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ْغمادان  سحر گون  ھر گون  . چیخاردیم  دیشاری  ائودن  آلماق اوچون  ک چؤره  دو

  بیر کیشی  آغارمیش  توکلری  تام  نین ، باشی بوکولموش  یاشالریندا، بئلی  ـ یئتمیش  او، آلتمیش

  ایندی: " او دئییردی.  گؤزلردی  ییمی گلمه  منیم ، ھر گون  نمیشکن بیر عصایا سؤیکه.  ایدی

  ماق باھاناسییال ائودنآل  ک چؤره  اونا گؤره  ائله…! بو قوجالیقدان  آمان… م یاتا بیلمیره  لری گئجه

یموشام  ده  مکدن اؤلومو گؤزله… چیخیرام  ائشییه ْ   ..." داھا جانا دو

  ایندی"ـ   ـ دئدی!"  م ائده  تعریف  نه  سنه  بو گون  فیکر ائدیردیم  آخشام"ـ :  گؤروبن  نیسحر م  او گون

... دوغرودور  ھامیسی  اینان  دوزدوربیر آز اینانیلماز دیر، آمما سن...  سؤز آچام  سنه  ندن  تاپمیشام

 ..." اوالسان  اؤیله  چالیش  ده  سن

نون  کناریندا دوروب  ده  من.  آغاجا دایاندی  اوالن  اؤنوندهخانا   ک چؤره  اوچون  سیغار ائشمک ْ   او

  . ردی بیر سیغار ائشه  دن ائتمه  صحبت.  ائتمیشدی  عادت.  گؤز تیکدیم  ایشینه

.  سالینمیشدی  ایشدن  تزه  سی فرقه  دئموکرات  آذربایجان.  واریدی  یاشیم 20ـ  21  م فیکیر ائدیره"ـ 

دورغ  شاھین  گنج ْ اونالر . توتدوالر  ره بیر باھانا اوزه  ده  منی.  ایدی  ھا توت  توت.  ایدی  زامانالری  انقو

: دئدیلر.  اولدوم  محکوم حبسه   دؤرد ایل. قامارالدیالر  ، شعر اوخویارکن بیر شعر مجلیسینده  منی

  مستقل  باشقاالرینی سیز.  شعر یازاسان  ، تاتار دیلینده مغول  آلیبسان  ، پول بودور کی  گوناھین"

ده   م دئسه"  یازمیشام  آنا دیلیمده"ر  قده  نه  آمما من …!"ائدیرسیز  قورماغا تحریک  حکومت

  . دی قوالغینا گیرمه  نین کیمسه 

  ... میشدیم بیلمه  جن شاعیر اولدوغونو ایندییه  اونون  من...  یاشالدی  ایله  دیلی  کاغاذین  سیغارین

بوغ  سیغارینی ْ   : وئردی  داوام  سونرا سؤزونه بئله  سوموراندان  مؤحکم.  ، یاخدی ا تاخیبچو

ْستاق اولدوغوم  ـ منیم ْغروسو بیر نفر ده...  وار ایدی  نفر ده  ایکی  یئرده  دو ، آمما  واریدی  داھا دو

  بیری  اوالنالرین اورادا...  ، اینتیحار ائتمیشدی ووروب  و دامارین  دایانانمامیش  آغیر شرایطینه  اورانین

  دوستاق دا ھامی.  ایدی  بیر اوغالن  جر و سفیه ، عیبه سولموش  ، رنگی آریق  یاشیندا ایکن 20ـ25

چیغیر ـ باغیر سالیر،   ره اوزه  و سبب  بیر دلیل  ھئچ  اوگاھدان. ییردیلر سسله" ممد  دلی"اونو 

  لری فدایی  او زامان …بیلیردیلر  فداییسی  باش  نین اونو بیر محله  لری بعضی.  باشینا آلیردی زیندانی 

بیر   دئییردیلر قیز اوسته  لری بعضی…ردیلر ، دارا چکه حؤکمو وئریب  سیز اعدام توتسایدیالر محکمه

سونرا قاچاندا ژاندارماالرال   اؤلدورندن  دئییردیلر بیر خانی  ایسه  لری بعضی..  اؤلدوروب  ژاندارمانی

ُغراشیب   اؤزوم  من … اولوب  ووروبالر سفیه  ایله  قونداغی  توفنگ  باشیندان  ژاندارماالر اونون ، آمما او

  باشقا بیر جاواب  سئوای  چیغیر ـ باغیردان  آمما ھر دفعه  دیم اونونال دانیشماق ایسته  دفعه  نئچه

  زیندان  ھامی.  یاولمازد نمک  گووه  یه ، دوستاقدا کیمسه کی  بونو دا دئییم...  دیم آال بیلمه

بودا : "، دئییرلر کی  آرخامجا ائشیدیردیم  ده  طده حیه. قورخوردوالر  جاسوسالریندان  نین رئییسی

  ".دور  جاسوس
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.  ایلیشمزدی  یه کیمسه.  دا، خطرسیز ایدی  اولسایدی  لردن دلی  ممد چیغیر ـ باغیر ساالن  دلی

  بیر نفر ده … اولمازدی  دئمک  ، اونا دلی کی  نیردی زیلله  یه بیر نقطه  اوتوروب  ساکیت  ائله  گاھدان

یاشینا .  ایدی"  ولی  عاشیق"،  او مشھور عاشیق.  یاشالریندا ایدی 55ـ 60،  کی  وار ایدی

،  اوخویاسان  یازیب  اگر شاھا مدح: "اونا دئمیشدیلر.  دولو ایدی  و بدنی  باشلی  باخمایاراق دیری

بیر   خصوصی  آخی …حالیندا توتموشدوالر"  جرم ارتکاب"  کیمی  اونو دا منیم ". بوراخاجاییق  سنی

