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fəsildən ibarətdir. İ fəsilə talış folkloru və ona aid mini
antologiya, II fəsilə XX əsr talış ədəbiyyatı, III fəsilə müasir
talış ədəbiyyatı, talış ədibləri ilə müsahibələr, onların
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QRİF

@ Boku -2013

VƏSƏ SIXAN

Vey vaxti çəmə cıvonon parseydən bəmıku ki, əmə çiç
kardəninimon bo Tolışi? Hejoən çımı cəvob iqlə beydə: Har
kəs ıştə zuvışkə koy bıko, inşalla, Tolışi har ko çok bəbe!.. Har
kəs hiç nıbo iqlə realə ko bə məydon bıno, qıləy məqalə,
yaanki kitobçə bınıvışto, har pulsoyb qıləy kitobi sponsorəti
bıko... çimi əbinişe ğıymət!

Çəmə eğvoli jıqo vardəşe ki, beşeydə har komon sığo. Jıqo
votedən ki, “Bo xəlqi ruji bəməkəsi hejo ku bəbe qıləy çəş!”
Vey yolə hıkmət heste bı məsələdə. Mıəllifon kitob nıvıştey-
dən, əmma beydənişone pul ki, çap bıkən əy. Jıqoən beydə: İ
kəs nıvışteydə qıləy məqolə, yaənki kitob, “myonədə hardə,
kənoədə nəvəkəson”, dasto hiçko noməkəson, vey vaxti bıəşo-
ne lap imkon, səvod, əncəx xəlqi roədə puşi səpe puş noy
nıpiyəkəson bənə loşxori eçıriyeydən çəy səpe, arışteydən çəy
kəş-pori, ku-pəşimon kardeydən əy, anə voteydən ki, xonəxo
okıriyeydə bə kəno, həni qəte piyeydəşni tolışi nomiyən!

Çandə soronin hejo dəvom kardeydən ın proseson, çoknə
bəvoten, hejo qıleydə Tolışi ğəzən. Həftoği bardəninə cəhət
ıme ki, anə hıranqonə dılədə şoyə xəbon, odəmi əhvoli xoş
kardə, rufi barz kardə, odəmi bə həvəs vardə hodison kam
beydən. De Tolışi koy mışğol bıəkəson həmməy zıneydən ki,
bı koədə vey beydə sədojni.

Jıqo vəzyətədə qıləy lap şoyə xəbə oməy rəsəy bəmə. De
Xıdo koməqi çəmə yolə ustod Allahverdi Bayrami “Azərboy-
coni tolışon ədəbiyot” (I cild) nomədə hestışe fundamentalə
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tədğığat, bə çap doydə əy. Sıftə-sıftə dılipuri təbrik kardey-
dəmon çəmə Ustodi, çəşruşni doydəmon bəy! Çəyoən “Vey
səğ bıbən!” voteydəmon bə kitobi çapo beşeyro dastək bıə
sponsoron!

Dılisıxt təsdığ kardey həxımon heste ki, bıvotəmon: “Çı
kitobi çapo beşey həm Tolışi umumi, həmən çəy ədəbiyotşı-
nosəti tarıxədə bino noydə tojə mərhələ!”

Kitobədə Tolışi tarıxədə iminə kərə kompleks şiklədə tədğığ
kardə bıə (otərniyə bıə) çəmə xəlqi folklor iyən ədəbiyot.
Mıəllifi çandə soron dırozi qırdə kardəşe ım nımunon, həmən
təhlil kardəşe əvon.

Kitobi məzmuni hartərəfə təhlil kardey çəmə imkoni xaricə-
dəy, sıxani rosti, bımi hiç ehtiyocən ni. Roste, iyo bıə mate-
ralon, vote bəznemon, həmməy handəşone çəmə vey tolışon.
Əncəx rujnomonədə, saytonədə. Qəzetədə, internetədə handey
co məsələ, bə dast qətə bıə кitоbәdә handey təmom co məsələ!
Şəkım ni ki, har tolışi kədə bıənine ın kitob, har qılə tolış həm
ıştən, həmən boştə baləliyon handənine bəvədə bıə materialon!

Kitob iborəte 3 qılə semonəo: 1-nə semonə həsr kardə bıə bə
tolışi folklori. İyo tolışi ğədimə folklori, votey bəbe, həmməy
nımunon həm ıştən, həm çəvon təhlil doə bıə. 2-nə semonədə
sıxan şeydə XX əsri 20-30-nə soronədə tolışi ədəbiyoti nominə
nımoyəndon iyən çəvon nıvıştə əsəron barədə. 3-nə semonədə
qırdə kardə bıə ımrujnə tolışi ədəbiyoti nımunon, çəy nominə
ədibon ofəyevonəti həxədə tədğığoton (otərnəyon).

İjən voteydəm, kitobi məziyəton barədə vey nıvıştey bəbe,
əmma məslohate ki, çəmə tolışon ıştən bahandın ın materialon.

Həlbəttə, be noxsan əbini insoni dasti bə fayə rosniyə hiç
qılə ko. Həmən bə nəzə bistənəmon ki, mıəllif dəşə çı qıləy vey
qonə şələ jiyo, peqətəşe bəştə qiy jıqo qıləy məsuliyət,
nıvıştəşe jıqo qıləy ğıymətinə kitob, bəvədə bə zəhməti hiç
əqınni çəy nırəsə cəhəton barədə bo qəp jəy. (Kitobədə bıə
nırəsəyon veyni aidin bəçəy zıvoni...)

İnşalla, mıddəti bəpeştə çəmə ıştə məktəbonədə çı kitobi
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əsosədə tədris bəkan tolışi ədəbiyoti iyən folklori...Bəvədə
cəmi tolışon i qəvo “Səğbi!” bəvoten bı kitobi mıəllifi!

F. F. ƏBOSZODƏ
21.11.2012

I  SEMONƏ

TOLIŞİ FOLKLOR
(ədəbiyə xulasə)

Folklor yaən şifahiyə ədəbiyot, tanə xəlqi ıştəni ğədim, iyən
qəncine. Yani tolışə xəlq ofəyə beyku çəy folklorən bino bıə.
Xəlqi bədiiyə ofəyevonəti məhsule folklor.Yani tolışə xəlqi
nəslon əzəliku ta bə esətnə avlodon icoli ofəyə kardə qəpə
sənəte folklor. Xəlqi orzu-tələbon ifodə bıkə sənəte folklor.

Tolışə xəlqi mənəviyə (ruhinə) hestemon çiçe? Bə sosialə-
tarixiyə hadison çı xəlqi bədiiyə nəzə çoknəye? Xəlq ıştən
kiye? Tolışə xəlqi jimoni rostbemonə roon komonin?.. Ha jıqo
parson cəvob ənə folklorə nımunəonədəy. Çoknə bəvoten:”
Xəlqi folklori onımutə, çəy tarıxi omute- mışkule.” Folklorədə
ifşo beydə binoyi-ğədimiku tosə esətnə devri xəlqi məhkum
bıkə zılm, əsorət, əvoməti, besəvodəti. Iştəni folklorədə nişo
doydə xəlqi çokə, bədə, xəşə rujən...

Dınyoədə şəş həzo xəlq jimon kardeydə, çəvonədə se həzo
xəlqi hestışe ıştənə əlifbo, nıvıştə mədəniyət. Əmandəni deyən-
dı unsiyət dəbastedən şifahiyə şiklədə, nişone devlət, devlətə
zıvon, hətta ədəbiyə zıvon. Əmmo hestışone qəncinə şifahiyə
ədəbiyot. Jıqo holon mışohidə beydən nıvıştəy (hərfi əlifbo) bə
məydon beşeku. Fəqət nav bəy şifahiyə şiklədə movcud bıə
həmon xəlqon ədəbiyot, bədiiyə ofəyəvonəti. Çoknə bəvoten,
Xıdo həmonə xəlqi ofəyə kardeku, xəlq bə formə dəşeku bino
bıə çəy şifahiyə ədəbiyotən.
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Tarıxən nıvıştemon nıbə xəlqonədə qıləyni bıə tolışon. Bı
səbəbo vey zumande çəy folklor: Tolışə xəlq ıştəni təsdığ kar-
deyo doəşe ıştə həmməy zu bə qəpə ədəbiyoti; əve ki, iyo bə
əməl omən nobənoə şifahiə curon, janron.

(Həlbət ki, tolışə xəlqi hestışe nıvıştə ədəbiyotən. Oxonə dı
əsrədə tolışə xəlqi hestışe veyə şairon, nasiron, hətto dram-
nəvison. De kirili iyən de latıni əlifbo, bə urusi, bə tırki, həmən
ıştənə inə zıvonədə nıvıştə çanədə sənətkomon məşhurin dın-
yoədə.) (Diyəkə: “Tolışi umrujnə ədəbiyot” “Tolışpress”,
yanvar, 2011)

Ki bıə tolışə folklori ofəyə bıkon? Həlbət ki, xəlqi həmməy
təbəğon: ərbobən -kosibən, merdən -jenən, kinən -zoən,
qitbıkəən -moybıqətən, həmovıjən -bandıjən, moldoən -
çərvodoən, moləvonən -qələvonən, vəyəxıvandən -telısoybən,
qovonən-aspəvonən... (“Həranqoni bə tolışə folklori dığət
bıkəmon, iyo 80-90 faiz jenon, 10 faiz çe merdon ofəynəti oşko
bəvindemon. Bə Tolışə rayonon kom di əqəm bışəmon,
bəvindemon ki, əyo har curə elə ədəbiyot jenon payliyo votə
beydə. Əmə ımi çe yodo beməkəmon ki, tolışə jenon bıən elə
(xəlqə-A.B.) ədəbiyoti ofəyəkəson, əy bə məydon
bekardəkəson”...(M.Nəsirli)

Ki bıə çe folklori bonovonon, vəyədə-telədə, roədə-koədə,
məclisədə-hiyədə... folklorə nımunon əzbər bıvoton, sinədəftə-
ron, purədılon, dardiku bə zıvon oməyon? Şubhə ni ki, vəyədə-
telədə, mərasimədə, məclisədə məxsusə sə bıvoton, sərxeyron,
sərdoon bıən, de çəvon rəhbərəti folklorə vəsləon həm ifo bıən,
həmən sənibəton, tojə-tojə qılon ofəyə bıən. Bəvon co-co
vaxtonədə: nağıləvot, ravi, aşığ, məddoh, dəvuş... votəşone.
(Həx voteydən ki, folklori mıəllif xəlq həmməyən bıbu, sıftə
ikəsi ofəyə kardə, peşo qəvonədə nəve-nəve, çe əsro bə əsr şe-
şe, sıftənə mıəllif yodo beşə, xəlqi mol bıə həmonə nımunəon).

Bənə nıvıştəynə tolışə ədəbiyoti vey qəncine həmən tolışə
folklori curon, janron:
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1) epikə curon:
-ağılbolovonon, dədə-bobo sıxanon// yolon sıxanon// yolon

votəyon, zərb-məsəlon, tolışə hikməton. zıvonarışton// bızılon,
lətifon// zərfəton, yumoron// ləğləğon, rəvayəton // əhvoloton,
əfsonon, əsatiron// mifon, nəğılon, dastanon, inomon// etiqa-
don// dəvinəyon, ovsunon, dıvo-sənon, nifinon, dılvandiyon,
səkuəyon, nəsihəton, ğəssəmon, hanokəyon...

2) lirikə curon:
- çosətron // vərsəğeyon, aşiqonə vəsləyon, nəğməyon//

mahneon, əloləyon, kırdiyon, loloyon, noləyon, lovəyon, şika-
ton, nozon...

3) Dramnəvisə curon:
- idə ayinon, şəbihon, təmşoon, mərasimə qəpon... (Vəyə-

koyə pehandon, nəvuzə ritulon, huyəyon// hənəkon)
Folklori ın curon, janron bərkə təsir nişo doəşe həmən bə

tolışə mədəniyəti, bə hınəsənəti co-co sahon: bə musiqi,
rəssoməti, bə teatrə sənəti, işqil bıə bə nıvıştəynə ədəbiyoti
rostebemoni.

Həlbət ki, tolışə folklori veyə rol bıəşe həməyəvo Azər-
boyconi mədəniyəti, çəy hınəsənəti rostbemonədə; ımi nıvote,
ya bə həşə jəy beinsofəti bəbe. Təkzibnıbə fakte, çoknə ki,
Azərboyconi har sahədə tolışon hestışone məxsusə vırə, çəy
mədəniyəti, hınəsənəti sıvniyədə, rostemonədə tolışə folklo-
riyən veye xıdmət. Niyo karde lozim ni ki, bə tırki peqordınə
bıə çanədə folklorə nımunəon (tisbiron), edaştə bıən bənə tırkə
şifahiyə ədəbiyoti misolon...

Əve ki, tolışə baləliyon, tolışə nomi bınovonon qıyədə yolə
ğarze ki, həmməy qırdə bıkəy, çap bıkəy tolışə folklori (çəy
ofəyə vaxtədə, tati-tati, əlbəsahat). Sənibəton bə tolışə xəlqi
ıştəni birosni tırkiədə bıə tolışə folklorə nımunəon.

“In ğıymətinə mərconi (folklori) qırdə kardey, əy bə məydon
bekardey, sof şərəfinə vəzifəy çe təmom zəhmətkəşə tolışə
kolxozəvonon, cıvonon, mıəllimon, tələbon, çe jenon-kinon”.
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(M.Nəsirli)
Xəyli koon vində bıən bı koədə, ıştə umri i poə həsr

kardəşone bə tolışə folklori həm çəmə ıştəniyon, həm co milləti
alimon, ekspedisiyon, bardəşone tədğiğaton, nıvıştəşone kito-
bon: Aleksandr Xodzko, İ.N.Berezin, P.F.Riss, B.A.Dorn,
B.Heyqer, Jak de Morqan, B.V.Miller, Q.Melqunov, Q.F.Çur-
sin iyən co qılə dınyo məşhurə alimon (otırnon) yolə
zəhmətişon bıə bı sahədə. Azərboyconi folklorşınosonən tolışə
folklori qırdə kardeədə, otırneədə hesteşone məxsusə vırə.
Dəvardə əsri 20-30-nə soronku jıqoşə Teymur bəy Əlibəyov,
Teymurbəy Bayraməlibəyov, Müzəffər Nəsirli, peşo Ə.İsazadə,
N.Məmmədov. B.Huseynli, B.Şahsoylu, Z.Bağırov, L.Ağayev,
S.Fərziyeva, A.Mansurzadə, C.Əliyev, H.Ə.Məmmədov, B.Qa-
sımov, Z. Mədoj, C. Lələzoə... iyən co mıəllifon zumandə ko
vindəşone tolışə mahneyon bə not səyədə- nəşr kardeədə, tolışə
folklorə nımunəon qırdə kardeədə-bə çap doədə, tədğiğaton
bardeədə. Məqalə oxoədə nişo doydəmon çəvon kali səvonon.
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TOLIŞİ FOLKLORO
KƏRBƏLO MISİBƏT

Tolışə xəlqi qəpə ədəbiyotədə məxsusə vırəş heste Kərbəlo
mısibəti. Bə Kərbəlo hodisə həsr bıə folklorə numunəon nəzə-
ron cəlb kardeydə deştə janrə əlvonəti. Ənə iyo əhotə beydən
həm lirikə janron: dısətron (dubeyton), çosətron (kırdion, lo-
loon), həm təhkiyə-epikə janron: qəsidə, mərsiyə, novhə, sinə-
zən, mərsiyə, həmən dramatikə janron: şəbihon, diniə təmşon,
“şaxsey-vaxseyon”.

Bə İmom Huseyni, Xanım Zeynəbi, Həzrət Əbbasi, Əli Ək-
bəri, Əli Əsğəri, Cənab Ğasımi iyən bə co şəhidon həsr bıə
kırdion ifo beydən əsosən jenə məclisonədə. Mərsiyəxanon ya
ıştəni, ya çı Kərbəlo ğəhrəmonon zıvonədə bə iyəndı ovar-
deydən: (mıracıə kardeydən, vay-mısibət qəteydən)

Ha Xıdo, qınye ğəzo,
Iştıku be ın rizo.
Məhrəm oməy, bino be
Xanım Zeynəbi əzo.

