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 ئتیه جواد دوکتور اجاقیاشایی ابد اورکلرده

  اکبر آزاد •

ی نیاسو یدون  یکو  ریقود یآرت لود  یا ریو ب ئوت  یه جوواد  دوکتوور  پروفسوور  زیمیاوستادی رلگد وی لیغیسا

 ریقدیآرت لد یا ریب. ریدیتگیا ریبی جیدیسارس و ریآغ  یآجی تگیا بو .کؤچموشدور زدا یآرام ب یشیگد

 ....چؤکموشدور زهیمیگاور لیسگین ریب اؤزل

نوین   درگیسوی  قیوارل) ندهیمطب کنیا ساغ تئیه دوکتور جناب

 بعضوا   زاموانرر   اولدوغوموز ندهیمحضرلر ئرلردهی ریسا و( یدفتر

 دهبارهی اولماس دفن هارادا سونرا کد یائتد فوت کدهیگلدی ئری

 سوونرا  کد یائتد فوتی ردائد آرزو شهیهم او. یشاردیدان زلرهیب

 دفون  نودا یآلتی اغیو آ نیو ئوت یهی علو  رزهیو م کیرحمتلی آتاس

 بوو  ده سببی. یگئچد واز رد یکیف بو سونراالر البته... و! اولسو 

 دوغواولوو دفوون یوون ئووتیهی علوو رزهیووم کیوورحمتل  یکووی دیووا

 قیشو یاپی نهیشوهر  تهورا    (یغیقبرستانل هیبابوابن) قیقبرستانل

 بیتخر لهیای سبهانه و یآماج رمکیگؤزللشدی نیشهری ر اوال 

 هیووبابو ابوون  یکووی دیووا وار پوور  ریووب بئلووهی حتوو. ئدیلوودیا

 و  تووغرول  ریو ام قوروجوسوو  وکیو بؤ مپراتورلوغونوو  یا لوسلجوق ئرلشنی ندایغینلیاخی نینیغیقبرستانل

 جیکورپ  شیمیکیت اوستهی مزار و  توغرول ریام سؤکوب  دا یناالریبی بعض شیئرلشمی ندایاطرافی مزار

ی ریو ب نینیسمبولرر نینیشهری ر بُرجدا  بو خاراراق یچ غایقلیآچ( سینی چئوره)ی نیروهنده بُرجو 

 ریب بُرج لنیکیت اوستهی مزار نیریوشمگ ابن قابوس صحرادا تورکمن  یک نئجه. اولونسو  استفادهی میک

 نیو  زنجا  ای .رالریریآدالند( قابوس گنبد)ی گونبد قابوس  یشهر اساسا  و اولونور استفادهی میک سمبول

 هیسولطان  ر ییسوا  اثور  شاه( ائشسیز) زیلسیثیم ندهیس هویچرچی غیمعمارل اینود و ئرلشنی ندایغینلیاخی

 زاموا    اولدوغو ندایحال اجرا  یاتیعمل رمهیگؤزلشد نینیشهر  یر دنسهنه آنجاق... و ریدبئله دهی گونبد

نین یاریمچیق  یازیرر پروژه بو! رریباشرد ازماغای نهیهیعل نینپروژه بو درگیلر و قزئتلر تهراندا رهیب رد یب

 او ی قرریمزارل لهیعا نئرلشی ندهیسیچریای غیقبرستانل هیبابو ابن حالدا هر آنجاق!!! قالماسینا سبب اولدو
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 اونوو   زاما  ریب هئچ و اولدو بیتخری ناسیب قیمزارلی ولهیعا  نیئتیهی عل رزهیم کیرحمتل د جمله

 او حالودا  ینو یع و! یدلموه یوئر امکوا   دا نایلماسو یآپار غایقبرسوتانل  ریب باشقا ای و نهیسلمهیکیت  دیئنی

 جنواب  کیو رحمتلو دورومدا ب.... وی دلمهیوئر نیذیا دفنلرهی ئنی (ندایغیقبرستانل هیبابوابن) داقیقبرستال

ی سوتگ یا وی اؤنور  ش یاهوخ نیرلینجریاؤ وی چیازی ر یشاعی جانلیآذربا یگونئ چوخ ریب ئت یه دوکتور

 دا جوا  یآذربای گوونئ  سونرا کد یائتدوفات   یک نیائتس دیق ندهیستنامهیوص ریشدیائتم قبول ندایاساس

ی گوونئ  هموا   ائلوه ! سوو  وناول دفون  ندهیشهر زیتبر اوال  ند یکلریبئشی اؤنمل نینیتیمدن شرق بوتو 

 رسهیلیوئر امکا : اولموشدور مطرح ندایداوام نینیشلریاهوخ نیلرینجریاؤ وی چیازی ر یشاعی جانلیآذربا