  قبول  ولی عاشیق: " دئدیم  اونا بیر گون …سرودونو اوخویوردو  میلی  آذربایجانین جنوبی  مجلیسده

دئییرلر : " پارتالدی  کیمی  وولقان  آمما بیردن.  دی گولومسه  تکجه  اول". ؟ می  سن جک ائده

"  مردانی"بیز بو ...  اوخوموسان  ـ دان  مردان شاه  عالوه  اؤیمکدن  آذربایجانی  رلریندهشع

  سنی  بیر سؤز سورمادان  ھئچ  اوخویاسان  آرایا مھردن  اگر شاه... تاپانمادیق  آرشیولریمیزده

  ". بوراخاجاییق  سربست

  . اویناییردی  ایله  بارماقالری  بیر طرفده  ممد ده  دلی...  دالدی  سونرا فیکره

  : من

.  تیکدی  اوزومه  باخیشالرینی سوروشاندا، ایتی   دئییب" ؟ سن جک وئره  جاواب  اونالرا آخیر نه"ـ 

بیر ! دیر  نعمت  بؤیوک  آزادلیق: "سونرا یالنیز.  دی گولومسه … بیلیردی  جاسوس  سیز منی شوبھه

ْش لماغی  قو ْ   . ـ دئدی!." اوغلو اینسانا  ھا قاال اینسان.. سئویر  دا آزاد او

  . سالماغا باشالدی  ـ کوی  ھای  ممد یئنه  ، دلی کی  قاورایانمامیشدیم  سؤزون  اونون  ھله  من

l l l  

اورادا ھر جور . توپالمیشدیالر  طینه حیه  دوستاغین  ھامینی  دوغمادان  گون.  اورتایا آز قالیردی  گون

  ...لر شخص  ، سیاسی ، الت ، پیچاق چکن اوغرو، قاتیل...  تاپیالردی  آدام

  قعاشی"  چیخمیش  اوسته  او، صندل. نفر اویاندا دورموشدو  نئچه  ممد مندن  او قاالبالیقدا دلی

  بیر طرفینده  طین حیه.  چکمیردی  اوندان  اولسادا، گؤزلرین  بیر آن.  باخیردی  ـ زول  زول  یه" ولی

  .اوتورموشدوالر لر اوسته  مأمورالر تمیز صندل  ل اؤزه  گلن  طرفیندن  شاه  ، ھابئله باشچیالری  زیندان

  ...ردیلرـ بویانا گئدی  عسگر اویان  مسلح  دووارالر باشیندا دا نئچه

شاھا بیر » ولی  عاشیق»  بورادا اوالن"ـ :  سونرا دئدی  ندن ائده  شاھا مدح  خئیلک  رئییسی  زیندان

عاشیقالر   ، شاھی سیز کی بیله  بورایا توپالمیشیق  ده سیزی …اوخور  ، ایندی کی  قوشوب  تعریف

  ..."لر یازیرالر نامه  دا اؤیور، اونا تعریف

  : توتوب  ساری  یه  ولی  سونرا اوزونو عاشیق

  . ـ دئدی  ..."اوخو  اوجادان"ـ 
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  نفر ده  بیر ایکی. قیمیلداشیردیالر  نفر یئرلرینده  نئچه.  دوستاقالرا باخدی  لحظه  نئچه  ولی  عاشیق

  بیر نفس  دریندن  ولی  آخیردا عاشیق. دئدیلر" آپارما  آبیرین عاشیقالرین"، !" آشاغی  دوش  اوتان"

  : چکدی

   ییک ائلی  قورخو بیلمز بیر قھرمان  بیز دونیانین"

  ..." ییک ائلی  آذربایجان  یارانیلمیش  آالوالردان 

آغزینا   نین ولی  عاشیق  ھامی.  چیخمیردی  سس  دن کیمسه.  ایدی  یاتان  یه اوجا و اوره  سسی

  ... باخیردی

  یوردوموزو یاشاداجاق آدیمیزال سانیمیز"

  دیر، شھرتیمیز شانیمیز  زینتی  تاریخلرین 

  ..."دیر ایمانیمیز  مؤحکم  داغالریندان  ھندوستانین 

  زیندان  اول  آنجاق ھامیدان...  ائتدی  افسون  ھامینی  لحظه  نئچه  سسی  سئحیرلی  اونون

  کی  ندهکمری  الی  میرتیلداناراق ساغ. پوزولموشدو  سی قیافه...  سیچرادی  یئریندن  رئییسی

  ... گئتدی  تاپانچایا طرف

. آراسیندا محو اولدو  سسی قورشون   آچیالن  اونا ساری   سسی  نین ”ولی  عاشیق  لحظه  نئچه

  : کسیلیردی  سسی  نین ولی  عاشیق...  بویادی ، پالتارالرینی  قان  شورولدایان  سیندن سینه

   ییک ائلی  قورخو بیلمز بیر قھرمان  بیز دونیانین"

  ..." ییک... ائلی  ن...یجا...آذربا  یارانیلمیش  آالوالردان 

  آشمامیشدی  آشاغی  اوستوندن  صندلین  ، اؤزو ایسه میش کسیلمه  کامیلجه  سسی  اونون  ھله

  :اوخودو  سیندن حیصه  قاالن  ، شعرین سس  لی بیر جینگیلتی  ، بیردن کی

  سؤزوموزآندیمیزدیر   بیلینسین  قوی  بیز بیر ائلیک"

  ..."باخا بیلمز گؤزوموز  له مرحمت  لره خائن

  دلی  سس  لی او جینگیلتی... اوخوردو  او شعری  ، ھامی اوجالیردی  دا سسی  دوستاقالرین

 ... ایدی  سسی  ممدین

 
  

  سون
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