Kinəlim, po noydəbe,
Ruj tojə obeydəbe.
Huseyni şəy Zeynəbi
Sinəsə con doydəbe.

Ha Xıdo, paybaxş bəbəy,
Əbbasi dı kəş bəbəy.
İmom Huseyn fot beədə,
Əli Əkbər xəş bəbəy.
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Xıvandım soybım, lolo,
Dardım, təbibım, lolo.
Haft boyli dardi bıkəş
Xanım Zeynəbım lolo.

Ha dodo, tabon biyə,
Bınə bə ğabon biyə.
Bıqət şəkəson kəşi,
Bo Əli ğıbon biyə.

Ha Xıdo, ruşt bıdə ni,
Əhvolım çok beydəni.
Ço həzo yarə qınyə
Bə Huseyni bədəni.

Yaən vindeydəş, mərsiyəxanon jıqo tarifat doydən bə
Kərbəlo şəhidon:

Huseyn dəşe bə məydon,
Vindışe ancə məydon,
Vote: İnsof, xunon ni,
Mardon jıqo anceydon?

Huseyn çı həxi riədəy,
Ələm Əbbasi qiədəy.
Çı Kufə, Şami ləşqər
Har vaxti qıno jiədəy.

“Huseyn, Huseyn” sədokən,
Bəy məhəbbət ədokən.
İmomi ziyorətdə
Boştə şifo peydokən.
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Huseyn vote: Ha ləşqər,
Tifile Əli Əsğər.
Çiçış karde əy bəşmə?
Kıştone təşnə ciqər.

Əbbas dırozə kəşe,
Əsiron ov bə çəşe.
Penışte bə oğabi,
Məydon bə larzə dəşe!

Aşura şəvi cıvonon “şaxsey-vaxsey” qəteydən. Dərosnə bıə
ələmon səf-səf mandeydən ələmdoron dastədə. Qırdo ələmon
bə sirə mandə cıvonon baxş beydən bə dı dastə, dəşeydən bə
iyəndı kəş. Lınqon jıqo peqəteydən-noydən ki, in lınq ə lınqi
qəmi arədə mandeydə, ritm qətə beydə.

Sıftə bə barzə vanqi iyəndıku sədo kardeydən, peşo bə hə-
rəkət dəşeydən de lənqəri. Şe-şe surət peqəteydən: lınq kuey-
dən de ritmi. Har dastədə i kəs sə voteydə, əmandəni vanqir
qəteydə.

İminə dastə səbıvot voteydə:
– Huseyni sədə toce!
Deminə dastə səbıvot bəy cəvob doydə:
– Yəzidi-ləin bice!
Əmandəni ehandeydən (tikror kardeydən).
Səbıvoton de nubə voteydən:
– Əli şəhid! Həsən şəhid! Huseyn şəhid!...
Şəhidon nomon qılə-qılə kəşə beydə de ğaydə. Cıvonon de

qurrə vanqir qəteydən:
Şaxsey! Vaxsey! Şaxsey! Vaxsey!
İminə dastə səbıvot movzu tojə kardeydə, voteydə:
– Huseyn səyyidi-pire!
Dıminə dastə səbıvot jıqo cəvob doydə bəy:
– Yəzid məyyidi- kire!
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Əmandəni tikror kardeydən...
Ha jıqo “şaxsey-vaxsey” dəvom kardeydə.
Səbıvoton har dəfə sıxani tojə kardeydən:

-Huseyn çı Zəhro baləy...
-Yəzid çırkovi qoləy.

-Huseyn şahi-şəhide!..
-Yəzid pıxə məyyide!..

-Huseyn avşum oləte!..
-Yəzid alə malute!..

-İmom Huseyn dodərəs...
-Eqın bımard, boy bırəs...

(“Tolışi sədo” N0 3(111) 2010
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TOLIŞƏ LƏTİFON

(Camal Lələzoə “Çəmə diy əhvoloton”-
“Tolışə lətifon” kitobi navsıxan)

Tolışə məhol hejo bə nom bıə deştə məzənqulə odəmon,
zərfətəkə merdon, pevuznə-pevıştə qəpəjənon. Hisob kardey-
dəm ki, dınyo zərfətə məkononsə (Qabrovo, Maştağa, Şəki...)
jəqoən yolə fərğ doydəni çəmə Tolışə mahol. Dəvardə
əsronədə bə Tolış mehmon omə alimon-ənıvışton: (məsələn,
zıvonşınos B.V.Miller, fransızə nasir A. Duma) vey nıvıştəşone
tolışon çe xosyətiku. Məxsusən B. Milleri kitobədə çap bıə (I)
Masalli Myonku diyədə qırdə kardəbıə tolışə lətifon vey vaxte,
pevolo bıən bə dınyo dimi.

90-nə soron slftədə çap bıə kitobonədə (diyəkə: II-III),
həmçinin tolışə mətbuatonədə (diyəkə: (V-VI, IX); həmçinin
internetə saytonədə (diyəkə:VII-VIII) bə təminə-ləzzətinə tolışə
lətifon həmişə qeşə vırə doə bıə, xəyli tolışə lətifə çap kardə
bıə.

Camal Lələzoə “Çəmə diy əhvoloton” rublika jiyo 20 sorisə
veye ki, qırdə kardeydə-çap kardeydə lətifon. Həmçinin ın
şərəfinə koədə co mıəllifonən hestışone veyə zəhmət:
Sədrəddin Məhrəmi, Nəriman Ağazadə, Azad Zulalizoə...

Zabil Mədoj bı koədə həmməysə fərğinə movqe qəteydə,
çəy “Millət mıni məsdəni” kitobi (IV) yolə vəslə bə “Mədo
lətifon” həsr kardə bıə. Zabil Mədojən çand sore ki, qırdə
kardeydə Mədo lətifon, dərc kardeydə rujnomonədə, interneti
saytonədə.

Lətifə qəpə ədəbiyoti jələvonə janre ki, daxile bə epikə ədə-
biyə curi, bə satirikə uslubi. Hekoyəsə qədəli, məsəlisə yole.
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Iştəni bə novellə jəydə, bəy mandeydə. Çumçıko novelləən de
bırimonə-məzəynə orəxi, ənəxəbədə sə beydə, lətifəən. Har
dıyninədə qırdəcəl əks kardə beydə jimoni sırəynə hodison,
məişəti nırəsə cəhəton, odəmon nıqosə xosyəton. Lətifonədə
zumandə şiklədə bə məydon beşeydə xəlqi zərfəton, satiron,
yumoron. Lətifon bə miyon noydən çe xəlqi bədiiyə istedodi,
tijə ağıli, davokoə rufi, bəyjiyə qəpi.

Lətifə əsosən Qərbiyə Avropədə, Rusiyədə vey oko doə bıə
anekdot ni, əvon yəndıku fərğ doydən. Anekdot bə lətifə nezbıə
janre, lətifəysə, məsəliysə kırt, zərfətinə qədə hekoyəy.Yolə
fərğışon əve ki, anekdoton həniyən vey dəqiş beydən bə
məclisi, bə vırə-mənzıliro, beydəşone veyə varianton.
Anekdotədə vey ro doə beydə bə biədəbə qəpi. İyo sırəhuyə,
ləğləğə, məsğərə kam, ləxtu vey beydə. Lətifonədə bə hədəf, bə
nışonqo tuş beydə ciddiyə məsəlon. İyo nişo doə beydə xəlqi
mudrıkəti, nığılə fikfam.

* * *

Tolışə lətifon hestışone uslub, formə-şikil rənqarənqəti. Lə-
tifə mətnonədə mıhumə vırə qəteydə təhkiyə, təsvir, dialoq,
replikə. Lətifə əsosən de nəsri beydə, əmma iyo rast omey-
dəmon bə nəzmə vəsləonən. Məsələn, Camal Lələzoə “Usto
Kəblə Şali şeer”ədə jıqo sə beydə lətifə oxo:

Əmrəstəni ko karde de hostoni,
Doşe bə uston nun de zımıstoni.
Im ko ki karde?
Əğə zoə Əmrəstəni.
Kəblə Şali oğrəş bəbe,
In xısosi nıstəni. (X, s.61)

Yaxud Camali “Boçi jıqoy” lətifəən de nəzmi sə beydə:
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Tınən, azən biləmon
Haci, məşdi, kəbləmon.
Bəs boçi tı şin-şəkə,
Az jıqo telə dəmon? (X, s.69)

Co kəson qırdəkardə lətifə nımunonən hestin ki, de nəzmi sə
beydə:

Çımı nom Həşime,
Hardəme qujd, təşime.
Çımı nom Kozime,
Qumuşə pust lozime.
Çımı nom Mədəte,
Dızdi kardem adəte.
(V, № 8, 10.03.1990)

* * *

Tolışi lətifonədə bə çəş çiyə cəhətonədə qıləyən əve ki, vey
yole çəvon mənə-məzmuni əhotə mərə. Lətifonədə həni çi-
çonku bəhs kardedənin? Pıə-zoə, inə-kinə, həsı-vəyu mınasi-
bəton qətə beydən bə ovəynə. Hozıcəvobəti, sərvaxtəti, fikfa-
mi, sərrostəti iminə əloməte çı lətifə ğəhrəmonon. Bırimonə
nəsihət, ibrətinə sıxanon, mudrıkə kəlomon cəm beydə ənə iyo.
Sıxani bə dim vote, rostəti, sıxani kırç-kırçi vote təbliğ beydə
lətifonədə. Məişəti nırəsə cəhəton, devri-zəmonə zılımkorəti,
cəmati nı-beyəti, kosibəti, xeyzoni paliyo siyodiməti hə-
mişəynə hədəfin çı lətifon. Dınyo bebəfoəti, sininə odəmon
tənhoəti bə təsvir omeydə bı lətifonədə. İyo tərənnum beydə
insoni nəcibə hisson, Xəlqi nığılə fikfaməti, çəy mudrikəti bə
bahandon edaştə beydə zərfətinə boğçədə, yumorə çələnqədə.
Məsələn:

IŞTƏ NİMKƏVIJƏ VIĞANDƏ Kİ...
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Qıləy çuə usto vişədə çəşış dameydə bə qıləy hulə doy xıçə.
Fik kardeydə ki, çokə çamçə bebəşe çımədə. Abişiki (vişəbəqi)
tarsiku bə ruj bıriyey ciqə kardeydəni əy.

Şəv bə nimə beydə, daston rost kardeydə bə osmon, voteydə:
– Ha Həzrət Abbas, esə bışum səğ-səlomət vişədə bancənım-

biyəm ə xıçə, ıştı roədə i nimkəvıj qandım bədom bə qıləy
fəğıri.

Toykiədə dasti ğandeydə təvə peqətiy, təvə əvəzi yolə çamçə
omeydə bəçəy dast. Çamçə şodoydə ıştə amisə, şeydə bə vişə.
De dastənəvo (dastəlo) pəydo kardeydə hulə doy, peşeydə bə
do, bino kardeydə çamçə ekuyey bə xıçə bıni. İ-dı kərə jəydə,
çamçə bıno çıpiyedə, mənqoləş eqıneydə bə zəmin, duməş
mandeydə usto dastədə.

Eşeydə bə doy bın, de dastənəvo vey nəveydə “təvə” səy
peydo bıkə, vışkiyeydəni. Ruj obeydə, çamçə mənqolə vindeydə,
bə zıko nışteydə, voteydə:

– Kəxəlizi zoə, az hələ hulə xıçə biriyəmni, tı ıştə nimkəvıjə
vığandə ki?..

(V, № 81, 24.08.91)

* * *

Kali vaxton mətbuatədə “Zərfəton”// “Tolışə zərfəton”,
“Yumor”// “Yumoron”, “Əhvoləton”// ”Çəmə diy əhvoləton”//
”Sırəynə əhvoləton” (V), “Çe tolışon lətifon” (VI)... ha jıqo
sərlohon jiyo nıvıştəyon doydən, ımon lətifəən, anekdotən, ze-
vılə sırəən (lıput bıvitvonən) bey bəzıneyn. In aşmardə janron
hay qılə məzmun hejo zərfət, yumor ifodə kardeydə, ın sərlo-
hon janri ne, xəbə doydən çə mətnon məzmuniku. Təsodufi ni
ki, kali vaxt dərc kardeydən “Yumor” rublika jiyo hətta Bəhlul
Danəndə lətifon (V, № 70, 08.06.91) Bə yumoron həmməy
lətifə vote rost əbini, çumçıko lətifə qədə hikoyəy; əyo, kamişi,
iqlə hodisə nəğıl bıənine; həmən mıəllifış noməlum beydə...
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Məsələn, B.V.Milleri de “Tolışə zərfəton” nomi doə bə lətifon
iqləni diyəkəmon:

IŞTI ÇƏŞON ÇOK VİNDƏBƏY

Qıləy noxəşin şeydə həkimi paliyo, voteydə: – Luzım
dəjeydə.

Doktor xəbə səydə:
– Imruj çiçı hardə?
Noxəşin voteydə:
–Sutə nuni kırçənə.

Həkimi piyedəşe dəvo ekə bə noxəşini çəşi. Noxəşin
pesəmeydə, sədo rost kardeydə:

- Çımı luz dəjeydə, tı boçi dəvo ekardeydəş bə çımı çəş?
Həkim voteydə:
– Iştı çəşon çok vindəbəy, sutə nuni kırçənə nəhəyş, luzi bə

bəlo dənənəyş. (I )

Yaxud Camal Ağayev (Lələzoə) ıştə qırdə kardə lətifon dərc
kardeydə 3-4 nomi jiyo: “Şıxəli mamu zərfəton” (V, № 28,
28.07.90),“Tolışə zərfəton” (V, № 92, 16.11.1991), “Çəmə diy
əhvoloton”(VI, № 4, 03.04.1992); Kali vaxtədə nə rublika bıə,
nəən Camali nom, əmma çəy qırdəkardə lətifon bemıəllif dərc
bıən rujnomonədə (V, № 105, 28.10.1992), benom çap bıən
kitobonədə (diəkə: II-III)

Adətən “Yumor” rublika jiyo doə bıə sırəhuyəon: yumoron
mıəllifışon məlum, əmma vey vaxti benom beydən, de 3 noqtə
səçınedən yəndıku. Məsələn, A. Zulalizoəku peqətə bıə 1-2
nımunə əyoni nuşo doydə ın fiki:

ƏZBƏR ZINEDƏM

Molbıhır məğəzədə oləton səpe çəvon ğıyməti nıvindeədə
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voteydə bə molbəhvati:
– Boçi moli ğıymət ni çəy kutisə?
Molbəhvat cəvob doydə:
– Az norozi nim ıştə yodiku. Əzbər zıneydəm həmə molon

ğıyməti.

IŞTƏN PEKƏ

İclosi bardəkəs:
– Iştə paliyo hıtəkəsi pekə.
Həmonə odəm cəvob doydə:
– Tı hıtvoniə, tınən pekə!

(V, № 99, 05.11.92)

* * *

Tolışiyədə rujnomon çap beyku vey kəson meylin bıən bo
lətifə (zərfət, yumor, sırəhuyə, ləğləğə sıxanon) qırdə kardey.
Hırdı-dıjd de həvəsi sırəynə janronədə bıə materialon səşone bə
ğələm, vığandəşone bə redaksiyon. Məsələn, “Lankon”i rujno-
mədə (1990-1993-nə soronədə) çı janronədə əsəron dərc bıən
49 mıəllifi nomədə. In nişo doydə ki, vey həssose çəmə millət
bə tolışə folklori, vey tələbkorin bəçəy qırdə kardey-çap kar-
dey. Həmən ın nişo doydə ki, vey meyline çəmə xəlq bə zərfəti,
bə yumori. Yumorəti- zərfətvonəti çəmə xunədəy-qenədəy.

