز

ژوکوفون      اؤلچن یئر و گلی یب . 1922نوامبر  16حاج بو     گؤستردیم آکتینی ایل  نجی
. یلر           وئرمیشد قراری قاییتماق صاحبینه کهنه و بوشالتماق باغچانی اونلر گؤره،  آکتا

 . ائله             اولماز چیخارماق ائودن اونو کی، یلر دئد و یلر قویماد محل آکتا بو اونلر  آنجاق
سوال             ـ سورغو منی باغلی ایله هسی وئرم هیه اجار کهریزلری مهندسین ده شکیلده  بو

   . کی،.        یلر دئد سونرا یلر آتدیرد امضا منه و یلر یازد مضمونونو استنطاقین  توتدولر
   “   . شلری    ای بوراخاق، یلری ایشچ اوندا منیم مدیر لز قایتارماق یلره کندل  کهریزلری
تمیزلمگی”           کهریزلری سیز کی، ییه ن یوخ، کی، یلر وئرد جواب سوالیما  دایاندیراقمی؟

 .       . بیلرسن     گئده کی، یلر ائتد بیان سونرا قایتاراریق جلرینیزی خر سیزین ائدین، دوام
وضعّیته            هانسی و چکدیم هلر ن کی، دوشورسن باشا و تانیییرسان منی  سن

بیلمیرم!           ایناناجاغیمی کیمه هجگیمی، ائد نه اوجقاردا بو اوزاق مرکزدن بورادا،  دوشدوم
    ! یوخسا       ممی، ائتدیری دوام ایشی رهبرینه بورونون سیاسی یوخسا پئتروفا، مهندس  ـ

ممی؟! دایاندیری
  . نئجه        هییم، نئیل هرم بیل اولونا جلب مسئولّیته حالدا عکس ییم، هل بیتیرم  ایشی

ا 1 (ـ ییئف     حاج اوغلو عبدالله /ـ 1889سلم /1938 12 26  . مکتبینده)   مل تدیر کمونیس  ـ
جمهورّیتینه         1919اوخویوب،  آذربایجان ییا باک ندان هشترخا اونو پارتیاسی کمونیست سونوندا  ون

  .      . ییخیلدیقدان    جمهورّیت ائدیب حبس اونو پولیسی جمهورّیت گؤندریب اوچون همک ایشل  قارشی
     . ینین       هس کمیت اجرائیه قضا شمکیر سونرالر ائدیلیب تعیین رئیسی میلیس ینین قضاس شوشا  سونرا
ینین          هس کمیت اجرائیه محلی هباغ قر معاونی، ینین کومیسار شلر ای داخلی آذربایجان  صدری،
ینین            هس کمیت اجرائیه رایون گؤیچای رئیسی، ینین هس ادار نقلّیات ـ یول باش آذربایجان  صدری،

  . تلر  کمونیس هییب ایشل . 1938صدری    ” بلر  “  هیی هل گولل هرک ائد اعلن دشمنی خلق ده
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  !   . فل،  باقرو سن وئر مصلحت بیلمیرم هییم، .1ائل دانیش      فله قارایئ ایله، اوغلو ی  آغامال
          . وار    نییمیز اوغجوموزدا ـ الیمیزده ده علیش یازیق ده، من گؤندر جواب تلقرافل  منه

 . یلره         ایشچ دوشدوک بورجا باشلی ـ ی لل عم هدیک، خرجل کهریزه یسینی هام  ایدیسه
!    10ـ 8گونده  خجالت      و یلیق یچ رسوا بؤیوک دگیل ظرافت وئرمک تاخیل  پود

  . گؤیه!       قلرینی پاپا چیرتلییب چیچگی قلرین قولچوما هخور مفت و پخیل هیم  ایچیند
.         . یلر   تمیزلتدیرد هاوایی بیزه کهریزلری کی، سورتورلر للرینه ا للرینی ا توتورلر ـ  آتیب

 .    . هییرم   گؤزل جواب صبرسیزلیکله بیلمیرم یازا داها
حمیده”. 

ژورنالین     کی، یازدی “18میرزاجلیل داناباش      ده هم حاضرلشیر، للیگینه  ای
          ” قلر  اوشا ده هم اؤزو، هم ده گؤره اونا هلشدیریلیر، صحن پیئسی معلمی ینین  کند

 . ائدیرلر     خواهش گلمگیمی ییا باک مطلق
” 20آوریلین  “   . ایل      ین ملنصرالدین تلر غزئ دوشدوم یول ییا باک ییغیشیب  ده

      . و        منی باغلی ایله ه حادث بو گؤرولوردو شلری ای حاضرلیق و یازیر باغلی ایله  دؤنومی
  . سهو          تاماشا، یلر ائتد دعوت اجلسا ائوینه اوغلونون ی آغامال صمد دفعه ایکی  مینانی

هیین   م .  10ائتمیرمسه، هیین      م ائدیلدی تقدیم تئاتریندا مایلوف یا    5دا و  دا 6ده
“        ”  [ کئچمیش“[ حقیمده منیم ایله امضاسی شادونتسا غزئتینده رابوچی  باکینسکی

سایر”           و ساتیر سویو شدیر، ائتمی ضبط کهریزینی یلرین کندل خانم حمیده هچی  خیرّی
”  “ . هچی          خیرّی کئچمیش ائدیلدی چاپ مقاله یازیلمیش یلر شئ مرزه ـ هرزه کیمی  بو

        . نه   هیین ن اینانمیر، نلرا یال بو نلر تانییا منی البته، یازیلمیشدی آراسیندا  دیرناق
 . بیلیردی   بیلن اولدوغونو

  . ائله        او، حّدتلنمیشدی چوخ هسینه گئتم تخریباتین بیر بئله مطبوعاتدا  میرزاجلیل
ملرا           قورو یوکسک باشقا و شوراسینا کومیسارلری خلق مدان آدی منیم وقت  همین

   . هلرده       عریض بو میرزاجلیل یازدی عریضه اوچ باغلی نلرل بهتا سؤیلنمیش  عنوانیما

( ـ 1 باقروف     اوغلو میرعباس /ـ 1896میرجعفر /1956 5 26. جّلدی)     ینین خلق آذربایجان  ـ
)   (” “) صدری    چکا کمسیونونون قالعاده فو نشوروی /آذربایجا /1921 2 1922/ـ 21 2(، 
)  (”.  .  . صدری    (“ او پ ق ینین هس ادار سیاسی دولت نشوروی 1922/آذربایجا /ـ     2 /1927 5  ؛22

/ /1929 1 /ـ 27 /1930 8 کاتبی)        (6 بیرینجی هنین کمیت مرکزی پارتیاسی کمونیست آذربایجان ،
(1953ـ 1933 صدری)       ینین شوراس کمیسارلر خلق آذربایجان  ).1953ـ 1933ـ 1932،

 . گئرچکلشدیریب       ایله الی اونون تضیقی نداکی آذربایجا آذربایجان   1943استالین ایلده  نجو
 . قورتاریب    ائدیلمکدن سورگون خلقینی
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هندارخ           اوچون ائتمک تکذیب ملری اتها عجایب بو و آراشدیرماق فعالّیتیمی هکی  کندد
 . ائدیردی     خواهش هسینی گؤندریلم کمسیون رایونونا

82
   .    . سدا     یارو ایکینجی لوژدا ایدیک اورادا هامیمیز چاتدی گلیب گونو تاماشا  ایلک

.     .    .  ( دگیلدی( قایداسیندا نسه هسن، دئی ایدی هیجانلی میرزاجلیل اوتورموشدوق هده  طبق
      . دؤنومی    ایل کی، اولدو بللی سونرادان چالینمیردی موسیقی تلردا آنتراک هسه  نی
اوچون         اونلر یالنیز ده موسیقی شلر، ایمی کئفده هاراداسا یلری  تشکیلتچ

چالینیرمیش. 
.    . یلر     قالمیشد چاشیب یلر تاماشاچ یلر آچماد هلری پرد سونرا تدان آک  ایکینجی

یلر         تشکیلتچ چونکی همیرمیش، ایست ائتدیرمک دوام اویونو تلر آرتیس دئمه،  سن
سؤزلریندن           و وئرمیش سؤز وئرمگه سونرا تدان آک ایکینجی پولو چاتاجاق  اونلرا

یلر.  قاچمیشد
     .    . ائوه    آندا همین بیزدن او، ایتیرمیشدی باشینی میرزاجلیل قوپدو معرکه بیر  بؤیوک
  “ :    .    . بیر   سونرا بوندان دئدی یولدا میرزاجلیل قاییتدیق ائوه بیز ائتدی طلب همیزی  دؤنم

 .” هرم      وئرم یلیق راض کئچیرمگه دؤنومی ایل داها
هیین         م آنجاق اینانمازدی، دا یوخولرا دگیلدی، موهوماتچی سحر  18میرزاجلیل  ده

     . تأثیر         محکم اونا یوخو بو گؤروب یوخو پیس کی، دئدی و دوردو فسیز کئ  یوخودان
 . گؤرموشدو.         قان آدام، اؤلن وئرن، جان یوخوسوندا او، همیشدی ائل

. گئدم          گؤرمگه قیزینی انین مین کی، ییغیشمیشدیم آخشامی گونون همین  ائله
    . آغیر      دوغان هلیگیندن خست قاراجگر دوشموشدو حدان رو چوخ مینا تلر وق  سون

       . هیه   نتیج چونکی وئرمیردی، یلیق راض ایسه هیه مداخل جراحی ایدی وار  توتمالری
    . انین.        مین وقت بو یوباندیم آز بیر اولدوسا نه ائوده بیلمیرم، اوغلو  11اینانمیردی  یاشلی

 . ووردو            سلحل اؤزونو آنام کی، دئدی یئتیردی، بیزه اؤزونو خبرله بیر دهشتلی
       . جان    و اولموش غلطان انینا ق یوخوسوندا دئمه، ایدی ایچینده حیرت  میرزاجلیل

       . مصیبتیمه    دهشتلی منیم ایله قلبی بوتون او، گؤروبموش قیزیمی اولن  وئرمکده
 .       . وئریردی  تسّلی منه قدر گلدیگی الیندن ایدی شریک

    . مکتوب      اّول انتحاردان قیزیم آلدیق همیزه حمای اؤز قلرینی اوشا یازیغین  مینا
        . و    باغیشلییم اونو کی، ائدیردی خواهش ایسه مندن بئزیب یاشاماقدان کی،  یازمیشدی

     . ایتیرمیش   باشینی اضطرابدان ایسه میرزاجلیل گؤتوروم همه حمای قلرینی  اوشا
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 . وئریردی       تسّلی و چکیر باش دایم دامادیمیزا

83
  . ژوئنین  دوشموشدو یلر گؤتوروب      6ایست ده هلریمی نو دا، قلریمی اوشا  دا

  .       . دا   او بیتیرمیشدی یئنیجه سلرینی کور مامالیق ده منّور دوشدوم یول ییه  کهریزل
 . هییردی       ایست ائتمک خدمت فلرده طر بیزیم گئتدی، بیزیمله

    . جمیل     اوغلو خالمین سعادت هییردی گؤزل هلیک نقر قا بؤیوک منی یده  کهریزل
       . نلر   قادی چکمیش مصیبت لراق، او اویغون عادتینه ائل ائتمیشدی وفات مدن  ور

 .         . منی  آغلمادی قطعًا گلنده اوزه ـ اوز خالمل سعادت یلر آغلیارد  قوجاقلشیب
  “  :      . آل،    اله اؤزونو دئدی باخیب دیک ایچینه گؤزومون ده هدی کؤورلم هئچ هنده  گؤر

  .     . خبرلر    پیس خدور چو حّدیندن دشمنین سنین سینما آغلما، دوشمه، حدان  رو
       : قارووولچو   بیزیم سلیمانی، یسی هچ ادار انین دگیرم بورو سیاسی اول حاضر  ائشیتمگه

 .” ائدیب      حبس قارداشینی اونون و جللی
 .         . کنده    گلر باتمانل گلنده درد کی، بلر هیی دئم یئره هاوایی اولدو آغ لپ  بو

وئردیگیم          هدار علق ایله یوخلنماسی فعالّیتیمین سونرا گون نئچه بیر مدن  گلیشی
       . یولداش     و واینئر یولداش آدی نلرین گل بو گلدی کمسیون یدان باک اساسًا هیه  عریض
         . معلومات  حقیمده منیم یسیندن اراض رایون بوتون کی، دئدی واینئر ایدی  شیخیان

 . هییب         دئم شئی بیر ساوایی یاخشیدان کس هئچ و توپلییب
. ائتمیشدی           سوال ـ سورغو حقیمده چاغیریب آغالروفو جمیل اجراکوم بیزیم  واینئر

 . همین             مّنتداردیر منه گؤره آلدیغینا تحصیل کی، دئییب و وئریب رأی مثبت دا  او
 . بوندان        آلمیشدی تحصیل مکتبده آچدیغیم اوچون باللری للرین یوخسو  اجراکوم

 . گؤندرمیشدیم        اوخوماغا مکتبینه تصرفاتی کند س تیفلی اونو علوه،
اساسیندا           رأیی ینین ال اه باغلی فعالّیتیمله الی فاید منیم کی، دئدی واینئر  یولداش

مله            منی و هجک قیمتلندیر بونو حکومتی شورا کی، ائدیر امید و حاضرلییب ه  معروض
 . قدیر      اولوناجا تکذیب هسی مسأل گناهلندیرما قسیز ح باغلی

تؤکولوشن          اوستومه طرفدن هر هلیک، خست مصیبت، ـ وضعّیتیمی بو ملریم  قوهو
تاپیم،            آلچیق مدان آدا بیر کی، توتدولر دیله منی گؤروب نلری قوزغو ـ  قارقا

قلر           اوشا خصوصیله الی، هو تمیز یئرده بیر اونلرل گؤتوروب ده هلری نو قلری،  اوشا
    . ایدی،        هلی صرف قالماق آلچیقدا گئدیم داغا کئچل سویا، تورش اولن الی فاید  اوچون
     . نوکرلر،       ییغیشیب، عائله نئچه بیر هجکدی هی گلم لزم وئرمک پول ائوینه یایلق  چونکی
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 . قالخدیق              سویا تورش کیمی کؤچو کؤچری ایله آرابا ـ آت قره، ـ مال یلر، خدمتچ
      . هلی     ائنم غدان دا وقت همین بدن سب بو باشلییر یاغمور غلردا دا للرینده اّو  اوتون
 . شوشادا.           هدیم بیلم دؤنه ائوه اولدوغوندان ایستی چوخ کندده موسمده او آنجاق  اولدوق

هم             اؤتوشدوروم، یلری ایست هم کی، قالدیم اورادا مّدت بیر قلرل اوشا توتوب اوتاق  بیر
ائده          نه اوچون چیخماسی هدان قخان دوستا ملریمین آدا توتولن هسیز گنا گؤروم  ده

بیلیرم. 
قورتارا           سدن حب ملریمی آدا نهایت، سونرا، للریمدن گ ـ گئت چکن مّدت  بیر

      . بیر.      بئله لدن میرزاجلی قاباق چیخمازدان یول دوشدوک یول ائوه بیرلیکده بیز  بیلدیم
 : آلدیم  مکتوب

. 1923ژوئن  26“
 ! حمیده  عزیز
یالنیز   ندن (  10س و       توتولماسی ملرین آدا آلمیشام مکتوب بیر تاریخلی  ژوئن

      .( گؤرموشدوم    مصلحت سنه اولرکن یدا باک هله حّقینده اولونماسی مصادره تلرین  آ
 .         . سندن   هجک اوز چوخ سنی وضعّیت مشکل اداکی اور کی، بیلیردیم گئتمه هباغا قر  کی،

حّقینده          آلینماسی تورپاغین کلردن مال کئچمیش بوتون کمیته مرکزی بورادا  سونرا
.         . گئدیر  قلردان تورپا هانسی صحبت دوشمورم باشا کی، هرچند چیخاردی  قطعنامه

     . فتنه       کی، هییرم ایست خاطرلتماق سنه قالمامیشدیر تورپاق بیر هئچ کیمده هئچ  آخی
بوتون           عاید هسینه اجار تورپاق ایله هسی شعب تورپاق اوچون یایینماق فساددان  ـ

         . بئله   اولسا مقصدین یلیک معارفچ و مدنی هانسی دا، اونسوز دور اوزاق شلردن  ای
       . کی،    ائدیرم خواهش تأکیدله سندن سؤزله، بیر اجاق اولمای خیریوه سنین  وضعّیت

       . بیر    باغلی ایله هسی تربی قلریمیزین اوشا سنین بورادا ییا باک گل کؤچ، هلیک  بیردفع
   .       . همک   ایشل ده، بیر بیلرسن ائده کمک شلریمده ای ده منه واردیر هلیگین عهد  ییغین

 . ایشلرسن   اولرسا نّیتین
هدیگین            ایست سنی کی، وئریم خبر سنه ائتدی خواهش اوغلو آغامالی نلرده گو  بو

 . بیلر   هلده دوز ایشه
 . آنجاق،          دانیشمیشام ملرل آدا اولن لزم هده بار حلر سل و تلر آ حبسی، ملرین  آدا
 . ایشین           بئزمیشم ائتمکدن مراجعت اوچون شلری ای کند بو کی، دئییم دوزونو  حمیده،

باشا            بئله من ده گؤره اونا باشلییر، قالماقالی ینین بیریس او همیش بیتیرم  بیرینی
. هشک            یئرل شهره لراق او هلیک بیردفع ـ وار یولوموز چیخیش بیرجه بیزیم کی،  دوشورم
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   . سن            کی، آخیر هک وئر هیه اجار دا دگیرمانی گتیرک، شهره دا یا ساتاق، یا دا  فایتونو
 ! یوخ    یا یاشامالیسان، راحت

آدینا          مظّفرین آغداما ایله باغلماسی پوست نلرده بوگو تلرینی آل ایش  منّورین
       . آل.      تاپیب هله ایسه گوزگونو و چناق قالیب دولبدا چیخیب مدان یادی تنظیف  یوللدیم

 . هجگم.    گؤندر آلیب آنجاق همیشم بیلم
اونون         داشینماغیم فکریندن گؤندرمک ییه کهریزل جللی گؤرونور، هدی، گئتم  لیدا

    ”  “    . فکریمی  سونرا چاتدیراندان خبرینی باتیب اکین سنین ایسه من هدی گلم  خوشونا
     . هم.        علق بیر هئچ ایندی منیم هدیم بیلم دوشه باشا اینجیدی، گؤره هیه ن لیدا  دگیشدیم

 . هسین.        ائل دعوت خبرسیز مندن اونو مظّفر قوی خدور یو
شبگ؟          علی مظّفر، هییر؟ نئیل قلر اوشا هدیر؟ نئج باشین ـ انین ج صّحتین،  سنین
یازمیرسان؟            مکتوب تئز ـ تئز ییه ن قالمیسینیز؟ اوتوروب کندده کیمی ییه ایند ییه  ن

گؤتوروب            دا قلری اوشا هنه بیت یای کی، بودور آرزوم بیرجه وارمی؟ احتیاجین  بیر
 . اولق        یئرده بیر ده بیز کی، آخر هسن، گل

    . و       نشری اثرلریمین سونرا هیم بیتیرمکد آرتیق پیئسی باشلدیغیم قیشدا هله  من
 .     . باخاریق    ایسه سونراسینا داها اولجاغام مشغول ایله سایر

 .    . دئ  سلم شبگه علی قالین غلیقل سا
.” لین  جلی سنین

. 1923اوت  12“ ایل   نجو
 ! حمیده  عزیز

گؤندردیگیم           شوشایا آدینا مظّفرین و آلمیشام مکتوبونو ایکی سنین آرتیق  من
. گؤندرمیشم             جوراب جوت اوچ و قهوه چای، فونت بیر شکر، فونت اون  باغلمادا

 . سنه         هجکسن گئیین ایالتده اونلری سن دا، اونسوز آلمادیم، یسینی باهال بلرین  جورا
  .    ” “    ” اونلری“  بیلمیرم گؤندریلیر دا ژورنالی ملنصرالدین و غزئتی رابوچی  باکینسکی

           . آز   بیر ایندی آنجاق اولدو، یلر ایست برک مّدت بیر یدا باک بورادا، یوخ یا  آلیرسان،
هییب.  سرینل

      . شبگی      علی و مظّفری مدا آغدا کی، دئدی اوغلو گین ب رحیم ـ گلمیشدی  باهادور
گؤروبموش. 

