
 

 
VARLIQ 
Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü Dergisi  
İkinci Dönem. Sayı: 19(1), 2020, ss. 7-17  
Telif Haqqı©Varlıq Dergisi 

 نین آردیندانحسن دمیرچی

 1علی شامیل •

ÖZET: Ali ŞAMİL, “Hasan Demirci’nin Ardından”, Varlıq: Üç Aylık Türk 
Dili, Edebiyatı ve Kültürü Dergisi, İkinci Dönem, Sayı: 19(1), 2020, ss. 7-17 

Halk arasında Hasan Azerbaycan olarak bilinen fakat kendisini Hasan 

Demirci olarak takdim eden ünlü müzisyen ve sanat adamı Hasan Hergüli, 

Güney Azerbaycan’da Azerbaycan musikisinin gelişmesi ve yayılmasında çok 
önemli rol oynayan, millî değerlere sahip bir şahsiyettir. Açtığı müzik 

kurslarının defalarca çeşitli bahanelerle kapatılmasına rağmen her türlü 

zorluğa ve özveriye katlanarak müzik eğitimenliğini sürdüren, bu alanda 

profesyonel öğrenciler yetiştiren ve zamanla bir müzik ekolü oluşturan Hasan 
Demirci geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrıldı. Bu yazıda, Hasan Demirci’nin 

faaliyetleri, sanata bakışı, Azerbaycan’a ve Türklüğe münasebeti ve yazarla 

olan anıları yer almaktadır.  

Açar Sözler: Hasan Demirci, Hasan Azerbaycan, Azerbaycan, Müzik, Tebriz. 

، دوره یترکفصلنامه زبان، ادبیات و فرهنگ وارلیق: ، "حسن دمیرچیدر سوگ "، علی شامیل چکیده:

 7-17، صص. ، 2020/  1399، 19(1: )دوم، شماره

موزیسین و هنرمند معروف حسن هرگلی که در میان مردم به حسن آذربایجان شهرت داشت و خود را 

ملی بود که در رشد و گسترش موسیقی آذربایجانی  کرد، شخصیتی با عقایدحسن دمیرچی معرفی می

اش، با تحمل تمامی های موسیقیرغم تعطیل شدن مکرر کالسعلیکه نقش بسیار مهمی ایفا نمود. وی 

با تربیت و  هبه عنوان استاد و آموزگار موسیقی فعالیت خود را ادامه دادها ها و دشواریسختی

ای موفق به ایجاد یک مکتب موسیقی تبدیل شده بود، دار فانی را وداع گفت. این های حرفهموزیسین

سنده یدمیرچی، نگاه او به هنر، مسئله آذربایجان و ترک و خاطرات او با نوهای حسن نوشتار به فعالیت

 اختصاص داده شده است.

 حسن دمیرچی، حسن آذربایجان، آذربایجان، موسیقی، تبریز. ها:کلیدواژه

                                                             
   (alishamil@yahoo.com)شدیرماجی آذربایجان علملر آکادمیسی فولکلور انستیتوسو اوزمانی، آرا 1
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دفن  هعارالری ایلش «بؤیوک اوستاد، سنین اوزون آغ اولسون! آذربایجان سنین باشین ساغ اولسون!»

لی آدی هرگُسوی لردههبلگی سمگون آلدیم. ر اوین اؤلوم خبرینی ائله آذربایجانحسن  ائدیلن

 هندرت آفیشلرینسوه، کندرلریردی. شعاحسن آذربایجان کیمی تانییتانیش اونو -سا دا دوستیازیل

نین سیلهیده اؤزونو حسن دمیرچی کیمی تقدیم ائدردی. عاردی. گؤروشناحسن دمیرچی یاز

 . سئچمیشدیدمیرچی لقبینی  دانر ایشیندن چیخاردیغیندوالنیشیغینی دمی

نین ه آتاسی اونو زرگره شاگیرد وئریر. اوستاسیندیگلیهیئتمسینی چوخ سئوردی. یئنیپئشه

« مرهبیلممن حرام تیکه یئیه»نین قیزیلینا میس ووردوغونو گؤردوکده ت اشیاالریگی زیندوزلتدی

 ،«ازوز متال قاتیب باها ساتمیم اونا اوجدیر کی، هئچ کائله شئی دمیر»ر. اادان اوزاقالشرک اوریهئد

 دئیردی. 

نه سوسیال  ،مونیستلرین یاراتدیغی ایلک دؤلتدهوک وعده وئرنقوراجاقالرینی توپلوم  دونیادا عدالتلی

. عکسینه، لدیو، نه ده خالقالرا آزادلیق بخش ائدیقالری قورونداو، نه انسانالرین حعدالت اولد

، ییدیاسی یاشاسارایمپشدی. سووئت الیایله قاپاتماغا چ« دمیر پرده»ینیرالرینی لر بیرلیگی سسووئت

ندن سونرا اونون دونیاسینی ئچگپروری تانییاجاقدیق، نه ده ایللر نه حسن دمیرچی کیمی بیر وطن

نئی دا یاشایانالر گوقوزئی آذربایجان دانآچیلماینیرالر ی. سقدخبریمیز اوالجا گیندنیشدیدگ

