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  ١ووادوچنت دوكتور نزاكت اسماعيل ●

سيني  حفهآذربايجان باغيمسيز اولدوقدان سونرا قارشيسيندا آچيالن يئني بير دونيادان بيزه ده اؤز ت
يب تئز يازماق بئله دان كناردا گئدسووئتلر دؤرونده آذربايجان.  باغليديرتئزيملهبو منيم . وئرميشدير

. دير دؤلتيميزين، تورپاقالريميزين، باغيمسيز اولماسي بؤيوك خوشبختليك. بيلمزدي ئچهگخياليمدان 
انسان خالق اوچون « قزئتينده نخجوانجي ايلده -1992ين  فيحيدر عليسايين ياخشي ياديمدادير 

مصاحيبه سؤزون اصل معناسيندا . سي درج اولونموشدورمصاحيبهباشليقلي » .ياشاياندا خوشبخت اولور
دان دا باغيمسيزليغي قازانماق نه قدر ودوغر. سي ايله زنگين فيكيرلر توپلوسو ايديحيات فلسفه

باغيمسيز دؤلتين باغيمسيز . اوندان داها دا چتينديرگليشديرمك چتينديرسه، اونو قورويوب ساخالماق، 
سينده اوالن ايشي اليقينجه يئرينه ه، عهدهوطنداشي اولماق اوچون هر كس چاليشديغي ايشي ايل

  . يئتيرسه خالقينا، وطنينه وطنداشليق بورجونو يئرينه يئتيرميش اوالر

دا ين رهبرليگي ايله تهران يه ماليك جواد هيئتنسيكلوپديك بيلگيآمن خوشبختم كي، دونيا شؤهرتلي 
سونو موفقيتله عضوؤبو تئز م. مشمي هه ايشلسو اوزريندع درگيسي ايله باغلي تئز مؤضووارليقنشر اولونان 

 . يئرينه يئتيرميشم

عيسي الري اوزرينده سئچيم ائدركن حؤرمتلي آكادميك عتئز مؤضو: ئچميشه قاييداقگبير آز 
 فارس تمايوللو مكتبده يممن. سينده علمي ايشلر اوزره ركتور ايديبگلي نخجوان دؤلت اونيورسيتهحبيب

سو اوالراق تكليف ع درگيسي اوزرينده آراشديرما آپارماغيمي تئز مؤضووارليق تحصيل آلديغيمي بيلينجه
  . ماغا باشالديم درگيسي ايله باغلي معلومات و ماتريال توپالوارليق گوندن ده اوائله . ائتدي

بو انقالبين وئرديگي فرصتدن .  درگيسي ايران اسالم انقالبي ايله عيني تاريخده فعاليته باشالييبوارليق
عصرين اوللرينده گونئي قافقازين . نين نشرينه باشاليير درگيسيوارليقرك دوكتور هيئت،   هاستفاده ائد

                                                            
  ).nezaket.ismayilova@yahoo.com(سي بؤلوم باشقاني  نخجوان دؤلت اونيورسيته ١
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بو . سي بير جور اؤزونه مخصوص ايز آچميشدير درگيلري هرهمولال نصرالدين، فيوضات ،حياتحياتيندا 
آدالريني . ايابيلميشديرلرله ايگيرمي بئش ايل ياشآيري فاصله-  آيريمالنصرالديندرگيلردن يالنيز 

سووئت .  ساتيريك درگي ايديمالنصرالدين. يوخاريدا سايديغيميز درگيلرين عؤمرو آز اولموشدور
ني اونالر داها چوخ ادبي مد.  درگيلريميز آرديجيل نشر اولونوباولدوز، قوبوستان، آذربايجاندؤرونده 

.  بير ادبي و اجتماعي سياسي درگيميز اولماييبايسه عموميتله هئچگونئيده . لرله مشغول اولوبالرمسئله
نين مقاميني آچيقالياراق دئيه   درگيسي ايله باغلي آراشديرما آپارماقال بو درگيوارليقبو باخيمدان 

لوكده اجتماعي فيكير نحياتيندا هم ده بوتونين   توركلري هم ايران آذربايجانوارليقم كي ر هبيل
آدالري چكيلن بوتون بو درگيلرين . ديرشليق اهميتي اوالن بير حادثهتاريخينده يئني و بؤيوك وطندا