    . ادان      قاباقج اولجاغینی بئله بونون کئچمیر خوش گونون اورادا کی،  یازیرسان
    . مختار        ایسه سونرا بوندان گؤرموردوم مصلحت گئتمگیوی هباغا قر ده گؤره اونا  بیلیردیم،
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       . فلن      ـ تخریبات مّدت بیر کی، آیدیندیر لجاق او پیس داها وضعّیت غدا هبا قر  اولن
    .       . مصلحت  سنه داها بیر کلر هج اینجید یئره هاوایی ملری آدا چوخ بیر هجک وئر  باش

  . کی،           گؤردون قال بورادا و گل ییا باک بیرلیکده قلرل اوشا آخریندا اوتون کی،  گؤرورم
 . بو،          یلر ساخلد ایچریده نئجه یایی بوتون بیرلیکده ایله قارداشی لی جل هسیز  گنا
         . بویو   عمری کی، سوروشمادی سدن ک هئچ کس هئچ آنجاق ایدی قانونسوزلوق  بؤیوک

    . بوروسوندان       سیاسی شوشا من عبارتدی هدن ن گناهی ملرین آدا بو همیش ایشل  رنجبر
اونلرین             قصدًا بیل ائله ایسه سن گؤرمورم، یولو چیخیش بیر باشقا دورماقدان  اوزاق

      . هگوی    چؤر بئله باشیندا غلرین دا یایلقدا، سن آتیرسان جان اولماغا  یاخینلیغیندا
یاشاییرسان؟       ییه ن اورادا داها بیلمیرسنسه یئیه راحت

.  ( گتیردیم           ( /  قفس نین هین بیر اولن خوروز بیر و تویوق اوچ ایچینده اوچون  انور
  .     . وئلوسیپئد    مدحته یومورتلییر گون هر قلر تویو باغلنیر لل قیفی قاپیسی  هینین

 .   .  ( سلم( /  ییا هام آلیرام لآتی یئ دوچرخه
جلیل...”. 

84
     . ایسه      مرادی هم نو یاشلی آلتی گؤندردیم اوخوماغا ییا باک اوغلنی بؤیوک  دؤرد

 ”     “      . یازماسینا  گل ییا باک بوراخ شئیی هر تئز ـ تئز لین میرزاجلی ساخلدیم  یانیمدا
قایداسینا            ایندی ـ ایندی و ایله بل ـ گوج ینین تخاناس اعمال توخوجولوق اراق،  باخمای

   . توخوجولوق       هوسله چوخ گلیردی حیفیم گئتمگه قویوب یاریمچیق شلرینی ای  دوشن
کندلی          هین بسل امید قلرینا لجا آ معاش یاخشی و قلرینا لجا او اوستا هرک  اؤرگن

        . کی،      ایدی ایش بیر ماراقلی قدر او بو، وئرمیردی یول انصافیم گئتمگه آتیب  قیزلری
 . بیلمیرسن       ائده ترک جور هئچ قوشدونسا باش

حقیقت          (  در ایپلیک آنجاق چابالدی، ـ چالیشیب دؤیدو، ایاق یئره هر  میرزاجلیل
     .   ( نئچه     بیر ایپدن اگریلمیش لله ا هدی بیلم تاپا توخویارلر ساپدان یوخ ایپدن  پارچانی

       . هل،    گؤز چوخ ایسه پدان سا ایپک اگریلمیش لله ا توخودوق دسمال سفره،  شال،
      .  ( خوشونا   (  قدر او لین میرزاجلی پارچا بو توخودوق پارچا ایپک پارچا هر بنز  چئسونچایا

 . بیزیم           ائتدی سفارش شالوار کت یای اوچون اؤزو مالدان همین کی،  گلدی
اؤزلرینه          ملریمیز آدا یاخین و قلریمیز اوشا بوتون پارچادان شال بو  توخودوغوموز

( )       .  ( گیروانکا ( فونت نئچه بیر هسی هر نلر قادی کندلی یلر تیکدیرمیشد پالتار  کوستیوم
     . خوشونا        یامان ینین هام ایش بو توخویوردوق پارچا ایپدن بو ایسه بیز یلر، گتیرد  ایپ
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   . ائدیردیم.         حساب من قازاناجاغیق اوغور ایشده بو کی، ائدیردیک امید چوخ  گلمیشدی
حسابینا            هلرین دزگا بو اساسًا یلر کندل هلرده اؤلک خارجی باشقا و کده بلژی هلندده،  کی،

بیر.           بؤیوک نئجه آراسیندا ایندیکی ایله توخونماسی پارچا ابتدایی گؤر بلر هشی نل  زنگی
            . باشقا  و خالچا وئرنی، زیلی، چادرا، جئجیم، قیزلر و نلر قادی بیزیم آخی واردیر  فرق

 . یدیر    اوستالر هل گؤز للرین ما توخونما
رایونا           1924 بیزیم باغلی ایله هسی وظیف خدمتی باقروف میرجعفر یازیندا ایلین  نجو

     . باش.      دا تخانامیزا اعمال توخوجولوق بیزیم گلمیشدی گؤروشومه ده منیم او،  گلدی
      . هلی.      صرف ان کی، وئردی سؤز او، گلدی خوشونا چوخ باقروفون تخانا اعمال  چکمیشدی

بیزه   یدان باک طلرله . 100شر هجک        ائد گلنی الیندن اوچون گؤندرمک ایپلیک پوط

85
1924 . ییغیشیب          گلدی کنده گؤتوروب دا قلری اوشا میرزاجلیل یاییندا ایلین  نجو

      . ملکونده    ینین عل مشهدی هسینده، کوچ فلی یوس حاجی گئتدیک شوشایا یئرده  بیر
 .        . گلمیشدی     خوشونا چوخ لین میرزاجلی ائو ساده بو هدیک ائل کرایه ائو اوتاقلی ایکی

آلچیقدا          قالخیب سویا تورش هلیگینه هفت اوچ وقتینده جیرهاجیر ان  یایین
صّحتینی.           چؤکموش لین میرزاجلی سانکی هوا و سو شفالی طبیعت، اعجازکار  یاشادیق

     . قلرل    اوشا ائدیر، ظرافت شنلنمیشدی، او، گتیرمیشدی اؤزونه و  دیرچلتمیش
   . اودون.         هدن مئش آنجاق گلیردی لزم قالماق اوجاق کی، سویوقدو ائله الر اور  اگلنیردی

         . بیر    چووال، بیر هدن ائتم قوی ـ گؤتور چوخ میرزاجلیل ایدی یوخ نوکریمیز  گتیرمگه
.           ( هک ( گئد گتیرمگه اودون هیه مئش گلین کی، توتدو اوز قلرا اوشا گؤتوروب ایپ  قیطان

     . یول        یالین ایاق دا هامیسی یلر گئتد گؤیده شلر، ایمی بند هیمه ائله دا قلر  اوشا
بیر.             چیگنینده میرزاجلیل بودور، گؤردوک ده بیر سونا کئچندن آز بیر ادان آر هلدی  دوز

. گلیرلر          اودون شله بیر هگینده کور ینین هس هر ایسه قلر اوشا قامقالق،  جووال
اودونا            ده ینین اؤزلر سونرا یلر، قالد باش ـ چاش هیه منظر بو اّولجه  قونشولریمیز

 . یلر       گئتد اودونا هیه مئش بوراخیب هخانالیغی یئک اولدوغوندان جلری احتیا
آیین          20اوتون  سونرا، گون نئچه بیر قاییتدیق، شوشایا کیمی میرزاجلیل  26ه  دا

      . هم   سین اؤسکوروردوم، محکم سارسیلمیشدی، یئنه صّحتیم قاییتدی ییا باک کباشینا  ت
دنیز.          قره دوشونور، اولدوغونو التهاب جگرلریمده و بوغازیمدا ملر حکی  آغریییردی
   . هده       بار بو من یلر ائدیرد حساب ضروری آلماغیمی معالجه ساناتوریالریندا  ساحلی
     .      . منه   هده بار بو او، هیجانلندیردی یامان اونو خبر بو وئردیم خبر  و 952میرزاجلیله
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955  . بلری    مکتو بو یازدی بلری مکتو هلی ینین    نومر آکادمیاس ملر عل شوروی  اتحاد
هسینه   شعب . آذربایجان وئرمیشم  تحویل

 
86

یداکی         1923 باک منّور قیزی اولن ازدواجیندان بیرینجی لین میرزاجلی ایلده  نجو
هخاناسیندا          خست آغدام و گئتدی هباغا قر بیتیریب کورسونو مامالیق بوراخیلیش  ایلک

        . بیزیم  داواتداروف مظّفر اوغلوم اولن مدان ازدواجی بیرینجی منیم باشلدی همگه  ایشل
   . بو        سالونوموزو من گیردی ایشه بیرلیگینه کرئدیت هکی کندیند کهریزلی  یاشادیغیمیز

       . کمک   منه شلریمده ای تصرفات مظّفر زماندا عین وئرمیشدیم اختیارینا هنین  مؤسس
هسینده        1924ائدیردی.  عرف دوشمک یول ییا باک قلرل اوشا سپتامبریندا، ایلین  نجو

 . بلر          گلی قرارینا ائولنمک منّور و او کی، بیلدیردی منه مظّفر
یئرلشن         تلیگینده وئرس بئش کندین بیزیم چیخیب هخاناسیندان خست آغدام  منّور

       . ییا    باک وئریب تحویل اونلرا شلریمی ای اؤز من گیردی ایشه هخاناسینا خست  هندارخ
        . همی   معالج منیم مهمانداروف بگ ابراهیم دوستوموز عزیز بیزیم دوشدوم یول هیه  معالج

 . گؤتورموشدو  بوینونا
       . الفبا    یئنی ایله دعوتی اوغلونون ی آغامال او، هدیم بیلم تاپا ائوده  میرزاجلیلی

 . گئتمیشدی      سفره ایشگزار باغلی ایله هسی مسأل
)        ” پوست“ هسی یئرلشدیریلم ائوه بیزیم ینین هیأت ه تحریری ژورنالی  ملنصرالدین

هسی،  .    56کوچ و)     اوشاق بئش ائویمیزده ائتمیشدی داریسقال یامان  یئریمیزی
     . دا      رازینا اولیا آشپزیمیز هلیک اوست آلیردی تحصیل زماندا عین یاشاییر، ییئتمه  یئن

      . ـ    تلرده وق اولمادیغیمیز بورادا بیزیم قالیردی بیزده ایله  نجی 1922ـ  1921قیزی
ایله              آناسی دا او وئرمیش، آبرامووایا نینا یولداشی کورس اوتاغی بیر بویوک منّور للرده  ای

      . آدام   قدر بو بیز، هده نتیج یئرلشمیشدی اوتاغا .2همین اولموشدوق    سیغیشمالی  اوتاغا
قلرین         اوشا حتی همیشدیک، ائل اوتاغی یئمک اوتاغی الیق آر هین دوشم  ایشیق

 . یلر   یاتیرد اورادا یلری بعض

87
    . ممنون      سیاحتیندن اؤز او، یلر قاییتد سفردن یاوغلو آغامال و میرزاجلیل  نوامبردا

شهرلرده.          باشقا و سمرقند اورئنبورق، سامارا، لنینقراد، مسکو، اونلر  قالمیشدی
. دانیشیردی.        هلریندن حادث یول و هلریندن مشاهد آغیزدولوسو میرزاجلیل  اولموشدولر
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 . گتیرمیشدی    آلیب کتاب خلو چو
    ”  “ بو     ایسه اوستونده ینین کتاب کتابی ملیق ساغل آلدیغی اوچون منیم  مسکودان

.”        “  : خانما  حمیده ائتمیش معالجه یلرینی کندل بویو عمری یازمیشدی  سؤزلری
     . نازیک       همین للرده ای سونراکی آنجاق آلمیشدی دا پالتوسو یاز اؤزونه علوه،  بونلردان

 . اولدو           هلی گئیینم قدر سونونا عمرونون و بئله چاغیندا اوغلن قیشین پالتونو
گؤره           بونا همیشدی، بیلم آل هدیه بیزه عجباتیندان پولسوزلوق سفرده بو  میرزاجلیل

 . ائدیردی   هلیق عذرخوا چوخ
1925   ” “  . هدن     صفح آلتی ینین هس مجموع ملنصرالدین چاتدی گلیب ایل  نجی

هین     ژانوی هسی نمر بیرینجی .  3عبارت هنین    مجموع چیخدی ساتیشا  نجی 2ده
 .      ”  “ دوزدور،   یازمیشدی مقاله بیر کیچیک آدلی چاووشو یاس میرزاجلیل هسینده  نمر

اولدوغوندان           احوالت اولموش آنجاق ایدی، اویدورما آدی نین قادی اولن قهرمانی  اثرین
صحبتین              بیلیشی ـ تانیش و اقرباسی ـ قوهوم بوتون اونون هم قادین، همین  هم

         . اولدو،   صحبت ـ سؤز قدر نه گؤره هیه حادث بو یلر آنلمیشد گئتدیگینی  کیمدن
       . یازییا      بو مخصوصی نلر قادی بعضی زماندا عین قالدیق معروض حّدته و استهزا  تهدید،

 . یلر        آلیرد هسینی نومر همین ژورنالین گلیر، هیه تحربر هیأت گؤره
       . شکایت   یامان یلریندان آغر باش ایدی، فسیز کئ میرزاجلیل ایدی سونو هین  ژانوی

ـ.              سؤز یا و ه حادث بیر ائله هجک ائد تأثیر صّحتینه اونون ائویمیزده اصلینده،  ائدیردی
         . زمانکیندان    هر یاتاغینا و یازمادی یازی میرزاجلیل آخشام همین ایدی یوخ ده  صحبت
           . دانیشماق  هده بار بو آنجاق ایدی، وار دردی بیر نسه اونون گؤرونور، گیردی  تئز

همیردی.  ایست
     . زاریییر      ائله میرزاجلیل کی، گؤردوم اویاندیم سسینه اینیلتی یاریسی بیر هنین  گئج

        . درین      چوخ اویاتدیم، ایله بل ـ گوج اونو بوغورلر یاپیشیب بوغازیندان بیل، ائله  کی،
        . نه    کی، سوروشدوم سونرا گلدیکدن اؤزونه آز بیر بیلمیردی اویانا دالمیشدی،  یوخویا

. باخیردی            اطرافا مأیوس ـ مأیوس قالمیشدی، سوسوب دوشوب؟ حال بو ییه ن  اولوب،
 ” “  . دئیه           دانیش گؤرورموش یوخو پیس کی، دئدی آلیب اله اؤزونو سونرا قدر  بیر

        “  :  . و  بیلیر چلو سو ائدیر، محاکمه منی کی، گؤردوم یوخومدا دئدی هدیم ائل  خواهش
    . ییه       زیرزم زورل منی اّولجه هییرلر ایست هؤرمک دیوارینا ینین زیرزم دیری ـ  دیری

. هؤردولر           ده سلیگی نف یگانه نداکی تاوا سونرا هؤردولر، کرپیچله قاپینی سونرا  گؤمدولر،
  ! باری         قویون هیین باغلم هنی پنجر بالجا بو اولماسا هئچ کی، یالواریردیم  قیشقیریب

 .”!     ! هیین   ائتم محروم ادان هو منی بیلیم آل نفس
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باغلی           ایله شلری ای هنین مجموع کی، ائتدی اعتراف سونرا بوندان یالنیز  میرزاجلیل
  . آرتیق    وار نلیگی گرگی جّدی مؤلف        6چوخ آدینی اؤز ژورنالدا او، سونرا هدن نمر  نجی

. یازمادی  لراق  1او

88
1925. دوشدوم           یول کنده اوچون ائتمک اداره تصرفاتیمی هسیندن ژانوی ایلین  نجی

     . قدر       او ایسه منزلیمیز یداکی باک بیلمزدیم قال کندده گؤره بلره سب معّین  آنجاق
  . هنیردیمسه          ترپ هارا ایدی یوخ بئله کنجوم بیر منیم اورادا کی، ایدی للیق  داریسقا

   .      . نه   بیلمیردیم هئچ ائدیردیم حّس سیخیلمیش کنجه اؤزومو اولوردوم مانع هیه هس  کیم
ییا.             باک منی و ائدیر اصرار نزاکتله او، بئله یازسام میرزاجلیله بونلری بوتون  ائدیم