In fikri isbatiyo hiç diyəro şey lozim ni. Hejo bə çap hozı
bıə “Çəmə diy əhvoloton” kitobi nəzər sağandey kifayəte ki,
oşnə bıbəmon hələ iqlə diyədə (Masalli Ğızlıvoədə) de çand
lətifə ğəhrəmonon: Mıəllif kitobi oxoyədə ğeyd kardeydə
çəvonədə çı dınyo şəkəson 28 qıləyni: “Lətifə ğəhrəmonon:
“Ğızlıvo tarixiyə şəxsiyəton”. Çoçin əve ki, Zabil Mədoji darc
bıə məlumə kitobədə hestışe 45 lətifə 28 ğəhrəmon. (diyəkə:
IV)
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Har diy, har məholi səhv əkənim, bıvotom ki, hestışe iştənə
lətifə ğəhrəmonon (bənə Bəhlul Danəndə, Məlo Nəsrəddini).
Əvoni bə myon bekardey, də çəvon nomi dəbastəbıə lətifon
qırdə kardey-çap kardey har tolışə balə ən sıftənə koy. Bı
xəyrmandə koədə Xıdo zu bıdo bənə Camal Lələzoə, Zabil
Mədoji... pokəvonə sənətkorə zoon!

OKO DOƏ BIƏ ƏDƏBİYOT
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IV. Zabil Mədoj “Millət mıni məsdəni”, S. Peterburq, 2003,

96 səh.
V.“Lankon”, rujnomə dast,”TZS”, (1990-1993)
VI.“Tolışi sədo”, rujnomə daston, (1992-2007)
Vll.“Tolişpress”, interneti sayti aşmardəyon,(2009-2010)
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ƏLOLƏON yaxud ÇI XƏLQİKU
ŞƏYON  OQARDEYDƏN BƏY

(“Əloləon, kırdıon…” kitobi (B.2009) vəsə sıxan)

Sıftədə səlom doydəm bə şəxson ki, ıştə şinə umrışon həsr
kardə bəştə xəlqi hınəsənəti, dəçəy mədəniyəti, folklori-qəpə
ədəbiyoti omute, dastko beydən de bədiiyə ofeyəvonəti.

Esət Lankonədə bənə Əşrəfi Sərxani, Əli Nasiri, Barat
Qasımovi, rəhmətşə Əyyubzodə Əmiri, bənə Rza Musayi,
Masalliədə bənə Xanəli Tolışi, Əbdul Rza, rəhmətşə Bəhmən
Salehi, Ostoroədə bənə Hilali, Zohrabi Fərmoni, Mehmon
Qərəxoni, Likədə bənə Nəriman Ağazadə, Fəxrəddin Əboszodə
kam-kamə ruşinfikon mandən ki, de tolışi bədiiyə sənəti, ya
dəçəy folklori otırneəti dastko bıbun.

Tojə pərəsəyon vey həvəs kardeydən bə biznesi, omutey-
dənin xəlqiyə tarixi, qırdə kardeydənin folklori, otırneydənin
elmi-ədəbiyoti, nığo doydənin bə hınəsənəti, meyl kardeydənin
ımoni nəşr kardey, bə omə nəslon ərməğon kardey, ya çı yodo
bekardeydən, yaən  biqonə mandeydən bəy.

Ha Tolışi ğeyrətmandə zoon, ərbobə avlodon! Bə ruşinfikon
dastək bıbənən, balali, bıdə ıştə dastənıvıştəyon, folklorə-
bədiiyə əsəron, elmiə səkıştəon çap bıkən, rujnomə dərc
bıkən...

* * *

Tolışi folklorə janron veyin, çəvonədə qıləyən de “Əlolə”
sıxani bino bıə 7 hıccəynə dısətrə-sesətrə peğandəyonin. Çı
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janri tarix de bə ğədimə əsron riz kardeydə. B. V. Milleri
votəynə, de bə sıftənə era 7-6-nə əsron abidə-bıə “Avesta”
ğaton beşeydə (15) Hejo əloləon dısətır beyən, peşo bə sesətır-
çosətırə şeer oqardeyən nişo doydə ki, çanədə ğədime ın janr.

Əloləon əslən vəsfi-hal, yani mərasimə, məişətə nəğməyin,
restə mahneyin:

Əlolə loku-loku,
Boylim şeydə bə Boku.
Hovə ğıbon.

Əloləm vişə-vişə,
Boyli bığ ətrə şişə.
Hovə ğıbon. (4. 196)

Əloləon həmən sosialə-siyasiyə məzmun ifodə kardeydən:

Əloləm həmə qandım,
Deşmeni səy və pandom.
Dodo ğıbon.

Əloli eşandəme,
Vılə do nişandəme,
Dodo ğıbon (12)

Yəğın handəkəson nəzə cəlb kardışe ki, çı dısətıron (sesə-
tıron) sıftənə sıxan oko beydə qa “Əlolə, ” qa “Əloləm”, qaən
“Əloli” şiklədə. Bə yod dənəmon ki, tolışiədə nozə kardeədə
Li//Le peşsıxan (Ədat) əlovə beydə bə mıracıə (ovardə)
sıxanon. Məsələn, nənəle, dədəle, kinəli, boyli...İjən bə yod
biəmon ki, “ə” hisob beydə tolışiədə mıracıə (ovardə) nidonədə
qıləy. Məsələn, ə kinə, ə zoə, ə merd, ə lo...

Umumən “əlolə” sıxani mənə çiçe? Sıftə oşnə bıbəmon de
“lo” sıxani mənoon:



23

1. Lo (pərəndə nom):-sipiə lo, syo lo, lo pər, qo pər.
2. Lo (loh, lovhə, daskə):-Beşi bə lo, dərsi qəp bıjən.
3. Lo-lov: a) (otəş, bəlo)...Əğıl ni ki, otəşe, loye lo!
b) (yas, matəm)..Bınıştəmon bəşti lo!
4. Lo//lo qətey: a) mardə odəmi həxədə votey-bəmey.
b) zıvonnıbırey, zıvon qətey, zıvonbəzıvon bey...
Demı lo qəteydəş?

5. Lo-Lu (təbəğə, ğat, lay)
Lobəlo bey (olət) Lefi lo. Təlo(tani lo).
6. Lo (nido)
Şanqovəsə kaq-kijon bə lon dənəsəy sədo kardeydən:
-Lo,lo,lo...
7. Lo-lo (lo-lo je, lo-lo votey)
Hırdənım dənə bə qofe, lolo bıjən- bıhıti.
(Səkırt: Esət ləyləy, hətta laylay votəkəsən veye. Fəqət çəmə

nənəon loloşon votə, voteydənən!)

Xosə balam, ha lolo,
Nozə balam, ha lolo (10, № 2)

8. Lo həmən “qırdə bey, səbəsə doy, bə iyəndı sədo doy”
mənədə oko doə beydə. Ə. Əhmədov bə “lo” sıxani bı mənə
vey təkid mandeydə. Səlo jəy, səlo votey...sıxanon misal
vardeydə.(5).

Hisob kardeydemon ki, təhrif bıə “halay” sıxanən de hə-
monə “lo” sıxani əlağəyne.

“Hallə//Halley” nomədə hestımone jıqo qıləy hənək:
Hırdəsə-nuperəsə cıvonon dəşeydən bə iyəndı kəş, devrə
jəydən-mandeydən vəbəvə, pevaşteydən-eqineydən, de ritmi
peğandeydən:

Hallə, hallə, bə qıjlə,
Sığım ğandey bə kəjlə...
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“Həlo” (əslən ərəbi: halə) sıxanən heste, jıqoy sıftəynə mə-
nəş: “Ovşumi, ya həşi qırdo-kəno bə çəş çiyə dairə, devrə”(7)

Tolışiədə jinə mənonədə oko doə beydə
“həlo qətey, həlo bey, həlo tankardey, həlo jəy...”, “qırdə

bey, devron qətey; bənə həlo şoğ bıdə olət...
Mılxəs, bə penə mənoon istinodən jıqo səkıştə doy bəbe ki,

“əlolə”- “ha-lo-lə” (nozə şiklədə), “həlole-həloli-həlolə-əlolə”
bey bəzine tarıxi restə ğatonədə. Buturum peqəteədə ədəbiyo-
tədə haliədə “əlolə” sıxani se mənədə oko doydən:

1. Kandımuzi çı ləlqılonku, vılonku, zizonku peqətə-kəşə
şirə (nektar)...

Voteydən: Bənə əlolə tırşe. Əlolə nim ki, harki bıçəşi mıni,
bışu.

2. Tolışədə bemə bejəni nom, zizəynə aləf. (6)

Bəşem əlolə çıne,
Bicor bə nənon qıne.
Şartukon rəsə vaxte,
Zardə huşon reçine. (Ziyafət Paşayev) (18)

3. Kəynəsə jiə tolışə şair (insoni nom.)
Oxo folklorə nımunəon sıftədə əslən mıəllifışon bıə, peşo

sıxan qəvbəqəv şeədə, nəslbənəsl ovaşteədə, təbii ki, yodo
beşeybən mıəllifon. Peqətəmon tırkə çosətıron ki, bə kali haft
hiccəynon “Bayatı” voteydən, har məzmunədə bıbuən, tarixi
otırnəyon nişo doydən ki, mıəllifışon bıə. Məsələn, “Bayatılar”
(B.1977. 328 səyfəynə) kitobədə doə bıən 27 mıəllifi boyation.
Çəvon ən veyə nominəon bino bıən de “Əzizi”, “Aşıq, Aşiq”,
“Eləmi” sıxanon (ğəlibon).(3) Fəğət vey çosətıron iminə
sətırədə kəşə beydəni hiç nomən, cəmi ço hıccə votə beydə ki,
əvən bo peşonə misron fikfami sərrost vote hozıəti xoto.
Jələvonon aid kardeydən bə İraqi kərkukon. (16)
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Çoçin əve ki, B.V.Miller jıqo izoh doydə bə “əlolə” sıxani:
“Alola k.` to svetuşee derevo, buzina” (?) (4, 197) yani “vıl
okardə do, əlel? Yəğın ki, mıəllif “əlel-əlolə” sıxanon hərfən bə
iyəndı mandeyku jıqo hisob kardeydə ki, əvon eyni sıxanin.

Niyo kardey lozim ni ki, tolışə mahneon, nəğməon, peğan-
dəon, co folklorə nımunəon veyni peqordınyə bıən bə tırki,
haliyədə ifo beydən bə tırkiən. Hətta çı Kəkəlosi “Əvəsor”
(Ostoro), çı Sepoədi “Hovon” (Lankon), çı Mədo “Halay”
(Masalli) tolışə folklorə ansamblonən vey kərə handeydən
ımoni bə tırki.

Hələ əy voteydənim ki, çanə təhrif beydən hətta bə tırki pe-
qordıniə bıə folklorə nımunəon. Məsələn, “əlolə” ədəbiyo-
tonədə “yaleləm”, “ay leyla”, “ay lo, lo..”, “ya ləy le” şiklədə
oko beydə. (I. 32-34)

Hətto “Halay” folklor ansambli kinon bo handeyo bə restə
mandeədə sıftə-sıftə iyəndıku jıqo sədo kardeydən:

I dastə: Ay lo,lo,lo.....
II dastə: ya ləy-le.....(15,44,109)

Həm məzmuno, həm şiklo əloləon nobənoyin. Əslən dısətır
bıə əlolə ifo beədə, handə beədə sesətırən, hətta çosətırən votə
beydə. Çumçıko əy kiy voteydəbu-seminə sətırədə ıştə nomi
kəşeydə, “dodo ğıbon”, “hovəş ğıbon”.... Yaən bəki mıracıə
(ovardə) beydəbu qəteydən çəy nomi: “çımı balə”, “çımı nənə”.
Məsələn:

Əloləm marze-marze,
Ə boylim boloş barze.
Nənəş ğıbon bətı, balə,
Ə boylim boloş barze.

Əlolə vıle, vıle,
Zulfiyə çımı dıle.
Hovəş ğıbon. (18,18)
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Bə qədimə xalqon məxsusin dısətırə-sesətırə şeeron (nəğ-
məon, mahneon). Bı mənoədə əloləon yolə faktorin ki, i riyədə
mandeydən tolışon de yaponon iyən de co Şərqə xalqon. Tolışə
folklorədə veyin çosətırə (çoli)-pencsətırə (pencli)... şeerə
janronən. Bə kaliyon “vərsəğe”yən voteydən:

Əv ki, bəmı pəvənde,
Çiç kardeydə çəğənde?
Çəy lıputon bəmıno
Həm şıkalat, həm ğənde.

Bə çayım ğənd eğande,
Çı deşmeni kəm ğande.
Bətı xələt anqışti
Deştə dəynəm vığande. (14)

Şubhə ni ki, jıqo çosətıron (çolion) məhsule peşonə əsron.
T.Bayraməlibəyovi, B.V.Milleri i.c. folklorşınosə alimon To-
lışə maholədə qırdəkardə materialonədən oşko vinde beydə ın
hol. Az hejo bı fikədə bıəm ki, harçi oqətey-haştey əbini bə
dədə-bobo, nənə-inəyon yodi umu, peşti-pur bey əbini bə
devronı; çanə di ni, bəpe mıasirə şairon, ruşinfikon bısoxton-
peğandon, bınıvışton tojə-tojə folklorə nımunəon, tojə nəfəs
bıdən bə folklorə janron, bıjivnon elə ədəbiyoti.

Xıdo bə Xanəli Tolışi –çəmə nominə şairi xəşəconi bıdo ki,
bə nav dəşə bı koədə, kanə əsronku bəməno peyğom mandə- bə
əloləon tojə nəfəs vardeydə, əlolə bənə lirikə janri edaşteydə bə
əhandon, bı janrədə nıvışteydə nobənoə məzmunədə nımunəon:

Əloləm bande-bande,
Çə boyli vəyəvande.
Bə çəşon dodo ğıbon.
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Əlolə dəynə-dəynə,
Abdılla bome kəynə?
Omə ron dodo ğıbon.

Əloləm dəlo-dəlo,
Əğəm şə bə Kərbəlo.
Bə şə ron dodo ğıbon.

Əloləm mutə-mutə,
Laləzar hejo hıtə.
Bə çəşon dodo ğıbon (17)

Bı qədimə folklorə janri tojəti varde piyəme mınən (çı sət-
ron mıəllif), dısətırə-sesətırə əloləon bə çosətırım rosniyə.
Çumçıko çosətırədə həniən çok mımkun beydə qeş ifodə karde
fiki purməno, ojə-oşko, sərbəst iyən reçin.

Məsələn:

Əlolə, səy səbənom,
Sıə xonçə səysə bənom.
Bızınım mını piyedə,
Iştı ronsə sə bənom.(I)

Həzosə vey cəm kardəme əlolə, kırdi, lolo... İ poəy edaş-
təme bə xosə bəhandon. (I) Çı zəhməton peyədə jıqo qıləy
niyətim qətə, rublikam peqətə: “ÇE XƏLQİKU ŞƏYON
OQARDEYDƏN BƏY”. Yani çoknə ki, tolışiədə bıə veyə
folklorə nımunəon dəvardə əsri 50-nə soronku jıqo bə tırki
peqordıniə bıən, tırki mol bıən. Çəmə qıyədə yolə ğarze ki,
əvoni oqordınəmon sənibəton bə tolışə xəlqi.