اجتماعي ادبي گونئيين . سيني داها دا گئنيشلنديرميشديرسينه سؤيكنمكله، احاطه دايرهتجروبه
ليك   بير معاريفچيوننين بوت لريني احاطه ائتمكله بير اونيورسيته و بير آكادمينين بوتون ساحه فيكري
ي ادبي ديين هئچ بير ج بو تايلي آذربايجان-بو ايللر عرضينده او تايلي.  ايشيني گؤرورنين مكتبي

 ايلك ساييسيندا بختيار نين  درگيسيوارليق. نين دقتيندن كناردا قالماييب سي درگياجتماعي حادثه
نين  ن خالقيچونكي درگي آذربايجا.  ده تصادفي دئييلسي هئچشعريني وئرمه» آنا ديلي«نين هابزادهاو

ئچميشيني و گخارلي ي، افتيلي ائل ياراديجيليغيني مدنيتي، دوغما ديلي و ادبياتينا گئنيش ساحهميلّ
  . اورتايا قويماق آرزوسو ايله يوال چيخميشدير. س

سي ايله تهران شهرينه علمي بير قروپ اجازه) سي دؤلت كابينه(جي ايلده باخانالر قورولونون - 1995
نين  درگيسيوارليقتهران شهرينده .  كيلومتره اوزاغا محدوديت قويولموشدو45 ه دؤرداو. گؤندريلدي

 بوتون امكداشالري بير يئره ييغيب اونالرال دوكتور هيئتتيجيسي  يؤنهنين  رداكسياسيندا اوالركن درگي
صحتي ايله او، . ايلك اوالراق دوكتور حميد نطقي حاقيندا معلومات وئردي. بير مني تانيش ائتدي-بير

عؤمرونون . نين يارانماسيندا اونون بؤيوك امگي دانيلمازدير  درگيسيوارليقالكين . بورادا دئييلباغلي 
دوغو و . صرف ائتميشديرسينه  گليشمهنين  نين، مدنيتي نين، ديلچيليگي ادبياتيتورك ياريدان چوخونو 

سونرا گؤركملي . كيمي تانينميشديرر و ژورناليست يعلمينه ياخيندان بلد اوالراق هم ده شاعباتي 
لرينده نين صحيفه  درگيسيوارليق. محمدعلي قوسي فرزانه ايله تانيش اولدوق آراشديرماجيسي فولكلور

رك ادبياتچي، تنقيدچي، اجتماعي خاديم فولكلوروموزون توپالنيب  هديرلي يازيالري ايله چيخيش ائد
  . آراشديرماسينا اونون بؤيوك امگي واردير

 وارليق. نين بوتون ياراديجيليغي آنا ديلينده ايدي يارادان حسن مجيدزاده- وصو ايله يازيباواالن تخلّس
 وارليق. درگيسي ياراناندان امكداشليق ائتمكله ياناشي، ايجرا ايشلرينه ده ياخيندان كؤمك ائديردي

جو - 1999ونوم ايسه منيم مدافعه گ. جو ايل آوريل آييندا چيخدي- 1979نين ايلك ساييسي  درگيسي
.  تصادف ائتديجي ياشينا-20نين  درگيسيوارليقيعني .  تعيين اولونموشدو24نين  ايل آوريل آيي

مدافعه . اوچون گلميشديقاتيلماق سينه شاعر ساواالن تهران شهريندن نخجيوانا تئزين مدافعه
ر ساواالن يئنه ده يشاع. ه يئتيريلديمدافعه اوغورال يئرين. ديسينده تئز ايله باغلي گؤروشونو سؤيلهعرفه

. بو ايكينجي دفعه اولدوغو اوچوندور.  بو دفعه كورسونون قاباغيندا داياندي،ديسؤز آلماق ايسته
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بگلي اونون كورسويه حبيبعيسي نين صدري آكادميك  اختصاصالشديريلميش مدافعه شوراسي
 هم وچونك.  حودودو يوخدور- ينين حد نجيچيالرين سئويبو گون بيز وارليق.  ائتدييفچيخماغيني تكل
سيني بو گون نئچه ايللر چكديگيميز اذيتين بهره.  ايلليگي قيد ائديلدي20نين  ده بورادا درگي