. سوو  وناول دفن ندایغیقبرستانل ریمشاه نیزیتبر سه یرلیدتؤره مانع بونا اگر و ندایالشعراس همقبر نیزیتبر

 .یدیای حق حرلی عیطب نیئتیه جواد دوکتور کیرحمتل سهیا بو

ی اؤنملو  اوچوو   دوکتوور   یماسوناول دفن ندایغینلقبرستا ریمشاه نیزیتبر نیئتیه دوکتور جناب منجه

وکسولمه ی نوین  یشأن نیزیتبر هابئله نه یسوکسلمهی نین یشأن نینیغیقبرستانل ریمشاه اؤنجه  اولماقدا 

ی عنو ی  نوونر بواغلی  بو... و! یلردیب اوال سبب نهیسوکسلمهی نین یشأن نی را یاده  لهیای سییوالد و نهیس

 وی ئرلو یدایور   نایماسو وناول دفون  ندایغیقبرستانل ریمشاه نیزیتبر نینیسجناره نیئتیه دوکتور جناب

 :راوال ماقیسا للریدل رچوخیب دهباره اولدوغوی حقل

 .یدیاودورو م مسئول وی بیصاح نینیسیدرگ قیوارل ئتیه جواد دوکتور - 

ی سوامبالل  فارسوجا  -تورکجوه  تکجوه  نوده یخیتار را یا و جا یآذرباچاغداش ی سیدرگ قیوارل: آچیقرما)

 یقوانونرر  و اولودو  نشور  تهرانودا  اوالراق لیو جیآرد مدّتده ریب قیآرت لد یا 91  یک ریدیدرگ( کیفیتلی)

 (.یشدیچال ورولمادا ی اوغروندا یانکشاف نینیخیتار و یاتیادب  یلید تورک رکائده تیرعا

بیور چووخ   ی شوهرتل  ایو نودمووش   اول تورکولوق ریب شینمیتان ندهیسهیّسو اینود ئتیه جواد دوکتور -4

 و اجورس ی تورکولووژ  رچووخ یبی لو هیّسوو  ایو نود و شیائتمو  قرریامکداشول ی قیتحق –یعلم تورکولوقر

 .ریشدیائتم اشتراک فعال ندایاوتورومرر

 جا راونر و کتابی رلگد وی اؤنمل نئچه ریب باردهی گیملیک وی اتیادب  یلیدتورک  ئتیه جواد دوکتور -9

 . اولموشدوری فیمؤلنین  مقاله وزلرجهی ده بلکه

ی نجو یریبی نیاتیّو عمل قیو جراحل نیچت و نادر چوخ ریب ندهیسهیسو را یا بوتو  ئتیه جواد دوکتور -2

 . ریشدیآچمی نیسیقاپ نیولرریی ئنی ندهیسساحه قیجراحل و طب  آپاراراق دفعه

 ودا قلب کؤچورمه عملیاترری آپوارمیش  وانرریح اوالراق دفعهی جنیریب دا را یا ئتیه جوواد دوکتور -1

 اتیعلمل اوستوندهی قلب انسا   بیداالنیفا لرد تجربه هما  دا سونراالر. اولموشدور اوغورلوعملیاترر  بو

 . ریشدیائتم

دا انسوانرر  اوالراق دفعهایلک   یکی دیای جراح قلبی نجیریب ندهیسهیسو را یا ئتیه جواد دوکتور -6

 .ریشدیائتم تکرار اوغورال دفعه یئددی او ی شیا بو قلب کؤچورمه عملیاتینی آپارمیش و
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اوزرینوده بوؤیرک کؤچورموه عملیواتینی      انسوا   دا تهورا   اوالراق دفعهی نجیریب ئتیه جواد دوکتور -7

 .ریشدیائتم تکرارکؤچورمه عملیاتینی  رکیبؤ لرلهدفعه سونراالر وآپارمیش 

 نینو یسیآکادم قیجراحل نینافرانس  یکی دیا جراحی نجیریب ندهیسهیسو را یا ئتیه جواد دوکتور -8

 .ریشدیلمیسئچی میکی عضو

آلیوب    لیتحصو  ادافرانسو  سونرا و دههیتورکؤنجه ا ندهیسساحه قیجراحل ئتیه جواد دوکتور: آچیقرما)

 .(ریشدیقازانم تخصص

  نیو ئوت یه جوواد  دوکتور هابئله. ریشدیچاتم باشا -ایبو دوغولوب زدهیتبر ئتیه جواد دوکتور -..... و -2

 .....اولموشدور ند یلرلهیعا شینمیتان و میقد نیزیتبر  یسلهیعا

  رریچیازیو   لرریشواع  دهیو گونئ  یکو  موا  از هموا   ائلوه  امیو  یرالتمالیخاط اوخوجوالرا زیعزو ی رمتلؤح