تانیشالری-نین، دوغماقارداشالری-نین، باجیآناسی-کی آتاندهین دیگر یئرلریدا و ایرانآذربایجان

 ،کنیک امکانالر دا. ایندی تیردایللر سونرا خبر توتر، یا دا آیالر، ااالن ایللرله خبرسیز قندنین اؤلومو

 بیر خبرین سرعتله یاییلماسینا کؤمک ائدیر.  نسیهر ها

دن سید محمد تبریزی ،خانایا آپاریلماسی خبرینیهوضعیتده خست بایقیننین رچیحسن دمی

ان خبر وئریردی. بونا ندنین آغیر اولدوغولیگی اونون وضعیتیغو و خستهخلونین چوائشیتدیم. یاشی

کیم جلیل شربیان رک بیلدیردی کی، مشهور حلیک وئرهباخمایاراق سید محمد تبریزی منه تسکین

یه باش ده خسته مهدیپور باشقان یاردیمجیسی سیبلدیه. تبریز تمیشئا معاینه نیخسته

 دیر. یندهدقت مرکز سیجهعالین م. یعنی حسن آذربایجانمیشچک

ی. همیشه اونو شن و شدد یارانمیویمیزه بیر اومجگایچیمده اونون ساغاالجاغینا، یئنیدن گؤروشه

ی. هئچ زامان شدگوله یوال وئرمی-اویونالری گولهگؤرموشدوم. باشینا آچیالن  خوش گؤروشلو

لی ن سؤز آچمازدی. دوشونوردوم کی، دمیر ارادهکدلیان، خستهیدان، باسقیددن، سیخینتزمانه

، تعقیبلری، )سورغوالماالری( اقالریاستنطلیکلری، جک. او چوخ چتینهائد دفع لیگیخسته ،حسن

 و. شدتضییقلری، حبسلری آرخادا قویمو
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ان نددان، انسانالرین آلچالدیلماسییلیق، اوراداکی زوراکااقا چاغریالنالر، عادتاستنطلر، ائدیلن حبس

میشدیم. هگوزار ائشیتم-بیر دفعه ده اولسون، گیلئی ،دان ایسه. حسن آذربایجانائدرلر شیکایت

بیر دفعه دان اوزاقالشاردی. عضووم میزاحالا اینجه بیر نددان سؤز ساال، استنطاقینهامیسیندان

شدیم. منیم لیادا دقیق بیلگی آلماغا چگی حاقاقا چاغریلدیغی و حبس ائدیلدیطناستاوندان 

سایاردی. او دئدیکجه من ی، سانکی، بیلگسیحافیظهرالماغا باشالدی. یمی گؤروب خاطیایناد

اق تنطاسسی و گؤندریلمه ندانااولونوب زیمحاکیمه گؤردوم کی، -ید ائدیردیم. باخیبمه قهچدفتر

 دیر. یه یاخین-20نین سایی ان سونرا بوراخیلماسی حالالرییقدبئش گون ساخالند-ائدیلیب اوچ

ایلده ( 1981جی )میالدی -13۶0عارالر یازدیغینا گؤره لرینه آنا دیلی ایله باغلی، شوچهتبریزین ک

ینی ده اقین گئدیشاستنطاقینی آپارانی دا، استنطنی ده، . اونو حبس ائددیلمیشدیحبس ائ

ئویرمیر، اؤزونو یه چسینی فاجعهی، تعقیب ائدیلمهسینیرالییردی. اینجیدیلمهخاط هایل یالتیتفص

 یشت صحبتی ائدیرمیش کیمی دانیشیردی. علیک مهندشمیردی. گولیامان کیمی تانیتماغا دا چقهر

 ی: دشگوله دئمی-او گوله ،هندتبریزده حسن دمیرچی ایله گؤروش ؤنجهایل ا 20تخمیناً، 

تچی، ی. اورا گئدن کیمی ده میلّمیشخاریجه قاچ ،سوچالیان تلهن، وطنه خیاناق ائدمنی استنط"

کیمی خاریجه  منینین دوشژیمی، ایران اسالم رمیشلدوغونو دئاو چیسینین مدافعهقالریاانسان ح

نین گی اؤلکهتدی. بونو گئمیشینی بیلدیرگیق ائتدیشلامکدا اطالعاتالنین قاچانالردان بیر قیسمی

 
 (1941=2018حسن دمیرچی )
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لرینی ده لیستهی آدامالرین گدیهییب، شرلنمهلدیرمکله کیفایتلانالرینا بیقروخصوصی خیدمت ا

. اؤزو خیانتکار اولماسی آزمیش کیمی، باشینی گؤتوروب خاریجه میشدا درج ائتدیرمطبوعات

 . میشقاچانالرین بعضیلرینی ده گودازا وئر

ن خصوصی خیدمت ائد اقاستنطن، یده اونو اینجندائدله صحبت ه، حسنندهر دفعه تبریزه گئد

زاالندیریلدیقالرینی نین بد عمللرینه گؤره جسینین و یا بیر نئچهنین بیریانی ایشچیلریقروا

 ائشیدیردیم.

