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یک سال پیش  – ١٩٢٤ی فارسی یک گزارش از شهر خوی را مربوط به سال  در زیر متن تورکی و سپس ترجمه
ی «رسیملی غزئته»ی  ، چاپ شده در نشریهی پهلوی از ساقط شدن دولت تورک قاجار و تاسیس سلسله

 ام. در این گزارش تثبیتهای جالبی وجود دارند. از جمله: آورده استانبول را
 
و نام زبان  ،«تورک»صرفا به صورت هر دو ما و تورکهای عثمانی، ملی -واقعیتها نام قومیبا در گزارش مطابق -١

« آزربایجانلی»ی  آمده است. در این گزارش یک بار کلمه)تورکی( « جهتورک»هر دویمان صرفا به صورت 
بکار  ملی-نه به معنی قومی مطلقا ، وایران در مقابل دیگر مناطقی آزربایجان  )آزربایجانی( به معنی اهل منطقه

 رفته است.
 
برخی دیگر از مناطق  ی لهجهدر مقایسه با ی تورکی در خوی  شود لهجه در گزارش به درستی گفته می-٢

و به راحتی  ی استانبولی زبان تورکی را لهجه ویچنانچه اهالی خ .ی استانبولی نزدیکتر است به لهجهآزربایجان، 
های دورتر از  دارای لهجهکه های برخی دیگر از مناطق آزربایجان  کنند. اما در میان لهجه درک میسهولت 

ی  چندان دقیق نیست. زیرا همه . این ادعابرد بوالق را می اورمیه و میاندیج و ساووج هاینام، هستند استانبولی
به ائلی،  های افشاری در سرتاسر تورک ی لهجه و همچنین همهآزربایجان از جمله اورمیه و ...  های غرب لهجه
این شباهت با حرکت به شرق )تبریز،  هستند. ی آنها در ایران ، حتی ادامهشبیه و نزدیکبسیار های آناتولی  لهجه

 شود. اردبیل.....( کمتر می
 
چیز آن تورک است. در مقاله تعدادی از مصادیق این تورک بودن، شود شهر خوی، با همه  در گزارش گفته می-٣

ی  ی تورکی خوی به لهجه اند. از جمله نزدیکی لهجه ذکر شده سیاسی، نظامیزبانی، اقتصادی، ی  در عرصه
ی استانبول  که نه با فتحه، بلکه مشابه لهجه« ره ماغوه»ی خوی  در لهجه« مقبره»ی  )مانند کلمه استانبول

اعزام نیروی ترابزون، تجارت با عثمانی )–؛ در هم تنیدگی اقتصاد خوی با آناتولی شود( با الف بیان می« ره ماقبه»
استانبول(؛ شناخته شدن و بزرگداشت قهرمانان ملی تورکیه در حین جنگ جهانی اول و جنگ استقالل کار به 

مردم خوی؛ همکاری و همبستگی با اردوی تورکیه )مصطفی کمال پاشا، کاظم قارابکیر، رفعت پاشا( از طرف 
و از همه مهمتر خصلت رشادت و  بخش عثمانی در خالل مبارزه با آسوریان و ارمنیان مهاجم و ... نجات

رشادت و در مواجه با لشگر مهاجم ژنرال آندرانیک از خود نشان دادند.  یجنگجویی تورک که مردم خو
قتل عام دهها هزار تن تورک از اهالی و اشغال به  منجراس و اورمیه سلمنشان ندادن آن از طرف که  ای جنگویی

 .ارمنیان شد-این شهرها توسط آسوریان
 
بوالق و تهاجمات متعدد به خوی از طرف  در گزارش به تار و مار کردن شهرهای اورمیه و سلماس و ساووج-٤

اند، دارای ارزش  حوادث مذکور نوشته شده سال بعد از ٥شود. این اشارات که صرفا  ها اشاره می ها و ارمنی آسوری
تن تورک در  ١٣٠٠٠٠قتل عام بیش از فجایع و ، )جیلولوق «تورک قیرقینی»ی  و سندیت تاریخی در مساله



( در آن سالها ی دولتهای اروپایی غرب آزربایجان توسط دستجات و نیروهای مسلح ارمنی و آسوری با پشتوانه
 هستند.

 
نامد، چرا که بر خالف شهرهای اورمیه و سلماس، با تدبیر و مسلحانه  می «قهرمان»خوی را شهری  گرگزارش-٥

)و بر خالف بسیاری از نخبگان تبریز موسوم به دمکراتهای آزربایجان که  موفق به دفع تهاجمات ارمنی شد
ی تهاجم آندرانیک به  مساله . گزارش در این رابطه بهمواضع ضد تورک و حامی متجاوزین ارمنی اتخاذ کردند(

ها در پر کندن خندق دور شهر با آب و سپس مقاومت به مدت سه روز و شب در مقابل  خوی، تدبیر خویی
بخش عثمانی و دفع و سرکوب مهاجمین و لشگر ژنرال  حمالت ارمنیان و در نهایت رسیدن ارتش نجات

ی تجاوزات ارمنی و حفظ  گاهی و هشیاری مردم در بارههای دیگری از آ در گزارش نشانهکند.  آندرانیک اشاره می
ی تاریخی مردم در این باره وجود دارد. از جمله آویختن عکسهای ژنرال کاظم قارابکیر در خیابانها و بازار  حافظه

خوی )کاظم قارابکیر ژنرال عثمانی است که شرق تورکیه را از نیروهای اشغالگر ارمنی و روس نجات داد(، نیز 
 نش منفی مردم به تاجر ارمنی که در صدد ورود به خوی بود.واک
 
ی مقاومت مردم خوی در مقابل ارتش ژنرال آندرانیک که در این گزارش خوی به سبب آن شهری  حماسه-٦

است. « سی تورک میللی موجادیله»و اوج ائلی  ای درخشان از تاریخ تورک و تورک شود، صفحه قهرمان نامیده می
سیاسی در میان تورکان -( دو جریان اصلی هویتی١٩٢٥-١٩٠٠قابل ذکر است که در ربع اول قرن بیستم )