 میلو یبی باک ئت یه دوکتور کیرحمتل لر؛یردیائد مراجعت ئتهیه وردوکت جناب رلرسئو وطن و لریرنجیاؤ

 دایبواک ی آ نئچوه  ریو ب لوده یا اؤترو ائتمکد  طبابت ندایخاناالرخستهی شهری باک و سیتدر ندایوردالری

 سوبب  دوروم بوو . یردیائود  قیامکداشول  نودا  یاخی لوه یای مرکزلری ادب وی علم  یطب نیاوران ب ییاشای

 ندایآراسو  میعال و ریشاع  یچیازیی لهیّسو وکسکی و شینمیتانی لیقوزئ چوخ ریب لهیا دوکتور اولموشدور

 دوکتور کیرحمتل ندهیلرنوبه اؤز دا اونرر اولموشدو سبب سهیا تینسوا بو نیارانسی تینسوا ریبی میصم

ی قووزئ  راسوون  کود  یائتدوفات   یک نیائتس دیق ندهیستنامهیوص اؤز نلر یائتس شیاهوخ د ئتیه جواد

 !نیلسیائد دفن ندایغیقبرستانلی فخر نینیشهریباک نی جا یآذربا

 ندا یخماسو یچ بیصاح اونا نیزیملتم دایاوتا هم و دایتا بو هم  گؤره مراجعتلره بو ئت یه جواد دوکتور

 ....ریشدینمیسئو ند یدر

 ریلمیب اوال مستثنا دادا یقا بو مسهیک. ریرالشیآغ ر یلرشیآه دولدوقجا اشای و کجهیگئچد زاما  انسانرر

 لیو ا ریو ب نوا یتخم ت یو نها وی لموزد یب اوال مستثنا د مسئله بو ده ئتیه جواد دوکتور اوالراقی عیطب و

خسوته ی لو آد« گوؤمروک » نینو یبواک  و دوشودو  اتاغوا ی بیو لنخسته زاما  اولدوغو دا یباک اؤنجه  میاری

 لرهمعالجهی دیجی لهیّسو وکسکی آنجاق. یندیآل نایآلتتداوی  دهیشکل یدیج اوچو  معالجه ندایخاناس

 شوکن یگلمی ئور ی. دیشو یگدی نیاسو ینود ندهیسو جهینت کیلفیضع و کوُوهولت ق یللیآهی عموم رغما  

 ب ییدئ ولا ساغ گؤره زحمتلرهی کلریچکد نهیپرسونلی رلگد هابئله نهیگیرهبرلی رمتلؤح نیخانانخسته

 .رمیریلدیبی میرلروتشک اؤز

  یشوهر  دوغموا  آنای ردیائد آرزو شهیهم ده سهیردیسئو ند یدری نیباک ئتیه جواد دوکتور کیلرحمت

 سوونرا  کود  یائتدوفوات   دوکتوور  تأسوفلرله  آنجواق . اولسوو   دفون  زدهیتبری مرکز نی جا یآذربای گونئ

 وی غرنود با اوزونوه  نینو یسو جنازه دوکتورو  ولوی وطن نده یسجهینت تشبثلر ارامازیی بعضی ک دهیچریا

  اهالیسوی  جوا  یآذربای قوزئ  یک اراقیباخما. یدلمهیوئر امکا  نایاولماس دفن شهرده دوغولدوغو آنادا 

 الهوام  جنواب دگور جمهورباشوقانی    غییسوا یون   جوا  یآذربای قووزئ   کلوه یاؤزلل وی مسئولرری شهری باک
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 رمتلوه ؤح وی غیسوا  ریو ب وکسوک ی رک هیو زلوه یعزی زیمیاوستادی رلگد د رهیاؤی زیمیگیملی کفئی یعل

 رملوه یب هیو دئ لهیا فخر من و رریاراتدی طیشرا ریبی شلیالوئر نایاولماس دفن ندایغیقبرستانلی فخر نیاوران

ی سو یجیوئر نیتسوک کؤنووللرین   قینیسو  موه زلهیعز ریب بئله  ریندیدیآ! یباسد نایباغری قارداش قارداش 

  یسو موه لموه یوئر نیذیو ا نایاولماسو  دفن ندهیشهر وغماد وی لماماسیآپار زهیتبر دوکتورو  آنجاق. یدیا

: یک دوشونوردوم بئله شهیهم اؤزوم من. چؤکدو نهیگاور نینلرسئو وطن اولوب  لیسگین ریبی قلجانایآج

 ارامازی اؤزی لریبعض دهیچریا د نه!... جکهیائتمه ادی اونو مسهیک سونرا بوندا . یقالد غربتده زیمیاوستاد