دا  ی. آوروپایا دا، آذربایجاناشدن اوزاقالشدیرمیندان اؤزوخدچو سّینییحسن دمیرچی قورخو ح

 ده گئدردی. بیرلیکایله  چی دوستالریقین کیمی موسیدعوت ائدیل

دان بیر آز سونرا گؤروشونه گئتدیم. تانیشالر منی ده حبسدن چیخان-27 وریلینجو ایل آ-2014

دی. زنگ یم دؤزمهگلر ده، اورمصلحت گؤرسه مگیهقوروماق اوچون زنگ وورماماغی، ائوینه گئتم

ان دانیشمایاجاق، ندی گونلرین آغیرلیغیگیئچیردگبسخانادا ووردوم، گؤروشدوک. بیلیردیم کی، ح

 ندانداگوله زی-یم کیمی ده اولدو. او گولهگ. فیکیرلشدیجکیهنمهدان شیکایتلونغقسیز توتولدوحا

 یغخومااو-ه یازیبچالماغی، آنا دیلیندایله  تلریآدامالری باشینا توپالییب اونالرا موسیقی آل

ن ندسیلر تشکیل ائتمهرهمحاضتیمیزدان، تاریخیمیزدن ن، ادبیاندسیر ازبرلتمهندن، شعسیاؤیرتمه

 دئدی. «  آلیردیمتله دوش ن سویو چوخ گور گلیردی، لذّنیامامیندان حزی»دا دا راسؤز آچدی. سون

حسن ایله و بیر نفر بیزه یاخینالشیب یلائده گئدیردیک. اورتا بو-بیر دفعه تبریزده صحبت ائده

جمهوریتیندن ، آذربایجان سنوجو سالم وئردی. دئیها ب، آغیزالیسوجو نظر ا و. منه ده گؤزشدگؤرو

ی. اونون اوچون داریخدیغینی، شدهریبان دانیال چوخ مشدی. حسن آذربایجانس ائتمیاولدوغومو حی

سین. سین یئنه گلههیش ائتدی کی، بیر شئی ائلدی. خواگینی سؤیلهدیهگئتم نین یاخشیایشلری

دیم کی، بو هر. آنالیا بیلمالین سونرا آرا قاریشیر، ایش چوخندشی گئدیر، گئدا ایشلری یاخنداو، اوال

رک، یهمسهان سونرا حسن آذربایجان گولوندآدام حسن آذربایجانی هارایا چاغیریر. آیریال

ه نداکیالر باشیما ییغیلیرالر. کیمینه آنا دیلیدا اورندا اوالندانددئدی. من زی« دیرزیندانبانالردان»

داالش ساالن، پیس -واعدیرم. باش قاریشیر، داهاوخوماغی اؤیر-بالیاوخوماغی، کیمینه چ-یبیاز

قوالغی دینج اولور. اونا گؤره دا  نن اولمور. بونالریائد اتسیزایشلرله مشغول اوالن، زیندانبانالری راح

 ییر. هایست یمیاولماغ نداندامنیم زی

ا نددلی بیر کومیک آرتیست حاقیآ زاده سویحاجی جی ایللرده تبریزده یاشامیش-19۵0یادیما 

نداکیالر انده زیکد. حبس مدتی بیتدیلیرمیشتئز حبس ائدی-یئره تئز قسیزو. حاشدائشیتدیکلریم دو

بیز  تسنسن گئ»شیرالرمیش. الیدیلماسینا چلن اوزایدیئن ننیلرله اونون حبس مدتیختلیف بهانهم
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طن ن ایدی. اونون اوچون تکجه وندلریآذربایجان دا بئله دئییرلرمیش. حسن« بورادا داریخاجاغیق

 انین ایشچیلری ده داریخیردیالر. نددا، زیسوچلوالر سئورلر دئییل، حبسده یاتان 

 قاالن و تاریخی تانیشلیغیمیز وار.  دهحافیظهال حسن آذربایجان

لدی. و تک دئییده تبریزده گؤرموشدوک. ا-2۵ نینژانویهجی ایل -1990...ایلک دفعه اونو 

انپور، سحر لطین بهروز سقوب تقوی، رادیودا ایشلهعمار یعم -ریا، شاعیدش یحییر ییک شاعتلمرح

تبریز »ه قالدیغیمیز کدقی ایله بیرلیوثو و حسین وغلوایدرحرلر یازان احمد ایله شع لقبی

لخالق ایننداکی بنیئتی یاظیرلر سوونا نخجوانلمیشدیلر. بیز ده سککیز نفر، گ تلینهوه «نشنالراینت

شهر  نخجوانسی ، آذربایجان خالق جبههفار باباییادیگنین رهبری لر تشکیالتیاقتصادی عالقه

یخشدین الو، فخرغلوا اکبر، سردار جالل الدینصلحنین عضولری تیئیتشکیالتی اداره ه

دینی مضمونلو  داکینخجوانف، نوالآسعباسقولو امیر عالیسی ف، آذربایجان خالق جبههسگرسویعلع

محمد و و ندنین آخومعه مسجیدیج نخجوانف، ب آخوندوینین صدری صاحیه تشکیالتیخئیر

ده داخیل  نین عضوو کیمی منیمتیئیکیالتی اداره هویالیت تش نخجوانسی آذربایجان خالق جبهه