 . آپاردی.          ییا باک منی و گلدی آرخامجا هدن گؤزلم قراریمی نهایت، چاغیریردی
. گئتدیم           کنده قلرل اوشا نلوگه گو نئچه بیر جمعی آییندا ژوئن یایین  همین

      . ایکی     ملکونده نلیق خا امیروفون سلیمان شوشادا دوشدوک یول شوشایا ایسه ادان  اور
 . هدیک    ائل کرایه منزل اوتاقلی

سویا            تورش هلیگه هفت ایکی بیز و گلدی شوشایا ده میرزاجلیل اورتالریندا هنین  ژوئی
   : ایچیر،.       سودان تورش گلمیشدی خوشونا یامان لین میرزاجلی کلر للی ه گؤز او  قالخدیق

   .      . و     شن اولدوقجا ایدی چاغ داماغی کؤک، کئفی چیمیردی سودا دمیرلی کیمی  بوز
 . دانیشیردی        گولوب ائدیر، ظرافت ایله هامی داورانیر، مهربان

. یلر          چاغیرد ییا باک ناغافل باغلی ایله شلری ای هنین مجموع اونو بیرینده نلرین  گو
      . تورش        یئنه سونرا گون اوچ آنجاق دوشدو یول شهره ییغیشیب حالدا دلخور برک  او،
            . لدان  یو یاری هدیم ائل ظن کی، چکدی آز ائله قاییتماق ـ گئتمک بو قاییتدی  سویا

  ( ) ـ.         تلم تلسدیریب تنتیدیبسه ههر ت نه اونو یلری ایست ینین باک دئمه،  قاییدیب
یئولغا           آلیب بلیط گون همین ائله هرک وئر شلرینی گؤستری واجب ان هسیک  تل

 . قالخمیشدی      سویا تورش دا ادان اور قاییتمیش،

89
خدمت            بیزده عائله بیر اولن قاچقینی ایران کی، ایدی بری للردن ای  اوزون

”         ـ 1 آرتیق “ و ائدیب امتناع گؤسترمکدن کیمی رداکتور آدینی ده ملنصرالدین  نجی 6میرزاجلیل
      .  ”  “ ده   هسه گؤسترم آچیق خانم حمیده سببی چیخاریب تحریریه هیأت ژورنالی یدان  سا

یالنیز            و گلمیردی اویغون شلرینه گؤرو لین میرزاجلی یول توتدوغو ژورنالین ـ ندیر آیدی  اؤزلوگونده
 . چئوریلمیشدی      اورقانا بیر چارپیشان قارشی دینه

274



ایسه.           لپری تئ آروادی اولور، مشغول ایله شلری ای چؤل یسی باشچ هنین عائل  ائدیردی
 . ینین       لپر تئ اگیریردی ایپلیک اوچون تخاناسی اعمال توخوجولوق بیزیم للر  اّو

     . بیشیرمه،      هک چؤر من ایسه سونرادان اولوردو اینجه چوخ ایپلیک اگیردیگی قدان  پامبی
    . لین      میرزاجلی یوخالر بیشیردیگی اونون ائتدیم حواله اونا شلریمیزی ای سالما  یوخا

         . یئرینه   اوستالیقل و باشل ـ جان تاپشیرسایدین نه ییه لپر تئ گلیردی خوشونا  یامان
قادین.             بیر اعتبارلی و حاضرجواب گؤیچک، صفتجه ـ سیر او، زماندا عین هردی  یئتیر

 . هییردی.        ایشل توخوجو تخانادا اعمال بیزیم ده لپری گ قیزی ایدی
اوجاق            یئنه لپری تئ بؤیرونده آلچیغین بیزیم گونونده، بیر یایین همین سودا  تورش
  ( )     . نازیک     کیمی تور تول یوخا بیشیردیگی اونون بیشیریردی یوخا آسیب ساج  قالییب

       . یوخادان   توپلشیب باشینا اوجاغین آجمیشدیق، محکم هامیمیز اولوردو عطرلی  و
.       . یاخینلشدی     بیزه ده میرزاجلیل وقت بو ائدیردیک صحبت ایله لپری تئ  یئییر،

  . ایکینجی         الینی باشلدی یئمگه اشتاهل و هلتدی دوز دورمک چکیب بیرینی  یوخانین
.”        “ : دوزلتدیریم   شلریوی دی ییا، باک آپاریم سنی گل لپری، تئ آی دئدی اداندا اوز  یوخایا
       . ـ     اوز او اوستونده ساجین یوخانی لپری تئ تؤکولموشدو دیشی قاباق ایکی ینین لپر  تئ

اوزادیب              کیمی نغمه سسینی تپیده ـ تپیده کنارلرینی یوخانین ائده، ـ ائده اوز  بو
 ...       “  : آنجاق    قرباندی سنه دا جانیم میرزا، آی ائئئییی، دئدی ایله وورغو  خصوصی

 .” هسن       هلد دوز ایشیمی یوخ، دیشیمی منیم سن قورخورام

90
.     . ایدی       ایستی برک هوا قاییدیردیق سودان تورش فسیلنه حی ـ فسیلنه حی  بیز

    . بیرلیکده      قلرل اوشا ایسه اؤزوموز سالدیق یول آرابانی قاباقجا قابلشدیریب  یوکوموزو
اوتوردوق             فایتونا ایچیب دویونجا دفعه سون سودان بو گلدیک، اوستونه بولغین داها  بیر

     .     . هگی   اور باخیر، باخدیقجا داغا کئچل ایدی کؤک کئفی لین میرزاجلی دوشدوک یول  و
 . بولق.          ائنیردی هیه در بیر میاشیل یا قیوریل ـ قیوریل جیغیر دولما  آچیلیردی

ـ              بورول ایله دیبی هنین در شیریلداییر، شیر ـ شیر چایی داغ گلمیش عمله  سولریندان
        . ساری   چایا و ساخلتدی فایتونو میرزاجلیل اوستونده یولون گئدیردی آخیب  بورول

   . بیر.         اشاغیدا میرزاجلیل دوشدوک آردینجا اونون دال دال قلرل اوشا ده بیز  ائندی
      . باشلدی       توتماغا دیله منی دا سونرا آتیلدی چایا و سویوندو کئچیب آرخاسینا انین  قای

 . قدیر       ایلی سو چیم، ده سن گل کی،
منی          او آنجاق قورخوردوم، چیممگه سودا سویوق اولدوغوندان خسته هگیم  اور
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 .          . چیخیب   هدیم ائل حّس پیس اؤزومو بیره ـ بیردن گیرنده سویا بیلدی چیخارا  یولدان
   . قورخویا       برک میرزاجلیل ایتیردیم هوشومو اوراداجا ائله و گئییندیم ههر  بیرت

 . یالنیز.         چاغیردی حکیم تعجیلی چاتدیریب شوشایا منی ایچینده تلش  دوشموشدو
         . مجبور    گیرمگه سویا منی و ایدی پئشمان چوخ جلیل گلدیم اؤزومه گون هسی  ائرت

 .       . صرف      بیلمیردی باخا ساکت سویا اؤزو و هییردی ایست عذر دؤنه دؤنه گؤره هدیگینه  ائل
 . گئدردی           شآلتینا دا تئز ـ تئز آلیب دا قلری اوشا اؤترو چیممکدن یدا چا

 . سپتامبرین        قاییتدی ییا باک گؤتوروب ده مدحتی میرزاجلیل آخرلریندا  اوتون
    . سونرا         گون نئچه بیر گؤندردیم ییا باک اوچون اوخوماق تیمورو انورله اؤنجه ایسه  اّولینده

 . دوشدوم      یول آرخالرینجا اونلرین اؤزوم ایسه

91
1926 . ایل   نجی

 . ت        مدح هییردی ایست آرتیق جانیندان مدحتی مرحوم اوغلوموز بؤیوک  میرزاجلیل
. ائدیلدی              دفن یانینداجا اونون ائله و ائتدی وفات مدن ور سونرا، آی بئش دوز  آتاسیندان

   . اوخویور،        کتاب دایم ایدی اوغلن جّدی چوخ قلیقدان اوشا هله تلیک رحم ت  مدح
ایجاد           اشیالر تلی حرک قورغولر، مختلف اؤزوندن و ائدیر مطالعه للری ژورنا  علمی

  . کیچیک.        اؤنجه چالیشیردی دایانمادان اولور، مشغول هسه نیل گونو بوتون  ائدیردی
          ( هوایا ( کویله ـ سس قورغولر بو سالیر، ایشه اونلری حاضرلییر، هلر طّیار نلر  آئروپل

    . لنین        آئروپ مندن دفعه بیر دوشوردو یئره سونرا گئتدیکدن ساژئن نئچه بیر  قالخیر،
     .  . متر     بیر چالیشیب جدجهدله چوخ وئردیم هدی ایست پارچا ایپک اوچون  قانادلری

      . یئردن    سونرا سالیندیقدان ایشه آئروپلن بو حاضرلدی آئروپلن بیر  اوزونلوغوندا
.      20قالخیر،  دا     آتاسینی علری اخترا غریبه بئله اونون دوشوردو یئره گئدیب  ساژئن

         . بئله  کی، ائدیردی تکرار دفعه هر میرزاجلیل اراق باخمای بونا ماراقلندیریردی  چوخ
 . بدیر          واج داها سلر در دگیل، لزم قوشماق باش دا چوخ یلره شئ

  . دوری         او، اولموشدو آلوده برک ده شلرینه ای رادیو ت مدح باشقا،  بوندان
     ( ) و   اوخوموش حّقینده الری قاید قوراشدیرماق گیرنده لائدیجی رادیوقبو  مطبوعاتدان

  . بوتون      ینین لائدیج رادیوقبو قاییرمیشدی لائدیجی رادیوقبو بیر سیندیریب باش  خیلی
       . ائدیب     قناعت خرجیندن یئمک اؤز اوشاق یازیق دوزلتمیشدی ایله الی اؤز هلرینی  حّص

 . استراحت          ائدیردی صرف آلماغا هلری قطع و هلری حّص اولن لزم پولو  همین
اؤزونو           چیخمیر، گزمگه اگلنمیر، کیمی قلر اوشا باشقا وقت هئچ او، تلریندا  ساع
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 . ائدیردی     حصر شلرینه ای رادیو بوتونلوکده
بوراخماغا          درس ت مدح ـ هتدی تؤر فسادلرینی اؤز یلیک هچ آلود بو  نهایت،

    . فندن.         نئچه بیر هده نتیج اولوردو مانع اوخوماغا زکام تروپیک ده طرفدن بیر  باشلدی
     .  ” “ اونون    دامیمیزدا ایسه عوضینده بونون اولدو غیرکافی تلری قیم یئکون للیک  ای
    . آیدین       ـ آچیق بیز اوجالیردی آنتن و لائدیجی رادیوقبو دؤردلمپلی ائتدیگی  اختراع

     . و       گلیر دینلمگه رادیونو قونشولر بیلیردیک هیه دینل هلری اؤلک خارجی و رادیوسو  مسکو
قورغو             بیر بئله کباشینا ت اوغلن جوان بو کی، بیلر اول نئجه یلر، ائدیرد  حیرت

دوزلتسین! 
. غضبلندی           حدسیز بیلر، هیه کئچم صنفه فدن صن اوغلو کی توتاندا خبر  میرزاجلیل

 . یازیق        هدی ایست پارچالماق لائدیجینی رادیوقبو گؤتوروب کرپیچ بیر الینه  آجیغیندان
: باشلدی            چیغیرماغا آتاسینا هرک هی تیتر تیر ـ تیر و آغاردی آغاپپاق بنیزی  اوشاغین

        .”...  ...   ... بوتون“ اونون سانکی کی، چیغیریردی چیلغینجاسینا ائله و وور ده وور  وور
       . یاپیشدیم،     الیندن لین میرزاجلی قیرپیمیندا گؤز بیر من ایدی آسیلی تدن آل بو  حیاتی

   . اونا        هرک ساکتلشدیر میرزاجلیلی آپاردیم اوتاغا اوبیری چکیب اونو و آلدیم  کرپیجی
هسی             وئریلم آرا درسه و هرم گئد قبولونا مدیرین ایله بلقوویدووا هم رفیق کی، وئردیم  سؤز

گئتدیم؛             یانینا یازیغین ت مدح سونرا سایر و هرم ائد خواهش مهلت مّدت بیر  اوچون
       . له       منیم کی، توتدوم دیله اونو ههر بیرت ائدر نسه اؤزونه بیردن کی، قورخموشدوم  چوخ

. هک          گئد یانینا انین بلقوویدوو نیکولیئفنا واروارا اولن تانیش یاخیندان مدیرله  برابر
یلشدی.  راض

     .    . تشویشه  گؤروب هیجانلی چوخ منی یئییردی یئمک بلقوویدووا گئتدیک  بیز
مدیر.           منی قویوب یاریمچیق یئمگینی آن همین کیمی اؤرگنن وضعّیتی  دوشدو
   .        . یازیق   بو او، دانیشدیق کیمی اولدوغو احوالتی بوتون اونا بیز آپاردی یانینا فین  کیرئیئ

بو           و وئردی نلیک تسکی خیلی بیزه یاناشاراق شلیکله قایغیک چوخ وضعّیتینه لنین  اوغ
  . کیرئیئف      مدیر هدی سؤیل اولدوغونو امیدوار قویاجاغینا قایداسینا  ایشی

بیزه          رهبرینی صینف اوچون گتیرمک مکتبه گؤتوروب و باخماق ییه لائدیج  رادیوقبو
گؤندردی. 

    . بؤیوک        قورغویا بو مکتبده ایدی ه حادث نادر چوخ لائدیجی رادیوقبو بیر تلر وق  او
 . اونا        یلر ساکتلشدیرد مدحتی و یلر بگند یلر، کئچیرد سیناقدان یلر، گؤسترد  ماراق

   . مدیر        سونرا بوندان یلر وئرد مهلت اوچون وئرمک امتحان یئنیدن و  حاضرلشماق
 . ائتدی        وعد کؤچورمگی مکتبه خصوصی للو تمای الکتروتکنیک مدحتی
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    . اوغور      سلرینده در هلیگی خست بو ایدی وار زکامی کرونیکی شّدتلی تین  مدح
       . بلقوویدووا    اوچون آپارماق قبولونا پروفسورون مدحتی بیز اولوردو انگل اونا  قازانماغا

  .       . اونو     حکیم آپاردیق و آلدیق یلیغینی راض کی، آخر توتدوق دیله خیلی بیرلیکده  ایله
        . جانی    سودا تورش و شوشادا یدا یا سونرا بوندان ائتدی عملیات جراحی  تعجیلی

 . باشلدی      اوخوماغا یاخشی سلرینی در و برکیدی
   . ت      مدح اوخویارکن بورادا کؤچوردولر مکتبه للو تمای الکتروتکنیک مدحتی  پاییزدا

      . ینین   هجگ گل اونون یلردا توپلنت بوتون پوپوف مدیر اولدو یلریندن بیرینج  مکتبین
 . هییردی   سؤیل اولجاغینی پارلق

 
92

ه،           1926 تیفلیس منی خانم سارا بالدیزی انین مین قیزیم مرحوم یازیندا ایلین  نجی
  .     . گئتمک    من همیشدیک گؤروشم چوخدان اونونل بیز چاغیردی قوناق ائوینه  اؤز

    ( وار     (   احتیاجیم ائتمگه قبول حامامی سو گوگردلو نلری وا گوگرد ده هم هییردیم،  ایست
 .      . گتیردیم     یول اونو ههر بیرت نهایت، وئرمیردی یلیق راض میرزاجلیل آنجاق ایدی،

هیین    1926 م ایل بو         31نجی مظّفره اوغلوم کنده، سالیب یول ه تیفلیس منی  ده
  . ژوئنین   یازدی مکتوب هده : 10بار یازدی      ه تیفلیس منه ایسه دا

.     . تاپشیردیم“...     هسینی گلم یئولغا فایتونون دوشدولر یول آخشام دونن قلر  اوشا
چاتمایاجاغی         (   گلیب فایتون وئردیم دا پول اوچون اوتوموبیل مدحته قارشی احتمال  هر

   . قلی).         یاتا قاطاردا اونلر ائتمیشم تدارک شئیی هر اولن لزم اوچون یول  تقدیرده
   .    . مانات      بئش آنجاق آغلییردی البته، انور، یلر یئرلشد راحت چوخ و گؤتوردولر  یئرلر

     . مبگوفون    رست مهندس ـ دا آسکا قوروتدو شلرینی یا گؤز اونلرل  1اونون  اوغلو
 )   . شوشادا.        بیزیم شین علی سالمیشدیم یول اّول گون نئچه بیر هیاری آلل  گئدیردی

      . داروسازلیق     قالیب بیزده ایل ایکی او، اوغلو نین سلیما صاحبی ائوین  قالدیغیمیز
 .      ( دوشوب    یول سراغاگون ده هسی دست ایدی حکیم ایندی اوخوموشدو،

مبگوف    (ـ 1 رست اوغلو اسدبگ هبگ حالل /فت /1867 8 ـ  26 سلیان ،/ /1946 12 3  ( نین  آذربایجا ـ باکی ، 
  . تکنولوژی       پتربورق بیری سلریمیزدن مهند ایلک للی تحصی اوروپا یلریندان، ال ضی ملی  گؤرک

بیتیریب  ( چالیشیب)     (1893اینستیتوسونو صنایعینده نفت ینین باک فین) 1898ـ 1893؛ ییئ نق  ؛
) ائدیب     اداره هلرینی مؤسس ینین)     1920ـ 1898نفت هیأت ریاست هسی کمیت نفت آذربایجان  ؛

) مدیری      ینین هس شعب نلر معد و معاونی،)    1922ـ 1920عضوو بیرینجی ینین رئیس آذرنفت  ؛
باشقا       ( و مدیر تکنیکی باش مدیری، .     1935ـ 1922معدن توفیق)  و اسد عالیه، اولدلری معلم  ؛

 . سلردیر     مهند و عالم ملی گؤرک ده
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هنین  . 5ژوئی دوشونورم     گئتمگی شوشایا ده
(    ” هبندی    (“ صفح کئچمیش هکی سد تیفلی ین ملنصرالدین حّقی اسماعیل عجب  نه

   ( سارا       (   ده بیر ، هلریمین نو منیم قلرین اوشا اوندان یازیب من هییب؟ چکم باش  سیزه
 . سوروشدوم     فلرینی کئ نین خا یوسف خانمین،
 !    ! دئ!  سلم ییا هام هدک گؤروشن هلیک هل

