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حجي بابانين ناغيل الريندان:                                        
ايش           

ــورده    عينکني تاخيب ، منه باخيب دئدى : « بري آز ائله بيل بئله م
سن ، هه ن ! نه اولوب ؟» 

ــم:« اح حجـي بابـا… بعضـي لـري نـه  باشيمي تووالييب دئدي
اوچون آخي بوجور اولور آخي..؟» 

ــور اوالر دا..، هـره ، بـير  حجي بابا دئدي:« باالم دا هره ؛ بير ج
دوندادا ده بيللي قاال بيلمز كي ، ياني دونيانين ايشي بئله دير ، 

زامانه ده ده ييشيلديكجه ، آدامالردا ده ييشيلير .» 
دئديم :«باخ بير آخي.. ،ماهني الري يين بيرينده ســن سـؤيله 

ميشدين كي :   ساز سؤزلره جان باغيشال..ر 
قوي چهكميهن جانا گلسين…» 

سؤزومون ايچينده دئدي: « البته بئله ده اوخونوب كي… 
ساز ائللره جان باغيشالر» 

ــا آخـي سـازين بـو  دئديم:« هيه دا.. ، سؤزلر ، ائللريندير ، آمم
جان باغيشالماسي ، بيليرسن نه جور اولــو..ب ، چهكميـهنلري 
ـــه جانــا  جانـا گتيرديكجـه بئلـه چهكميـهنلر آدامـي الپ بئل

گتيريرلر… ااح !» 
دئدي :«جانيم بئله باش تا..پ ، چهكميهنلر اؤزلري جانا گلي..ر 
ــالر اؤز ديـري  اونا گؤره ايشلريله آدامي جانا گتيريرلر ، ياني اون

قالماقالريني ، بير يول ميللتين اذيت چكماغيندا گؤرورلر.» 
من ائله بوجور حجي بابايا باخيب سؤزلرينه قوالغ آسيرديم . او 
ــينا  دئدي: «اينان اوجوردو.. ، آمما سن هامان ماهنينين داليس

ديققت ائتسهن ، گؤرهسن كي نه سؤيلور ، قوالغ آس بي..ر!، 
ساز سؤزلره جان باغيشالر 

ساز ائللره جان باغيشالر 
قوي چهكميهن جانا گلسين، 

خالقيم گرهك بو مئيدانا 
قيز اوغالنالر بو مجليسه 

ال اله، يان يانا گلسين 
ياني بيليرسن نه جو..ر؟ ياني ميللت، جاوانالر ، ياني ائل گؤجــو 
ــاخجي تـهرپهنسـهخ ، ايـش !  ايندي مئيداندا..، ايندي بيولوم ي

ايشدي..ر.» 
دئديم:«حجي بابا ، سؤزلرين قبو..ل ، آممــا… ، گـؤروروخ دا.. ، 
ميللته گؤره ، ياني كندليلرين خيرينه چاليشانالرين قاباغيندا ! 
يئكه يئكه چوققورال..ر ، دهرين دهرين قويوالر قازيبالر آخي..!» 

ــدي:« پـس نئجـه ؟ يـاني ، س..ن ،  توخ توخ اوزومه باخيب دئ
ــا..ق ، ائلـه بـو  دئييرسن كي.. ، دوز ايشلهما..ق ، دوز يول گئتم
هاساتليقدا.. ، ياني دوزلوق ، سو ايچيم كيمــي ايشـلري قاباغـا 

آپارا..ر؟!» 
ــاني مـن  دئديم: « يوخ حجي بابا ، يو..خ ، اوجور دئديم كي ، ي
بونو بيليرم كي ايري يولدا آتديم آتماق نهقدهر چهتين اولسا.. ، 

دوز يولونكو ، اونداندا چهتيندير…» 
ح ـ :«پس ايندي منظورون نهدي ؟» 

م ـ :«خوب، ايندي ميللــت ، جـاوانالر، ائـل گؤجـو ، الپ بئلـه 
كندليلـر ، اينـدي اؤزلـــري اؤز شــوراالرين ســئچديلر ، الپ 

ياخجي…» 
ح ـ:«بونـودا يـاددان چيخارتمـــاكي اينــدي كــي شــوراني ، 
بعضيلـري.. نـهقدهر ايسـتهديلر كـي پيسلهســـينلر ، خــاراب 
ــودا هلـه پيـس پيـس  ائلهسينلر كي شورايا چيخماسينالر ، اون

اؤزلريده موسلمانليقدان دم وورورال..ر» 
ــاني كندليلـرده يـاخجي  م ـ :«ههيه..، بونو ائله هامي بيلي..ر. ي
دوشونورلر ، اول آلالهكي چوخ چوخ زادالري سندهن-منــدهن ، 

الپ ياخجي باش تاپيرالر .» 
ح -:«آمما گئنه هامان بعضيلري ، ايشلريندهن ال گؤتورمورلــر 
دا.. ، ياني نيمونــه اوچـون او گـون مچيـدده ايـدي كـي شـورا 

دانيشيردي ، اونالر مچيدي قاتديالر ، شولوخلوق سالديالر.» 
ــو دئيـيرهم دا..، هلـه  دئديم:«ائله منده ، ائوين ييخيلماسين بون
ــدده  اونودا پيس پيس ماحالدا جار سالميشديالر كي شورا مچي

فيرتانا قوزادي ، بير فيرتانا كي داها بير اولمويان !» 
ــاله دا.. ، گؤرورسـن كـي شـورا ووران بتـون  سونرا دئديم:« وال
كاناليني گئجهايله ييخيرال..ر ، كندي سو باســي..ر ، كندليلـره 

خيسارت دهيي..ر ، اونودا ساليرالر گئنهده شورانين بوينونا » 
ح ـ :« بونداداكي هئچ كيمين شكي قالمادي كــي خرابكـارليق 

شورانين ايشي دهييلدي !» 
حجي بابا سؤزونون داليسين بئله گتيردي :« قوي بونودا دئييم 
ــــا.. ،  كــي..، جمــاعتين خيرينــه بــير ايــش باشالنســا ه

بعضيلرينينده ضرر زياني باشالنار.» 
تعجبله دئديم:« واعع، ياني نهمهنــه اولسـون ! بـير ايـش كـي 

ميللتين خيرينهدي..ر ! داها كيمين ضررينه اوالبيلر؟» 
ح ـ :«دئماق الزيم دهييل كــي، جـاوابي الپ هاسـاتدير، 
ميللـت خئـيري، ميللتـدهن اولمايـانالرين ضررينـــه 

قورتوالر.» 
 

  بيرينجي بؤلوم

پرويز فروهر