یتینه عتیماجاا قراری دونیا ندآیریلماسی حاقیندن سوویتلر بیرلیگیین نخجوان اولدوغوم بیر قروپ

 یرماق اوچون ایرانا گئتمیشدیک. تدچا

سینی مهنین ایچری گئچالریالیتبریز ضی ،امکداشالری گلیشیمیزدن خبر توتموش اطالعاتین

 هوتلینسونرا  کیدیندنأتکویلو اعتراضیمیز و اونالرین -شیردیالر. بیزیم هایالییه چمهانگلله

دیلر. اونالری یاری زور، یاری خوش میزه اجازه وئرمهیبیلدیک. الکین صحبت ائتمگگئچه کوریدورونا

یالر. الکین شدالیه چگیرمشدکی بیر اوتاغا آپاردیالر. بیزی ده ساکیتلهندسیایکینجی مرتبه تلینوه

ماتیک ودیپل یمیزدنگدیهمهایشلنده لریدؤلت اداره سمیی. بیزیم اکثریتیمیز رلدبو مومکون دئیی

 تلینوهردی الیاؤزونو گؤستریردی. آز ق ،سییهروح-والین احالعاتاطعمل ائتمیردی.  االریدقا

امکداشالری دا بیزیم داورانیشیمیزا  یناطالعاتتشکیل ائدک.  قارشیسینا ائنیب اورادا میتینگ

ختلیف یئرلره زنگ ووروردوالر. اونالرین فونال ملقداکی تتئز قونشو اوتا-تعجبله باخیردیالر. تئز

و  عصبین چوخ ندسک ده سسلریهذاکیره ائتدیکلرینی بیلملری مهرینی، نکیملرله دانیشدیقال

دن سونرا گؤروشه اجازه حجّتلشدیکتا یاخین اائدیردیک. بیر ساع حیساولدوقالرینی  جانلیهی

 آالبیلدیک. 

ا صحبته باشالدیق. اونالر بیزیم گؤروشوموزو ندامکداشالری نظارتی آلتی یناطالعات کوریدوردا

ایشچیلری  تلویزیونکمیریک، چبیز »له چکیردیلر. بیز نه اوچون چکدیکلرینی خبر آلدیقدا کامئرا ای

دئییردیلر. اوشاق باشی آلدادان « جکلروئره تلویزیوندانین گؤروشونو الریالیچکیر. سیزینله تبریز ضی
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ه ده یاالن دئدیکلرینی اوزلرینه ووروردوق. اونالر لدبو فیکیرلره گولوردوک. آچیق شکی

 اؤز ایشلرینی گؤروردولر.  ،دئدیکلریمیزی ائشیتمیر کیمی

له چوخ صمیمی و قیزغین صحبت ای گیلا اولماغیمیزا باخمایاراق حسن دمیرچیندنظارت آلتی

-دا رادیویرلر. سون گونلر باکییهلدا باش وئرنلری دقتله ایزائتدیک. اؤیرندیک کی، قوزئی آذربایجان

نیرلر. بیزدن لیشلردن اؤیرهینان وئرنالو شوشادان یایی نخجوانبرلری ندن خیگدیهمهایشل تلویزیون

آنالدیق کی،  ندنشیردیالر. صحبتلریالیه چگنمیالتینی اؤیرتفصلرین ن حادثهدا باش وئرآذربایجان

 اتدیرالر. چوخ ناراحنلردن لری اولماسا دا باش وئریدوزگون بیلگ-دوغرو

سوویتلر تیشماالر گئدیردی. اورادا اوالن ا آندرک یاخینلیغیهسددن -17 نینژانویهجی ایل -1990...

 منیرینه، ارم یاراتماق اوزظااینتی-مظالری نینین خصوصی دستهیگرلیظیی ایشلر نایلداخبیرلیگی 

 الینین اشغلرینه کؤمک ائدیردیلر کی، کرکی کندینی توتسونالر. کرکی کندیبیرلشمه حلیالیس

کندینه بیر نئچه یئردن  رکمین ائتمکله یاناشی، سدهأگینی تسیزلیهتهلوک گؤروس یولونون-ایروان 

ایا زنگ ویا، موسکوسووئت ایشچیلری باکی -ین رهبر پارتینخجوانهجوما دا امکان یارادیردی. 

ردیالر. الیآمیز جوابالر آ. اورادان چوخ سرت و تحقیرلدیریردیلرووراراق وضعیتین آغیر اولدوغونو بی

نین سیرهبر ایشچیلری یئرلی خالق جبههجمهوریتن  ختارن مچیخیلماز اولدوغونو گؤروضعیتین 

. بیزلیک داها بیر ایش جه ده قورویونهگئدین خالقی نئجه باجاریرسینیز، ائل»ا دایانانالرا ندباشی

 دئییردیلر.  «قالماییب

 نخجوانسی الق جبههسینی آذربایجان خیله گئدنلرین هامای ییدانالرینا کؤمک اومقروحکومت ا

، آری یوواسینی رگاهیاشیک قرنین کئسیویالیت تشکیالتینا یؤنلدیردیلر. خالق جبهه

 یرالدیردی. خاط

ی کی، اوو شدا گؤستریش گلمینخجوانندن یگیرلییلی ایشلر ناظداخ سوویتلر بیرلیگیل ایکی ایل اوّ