Bə çəş çiə nırəsə cəhət əve ki, kali ənıvışton, odəmon
“boyati” voteydən bə çəmə hafthiccəynə çosətıron (çolion).
Yani bino kardeydən tətbiq kardey “az aşığim”, “əzizim” i.c.
ğəlibon bə tolışə şeeri, çoknə ki, tırkiədə beydə, dəçəy təsiri
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şeer peğande, nıvışte. Halonki çəmə ıştəni hestemone reçinə
ğəlibon, ıştənə şeerə janron, çokə ənənon. Çosətıron sədə
“əlolə”, kırdion sədə “ha dodo, ha nənə, ha balə..”, loloon
sıftədə “ha lolo” ha bənə bimi sıxanon votey, ifo kardey həniən
vey ğədime, əvoni jivniey lozime, co xəlqi emə-beməyon ne!
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TOLIŞƏ FOLKLORİ
NIMUNƏON

(Mini antoloqiya)

EPİKƏ CURON (NƏSR)

(Yolon sıxanon// yolon votəyon, məsəlon, ağılbılovonon//
bızulon, zıvonarıştəyon, inomon//bovəyon, dıvo-sənon, nifi-
non, dılvandiyon, səkuəyon, nəsihəton, zərfəton, lətifon, rəva-
yəton //əhvoloton, əfsonəyon// əsatiron// mifon, nəğılon)

YOLON SIXANON İYƏN MƏSƏLON
(Dədə-bobo sıxanon// Hikmətinə sıxanon// Aforizmon//

Tolışi votəynə)

* Aspı vadoy, qəte bəbe, sıxanı vadoy, qəte əzıniş.
* Aşi ovin qıniye donəqılə kambeykuye.
* Arşiyə kəşi çı qiyku ebəhaşten.

Xəsis rışkədə ruyən bəqəte.
* Bali şe, bə bəlelə do şikat kardışe.
* Vevə jen benıxtə aspe.
* Qandımə hi şor bıbu,

Xanıməğə kor bıbu?
* Ğəzən peşo, ebəme ıştə qırdətono.
* Dandon bıdəj bə dəllok bəşe.
* Eli çəşo eqın boy əkəni.
* Əvəsori voş de riyə bəğəte.
* Jıqo məkə pard çəton ru bımandi.
* Zandəqo duşe əzıni, bəvote: Quduş qədəliye.
* İ qəz bolo, da qəz riş.
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* Im çəşi bə çəşi bəfoş ni.
* Yolə kə nırrə bome, bə sufrə torə bome.
* Kaqi ruə doroz bəbe.
* Lələ mandə, lumə dəyqıs mandə.
* Marde heste, qarde ni.
* Nav Şəytoni çe mo bıə.

* Ojə qəv vəşi əmandıni
* Pamədori ov beşe, bəpe çiç bıkəy?

- Pamədorə ğəylə.
(Əliyev Cabbar “Yolon sıxan”, B.1990, 92 səh)

AĞILBILOVONON // BIZULON
* Zardim, zəlilim,

Kəkulbəsə Xəlilim. (bip)
* Qıləy merd pemande bə parçini,

Cifonış pure de dorçini. (boxlə)
* Şıp ni, şıplınqe,

Tomon ni, həşt lınqe .(leğə tavzı)
* Iştənış i vıjəy,

Muyəxolonış da vıjəy. (darzən)
* Dı qılə kəşəl yəndı səy horedə.(dashor)
* Şəv siyo, qo siyo, şə beşə bə Mıtlə Təğe osyo.(Pıspısənə)
* Saru qətedəş, pure; sape qətedəş, təye. (kolo)
* İyo bə vanqe, əyo bə canqe.(tifanq)
* Kəy kumisə i poə fəti.(ovşum)
* Bə ruj nəvedə məholi, bə şəv mandedə coyli.(dastə ləvo)
* Sədoş heste, conış ni.

Astəş heste, xonış ni.(sahat)
(“Lankon”,1.1.90; 31.3.90)

ZIVONARIŞTON
* Sıə suk, sıə tıkə suk, sıə suki tık sı.
* Qıləy şatə lınqə lorun oməy nışte bəsə şatə rəzisə. Şatə rəz
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larze, şatə lınqə lorun nılarze. Şatə rəz larze, şatə lənqə lorun
nılarze...

(« Lankon », 9.1.90)
İNOMON//BOVƏYON
* Bə ğəbi dast dıroz əkənin.
* Bə tojə kandəbə çoli dılə nemek ebəkan.
* Bə tojəbə əğıli toğ pebuşneydən ki, bıdə bənə toği dıroz

bıbuşe umr.
* Ğıbonə həyvoni xunədə bə təvili dəbəcueyn
* Dastı dılə həyədə bə dast pul bome.
* Kəjələ soədə handeyədə şoyə xəbə bome.
* Lınq bə co lınqi qıniyədə bəpe dast bığəti, nığətoş davo

bəbe.
* Nunə tikə nışteyədə bə kə mehmon bome.
* Pırkə kardəkəsi bəvoteyn: “Moğnə dızdiyə”.
* Ro şəkəsi dumo kə dərıtoş, roş sərost əbıni.
* Seydi bə məsxərə bınə qəv bəqarde.
* Tarsə odəmi səy jiyo şımşi bənon.
* Hanədə asp bıvindi ko çok bəşe.
* Çe sovə əğıli səpe qujd əvənin
* Şanqovəsə bə ovəynə diyə nibəkan
(E.Əhədov. A.Babayev « Tolışi dınyo », B.1994, s.115)

NƏSIHƏTON
* Ağıl de yoli-ruki ni.
* Bə har sıxani sə jiyə dəmənə.
* Veyəzınə kijə çe tıko dəbəbe.
* Qıləy otəş beədə, qıləy ov bəbe.
* Ğarz bıdə, ğarz mədə.
* Deşmeni bəştə təmşo oməğət.
* İ bınə, da peğət.
* Iştəni peməkırın.
* Yol mandə vırədə ruk qəp əjəni.
* Ko nıkoş, nun əhəniş.
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* Merdi bə nomerdi çanq mədə.
* Nızınə qəpi məjən.
* Ovi vəy məğət.
* Pıt-pilədə nun əbıni.
* Rıkinə sədə ağıl əbıni.
* Sıxani bıpat, vadə.
* Fırsəti bə deşmeni mədə.
* Xorək hardeədə qəp məjən.
* Har ko de insofi bıkə.
* Çoy oməkuşt.
* Şəvi xəyrisə ruji şər çoke.

DIVO-SƏNON

* Bənə honi ovi ruşin bıboş.
* İnə bəştı gıbon.
* Iştı vəyə polo bəhəmon.
* Mamu ıştı vəyədə de parcini ov bəkırne.
* Nunı tat bıbo, ovı sərin.
* Səğ bışi, səlomət boy.
* Tıni bıvindom, heyve bıboş.
* Xıdo bətı çokə ro bıdo.
* Hovə ıştı poy bınədə bımardo.
* Çəşonı ruşin bıbo.
* Şoyə xəbə bıboş.

NİFİNON

* Bəştı vay bınışdom.
* Qəvı şat bıbo.
* Zəlil bıboş
* Iştı qətə ro tıni bıbırno.
* Kinə nıboş, bə kinon dılə dənışoş.
* Nimədə bımandoş
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* Tıni bıvindom lıskə-lıskə bıboş.
* Xıdo bətı ğəzəb bıko.
* Cəğə bısuto.
DILVANDİYON

* Bə bevəcə xəbə rəsəkəsi bəvoteyn:
- Har xəbə rost əbıni, tovıx bımand.

* Bə bevəcə ko qıniyəkəsi bəvoteyn:
- Conı səğ bıbu. Məslohat de Xıdoye.

* Bə diyəroə ro bışı bəvoteyn:
- Bə dı ruj bəşeyş, bomeyş.

* Bə ko sərost noməkəsi bəvoteyn:
- Ğəm məkəş, bə çəmə ruən ov bome.

* Bə vəzifədə beşəkəsi bəvoteyn:
- Vəzifə həmomi fitəye, ımruj tı dəvastə, maşki co kəs

dəbəvaste. Ğəm məkəş, bə merdi sə ko bome.
(“Tolışi dınyo”, s. 118)

SƏKUƏYON

* Bə yavə kinə bəvoteyn:
- Çok bəbəyş, dədə kədə nəmandiş.

* Bə dəmərəsi bəvoteyn:
- Dınyo botıno qıləy puçə vize?

* Bə rıkini bəvoteyn:
- Bənə sıə mori duməsə nıştəş.

* Bə pıt-pıt bıkə bəvoteyn:
- Cəhənnımi sıpə bəbəyş, şəkəsiyən əğətiş, oməkəsiyən.

* Bə bılxıni(pıxluzi) bəvoteyn:
-Iştı dıli bəhri hardə

* Bə ləğvə bəvoteyn:
- Korə kəjələ sə hardə?

ĞƏSSƏMON
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* Bə ruşnə çəş.
* Bə ruşnə ku diyə bıkom
* Bə ovi pok.
* Bə nuni bərəkət.
* Bəştə azizə balə con.
* Bə Ğıron ğəssəm.
* Bə məçidi soyb.
* Bə Əli ro.

ZƏRFƏTON
(Yumoron// Sıvol-cəvobon//zevıləsırəyon//

Qo sıpəkutlə zandəşe?

Çəmə Ğızlıvo di Kırçobə məhəllə odəmon zərfətbıkə bən
nəsilbənəsil. Məxsusən zımıstoni dırozə rujon vey əşinbən bə
iyəndı kəy, şəvnışt əkəyn, miyonədə ənəyn qəvçərəz, zu ədəyn
bə sohbəti, bə zərfəti, bə dədə-bobo sıxanon.

İ şəv Yağub de Kəblə İsmayili bə şəvnışt şən bən bə ham-
siyə kə. Roysə Yağub bə Kəblə İsmayili voteydə:

– Imru-maşki çe Yədulləmon qo bazande. Boy jıqo qıləy
hənək bıkəmon deəy. Çəmə kuçə xəndəxədə heste qıləy mardə
sıpə cəmdək, əy bıbəmon şodəmon çe Yədollə zandəqo du-
muntono. Toykiyə şəve, bıdə Yədollə jıqo bızıni ki,  zandəşe
çəy qo.

Kəblə İsmayil bəqəm kardeydə ım fikri, dıkəsi mardə sıpə-
kutlə bardeydən kumə dılədə şodoydən çe Yədollə ovsənə qo
dumontono.

Yədollə bedənişe xəbə çe koy. Həmonə şəvi əvən omeydə bə
hamsiyə de Kəblə İsmayili, de Yəğobi i vırədə nışteydə, ın sohbət,
ə sohbət, şəv nimə beydə. Çəyo har kəs eşteydə-şeydə bəştə kə.

Yədollən omeydə bə kə. Bəsə poli penıdatə (penışə) ıştən
bəştə voteydə:
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-Bışim hələ diyəkəm çoknəye qoy vəzyət?
Şeydə, hejo okardeydə kumə kəybə, vindeydə, vay, dədə, qo

zandə, şodəşe balə bə kumə keybə qəv. Rəyrə balə okırneydə
bo lışte bə qo və, çəşmoni jeniyən sədo kardeydə de barzə
vanqi:

- İslomi kinə, İslomi kinə, rə boy bə kumə, qomon zandə.
İslomi kinə, yani Sayad rəyrə omeydə bə kumə. Merd de rıki

voteydə bəy:
– İyo tı olaxtiy- kədə bıhıtiy, qoən tələf bıkəy ıştə balə. Rə

bılıv, pukə bə poynə bukə, rə bi, pukə bə poynə bukə!
Rəhmətşə Sayadən mayıf bey çəşonədə. Çanə bə “poynə”

bukə (vıni) pu kardeydə, lıveydəni “poynə.”  Yədollə hıkım
kardeydə bəy:

– Eduş çe qoy pıştoni, ekə bə balə xırtə, bome bə hərəkət.
Benəvoə jen rəyrə dast-poçə beydə, qoy şıtədə duşeydə bə

qıləy şişə, ekardeydə bə “balə” cınəğon. Çimiyən beydənişe
foydə, balə cım doydəni.

Yədollə vindeydə ki, ne, balə dasto beşeydə. Jeni doydə bə i
tərəf, balə peqəteydə bəştə və, vardeydə bə kə. Kədə lampə
ruşnədə bə balə diyə kardeədə vindeydə ki, vay, ım balə, çe
qoy balə nibən ki, qıləy mardə sıpə kutləyebən. İ kaftorə jəydə
bəştə sə, voteydə:

- Çəşonı ku bıbo, Yədollə, sıpəkutlə zandəqo baləku co
karde nızıne?!

Bə toykiyə şəvədə nomojəvoj Yədollə doşe noy kiyəsə qıləy
yolə vedrə. Hələ de ovi ləvbələv purə vedrə fərfəri tat nıbə bino
kardışe ıştəni bo şışte...

(Camal Lələzoə « Çəmə diy əhvoloton » B.2011. 165 səh.)

LƏTİFƏON

MINİƏN VİNDEYDƏŞ, ÇIMI BOƏN

Dıqlə boə beydə. Yolə boə ərbob, rukə boə kosib. Jıqo bey-
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də ki, çı rukə boə əmon-zəmon iqlə zoə aşığ beydə bə qıləy
hampo kinə. Zoə-kinə eşğ dəvasteydən bəyəndı, dastan beydən
qəvonədə. Rukə boə omeydə yolə boə tono. Xayş kardeydə ki,
bışu bə siprişəti çı hampo kəy.

Yolə boə ğədəm noydə bə hampo kəy, vindeydə çəy cəh-
cəloli, pəxıləti zu omeydə bəy. De kinə pıə sohbəti əsnoədə
jıqo işarə jəydə bə kinə pıə:

-Roste, boştı kinə sipiriş oməm bo rukə boəzo, əncəx tı
mıniən vindeydəş, əyən. Çımı zoən yol bıə. Çı ğərol bədoş,
ıştən bəzneş.

Kinə pıə besəbatə odəmeybən. Məsələ fameydə, kinə doy-
dəni bə kosibə boəzo, “ne” voteydə bə siprişon.

Manqi bəçəton yolə boə esənə bə həmonə kə, bə həmonə
kinə sipirişəti şeydə boştə zoəro. Bə kinə norozəti diəkardənin,
doydən əy bə yolə boəzo.

Çə vaxtiku sıxan bə vırə eqıneədə voteydən: “Mıniən
vindeydəş, çımı boən”

(Camal Lələzoə. “Tolışon sədo” N0- 2 //14.01.2013)

ZEVILƏ SIRƏYON

– Ə kinə boçi bəmeydə?
–Iştə dandonış ebardə.
– Bəs çəy moə boçi bəmeydə?
– Çə kinə ebardə dandon ğızılbe.

* * *
Kimyə miəllim xəbə səydə hırdəniku:
–Tırşə tarif çoknəy?

Şoqird rəyrə cəvob doydə:
– Bə hışkə əyu voteydən tırşə.

* * *
Avtobus bərk şə vaxtədə qıləy cohilə zoə şodoyış pyedə
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ıştən maşiniko.
Hili mamu çəy dastiku bərk-bərk qəteydə, voteydə:
– Balə, bəkovrə tadibəsəş?
– Bə xəstəxonə.
– Ha? Jəqo ıştəni rə şodə.
(«Tolışi xəbon», № 2, 2006)

RƏVOYƏTON

Şonəpəppu

I ruj qiləy vəyu şışteydəbən kədə ıştə səy. Kəybə ğəfil
obeydə, çə vəyu həsuyə dəşeydə bə kəy, vəyu ojə səy vindey-
də. Vəyu xəcolətiku zıneydəni çiç bıkəy. Lovə kardeydə bə
Xıdo:

-Ha Xıdo, həni az diyə karde əzınim bəştə həsuyə dimi. Tı
boy mıni peqordın bə qıləy pərəndə, bıpərım- bışim.

Xıdo çə vəyu sıxani məseydə, bə şonəpəppu peqordıneydə
əy, pəreydə-şeydə, şonə çəy sədə.

Esə şonəpəppu həmonə vəyuye ki, peqardə bə pərəndə,
sədəşən şonəye, səy şışteədə ejənəşbe bəştə səy, jəqoyən
mandə.

(Bə ğələm bıstən Nəriman Ağazadə. “Lankon”,3.3.90)

ƏHVOLOTON

Pambəynə pencək peqətiş

İ kərə məclisədə bə Əli Axundi sıvol doydən ki, bəs
voteydən çe cəhəndımi iyən vəyşti myonədə Ehram nomədə
qıləy vırə heste, əv çoknə çiye?