 سراسر ایران ظهور کرد: 
 

ستیزی و  فارس بر اساس تورک-که روند ساختن ملت مدرن ایران« جریان نخبگانی مشروطیت»یکی -الف
شرق آزربایجان و در تهران پایتخت دولت تورک -گرا در تبریز ستیزی بود. پایگاه اصلی این جریان فارس عرب

 قاجاری بود. 
، «ر ژؤن تورکله»، «اتحاد و ترقی»مدت به جریانات  بود که در کوتاه« جریان مردمی اتحاد اسالم»روند دیگر -ب
به صدارت جمشیدخان « حکومت اتحاد« )»گرایی سیاسی تورک»و ... و در نهایت « تورک اوجاقالری»
به رهبری حاجی میرزا بلوری تبریزی، ...( متحول و « سی تورک موجاهید فرقه»جدالسلطنه افشار اورومی، م

های ایرانی و آزربایجانی،  نگاری شوند. تاریخ نامیده می« سی تورک میللی موجادیله»منجر شد. این روند مجموعا 
بودند را به عنوان حرکات ملی  «ملت ایران»ستان که حرکاتی مربوط به  گرای مشروطیت و آزادی جریانات ایران

بود را کال سانسور و حذف  «ملت تورک»را که حرکتی مربوط به « میللی موجادیله»تقدیم کرده و جریان 
 اند. کرده

 
)آتاتورک  «مصطفی کمال پاشا»شود در هر قدم در بازار و خیابانهای خوی، عکسهای  در گزارش گفته می-٧

اردوی ی  و ژنرالهای عالیرتبهاین هر سه از فرماندهان نصب شده است.  «رفعت پاشا» و «ارابکیرقم کاظ»بعدی(، 



دهد که مردم خوی مسائل  ، قهرمانان ملی و سیاستمداران و دولمتداران تورکیه بودند. این امر نشان میعثمانی
 دانستند.  ی وقت را کامال تعقیب و حتی خود را بخشی از آن می سیاسی تورکیه

 
ها  اغلب خرکچیگوید  می گزارشگرع اصلی مقاله، صدور نیروی کار از خوی به استانبول است. وموض-٨

الر و ماحمودپاشای استانبول، همچنین بسیاری از  های آسماآلتی، فینجانجی دهندگان خر و ...( در محله )کرایه
خوی در  محوریین به نقش مقاله همچنهای این شهر از اهالی خوی و سلماس هستند.  ها و چایچی توتونچی

-ائلی )در آن دوره سراسر تورک کند تجارت با ترابزون، به سبب بر سر راه تبریز به ترابزون بودن اشاره می
به عنوان نمونه همدان از مراکز تورکیه داشت. –ی جاندار و فعال اقتصادی با عثمانی  آزربایجان اتنیک رابطه
رضاشاه –اقدامات دولت پهلوی اولین دقیقا به همین سبب یکی از ائلی به عثمانی بود.  اصلی صدور قالی تورک

ی اقتصادی  فارسستان، قطع این رابطه-ی اقتصادی ایران آزربایجان اتنیک به مستعمره-ائلی برای تبدیل تورک
 . تورکیه بود(-ائلی پربار بین تورک

 
هم به لحاظ زبانی، هم به لحاظ  در ربع اول قرن بیستم ایجانخوی و کال غرب آزربدهد  این گزارش نشان می-٩

ی نفوذ عثمانی قرار داشت. این  ی آناتولی و دائره در حیطه« تورک»و هم هویت ملی اقتصادی، سیاسی و نظامی 
)ملت  ی نفوذ فارسستان بود که بیشتر در حوزهدر آن سالها وضعیت بر خالف وضعیت مرکز و شرق آزربایجان 

هویتی و گرایی  تورکو تعمیم و تعمیق قرار داشتند. این نیز یکی از دالئل ظهور )ملت آزربایجان( و قفقاز  ایران(
 در شرق آن است.هویتی و سیاسی گرایی  گرایی و آزربایجان سیاسی در غرب آزربایجان، اما ظهور ایران

 
تامین نیروی سازماندهی  در این رابطه بهکند.  ها در تجارت اشاره می مقاله به استعداد و قابلتیهای خویی-١٠

 نفرات قبلیبازگشت و فرستادن نفرات جدید به جای  سو سپافراد به صورت اقامت موقت  کاری در استانبول
روابط بازرگانی و سیستم حمل و نقل کاال و امتعه توسط تجار خویی به ترابزون با همچنین  کند. اشاره می

گوید تجار خویی  حتی میکند.  ذکر میرا ال سیر و سفر هستند شتر که بالانقطاع در ح ٣٠٠کاروانی متشکل از 
با اشتیاق منتظر گشودن راه آهن ترابزون به ارزروم هستند تا به دنبال استفاده از فرصتهای تجاری جدید، 

مهارت تجار خویی در جلوگیری از خراب  از و در نهایتی تجارت خود را به آن منطقه هم گسترش دهند.  حیطه
 ابراز شگفتیپیدا کردن مشتری برای آنها توانائی برای در مسیر طوالنی کاروانها و  های غذایی ولهمحمشدن 

 کند.  می
 

در  «وقلوچ ستانبولیا»گوید هفت درصد جمعیت خوی در استانبول ساکن هستند. این فرهنگ  مقاله می-١١
در آینده در پرورشگاه هم آنست که دخترکی کوچک آرزوی آن چنان گسترده است که حتی میان مردم خوی 

 . برودبه استانبول 
 



درصد و یا یک پنجم اهالی این شهر همیشه در خارج، یعنی عثمانی، قفقاز و روسیه  ٢٠کند  مقاله اضافه می-١٢
 -ازنیم میلیون تورک از ایران به قفق بین سیصد هزار تابه واقع در قرن نوزده و ربع اول قرن بیستم، هستند. 

