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   ین باشالر اییلمه

  حمید آرغیش

  

ری گئچ«ـ  !!»ایچَ

چهدربه باالجا اوالن سیندهحیصه اورتا نینقاپی دمیر قیسا   .دؤندو طرف یاقاپی میرد

محوطه او  .سوزوردو یهمحوطه کیچیک او آراسیندان بارماقلیقالر قارانلیق .باخدی ایچری دن

گئتمه طرفه او باجادان او نسهند المپانینایشیغی الکتریک ایشیقالندیران نی

    .اؤنونده قایناییردی قارانلیق .دیلهایته یاواشجا قاپینی ایله الی ساغ  .تاپمیردی جورعت یه

  

باشی یوز دؤنوب گئری  .قالخدی داھا بیر سسی گوبود نینباشی یوز »  .!!ایچری گئچ«ـ

  .باخدی عسکره بنیزلی قارا بویلو، قیسا و باشی دوراناون کناریندا اونون و 

گولومسه رکدئیه « .ایچری گیر  .اولمایاجاق پارالماسی قارانلیقدا بو الرینباخیش ایتی بو» ـ

  .باشی یوز دی

    .آتدی آددیم قارانلیغا رکایه کنارا آزجا بدنین

  »وار یول چوخلو یهاَیمه آشاغی باشینی آنجاق سندهاَیمه باشینی یهکئچمه قاپیدان بو سن«ـ

دویمه ایکی نینکؤینگی آغ دوشموش لرلکه قیرمیزی  .ایدی یئتمه یئنی و گنج

سینه آغ .دوشموشدو سؤکولوب سی

گلیرد اوزه ـ اوز ایله مامورالری امنیت ایدی دفعه ایلک حیاتیندا  .چارپیردی گؤزه باخیشدا ایلک سی

اوره  .آلمیردی وئجینه ھئچ ندنسه اولسادا قورخو بیر گیزلین و مبھم ایچینده .ی

باشیاون اوزدن بو  .گون بو یاشاتمیشدی غرورحیسسی بیر عظمتلی گینده

    .گیردی ایچری آیاقالرال جاوابالییب،یالین تبسمله بیر جهساده سؤزلرینی سون بو نین

گؤرمه آتموسفرده بیر امنیتی بئله ازدحاملی، بئله خیابانی اصلی بو شھرین گلندن یادینا 

ماشین ناودسؤندور  .میشدی

نظرھگلیرد چوخ داھا الردان توپالنان مامورالری پلیس  .گؤروردو دایانمیش خیاباندا دفعه ایلک الری

بکله زادی بیر نسهند مامورالری پولیس یاراقالنمیش دیرناغاجان دنتپه و دوزولموش سیرایا  .ی

الر باخیش  .گؤرونوردو قاالبالیق و ازدحاملی اولدوقجا الری یول پیادا  .باخیردیالر الرینا کیمیاطراف ین

  .دالغاالنیردی وعصیان لیکنادینج حیرت، دا

گؤرمه وضعیت بیر بئله شھرده بو دا اینقالبدا آنجاق» ـ

  « .دیرقیغیلجیمی ایلک جکاینقالبینگله یا اوالجاق اینقالب بیر بودا بیلمیرم !!!ھئچ من دیم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  .»سیدیرتوپالنتی اعتراض بیر جهساده  .گؤرونور ساکیت ھامی ! آتا«ـ

لکه ناموسو و وارلیغی میللتین بیر  .یانیلما ھئچ !!یوخ !!یوخ«ـ

گود زادی بیر ھامی !!باخ الرا باخیش  .میللتداورانسین کیمی اعتراض بیر ساده سانمیرام لَننده

کیمی ر

پارتالییر  .بیریکدیریب آلوونو و اود ایچریدھجوشوب ایللردیر  .دیر وولقان بیر حاضیر پارتالمایا بو  .دیر