 نینیسجنازه  نیئتیه دوکتور جناب زیمیستادوا رسئو شیبار  یشهرتل اینود ولونوی وطن لهیای تشبثلر

 رلور یکیف اوخشوار  بونوا  و بو. لریدوئرمه امکا  نایاولماس دفن شهرده دوغولدوغو آنادا  و رریباغرد اوزونه

 ....یردییچولغای میاورگی میک لیسگین ریب بهیغر

 قناعتوه  بوو ی من رریاوالی بعض  ئرو اوز زامانرردا سو  آنجاق

ی رلووگد نیزیمیاتیووادب ن یزیوومیلیدی کووی خوواردیچ بیووریگت

 میزیو ب اوالراقی کیزیف ئتیه جواد دوکتور زیمیاوستاد  یمعلم

 اوالراقی ابوود موودا یباخی معنووو  ده کؤچسووه زدا یووآرام

 زاما بیر  هئچ زیمیملت و اجاقیاشای لهیای ملت تورک جا یآذربا

 هوم   یک بودوری ریب نیرریاوال  گئد سؤزو! اجاقیااونوتم اونو

 للوو کؤنو زیمیانسوانرر  نیدیو آی لیگوونئ  دایو بوتا هوم  و دایتا او

 بییو توپری اثرلور ی غیاراتود ی بیو ازین ی هیئت دوکتور اوالراق

 . . . .و رالرییرالیحاض ناییای و چاپا د یئنی

 ا یاشوا ی دا یبواک : بوودور  ده یریب نیشلریای لرگد باشقا هابئله

 چووخ  زیمیانسوانرر  رسوئو وطون ی لو دوشونجه نیدیآی لیگونئ

ی  نیسو دهیآب کلیهی تلیفیک وکسکی نیئتیه جواد دوکتور نا یحسابرری شخص اؤز حرکتده ریبی رلگد

 اشواتمادا یی نیسو رهیخواط  دوکتوورو   شیو ای رلگد بو اوالراقی عیطب. شلریائتم برپا اوستونده نینیمزار

 ریلیآنرشو  نجایدیو آ شود  یا بو. ریشدیا ریب قیال رهیتقد دا دوغرودا  ش یا بو. ریاجاقدیانیاو رولی اؤنمل

 !!خاجاقیچ و ریخیچ بیصاح نهینلریلگیب چکن زحمت اؤز ما از هری دلریگیای رتلیغ نییگونئ  یک

 نیو در  یسلمهیائد برپا اوسته یمزار اونو  و  یرالنماسیحاض نینیسدهیآب کلیه نیئتیه جواد دوکتور

 بوتوو   نینو یرالنماسیحاض نینیسدهیآب کلیه اوالراق زیتمناس عروه بوندا . ریکدیمال رهگدی معنو ریب

هیّسو نینیقرریفداکارل نیلریلیگونئ وی نیگیل یدیج نیشیا  یسلمهیناؤده حسابدا ی شخصی خرجلر

 دهی نو مسئله ریب بوردا البته! ک هیئد« قیساغل زهینیاللر»  لرهیلیگونئ بئله گرک. ریریگت اؤنونه گؤزی نیس

سوئو  قونواق  دا دوغورودا  . ریو دیگو یرلسئو قوناق نیزیمیقارداشرر -یباجی لیقوزئ دا او: قیی یاونوتمامال

 ز یمیقارداشورر  -یبواج  یلیقووزئ  ریسوا   و رریلیبواک . شلریرمیئتی نهیئری دههیسؤ وکسکیی شیا کدهیرل

. رریشود یقوناقرم دههیّسوو  وکسوک ی و بییو زلهیعز زاما  اولدوغو اغس ی ئتیه جواد دوکتور کیرحمتل

 

 باکی  فخری مزارلیغی



 اکبر آزاد/ اورکلرده ابدی یاشایاجاق دوکتور جواد هیئت 
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ی عنو ی نده یسو نقطه زیعز وی رلگد الپ نینیشهریباک نی جا یآذربای قوزئ اونو دا سونرا کد یائتدوفات 

 بوو گوؤره ده    بونا. ررشیاراتمی طیشرای شلیالوئر ا  نایاولماس دفن ندایغیقبرستانلی فخر نینیشهریباک

یون   جوا  یآذربای قووزئ   کلوه یاؤزلل وی مسوئولرر  شوهر ی بواک   یخلقو  جا یآذربای قوزئ ارادا یی طیاشر

 !کیی یلرمهیلدیبی زیمیغیمنّتدارل هفئی یعل الهام جنابحؤرمتلی جمهورباشقانی 

 ■ !زیمیانسانرری رتلیغ  و زیعز  یمرامل خوش  یلدوشونجهنیدیآی لیقوزئ -یلیگونئ اولسو  ساغ