Axund bino kardeydə qəp jəy ki, bəs əvırə nə vey sarde, nə
vey qam...
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Bı dəmədə Qə mamu (Qulamhuseyn Həşimov) erəxeydə bə
Səyd Miri, voteydə:

- Miri, şeədə deştə pambənə pencək peqətiş.
(C. Z. Məhərrəmzodə « Millət məni məsdəni », S. Peterburq,

2003, s. 58)

ƏFSONƏYON
(əsatiron, mifon)

Ovtəm-Hovə

Lap ğədimədə, Kasipi diyoədə jiyeydəbe Ovtəm. Osmonədə
bıəyon əy zıneydəbin bənə Kasipi zoə. Xıdo bəxş kardəbe bə
Kasipi əv. Qah-qah beəşiy bə ovi dim, təmşo əkəy bə dınyo.
Əslo çokə, ğəşənqə jı çiy nəvindi dınyoədə. Əmma dınyo ıştən
əmandi bəçəy təmşo.

Ovtəm ənə cıvonbe ki, çəyku çəş səy nəzınin bıvindon.
Çoko bəvoten: Xıdavandi-aləmi soxtəşbey ıştə ğodrəto Ovtəm.

İ kərə bə ovi dim beşeədə vindeydə çe Həşi kinə məleykə
Həvo, dəyən aşığ beydə bəy i dılo- bə sa dıl. Bə Həvo voteydə:

– Boy dust bəbəmon, bıjiyəmon ivırədə.
Həvo səviteydə ıştə ruşinə-piyolə çəşon bəy, voteydə:
– Tı jiyeydəş dıyoədə, az osmonədə. Çoknə rozi bəbe inəm

Həşi bə çəmə ivırə jiye? Yəqin çəmə qit jiyeo rozi əbıni ıştınən
ov-avlodon, ıştı inə Kasipiyən.

Ovtəm vindeydə ki, Həvo rost voteydə, bə fik şeydə, bə ğus-
sə eqıneydə. Əncəx ıştə piyəyku- Həvoku co beyən zıneydəni.
Ruji Ovtəm bə Həvo voteydə:

– Boy nə bə osmon peşəmon, nə bə dıyo eşəmon. Boy
beşəmon bə dınyo dim, bumisə bıjiyəmon.

Çəy Pıə-İnə çanə bəyo şin, çəyku co bey çanə bəyo qon
(çətin) bıbuyən, dılış qəteydəni çı pokə dılə, cıvonə zoəku co
bey. Bı ğərori rozi beydə. Çə rujiku bino noydən dınyo dimisə-
bumisə jimon karde.
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Tosə bə vaxti nə Həşi beəşiybən, nə avə əbiybən, nəən voş
əvoybən, dınyo dim təmom biyəyeybən.

Həşi vey çəş kardeydə ıştə kinə Həvo, vindeydə kinə
onıqarde çe nəveyo, çe səyosəto, vey norohat beydə. Rost
beydə bə osmon, nəveydə boştə kinə.

Dıyo Kasipiyən vey çəş kardedə ıştə zoə- Ovtəmi ro,
eqıniyedə bə ğəm-ğussə, dəşeydə bə af-uf. Çəy af-ufon bə avə
oqardin, avon rost bin bə osmon, çəvono çı inə Kasipi çəşə
aston etıleyn saru...

Həşi osmonədə vey qarde, oxoyədə vindışe ıştə kinə de
Ovtəmi bə ico nəveydə dınyo dimədə. Əyon bey bə Həşi
Ovtəmi de Həvo ğərol, ıştə dıli sutim-sutımış, moəti bıxorış
pevılo karde bə sardinə səhro, tospınişe dınyo dim.

De Kasipi inə çəşə aston, de Həşi inə sutim-sutimi bə dınyo
dimi oməy tojə həvosat. De Xido rizo, de Ovtəmi-Həvo vasitə
tojə jimon oməy bə dinyo dim. Ha jıqo Kasipi inə dıyo kəno
Ovtəmi-Həvo nəsıl ozavziye.

Vaxt oməy rəse bə vırə ki, sə bey çı Ovtəmi-Həvo umur.
Oxonnə nəfəsədə bəştə fərzəndon həmişəynə xoto dılvandi
oqəteyo bə Kasipi inə vəy okıreydən, voteydən:

– Kom vaxti Kasipi dıyo hışk bey, Həşi inə osmono ni bey,
bızınən - nimon əmənən. Çanə Kasipi inə, Həşi inə heste,
əmənən hestımon, şımənən.

Çə vaxtiku Ovtəmi-Həvo nəsıl ozavziyəy, hevey be. Esətən
Kasipi inə rufonku bə əməl omə avə-voş doydən bə insonon
bərəkət, Həşi inə boştə avlodon vığandeydə hərorət. Əmə
tolışon- çı Ovtəmi-Həvo avlodonən jiyeydəmon çəvon
soqnədə.

(« Lerik », « Zizə » TZS, № 1, 27.02.1992)

NƏĞILON

Fərosətinə merd
(nəğıl)



40

Qıləy piyəmerd hestbe. De kosibəti ruj dəvonedəbe.
Peqətışe həşt qılə zımıstoni, bardışe bo podşo. Podşo qətışe-
vığandışe çəvədə ço qılə bo vəziron. Vəziron bə hay qıləy
zımıstoni doşone ço sa tımən, vığandışone bo podşo. Podşo
ıştənən ço sa tımən noşe bəsə sa tıməni, kardışe dı sa tımən
doşe bə piyəmerdi.

Piyəmerdi ekardışe pulon bəştə xırcin. Podşoku xıdohofiz
kardışe, ehaştışe xırcin bəştə həy qiy, ıştənən penışte bə həy,
dəro qıniye bəştə kəy.

Yolə vəzir oməy podşo paliyo, votışe bəy :
– Tı ənə ğızıl bə piyəmerdi ço doy? Az bəşem bəstem ə

ğızılon çə piyəmerdiku.
Podşo votışe bəy:
– Tı ə ğızılon de zıvoni, de sıxani bıstən çəyku. Həranqoni

de zu bıstənoş bəjem ıştı qiy, bəbırniyem.
Vəzir penışte bə asbi, tojnişe dumu piyəmerdi, şey bəy rəse,

votışe:
– Piyəmerd, se kəlimə sıxan xəbə bəstem ıştıku, həranqone

çımı cəvobi nızınoş doy, az ğızılon bəstem ıştıku.
Piyəmerdi votışe:
– Bıvot, çe sıxan xəbə səydəş, bıstən.
Vəziri votışe:
– İyo ki mandəş, çe dınyo kom vırəye?
– İyo ki, çımı hə mandə, çı dınyo myone. Piyedə imtohon

karde, evo, bıpamu.
Vəziri vinde ki, paho, pamuye maholə koye, votışe:
– Piyəmerd, osmonədə çanədə astovə heste?
– Çımı həy mu başmard, bəvədə bəzıneş çənədə astovə heste

osmonədə.
Vəziri vinde, ımən vey mışkule, votışe:
– Piyəmerd, iqlə sıvolım mande.
- Vəzir səğ bıbu, sıxani əvotnin jiton bə peton. Tı evo bınışt

bə çımı həy, az bınıştım bəştı aspi, ıştı ə sıxani cəvobiən bıdəm
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peyku bə ji :
Vəzir evoəy aspədə, peşandışe piyəmerd bəştə asp.

Piyəmerdi votışe:
- Esət çımı ə xırcini dəvast bə çımı tərq. Dəvaste? Tı penışt

bə çımı həy.
Penıştiş? Ha, esə çiç voteydəş, bıvot?
Vəziri votışe:
- Piyəmerd, çərxi-qərdonədə çiç nıvıştə bıə?
Piyəmerdi i ğırmoc jəy bəştə penıştə aspi tojne-tojne votışe:
- Çərxi-qərdonədə nıvıştə bıə ki, Vəzir bəpe bə piyəmerdi

həy penışdo, piyəmerd bə vəziri aspi.
Podşo bə diyə be, norohat be, vığandışe ləşqər dumo vəziri,

əmmo aspardışe:
- Vəziri de həy peqətən biyənən bə çımı məclis.
Vəzir omə bəpeştə podşo bəy votışe:
- Bə tınım nıvote məşi? Şiş, aspən doy oməyş? Iştınədə

vəzir benıbəşe bomı.
(Nəğıləvot: Merzəcan Həbibi zoə. Lankoni Sepadij. Bə

ğələm bıstən: B.V.Miller. « Talışskie tekstı », M. 1930)

Haft qılə boə nəğıl

Nәğli-nәğli pevaştә,
Osmoni qo dәvaştә,
Jәşe lәğə, Xansәnәmi
Penc dandonış arıştә…

Qılәy һestbe, qılәy nıbe, ğәrәyzi Xıdo һiçki nıbe dınyo dimәdә.
Qılәy mәһolәdә һestbe һaft qılә boә. Çın һaft boә nıbeşone һovә.
Çәvon moә әğılbәbolobe. Һaft boә votışone bәştә moә:

– Əmә şeydәmon bәştә һaft bandi bә tәrәfәdә bıә kә, bome-
mon nәv manqi bәpeştә. Qirәm һovәmon be, parcin eһaştiş
pobәku, boәmon be, bәvәdә sıә duәğ bıjәniş bә bәleti.

Boon şin. Vaxt omәy rәsәy, jeni beşe qılәy kinә. Jeni
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eһaştışe parcin pobәku ki, çәy zoon bon bıvindon ki, parcin
pobәsәj, bımandın kәdә. Pәxılә һamsiyә peqәtışe parcin, jәşe
çәy vırәdә sıә duәğ bә pobә. Һaft boә omәyn, vindışone ki, sıә
duәğ eһaştә bıә çәvon pobәku, ku-pәşimon oqardin şin bәştә
һaft bandi bә tәrәfәdә bıә kә.

Bәle, rujon bin manq, manqon oqardin bә sor, kinә perәsәy.
Parsәy ıştә moәku ki, şinә mom, bәs tı voteydәş, çımı һestıme һaft
qılә vazә boә, әvon boçi omeydәnin çәən? Jeni qәp jәşe bo kinә
çe pәxılә һamsiyә kardә ko. Kinә һıkm kardışe ki, bәs az pәydo
kardәninim ıştә boon! «Çe sıpә ruje beboә kinә ruj», - votışe.
Xәbә qәtışe moәku çe boon vırә, moә votışe. Kinә qırdı-ku
kardışe ıştә roduş, dәro qıniye şey bo boon pәydo karde. Vey
omәy, kam omәy, rәsәy bә boon kәy. Vindışe ki, iyo һeste dıqlә
kә. Çәvon qılәy çe boone, ә qılә, esә boy, çe divi. Omәy dәşe bә
boon kә. Vindışe, çәvon kә vey besәleğәye. Dәmande bo tәmizi
karde. Vey kulşiyәy, kam kulşiyәy, kә peqarde- be qılәy vılә pәrә!

Şanqovәsәy be. Kinә bәne, çәy boon omeydәn bә kә. Rәyrә
peşe bә bon, niyo be әyo.

Boon omәyn, bәne, çiçe zә, bәnә vıliye çәvon kә-bә.
Edyәsәyn bә iyәndı, çadoşone ıştә sәon. Voteyn, sır-İlaһi koye
ım, kiyebu jıqo nәnәti kardәkәs boәmә?

Maştә be, boon ijәn şin һay bәdi ıştә koy. Kinә ijәn evoәy
bono, kardışe çe kәy һәmә koon. Piyәşe kiyә bıvoşnı, otәş nıbe.
Şey bә һamsiyә kә bo otәşi. Dәşe bә kә, bәne qılәy reçinә kinә
eһaştә bıә muyono. Novnişe çәş, bәne kiyәdә һeste seqlә zil.
Piyәşe peqәtı çәvono qılәyni. Muyo eһaştә bıә kinә bәy votışe:

-Pemәqәt, mәqın bә zilon, bәqıneş, div bome, tıniyәn
dәbәğande bәçımı ruj.

Kinә mәһәl nıdoşe bәçәy votәy, peqәtışe zil, beşe- şey. Çәy
lınqәriz mande cadәdә.

Kinә sәnoşe kiyә, һozı kardışe xorәk boştә boon.
Kinә bıdә bıbu ıştә koәdә, bәşmә kiyku bıvotım, diviku. Div

oqarde bәştә kә, vindışe, ni qılәy zil. Cındo be, votışe:
-Ki peqәtәşe zil? Jәşe zikkә bә kinә sә. Bәbolәjә kinә bәne,
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div baһarde әy, votışe.
Div de kinә lınqәrizi omәy beşe bә boon kә. Kinә vindışe,

div omeydә, rәyrə edoşe bә, jəşe bə kilit. Divi votışe:
-Tı boçi peqәtә çımı zil? Az baһardem tıni!
Kinә votışe:
-Tı һarde әzıniş mıni. Çımı һestıme һaft qılә vazә boә, әvon

bomeyn bәkışten tıni.
Divi votışe:
-Tı bardә çımı zil, bәpe çәy vırәdә bıdәy bәmı ıştә qılәy

anqıştә.
Kinә dıroz kardışe ıştә dast çe kәybә dıro, divi peçırtınişe

çәj anqıştә. Çe kinә dıl şey, qıniye bә zәmin.
Һaft boә omәyn, vindışone, qılәy kinә olxartә kәybә qәvәdә.

Peşandışone bәçәy dimi sardınә ov, kinә omәy bәştә. Parsәyn
bәyku:

-Kiş tı, komonәdәş?
Kinә votışe:
- Az şımә һovәm.
Boon bovә nıkardışone, votışone:
- Çәmә nimone һovә.
Kinә qәp jәşe boәvon әһvolot.
Boon çe kәybә qәvәdә kandışone qılәy çol, ıştәnәn niyo bin.

Boçi ki, әvon zıneydәbin, dast әkәşni div, ijәn bome ki, bәһәy
kinә.

Әnәһoy dәnıvarde, div ijәn omәy, sәdo kardışe kinә. Kinә
sıre-sıre votışe:

- Kәybә oje, boy dәşi bә dılә.
- Div nez omәy, iberdәmә eqıniye bә çol. Boon rәyrә vitin

omәyn, edoşone çoli qәv. Peroxnişone muyono eһaştә bıә kinә,
peqәtışone әvәn, beşin omәyn ıştә moә tono.

Әvon һәmmә rәsәyn bәştә çokә rujon. Şımәnәn, Xıdovandi,
bırәsәn bә çokә rujon.

Osmono eqıniye se qılә sef. Qılәy çımı, qılәy nәğılbıvoti,
qılәyәn çe quş doәkәson.



44

Nәğılәvot: Fatmә nәnә (Lankon, Sınovli: 120 sinәdә şә bә
rәһmәt)

Bә ğәlәm sәkәs: Әli Rzajev (Lankon, Kaqәlonә) (“Şəvnışt”
rujnoməku)

LİRİKƏ CURON
(NƏZM)

(Aşiqonə çosətron// boyatiyon, vərsəğeyon, əloləyon, kırdi-
yon, loloyon, noləyon, lovəyon, şikaton, yasə noləyon, nozon,
mahneyon,

AŞIĞONƏ ÇOSƏTRON

Dardim, dəmon, ha kinə,
Mardim, əmon, ha kinə.
Ğəndiş, şəkəş, zındənim,
Ya tojə şon, ha kinə?

VƏRSƏĞEYON

Mərasimə vərsəğeyon

Bə həşi çəşi diyəkə,
Bə kafte kəşi diyəkə.
Hovə bəştə bo ğıbon,
Bə bolo-bəşi diyəkə.

Ov omeydə lilisə,
Kəbob sutdə zilisə.
Ə kinə nıdoşone,
Sute çımı dılisə.
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Diniə vərsəğeyon

Huseyn dəşe bə məydon,
Vindışe ancə məydon,
Votışe: İnsof, xunon ni?
Mardon jıqo anceydon?

Huseyn çı həxi riyədəy,
Ələm Əbbasi qiyədəy.
Çı Kufə, Şami ləşqər
Har vaxti qıno jiyədəy.

«Huseyn, Huseyn» sədokən,
Bəy mehıbbət ədokən,
Imomi ziyorətdə
Boştə şifo peydokən.

Huseyn vote: Ha ləşqər,
Tifile Əli Əsğər,
Çiçış karde əy bəşmə,
Kışdone təşnə ciqər?