جلیل. 
”. 1926ژوئن  10 ایل   نجی

93
شوشایا          دا ادان اور کنده، گؤتوروب ده یسینی ایک هلریمین نو اورتالریندا  ژوئنین

  . ایلک.        هنین ژوئی اولدوق قالمالی ائوینده امیروفون سلیمان یئنه شوشادا  گئتدیم
          . گزینتی   پیادا شآلتینا دا بولغینا، عیسی تئز ـ تئز یای بو گلدی میرزاجلیل نلرینده  گو

 .     . للریمیزی     شکی گئتدیک دا سویا تورش چکدیریردیک شکیل بیرگه ائدیر،  تشکیل
   .       . علیش   کمانچادا، میرزاجلیل چالیردی تار یاخشی ده هم او چکیردی امیروف  علیش
 .        . گلیردی    خوشونا یامان لین میرزاجلی ایفا قوشا بو، یلر چالیرد بیرگه تاردا ایسه

هلریمله          نو و للریم اوغو چکدیگی شین علی آشیریمیندا یولون گئدن بولغینا  عیسی
ینین         آکادمیاس ملر عل شوروی اتحاد بیرینی للریمیزدن شکی جمعی دسته  بیرگه

 . وئردیم   هسینه شعب آذربایجان
. گلمیشدی          عمله هلمیش، دینج باشلی ـ للی عم میرزاجلیل مّدتده اولدوغو  شوشادا

       . یامان    توپلدیغینا گوج آز بیر اوچون همک ایشل سنگیمیشدی تامام یلری آغر  باش
  . علوه،.      تدان خاطرا قالمیشدی شلری ای یاریمچیق خیلی لین میرزاجلی  سئوینیردی
    .   ” حّقینده     “ یلیک هل د مقصدله بو یازیردی پیئسینی یلر هل د کی، ایدی ایل ایکی  آرتیق

   “ :      . قدر   او حّقینده یلر هل د دئدی بئله هرک هی گلومس دفعه بیر اوخوموشدو کتاب  خیلی
 .” اولم         هلی د ده اؤزوم آخیردا قورخورام کی، یازیرام اوخویوب

 . دوشدو      یول ییا باک میرزاجلیل اورتالریندا اوتون
ت  سونرا       1926مدح کؤچورولدوکدن مکتبه للو تمای الکتروتکنیک ایلده  نجی

  .     . ایکی    هر ایدی چالیشقان ده انور باشلمیشدی اوخوماغا یاخشی سلرینی  در
ایشه           گوجونو بوتون و راحاتلمیش کی، نهایت الری، آت وضعّیتیندن بو  اوغلوموزون
  .       ” علوه،. “ بوندان آلیردی وقتینی بوتون اونون عرضینده گون ملنصرالدین  وئرمیشدی

. یازیردی            هلر حکای کیچیک و خاطره پیئس، سونرا یاتاندان هامی هییر، ایشل هلر گئج  او،
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  . کیچیک         ان بیلیردی اول مشغول ایشله یارادیجی ساکتلیگینده ه گئج یالنیز  میرزاجلیل
 . هده           بئل چیخاریردی طبعدن اونو بئله یسی تیققیلت ینین ساعت دیوار حتی کوی، ـ  سس

 . دایاندیریردی  ساعتی
  .     : اؤز     میرزاجلیل نمره ایکی اللی ایلده چیخمیشدی نظامل مجموعه للرده ای  بو
جور               هئچ اولماسینا مانع اونا گلیب کیمینسه کی، ایدی آدام بیر آلوده قدر او  ایشینه
          . سس  چونکی توتوردو، آجیغی اونون بئله گلنده قلریم قونا منیم حتی بیلمیردی  دؤزه
   . سون          کیمی، ترس قویوردو قدان یازما و دوشونمکدن اونو گورولتو ـ تاققیلتی کوی،  ـ

       . یایینیر،      فکری ائشیدیر، بئله سلری س ضعیف ان ایدی وار قابلّیتی ائشیتمه ایتی  درجه
       . قوناق      اؤزونون نه میرزاجلیل ده گؤره اونا چیخیردی هدن حوصل و یلشیر عصب دا  بوندان
     . کیمی      بو و سلردان اجل تلردن، ضیاف سئویردی گلمگینی قوناغین ده نه  گئتمگینی،

   .   ( ) قارادینمزلیگی،  بئله اونون گئدیردی هسی زهل قلردان شولو کلردن  تونلو
     . اونون     وقت چوخ وضعّیت بو گلیردی غریبه نلرا انسا اطرافینداکی  آدامایوغوشمامازلیغی

.         . یلر  ساییرد لوغا اونو یلشیر، عصب داورانیشینا سئومیر، اونو نلر انسا اولموردو  خیرینه
  . عقلینه           او، اولوردو دولو للرل خیا و فکر دوشونجه، دایم بئینی اونون ایسه  اصلینده

ـ           تلم آن هر هلرینی دوشونج قورخور، چیخارماقدان یاددان یاییندیرماقدان، فکرلری  گلن
 . کؤچوروردو   کاغاذلرا هسیک تل

94
بؤیوک          1922 فین ییئ تق هده، محّل مقاباغی حاما گئدیب شوشایا یئنه یاییندا ایلین  نجی

 . هدیک     هل کرای ائو ملکونده یانینداکی آنتنی    مسجدین ت مدح اوغلوم  مسجدینمرحوم
یسینی       لائدیج رادیوقبو دؤردلمپلی اؤزونون ایسه سالونیمیزدا باغلدی، هسینه  منار

 . وئریردی.           ذوق بؤیوک دا تلریمیزا دوس دا، قونشولریمیزا ده، بیزه بو، قوراشدیردی
بیزه           ایله بلقوویدووا نیکولیئونا واروارا آناسی ایقور دوستو تین مدح یای  همین

 .         . ت   مدح گئتدیک سویا تورش نلوگه گو نئچه بیر برابر اونلرل گلمیشدی قوناق  شوشایا
    . کسه       یئرلرینده بعضی یولون هدی ایست قالخماق پیادا سویا تورش بیرلیکده  ایقورل
       . گئری    فایتوندان بیزیم قیسالدیر، یولو فندله بو یورویوردولر جیغیرلرل دار  گئدیر،

 . یلر     یئتیشیر بیزه هوسله چالیشیر، قالماماغا
 . دؤندوک        گئری دولشاراق گزیب سودا تورش گون ایکی

       . وانی    گوگرد ه، تیفلیس کی، گؤردو مصلحت حکیم هلندیم خست یئنه یای  همین
         . حکیم   دوستوموز کهنه بیزیم باغلی ایله مسأله بو میرزاجلیل گئدیم ائتمگه  قبول

280



 . وئردی    سؤز یازماغا ائریتسیانا
  .   ( دوشمک     ( یول دوشدو یول نلرینده؟ گو یلریندا آ ایلک اوتون ییا باک  میرزاجلیل

     . آز      بیر بیلمدیگیمدن سببینی بونون کئچیریردی یلیک عصب گونو گئدن و هسینده  عرف
 :    . یازیردی  یدان باک سونرادان ایدیم چاشقین

    . آز“...       بیر کی، فلنیرم تأس مّنتدارام سنه اوچون قارشیلدیغین هل گؤز ائله  منی
یوخ          گناهین سنین بوندا کئچیرمیشدیم، یوخوسوز هنی گئج چونکی آیریلدیم،  عصبی
       . اولن.    احتیاجی قلرین اوشا بیرلیکده پولل چاتاجاق سنه کئچر یوخ، عیبی  ایدی

 . گؤندریرم    ده یلری شئ بعضی
جلیل”. 

    . رداکسیاسیندا      ژورنالین تبریزده او، گلدی دا عسگرخان بیزه یای  همین
     . درزی.     و یاشاییر ائوده بیزیم گلمیشدی ییا باک بیزیمله سونرادان هییردی  ایشل

    . بیر.      یاخشی اونا سکینه گلمیشدی قرارینا ائولنمک شوشادان عسگرخان هییردی  ایشل
    .     . ائلمگه   توی بیر ساده یاشاییردی قونشولوغوموزدا عائله همین تاپدی قیز هدن  عائل
ایشده.            خیر بو ده مظّفر ده، من ایله خواهشی نین عسگرخا البته،  حاضرلشیردیق
 . آنجاق           ایدی یوخ کسی هئچ ساوایی بیزدن اونون چونکی ائدیردیک، اشتراک  یاخیندان

 . ایدی       علیهینه ایشین بو هسه نی بیلمیرم، میرزاجلیل،
  . عسگرخانی       نهایت، گلدی منّور سونرا دوشندن یول ییا باک  میرزاجلیل

    . کی،.      یلر دئییرد نلری والدی قیزین گتیردیک گلین ائوه بیزیم هنی رباب  ائولندیردیک
 . ائدیرلر             امانت منه اونو و وئریرلر قیز آداما بو قلری تانیمادی گؤره منه یالنیز

    . هدن     اّولج گؤره سلرینه در قلری اوشا اولدوم آپارمالی من ییا باک  گلینی
 . ظن.          اجاق قینای منی میرزاجلیل گؤره ایشه بو کی، داممیشدی هگیمه اور  گؤندرمیشدیم

   .     . یاخیندان    هنی رباب سونرالر قارشیلدی قاشقاباقل بیزی او، اولدو ده کیمی  ائتدیگیم
  . هیه         رباب میرزاجلیل قالمیشدی حیران قاناجاغینا و عقلینه ینین قاد گنج بو ییاندا  تان

 . قوردو           عائله اوغورلو چوخ عسگرخان کی، دئییردی و هییر تعریفل ائدیر، حرمت
چوخ         1928ـ 1927 سلرینی در قلر اوشا بیزیم قیشی و پاییزی للرین ای  نجی

      .   . چوخ  هگینی اور ینین آتاس وضعّیت بو هکی ائود ت مدح خصوصیله اوخودولر  یاخشی
   .    . هلرینی.     خاطر و پیئسینی یازیردی هلری گئج بوتون ایدی راحت چوخ او،  آچیردی

 .       ”  “   . بعضی  یازدی پیئس ماراقلی بیر داها آدلی تویو قمرین یای همین ایدی  بیتیرمکده
        . الیازمالرینی   و هدی بگنم پیئسی بو فکرلشدیسه نه سونرا اوخوموشدو منه هلرینی  حّص

 . آتدی   سوبایا چیریب
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1931. ایدی           یوخ اودونوموز کئچیردی، سرت چوخ الر هو دسامبریندا ایلین  نجی
بیر           اوچون ایسیتمک ائوی اراق باخمای ضلریما اعترا بوتون منیم ه گئج بیر  میرزاجلیل

 . یاندیردی     آتیب سوبایا الیازمالرینی چوخ

95
تئاترا       1928 هکی ید نابئرئژن منی میرزاجلیل یازیندا ایلین . 1نجی اورادا   ائتدی  دعوت

  .    .   ”  “ ایفاسی  تلرین آرتیس یلر وئرد لوژ بیزه یلر اویناییرد اثرینی کتابی آنامین  اونون
   .     . یازیچی   بیر جوان اوتوردو زورل کیمی آخرا همیشدی گلم خوشونا لین  میرزاجلی

    : بگندینیزمی؟   ایفاسینی تلرین آرتیس میرزا، سوروشدو یاخینلشیب  میرزاجلیله
 )     “  : ایله      باشی اونلر هسم سؤیل دوزونو سؤزون وئردی جواب گوله ـ ه گول  میرزاجلیل

 .”   ( اینجیرلر   مندن ائتدی اشاره تلره آرتیس
ساعت         سحر هسیندن ادار میلیس باش یازیندا ایلین اولماغیم   10همین اورادا  دا

 .       . بیز   بیلدیردی ایستدیگینی گئتمک مله منی ده میرزاجلیل آلدیم چاغیریش  حّقینده
یئرده   هسینه  بیر ادار میلیس .      باکی دارائّیتیمین  کیمی نه غدا هبا قر رئیسی اداره  گئتدیک

و           ائتمگیم حواله کیمه اموالیمی چیخماماغیم، ـ چیخیب چوخدان ادان اور  اولماسی،
  .      . میرزاجلیل     سونرا وئردیم جواب للرا سوا بوتون من وئریردی للر سوا کیمی بو  سایر

کی،     ائتدی خواهش سدن دا    1921رئی یا اوچ    1922نجی، ینین قورولتای ایل  نجی
      . سونرا     اوخودو، تاپدی، آختاریب للری پروتوکو رئیس اوخو و تاپ پروتوکولونو یلی  سا
      “  : گئده    آزادسینیز، ائتدیم، ناراحات یئره بوش سیزی هدی ایست عذر مندن  نزاکتله

 . دئدی”   ـ ، بیلرسینیز
. آلدی            سند آدیما منیم هسیندن ادار میلیس باش میرزاجلیل سونرا ندن گو نئچه  بیر

    “  : دارائّیتی    هکی ید کهریزل جوانشیرین خانم حمیده یازیلمیشدی بئله تخمینًا  اورادا
       . یاشاماق  یئرینده هدیگی ایست نین ا آذربایج یاخود غدا، هبا قر اونون اولونمور  مصادره

 .” وار  حقوقو
الرا          قض باشقا هلرینی عائل زادگان انینمیش ت ـ گلرینی ب هباغ قر ایلی  همین

کؤچوروردولر. 
یسیندان          آغر باش کسکین و دؤیونتوسوندن هک اور شّدتلی تلر وق سون  میرزاجلیل

          . پهریز  جّدی ائتمیش، یاساق یئمگی ات چکمگی، پاپیروس اونا ملر حکی چکیردی  اذّیت
 .        ( یلر( ائتمیشد توصیه گئتمگی بورژوما یدا یا و ساخلماغی پرهیز

. ـ 1 توتولور    نظرده تئاتری ییئف تق

282



    .   . هلریمی     نو و اوغلومو بالجا گلدی یای بیتیردی مکتبی وئریب نلری امتحا ت  مدح
  . شلریمه          ای ائو گئتدیم شوشایا دا ادان اور ییه، کهریزل نلوگه گو نئچه بیر گؤتوروب  ده

بیزیمله             برابر ایله اوغلو یاشلی دوققوز ده قمره قوهوموم هکی کندد اوچون ائتمک  کمک
      ) . اره    تیمورا اوغلو یسی باج لین میرزاجلی سونرادان قمر ائتدیم تکلیف گئتمگی  شوشایا

گئتدی). 
هم               لنین با ـ آنا بو ده گؤره اونا کئچیرمیشدی، مالریا آغیر بیرگه ایله اوغلو  قمر

 . ایدی        وار جلری احتیا دگیشمگه الرینی هو ده هم هیه، ه معالج
     . یئرده،     بیر یاخین بازارا شوشادا یلر یاشاییرد کندده دایم مظّفر  منّورله

  .       ( ) ده  ت مدح هدیک هل کرای اوتاق ایکی ائوینده ابراهیموفون رضا قنادی تچی  شیرنیا
هلدیکدن          دینج هفته اوچ جمعی گلدی، شوشایا وئریب نلرینی امتحا اورتاسیندا  یایین

 . قاییتدی         گئری اوچون حاضرلشماق قبول اینستیتوسونا نفت آذربایجان سونرا

96
    ” هسی   “ کؤچم ائویمیزه ینین هس ادار هسی مجموع ملنصرالدین کیمی، ائتدیگیم  قید

       . شلی     با ـ للی عم بیریمیزه هر وضعّیت بو یارانمیشدی للیق داریسقا یامان بیزده  ایله
  . ده          لین میرزاجلی اولوردو سبب یلیغا ناراض صحبته، ـ سؤز جور هر وئریر،  اذّیت

     . یامان       ده منی نلیک گرگی بو سئزیلیردی آیدین ـ آچیق یلیق ناراض بو بلریندا  مکتو
  . اوچون       منیم قالیم کندده یوخسا قاییدیم، ییا باک بیلمیردیم  دوشوندوروردو،
هدن        ائتم نظارت ملیغینا ساغل تحصیلینه، هسینه، تربی اونلرین اوزاقدا، مدان  اولدلری
اوتاغیمین            اؤز اولماغیم، یئرده بیر اونلرل وضعّیتده موجود آنجاق ایدی، چتین  یاشاماق

  . ائدیردی     دار یئرینی اونلرین اولماماسی
    .     . ایله     اوغلو ده قمر دوشوردو منه هواسی انین اور اولدوم قالمالی شوشادا مّدت  بیر
 .           . قمر   ایدی لزم اوخوتماق و ائتمک معالجه مّدت اوزون دا اونلری قالدی مله منی  برابر

 . هنین         هخان خست گئدیردی ووردورماغا ایگنه هخاناسینا خست شوشا ایله اوغلو گون  هر
چوخ            اونو بئرلین ـ لئوئن لووفنا راخیل دوستوموز یاخین بیزیم حکیمی،  دیش

 . سونرادان.          دوزلدی ایشه هخانادا خست قمر ایله کمکی نین بئرلی ـ لئوئن  سئومیشدی
      . کمک     شلرینده ای معیشت منه تلرینده وق بوش بیتیردی کورسونو یسی باج طّب  ایسه
یازیب.              للرینده دی تورک و روس اونا اولور، مشغول اونونل من ملر آخشا ده هم  ائدیردی

 . هدیردیم   اؤیر اوخوماق ـ
سالماغا          یادینا ده کلرینی کئچدی مکتبیمیزده کند یاواش ـ یاواش  قمر
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   . لراق.       او یسی باج طّب آتدی دا چادراسینی هرک هن گوو منه او،  باشلمیشدی
 . ووروردو         ایگنه و گئدیر ائوینه هلرین خست ایله تاپشیریغی ملرین حکی

      . مکتبه     آچدیغیم اونو هرک ائد حرمت منه ایدی ملر آدا سوادسیز نلری والدی  قمرین
        . یازیق  و قویمامیش ائتمگه دوام اوخوماغا ایسه سونرادان یلر وئرمیشد ککن  کیچی

 . یلر        همیشد ائل بدبخت هرک وئر اره یاشیندا اوچ اون قیزی
بابتلشمگه،           دا اوغلو ده، قمر هسینده نتیج هلرین معالج و هواسیندا تمیز انین  شوش

  .       . ایسه    منیم باغلنمیشدی یامان منه قادین گنج بو یلر باشلمیشد گلمگه عمله  حتی
. گلمیردی            هگیم اور جور هئچ گئتمگه ییا باک بوراخاراق امیدینه طالعین بالسینی و  اونو