یئرینه « شرفله»فه بورچالرینی نسین. میلیس ایشچیلری ده وظیلیآخوش  -زور دنالیتوفنگلری اه

 ،ایسه ندهن قالدیغینی گؤرالییالی ،انددورالری قارشیسیلرمنی قونین االیدیلر. اهیرمیشیئت

 یق کئچیریردیلر. یلپئشمانچ

تیالنالر، حتی قیلیج و آ ن قالمیش کؤهنه بئشلدیا جو یوز-19، اوو توفنگلری، نه اینکی هنددار گو

النمیش میلیس ایشچیلری ف آوتوماتی ایله سیالحشنیکواون کال -خدی. بئشخنجرلر ده اوزه چی

نین ورالریلدقو ارمنیرک کندینه، ده سده الیالنمیش دینج اهه ایله سیالحدهر-بالتا ایله یاناشی،

چیخیش یولالری، ن تد. هر یئرده، اداره و تشکیالتالردا وضعیدیه گئتمیشقارشیسینی کسمگ

ن ده خبر فد. بو طرندیا دؤیوشلر شدتلندرک یاخینلیغیدا سده-19 نینانویهژذاکیره ائدیلیردی. م

 جوم ائدیب. یا هت قوشونالری باکیی کی، سوویلدگ
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ست الیختار سووئت سوسیم نخجوانویالیت تشکیالتی  نخجوانسی آذربایجان خالق جبهه

سی اوچون کئچیریلمه ننیتوپالنتیسی العادهفوق دن کنارهنین نؤوبسووئتی عالیسپوبلیکاسی ر

نین سیمیتهوک ویالیت پارتی نخجوانسی اوچون کئچیریلمه نینتوپالنتیی. بئله بیر چدته کئالیفع

وز ایدی. اونا گؤره خالق نسگؤستریشی الزیم ایدی. اورادان دا بئله بیر گؤستریش آلماق مومکو

استفاده  وکیللریندنمیلّتکندلی -سی کیمی فهلهطهیواس تضییق)باسقی(سووئته  عالیسی جبهه

نین توپالنتیلری بئله بیر نیده ایشلهی قرارا آلدی. یاخشی بیلیردیک کی، رهبر وظیفهائتمگ

 سینه راضی سالماق مومکون اولمایاجاق. کئچیریلمه

اکی میدانا ندنین بیناسی آراسیسیمیتهوک ین بیناسی ایله ویالیت پارتیسووئت عالیمینلرله انسان 

ه ائدیردیلر. نین فعالالری ادارسیلری خالق جبههنگگئدیردی. همیشه میتی میتینگی. شدمیتوپالن

ده رکنین اکثریتی سدهنین فعالالریسیی. خالق جبههشدامان قاریشمیبو گون ایسه وضعیت ی

انا لردن خبر توتور، میدداکی حادثهفونال باکیندا تلرگاهیانین قرسیایدی. بعضیلری ده خالق جبهه

ه کرهی. سدشدچئوریلمی منبعینها اساس اینفورماسیا دنخجوان گگلیب چیخیش ائدیردیلر. میتین

ج الرین و دینالیسی، یارلره بؤلونمهلرین قروپالشدیریلماسی، دستهنیدؤیوشه گئتمک ایسته

 و. شدنین اوزرینه دوشموسیده خالق جبهه سیهین اداره ائدیلمسی، میتینگساکینلرین کؤچورولمه

نین سووئتی عالیختار جمهوریت م نخجوان وکیللری میلّتکی ر کندلردهیلچبونونال یاناشی، جبهه

ده اوالنالرین اکثریتی باشالدی. رهبر وظیفهتوپالنتی گتیردیلر.  یناستوپالنتی العادهفوق کناردنبهنؤ

سووئتی ریاست  عالییکاسی سپوبلست رالیمختار سووئت سوسی نخجوانشدی. قاچیب گیزلنمی

اکیالر ایسه ندی. اونون اطرافیشدا تک قالمیندوا، نئجه دئیرلر، میداییعلنین صدری سکینه تیئیه

بتدنسئور گنج ایدی. نؤطنشان بیر نئچه والیا چندنین آپاراتیتیئیین ریاست هسووئت عالییالنیز 

 دن یازیلیب، ویالیت پارتیلجهجک معروضه و چیخیشالر اوّائدیله توپالنتیدا العادهفوقکنارا 

 ی. شدلری ده یازیلمامییحهجک قرارالرین الشدی. قبول ائدیلهده اوخونمامینسیمیتهوک

بوراخیلمایان توپالنتییا للر ی. اوّلدذاکیره ائدیسیاسی وضعیتی م -عیتماین اجنخجوان توپالنتیدا

ن پالنتیدا اشتراک ائدی. توشدیلمییقلره چئورسی فعالالری ایندی آپاریجی ناطهه، خالق جبضیالیالر

تصوّر  وکیللریمیلّتکندلی -نین فهلهوئتیوس عالی، آذربایجان نینختار جمهوریتیم نخجوان

الق یردیلر. خمهیوخاریالردان امر و گؤستریش گؤزلیلر. اونالر ایندی شدیشمیده دگدرجه اولونماز