  :ديبو مقامال باغلي يازديغي شعري سؤيله. گؤروروك
  دوالنميشام ائل اوباني،

  .قيسا داستان گتيرميشم
  اؤزومله بو شيرين جاني،

  .يرميشمسيزه قوربان گت
  بو ساحيلده بير گول آچار،

  .او ساحيله عطير ساچار

بوتون . اكديگيميز چيچگين عطريني محض بورادا دويدوق. دير كي او تايدا بيتيب درگيسيوارليقبو 
 سسلريآلقيش . چيالر آديندان باشدا دوكتور هيئت اولماقال مينتدارليغيميزي بيلديريريكوارليق

  . هئچ تصادف اولونمايان بير ايشديرسسلري سينده آلقيش تئز مدافعه. نفرانس سالونونو بورودووك

 درگيسينده وارليقدان قاييداندان سونرا چوخ بؤيوك دوشونجه ايله گئري دؤنموش و ساواالن نخجوان
ين اوخوجوالري ايله قوارليلريني رهي صحيفه حجمينده نخجوان سفري حاقينداكي خاط12

تاپيناق ليگيندن، ديني نين محتشم لريدهيبآين قديم تاريخه ماليك جوانبو يازيدا نخ. بؤلوشموشدو
تاريخي . ين اسرارانگيز گؤزلليكلريندن، دوز معدنيندن و ساوالن اصحاب كهف زيارتگاهيندان، باتابات

بحث سئورليگيندن يئرلر حاقيندا عيني زاماندا تانيش اولدوغو ضياليالردان، خالقيميزين قوناق 
  .آدلي شعريني ده نشر ائتديرمگي اونوتماميشدير» وار ايميش«ايله باغلي يازديغي گؤروشلري . رائتميشدي

 بيرينه حؤرمت وار ايميش،-دا نه گؤزل بيرخجوانن
  .دوغرو حؤرمت اوالن يئرده شهادت وار ايميش

  نين بير چوخالريني اؤيرنميش ايديم،من ائل عادتلري
  . وار ايميشياخشي دبلر وار ايميش، دبده نه لذت

نين گؤزل او، آذربايجان شعري. چي سؤنمز ايديين امكداشالريندان بيري ده كريم مشروطهوارليق
شعرلرين الرين، علر و رنگارنگ مؤضوسدان غزللر، دؤردلوكلر، باياتيالر، تجنيسلر، مخمااؤرنكلريني يار

رلي اثرلري ايله نشر گرك د ه درگيسي ايله سيخ امكداشليق ائدوارليق. ياراديجيسي كيمي تانينيردي
-رك هم قوزئيده هم ده گونئيده يازيب ه درگيسي ايله امكداشليق ائدوارليقحبيب ساهر ده . اولونوردو

ئچميش بو يول او قدر ده هامار اولماميش، گاؤزونه مخصوص ياراديجيليق يولو . ياردان شاعير اولموشدور
بوتون بونالرال ياناشي قلميني هئچ زامان اليندن قويماميش، ايران . سورگونلوك حياتي دا ياشاميشدير
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هميشه آنا . نين چوخونو آنا ديلينده يازميشدير ليكچي شاعيري اولماقال شعرلرينين يئني توركلري
  . چيسي اولموشدورزين مدافعهديليميزين تعصوبونو چكميش، مدنيتيمي

نين امكداشالريندان   درگيسيوارليقري يي شاعنين ميلّ شعريتورك بولود قاراچورلو سهند آذربايجان 
نه يازيق كي اجل اونا . نين يارانماسيندا اونون دا امگي اولموشدور  درگيسيوارليق وچونك. سئچيلميردي
. ميش، دونياسيني دگيشميشدير هبيلم ييسيني بئله گؤرهنين ايلك سا  درگيسيوارليقرك يهمجال وئرمه

قدرتلي . وئريلير و هر زامان ياد اولونوردواؤرنكلر تئز -لرينده اونون ياراديجيليغيندان تئزين صحيفهقوارلي
ياراتديقالري اؤلمز صنعت . سهند ائله سهند داغي كيمي چوخ عظمتلي ايدي .ق .قلم صاحيبي اوالن ب