    .»اولونوب توھین میللتینکیملیگینه دهقضیه بو  .اولمایاجاق قادیر آلماغا قاباغین کیمسه سا

دینله اختیارسیز سؤزلرینی اونالرین

فینھگوندهطر آشاغی خیابانین سونرا  .دایاندی ایچینده ازدحام آن نئچه مگه

  .الدیآددیم طرف پوتکایا ساتان لیک

قول  .ییردیآغری اولدوقجا بدنی جوپالنمیش 

قاریش ایله قانی آغزینین قان گؤزوندنآخان سول پارتالمیش  .دویموردو گوجو حیس بیر ھئچ الریندا

بیلمیردی دوشونه دورومدااولدوغونو نه قارانلیغیندا داخمانین  .ائتمیشدی قان تیلیت کؤینگینی یب

بدنی جهساده  .

طرفینده بیر اولمایان بللی سوسقونداخمانین و بئحال  .دوشونوردو یاراالنماسینی یئردن نئچه نین

  .باشالمیشدی اوشومگه یاواش ـ یاواش بدنی  .قالمیشدی بوکولو 

  .ائشیدیردی آزاجیق سسلرینی پیچیلتی لرینیوگورن بونا یاندان ایکی اؤنجه آن نئچه 

  » .سینلمهدوز پوزغونلوغو بو اورتالیغین قورخورام ده له اؤلدورمک ، توتوب  .آغیرالشیر دوروم«ـ

گزارش گلن شھرلردن باشقا«ـ

الرسینه جاوان شھرلرده بعضی  .دیر دیدرگین داھا دا بوندان وضعیت گؤره لره

سینه ده نفری نئچه .دئییرلر »!میزدنسینه وورون« مامورالرینا پولیس آچیب لرینی

    .اؤلوب دا اوشاق آرواد بیرنئچه  .ووروبالر لریندن

ایسته قورتولماسین تئزلیکله لرینحرکت بو دستورالر گلن دان تھران  .آنجاق گلیر بو الیمیزدن« ـ

ایسته ائتمک کنترل لری حرکت بو اؤزو مرکز  .گؤندریلیب مامورالر لاؤز آذربایجانشھرلرینه  .ییر

اعتراض بو قویمایاالر سانیرام  .دیرالر آلتیندا باسقی اورقانالریآغیر امنیت بوتون  .ییر

چیخ لی جان بورادان بونالر !!بونالر ده بیر  .انسجامیپوزولماقدادیر مملکتین  .ائتسین داوام چوخ الر

دستور ائدیلمیش تاکید بو  .دیر خطرلی بوراخماقاولدوقجا بونالری تئزلیکده بو آزی أن  .مامالیدیرالر

  .»دن اوست دور

آغیرال گئده ـ گئت گؤزو بیلن گؤره تکجه آنجاق  .گئدیرلر اونالر دوشونوردو  .اوزاقالشیردی لر سس

آلنی  .آغیرالشمیشدی سیحیصه تامام نینبدنی .شیردی
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وورم قاواالماالر، الر، قیشقیرتی لر، چیلغینسس باشیندا  .آغریسی تامام بیریکیردی اورتاسیندا نین

  .تکرارفیرالنیردی ـ تکرار کیمی فیلمی سینما لری سس قورشونالرین آچیالن و االر

   

گونده  .بیلدی اوخویا آیدینجا سینیکلمه ایران ایچینده آالوالر

یاری تؤکولموش یئره نفر نئچه  .ایدی قاالبالیق و لی اولدوقجاازدحام اطرافی اودون آلیشان لیکلردن

  .اوجالیردی گؤیه الری دن یاشاسین آلقیش طرف ھر  .توپوروردولر و آیاقالییر کاغاذالری یانیق 

ایل فاصله آزاجیق یئرلردن لی ازدحام چوخ مامورالری پولیس .دولدورموشدو تامام جاماعات خیاوانی