Əbbos dırozə kəşe,
Əsiron ov bə çəşe.
Penıştə bə oğabi,
Meydon bə larzə dəşe.

MAHNEYON

Dilbər

Az tıni zındəbim bəştə dardi dəvo,
Tı mıni zındəbiş bəştə dıli peymon.
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Ha çımı Dilbər,
Con çımı Dilbər,
Az bəştı sə qardim,
Çımı dıli orzu
Çımı dıldə mande.

Dilbəırım, Dilbər, holım xərob karde,
Deştə de siyo çəşi dılım kəbob karde.

Ha çımı Dilbər,
Con çımı Dilbər,
Az bəştı sə qardim,
Çımı dıli orzu
Çımı dıldə mande.
(Bax: “Min bir mahnı” (II nəşr,
B. 2001. səh. 431- 443)

Tuki mahne

Kinəlim, kinəlim, çe tuki vaxte,
Dastəpiçə bıdut, çe tuki vaxte.

Peşi bəsə marzi, vanqbıkə mahne,
Vəyuə kinon bon, çe tuki vaxte.

Əvəsori mahne

Bohor oməy, bohor oməy, xəş oməy,
Vılonən bə tojə sori xoş oməy.(2)

Vılon obən, vılon obən,
Qırdə bıbən, raxs bıkən.
Şoyşo bıkən, şoyşo bıkən (2)
Qırdə bıbən, raxs bıkən.
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Zənqi yarım

Dastədəş tovə,
Tı çımı hovə,
Boy məkə lovə,
Zənqi yarım, zənqi yarım, əcəb
xoşranqe.

Nəqərot:
Nənə bəştı ğıbon, Fərəboni, Şərəboni,
Tukəzi həmro.
Zənqi yarım, zənqi yarım, əcəb xoşranqe.

Dastədəş dəpe,
Əğəm bə qəpe,
Xoliçə səpe.
Zənqi yarım, zənqi yarım, əcəb xoşranqe.

Nəqərot:

Dastədəş lokə,
Tı çımı nokə,
Şımonı pokə.
Zənqi yarım, zənqi yarım, əcəb xoşranqe
(“Talisskie vestnik”, № 15, 2004)

NOZON

Çımı zoə vey şine,
Çımı iqlə nışone
*
Kinəm qıləy ğənd-şəkə,
Bə çəş bəvaş diyə məkə.
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*
Çımı kinə ko bəka,
Nənə dıli şo bəka.
*
Ha Xıdo, Xıdo, şəş bıkə,
Bəyəndı oxşəş bıkə.
İqlə kavuyə çəş bıkə,
Bəştə inə bəxş bıkə.
*
Balə, balə, Məşənqul,
Şobədom bə kinon kul.
*
Balə-balə, Səfilə,
Bağandem bə Zəvilə.

Molə nozə

Tuno bənışdem,
Tulo bəşışdem,
Oxo bəkışdem,
Siyo qo, bəşt bəsə poy.

Tukədə hiçə,
Məkənən pıççə,
Kırinqo poçə
Siyo qo, bəşt bəsə poy.

Ənəlim xəye,
Dastım dəjəye.
Xokım bə səye,
Siyo qo, bəşt bəsə poy.
(“Tolış”, № 21(26), 2003)

ƏLOLƏON
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Əlolə loku-loku,
Boylim şeydə bə Boku.
Hovə ğıbon.
*
Əloləm vişə-vişə,
Boyli bığ ətrə şişə.
Hovə ğıbon.
(B.V. Miller.”Talışskie tekstı”, M.1930, s. 196)
*
Əloləm həmə qandım,
Deşmeni səy və pandom.
Dodo ğıbon.
*
Əloli eşandəme,
Vılə do nışandəme,
Dodo ğıbon
(M. Nəsirli “Talış mahnıları” B.1931, s.12)
*
Əloləm marze-marze,
Ə boylim bolobarze.
Nənəş ğıbon bətı, balə,
Ə boylim bolobarze.
*
Əlolə vıle, vıle,
Zulfiyə çımı dıle.
Hovəş ğıbon.
(Ş. Bayramov. F. Şabanova “Talış bölgəsinin
nəğmələri”, B. 2004, s,18)

KIRDİYON

Ha dodo, dard sinədə,
Ruf ənə vətənədə.
Qurbətdə ğərib mardim,
Məydım mande myonədə.
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***
Ha dodo, bə taxtədə,
Əbini çə baxtədə.
Qıləy mori jəşe mı,
Umri şinə vaxtədə.
***
Ha balə, bə restədə,
Eşğ beydə xun-astədə.
Nə mardim, nə xəş bim az,
Dod çi dardon dastədə!
***
Ha dodo, siyo daştədə,
Nıbey bəmı dast ədə.
Lef -boloşnə bizo be-
Çəşə arsi dastədə.
***
Ha dədə, con darədə,
Xun şeydəni arədə.
Çı deşmeni peşt siəbəy
Tıni kıştə vırədə.

Diniə kırdiyon

Ha Xıdo, qınye ğəzo,
Iştıku bey ın rizo.
Məhrəm oməy, bino be
Xanım Zeynəbi əzo.
*
Kinəlim, po noydəbe,
Ruj tojə o bedəbe.
Huseyni şəy Zeynəbi
Sinəsə- con doydəbe.
*
Ha Xıdo, paybəxş bəbəy,
Əbbasi dı kəş bəbəy.
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İmom Huseyn fot beədəy,
Əli Əkbər xəş bəbəy.
*
Ha dodo, tabon biyə,
Bınə bə ğabon biyə.
Bıqət şəkəson kəşi,
Bə Əli ğıbon biyə.
*
Ha Xıdo, ruşt bıdə ni,
Əhvolım çok beydəni.
Ço həzo yarə qınyə
Bə Huseyni bədəni.

LOLOYON

Ha lolo, tonım ğıbon,
El-tobyə, sonım ğıbon,
Bıhıt şinə hanədə
Bətı ın conım ğıbon.

Vılə baləm, ha lolo,
Yolə baləm ha lolo.

***
Ha lolo, şinə lolo,
Nıqıno bətı bəlo.
Bəşt po bıqət, qəm şodə,
Edyəsım bəştı bolo.

Lələ baləm, ha lolo,
İqlə baləm, ha lolo.

***
Ha lolo, qofem lolo,
Savdınə bəfom lolo,
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Yol bıbi, bə qəv bırəs,
Bud bıbu səfom lolo.

Dədə baləm, ha lolo,
Qədə baləm, ha lolo.

***
Ha lolo, şoyım rosnie,
Tonım bə yoyım rosnie.
Conım bə cəzon oməy:
Tınım bə poyım rosnie.

Şinə baləm, ha lolo,
İnə baləm, ha lolo.

***
Ha lolo, conım vote,
Bışi bə hanım vote.
Bəştı bolo edyəseym,
Conım ğıbonım vote.

Yali baləm, ha lolo,
Boyli baləm, ha lolo.

***
Ha lolo, barz boloku,
Şifo bome loloku.
Xıdo tıni oqəto,
Otəşiku, bəloku.

Xoşi baləm, ha lolo,
Şuşi baləm, ha lolo.

***
Ha lolo, bandə ronku,
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Bıtarsən çəy hıronku,
Movləm tıni oqəto:
Bədə manqon, soronku.

Xosə baləm, ha lolo,
Nisə balam, ha lolo.
(A. Bayrami “Əloləyon, kırdiyon”,
B. 2009, 90 səh)

NOLƏYON

Əloləm Həşəm be,
Vılonım həşəm be.
Iştıku co bim,
Bəmey pişəm be.

Loloyım vote,
Xəyrım nıvinde,
Yətimə baləm,
Biçorə baləm.
*
Sardovım nıhay,
Nıdoy bəmı hay.

Maş-diriq karde,
Mivəş nıvarde.

Mivəm nıvinde,
Xəyrım nıvinde.
Yətimə baləm,
Biçorə baləm.
(H. Ə. Məmmədzadə “Tolışi folklor”,
“Tolışi sədo” № 7, 05.06.92)
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LOVƏYON

Kəjələ, kəjələ

Kəjələ, kəjələ,
Bə çımı doy tık məjən.
Çımı do mivə bəva,
Livə bədom bəştə ğoçi,
Ğoç bəmı dumə bədoy,
Dumə bədom bəştə nənə,
Nənə bəmı kukə bədoy.
Kukə bədom bə məlo,
Məlo bəmı dərs bədoy,
Dərsi bədom bə Xıdo,
Xıdo bəmı umır bədoy,
Bə pyəjenon maq bədoy,
Bə nyəjenon kaq bədoy.

Şələki,Vələki

Şələki, Vələki,
Yəviro, qandımiro.
Ha xosə Xıdo, hışki peqət,
Tari eğand,
Hay Xıdo, vay Xıdo.
(B.V.Miller “Bə Tolişi səyohət”,
“Talışskiye tekstı”, M.1930)
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DRAMATİKƏ CURON

(Vəyə-koyə təmşon, nəvuzə ritulon, huyəyon// hənəkon,
şəbihon)

HƏNƏKON

Mışt-mıştone

İ kəs vi kardeydə ıştə çəşon. Əmandə əğılonədə qıləyni mışt
jəydə şəy peştisə. Çəş vi bıkə əğıl okardeydə çəşon, edəseydə
bə əmandəniyon, əğılon aşmarde-aşmarde handeydə, ha jıqo-
jıqo mışt əjəni peydo kardeydə:

Mışt ki jəy? Ləli jəy? Vəli jəy? Dəli jəy?
Dəhmoni jəy? Bəhmoni jəy? Rəhmoni jəy?

Həx bə həxi, no bə həxi,
Cındıri kolo, mındıri kolo,
Sımbə çulə,
İ ambonə.

Oxonə sıxan bəpe eqıniy bə mışt jəkəsi. Sərost nıbo, bəpe
sənibəton çəşon vi bıkəy. Ha jıqo hənək dəvom kardeydə...

Ya ne, “İ ambonə” bə mışt jəkəsi eqıno, bəvədə mıştbıjən vi
kardeydə çəşon... hənək dəvom kardeydə.

(“Tolış” rujnomə, № 16 (21), 2001)

ŞIPPU-ŞIPPUNE

In hənəki dəvonin Nəvuzə idədə. Har əğıl ço-penc qılə şıppu
(sappuən votedən) hozı əkəyn. (Şıppu voteydən bə tobə nimə
metrə dırozibıə, i tərəfış tijbıə çuy) İ kəs iminə şıppu de zuy
eəjəni bə zəmin, dıminə əğıl ıştə şıppu jeədə bəpe jıqo bıəjəni
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ki, həmro şıppu bığandi çı zəmino. Çəy şıppu isə şax bımandi
çəy vırədə. Ha jıqo-jıqo bə hənək dəəşi co əğılən. Şıppu
ğandəkəs iyən əğandi, nığandəkəs ıştə nubə ədəy bə co əğıli.
Kiy həmmə şıppuon deştə şıppuon ğandeydəbu əv ğalib beydə,
həmmə şappuon qırdə kardeydə- bardeydə.

( Camal Lələzoə “Tolışi milliə hənəkon”)

ŞƏBİHON

Şaxsey-vaxsey

Aşura şəvi cıvonon “şaxsey-vaxsey” qəteydən. Dərosnə bıə
ələmon səf-səf mandeydən ələmdoron dastədə. Qırdo ələmon
bə sirə mandə cıvonon baxş beydən bə dı dastə, dəşeydən bə
iyəndı kəş. Lınqon jıqo peqəteydən-noydən ki, in lınq ə lınqi
qəmi arədə mandeydə, ritm qətə beydə.

Sıftə bə barzə vanqi iyəndıku sədo kardeydən, peşo bə
hərəkət dəşeydən de lənqəri. Şe-şe surət peqəteydən: lınq
kueydən de ritmi. Har dastədə i kəs sə voteydə, əmandəni
vanqir qəteydən.

İminə dastə səbıvot voteydə:
- Huseyni sədə toce!
Deminə dastə səbıvot bəy cəvob doydə:
- Yəzidi-ləin bice!
Əmandəni ehandeydən(tikror kardeydən)
Səbıvoton de nubə voteydən:
- Əli şəhid! Həsən şəhid! Huseyn şəhid!...
Şəhidon nomon qılə-qılə kəşə beydə de ğaydə. Cıvonon de

qurrə vanqir qəteydən:
-Şaxsey! Vaxsey! Şaxsey! Vaxsey!
İminə dastə səbıvot movzu tojə kardeydə, voteydə:
-Huseyn səyyidi-pire!
Dıminə dastə səbıvot jıqo cəvob doydə bəy:
-Yəzid məyyidi kire!
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Əmandəni tikror kardeydən...
Ha jıqo “şaxsey-vaxsey” dəvom kardeydə.
Səbıvoton har dəfə sıxani tojə kardeydən:

-Huseyn çı Zəhro baləy...
-Yəzid çırkovi qoləy.

-Huseyn şahi-şəhide!..
-Yəzid pıxə məyyide!..

-Huseyn avşum oləte!..
-Yəzid alə malute!..

-İmom Huseyn dodərəs...
-Eqın bımard, boy bırəs...
(“Tolışi sədo” N0 3(111) 2010
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II  SEMONƏ

XX ƏSRİ 20-30-NƏ SORONO
TOLIŞİ ƏDƏBİYOT

(ədəbiə xulosə)

Çəmə səyku bə şıkrə mandə çe imperiyə syo siğon…

Bə çəmə sə bəlo bıə ofəyemoni sıftəku Xıdo bəmə baxş
kardə ləjənə neməton, bə vəşti mandə təbiətımon, həzo dardon
dəvo-dəmon bıə həvocətımon. Hejo bı xosə vəştiro çəmə səyku
bə şıkrə mandə çe dınyo imperiyə siyo sığon …

...Hunon, sakon, yunan-roma istilavonon, ərəbon, mon-
qolon, tataron, tırkon, uruson ... çandi-çanədə zolımə fatehon
aspon nanqıri jiyo poymol bıəmon, conkənışımon kardə...

Votışone, Şura omeydə, Sovet hukumət hərəbəxt bəkay
əməni, bə xəşə ruj bəmandemon, zılım əbini, zolım əbini... Mə-
votbən həmməysə bədtərebən ım sovetə imperiyə...Dumutə
səon, ko vində kəşon, xəşə bədənon, milləti ğıryətbıkəşon, bə
eli dardi bımandon, bınıpeyə xəlqon, bitovə etnoson reğ-reğ
bin, qululəbıyon bin, bə Sibir romə bin. De plani, de şuuri
vində bıə ım koon (qenosidon) torsonişe milləton, çəy qıronış
sındınie, çəşnıvində qıy bə qifbe həmişəynə ğısmətışbe. Həmo-
nə sindrom hejo esətən dəvom kardeydə...

Məktəbon obin, rujnomon dərc bin..., rostbey çe tolışon
mədəniə səviyə...

XX əsri 20-nə sorədə Azərboyconədə Şura Hukumət ofəyə
kardə bıə bəpeştə navkonə Rusiyə tərkibədə jimon bıkə xal-
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qonədə qıləyni bıə tolışonən cəlb kardəbin bə yolə kişvəri
mədəniə inşo kardemoni.

Sıftə 20-nə soronədə məktəbon obin elkə har vıronədə,
əlbəttə, azəri-tırki zıvonədə, hətto diyonədən. Nəticədə 20-nə
soron oxoy, 30-nə soron əvvələdə xəyli rostbe çı tolışonən
mədəniə səviyə. Tolışi məktəbonədə hırdə sinifonədə dərson
dəvoniyeydəbin tolışə zıvonədə, dərsvonon, qəzeton, kitobon
çap kardə bin tolışiədə. Tolışi mərkəzi şəhərədə – Lankonədə
“Kızıl Talış” № 1-63(21.01.1931- 30.11.1931); peşo “Sıə
Tolış” № 64-518 (05.12.1931- 18.02.1939) nəşr kardə bin
qəzeton. Tolışə ədəbiyoti vusət, əhotə mərə şe-şe qeş be: i tono
bo çap kardeyo imkon doə be nəşriyotonədə bədiiə əsəron, çə
tono dınyo ədəbiə simoon məşhurə nıvıştəyon, hətto
“Kommunist partiyə manifest” tərcumə kardə bin bə tolışi
(1933) (diyəkə:16, səh. 21.)