ی قراری نسسیز نه مصلحت گؤرسنیز، ها» کیمی باخیردیالر. قورتاریجیسی فعالالرینا بیر جبهه

 دئییردیلر.  --«یکگجهنیز، اونون قبولونا سس وئردئسه

و باکی انخجوانشدیق. لیامیزی رئالالشدیرماغا چرک ایستکلریهان استفاده ائدندبیز ده یارانمیش امکا

ه بئش جی ایلد-1921له ای سینه تأثیر گؤسترمک مقصدیلرین یئریدیلمهی دستهحلالییا س
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ختار سووئت م نخجوانسالناراق، لره اساقاویلها باغالدیقالری مدقارصوادا و ونین موسکاؤلکه

 جمهوریتینیارادیلماسی و یئنی  جمهوریتی نخجوانسی، نین لغو ائدیلمهجمهوریتیست الیسوسی

 ا قرار قبول ائتدیک. ندن چیخماسی حاقیندین ترکیبینسوویتلر بیرلیگی

یاره ال یگانه عالقه طنده ایدی. آذربایجانه محاصره وضعیتیندسیین احاطهتانرمنیسا نخجوان

ردی. میهندان طیاره ده ایشلی اولدوغونلن هاوا سیخ دوماکدسی ایله ایدی. همین گئجه ترسلیواسطه

چیلری اوچوشالر اولسا دا اونون بیر اهمیتی یوخ ایدی. باکی هاوا لیمانینی سووئت حربی

ی کی، قبول لدلیکلری ده چوخ دئییماتیک نمایندهولرین دیپلا خاریجی اؤلکهدباکی والر.شدتوتمو

 سیله یایاق. ائدیلمیش قراری اونالر واسطه

بئش نفردن عبارت ایکی  یرماق اوچون هر بیریتدتینه چاجتیماعیقبول ائدیلمیش قراری دونیا ا

نین ده تورکیه ییس، او بیرنهجمهوریتیم نین ایران اسالتین بیریئلدی. بو هیتی یارادیئنماینده هی

بئله ی. سرحدلری سووئت عسگرلری قورویوردوالر. اونالر دا لدسی پالنالشدیرینه گئتمهمهوریتیج

 لره چیخماسینا یول وئرمزدیلر. نین خاریجی اؤلکهتیئبیر قراری آپاران نماینده هی

نین بیر قروپو سحره یاخین یاییجی ن عضولرینیتیئماینده هینمده نر دؤآرازدا بوز سالالری آخان بی

نین ترکیبینه تیئلدی. نماینده هیبیلفاسینا گئدهرک ایران جندا چایی گیزلی کئچهی یاخینلیغیندک

ه دئدیلر کی، لدیالر. آچیق شکیچدبیزی قویوب قا ،لی ایسهنمیش دؤرد نفر رهبر وظیفهالیس

 گیک.جهیهکئچم تایابیز آرازی او ،هسهسرحدچیلر اجازه وئرم

ال هرانتئز ت-بیلمیر، تئزنلری آنالیاانالری باش وئرقرونین خصوصی خیدمت اجمهوریتیایران اسالم 

تیئنده ایدی. نماینده هیسیییق ایچرنلنین رهبرلیگی چاشقیجمهوریتیدانیشیردیالر. ایران اسالم 

یمیزه اجازه یهیزه گئتمتبر هندسینین جسارتی سایهانالریقرویت او یئرلی حاکم کیدیدنین ت

 ی. لدوئری

نین گلیشینی مطبوعات تیئیوق قارشیالدیالر. حتی نماینده هیالکین تبریزده بیزی چوخ سو

نوطیالر. تبریزلی شدالیچه گگیزلتم ندنلریماتیک نمایندهولرین دیپلاؤلکه یجین، خارندایشچیلری

گی قیرغینال نین تؤرتدیدا سووئت قوشونالریکیلری باههران قزئتشده اؤیرندیک کی، تپرورلرله گؤرو

ا تدنین بیاناتالرینی وئریبلر. بیاناو خاریجی ایشلر ناظری والیتی فسنجانینت رباغلی پریزید

هیانین )همین واخت سووئتلر بیرلیگی هله لغو ائدیلمروس جمهوریتی، ایران اسالم دئییلیردی کی

کیمی ن یایا قارشی چیخانالرا دوشم( دوستودور، روسشدیدا یارادیلمامی ونوراسیدمیش، روسیا ف

 باخیر. 

یمیز گان ایران رهبرلری بیزیم گتیردیندنین قورخوسویاسیرا آنالدیق کی، نهنگ سووئت ایمپاوند

انال قوزئی هیجدا خالق ید یاناشیبالر. بونا باخمایاراق، گونئی آذربایجانبئله الق دهسن سمیر
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مرکزی  ،سئور گنج ایسهتکی بیر قروپ میلّییردی. تبریزدههینلدان گلن خبرلری دآذربایجان

قبولونا  نینیکوتمل ممسل معهج مامرک اهریسک ائد ،خبردار اولساالر دا وقعیتیندنحکومتین م

ی ییب. مرکزشهید اولموش انسانالرا یاس توتماغا اجازه ایسته اد-19-20 نینیهژانودا گئدیب باکی