تزاری و به همان مقدار به قلمروی عثمانی در جستجوی کار مهاجرت کرده و یا پناهنده شده بودند.  ی روسیه
ائلی و عثمانی و حواشی آنها از  ی انسانی و اقتصادی و نظامی بین تورک جانبه این واقعیت تاریخی و روابط همه

 مخفی نگاه داشته شده است. گرا گرا و آزربایجان شناسی ایران نگاری و جامعه سوی تاریخ
 

از دیگر مناطق هم معطوف به صدور نیروی کار از خوی به استانبول و تجارت با آن است. و اال  ،گزارشاین  -١٣
)آدانا، عثمانی سرتاسر ائلی و حتی سراسر ایران، ساالنه دهها هزار تن تورک به  آزربایجان، دیگر مناطق تورک

این  ؛ و همکردند و مخصوصا استانبول مهاجرت میازمیر، ارزروم، وان، ...حتی بخشی اروپایی آن در بوسنی و ...( 
شد و خیل عظیمی از روشنفکران، نخبگان، نظامیان، فعالین  مهاجرت انبوه، منحصر به نیروی کار و تجار نمی

 یاسالم ریم یاسداهلل موسو دیس) «یخرقان اسداهلل دیس». مانند گشت سیاسی، رهبران مذهبی، .... را شامل می
ائلی، نواندیش اسالمی تورک و موسس انجمن سعادت در  تورک از خرقان قزوین (یا مراغه ینیقزو یخرقان

از شهر بین  «ژؤن تورکها»جنبش  نیاز منسوب «یافند بیحب رزایم»معروف به  «یدستان بن بیحب» ؛استانبول
ی اراک در تورک  دولتمرد تورک از هزواره« یفراهان خان یمحمد تق رزایم»ائلی،  تورکترین بخش  در جنوبی

 ائلی بود ی اسدآباد همدان تورک روایتی از تورکهای افشار ناحیهبه که  «یاسدآباد نیالد جمال دیس»ائلی، حتی 
 ؛ ...اند( )هرچند اغلب وی را از افشارهای افغانستان دانسته

 
گوید  شود. گزارش می روایت میبا نگاهی انتقادی ی روحانیون در خوی و کال ایران  فوق العادهدر مقاله نفوذ -١٤

 ی نیروها هر کس و همهمجتهدین نه تنها در حیات خود، بلکه پس از مرگشان هم دارای قدرت بسیار بوده و بر 
ی تعیین  گویا با گذر از محدودهزنجیری که  ی دینی مردم خوی در بارهخرافی اند. وی همچنین از باورهای  حاکم

به واقع گسترش فوق )نامد.  آنها را خودفریبی می ،و .... انتقاد کرده یابند مجرمان نجات میشده توسط آن 
ماندگی فرهنگی آنها در چند قرن اخیر  ی تعصبات مذهبی در میان تورکان ایران، یکی از دالئل اصلی عقب العاده

نه از سوی های امامی فارس، آگا این فاناتیسم مذهبی شیعه ملی تورک در بین آنها بوده است.و عدم ظهور شعور 
، به عنوان در ایران مخصوصا بخشهای غربی آن ناسیونالیسم فارسی و دولت ایران در میان ملت تورک ساکن

 شود(. غ و تشویق میابزاری برای جلوگیری از تشکل شعور ملی تورک، تبلی
 

 پایان نت مئهران باهارلی
 

 
 
 



 ميران را بشناسياد يائيب
 کند شهری که به استانبول انسان صادر می

 
 ، ترجمه از تورکی به فارسی توسط مئهران باهارلی«قان دمیر»به قلم 

 
 ١٩٢٤نوامبر  ٢٩، سال دوم، شنبه ٦٥رسیملی قزئته، شماره 

 
 ،، که دو روز است مهمانش هستمهم . خویورزند اشتغال میصادرات انسان  هکه بدر دنیا جاهایی وجود دارند 

که به همراه صادرات بسیار به هر طرف قفقاز و روسیه،  آن استاین شهر کوچک، ویژگی یکی از اینهاست. 
 ها دهد. به همین دلیل، مایلم این شهر کوچک را به استانبولی اش را به استانبول انجام می صادرات اصلی

 .بشناسانم
 

. با این است، در استانبول دارای دو هزار فرزند داردسی هزار نفر اهالی  ،هاترین حساب با گستردهاین والیت که 
اش همیشه در خارجند. مخصوصا  و کال بیست درصد جمعیت ،حساب، هفت درصد از اهالی خوی در استانبول

 ،، اکثرا از خوی1کنیم الر و ماحمودپاشا برخورد می جیفینجانهای آسماآلتی،  که اغلب با آنها در محله ها خرکچی
هایی  ها و توتونچی به غیر از اینها از چایچیتر از خوی قرار دارد هستند.  شش ساعت آنطرف-و سلماس که پنج

آزربایجان ی ایرانیان در استانبول از  . تقریبا همههستندبینید، بسیاری از اهالی این مناطق  می سر هر نبشکه در 
 ،هستند. خوی به سبب آنکه در مسیر راه تبریز به ترابزون قرار دارد، جائی است که نسبت به جمعیت خود

 کند.  انسان را صادر می ینبیشتر
 

 [در هر قدم عکسهای مصطفی کمال پاشا]
 

. در خیابانهای کنید می برخورداند  اند و یا آنرا دیده در خوی در هر قدم، با انسانهایی که در استانبول زندگی کرده
 بینید.  عسکهای مصطفی کمال پاشا، کاظم قارابکیر و رفعت پاشا را می گام، در هر یخوی، در بازار خو

 
از تواند در کمتر از بیست روز  ، نمینمایدمسافری که با حداکثر سرعت سفر کند، حتی اگر از اتوموبیل استفاده 

 . !، اینجا چه قدر به استانبول نزدیک استبرود. با اینحالخوی به استانبول 
 

                                                           
 .ر رلهیند ندهیر له سمت ستانبولیماحمودپاشا، ا ،یآسماآلت الر، ینجانجی. فشیلمیازی نجانالری: متنده فالر ینجانجفی  1



