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هجران؛ «ادبياتدان، سياسته» 
  

چوخ سئوينديريجي خبريدير كي بير بؤيوك ادبــي ييغينجـاق 
ــي  قورولموشـدور. ييغينجـاغين آدي بئلـه ديـر: «همـايش ادب
هجـران (آيريليـق)». بـير «ادبـي» سـمينار كـي آذربايجــانين 
ــي اولسـون و  شعرينده اوالن دويغوالرا (او تايا گؤره) بير باخيش
اونون اوزونده ايرانيــن بوتـون بؤلگـه لرينـدن توركـو و فارسـي 

يازيالري ايستهسين. 
ــه ايـل كـي گنجليـك  ياخشي، نه جور اوالندان سونرا بيز، نئچ
دؤنمينده اورادا ياشاميشيق بئله بير توپالنتي ، گؤرمهميشــيك. 
بيز ايصفاهاندان بير مثبت باخيش ايله، بو حركتي بير بؤيوك و 
ـــانين اؤز،  عظمتلـي گئديـش گـؤروردوك؛ نئيـه كـي آذربايج
ـيق  ايچينده قورلوردو و تورك ادبّياتي يوكسلمهسينه بير چاليش
ايدي. نئچه هفته سميناردان ســونرا، هجـران اؤزهل ساييسـي 
اليميزه چاتدي. آنجاق اونو اوخوياندان سونرا، بير باشقا فيكيرلر 

باشيميزا چاتدي. بو «ادبــي»آدلـي اؤزهل سـايي «ادبيـات»دان   
چوخ سياسته ياناشميشدير. 

ــه گلـر كـي  بو ويژه نامه ني اوخويان، ايراندا اولماسا نظرينه بئل
ايرانلـي توركلريـن، ديللـري و كولتورلرينـه گـؤره هئـچ جــوره 
چتينليكلـري يوخالريديـر و چتينليكلـر، تكجـه ســـرحدلرين 
ـــو اؤزهل ســايي ايســتهييب  اوتـاييندادير. آدي ادبـي اوالن ب
ــري،  آذربايجـان رئسپوبليكاسـيندا اوالن ظولمكـار ادارهچيليكل
ــــتي  آراشديرســين. او توركلــر كــي ٧٥ ايلليــك كمونيس
ــالر، آمـا اؤزلـوك و وارليقالرينـا  حكومتينين آلتيندان چيخيب

بيزدن چوخ آيدين باخيشالري وار. 
بير قيسسا مقاله ده اولماز كي بوتون يارقيالري يازاسان، آنجاق 
او واقت كي شهريار مينلر سؤز بونــا تـاي دئميشـدير: «توركـو 
ديلي تك سئوگيلي ايستكلي ديل اولماز»، آما هجراندا، بؤيوك 
شاعيريميزين بو سؤزو تيــتر اولونـور: « زبـان مـادري شـيرين 
ــه يازسـين؟  است، اما نبايد تعصب داشت.»، آدام نه دئسين و ن
بونو آرتيرماقال كي شهريارين بو سؤزو «آيريليق و هيجرانال» نه 
ـــهدك  ايلگـي (رابطـه) سـي اوالبيلـر، دئيـهك كـي بـيز ايندي
ائلهيهبيلمهميشيك كي اؤز ديليميزه، ائلــه كـي گـرك يئيـه و 
ــيرالر.  صاحب دوراق، آما هجراندا تعصبون اولماماغيندان دانيش
او نئجه دويغودور كي بئله بير تعصبو محكوم بيلير ولي يئنه ده 
بئله بير ايچي بوش تعصبده دانيشير: «سرايندگان شعر پارسـي 

در قفقاز». 

ــه، كـي بللـي دگيـل هارايـا  نئچه ايلدن بير، بير سايينين الين
ــير فرصـت دوشـور  باغلي ديرالر و كيمدن حمايت اولونورالر، ب
كي توركو ادبياتيندان دانيشاالر و اونا گوره بير قورولتاي قوراالر 
ــرك بونـو بيلـهلر كـي توركلريـن تعصبـو  و سوندا …! اونالر گ
چوخـدور، آمـا بئلـه كـي «هجـران»دان، گـؤردوك باشـــقاالرا 

اؤزلريندن چوخ !. 
ــبر ديرنـاق باشـي، آرتيـق  ايكينجيسي، اگر بيزده و سيزده، ي
تعصب اولســايدي، «هجـران» بونـون يئرينـه كـي، آذربايجـان 
ــاديلي اؤيرهتيمينـه اورهك يـانديرا،  رئسپوبليكا تاليشالرينين آن
ــيزدن  آزي، بير-ايكي سطرده بيزيمده بير تاپداالنميش حقلريم
ــاميزين  دانيشاردي؛ حتي تكرار اولمالي اولسايدي دا، اؤز آناياس

ايشه آپاريلماميش، ١٥و١٩ نجي اصللرينه اشاره اوالردي. 
نجف آباد آزاد بيليوردوندا قوروالن، آذربايجان توپالنتيســيندا، 
هجـران اؤزهل ساييسـيندا اوالن بـــير يؤنلميــش مقالــهني ، 
ــيز  توركجهيه كؤچورهني ياخيندان گؤردوك كي اونالرال بحثيم
ــوپالنتيسـي ادبـي  توتدو.اونالر بونو قيد ائتمكله كي هجران ت
بـير ييغينجـاق دگيلديـر و سياسـت جـهتينده چـوخ فعــاليت 
ــيندا اوالن  ائتـدي، هـاراي جنـابالري آذربايجـان رئسپوبليكاس
ــي  توپلومسال و سياسي حاد چتينليكلردن دانيشدي ولي ايرانل
توركلرينيـن حقلرينـدن ده دانيشـدي كـي ادا اولماميشــالر و 
ــيزيم بـير سـايي يـازيالريميزدان، بـير- بونودا آرتيرديالر كي ب

ــلرينين جـهتينده ايـدي، اؤزهلسـاييدا  ايكيسيني كي اؤز ايش
چاپ آلتينا آپارديالر، كي بيز اؤزوموز اصــالً موافـق دگيلديـك. 
بونوداهـا آرتـيراق كـــي عزيــزي جنــابالري اؤز اســتقبال و 
ــي تـورك گنـج  سئوينجيني بئله بير بحثلر و دانيشماالردان ك
اؤيرهنجيلر گــرك اؤز سـورغوالر و يـارقيالر ايلـه قاباغـا گلـهلر، 
ــورك اؤيرهنجيلـر قاباغـا گلمهسـهلر،  بيلديردي و دئديلر كي، ت
گئچميشلريميز يئنه داها تكــرار اولمـالي ديـر و هجـران تـك 
توپالنتيالر كي بير خاص هدفلر و آرامان الرين داليندا ديرالر و 
معلوم اولمايان يئرلردن حمايت اولونورالر، گرك ايرانلي توركلر 

طرفيندن ياخشي تانيناالر. 
ـــران و  سـوندا بونـو دئمـك ياخشـي ديـر كـي بـيزيم هج
آيريليقيميز او تايدان چوخ، اؤزلوگوموز و وارليقيميزدان 

دير. 
سيدجالل كسائي كيوي  



 