او، . ومونه خالقين تاريخينه درد و كدرينه حصر اولونموشدورنين ترنّزلليكلريوطن گؤاؤرنكلري 
  .ياراديجيليغي ايله ادبياتيميزا زنگين بير ادبي خزينه بخش ائديب، اؤلمزليگه قوووشموشدور

نين ياييلماسيندا آدرسلره   درگيسينه امكداشليق ائتمكله ياناشي بو درگيوارليقعلي كمالي 
اختصاصجا حقوقچو اولسا دا ياراديجيليغي ايله داها چوخ . ا بؤيوك خيدمتلري اولموشدورچاتديريلماسيند

قاشقاي، ؤنملردن نين بير تمثيلچيسي كيمي سون د ين ساوه توركلريايران. خالقينا خيدمت ائتميشدير
يراراق  تاريخي كؤكلريني آراشدينن تورك طايفاالري. كمه و س هن، خلج، توركمن، پادار، ترسئوهشاه

اونون توپالديغي فولكلور و اتنوقرافيك ماتريالالر گونئي آذربايجاني . واحيد بير توپلو ياراتميشدير
بوتون شاعيرين رلي گ كمالي، تئليمخان كيمي دليفدكار عاليم  ع. قايناقديرنمك اوچون زنگين بير اؤيره

اونون قلميندن چوخلو . وروموشدورسيني توپالييب اورتاليغا چيخارميش، ايتيب باتماقدان قنسل شجره
  .  درگيسينده اؤز يئريني تاپميشديروارليقلر منظوم و منثور شعرلر علمي ادبي مقاله

سينده بؤيوك سي ساحهو اؤيرنيلمهسي  نين گليشمه علميپروفسور غالمحسين بيگدلي ، بو تايلي ادبيات 
لرين مؤلفي كيمي  مونوقرافياالرين، علمي مقالهاو، اونالرال علمي اثرلرين. خيدمتلري اوالن اديبلردندير

  . تانينير

لرينده اينامال  هادبي پروسنمين جي دؤچي و قزئتهلي صباحي گؤركملي يازيچي، گؤزل تنقيدگنجه
خالقين حياتيني درديني، كدريني بديعي ادبياتدا اؤزونه مخصوص . دير يسيييماليان سؤز صنعت فدادآد

  .  ياراتميشديرايفاده طرزي ايله يازيب

چي كيمي هم گونئي هم ده  جمه، ناثير، تنقيدچي، و ترعاليميحميد محمدزاده تانينميش ادبيات 
  . قوزئي آذربايجان آراسيندا كؤرپو ساالن فدكار عاليمدير

ي زهتابي گؤركملي شخصيت، خالقينا وارليغي ايله باغلي اوالن، بير نئچه ديل بيلن، ديلچي قمحمدت
  . انيناراق اؤزوندن سونرا بؤيوك بير مبارزه مكتبي ياراتميشديرعاليم كيمي ت

لرينده نين صحيفه  درگيسيوارليق. دير ماجيسيآراشدير ميرهدايت حصاري هم شاعير، هم ده فولكلور
لري ايله الرا عايد مقالهعادبي اجتماعي و تاريخي مؤضو-علمي. يازيالري دوزنلي اوالراق نشر اولونوردو

  . تانينيردي
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نين ياييلماسيندا و   درگيسي ايله ايلك گوندن امكداشليق ائتميش، درگيوارليقنيا  ريدوكتور صمد سردا
اونون ياراديجيليغي اساساً تاريخي . آدرسلره چاتديريلماسيندا ان فعال امكداشالردان اولموشدور

ي اونون ميلّ. ديرالردا اولموش، تاريخين آچيلمايان مقامالريني ايشيقالنديرماغا چاليشميشعمؤضو
  . تورپاق، وطن سئوگيسي بوتون اثرلرينده حيس اولونورقايغيسي 

نين ان فعال امكداشالريندان   درگيسيوارليقعزيز محسني، اسماعيل هادي، تيمور پيرهاشمي ده 
كيتابالر  محسني يئني چيخان عزيز. ميشرمه هنين اورتا چيخماسيندا اللريندن گلني اسيرگ اولماقال درگي