به جای خود یک نفر دیگر را گردند و  کند، پس از مدتی به خوی باز می افرادی که خوی به استانبول صادر می
که در دیگر نقاط آزربایجان بدان صحبت ای  ، زبان اینجا هم چندان شبیه تورکیدلیلفرستند. به همین  می
با تورکی   ،شود بوالق صحبت می و اورمیه و یا ساووج 2یجای که در میاند تورکیشود نیست. مثال بین  می

 شوند.  تورکی ما را به راحتی ملتفت می ،مستعمل در خوی، فرق بسیار وجود دارد. و یا الاقل اهالی خوی
 

 [دهد ر مجتهد که قاتلها را نجات میيزنج]

 
گرداند، در سر یک راه ایستاد و با نشان دادن زنجیر نازکی که باالی سرمان قرار داشت  جوانی که مرا در شهر می

ی  در مدخل یک کوچهکه  ،این زنجیر«. یافته است نجاتکند،  عبورهر قاتل و مجرمی که از این زنجیر »گفت 
بسیاری را نجات  هایو قاتل انبه واقع هم تاکنون جانیقرار دارد، تنگ و طوالنی از بازار سرپوشیده به یک محله 
به  ،گم کردن ردشراهی سه روزه و شخصی را کشته بود، پس از داده است. حتی یک افسر که در همین اواخر 

در غیر اینصورت،  .قاتلهای استانبول بشنوندمبادا خود را نجات داد. این را  هخوی آمد و فورا از زنجیر عبور کرد
شاید حکمت این زنجیر را متوجه نشدید. اگر تاکنون به  .!شود خوی شروع مییک صادرات انسان از استانبول به 

 ایران نرفته باشید، حق هم دارید که متوجه نشوید. توضیح دهم:
 

دفن  3شود نامیده می «مقبره»یکی از مجتهدین ثروتمند خوی، به موجب وصیتش در وسط این کوچه که اکنون 
ی دراز و پرچم سرخ  ی سبز رنگ ظریف با یک مناره ه در زیر یک قبهک-شده است. به احترام روح این مجتهد 

شود عبور کند،  ی که با این زنجیر مشخص میدودهر کس که از ح -4اش آرمیده است کوچکی در اهتزاز بر تپه
آیا این نمونه برای درک حتی حکومت حق دست زدن به وی را ندارد.  ،شود و احدی یافته شمرده می «دخالت»

نه تنها در حین حیاتشان، بلکه حتی پس از مرگشان هم چگونه بر هر چیز و  ،در ایرانمجتهدین این حقیقت که 
ر طرف ایران، چیزهایی هیت منحصر به خوی نیست و در عاند، دلیلی کافی نیست؟ این وض هر نیرویی حاکم

کنند که هر نوع قاتل و مجرم به  ت که اهالی خوی، مشاهده میشود. چندین سال اس مانند این به وفور یافت می
زندان  با اینهمه،گردد.  محض قدم گذاشتن در این کوچه، دوباره مانند یک انسان پاک و معصوم به جامعه برمی

راه این زنجیر را پیدا  سراسیمگیخوی باز هم خالی نیست. چرا که راه مجرمانی که به سبب عجله و هیجان و 
قاتلین و جانیانی زنجیر را به خدا »گویند  ها می شود. در مورد چنین کسانی خویی کنند، به زندان ختم می نمی

کنند  . کسانی که اینجا را پیدا میشود آنها راه خود را گم کنند باعث می؛ و دهد نشان نمیکه معصوم نیستند 
 کنند.  تن خود میسعی به فریف[ ها ییخو]. و با این گفته نیز «همیشه معصوم هستند

                                                           
 در متن میاندیج نوشته شده است، شاید منظور میاندواب و یا صایندج )سایین قاال آفشار، شاهین دژ رسمی( باشد؟   2
 «یس کوچه وتلویسؤ»( و «یچارش یقاپال« )»اؤرتولو بازار اوست» نیب یابانینام خ«. ره ماغوه» ندهیس لهجه یقبره: خوم  3
به نام مقبره قرار  یا در نبش کوچه یطالقان ابانیاست که امروز در خ ییخو یمرند یکوهکمر عقوبیریحتماال منظور، آرامگاه ما 4

 دارد



 اردوی تورک گشود[ هی خود را ب ان  دروازهيرگوي]خوی تکب 
 

بوالق به  های خوی یعنی شهرهای اورمیه، سلماس و ساووج اما خوی قهرمان است. پنج سال پیش، که همسایه
 6داش»ی  دوران دیده 5های دروازه شدند، همان دشمنان چندین بار به ها تار و مار می ها و ارمنی دست آسوری

را  شهای دروازه ،7ی خود آورده«قلعه»خوی هجوم آورند. خوی اهالی تمام روستاهای اطراف را به درون  ی«قاال
شهر را با آب پر کرده و به یک جنگ قرون وسطائی پرداخت. و  اطراف 8های«خندق»سه روز و سه شب  ؛بست

کبیر گویان به روی او باز کرد. خوی اکنون هم های خود را ت هنگامی که اردوی تورک مانند رعد رسید، دروازه
 کند.   خود را با احترام و سپاس یاد می بزرگکار  این ناجی و خالص

 

  ز آن تورک است[يچ همهن شهر، يز ايهر چ]
 

بین خوی و ترابزون سه هزار شتر به صورت منظم در سیر و سفر هستند. از خوی قالی، انگور، بادام و روده 
یک کاروان رسیدن آور است.  شود. حیرت بافت و غیره آورده می های کارخانه از استانبول پارچه و شود فرستاده می

پس از راهی این چنین طوالنی، مخصوصا محصوالتی مثل خرما و  .کشد سه ماه طول میاغلب  ،شتر به ترابزون
پیدا کنند؟ این را از تجار هنوز مشتری شود که  چطور میبادام، آنهم پس از تحمل هزار و یک نوع مصرف، 

. در حال «کنند این از اسرار ماست. تجار استانبول هم از این مساله حیرت می»خویی پرسیدم. جواب دادند 
 پرسند.  گفته می «؟کی ؟کی»ارزروم است. مدام –حاضر چشم خویی رو به راه آهن ترابزون 

 
کند. و از این لحاظ بسیار  غیر مسلمان زندگی نمیای که فوقا نقل کردم، حتی یک نفر  در خوی، پس از واقعه

خوشبخت است. همه چیز این شهر، هر چیز آن تورک است. در حالیکه در گذشته حدود چهار هزار مسیحی در 
اینجا بود، اکنون مانند یک داروی کمیاب، حتی یکی نیز نیست. اخیرا یک جواهرفروش ارمنی به خوی آمده بود. 