اوغلونو            اوچون اوخوتماق هرم، بیلم گئده قویوب بورادا اونلری کی، گلدیم قرارا  نهایت،
   . میرزاجلیله         هده بار بو هجگم هلد دوز مکتبه یدا باک ده یسینی ایک آپاریب ده اؤزونو  دا،

     . اوتاق         آنجاق وئردی، سؤز او، توتسون ائو آیریجا منه کی، هدیم ائل خواهش و  یازدیم
. اولدوق.        قالمالی شوشادا همز ایست ـ ایستر بیز تاپمادی

آی     هر منه .   60ـ  50میرزاجلیل ده     مظّفر آرادا گؤندریردی جلیگی خر جیب  مانات
  .       . یئنه   آنجاق یلر یازیرد مکتوب تئز ـ تئز قلر اوشا یوللییردی ارزاق یدن  کهریزل

 . داریخیردیم    یامان اؤترو اونلردان
   . یلری،      باج طّب ملر، حکی یارانمیشدی هگیمیز درن الی ضی کیچیک بیزیم  شوشادا

 . گئدیردیک           قوناق ائوینه بیریمیزین ـ بیر بعضًا باشقالری و مدیرلری داواخانا
        . ایشه      بیر غریبه دا اورادا ائله اوشاق یازیق گلدی گؤرمگه منی انور تعطیلینده  قیش

ده.            انور اویناییرمیش، قارتوپو ایله فیروزه آروادی ینین صاحب ائو بیزیم قمر  دوشدو
   .      . اوینایان   قارتوپو آروادینی ایمیش سرخوش ده صاحبی ائو قوشولور بونلرا  گلیب

        . نلر،    اولسو هیخه لب ا قالیرلر آز دالشیر، ده انورله هلیک اوست دؤیور و قلنیر آجی  گؤروب
        . بیرگه    یلرل یازیچ بیزیم میرزاجلیل هدار علق ایله ه حادث بو آییریر گیریب آرایا  قونشولر

 . یازمیشدی      ندان ایروا گئدرکن گؤروشونه یلرین یازیچ ارمنی
مجبور          1929همین  چکمگه ال شلریندن ای هکی کندد منّور و مظّفر ایلده  نجو

     . منه.      او، باغلی بونونل یلر گئتد یانینا لین میرزاجلی ییا، باک اونلر  آوریل 17اولدولر
1929 . یازیردی      مکتوبوندا تاریخلی ایل نجو

ایلین   1929 . 14نجو سفر       گئتدی بورژوما اوچون معالجه میرزاجلیل هسینده  ژوئی
 : یازمیشدی      مکتوبو اشاغیداکی منّوره قیزی هسینده عرف

منّور،“ 
  .     . عنوانیمی    مدان بورژو هلشیرام گمرا یاواش ـ یاواش گئدیرم بورژوما ایندی  من
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. گئتمیردین.            یول خانمل حمیده سن للر اّو کی، کدیر دئم اونو جانی مکتوبومون  یازارام
 . دئدیگیمی             آس قولق سؤزونه و سالما ناراضی اونو چالیش، کی، یازیرام سنه گؤره  اونا

چوخ             کیمی اولدوغو تلرده وق اّولکی سنی و قالجاغام راضی ندن س ده من  ائتسن
 .      . ندور.   بورجو سنین ساخلماق یادیندا بونو اونوتما دئدیگیمی هجگم هی ایست

ایندی              ده گؤره اونا یازمیشام، کلمه ایکی ـ بیر خانما حمیده اّول بوندان  من
.   .  . جلیل.   آتان هلیک هل یازارام مدان بورژو یازمیرام

شهری،   ”. 14باکی ژوئیه 

97
اورادا           و گلدی یانیما شوشایا هامیسی هلریمیزین نو و قلریمیزین اوشا یای  همین

    . عیسی      تئز ـ تئز کئچیردی هل گؤز چوخ تلرینی استراح بیرگه تلریمیزل  دوس
    . دفعه       هر ایسه ملر آخشا گئدیردیک گزمگه یئرلره باشقا و شآلتینا دا  بولغینا،

. ائدیردیک         تشکیل هلری گئج رقص تلر، کنسر تاماشالر، ییغیشیر، ائوینه  بیریمیزین
زوشئنکودان      چین میتسکئوی واسیلیئونا آننا آروادی هین پارچالر  1فرماند هل  گؤز

 .       . اولموشدوق    بند خانما بو هامیمیز بیز ایدی تأثیرلی خصوصیله هسی هم سؤیل
     . حّس     یاخشی ده ائله اؤزونو قاییتدی شوشایا مدان بورژو اوتدا  میرزاجلیل
باغلی.           ایله شلری ای ژورنالین سونرا قالدیقدان یانیمیزدا گون نئچه بیر همیردی  ائل

 . دوشدو    یول ییا باک تعجیلی
قوناق           بیزده دا خالم سعادت یاشلشمیش چوخ آرتیق عزیزیم، تلرده وق  همین

اونا.           گلنده هر ساخلییر، حرمتینی هییر، ایست چوخ خاطرینی اونون میرزاجلیل  ایدی
 .       . گئتدی  رحمته خالم سعادت ایلی نوبتی گتیریردی سوقات

بیرلیکده          قمرله اؤترو گئتمگیمدن ییا باک کی، وئردی سؤز گئدنده  میرزاجلیل
 . تاپاجاق     ائو بیر هجگیمیز بیل یئرلشه

      . چیخیب     دا قلر اوشا یاواش ـ یاواش گئدیردی چکیلیب نلر گل هییر، سرینل الر  هو
تیمور.         ائتدیگیمیز تربیه بؤیودوب بیزیم اوغلو، یسی باج لین میرزاجلی یلر  گئتد

   .       . قیش    قمرله بیز گلیردی قوناق بیزه تئز ـ تئز ایدی قوللوقدا ی نظام تده  استئپاناکئر
 . کؤچدوک         اورا تاپیب ائو ایستی و اویغون داها اوچون

زوشئنکو   (ـ 1 میخایلوویچ . 1958ـ 1894میخایل یسی)     یازیچ شورا روس ـ
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1930   . یازیچی        مسکودان مکتوبو گؤندردی مکتوب بیر منه میرزاجلیل ایلده  نجو
سّیدزاده  یاژدر .       1عل احمدبگ  آتام مرحوم کی، ائدیردی خواهش سّیدزاده  گؤندرمیشدی

“    . احمدبگ       گؤره، دئدیگینه وئریم معلومات حّقینده اثرلری اولن منده  جوانشیرین
         ” ییا  باک یاخیندا اوچون هسی ائدیلم نشر و هدیر بیتیرمکد اثری آدلی شعری  جوانشیرین

و.          حالینی ترجمه ییغجام آتامین مؤلفه همین من کدیر هج ایلده  1906گؤندر  نجی
 . گؤندردیم        کتابینی شعرلر ائتدیردیگیم نشر سده تیفلی هسیله واسط لین میرزاجلی

 .   ” باشلمیشدیم     “ یازماغا ی هلریم خاطر حّقینده آتام مرحوم دورده همین
تاریخلی    1930مه  19سّیدزاده  ایل یلی    2نجو چوخسا یئنه مکتوبوندا  نجی

          . باشقالری  و ذاکر واقف، شاعرلریمیز و هجگینی گل شوشایا زماندا عین وئریردی للر  سوا
      . آتامین     مسکودا او، کی، ائدیم قید ائدیردی وعد توپلیاجاغینی معلومات  حّقینده

.      ” یازمیشدی“    منه دا تاپدیغینی کتابینی موجودلوغو سیاسی ینین نلیغ خا هباغ  قر
   . ایسه         هسینی نسخ بیر گؤندریر اولونماغا نشر ییا باک کتابی حّقینده آتام کی،  یازمیشدی
         . اولن    لزم و یازدیم جواب دا مکتوبونا بو اونون وئرمیشدی سؤز گؤندرمگه  منه

 . گؤندردیم  معلوماتی
” “  . ی       هلریم خاطر آلدیم مکتوبو سون هدن سّیدزاد سپتامبریندا ایلین  همین

آرزو             ائتدیرمگیمی دوام دریندن داها ایشی بو و ائدیر تشکر منه گؤره  یازماغیما
ییا.          باک مکتوبل سفارشی للری ماتئریا بوتون اولن منده ایسه سوندا  ائدیردی

 . ائدیردی   خواهش گؤندرمگیمی
 

99
اوچون           سنین ائوینده آخوندوفون حاجی یسی ایشچ اؤز کی، یازدی میرزاجلیل  یازدا

ائو  (    هسی، کوچ تاتارسکی همیشم هل کرای وارسا)     12ائو فکرین آلماق معالجه یدا سوراخان ، 
 . بیلرسن    گله ییا باک آرتیق

یلری        بیزیمک یئرلشدیریب ائوینده آخوندوفون اشیالریمی گئتدیم، ییا باک  ژوئنده
.         . گؤرونموردو  یاخشی هئچ قوجالمیشدی، شلی با ـ للی عم میرزاجلیل گئتدیم  گؤرمگه

    . وار       کلفت بؤیوک ائویمیزده گئتمیردی یاخشی ده شلری ای باغلی ژورنالل هسن،  دئی
    .   ( ) لین   میرزاجلی ایسه بونلر بوتون همیردی اؤد بورجوموزو گلیریمیز خرجیمیز  ایدی،

 . هدیردی      چرل اونو ائدیر، تأثیر پیس صّحتینه

سیدزاده  (ـ 1 یاژدر . 1970ـ 1899عل پروفسور)     تشناس، ادبیا انینمیش ت ـ
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هکی   هسیند کوچ تاتارسکی .     1من قلرین   اوشا و میرزاجلیل گون هر یئرلشدیم  ائوده
   . منیم       میرزاجلیل بعضًا یلر گلیرد گؤرمگه منی سونرا اوخودوقدان سلرینی در  هامیسی

ساعت        آخشام و ائدیر ناهار بیرلیکده .   9له پریشان     چوخ حالی اوتوروردو بیزده کیمی  آ
ـ           تئز یلریندان آغر باش و توتمالریندان هک اور گؤرونوردو، ایچینده اضطراب  ایدی،

 . ائدیردی   شکایت تئز
ـ             گلیب تئز ـ تئز مهمانداروف مبگ ابراهی حکیم دوستوم ده ائویمه  منیم

      . کی،.     ائتدی خبردارلیق منه گون بیر ائدیردی معالجه جلیلی او،  گئدیردی
( )    ( پرهیز    (  پهریز چونکی باشلییب، شرائین تصّلب اسکلئروز کسکین چوخ لده  میرزاجلی

 . ائتمیر      عمل هلرینه توصی حکیمین و ساخلمیر
گؤره،       هدیگینه سؤل آبرامووانین نیکولیئونا یئلیزاوئتا ایلین  1930قونشوموز  نجو

   ( قونشولرل   (     ائویمیزین میرزاجلیل سونرا دوشدوکدن یول شوشایا من دفعه بیر  یاییندا
.    ( ایچیرمیش      ( چای ایله مرّباسی عسی مرب هنار گیل اوتوروب شوشبندینده اولن  عمومی

یلیکله           عصب اوزو لین میرزاجلی کی، گؤرور بیرلیکده ایله نینا قیزی یئلیزاوئتا  بیردن
آنجاق          هییر، ایست قالخماق یئریندن بیلمیر، دانیشا آنجاق هییر، ایست دانیشماق  گریلیر،

:         . دئییر  نلیکله چتی چوخ آلدیقدا خبر وضعّیتینی اوندان نلر قادی بیلمیر  قالخا
 .”    .    ... آغیرلشیب“ دا ایاغیم چکیرم نلیک چتی دانیشماغا بیلمیرم

  . هسینه         دئم اونلرین گئدیر اؤتوب وضعّیت بو سونرا کئچدیکدن آز بیر  اوستوندن
  . بو،       هدی بیلدیرم ده حکیمه حتی بونو میرزاجلیل هسینده   1930گؤره، ژوئی ایلین  نجو

اولموشدو. 
 

100
  . مصلحت        شلری یولدا یلر هییرد ایست ائتمک الده کتابچالری اّتفاق انور و  مظّفر

بیر            هلرله فعل عادی آی ایکی گئدیب ایستگاهینا بوتا اؤترو بوندان کی،  گؤرموشدولر
    .     . هلیکدن  فعل هلیک هفت ایکی دوز یلر ائتد ده هجه بئل اونلر یدیرلر چالیشمال  یئرده

.         . ایدی     دولو هلرله زد و هنک دؤی للری ا ینین یس ایک هر یلر گلد ائوه نلوگه گو بیر سونرا

101
  . یدا  سوراخان باشلمیشدی یلر قاییتماغا      20ایست شوشایا سونرا ائتدیکدن قبول  وان

حاضرلشیردیم. 

. ـ 1 هسی      کوچ توپچوباشوف نبگ علیمردا ایندیکی ـ تاتارسکی
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دونا         بیرگه ایله شلری یولدا طلبه اینستیتوسوندان نفت آذربایجان تی  مدح
 . یلر  گؤندرد همگه ایشل

هنین  آلیب           10ژوئی بلیط یئردن هلی درج بیرینجی انوره و منّوره منه، میرزاجلیل  دا
 .     ”   “ بیزی   سالدی یول یسیندان قاپ اولن اوچون قلر قونا یوکسک واغزالین  بیزی

  . دا،           دوغرودان هجک گل شوشایا اولسا بئله نلوگه گو نئچه بیر کی، وئردی سؤز  اؤتورنده
   .      . ایلک    منه اونون ایدی مأیوس درجه سون آنجاق چیخدی گلیب سونوندا هنین  ژوئی

     .”   “  : آلمامیشام،   یوخ، کی، دئینده من آلمامیسان؟ مکتوب تدن مدح اولدو بو الی  سو
      . باش      نه سوروشدوم، تئز و قورخدوم تؤکولدو یاش کیمی لئیسان گؤزلریندن  اونون

.     “  : آلمیرام      مکتوب تدن مدح تدیر وق نه وئردی جواب آغلییرسان؟ بئله کی،  وئریب
” هدیر            هد سکسک آن هر هگیم اور دئیه آلرام تلقرام ناغافل حّقینده خبری اؤلوم  اونون

 .( اضطرابدادیر(
    . ضعیف       قدر بو حتی ساکتلشدیردیم وئردیم، نلیک تسکی اونا قدر گلدیگی  الیمدن

     . اؤز         اونو اوچون داغیتماق فکرینی ائتدیم مذّمت قینادیم، دا آز بیر اونو اوچون  اولدوغو
   . مل        اوستو یول آپاردیم گزمگه دوزونه جیدیر ـ بیرینه هلریندان سئیرانگا ملی  سئوی

 . ائتدیک     زیارت دا مزارینی هین پنا
اوچون            گئتمک ییا باک و چیخدی هدن حوصل یئنه میرزاجلیل سونرا گون نئچه  بیر

 .        . وار     مکتوب تدن مدح اورادا بلکه کی، دوشونوردو باشلدی ییغیشماغا هسیک تل ـ تلم
: 27اوتون  یازدی    منه ده

  .       ( )   ! یده،“ ایست بو ائتدی دلخور خیلی منی سفری بو تین مدح ینین ائد  حمیده
گونده        قوپماماغیمدان، بورادان بورکوسونده دهشتلی بو ینین سو   100باک چیگ  پوط

   . آیین      ائدی گلدی نه باشیما گؤر ساوایی، مدن سفارش    19ایچمگی منه لنینقراددان  دا
       . مانات       بئش قیرخ اونا گون همین ائله گؤندریم مانات بئش ایگیرمی اونا کی،  گؤندریب

    .( آیین. (     ایسه سونرا یازمیشام سنه هده بار بو هسن، دئی ایکینجی   24گؤندردیم اونون  ده
  .     ” مدان   “   تلقرا بو قالدیم معّطل لپ هسینه دئم گؤندر پول تعجیلی گؤندریب تلقرام  دفعه

  . قیرخ           بو چاتماییب اونا مانات بئش قیرخ گؤندردیگیم بیرینجی کی، دوشدوم باشا  بئله
پولو             دفعه بیرینجی کی، ائتدیم ایضاح بئله اوچون اؤزوم چاتماماغینی اونا ماناتین  بئش
قید          واغزالی اوکتوبر تلقرامیندا ینین ائد چونکی گؤندرمیشدیم، واغزالیندان اوکتوبر  اونا

بیرینجی.              او گؤندردیم مانات اللی اونا تلقرافل داها بیر ایندی ده گؤره اونا  اولونموشدو
       . یقین    دفعه بو کی، اولدوم آرخایین هلیکله، بئل وئردیم معلومات حّقینده  تلقرام

”  . “ تعجیلی        لنینقراد یازدیغی تلقرامدا اونون گؤندریشی چونکی لجاق، آ  گؤندریشی
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      . آیین  بیلیرسنمی؟ اولدو، نه سونرا گؤندرمیشدیم انینا آلیرام    27عنو تلقرام اوندان  ده
 . چاتمیر          پولوم دؤنمگه گئری گؤندر، مانات بئش ایگیرمی آتا، کی،

      . اّول     بوندان کی، بیلیم همیر، ائل خبر گتیر تصّوره وضعّیتیمی منیم  ایندی
       . اونون     مانات بئش ایگیرمی بو اوندا آلیبسا آلماییب یا آلیب، للری پو  گؤندردیگیم

تلقرافل             اونا یئنه ایندیجه ائله من آلماییب؟ ییه ن زمان او آلماییبسا کدیر، ه گر  نیینه
و          وئردیم معلومات حّقینده شلریم گؤندری اّولکی گؤندردیم، مانات بئش  ایگیرمی

هده             بار وقتی ینین گلیش و حّقینده آلمادیغی ـ آلیب للری پو بو کی، ائتدیم  خواهش
 .        . خدور   یو جواب بیر اوندان ده کیمی ییه ایند وئرسین معلومات منه

    . سونونجو        و بیرینجی او، ادیر یولد و قاییدیر گئری او، ایندی ائدیرم  گمان
دا             تانیایا اّول هفته بیر چونکی هدیر، مسأل بیر عجایب چوخ بو، آلماییبسا شلری  گؤندری

       . کی،     گؤندردی جواب آخشام دونن دا او گؤندرمیشدیم مانات اوتوز قوبئرنیاسینا  سامارا
 . آلماییب  پولو