بديعي ياراديجيليغي ايله - اولسا دا ادبيچوحاقيندا معلومات وئرير، اسماعيل هادي اختصاصجا حقوق
بو گون بوتون آغيرليق اونون . محمدرضا هيئت ايسه امكداشالر ايچريسينده ان گنجدير. سئچيليردي
نين   درگيسيليقواررك ين وفاتيندان سونرا اونون يولونو داوام ائتديرهدوكتور هيئت. ديرچيگنينده

  . نشريني و فعاليتيني داوام ائتديرير

اؤز سينده  گليشمه درگيسي آنا ديليميزين و ادبياتيميزين وارليقاوتوز يئددي ايلدير نشر اولونان 
ني علمي خزينه بخش ائتميش و مد- او تايلي، بو تايلي خالقيميزا زنگين ادبي. ميسيونونو داوام ائتديرير

  . ديربخش ائتمكده

دك آرديجيل نين وارليغي اوغروندا نشر ائديلديگي ايلك ساييسيندان بو گونه  آذربايجان خالقيوارليق
رلي گبو د. ايله اونون تأثيري و علمي اهميتي آرتماقدادير-نسيني بير آن بئله اونوتماميش، ايلدمبارزه

  . دير هيئت داوام ائتديرمكدهين وفاتيندان سونرا اونون معنوي وارثي محمدرضايولو دوكتور جواد هيئت

ادبي -بو درگي ايران اسالم جمهوريتينده آنا ديلينده نشر اولونان ان اوزون عؤمورلو و داواملي علمي
رلريني علمي يين تانينميش يازيچي و شاع درگيسي اؤز اطرافيندا گونئي آذربايجانوارليق. ديردرگي

دوكتور هيئت آذربايجانا وورغون . ر كي، بو يولال گئديراوتوز يئددي ايلدي. لريني بيرلشديرميشديرقوه
جگينه تاريخي اينام، خوش گلهباغيمسيزليغينا ين دائم آذربايجان. آنا ديليني سئويردي. ايدي

اونون اوچون خالقين منفعتي، خالقين . ي باجاريرديگسؤزونو دئم. سيزليگه گؤز يومابيلميرديعدالت
  . و، اصل وطنداش ايديا. سئوگيسي داها معنالي ايدي

ديكلري جينايتلري تؤرتديكلري  هنين آذربايجان خالقينا قارشي ايشل  درگيسي ارمني تجاوزكارالريوارليق
يوواالريندان ديدرگين سالينماالري بؤيوك ارمنيستان خولياالري -ليكلري دينج اهالي يوردوحشي

لره قارشي اعتراض ض قالديغي فاجعهآرديجيل شكيلده افشا ائتميش، هر ساييدا خالقيميزين معرو
لردن بحث ديلميش فاجعه هدا تؤرين ائله بير ساييسي يوخدور كي، قاراباغوارليق. سسيني اوجاتميشدي

نين گؤزل سيلينمز  شيرينلي حياتي-خالقيميزين آجيلي.  ايلدير كي، بو درگي نشر اولونور37. سينائتمه
  . دير رليگيللر اوچون اولدوقجا دجك نسبوتون بونالر گله. ناخيشالري وار
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يغي ساچالرين آغارماسي لبعضيلري آغ ساققال. خالقا، وطنه آغ ساققاليق ائتمك هر آداما نصيب اولمور
  . بئله دوشوننلر سهو ائديرلر. ايله شرطلنديرير

 نون، دوزگون فعاليتي ايله خئيرخواه ايشله،وغلين، شعورون، ياراديجيليق تفكورعاآغ ساققالليق 
سي ايله اؤلچولور، دوكتور جواد هيئت  دوغرو يول گؤسترمه،سيباشقاالرينا عاغيللي مصلحت وئرمه

  ... لريندن ايديبئله

  . بير درگي آديدير - وارليق

  . دير تين وارليغي بير ميلّ- وارليق

   .دير لي يادگارينين از نين، باغليليغي تينه صداقتيين اؤز ميلّوكتور جواد هيئتد - وارليق

  . سن، من، او- بيزيك- وارليق. تين تاريخينده ايز قويان درگيدير كيمي ميلّاكينچي - وارليق

م كي، منيم ده بو و فخر ائديره. دير سيچاغداش گونوموزون سالنامه. تاريخلشميش معاصردير - وارليق
  ■...نين خالقيميز قارشيسيندا خيدمتلرينه قيمت وئرمك ايشينده امگيم اولوب درگي