ی، به همان جایی که از آنجا آمدی باشاگر دیوانه ن»اند  ور او جمع شده و فریاد کشیدهمردم از زن و کودک د
 شد، فورا و همان روز دور شده و رفته بود.  متوجه میبه سختی را وقع . ارمنی که ما«روی می

 

                                                           
در شرق،  یس ی( قاپزیو )تبررْو شه-٢در جنوب،  یس یقاپ اوانییخ -١ که پنج عدد بودند «یقاالس یخو» یها دروازه :«الر یاپق» 5
 .در جنوب غرب یس ینه قاپ شووه-٥در غرب،  یس ی( قاپستانبولیمحّله )ا-٤در شمال،  یس ی( قاپیچورس )ماک-٣
 معروف است «یسیقاالقاپ» ایو  «یداش قاپ» یاست که امروزه با نامها یس یقاپ اوانییهمان خ شاید« اشد» 6
 .است یشهر خو ایو  «یقاالس یخو»احتماال همان « االق» 7
 مه،یکل ریتورکجه ب»ن،  )بدن: بده شود یم دهینام« ن بده» یبه تورک یحصار دور شهر خوو اما است.  ینظور خندق دور شهر خوم 8

رده  زمانله یاسک ،یواریقلعه د ،یواریکنگره د نین قلعه وار،ید نیقال النیاپی نهیدؤرت طرف نیبنان ،یس یخارج ِطیمح نین قلعه
 «(سور، بارو، برج، سپر النیاپیدائرًا و مادار  نمحافظه و مدافعه اوچو یر رله شهه



 [یمم جيب]
 

هر چند اسم . «ممی بیج»شناسید. بگذارید معرفی کنم:  ایران را نمی صحیحتری خوی و یا «الندرو»البته که 
مردم خوی را  نواختن تنبورنامند. ممی که مدتهای طوالنی با  ممی میاو را است، اما مردم  حمداش م اصلی

دارترین زن از  گیرد. با انتخاب عاقلترین و رازنگه ه اصالح اخالقیات خوی میبکرد، در نهایت تصمیم  سرگرم می
ی  زنی را که از اخالقیاتش شبهه داشت، توسط زنش به بهانه کند. وی هر میان شش همسرش، شروع به کار می

کند. تنها آلت جنایت ممی، یک پارچه طناب  ی خود دعوت و سپس او را در خانه خفه می ، به خانهتنبورشنیدن 
کشند تا به  است. پس از پیچاندن این طناب به گردن زن قربانی، یک سر آن را خودش و سر دیگرش را زنش می

ه نیست کنند. ب، یک به یک سر دارنداخالقیات خوی را دار کردن  لکه که قصداین مخلوقات مضر را  زعم خود
شود. و در مقابل پیدا شدن جسد شانزده زن که  شود، ممی جرم خود را منکر نمی هنگامی که همه چیز افشا می

مگر کار »می گوید  ،بر عکس کند.  پشیمانی نمی اسحسااش پیدا شد هیچ  خانهی  باغچهی بزرگی در  در حفره
شوهران  ،ممی در مدتی کوتاه بیش از سی زن و تعداد نامعلومی مرد را به قتل رسانید. مردان «.بدی کردم؟

 ی ایهپ بدبخت زنانی بودند که برای جستجوی آنها جسارت مراجعه کردن به ممی را نموده بودند. در کنار سه
خواستم خوی را  گوید: من می اند می ها که دور او را گرفته ه خوییب خطابی دار، ممی آخرین حرفهایش را  چوبه

از فداکاری  ،کنید. پس و االن شما مرگ من را تماشا میمان حفاظت کنم.  ها نجات دهم، از ناموس همه از فاحشه
 .«مخوشبختو  با آرامش خاطرکنید. اما من  من قدردانی نمی

 

  ی در استانبول است[ي]فکر و ذکر هر خو
 

داشتنی که از وسط آنها آبها روان است، حتی چنارهای  خوی دارای خیابانها و بلوارهای زیبا و عریض و دوست
و  گری . مانند همه جای ایران، در هر قدم، با الابالیاست افکنند های خود را بر آنها می بزرگ و بیدهای دراز سایه

ها آویزان شده و تو گویی آنها  خشک کردنشان، در وسط کوچهبرای رنگارنگ حمامها های  حولهبسیار،  مباالتی بی
 اند.  آذین بستهرا 
 

ی  آستانهساییدن ، با عمارت دولتیظریف وجود دارد. اما خویی بسیار بیشتر از در این  عمارت دولتییک 
جمعیت را  صرفا در روزهای عاشورا ازدحام یعمارت دولتشود مشغول است.  سی که به ترابزون باز می قاالقاپی

وقتی »شود. فکر و ذکر مردم در استانبول است. از یک دخترک سر افنکنده در پرورشگاه پرسیدم  شاهد می
 . «به استانبول خواهم رفت». حتی او گفت «؟خواهی بشوی بزرگ شدی، چکاره می

 

 



 [س عکسهايرنويز]
 
 از دخترکی سر افکنده در پرورشگاه پرسیدم-١
زمان سفرشان را معین  شده،در این خان )کاروانسرای( خوی، کسانی که قرار است به استانبول بروند جمع -٢

 کنند. می
 گوید ها را می به خوییخطاب دار، آخرین سخنانش ی  پایه بیج ممی و یا الندروی ایران در کنار سه-٣
 ندک بادام را حمل میکاروانی که بین خوی و ترابزون، کاالهایی مانند انگور و -٤
 کند؛ یک تیپ خویی یک تیپ خویی، تصویری از شهر خوی که ساالنه به استانبول انسان صادر می -٥
پردازند. سواران گروه گروه  کاران مانند رفتن به جنگ، می کاران در ایران: در ایران به تعقیب تبه تعقیب تبه-٦