   . یدا         باک یده ایست بو باغلدی ییا باک منی سفری بو ینین ائد کی، دئییم  سوندا
اوغلومو.             هجک بیل ائده مراجعت منه یالنیز هسه گؤر هیه ن گون هر من آخی ییام  اوتورمال

   .      . صّحتیمه      منیم اورا هدیم بیلم گئده دا بورژوما هئچ هرم بیلم قویا تک یولدا اوزاق  او
   .    . نلری    وا دا انین اور هدیم گئتم دا کیسلوفودسکایا گؤستریردی تأثیر مثبت  چوخ

  .      . ده    هلر گئج هییرم گؤزل اونو ایچینده اضطراب اوتوروب ائدیر خیر چوخ هگیمه  اور
. آتیلیرام            دیک گئتدیکجه هوشا هر بیلمیرم، گئده یوخویا کویوندن ـ سس نلرین فایتو

یانیوا           سنین شوشایا باسیب فایتونا زورل اونو چیخسین، گلیب تئز هییرم  ایست
 . دگیلم.       گئدن نلرا وا کیسلوفودسکا هیینجه ائتم بونو گتیریم

       . عوضیمه     منیم انوری اوغلوم یاخشی اوبیری منیم گؤندریرم سلم قلرا اوشا و  سنه
 . باس  باغریوا

.” جلیل:  امضا
پوست         لنینقراد شلرینی، گؤندری پول ت مدح کی، ائدیردی علوه  میرزاجلیل
دؤنمک            ییا باک دئمک، آلماییبسا، ماناتی ایگیرمی یوز اوسته ـ اوست اولن هسینده  ادار

 . لجاق            او ساتمالی یلری شئ پارا ـ خیردا باشقا هکی هریند اوز و ساعتینی قیزیل اوچون
نهایت،             او، و قاییدیب سلمت ـ ساغ ت مدح کی، آلدیم مکتوب لدن میرزاجلی  سونرا

. سالمیشدی.           الدن باشلی ـ للی عم اونو نلر هیجا بو بوتون آنجاق هشیب  ساکتل
 . اسیر        برک الی سول کی، گؤرونوردو ده خطیندن

       . تعیین     ایشه کندینده الوند کوردمیرین کی، یازیردی آلدیم مکتوب مظّفردن آرا  بو

289



ده.              منی و تدیر راح چوخ یئرلری ائدیب، کرایه ائو بیر کیچیک اوتاقلی ایکی  اولونوب
          . گئتمگیمی  اونلرا و چیخمیشدی شریک ده منّور دعوتینه بو اونون چاغیریر  قوناق

 . یلر   ائدیرد رجا بیرلیکده
نوامبرین   ائتدی         20تخمینًا تکلیف گلیب آراندان فایتونل بیزیم صمد قوهوموموز  ده

    . کی،          دئدی ده هم هرم بیل آپارا مظفرگیله الونده ایله یولو آغجابدیع سنی هسن ایست  کی،
قلر           تورپا اؤلو بوش، او گؤردوگون گتیریلمیش، کیمی آغجابدیعه ایندی گاوورارخ  قدیم

   . چوخ       منی بو، شدیر سالینمی للری تار پامبیق هل گؤز یئرلرده همین  دیریلمیش،
  . کی،.        دوشونوردوم چیخدیم یول و حاضرلشدیم گلدیم، قرارینا گئتمک  ماراقلندیردی

 . قاییدارام    گئری هیه هفت ایکی
ائوینه         ینین بیر ملردان قوهو اوچون هلمک گئج دؤندوک، ییه کهریزل اوستو  یول

دوشدوک. 
 .     . عده     آغجابدی چاتدیق کندینه آغجابدیع ناورتا گو چیخدیق یول ایسه گون هسی  ائرت

        . کند   بو انینمیش ت ایله قلیغی قورا اؤز بویو عصرلر گؤردوم کلر کلی دگیشی  بؤیوک
     . قیژیلتی       خلر ار بولنیق طرفده هر دوشموشدو للوغونا بو سو کی، اولر دئمک  ایندی،

   .       . هاراسا   کس هر ایدی وار اویانیش بیر غیرعادی کندده گئدیردی آخیب  ایله
  . مباشی.        آددی هر یلر داشییرد سایر و اشیالری تصرفاتی کند پامبیق، هسیردی  تل

. دگیردی          گؤزه آروادلری بورونموش چادرایا قالین اونلرین و نلر تورکم  چالپاپاق
    . وقتی       ییغیم قیزغین پامبیغین اولموشدو غرق للیغا یاشی اطراف بوتون دا،  دوغرودان

ایدی. 
دولشدیغی           سیرا ـ آرا دا سویغونچولرین کیمی آخشاما چونکی هسیردیک، تل  بیز

 . بو           ایدیک هلی یئتم کندینه الوند یئرلشن اوزونده او کورون هلی، کئچم للوگو چؤ  خلوت
 . گؤتورموشدوک          اؤزوموزله یدن کهریزل ده یاکبری عل ترکمه اولن بلد یاخشی یئرلره

اونلرین          آنجاق یلر، بیلرد هیه گؤزل ایستگاهیندان کوردمیر گلیشیمی منّور و  مظّفر
 . گون             هرم بیل گله کئچیب ندن دوزو میل هلی و بومبوش من کی، گلمزدی بئله  عقلینه
 . هیه             بر آلدیق یول ساری هیه بر ایسه سونرا هدیم، ائل تاماشا چایینا کور دایانیب وقتی  باتان

     .    . ماراقل   و حیرت هچی بر قوجا یلر میندیرد هیه بر فایتونو ائندیک فایتوندان  چاتیب
        . بیزه   حرمتله بؤیوک ییام، آناس مظّفرین من کی بیلنده ائدیردی سئیر  بیزی

   .       . هدن  دقیق بئش دوز اوتورتدو قوزلسینا فایتونون بیزیم اوغلونو اؤز هدی ائل  خوشگلدین
.       . قورودو     هجه یئریند اّولجه گؤروب بیزی مظّفر اولدوق داخل هطینه حی مظّفرین  سونرا

هدی         سندل یئرینده قالدیراراق یوخاری للرینی ا اراق اولمای آسیلی اؤزوندن  سونرا
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  .        .( دوشه(   باشا بیلمیردی اینانا گؤزلرینه و باخیر بیزه او، هدی بیلم ساخلیا  تعادلون
   ( ) هدان         دوزنگا بو اولمایان جّن جنس انس صمدله فایتونوموزدا اؤز من کی،  بیلمیردی

       . گله      اؤزونه مّدت بیر تعجبوندن ده منّور بیلمیشم چیخا گلیب نئجه بورالرا  کئچیب
 . چئوریلدی.           هیه حادث بیر بؤیوک کندینده الوند کیچیک بو گلیشیمیز بیزیم هدی بیلم

   . سونرا         هدن هفت بیر چاتدیردی خبر هده بار گلیشیم منیم یلره بیزیمک ـ ییا باک  مظّفر
 .       . وئریردی   معلومات حّقینده هسی هلنم خست ینین آتاس او، آلدیق مکتوب انوردن

نوامبرین    1930 ایل )    18نجو و    ( ینین ال سول وورموش، سکته افلیج میرزاجلیلی  ده
)      . تصّلب   اسکلئروزدان اونا آموسوف پروفسور همیشدی ضعیفل فعالّیتی ینین  ایاغ

 . مصلحت)         قویموشدو تشخیصی تیخانما دامارلردا فعالّیتیندن امک گرگین و ندن  شرائی
کیسلوفودسکا        اوچون معالجه اوزونمّدتلی شرایطینده ساناتوریا کی،  گؤموشدو

. آییرمیشدی.           مانات یوز ایکی سفرینه بو اونون شوراسی کومیسارلری خلق  آپاریلسین
  .   ( ) نوامبرین  یلر وئرمیشد دا جاواز کیسلوفودسکا    30پوتیووکا آتاسینی ت مدح  دا

آپاردی.
یاساق         هلیک بیردفع اولماغی مشغول ایشله ذهنی میرزاجلیله ملر حکی  عمومّیتله،
    .     . مظّفر.    و منّور من، اولموشدوق متأّثر چوخ بیز بیتدی موجودلوغو ژورنالین یلر  ائتد

   . مکتوبومو      منیم میرزاجلیل یازیردیق بلر مکتو دولو دویغو میرزاجلیله  کیسلوفودسکا،
: یازمیشدی.       جواب بیر بئله بیزه او، ساخلمیشدی

“20 .  . کیسلوفودسک  دسامبر
. مظّفر      و منّور حمیده، ـ عزیزلریم

! عزیزلریم     اولون، ساغ آلدیم، مکتوبونوزو
.     18نوامبرین  فعالّیتی      ایاغیمین و الیم سول آلدیم زده دامارلریمدان بئیین  ده
هدی.  ضعیفل

. گتیرتدی           هیأتینی پروفسور و حکیم بوتون آموسوفون اوچون هم معاین منیم ت  مدح
     . ایسه       معالجه هلیرم، دینج کی هله داشیدی اوستونده للری قو قدر بورایا منی ت  مدح
 .  .          . ه  نوب آ پ و انور ت، مدح ایله سیرا باشیندا یاتاغیمین ائوده هدیر ید هل ایر  هله

یلر.  چکیرد
 .    . حیات        باشقا تدن سیاس بیرجه یازین کلردن یلی یئن بوتون یازین، تئز ـ تئز  منه

 ! هجرلشدی  عیب چوخ
 .         ( اورا   ( گئت کؤچ ده سن تاپسین، ائو یدا باک هیه حمید سنه ت مدح قوی

یئرده         بیر قلریمیزل اوشا ائویمیزده اؤز سونرا باغلندیقدان تامام  مجموعه
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مکتوب.            آدیندان رهبرلیگی اؤز بیرلیگینه ائولر بیزیم قوی کی، یازین تیمورا  یاشایارسان
 . نلر         هسی وئرم باشقاسینا آلیب الیندن هنی ساح عاید اونا کی، گؤندرتسین

 ! دسامبرین        کئچیر نئجه مدن هگی اور اولماق آراسیندا دوغمالریمین اؤز هنیز  بیلس
    .( ) منّورین      منه ائدیرم خواهش ؟؟؟ هییرم گؤزل گلیشینی تین مدح آتام  آخرلرینا

    . منه     ایندی تأثیرلنیرم، چوخ هیین یازم بلر مکتو حّساس کیمی  هیجانلنماسی
 .     .  .    . بونو  اونوداسان کلیگی اینجی اولن یا آ پ ائدیرم خواهش اولماز  هیجانلنماق

 .          . یئرلشمیشدی    بیزده ایله یسی باج او، آرتیق کیمی گلنه سن ائله تلقین دا قلرا اوشا
 . وئر         خبر کلری یلی یئن بوتون یاز، بلر مکتو اوزون منه حمیده،

یورولدوم. 
. اؤپورم  هامینیزی

جلیل”. 
لین  :1931فوریه،  5میرزاجلی مکتوبو      ایکینجی تاریخلی ایل نجی

  . ایله“        پوست گؤندریرم سلمی دوستلوق مظّفره و منّور خانما،  حمیده
    . حّل      نلرده بوگو طالعی ژورنالین یئدیک لّذتله و آلدیق هلری جوج  گؤندردیگینیز

       . ییا      باک خانمین حمیده ده کیمی زمانا او قدیر لجا او بللی ده نتیجه یئکون  اولوناجاق،
 . هریک    ائد حّل هسینی مسأل هسی گلم

 . اولسون.   اوغورلر هلیک هل
”. 5جلیل.  شهری    باکی فوریه،

 : مکتوب  اوچونجو
   . هسی“       هلیک خست نده کاریاقی گؤندریرم ملر سل منّوره و مظّفره خانما،  حمیده

   .(    ) یسی  قارش بونلرین بوتون گئدیر صحبت هلیگیندن خست طاعون خدور  یو
   . حّل.        تئزلیکله آنجاق قالیر اولونمامیش حّل هله ایسه هسی مسأل ژورنالین شدیر  آلینمی

        . آنجاق.      یازیر، تئز ـ تئز کی، دئییر انور یاخشیلشیرام یاواش ـ یاواش من  اولوناجاق
 .   .  . اولون     ساغ هلیک هل یازمیر کی، ائدیرسیز شکایت سیز

جلیل. 
”. 1931فوریه  17 ایل   نجی

102
1931” “ ملنصرالدین           تئزلیکله کی، یازدی بیزه انور آییندا فوریه ایلین  نجی

ینین  .    25ژورنال کی،    سوروشدوم لدن میرزاجلی سونرالر اولوناجاق قید للیگی  ای
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: وئردی              جواب بئله سوالیما بو منیم او، یلر؟ هد ائتم قید تاریخی بو ییه ن بس  یاخشی،
کی،“    دئدیم .    25اونلرا ائدر      قسمت الله تئزدیر هله ائتمک قید للیگی للیگی 75ای  ای

” “          .” ملنصرالدین  چونکی دئمیشدی، ایله طعنه سؤزو بو او، البته، ائدرسینیز  قید
ینین  . 1923ژورنال بیلمیردی        اونودا قالماقالی هکی لدؤنوموند ای کئچیریلن ایلده نجو

 
103

دؤنرکن        1930 ائوه کدان کیسلوفودس میرزاجلیل نلریندا سو دسامبرین ایل  نجو
معالجه             سنی یدا باک بونو کی، دئمیشدی هرک وئر ظرف بیر باغلی اونا حکیمی  معالجه
        . صبری   چاتاندا ییا باک کی، دانیشیردی منه میرزاجلیل سونرالر وئر حکیمه هجک  ائد
 . مکتوبدا          اوخوموشدو مکتوبو یازدیغی حکیمه حکیمین آچمیش، ظرفی بو و  چاتمامیش

 .”     . چکمز  “   چوخ یدان آ ایکی باغلنیب کتابی هنین خست کی، یازیلیبمیش
. قورخوردو           چوخ اؤلومدن میرزاجلیل چونکی ائتمیشدی، تأثیر چوخ اونا سؤزلر  بو

میرزاجلیل         یاشایان ایل بیر داها سونرا خدن تاری دسامبریندا   1931همین ایلین  نجی
     .   “ : دوز  سونرا حکمندن اونون هییبمیش بیلم دوز حکیم دئدی ”.10منه یاشادیم   آی

104
فابریکینه        1931 پامبیق ایستگاهنیداکی کوردمیر مظّفری مارسیندا ایلین  نجی

       . اوتاقلی    ایکی وئریلن مظّفره اورایا، هامیمیز بیز یلر ائند تعیین هسینه وظیف  محاسب
 .         . تعجیلی  آلدیم مکتوب تدن مدح و لدن میرزاجلی هده عرف همین ائله کؤچدوک  منزله

” آ        “ سئوئرستروی بیرگه ایله شلری یولدا تی مدح چونکی یلر، ائدیرد رجا  گلمگیمی
 ( )       . ده   هلری ملحف غلری آ یاتاق مدحته اؤترو بوندان یلر گؤندریرد ایشینه ه  تجرب

. ایدی         لزم تیکمک پالتار ـ پال ایستی و حاضرلماق
    . آریقلمیش،    دگیشمیشدی، چوخ میرزاجلیل گلدیم ییا باک للرینده اّو  آوریلین

    .   . ملی.    سئوی علوه، هلیگیندن خست اؤز ایدی دالغین دانیشیردی آز چوخ  قوجالمیشدی
مأیوس            درجه سون اونو هسی گؤندریلم شمال ملی اقلی سرت اوزاق، مّدته اوزون  اوغلونون
هیه.           غّص ـ غم احتمالی هلنمه خست و صّحتی ورک کؤ اوغلونون میرزاجلیلی  ائتمیشدی

   . عذاب.            اونا بو، ایدی یوخ دا پولو آلماغا پالتو ایستی مدحته ده، طرفدن بیر  سالمیشدی
   . کی،.         ائتدیم تکلیف وئریردیم قلیق توختا اونا همده نوب اؤز یئنه ایسه من  وئریردی
 . سونرا         هک تیک آستار ایستی قویوب پامبیق ایچینه پالتوسونون کهنه تین  مدح

باشقا            یولل بو و تیکدیم ایچلیک لدان ادیا ایستی چئویریب آستارینا اوزونو ینین  شالوار
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 . حاضرلدیم   پالتارلر ایستی
” آ        “ سئوئرستروی دا ادان اور لنینقرادا، ایله شلری یولدا ت مدح اورتالریندا  آوریلین

         . دؤزه  ایسه بیکارچیلیغا بیلمیردی، یازا ایدی، ایچینده خّفت میرزاجلیل دوشدو  یول
 . او،          گزیردی یولونو اؤلدورمگین وقت گونو بوتون تاپمیر، یئر اؤزونه  بیلمیر،
       . یئره    بوش هسی ائتم فکر انین آت یازیق بو هییردی گؤزل مکتوب اوغلوندان  صبرسیزلیکله

 . ائتمیشدی         حّس فلکتی قلبی حّساس چوخ اونون ـ دگیلدی
سونرا،     ایل بیر هنین    1932دوز ژوئی ایل ائدن     4نجی انکشاف سرعتله ت مدح  ده

        . گتیره   دوام اقلیمینه شمال سرت طبیعتی بلو جنو ورک کؤ ائتدی وفات مدن  ور
خسته.          همیش، وئرم خبر بیزه آنجاق هلنیبمیش، خست اورادا ت مدح دئمه، هدی  بیلم
      . کیمی    شلری یولدا باشقا دا سونرا بابتلشندن همیشدی ایستم سالماق تشویشه  آتاسینی

آخرلریندا،           پاییزین یالنیز ائتمیش، دوام ایشینه عوضینه، دؤنمک گئری هرک ائد  حرکت
 . قاییتمیشدی         ائوه سونرا آلدیقدان رأی مثبت رهبرلیکدن گؤره امگینه

105
( )    : پرهیز       پهریز جّدی ائدیر عمل هلرینه توصی حکیمین تلر وق سون  میرزاجلیل

     . سوراخانی      منی دفعه نئچه بیر گئدیردی تراموایدا گزیر، پیادا خلو چو  ساخلییر،
        . شوشایا   اولدوغو حیران طبیعتینه برابر بیزیمله یدا یا او، اؤتورموشدو دا نلرینا  وا

          . هفته  اوچ اّولجه کی، وئرمیشدی اجازه شرطله بیر بالیان حکیم آرزولییردی  گئتمگی
    . بیزیمله       ده منّور مظّفرله قالخسین اؤزونه شهرین سونرا یاشاسین، اتگینده انین  شوش