    .چکیردیلر فیلیم دان جاماعات گئییمده شخصی ماموری پولیس نئچه  .ھدورموشدوالر

  .دئییل دؤنن دیلینه فارس یل؛ئید اؤلن دیلیم منیم ـ

  .استبداد اولسون محو آذربایجان؛ ـ یاشاسین

  .شووونیزمه اولسون اؤلوم ـ

ازدحام او اؤزونو آن بیر  .اوجالمیشدی طرفدن ھر شعارالری

باغی »آذربایجان یاشاسین«  .گرمیشدی سینه .دویونلنمیشدی یومروقالری  .گؤردو آراسیندا الرین

  .ریردی

   

دینجه لیکابدی دا بو اولمایا  .کسیلیب سیمهاینله داھا دیر چوخدان« ـ

  .دیباشیگولومسه اون بویلو اوجا  . »!!!لیب

دؤیمه رقد او بونو« ـ دئدی عسکر بویلو قیسا اوتوران آرخاسیندا ماسا ـ »!سانمیرام«ـ

  » .جوپالدیالر نئچھدفعه جهساده !!کی دیلر

  :سوسور لحظه نئچه

قد بو اؤزلرینی ندن بونالر دوشونورم ھله« ـ

ساده  .دئییلبونون بللی ده کیملییی  .وورورالر کؤزه ـ اودا اوسته زاد بیر ھئچ ر

  » .کیچیک یاش ایکی بیر مندن  .کیمی گؤردویوموزلر خیاباندا لرجهمین  .اوغالن بیر گنج جه

  .اولور حاکیم سوکوت لحظه نئچه

ایداره امنیت  .چک باش بیر اونا« ـ

  »  .بو بیری کؤزھوورانالردان ـ اودا ان دا اساس یازیلدیغی ده گزارش   .آپاراجاقالر گلیب سیندن

    .باخدی ایچری دندربچه  .یئریدی طرف یاقاپی دمیر قالخیب آیاغا آرخاسیندان ماسا

  .دئدی باشی اون »!! .یاندیر چیراغی« ـ

  .آچیلدی دوالنیب اوسته دابانی قاپی دمیر

  » .دیرایچینده قان تیلیت  .چوپالر او بونون توتوب گؤزوندن باش دوشونورم« ـ
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  »ھوشدامی؟  .!!بونالری وئر بوش« ـ

  .باشی اون ییرگؤزله جاواب

  .باغیردی اوجادان عسگر »گلین بورا   .گلین بورا باشی اون« ـ

  » .اؤلموش سانیرام  .باخین !باخین« ـ

آچی باسمامیش قان  .سریلمیشدی تکینه داخمانین اوسته بؤیرو بدنی قاریشمیش تورپاغا ال قان

    .قالمیشدی تیکیلی یاطرفقاپی گؤزو ق

    .میزیلدادی آلتی دوداق باشی اون » .دیرپارالق و ایتی باخیشی ده ھله« ـ

گؤسترد دیواری کی اؤنونده سونرا و الرین بارماق قانلی اونون ایله الی ـ دئیه ـ »!!باخین  .باخین« ـ

  .ی

  .»!!؟ .یازیب دیواردا دیرنه بونالر« 

تیکد گؤز یازیا اویرو ـ أیری قاریشمیش ایله بویا قیرمیزی اوسته دیواری مرمر داخمانین لحظه نئچه

ترپنمه  .قالدیالر دونوق سیزحرکت و ساکیت نئچھلحظه  .یلر

اوخو سالخاق سینیق  .اوزاتدی یازیاطرف باشین عسکر نھایت  .سانکی توکنمیشدی لری گوج یه

  :دو

  .ییکائلی قھرمان بیر بیلمز قورخو دونیانین بیز   . . .بیز«

  » .ییکائلی آذربایجان  .یارانیلمیش  .دان . . .آلووالر
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