کاران را سرکوب  و تبه کردهی آن طرا از یک سر تا سر دیگر  هایشان، ساعتها و روزها، مملکت تحت امر فرمانده
 کنند. می
باشی، از سنتهای عجیب ایران. بر اساس یک سنت بسیار قدیمی، شاهان ایران در سفرها همیشه  شاه و منجم -٧

 کنند.  برند. آنها سوار بر خر و در جلو حرکت می هایشان را همراه خود می باشی منجم
 شود. فقط در عاشورا ازدحام را شاهد میعمارت دولتی -٨
 یک ژاندارم ایرانی و همکارش-٩
 

 ی مئهران باهارلی  پایان ترجمه
  

 ميالييتان ي رانيا
 
 ر ن شهه ا آدام اخراج ائده ستانبوليا

 
 ريقان دم

 
 ١٣٤٠ تشرین ثانی ٢٩ جومارتئسی، ٢ سنه، ٦٥ نومئروقزئته،  یملیرس
 

دیر.  ر واردیر. ایکی گوندور مسافری اولدوغوم خوی دا بونالردان بیری ن یئرله اشتغال ائدهیال  دنیادا آدم اخراجاتی
نین هر طرفینه بیر چوخ اخراجاتدا بولونماقال برابر، صیتی وار که قافقاسیا و روسیانین شو خصو بو کوچوک قصبه

 دیم. را تانیتماق ایستهجییی ایستانبوللوال ا یاپییور. بو سببله بو قصبه اصل اخراجاتی ایستانبول
 



ان گئنیش حسابال اوتوز مین نفوسو اوالن بو سانجاغین ایستانبولدا ایکی مین اوالدی وارمیش. شو حسابال 
دیر. ایستانبولون بالخاصه آسما آلتی،  نفوسونون یوزده یئدیسی ایستانبولدا و عمومیتله یوزده ییرمی دائما خارجده

ا بئش  ر، اکثریتله خویلو، و خوی له کچی ن ایرانلی ائشه ینده سیخ سیخ راست گلینهر فینجانالر، ماحمود پاشا طرفله
الرین  دیرالر. بونالردان باشقا گوشه باشالریندا گؤردویونوز توتونچو و چایچی ده بولونان سالماسلی آلتی ساعت اؤته

ن هپسی  هن هم هالرین هم دیر. ذاتا ایستانبولداکی ایرانلی ایچینده ده، بیر چوخالری بوراالرین اهلی
رینده اولدوغو اوچون، نفوسونا نسبتله ان چوخ انسان  ا باغالیان یول اوزه خوی، تبریزی تیرابزوندیر.  ربایجانلی آزه

 اخراجاتیندا بولونان بیر یئردیر.
 

 ی[ر ملهيرس نين«کمال پاشا یمصطف» ندايباش ميآد]
 

دا آدیم باشیندا ایستانبولو گؤرموش، ایستانبولدا یاشامیش اینسانالرال قارشیالشیرسینیز. خوی سوقاقالریندا،  خوی
رینی آدیم باشیندا  الرین رسیمله«رفعت پاشا»و  «کاظم قارابکیر»نین، «مصطفی کمال پاشا»خوی بازاریندا 

 گؤرورسونوز. 
 

ز.  مه ن اّول گئده استفاده ائتسه بیله، خویدان ایستانبوال ییرمی گوندهن  ن بیر یولچو، اوتوموبیلده ان سریع گئده
 ر یاخین. ن بوراسی ایستانبوال نه قده اؤیله ایکه

 
ری  ردیکله رینی باشقاالرینی گؤنده ا عودت و یئرله ن سونرا خوی تدها اخراج ائتدییی انسانالر، بیر مّد ایستانبول

، رومیه میاندوآب مثاًلمییور.  بنزه کسینه پ ربایجان تورکجه رده قونوشوالن آزه هاوچون، بورانین لسانی دا دیگر یئرل
دا قونوشوالن تورکجه ایله خویدا قونوشوالن تورکجه آراسیندا ائپئی فرق وار، هیچ  بوالق و یا ساووج]اورمو[ 

 جا آنالیابیلییورالر. ییی قوال دئییلسه بیزیم تورکجه
 

 [يريقورتاران زنج ير ن قاتللهي]مجتهد
 

بو زنجیری »ک  ره ره کی اینجه بیر زنجیری گؤسته میزده ن گنج، بیر یول باشیندا دوردو و تپه منه شهری گزدیره
ار و اوزون دن  یه گئده دان بیر محله قاپالی چارشیدئدی.  «آشان، هر هانگی بیر قاتل و یا مجرم، قورتولموشدور

ر بیر چوخ جانی و قاتلی قورتارمیش. حتی پک  یه قده الحقیقه شیمدی بیر سوقاق باشینداکی بو زنجیر، فی
ک خویا گلمیش و درحال زنجیری  ره ن بیر ضابط، اوچ گونلوک یولدان ایزینی غیب ائده یاخیندا بیرینی اؤلدوره

سان ر دویماسینالر، یوخسا ایستانبولدان خویا دوغرو بیر ان ک قورتولموش. ایستانبولداکی قاتلله ره گئچه
اخراجاتیدیر باشالردی. بلکه بو زنجیرین حکمتینی پک آنالیامادینیز: اگر ایراندا هیچ بولونمادینیزسا، حاققینیز دا 

 وار. آنالتاییم:



اسمینی  «مقبره»ن بیری، وصیتی موجبینجه بو سوقاغا گؤمولموش. شیمدی  رینده ون زنگین مجتهدله خوی
ده قیرمیزی کوچوک بیر بایراق دالقاالنان اوزونجا بیر مناره و یاشیل سین داشییان بو سوقاغین اورتاسیندا تپه