      . یلر   ائدیرد خواهش یازیب مکتوب میرزاجلیله اونلر یلر حاضرلشیرد گئتمگه  برابر
 . هک            گئد شوشایا یئرده بیر ییغیشیب سونرا گل، کوردمیره ـ بیزه اّولجه کی،

و     توپارلندیق بیز هنین    1931نهایت، ژوئی ایل . 7نجی کوردمیرده    دوشدوک یول  ده
 . قارشیلدی    منّور مظّفرله میرزاجلیلی

ائو            گئدیب ادان قاباقج کی، ائتدیم دوام یولومو ایسه من قالدی، اونلردا  میرزاجلیل
 . گؤروم        قلری حاضرلی اولن لزم اوچون تلیغی راح هنین خست توتوم،

     . و     یلر یئرلشمیشد ملریم قوهو منیم اورادا دوشدوم ائوینه لین شام قّصاب  شوشادا
 . یلر     همیشد هل کرای اوچون منیم سالونی بؤیوک

 . قمرین            یلر گلد یانیما دا مراد و رشید هلریم نو سدن تیفلی سونرا گوندن نئچه  بیر
امین          هجگینه بگن چوخ سونرادان اتگینده انین شوش اوچون میرزاجلیل ایله  کمکی

“       . نبگ    آلئکسا اشاغیدا، بولغیندان عیسی قیراغیندا، چایین بو، تاپدیق ائو بیر  اولدوغوم
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         . بیرگه”     منّورله دا او ائتدیم، خبر تلقرامل میرزاجلیله من ایدی یئر بیر آدلنان  باغی
 . گلدی  یانیمیزا

106
. داورانیردی            نزاکتله و التفاطل ایله هامی آنجاق ایدی، یورغون و سولغون  میرزاجلیل

      . ارزاغی   آلدیغیمیز اشیالری، قابلشدیردیغیمیز اوچون اونلر یاتدی ناراحات هنی  گئج
    .      . بیری    او و منّور اگلشدی آتا بیر باشقا میرزاجلیل هدیک یوکل تلرا آ تئزدن  صبح

.        . یلر    یئرلشد یاخشی چوخ گوندن ایلک ائله هسن، دئی یلر گئتد پیادا ایسه قلر  اوشا
 : ایدی     بئله مکتوبو ایلک اونون

    .    . کی،“   وئریرم سؤز آنجاق ایتیردیک انیوی چاید سنین آلدیم درمانی  حمیده،
   . هیئر         یئرب هله بیز آلجاغام اوچون سنین یسینی بیر بئله عینیله کیمی گلن ییا  باک

هنیز.           صاحب ائو سیزین و هجک گئد شوشایا رحیم صاحبیمیز ائو صاباح  اولمامیشیق
بونو         (  اسدزاده هجک گتیر آلیب هنی کئچ ائتدیگی وعد اوچون آلچیق مدان خان  شیرین

کئچیب).             بحران باغلی هوندورلوکله کی، دوشونورم و ائدیرم حّس بابت اؤزومو من  بیلیر
شدیر.  گئتمی

   . بیر           اعجازکار بورا بیلرسن قال بیزیمله بورادا گلیب ده سن کیمی اولن هیئر یئرب  بیز
.     . وار        توت یاخشی بورادا قالمیر گئری سویوندان ینین بولغ عیسی دا سویو ندیر،  مکا

      . فونت      بئش اوچون بیزیم گؤندر قمری ایدی لزم بو ده منه مله   1ائله رحی آلسین،  دوگو
           . اؤزونون  و قالمیش ائوینده اونلرین منه اوغلو ینین کیش سلیمان ـ علیش چاتدیر  بیزه

 .( هدیر   (    رنگد آغ ده یسی ایک هلیدی گؤندرم یودو حاضرلدیغی
 . یول           هییر ایست یامان ده یسینی ایک هگیم اور وار؟ خبر نه تدن مدح و  انوردن

   . آسیلی         اؤزومدن هئچ دا وداعلشمادیم سنینله هئچ کی، هیجانلندیم قدر او  دوشنده
  (   )   ! بو      بیزیم یسی قاض خلق انین شوش اسدزاده اینجیمه مندن گؤره بونا سن  اولمادی،

مله           رحی هدن اّولج هجگیمیزی هی اؤد حّقینی کرایه مّدتین اولن قدر سونونا موسمین  باغدا
         . هییک؟   هج هی اؤد قدر نه و کیمه گؤره آلچیغا ده، بیر اولمازدی پیس  دانیشسایدی

.( یئرینده(             اؤز ده هلر اؤدم باش بو ـ باش او اوچون هسی گتیریلم آلچیغین  البته،
  . بو          سن چیخماسین صحبت ـ سؤز سونرادان کی، مدیر لز دانیشماق ادان قاباقج  بونلری

 .         . گؤندر  کؤمور دا آز بیر کارتوف، فونت اون یوباتما هنی مسأل
.          !    ! فونت  بئش بیر گؤندر، لوبیا تازا دا آز بیر گؤندریر سلم منّور اول ساغ

.  453،59237فونت  = 1ـ 1 هلی،  دئم .2،26فونت  = 5قرام کق 
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جلیل. 
.”.  . ج    گؤندردیم مانات ایگیرمی قمرله

. آلدیم             خبر صّحتینی ده هم گؤندردیم، ارزاق و مکتوب میرزاجلیله سونرا گون  بیر
      . یاخشی      کلرینی ایست و شلرینی وردی ینین آتاس منّور ایدی ممنون چوخ او، سؤزله،  بیر

.       . یلر      قالد تخانادا خلو او کیمی آیا بیر ائدیردی قوللوق هل گؤز چوخ اونا  بیلدیگیندن
     . شوشایا    بیری شلریندان یولدا هلنمیش خست اونون گلدی خبر تدن مدح  نهایت،

 . میرزاجلیل          گتیرمیشدی شوکولد قوتو بیر و مکتوب اوندان بیزه گلمیش،  استراحته
     . ـ      بیردن کی، یاخشیلشدی ائله گلمیشدی یئرینه هگی اور سئوینیردی، کیمی  اوشاق

.       . قالدی      شوشادا بیزیمله هفته ایکی دوز هدی ایست کؤچمک یانیمیزا بیزیم شوشایا،  بیره
یئرینه            بئله کلرینی ایست کیچیک ان ائدیر، قوللوق اونا کلو بؤیو ـ قلی اوشا  هامیمیز
کیمی.           ساغالمیش تامام سانکی چیخیردیم، گزمگه اونونل گون هر من  یئتیریردیک

گؤرونوردو. 
ینین          بولغ عیسی و تین استئپاناکئر سرحدینده، غرب شهرین بیرینده نلرین گو  او
نبگ         آلئکسا هکی ساحلیند چایین آخان اشاغیدان میرزاجلیل گزرکن یئرلرده  گؤروندوگو

 .       “ : او     کئچدی یاخشی و راحت یامان وقتیم اورادا دئدی اوزله گولر گؤستریب  باغینی
     . قاناجاقلی       یامان ده بلری صاح ائو وار هسی میو ملی طا سویو، صاف چوخ  یئرین

ملردی”.  آدا
تلرینه،             سم بوتون گؤرونن یئردن بو شهرین دؤندو، گئری وئریب آرا قدر بیر  سؤزونه

   “ : هلرین          تپ بو اؤلنده من دئدی چکیب آه بیر درین سالدی، نظر دوزونه جیدیر  سونرا
.” باسدیرین   اوستونده ینین بیر

. هلدیک            یؤن طرف ائوه یاواش ـ یاواش و هسدیم تل دگیشمگه موضوعنو یئرده  بو

. چیخمیشدیق          گزمگه بیرلیکده ایکیمیز دفعه آخرینجی اوستو آخشام گون هسی  ائرت
و           گورولدادی ایلدیریم چاخدی، شیمشک کی، همیشدیک گئتم آددیم یوز اوچ  هئچ

.     . اولدوق        هلی دؤنم ائوه بیز باشلدی دؤیجلمگه تورپاغی للری دام یاغیش ایری ـ  ایری
 . ایدی   آخرلری اوتون

107
  .      . اونونل  میرزاجلیل تاپمیشدی بلیط اوتوموبیله نلیکله چتی بؤیوک گلدی  مظّفر

   .        . آنا   اونونل منّور هییردی ایست قالماق قوناق اونلردا اورادا، قدر بیر دوشدو یول  کوردمیره
لگنه             حتی ائدیردی، رفتار اینجه چوخ اهمالجا، چوخ کیمی، داورانان ایله بالسی  اؤز
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 .       . آنجاق  ائتمیشدی متأّثر چوخ میرزاجلیلی شلیک قایغیک بو چیمیزدیریردی  قویوب
الدن           منّوری ایله کلری سلی تر اؤز قالمیر، ده ارکؤیونلوگوندن اراق باخمای بونلرا  بوتون

سالیردی.
 . سانکی           ایدی وار آغیرلیق بیر غریبه هگیمده اور سالندا یول میرزاجلیلی دفعه  بو

 . یول         کئچیریر یایینی سون بیزیمله شوشادا میرزاجلیل کی، داممیشدی  قلبیمه
. ائتدی           رجا گلمگیمی ییا باک و وداعلشدی نزاکتله چوخ مله منی میرزاجلیل  دوشرکن

تین           مدح صبرسیزلیکله چونکی گئتدی، تئز وقتیندن شوشادان ده دفعه بو  او،
 . هییردی  گؤزل گلیشینی

گیله          20سپتامبرین  مظفر کوردمیره، شوشادان بیرلیکده مرادل هم نو ده من  ده
     . آرتیق.       ده ت مدح وقت او دوشدوم یول ییا باک ایسه للرینده اّو اوکتوبرین  گئتدیم
 .       . حکیم  هلندی خست برک مراد گونو اوچونجو گلیشیمیزین قاییتمیشدی  لنینقراددان

        . قیزدیرما،  ـ تیترتمه تروپیک کی، اولدو معلوم سونرا هلنمیشدی شبه قدان  یاتال
میرزاجلیلی.           سالمیش، الدن چوخ منی هسی هلنم خست آغیر بئله اوشاغین بو  مالریادیر

  .      . نئچه      بیر دگیلدیم ممنون هئچ مدن گلیشی بو ائتمیشدی دلگیر باشلی ـ للی عم  ده
 . باشلدی      یاخشیلشماغا اوشاق سونرا هسیندن ایگن کینه

اولموشدو،          قبول اینستیتوسونا نفت آذربایجان بیتیریب مکتبی للیک ای اون  انور
    . باشا      خدمتی ی نظام تیمور هییردی ایشل و بیتیرمیشدی اینستیتونو همین ت  مدح

.      . یلر   باشلمیشد همگه ایشل یده تعاون یسی ایک هر ائولنمیشدی قمرله  چاتدیرمیش،
   .      ” “ ده  منیم انور گؤتورموشدو اوتاغی اولن هسی ادار ینین ژورنال ملنصرالدین ت  مدح

      . اورادا    چونکی قالیردی، اوتاقدا قرانلیق میرزاجلیل اولوردو اوتاقدا کیچیک هدیگیم هل  گئج
  . اوتاغیمیز          اورتا دگیلدی سویوق چوخ ده هم ائشیدیلمیردی، کویو ـ سس هنین  کوچ

 .    . یاتیردی   مراد اورادا ایدی اوتاغی یئمک
ده            گؤره اونا یوروردو، چوخ میرزاجلیلی دوشمک قالخیب هیه مرتب اوچونجو گون  هر
  . دا         بونا هییردی ایست دگیشمک بیرینه قلردان اوتا اولن هده مرتب بیرینجی یئرینی  او،
   .         . او،  اولندا بئله دگیلدی آسان ده ائله ائتمک بونو ده هم یلر یلشمیرد راض قلر  اوشا
بو            تکی هدی، ایست یئرلشمک اولسون ـ اولور اوتاغا هانسی هیه، مرتب بیرینجی کباشینا  ت

       . قالخماسینا    ـ ائنیب هلرله فاصل و آستا چوخ هسین دوشم قالخیب یوخاری هلری  پّل
 . تنگیردی    نفسی یئنه اراق باخمای

     ( هچئویر   ( مینگ ایسه زماندا عین وئریر، کلرینی مدر تلرینی زاچو ت مدح  اوغلوموز
  .    ( ) یوز     ایکی هییردی ایشل کاتب علمی ؟؟؟ پلنلشدیرماسیندا دولت یانیندا هسی  کمیت
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 . آلیردی    معاش قدر ماناتا
.  (   ) آلیردی       بازنشستگی حقوق تقاعد، پئنسیا مانات سکسن یوز یالنیز  میرزاجلیل

    . کهنه        ساتیلمیش ده اؤزومون آلیردیم مانات یوز آیدا گؤره همه نو مدان دامادی  من
       . هیه،      سفر عمومی یاواش ـ یاواش للری پو بو ایدی وار ماناتیم یوز آلتی مدان  فایتونو
    . ههر    بیرت توتموشدوم، خدمتچی لیلیانی هییردیم خرجل جلرینا احتیا ارزاق  ائوین

کئچینیردیک. 

قالدی    دفعه سون سوبانی
یوخسا          مدیر، لز یئدیرمک یاخشی قلری اوشا کی، دئییردی زمان هر  میرزاجلیل

         . نلنیر،   هیجا ده گؤره اونا چاتمیردی، پولو غذایا جلو گو آنجاق اولرلر محو هنیب هل  خست
      . گلمیر،      اوزو ایسه آچماغا آغیز هسه کیم اولوردو گرگین و عصبی چکیر،  عذاب

قیمت.             یئترینجه اونا چکیر، فکر دایم ائدیر، قوی ـ گؤتور آغیر هگینده اور  اوتانیردی
 . اوزولوردو   چوخ هدیگینه وئریلم

      . بوتون    باشقا اوتاقدان قرانلیق یاتدیغی لین میرزاجلی بیلمیردیک آل اودون  بیز
      . خزری    ده خصوصیله ایدی، سویوق چوخ آچیلیردی شمال هسی پنجر قلریمیزین  اوتا
       . کهنه    آنباردان دفعه اوچ یا ایکی، میرزاجلیل دؤنوردو بوزخانایا ائویمیز  اسنده

اوتاغا          کیچیک یاتدیغیم منیم انورله چیخاریب للری مب قیریق هلری، لوح کلری،  یئشی
       . اوتاقدا   کیمی بوز قیزدیریلمایان ت مدح یازیق آنجاق قالمیشدی سوباسینی  چیخان

 . هییردی   ایشل و یاتیر
ینین          خزر دهشتلی ایله شخته ـ قار مسیز آرا بیرینده، ینین ملر آخشا  دسامبر
سلرینی           در بیرگه ایله شلری یولدا اوتاقدا کیچیک انور وقتده بیر ائتدیگی  طغیان

سونرا.          باخدی، وضعّیته اولوب داخل اوتاغینا اونون احتیاطل میرزاجلیل  حاضرلییردی
 .      .  “ : هسه    هایل ن گیرمز شئی بیر باشینا اونلرین قدور سویو چوخ دئدی منه قاییدیب  گئری

      .” هسی   هلم قر ینین الیازمالر کئچدی، اوتاغینا اؤز سونرا مدیر لز قالماق  سوبانی
           ( یئره( بیر ـ بیر و کئچیرمگه نظردن کاغاذلری آچدی، دولبی ساخلنان هسینی  مسوّد

         . یاخینلشیب  و دوشدوم تشویشه دویوب هجگینی ائد نه اونون من باشلدی  توللماغا
قالماق          سوبانی کی، وئردی جواب او، هییرسن؟ ایست همک نئیل کی،  سوروشدوم

هله.             بونلر یاندیرما، هلری هلم قر بو کی، ائتدیم رجا چوخ اوندان یئرده بو هییرم  ایست
:    .       . وئردی   جواب او آختاراق یلر شئ تخته آنباردا گل اوندانسا بیلر اول هک  گر

    .” ایله“       آغریسی هک اور من یاندیرمیشام آرتیق شئیی هر اولن ممکن  یاندیریلماسی
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سوبایا          باغلمالرل بؤیوک الیازمالرینی کاغاذلری، یازدیغی ایله الی اؤز  اونون
. ائدیردیم      تاماشا چکمگینه کبریت و دولدورماسینا

 . من          باشلدی آتماغا نلرینی قال یئرده هلرین هلم قر سوبایا یاواش ـ یاواش  سونرا
 . او،           بیلمیردیم گؤستره مقاومت آنجاق یدیر، ایتک بؤیوک چوخ بو، کی، ائدیردیم  حّس

       . اوتاغینا    انورین یئنیدن اؤرتوب قاپاغینی انین سوب نهایت، ایدی گرگین درجه  سون
     .”!  “ : اوزانیب.     و اولدو ممنون چوخ یدیر ایست سوبا دئدی ایسه قاییداندا گئری  کئچدی

 .        . ایدی  قالماسی دفعه سون سوبامیزی لین میرزاجلی بو، یاتدی راحت

108
    “  : سنین      بو، اوغلوم، اوخو، یاخشی دئییردی انوره اوغلو بالجا دایم  میرزاجلیل

” “    .       .” اوخو  هئچ اونا چالیشیردی گوندوز ـ ه گئج ایسه ت مدح یدیر هل تم هجگیوین  گل
        . و   اوخویور باهاسینا ینین ان ج کی، اولر دئمک ت، مدح دگیلدی لزم  دئمک
ـ.            تلم اوستو، ایاق بئله کلرینی یئم آخشام ناورتا، گو یئییر، آز چوخ هییردی  ایشل

        . سانکی  ایدی، وار سئوگیسی غیرعادی ایشینه اؤز تین مدح بیتیریردی هسیک  تل
 . آلیردی     لّذت بیر خصوصی ایشدن

هر            و همکدن ائل تاماشا اونا اسیردی، هگی اور لین میرزاجلی اؤترو اوغلوندان بؤیوک  بو
 . دویموردو     قالدیرماقدان یلره گؤ هییب تعریفل حرکتینی

1931  ”  [ ]“ هچئویرین     مینگ غزئتینده رابوچی باکینسکی دسامبریندا ایلین  نجی
ازاده   رض حّقینده ملری .1پروبلئ اولونموشدو        چاپ مقاله ایله امضاسی یزاده محّمدقل  و