“Kızıl Talış” iyən “Sıə Tolış” rujnomonədə dərc bin
tolışə əsəron...

Ən əsos ko əv be ki, “Kızıl Talış” iyən “Sıə Tolış” rujno-
monədə dərc bın tolışə şairon, ənıvışton şeeron, hikoyon,
oçerkon... Çiyoən omeydə bə çəşə və tolışə ədəbiyoti umumiə
mənzərə: çəy bədiiə-publisistikə uslub, nobənoə janron, aktualə
movzuon, ədəbiə curon... Qəzetonədə şeeron, nıvıştəyon bə
tolışi vey çap bıə muəllifonədə nişo doy bəbe: Zulfuqar
Əhmədzodə ( “Dəvardə rujon”, “Tolışi jimon”); Muzəffər
Nəsirli (“Ğızılə ğoşun”,”Yonzə sor”...); Qudrət Kazımovi
(“Çay”, “İnqlabi bəpeştə”, “Xolmili”...); Xanoğlan Quliyevi
(“Əvəsor”, “Bə “Sıə Tolış” qəzetə”,”Apreli soqətonədə”, “Bə
Sabiri”...); Abbas Quliyevi (“Oktyabr”, “Kolxozçiyon”...);
Səltənət Əliyeva (“8 Mart”, “Traktor”...) i. c.

Çoçin əve ki, de “Tovuzıj”, “Şamxorıj” təxəllusi bə tolışi
nıvıştə aşıq- şairon çoliyon dərc bıən qəzetonədə bə çand kərə.
Məsələn, Aşıq Həsən Tovuzlu “Çoli” (“ST”, № 69 (327); Aşıq
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Avaq Şamxorıji “Bə Stalini” iyən Aşıq Mirzə Tovuzıji
“Ruşnəy eqıniye” (har dıqlə:“ST” № 50(438) bı ğəbilədəy.

Tolışə poeziyədə mıvzu ranqbəranqəti...

Həlbəttə, devri tələbi nəzəro dəvoneədə tikəy çoçin bebəşe
bə tolışi dərc bıə bədiiə vəslonədə mıvzu ranqbəranqəti çəş
kardey. Əncəx rujnomonədə dərc bıə şeeron, nıvıştəyon diyə
kardeədə vinde beydə ki, iyo əsosən aktuale 2-3 mıvzu: 1)
təbiəti təsvir (“Əvəsor”, “Vılə boğ”, “Boğ”...); 2) inqilabi
pafos (“Ğızılə ğoşun”, “Yonzə sor”, “Apreli soqətonədə”.
“Oktyabr”, “İnqilabi bəpeştə”, “Rəhbərımon bə həmro Stalini”,
Ruşnəy eqıniye”...); 3) təsərrufatə koon tarif karde
(“Kolxozçiyon”, “Traktor”, “Çay”, “Moldorəti hovuj beydə”...)

30-nə soron poeziyədə bə tolışi nıvıştə biə əsəronədəən
ıştəni bə buruz doydə nobənoə janron. Məsələn, jinə şeerə
vəslə məsnəvi (qit-qit qafiyəynə) formədəy:

Bin çı xose çəmə boğ,
Limo çayə vılə toğ.

Livə kavu, mivə zard,
Bə deşmeni doydə dard.

(İ.Bəşirov “Boğ”. “ST”, 31.12.1935. N- 69 (327)

Əksər şeeron çoli (har bəndış ço sətırbıə şeeron) şikilədəy:

Həsrət kəşdəbiş tı tolışə kinə,
Eqınye bə maholmon bəçəy astovə.
Çimənon, hiyonədə əməni çəş əkə,
Sovxozi, kolxozi hiyonədə ki çay...

(Q. Kazımov. “Çay”. “ST”. 07.11.1935. N- 62(320)
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Çoknəy be ki, oməyş beşiş bı məhol,
Vey xosə bomeyş tı, ha nozə çay.
Tolışi məholi dənoy tı bə yod,
Çəmə boğonədə reçin biş tı çay...

(Ə. Hummət. “ST”. 31.12.1935. N- 69 (327)

Bə tolışə poeziyə V. Mayakovski, R. Rza təsiron...

Bı devrədə uruson ədib V.V. Mayakoski təsiriku Azərboy-
coni şaironən əsəron nıvışteydəbin sərbəstə şeerədə. (Mıbtədo
bə oxoy şodoy əbini). Sərbəstə şeeri ən çokə numunəon (Maya-
kovski şeeron) bə tırki tərcumə bıkə Rəsul Rza ofəyəvonətiədə
hestışe bəştəməxsus vırə. Çı vəzni barizə qılon ıştəni nişo
doydə həmən bə tolışi nıvıştə bıə əsəronədə. Məsələn, Qudrət
Kazımovu “Traktor” şeer təsdığ kardeydə çəmə votəyon:

Ozodim esət,
Ozode zəhmət.
Şo kardəş mıni tı traktor.
Zəminon romdəş,
Həm çəpə doydəş,
Bəmı vey rohətiyon doydəş.

Iştı roədə zəhmətım kəşə,
Əpimni toniku rəd bıbum.
Xosə məhsuliş, dardonım dəvoş,
Obodi eqınyə bə məhol...
(“ST”, N- 69 (327) 31.12.1935)

Tolışiədə tərcumon...

30-nə soronədə tolışə ədəbiyoti həxədə sohbət eğandeədə
tərcumə əsəronən bə myon varde, çəvonku bəhs karde vocibə
məsəlonədə qıləye. Rujnomonədə M.Ə.Sabiriku “Əkinçi”
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(Kaştəvon), S.Vurğuniku “Sunbul” (Huşə) “Bə yolə şairi
şərəf”; A.S.Puşkiniku “Qaraçion” (poemaku I poə), “Qafqaz”,
“Bə Çaadeyevi”, “Bə Sibiri namə” bə tolışi dərc bıə. Peqor-
dınon dılədə məxsusi qeyd kardey lozıme Qudrət Kazımovi,
Xanoğlan Quliyevi. In mıəllifon qeş fəaliyət nişo doydən
rujnomonədə:

Səkırt doy lozime ki, jıqo nımunon bədiiyə cəhəto, nəzmi
ğaydə-ğanunonro zəifin, bədiiyə tərcuməsə vey, bə sətriyə
tərcumə nezin. Həmən kali sıxanon hejo oqətə bıən tırkiədə,
məsələn, “Əkinçi” (kaştəvon):

Bə divoji xoş dənıvarde sor, bə çımı çi?
Voş nivoy, benışe qıləyən qılə, bəmı çi?
Jəşe siyo voy şartuki, bustoni, bəmı çi?
Bə bodı beşe zəhmətı, çiçkəm az, əkinçi,
Məjən puçə qəp, peşməkə fəryod, əkinçi...
(Q. Qudrət .“ST”, N-50 (438) 07.11.1937)

Tolışi folklor qırdə kardə beydə...

In devrədə vey zu doə bıə bə tolışi folklori qırdəkardey-nəşr
kardey. İminə dəfə ın sohədə Z. Əhmədzodə çap kardeydə
qıləy vəzminə məqalə “Sıə Tolış” qəzetədə. (“ST” N-59 (252)
30.11.1934) Sori bədiqə dərc beydə bə mıəllimon, ruşinfikon,
şoqirdon, tələbon ovardemon:

...“Sıə Tolış” qəzetə çı rujiku bəpeştə ruşin kardeydə eli
ədəbiyoti ıştə səyfonədə. Bəçəy qoroşnə tolışə eli ədəbiyoti
qırdə karde-karde bə “Sıə Tolışi” redaksiyə vığandey mıəlli-
monku, məktəbi tələbonku iyən həmə həvəskoronku xahiş
kardəmon” (“ST”, N-60 (318) 19.10.1935) Azərboyconi har
vırədə qeşə hərəkot (lıvemon) rost be ki, tolışə folklorə
nımunon vığandə bıbu bə qəzetə. Folklorə hərəkot həmməy
əhotə kardeydə Qafqazi. Bı sohədə Zaqafqaziyə olimpiada təsis
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beydə. Bə Zaqafqaziyə olimpiada əşiə jenon tərəfo hozı
kardəbıə eli mahniyonən dərc beydə qəzetonədə:

Qıləy sıə sefim doyim bəşədə,
Ha qılım, ha qılım, ha lay-lay xanım.
Çanqəy rəyhon əbim yoyım kəşədə,
Ha vılım, ha vılım, halay, ay xanım...

(Qırdə əkə: İ. Bəşirov. “ST” N- 61 (319) 04.11. 1935)

Umumən tolışə folklori qırdə kardeədə vey aktivəti nişo
doydən İsaq Bəşirov, Mirzəli Sadıqov, Mamustavıj Səyyarə
Qubadova... Manqi bədiqə çı Muzəffər Nəsirli dərc beydə bə
tolışə ictimaiyəti vey oşnə bıə məşhurə sanbalinə məqolə, “Sıə
Tolış” rujnomə 2 numrədə: “Tolışə folklori həxədə çan qıləyni
sıxan” (diyəkə: “ST” 67 (325) 18.12.1935 – N- 69 (327)
31.12.1935) In məqolə peşo bəştə mıəllifi səy bəlo vardeydə,
Muzəffər Nəsirli ittihom kardeyo alət (vositə) beydə...

Repressiya dəvom kardeydə...

In navşəti, mədəni sohədə ın oğuron 30-nə soron oxoyədə
qınyeydə bə kəzəl . Soveti kişvəri həmməyədə, kutləviə
repressiyon bino beydən həmən Azərboyconədə, bə cımləo
Tolışədən. Xəlqi ən çokə zoon, ruşinfikon hay de qıləy vonə
eqəteydən, romə beydən bə Qazaxıstani həmoon, bə Sibiri
vişon. Tolışi zıvonədə dərson dəvardə beydənin həni
məktəbonədə. Bı zıvonədə ğədəğən kardə beydə kitob iyən
qəzeti nəşron. Hətto icozə doə beydəni “tolış” sıxani voteən.
“Tolışə ovəco” nom əvəz beydə de “Lankon- Ostoro ovəco”, “
Tolışə zonə” əvəz kardə beydə de “Lankon-Ostoro zonə” nomi.
(Esə “Cənub” voteydən) Ha jıqo həmmə xalqon de i ğələmi
hərəkəti həmə rəsmiyə sənədonədə, bə cımləo pasrortonədəən
kardə beydə “azərboyconıj”. (diyəkə: 16, iyən əyo, səh.21)



64

Muzəffər Nəsirli İbrahimzodə hədəfədəy...

Muzəffər Nəsirli İbrahimzodə (movardəruj: 1902, Lankoni
Şağləkujə– mardəruj: 1944, Masalli şəhər) ıştə devri nominə
zıvonşınos, şair, folklorşınos, pedaqoq iyən jurnalist bıə. Əy
deştə əməliyə fəaliyəti- de sıdqı-dıli xıdmət kardəşe bəştə
xəlqi. 1920- nə sorədə təsis beydə “Tolışi diyori umutə
cəmiyət”, əv əyo fəal şirkət kardeydə, peşo həminə cəmiyəti
sədr beydə. Bı devrədə məşhurə zıvonşınos, folklorşınos B. V.
Milleri dıqqəti cəlb kardeydə bəştə. M. Nəsirli Tolışə folklori
qırdəkardey, nəşr kardey, tədğiğ kardey roədə fədokorəti
kardeydə. 1928- nə sori iminə kərə handeydən radioədə
tolışiədə folklorə nımunon.

M. Nəsirli xəyli koon kardəşe Tolışə məktəbonədə
nuperəsə-cıvonə nəslon səvodin beyro. De Şohub Mursəlovi bə
ico nıvışteydə 1929-nə sori tolışə zıvonədə iminə tolışə
kitobon: “Tolışi mahniyon”, “Jimoni ro”, “Tojə məktəb”,
“Əlifbo”, “Tolışə zıvon” i. c. Iştə vaxtədə vey bəhrəynə
vəsaiton bin ın kitobon. Filoloqiyə e.n. Əsqər Quliyev ə devri
xarakterizə kardeədə nıvışteydə: ”...B. Çobanzadə, A. Şərifov
milliyətiyo tatarbin, N. Aşmarin- çuvaş, A. Xifeldt - Şimunyaki
– eston, X. Xocayev – ozbək, M. Kamil –tırk, İ. Staşi – laz, X
Niyazov – kırd, M. Nəsirli tolışbe. Əsıl beynəlmilələ xeyzon
sərost kardəbe əvon. Niyətışon pok, koşon təmizbe çəvon: bə
azəriə-tırkə zıvoni xıdmət kardeydəbin. Imruj de cəsorəti vote
bəzınemon ki, əvon noəşone çı zıvonşınosəti ğoymə
bınovırə!”...(17)

Mərağınə istedadinə şəxsiyət bıə M. Nəsirli, çokə tar əjəni-
bən, de barzə sədo əhandibən. Bo səhnə hozı əkəybən ıştə
satirikə hikayon. Çı təmşoon rejissorən, aktyorən ıştən
əbiybən...

M. Nəsirli həmən talantinə şairbe, şeeronış çap əbi devri
mətbuatədə. Deştə mıasirinə şairə həmron əy vey fərqış hestbe:
Şeeronədə nəzmi ğayda-ğanunon çəş əkəy, çəy nıvıştə
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şeeronədə ıştə vırədə əbi hıcə, təqti, rədif, obrazəti, məcazəti,
iyən poetikə ifodon:

Yodomon benıbəşe ə dəvardə rujon,
Çı dızdon əsirbin fəğırə tolışon.
Pus əbin, əmardin kosibə divojon,
Tı perxoniye əvon, doy bəvon ruzon...
(“Ğızılə ğoşun”,“KT”, N-8, 25.02.1931)

Bə M.Nəsirli ın veycəhətinə fəaliyəti yolə ğıymət doy əvəzi,
hiç niyədə həbsışon karde əv, 1936-nə sori bənə xəlqi deşmeni
qətəbe əv. Bə Bayıli turmə dənoəbe, 7 sor ko doəbe bəy. 3 sor
Daşkəndi şəhər noxəşxonədə mıalicə bey bəpəştə, sənibəton
diyə kardəbe bəçəy koy, əsosinə subut nıbero həbso ozod
kardəbe əv. İ mıddət Abşeroni Məştəğə qəsəbədə tərbiyəvon,
peşo Masalli məktəbonədə (Bədəlon, Diqo) muəllim ko
kardışe. (diyəkə: 18)

Tolışi rostbemonədə dıqlə şəxsiyəti rol...

XX əsri 20-30-nə soronədə tolışi mədəni- kutləvi, ədəbi-
bədii, elmi- texniki inkioşfədə, milli-bəşəri rostbemonədə dıqlə
şəxsiyəti rol həmməysə barz bıə: Muzəffər Nəsirli iyən Zul-
fuqar Əhmədzodə. Həminə devri tədğığbıkə alim Hilal Məm-
mədzadə nıvışteydə ki, Moskva şəhər Mərkəzi Devlət kitob-
xonədə 1929-1930-nə soronədə tolışi zıvonədə, latıni qrafikədə
dərc bıə 5 həzosə vey bıə mədəniə, kutləviə, elmiə kitobon,
dərsvonon, məqaləon, çapə vəsaiton oqətə beydə. ..(diyəkə 14,
s.159) Çı əsəron veyni muəllif 2 kəse: M. Nəsirli iyən Z.Əh-
mədzodə. Məsələn, jinə dərsə kitobon, vəsaiton məhz əvon
nıvıştəşone dı kəsnə- icoli:

“Zəhmət iyən məktəb” (...dərsvonə kitob)1930
“Jimoni ro (bo besəvodon vəsait,1931
“Seynə sor” (bo kolxoə məktəbono) 1931
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“Zərbəyn” (bo kam əzıno) 1932
“Tojə jimon” (...qıraətə kitob. 1932
“Sıə kolxoz” (bo besəvodono) 1932
“Handə kitob” (bo yolono) 1933
“Əlifbo” 1933
“Handə kitob” (bo III dərsə soriyo) 1933
“Handə kitob” (bo II dərsə soriyo) 1933
“Tolışə zıvon” (qramer iyən nıvıştə ğaydon, 1934
“Handə kitob” (...məktəbi navnə qurupiyo) 1934
”Handə kitob” (bo yolono) 1935
(diyəkə: 14, s.159-160)

Bəs çiçbe çe Zulfuqar Əhmədzodə qıno?