ن حدودو آشان قاتل،  نین آلتیندا یاتان بو مجتهدین روحو حرمتینه بو زنجیرله تعّین ائدیله هظریف بیر قّب
اولمویور. یه حاققی  نین حتی حکومتین بیله کندیسینه ال سورمه یور و هیچ کیمسهنواولوعّد ائتمیش  «دخالت»

ته ناسیل حاکم ن سونرا بیله هر شیئه هر قّو حتی اؤلدوکده ،رین دئییل یالنیز ساغلیقالریندا ایراندا مجتهدله
ا مخصوص بیر حال  بو یالنیز خویدیر؟  بو حقیقت کافی دئییل می ،اولدوقالرینی آنالماق اوچون بو مثال

دیر خویلوالر هر تورلو مجرم و  قاچ سنهبول واردیر. ر بول  ین هر طرفینده بو گیبی شئیله اولماییپ، ایران
دیر. فقط خوی  کده رینی گؤرمه رین بو سوقاغا داالر دالماز تر تمیز بیر انسان گیبی تکرار جمعیته عودتله قاتلله

حبسخانه  الر،عجله ایله زنجیرین یولونو شاشیران گناهکار ،هیجانال ،سی یینه بوش دئییلدیر. تالشال حبسخانه
 ؛ز رمه یی آلاله شاشیرتیر، زنجیری گؤسته معصوم اولمایان قاتل و جانی»لونو بویالرالر. اونون اوچون خویلوالر یو

 رینی آلداتماغا چالیشییورالر.  جه کندی کندیله دییور و بؤیله «بورایی بوالنالر دائما معصومالردیر
 

 [یآچان خو رله رلهيتکب ينيالريتورک اوردوسونا قاپ]
 

ری  رله بوالق شهه ، سالماس و ساووج]اورمو[ ون قونشوالری رومیه ل خویدیر. بئش سنه اّو قهرمان فقط خوی
ون عصر دیده داش قاال  ر قاچ دفعه خوی ن، عینی دشمنله رین الینده تار و مار اولورکه له نی آسورو و ائرمه

قاالسی ایچینه آالراق قاپیالرینی قاپادی و  سینی ر اهالی الرینا دا سالدیردیالر. خوی اطرافداکی بوتون کؤیله قاپی
ییلدیریم ری سو ایله دولدوراراق، بیر قرون وسطی حربی یاپدی.  اوچ گون اوچ گئجه شهرین اطرافینداکی خندقله

ت رله آچان خوی، حاال اونو قورتاران بو بؤیوک خالصکاری مّن رلهیبکن تورک اوردوسونا قاپیالرینی ت گیبی یئتیشه
 دیر. کده اد ائتمهو حرمتله ی

 

 [ دور تورک یيهر شئ ،یيهر شئ نيبو شهر]
 

دیر. بورادان قالی، اوزوم، بادام، باغیرساق  کده مه ایشله وه منتظمًا خوی ایله تیرابزون آراسیندا اوچ مین ده
 نین اکثریًا کروانی وه دیر. حیرت ائدیلیر، بیر ده کده ایستانبولدان مانیفاتورا و سائره گتیریلمهدیر.  کده ریلمه گؤنده

ر اوزون بیر یولون مین  ر، ناسیل اولویور دا بو قده ه خرما و بادام گیبی شئیلهاوچ آیدا تیرابزونا گؤتورولدویو بالخاّص
او بیزیم سّریمیزدیر، بونا »ه سوردوم. ر. .لهجرندییی حالدا، مشتری بوالبولویور؟ بونو خویلو تا تورلو مصرفینی یوکله

ارزوروم دمیریولوندادیر. –دئدیله ر. شیمدی خویلونون گؤزو، تیرابزون  «ر ده حاال شاشارالر تاجرله ایستانبولداکی
 دییه سوروپ دورویورالر.  «؟نه وقت ،نه وقت»
 



ن بری ایچینده بیر تک غیر مسلم یاشاتمادیالر. بو اعتبارال چوخ مسعوددور. بو  ده خوی، یوخاریدا آنالتدیغیم واقعه
ن، شیمدی عالج اوچون آرانسا، بیر  ر خیریستییان وارکه دور. دؤرت مین قده هر شئیی تورک ،شهرین هر شئیی
دیوانه »نی قویومجو گلمیش، او گون چولوق چوجوق اطرافینا توپانمیشالر  رده بیر ائرمه نله تک یوخ. گئچه

ن  نی، همه ی گوج آنالیان ائرمهدییه باغیرمیشالر. نه.یه اوغرادیغین «رسین ن، گلدییین یئره چیخار گئده دئییلسه
 او گون اوزاقالشمیش گئتمیش. 

 

 ج ممی[ ي]ب
 

اصل اسمی «. بیج ممی»ییم:  بع تانیمازسینیز. تقدیم ائدهسونو بالّط«الندرو»ین  داها دوغروسو ایران ،ون خوی
نهایت خویون  ،ممی ن ندیره و ائیله ک چاالراق خوی له خالق ممی دییور. اوزون بیر زمان دومبه ،د ایسه دهمحّم

ک ایشه باشلیییور.  ره توتانینی سئچه نین ایچینده ان عقللی و سّر یه قرار وئریر. آلتی قاریسی لتمه اخالقینی دوزه
ک  ره ک اوچون ائوینه دعوت ائده تمه ک دینله له یله دومبه سی اخالقیندان شبهه ائتدییی هر قادینی قاریسی واسطه

دیر. بونون قادینین بوغازینا دوالدیقدان سونرا بیر اوجونو  بیر ایپ پارچاسی ،تیآَل نین تک جنایت بوغویور. ممی
ر  ر بیره مخلوقاتی بیره ن مضّر یه ک ایسته مه له ون ناموسونو لکه ک خوی ره کندیسی، دیگرینی قاریسی چکه

اخچاسینداکی بؤیوک چوخوردان نین ب ایش میدانا چیخینجا ممی جرمونو انکار ائتمییور. ائویاورتادان قالدیرییور. 
دییور.  «فنا می ائتدیم؟»چ بیر ندامت دویمویور. بالعکس ینین قارشیسیندا هچیخاریالن اون آلتی قادین جسدی