 نییکوتم ملمسلسی نلری مدافعه ائتمهسیز یئره اؤلدورقدئییل، اونالری حاسلمانالری حکومتین م

س توتولماسینا اجازه ده باکی شهیدلرینه یانیمعه مسجیدکی جندهریعصبلشدیریب. تبریز شه هد

ده نمعه مسجیدیرک خالقی جهلر چاپ ائدسئورلر ده تئز پول توپالیاراق ورقهتوئریب. میلّ

 ر. لاسیمینه دعوت ائدیرجک یاس مرکئچیریله

کید ائتدیک کی، بیزی ده اورایا ان خبر توتوب تندیجگهکئچیریل ننیمیبئله بیر یاس مراسی

ه یدب بیزی مسجالینین امکداشالری مجبور قانالریقروین خصوصی خیدمت اآپارسینالر. ایران

تمک چوخ چتین ایدی. حرکت ائ ندنالیا انسان ندو اطرافی حیطیندهه، ندمعه مسجیدی. جآپاردیالر

هر بیر سؤز،  یده دئییلنو. ایچرشددانالر قویولمووجالااکی دیرکلرین باشینا سسندمسجیدین اطرافی

 30ا نده و اطرافیندمعه مسجیدیگینه گؤره، جآغالشما سسی اطرافا یاییلیردی. اورادا اوالنالرین دئدی

 ن چوخ آدام واردی. ندمی

دانیشانالرین سؤزونو ائشیدیلمز ائدیردی.  بعضاالق توتولور، ن قونددیجی آغالشما سسیرورپا توک

ه جان آتیردیالر. گکی انسانالر بیزه یاخینالشماغا، گؤروشوب صحبت ائتمتوپالنتی زامانی مسجیدده

سه هبیلمیردیک. آدامالرسا بیزه یاخینالشیب نی. حرکت ائدهشدیق یارانمیخلمیزده بیر سیچئوره

 بیلدیک. یهه قالدیغیمیزی سؤیلهتلیندوه« شنالرنتبریز اینت»ردیلر. بیز ییهتسه دئمک ایسهوئرمک، ن

یه سین دیوتله گلمهه توبوسا میندیردیلر. آدامالراان چیخاریب ندیکله بیزی توپلومون آراسینلچتی

دیلر. بو انگللره باخمایاراق حسن دمیرچی ن بیرباشا قالدیغیمیز یئره گتیرمهندمعه مسجیدیبیزی ج

 وئردیک.  آدرسبیریمیزه -اونون مسلکداشالری بیزیمله گؤروشوب گئنیش صحبت ائتدیلر. بیرو 

ر رضا ین گؤروشدوک. شاعیده حسن دمیرچی ایله یئننددا تبریزه گئد-19 یننوامبرجی ایل -1990

یلر. شداق تشکیل ائتمینجنفرلیک بیر ییغی ۶0-70و ایله بیزیم گلیشیمیز شرفینه تشبوث افشارپورون

ده موسیقی یالر. اؤلکهشدو انسانالر قاتیلمیحلی رویچیلر و میلّامالر، موسیقسّیرلر، رپالنتییا شاعتو

ن تدی. دقشدلری ایله گلمیچی دوستالری و طلبهق اولسا دا حسن دمیرچی ده موسیقیایفاسی یاسا

ده ینمیسرززئنین قارشیسینداکی بیر ائوین بیناسی نیناطالعاتییایینماق اوچون مجلیسی تبریز 

ی ائتدی. اورادا اونالرال یئنی میلّوام ادک دهر. آخشامدان باشالیان توپالنتی سحیلرشدتشکیل ائتمی

 و انسانال گؤروشوب تانیش اولدوق. حلرو

یا شیردیم کی، حسن دمیرچی ایله گؤروشوم. او دا باکیالیسونراالر نه واخت تبریزه گئدیردیمسه چ

 جی-1320ر وئریردی. صحبتلریمیزدن بیلیردیم کی، حسن ده زنگ ووروب گلیشینی خبنگل
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تبریز کبری؛ بیب، آناسی جی( ایلین شهریور آییندا آنادان اولوب. آتاسی ح-1941)میالدی 

ندا گولش یاشی1۶ ی مکتبی بیتیریب.فلینیص یر. تبریزده بئشندنداکی هرگیالن کندیندیاخینلیغی

و تاپابورادا دا اؤزون . الکینبوتوتیق یئر ال فعه موکافاتاا بیر نئچه دندیاشی 18ینه یازیلیب. درنگ

ین ننیب. سونرا بؤلگههییب. سرابلی اوستاد عیسی باالنین یانینا گئدیب اوندان تار چالماغی اؤیربیلمه

سیقی کورسالری آچاراق ه موکدال بیرلییریانکاری محمود شاطهسی و بستوسیقیچیمشهور م

 ه چالماغی اؤیردیب. نداوچون آذربایجان موسیقی آلتلری لندیرمکهبیا ترحدی روگنجلری میلّ

. انقالبی دا یانا قوشولماییبانی حسن دمیرچی هئچ بیر سیاسی جرایران اسالم انقالبی زام

رلره موسیقی حلو شعی رونده شعرلر یازیب، میلّتسیز ده قالماییب. آنا دیلیعالیییب. فمهدستکله