(ـ 1 ازاده      رض اوغلو جّبار میرزا /اسکندر /1897 11 /ـ 18 /1938 1 ینین)   1 جمهورّیت آذربایجان  ـ
( )    ( )    . آلمان     دارمشتادت و فرانسه نانسی پاریس، بیری هلردن طلب گؤندردیگی اوخوماغا  اوروپایا

     . الکتریک      ـ سو ایلک نین آذربایجا آلیب دیپلومو مهندسی انرژی اراق اوخوی  شهرلرینده
   . پلن     دولت نشوروی آذربایجا اویناییب رول مهم هسینده هلندیریلم لیح ینین  استانسیالر

) عضوو         ینین هیأت ریاست و صدری ینین هس بؤلم انرژی هسینده اتحاد) 1933ـ 1931کمیت ، 
ینین         موّکل شوراسینداکی کومیسارلری خلق آذربایجان ینین کومیسارلیغ صنایع آغیر  شوروی

) ” 1934ـ 1932معاونی  “ تراستی)       یلیحه هیدروانرژ کومیسارلیغی صنایع آغیر شوروی اتحاد ، 
)   (”  .  .  . “) رهبری   پ ائ قید آذ ینین هس شعب /ـ 1934آذربایجان /1937 3 آذربایجان) 1 ، 

      ) اینستیتوسو،   نفت آذربایجان اینستیتوسو، صنایع آذربایجان سونراکی اینستیتوسوندا یتکنیک  پول
    “   ( نلیک    گرگی یوکسک و هلری شبک الکتریک یاراتدیغی اؤزونون آکادمیاسی نفت آذربایجان  ایندیکی

) مدیری”        کافئدرا و استاد معلم، کافئدراسیندا ینین)  1937ـ 1925تکنیکاسی شورو اتحاد ، 
بؤلوم           و ایشچی علمی بؤلومونده انرژی ینین هس شعب آذربایجان ینین آکادمیاس ملر عل  آذربایجان

معاونی  ( ینین .      1937ـ 1934رهبر تله)  مدح اوغلو لین میرزاجلی یلرینی یاز سیرا بیر هییب  ایشل
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قاییتماسینی         ایشدن تین مدح صبرسیزلیکله و اوخودو فرحله هنی مقال  میرزاجلیل
و.               اؤپدو گؤزوندن ـ اوز باسیب باغرینا برک ـ برک اونو ایسه گلنده ت مدح هدی  گؤزل
   .”! “  : دا      اوغلوم یازیق آتامسان پیچیلدادی سسله بیر گلن کلریندن نلی دری ینین  قلب

 . ائدیردی        رفتار حّساس چوخ اونونل سئویر، چوخ آتاسینی
     . او،        سونرا گون نئچه بیر هدی ایست بورج مانات آلتی آتاسیندان ت مدح دفعه  بیر
اؤز             اؤپوب باشیندان اونون برک ـ برک و قایتاردی گئری بورجو آلدیغی  آتاسیندان

      . شلرل   باخی تلی شفق نوازشلی، آردینجا اونون آتاسی گئتدی همگه ایشل  اوتاغینا
باخیردی. 

109
ینین        هس سفر چای ایکیمیز لله میرزاجلی آخشام نلرینده، گو سون  دسامبرین

        . وفاتیندان  و حیاتیندان گین احمدب آتام مرحوم اونا من اوتورموشدوق  آرخاسیندا
وئردیگیندن.          جان آغیر نئجه دوشدوگوندن، یاتاغینا اؤلوم مدن ستلج اونون  دانیشیردیم

 .           . بو،  اوخودوم خاطرمی دفترلیک بیر یازدیغیم حّقینده آتام اونا ده هم ائدیردیم  صحبت
        . و   ائتدی خواهش ائتمگیمی دوام یازماغی مندن او، ماراقلندیردی چوخ  میرزاجلیلی
   “  : اؤز        سونوندا دفترین نیه دئدی و باخدی آردینا قلریمین یازدی آلیب مندن  دفتری

    “ :       .” کیمه  هئچ هجگم، اؤل آسان من دئدی چکیب آه بیر درین سونرا یازمیرسان؟  آدیوی
 .”!    “ :    ” چاغیرمایین   مل اؤلنده من هدی ائل علوه و هجم هی وئرم اذّیت ده

  .    .    . اراق   باخمای بونا ایدی سویوق یامان یاغیردی قار برک ایدی نلری سو  دسامبرین
ساعت     گون هر . 11میرزاجلیل      . بو    ایدی قابا و آغیر پالتوسو چیخیردی گزمگه  ده

 . ائدیردی      شکایت چکدیگیندن نلیک چتی داشیماقدا پالتونو

110
    . چوخ      اعلندان بو میرزاجلیل ساتاجاق شکر یلر تعاون کی، اوخوموشدوق  غزئتده

  .        “ : شیرین    قلر اوشا آلیم شکر احتیاط آز بیر تاپیم، پول هک گر کی دئدی او  سئویندی
.” یدیر      ال فاید بو، ده هم یلر، ایچند چای

.  30دسامبرین  اؤز        میرزاجلیل دگیلدی ائوده بیری هئچ قلردان اوشا آخشام  دا
    . او،        سونرا آز بیر تیکیردیم تیکیش اوتاغیندا یئمک منسه دینجلیر، اوزانیب  یاتاغیندا

ت        (  مدح آرادا گؤتوردو کمانچاسینی کئچیب اوتاغینا تین مدح یویوندو، دوردو،  یئریندن

 . یازیب  بیرگه
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 .         ( ائله    باشلدی چالماغا و هدی کؤکل قاییدیب اوتاغینا اؤز یئنه ، چالیردی کمانچانی او  ده
 . سونونجو         باشلدیم آسماغا قولق ساخلییب ایشی هکی مد الی کی، چالیردی هل  گؤز

 .   . میرزاجلیل       دولدو گؤزلریم ایدی تأثیرلی و قلی یانی هل، گؤز خصوصیله هسی  خاتم
 . بو،         قویدو یئرینه اّولکی للوجا اصو قایتاریب کمانچانی سونرا بیتیردیکدن یسینی  چالغ

... یایدی   یس چالغ سون اونون

111
چاتدیردیغی          31دسامبرین  باشا ـ بویا و اوغلو یسی باج لین میرزاجلی گوندوز  ده

         . میرزاجلیل   سونرا هدی، ائل صحبت اوزادی ـ اوزون ایله یسی دای گلدی کنگرلی  جلل
 . او            گلیب قرارینا گیرمک مکتبه عالی جلل نهایت، کی، هدی ائل خبر منه  سئوینجک

.”!     ! اولسون: “        آدام اوخوسون، قوی ائدک حمایه اونو بیز هک گر اولدوم، شاد چوخ دئدی
اوخویور           ـ چالیب ییغیشاراق اوتاغینا تین مدح جلریمیز گن بوتون آخشامی ایل  یئنی

          . سینی   یئرینه قاوال ایسه جلل چالیر، کمانچا ت مدح تار، تیمور یلر ائدیرد رقص  و
       . مجبور   اویناماغا قالدیریب یئریندن اونو ده بعضًا اوخویوردو ادیر، تیققیلد  گؤتوروب

یلر.  ائدیرد
 . حاضرلشیردی   یاتماغا میرزاجلیل

      . یانیمدان   منیم هرک هی گلومس حالدا، سویونموش یاری هدی بیلم دؤزه  آنجاق
کیمی           هیه دقیق بئش کی، اولر دئمک یاناشدی، یسینا قاپ ینین اوتاغ تین مدح  کئچیب

.     . گیردی      یئرینه قاییدیب سونرا هدی ائل تاماشا حیران ـ حیران قلرینا اوشا
هنین    1932 ژانوی ایل .1نجی ایدی          سوروشکن چوخ ایسه یئر سویوق، برک هوا  ده

      . کی،    توتدوم دیله خیلی اونو من حاضرلشیردی چیخماغا یورویوشه  میرزاجلیل
  ”  “ بهانه         دئیه وار ایشیم هدی، ائشیتم منی او، آنجاق بیلر، ییخیل دئدیم هسین،  گئتم
)         . قمرین  ینی عل قوهوموموز آردینجا اونون کیمی چیخان ائودن گئتدی  گتیریب
کیمی)          یئره هجگی گئد میرزاجلیلی کی، هدیم ائل خواهش و گؤندردیم  قارداشینی

 . قایتارمیشدی.       گئری تأکیدله اونو جلیل آنجاق اؤتورسون
  . کی،         دئدی قاییتدی پژمرده و یورغون ائوه میرزاجلیل سونرا مّدت  بیر

اوسته        آرخاسی و سوروشموش یوخوشدا هکی ند اؤنو ائوی ینین  تارایئفسک
ههر.            ت بیر دا او شلر، ائتمی کمک اونا قالخماغا یئردن نلر کئچ یول  ییخیلمیشمیش

 . قاییتمیشدی   ائوه قالخیب
   .   . ایشیغی     هنی گئج بوتون یلشیردی عصب بوغولور، یاتدی پیس چوخ هنی گئج  همین
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 .           . دئدی  گؤرونوردو فکرلی و دینمز چوخ آنجاق ایدی، راحت دوراندا سحر قویدو یلی  یان
تک           اولمادیغیندان، ائوده بیری هئچ قلردان اوشا آنجاق هییرم، ایست گئتمک حاماما  کی،

     . هنین   ژانوی ـ ه گئج همین هدی ائل احتیاط پیس     3دن  2گئتمگه یئنه ه گئج کئچن  نه
یاتدی. 

هنین  ادان        3ژانوی کاس هکی هسیند کوچ فیولئتوف اوچون آلماق شکر میرزاجلیل  ده
        . اللی   یوز ساخلدیغی ائدیب قناعت کاساسیندا امانت اونون گئتدی گؤتورمگه  پول

:           . دئدی    وئریب منه پولو و گلدی قاییدیب سونرا تدان ساع ایکی ایدی وار پولو  مانات
 .”!    . قیریلیر“        یامان جماعت راستلشدیم ایله مراسمی دفن خیلی بیر گون بو

ائله           یدیر، کل چیر باشیم هدیم، بیلم گئده حاماما کی، هدی ائل شکایت منه  آخشام
        .     . سنین  اؤزوم من وئر اجازه کی، هدیم ائل تکلیف ائدیردی ناراحات اونو بو، ده  بدنیم

.”     “ :    .   . یویار  لیزا هرم، تؤک سویو من دئدیم اولدوقدا بئله یلشمادی راض او یویوم  باشیوی
   .      . اونون   من آخردا سئومزدی سالماغی زحمته کیمیسه او، هدی وئرم اجازه  یئنه

و             سال سویا ایاغیوی کی، ائتدیم خواهش قویدوم، سو ایلیق لگن بیر یسینا  قارش
       . غلرینی      آ یاتاق یودو، یونگولجه باشینی اؤزو او، سورت بیرینه ـ بیر سودا قلریوی  ایا
     .     ( ینین( اوتاغ اونون کی، گؤردوم ه گئج گیردی یئرینه و دگیشدیردی هلری  ملحف

  “  :      . بوغازیمدا  بیل، ائله دئییردی بوغولوردو، پوزولموشدو، یوخوسو یئنه یانیر  ایشیغی
 .”    .    ( یاتمیشام  ( پیس یئنه بوغور منی دوروب، هنیب دوگونل هنیب دوگورل نسه

هنین    ژانوی گون، هبنده      4همین شوش گؤرونوردو، بابت قالخدی، یئریندن  ده
    ( ) هلرینی    چکم سیلگجله قویدو، اوستونه چارپایانین کتیلین ایاغینی  چیخدی،

     (  ) مندن      ایچدی، چای سودلو یئدی، هک چؤر کره هک چؤر ـ یاغ یویوندو، هدی،  تمیزل
اوغلونو           باخدی، کئچدی، اوتاغینا اونون اؤزو سونرا هدیرمی؟ ائود ت مدح کی،  سوروشدو

 . قاییتدی            اوتاغینا اؤز ایله غّصه چکدی، آه ملی غ ـ ملی غ هینده گؤرم ائوده
       . دا      او کی، ائتدی تکلیف یسینا دای جلل یلر گئدیرد حاماما جلل و انور  تیمور،

      . خواهش.     مندن و کئچدی اوتاغینا یئمک ائتدی اعتراض میرزاجلیل آنجاق  گلسین
. قویوم           یئرلیگینه هنین پنجر تلری حاجا باشقا و چکیجی کلبتینی، سندانی، کی،  ائتدی

.        12گوندوز  تعمیر    گتیریب قیفیل ـ آچار اوتاغیندان اؤز او، ایدی یاریسی  نین
  ( )        . اوتوروب  آرخاسیندا میزین استولونون یئمک ده من وقتده همین باشلدی  ائتمگه

     . ـ      برک آچاری چکیجله میرزاجلیل باشلدیم یازماغا مکتوب کوردمیره مظّفره،  اوغلوم
  “ :        . اولمورام  مانع سنه سوروشدو توتوب منه اوزونو وئردی، آرا بیردن هییردی دؤیجل  برک

   .      ” “  .” قورتاردیقدا   یازیب من ائتدیم دوام یازماغا و دئدیم یوخ یلرل؟ تاققیلت بو  کی،
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 . گؤردوم         ائتدی خواهش اووخالماغیمی الینی و دایاندیردی تاققیلتینی ده  میرزاجلیل
  .    . دقیقه     بئش باشلدیم اووخالماغا الینی گریلیب قلری بارما ینین ال ساغ  کی،
     . اوندان      قورخدوم، هنده گؤر بئله وضعّیتی باشلدی گریلمگه ده الی سول همیش  کئچم
 . همین           چاغیردیم کمکه اونو و قاچدیم دالینجا قمرین هییب ایست اجازه هلیگه دقیق  بیر
   .”  “ :   ( اؤیودو،      ( محکم سونرا قرالیر گؤزلریم دئدی و ؟ چکیلدی صفتی بیره ـ بیردن  آن

 ( ) “ :       . تلفون    ته مدح ائدیایا دئدی سونرا گلندن اؤزونه آز بیر گلدی سو ساری  آغزیندان
 .”! دگیل       لزم حکیم گلسین، تعجیلی قوی ائدین،

  . اونا          من گلدی قاچاراق آبرامووا نیکولیئونا یئلیزاوئتا قونشوموز کویه ـ سس  بو
  . سرت       میرزاجلیل وئردیم معلومات هده بار وضعّیتی هنین خست یاواشجا  یاخینلشیب

      .”!   “ : ایچینده  تلش ده قمر ده، من پیچیلداشمایین ائدیرم خواهش قاییتدی  شکیلده
     . چاغیرتماق   تی مدح ایسه نیکولیئونا یئلیزاوئتا اووخالییردیق للرینی ا لین  میرزاجلی

:      ”   “  . وئردی   جواب اؤزو میرزاجلیل سوالینا ائدیم؟ زنگ هارا اونون قاچدی تلفونا  اوچون
هسی،“    کمیت پلن ”. 91ـ 90دولت

    . اوتوروب        اونون قمرله بیز دوشدو الدن تامام ایچینده هنین دقیق نئچه بیر  میرزاجلیل
ایستولدان           اونو نلیکله چتی چوخ ههر، بیرت و سردیک یاتاق بؤیرونه یئره،  قالدیغی

         . للرینی   ا قویدوق، بلر قا شوشه دولو ایله سو ایستی قلرینا ایا اوزاتدیق یاتاغا  ترپدیب
 . یئلیزاوئتا         باغلدیق دسمال سویوق ایسه باشینا باشلدیق، اووخالماغا سودا  ایستی

 . بیزدن          گتیرسین حکیم لراق او تعجیلی کی، دئدی و چاغیردی تی مدح  نیکولیئونا
. گؤندرمیشدیم            آلماغا شکر لیزانی اّول آز ایدی؛ یوخ کس هئچ ائوده باشقا

   .”  “  : سون      اونون بو، گلدیمی؟ ائدیا سوروشدو میرزاجلیل سونرا دقیقه بئش  اون
 .      .      . بیز  گلدی سو ساری آغزیندان یئنه هجک گل ایندی کی، وئردیم جواب ایدی  سؤزلری
اونا            ایسه قمر ائدیردیک، دوام اووخالماقدا سودا ایستی قلرینی ایا و للرینی ا  اونون

 .    .      . نهایت،   اولدو ایکی ساعت باشلدی آلماغا نفس آغیر او، ووروردو هسی ایگن  کامفور
 . دیزی          چاتدیردی ائوه اؤزونو حالدا قارانفس قورخموش، قاچمیش، بنیزی ت مدح  یازیق

”...  ... “  :      .    ، آتا آتا باشلدی سسلمگه و اؤپمگه اونو اگیلدی هرینه اوز ینین آتاس  اوسته
     . نسیز      جا اوزو ترپنمز، هسی قر گؤزونون تانیمیردی اونو آرتیق یازیق آتاسی  آنجاق

 .      . چاغیردی.         حکیم قاچیب تلفونا ت مدح آلیردی نفس آغیر داها گئده ـ گئت و ایدی
 .  “  : او،        یدیر قانسیزماس بئیین دئدی و ائتدی معاینه گلدی، حکیم سونرا  آز

 .” امیدسیزدیر   و شسوز هو
     ( ) ایلیق    قلرینی ایا و للرینی ا یلر، اوزاتد تختخوابینا یسینا چارپای اؤز هنی  خست
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     . گلیب       دا تیمور انورله نهایت، ووردولر ایگنه یئنه یلر، هد ائل دوام سورتمگی  سودا
 . گلدی.         ده افندی فایق همکاری کهنه لدان ژورنا لین میرزاجلی یلر چیخد

ینین         آلن اوغوشدورور، للرینی ا اونون عنادل اینانمیردیم، اؤلومونه لین میرزاجلی  من
 .     .     . خسته  اولردی اوچ ساعت گوندوز اووخالییردی الینی سول قمر سیلیردیم  ترینی
   . نبضینی           آرادا حکیم ائنیردی ـ قالخیب هسی سین آلیر، نفس ایله خیریلتی آغیر، ـ  آغیر

باشقاسی.          مدیر، ساغل هگی اور هنین خست کی، دئدی منه یاواشجا حکیم  توتوردو
 . تاپشیرمیشدی   انینی ج چوخدان

     . و     چیخدی نفس سونونجو هسیندن سین اولدو آغاپپاق اوزو لین میرزاجلی  بیردن
 . ساکتلشدی   لراق او ابدی

هنین    1932 ژانوی ایل ساعت    4نجی گوندوز . 3و ایدی 
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