ر قاریالرینی آراماق  کله ک اؤلدورموشدور. ارکه ممی آز بیر زماندا اوتوزدان فضله قادین و عددی غیر معلوم ارکه
نین دیبینده اطرافینی ساران  ردیر. اعدام سهپاسی ه بولونان بدبختلهک جراتیند ائتمهیه مراجعت  اوچون ممی

ن قورتارماق، هپیمیزین ناموسونو قوروماق  رده له و فاحشه من خوی»رینی سؤیلویور:  خویلوالرا ممی سون سؤزله
قیمتینی تقدیر  ک که فداکارلیغیمین دیم. شیمدی سیز منیم اؤلومومو سیر ائدییورسونوز. دئمه ایسته

 . «مییورسونوز. فقط مستریح و مسعودام ائده
 

 [ ريستانبولداديا یفکر یعقل لونونيهر خو]
 

دییی  له رین گؤلگه اوزون سؤیوتله ،ایری چینارالرین ،ی گئنیشل، اورتاسیندان سوالر آخان حّت خویون گؤزه
اولدوغو گیبی، آدیم باشینداکی حمامالرین، گئنیش ین هر یئرینده  الری و بولوارالری واردیر. ایران شیرین خیابان

ره آسیلمیش، رنگارنگ پشتمالالری، بو  له سوقاق اورتاالریندا، آالبیلدییینه قوروتماق اوزه لیک بیر الابالی
 سوقاقالری عادتا دوناتییور. 

 
نین  آچیالن قاال قاپیسیظریف بیر حکومت قوناغی وار. فقط خویلو حکومت قاپیسیندان زیاده، شهرین تیرابزونا 

هر خویلونون  ،دیر. هرکسین ری قاالبالیق ائشییینی آشیندیرماقال مشغول. حکومت قوناغی یالنیز عاشورا گونله



او  «.بؤیویونجه نه یاپاجاقسین؟»داکی بوینو بوکوک بیر قیزجیغازا سوردوم  تامیداراالعقلی فکری ایستانبولدادیر. 
 دئدی.  «م یه جه ایستانبوال گئده» بیله

 

 [یالريازي آلت نير گؤروتله]
 
 سوردوم غازایزجیق ریبوکوک ب نویبو دا تامیداراال-١
  .رالریریقرارالشد ینیزمانالر احتیو س ریر توپالن کله جه گئده ا ستانبولیا ندایبو خان ون یخو-٢
 ورییلیسؤ ینیر سون سؤزله لوالرایخو نده،یبید نین یاعدام سهپاس «یمم جیب»سو «الندرو» نی رانیا-٣
 ن کروان نقل ائده ر له یشئ یبیاوزوم و بادام گ ،یقال ندایآراس رابزونیت لهیا یخو-٤
 یپیت لویخو ریب -اوزاقدان گؤرونوشو نین یس قصبه ین خو آدم اخراج ائده ا ستانبولیهر سنه ا -یپیت لویخو ریب-٥
بؤلوک بؤلوک  ر، له ی. سوارورییلیگئد یبیر گ حربه گئده نهیبیتعق اءیاشق دا رانی: ایبیتعق اءیاشق دا رانیا-٦

 ییایر، و اشق رله باشدان باشا قطع ائده ریب یرجه مملکت رجه، ساعتله گونله ندهیس تحِت اداره نین یقوماندانالر
 ر گؤرورله ینیس فهیوظ لیتنک
 نین یشاهالر رانیا نجهیعنعنه موجب ریب ی: پک اسک«یباش منّجم لهیشاه ا» ن ندهیر عادتله بیغر نی رانیا-٧
 یرد رله ک اوستونده ان اؤنده گئده برابر بولونورالر و ائشه یر له یباش دائما منّجم ندهیر له احتیس
 رید قیقاالبال یر عاشورا گونله زیالنی یحکومت قوناغ-٨
 یتّیو مع یژاندارما ضابط ریب یرانلیا-٩
 

 ]یازقانین سونو[
 

 سا سؤزلوک:يق
 

 اخراجات: صادرات
 اییی، اولدوقجا چوخ، خیلی + ائپئی: ائپ

 بیج: پیچ، بورادا قورال و یاسا تانیمایان، عارسیز، اوتسوز و حیاسیز کیمسه

 آدالنیر « فوتا»کلی اوالن  ی حمام، ایپه مال(: حوله ل )پئشتهپشتما

ربایجاندا عوثمالی  بی آزهغر« دخالت»نین مرحمت و حمایتینه سیغینماق،  بیریک،  دخیل دوشمه :دخالت
 دیلیردی ک آنالمیندا ایشله تابعیتینه گئچمه

 تنبور :ک له دومبه
 تیسانجاق: وال

 سه پایه :سهپا



 : کوچهسوقاق
 حیرت کردن :رماقیشاش
 اوستو اؤرتولو بازار، بازار سرپوشیده :یچارش یقاپال

 ازدحام :قیقاالبال
 جواهرفروش :ومجویقو
 : دخترکغازیزجیق

  Henri Désiré Landru ای(  فیرانسالی بیر سئری قاتیل )قاتل زنجیرهو: الندر
 ا: فابریکاالردا یاپیالن هر چئشیت بئز، قوماش، ایپلیک وسفاتوریمان

 باین: تقر ن همه همه
 

 شتريب ي برای مطالعه
 

 ی( از شهر خولیک یو بکتاش لیک ی)اخ یقزلباش یمذهب تورک «یس َتْکَیه لوحه»دو 
http://sozumuz1.blogspot.com/2018/05/blog-post.html 
تاریخ تهاجمات و جنایات ارامنه، اسماعیل سیمیتقو و سردار ماکو در آزربایجان. مقدمه، لغتنامه، ویرایش و 

 بازنویسی مئهران باهارلی
http://sozumuz1.blogspot.com/2017/09/blog-post_88.html 

 احسان  پاشا و ژون تورکها ها، زنده باد تورکها، زنده باد علی زنده باد خویی
http://sozumuz1.blogspot.com/2016/09/blog-post_25.html 
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