 لیسلرده اوخویوب. رک اونالری مجیهلهبسته

 سمیر غیرده و بیر انسان ایدی. موسیقی قاداغان اولونموش بیر اؤلکهحلی روحسن دمیرچی میلّ

یگی چیلیازماسی دا، بستهر سی ده، شعنده چالماغی اؤیرتمهاقالرا موسیقی آلتلریشکورسالر آچیب او

ا دا یازمیش و اونون تاماشایا رآدلی اوپ« هیّسهند»شدی. ی روحون اویادیلماسینا یؤنلدیلمیده میلّ

 و. شدقویولماسینا نایل اولمو

لر ده یندا لطیفهلیک ائدیردی. بونا گؤره حاقفاناتیک بعضاا ندرلرین قورونماسینین و میلّی دگآنا دیلی

 ه دئییلیر: ندلرین بیرییفهقوشوردوالر. بو لط

 وشور: اونا یاخینالشاراق سور ،ن اوغالنیاراشیقلی بیر قیزا گؤزو دوش

 دیر؟ ه آدینیز ن-

 پروانه! -

 دئییر:  رکگیشهن قیز تئز سؤزونو دین یاخینالشدیغینی گؤرآذربایجان حسن

 دیر! فارسالر منه پروانه دئییرلر، منیم آدیم کپنک-

مالالری اونون موسیقی  کارحافیظهسی بؤیوک ایدی. تبریزین منین آذربایجان سئوگیحسن دمیرچی

ا بیر موسیقی کورسو ندآدی« آذربایجان»ییب. ان دوشمهحدان سونرا روقدتدیکورسالرینی باغال

دیب. هدا چالماغی اؤیر دا، ناغارا دا، کمانچا نارمادا، ق یئتمه و گنجلره تارادا یئنیآچیب. بور

 رت وئریب. عینه کنسلرین نفخسته ذاملیندا ج«باباباغی»جی ایلده -1991سترله رکویاراتدیغی ا

و، بو تدا اوخوندیاسینسرواتورواوغلو مازیاری باکی ک ینه گؤرهگبیلمدیموسیقی تحصیلی آالاؤزو درین 

 . مؤحکملنسینلر دان دا بیر قیز آلدی کی، عالقهتای آذربایجان



 / علی شامیل نین آردیندانحسن دمیرچی
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ی. تبریز شددا تورک دیلی تحقیر ائدیلمیدا چاپ اولونموش بیر کاریکاتورنهراجی ایلده ت-200۶

و. اعتراض حرکاتی اطراف شهرلره شدانالر انسان آخینی ایله دولموی. کوچه و میدشدآیاغا قالخمی

نفرلیک  30یئری اولدوغوندان او،  حساسین ان سی حسن آذربایجانی. دیل مسئلهشدده یاییلمی

گؤره اونون موسیقی کورسالری و  ی. بوناشدرت وئرمینسوچیالرینا کایله میتینگ اشتراکستری رکوا

ان سونرا ندیلر. حبسدن چیخاشدآی حبس جزاسی وئرمی ۶زونه ده ی. اؤشدستری داغیدیلمیرکوا

ده، ده، تورکیهادا، ایسوئچسترله آلمانیرکوشدو. بو ار قورموسترکواوغلو مازیارین آدینا بیر ا

 . شدی.رت وئرمینسودا کآذربایجان

یردیلر. یلهه، هدآلیر ندنالیاقا چکیر، پاسپورتونو استنطسونرا اونو  ییداندانقا توردانالکین هر 

رت وئریب تبریزه نسوعضولری قارشیسیندا کنین نین، بوتؤو آذربایجان اوجاقالریجمعیتی الیبورچ

یقسیز آپارانالرین منط اقیستنطیلر. حسن آذربایجان ایسه اشداق ائتمیاستنطاونو یئنه  قاییداندا

تبلیغ  یینهنه اوخودوغوم،  نسرتدهوک عاغیلسیزالربو »داورانیشینی الغا قویوب گولوردو. دئییردی: 

 نینآرمینین نمیرالر. منه ایراد توتورالر کی، نیه بوتؤو آذربایجان اوجاقالریائتدیگیمله ماراقال

  ؟هئچ اهمیت وئرمیرم کی، آرخا فوندا نه وار کدیرندهشکیل چ«. دا شکیل چکدیریبسینیزقارشیسین

گؤزلرینی  هد-24 ژوئنین جی ایل-2018دا خاناسینهنسب خستالیعکی حسن آذربایجان تبریزده

 "، شان شؤهرتیمحریّتیممنیم  سنآذربایجان سن"و. بیر گون سونرا مینلرله انسان اونو مدیو بدیا

وستاد، سنین آذربایجان سنین باشین ساغ اولسون! بؤیوک ا»دا و نین صداالری آلتینموسیقیسی

 دا دفن ائتدیلر. الر قبریستانلیغینعتکارنکی صشعارالری ایله تبریزده« اوزون آغ اولسون!

ی وارلیغیمیزین یاشاماسینا صرف ائتمیش حسن اؤزونو تی و میلّین مدنیّبوتون حیاتینی آذربایجان

 ■سئودیدی و کیمی تانی حسن آذربایجانوق اونو دمیرچی لقبیله تقدیم ائتسه ده چوخل