Tolışi milliyə-mədəniyə hərəkoti lider, jurnalist, publisist,
tərcuməvon, istedadinə pedaqoq-mıəllim, ictimaiyə-siyasiyə
xodim, ıştə devri nominə şair!.. Dəvardə əsri 20-30-nə soro-
nədə çand qılə yolə vəzifonədə koəkə dahiyə şəxsiyət bəpe
boçi de du- təlbisə ittihomon həbs bıbuy, çəy şəxsiyəti həxədə
qəp jəyən ğədəğən bıbuy?

“Çumçıko milliyətış tolışbe çəy! Əv talantbe! Ozodə fik-
bıkə, sərbəst qəpəjənbe! Betars-besifariş bınıvıştbe!..

XX əsri 30-nə soronədə bə çəmə milliyə hərəkoti, bə çəmə
tolışə zıvoni, mədəniyəti-hınəsənəti bınovonon jıqo qıləy
doğışon jəy ki, hələ esətən “tolış” sıxani bə zıvon vardeədə
kam mandeydə cinayət hisob bubu!..”(8, s.4)

Xıdo bətı rəhmət bıko, Zulfuqar dədə, bini çanə yolə vəzi-
fonədə ko karde, hestbe pulən, kəən, boğən... fəqət milləti dardi
kəşey çe harçiku bənav zıne, şəv-ruj çe tolışon, çe Tolışə
məholi ımrujnəni, peşnəni fikfamı karde, bə tolışon aid nıvışte
50- sə vey kitobon...” (8, s.4)

Həzo-həzo vəzifədə koəkə şəxson, behisobə məmuron, ba-
handon, alimon... hestin ki, milliyətışon tolışe, keşkə ıştıku
peqətəşonbəy ibrət, bə tolışon- bə dədə yurdi Tolışi bənə tı



67

bıəbəyşone mehıbbət, çe mehıbbəti sırron omutəbəyn ıştıku:
Z. Əhmədzodə ıştə devri yolə sənətkobe...

Nənon hələm zandənişone jıqo zoə! Çəy ədəbiyə-bədiiyə
fəoliyəti sə-bınış ni! Əv həm nıvışteydəbe, həmən devləti
koonədə səy kardeydəbe, vəzifə bardeydəbe, fəoliyət nişo
doydəbe ictimaiyə koonədə...

Çan qılə şeerə kitobon, çanədə poemon, “Tolışə kinə” no-
mədə pyesi, bo məktəbi əğılon nıvıştə bıə dərsvonon, elmiyə
məqoləon, publisistə əsəron mıəllifbe!..

De yolə məhorəti iyən ustoəti bədiiyə əsəron nıvışteydəbe
həm Azərboyconi tırkiyədə, həmən tolışiyədə. Tərcumə karde-
ydəbe urusə, tırkə, dınyoə ədəbiyotiku bəştə inə zıvon nobənoə
şedevrə kitobon.

“Artikə daston” poemə çəy ofəyevonəti çilinqə hisob kardey
bəbe!..(13, s. 12-13) 500 sətırədə iborət bıə “Arktikə daston”
poema nıvıştə biə 1934-nə sori fevralə-martə manqonədə.
Həmonə əsər bə Çelyuskinəvojon həsr bıə şeerə mısabiqədə
loyiğ vində bıə bə 5 həzo rubl pul mıkofoti.

Mısobiqədə mıəllifon şirkət kardeydəbin de nunəkıleyə
imzoon. Mısobiqə səkıştədə elon kardəbe ki, “Qoqərçin”(kafte)
ləğəbinə şair ğalibe, xahiş kardeydəmon boy beşu bə rəyasət
heyəti tribunə. Zulfuqar Əhmədzodə beşeydə bə nav. Salon
əşteydə bə səpo, dastkə jəydən bo ğalibi.

Çə devri məşhurə şairon: S. Rustəm, S. Vurğun, H. Cavid,
M. Rahim, M. Muşfiq i. c. bınıvışton Dədə Zulfuqari təbrik
kardeydən. S. Vurğun dəkırneydə əy bəştə sinə, voteydə:
“Tınən biş yolə nominə şair!” (6)

Çand sor bənav: “Tolışədə şair nibəbe, bıbuyən mahir ni-
bəbe”- votə Mikayil Muşfiq ıştə səhvi etirof kardeydə, uzr
piyedəşe ğalibiku.
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Z. Əhmədzodə zumandə ğələmi xıvandbe...

Məhz çəy mıborəkə (budə) ğələmi məhsule həm bə Azər-
boyconi tırki, həmən bə tolışi nıvıştəyon! Şair deştə həmişə-
bəyjiyə əsəron, de besə-bebınə ilhomi zuy təsvir iyən tərənnum
kardeydə ıştə xəlqi ozodə rufi, şan-şohrətinə rujon, azizə vətəni
- Azərboyconi bemislə təbiiyə mənzəron... De sıxtı-dıli vəsf
kardeydə Tolışə məholi qəncinə tarıxi, imrujnə şənə-şərofətinə
dutemoni- soxtemoni, nailiyəton, əməni dınyoədə məşhur bıkə
zəminijiyə-zəminipeyə nadirə neməton...

Iştə ədəbiyə fəoliyətədə bə sovet devləti, bə kommunist
partiyə, bəçəy rəhbəron nıvıştəşbe çanə tarifon, bənə sodiqə
vətəndo, bənə patriotə şairi, bənə ən bovəynə-sodiqə məmuri
xıdmət kardəşbe bə sovet hukuməti. Jıqo yolə dıləxıvand
oxoyədə bə çe ruj mande? De ən ibtidaiyə, besəviyə, saxtə
ittihomon qəteşone- vığandışone əv bə Sibiri vişon .

Qıləy xotirə...

18 sor bə represiyə ğıbonşə lankonıj Yusif Qəribov nıvış-
teydə: “Hakimi handışe tolışə zıvonədə çap bıə “Sıə tolış”
rujnoməku bə V. İ. Lenini həsr bıə şeeri i poə:

- Lenin çəmə rəhbəre,
Bə dınyo bərobəre...
Oqarde bə Zulfuqari votışe:
-Tı nıvıştə?
Əyən votışe:
-Bəli.

Hakimi xəbə səşe çəyku:
-Mənəş çiçe?
Zulfuqari votışe:

-Lenin bizə rəhbərdir,
O, dünyaya bərabərdir!
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Hakimi “O” sıxanış ehandışe de məxsusi ləfzi, qordınişe
dim bə prokurori, votışe:

- Məlumbe, həbs bənine.
Demiyən Zulfuqar Əhmədzodə doəbe həbskardə hıkm.” (I)

İstedod haco bə buruz doydə ıştəni...

Z.Əhmədzodəku bıə istedod ıştənı har sahədə, haco bə buruz
ədəy: hətto həbsxonədən, diyəroə Sibirədən! Bə nombıə çəy
həyo-hurmət, çəy nıvıştəyon, çəy şəxsiyət. Çəmə umumədəbi-
yoti qəncinbıkə ən barizə nımunəyonin çəy Sibiriku həm de
nəzmi, həm de nəsri nıvıştə bıə-bə nobənoə unvonon vığandə
bıə naməyon, şeeron...

Bə İ.V.Stalini unvan bıə “Şairin andı”(şairi ğəssəm), bə
S.Vurğuni vığandə bıə “And” (ğəssəm) nominə əsəron çe me-
muarə janrı ən çokə ərməğonon hisob kardey bəbe. Çe əsəron
hestışone məxsusə vırə Zulfuqar Əhmədzodə əzəmətinə şəxsi-
yəti, çəy ictimaiyə-ədəbiyə fəoliyəti omute roədə...

Vey qeşe çı Z. Əhmədzodə ofəyəvonəti mərə...

Azərboyconi ədəbiyoti har se curədə: nəzm, nəsr, dramədə;
har məzmunədə: lirikə, satirikə, fəlsəfiyə-publisistə... əsəron
nıvıştəşe əy; dı zıvonədə (bə tırki, bə tolışi) çanədə əsəron hes-
tışe ki, çəvonədə i poə bə ədəbi ictimaiyəti məlume, əmandəni
arxivonədə, dastonədə ya kiliti jiyo eparçiniyə bıə, ya
pıxeydə...

Şairi inə zıvonədə nıvıştə bıə “Tolışi jimon” poema hestışe
məxsusə vırə çəy ofəyəvonətiyədə. Əsər həsr bıə bə Tolışə xəl-
qi maddiyə-mənəviyə mədəniyəti, bəçəy milliyə-məişəti, adət-
ənənon:

Tolışi məhol, hay xosə vətən,
Iştı umriko vey soron şeydən.
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Ujnən zıneydənin vey kəson tıni,
Iştı devləti, ıştı hestı- ni.

Dilbo çimənon, ıştı vənəşon,
Kəməkiə roon, ə yolə vişon,
Ə xosə boğçon, məhbubə vılon,
Əyo handeydən ha ruj bılbılon...
(“Tolışi jimon ” 12, s. 11)

Tolışə poeziyədə “Dəvardə rujon” vırə...

Şairi ofəyəvonətiyədə yolə nəzə cəlb kardeydə çəy inə zıvonə-
də nıvıştə bıə “Dəvardə rujon” poema. Əsər Tolışə xanon (əsosən
Mir Abos bəqi) hukumronəti devrədə tolışi facihə jimon, çətinə
məişət de tarixiə fakton, de şoydon xotiron bə ğələm sə bıə.

Bı həxədə şair ıştən jıqo nıvıştedə mıqəddimədə: “Çımı
poema- “Dəvardə rujon” Tolışi zəhmətkeşə xəlqi nav inqilabi
ictimoi-iqtisodiyə jimoniko votedə. Moğonikoş qətə tosə
Mazəndəroni vişon – Kaspi dıyo cənub- qərbi sohilon iyən
tolışi bandonədə sokin bıə ım nobənəsoə xəlqi navinqilobi
jimoni təsvir kardeyo çokə bolşevikə dılış bənine, əv, ım yasinə
satılon vindeyro oqəte bızını ıştə çəşə ason. Az tosə esəti hələ
ıştə bəmem bə fik niyome, ujnən de joqo çı vekon i poə telə
həqiqəton bemane nıvışteyro çəşə asonım kali kərə bəmı ro
nədəyn. Im vəziyətən təsadufiyən nıbe. Çı facion coninə şoyobə
piyə pıə- moənımonən ıştə bə konə eqniyə çəşon de asi pur
nıkardəy ım tarixə fakton nəğıl karde nəznin bəmə...” (14, s.15)

İtono bande, itono dıyoy,
Vəyşt ki voteydən, əv ənə iyoy!
Maştə çe dıyo pemeydə həşi,
Dəvətdə bə vılon, bə doon bəşi.
Livonsə şivon viriski doydən,
Handeydə kijon, qılon obeydən.
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Viriski doydə çəmə bandı-ku,
Çimənon, vişon, ovə dinqə cu…
(“Davardə rujon”, 13, s.5)

Z. Əhmədzodə yolə simaye Azərboyconi ədəbiyotədə...

Z. Əhmədzodə Azərboyconi tolışə ədəbiyoti, mədəniyəti,
hınəsənəti sahədə besə-bebınə xıdməton bıə ədəbiyə simaye.
Çəy ən çokə sifətonədə qıləyni əvəznıbə tərcuməvon beye. Çəy
həm urusiku bə tolışi (A.P.Çexov, A.S.Puşkin, Demyan
Bednıy, N. Nekrasov, L.Andreyev, A.Yakovleviku peqordıni-
yəyon...), həmən tırkiku bə tolışi (M.F.Axundzodə, M.Ə. Sabir,
S.S.Axundov, Mir Cəlaliku peqordinəyon) esətən handə
beydən şin-şini. Dınyo ədəbiyoti korifeyon (Cek London,
A.Nikaş, Daniyel Defo, Conatan Svift...) dəçəy tərcumə, dəçəy
redaktə bə tolışi qəp jəşone bo xosə bahandon. (2)

Təbiəti ğaydəy: Siyo avə çı Həşi vəy qəteyro vey cəhd bə-
kay, əmma çı Həşi vəşə ruşnə, sutə otəşi vədə vey tov varde
əzıniy, zılmoti bənə moy ləvə bəkay, bə huzur bebəşe Həşi!

Z.Əhmədzodə çe tolışi poeziyə Həşiyey!

Tolışə xəlqi xunə yodədə, Azərboyconi dıləqıppədə əbədi
bəvəşe Zulfuqar!

Bovə bıkənən, Z. Əhmədzodə bitovə şəxsiyəti, çəy qəncinə
ictimaiyə-siyasiyə, ədəbiyə-bədiiyə fəoliyəti həxədə tədğiğaton
bəbarden, kinofilmon bəkəşen, bədiiyə əsəron bənıvışten hələm
çiyo jıqoşə...

Fəğət har kərə Dədə Zulfuqari nomi kəşeədə bətəve çəmə
dıli sə. Vəş bəqəte-bəsute çəmə dıl-ciqə, əncəx bıyon əbini,
qavərən şəhlə bəje, ruşnə bədo bə hıtə dılon. Məşəl bəbe bo
tolışə xəlqi, bəçəy heste-ni, ehtişaminə tarıxi, dəbətıve bəçəy
bəsə poysə eştə ruji, mıstəqılə peşonə jimoni, bənə çordə şəvə
Ovşumi ruşin bəkay əy...
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De Dədə Zulfuqari pekardə ruşnə bəçəy didor şə Tofiğ İl-
hom, Şəkər Aslan, Əhəd Muxtar, S. Cavanşir, Huccətulla...
haliyədə dəçəy ruşnə nıvışteydə Vəlişah, Məsudi Devran, Əli
Nasir, Xanəli Tolış, Rza Musa, Mirtəği Xilqət, Nəriman Ağa-
zadə, Əsqəri Fikrət, Malik Şərif, Talıbi Şahan, Əhmədi Sohrab,
Şahmirzə Tolışəxun, Dıləsut, Səftər, Qəzənə, Əbdul Rza,
Bəxtiyar Ruşin, Mehman Qaraxanizoə, Camal Lələzoə, Zabil
Mədoj, İlqar Myonkuj i. c. tolışə şairon, dəvom kardeydən çı
Dədə Zulfuqari koy

Im çı Dədə Zulfuqari zəhməti təntənəy!

Zulfuqari məktəb əbədi bəvəşe!

Zulfuqari məktəb tojə mərhələdəy, esətnəni tolışə poeziyədə
bənə mənəviyə rəhbəri tərənnum beydə Zulfuqar. Şair Vəlişah
əy “tolışə xəlqi çəş, çəy kəş-por, şeerə dınyo çilinqə” hisob
kardeydə:

Şeeri bəş be Zulfuqar,
Xəlqi kəş be Zulfuqar,
Çəmə çəş be Zulfuqar,
Çəşmə ku bə honimon,
Əmə tolışonimon!(14, 6)

Rəhmətşə Tofiğ İlham Zulfuqari şeeriyəti zıneydəbe bo şai-
rə nəslon şini-şəkə, anqivin-şon:

Zıneydəmon xəyri, şəri,
Hiçki bəmə nısıri.
Şairə Zulfuqari
Şeeriyəti şonimon,
Əmə tolışonimon!(14,6)

Rəhmətşə şair, publisist, tərcuməvon Əhəd Moxtar poema
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həsr kardeydə bəştə bı ustodi, peyə ğıymət doydə bəçəy
şeeriyəti:

Ki bənə vote Tolış qədəye?
Tolış bəməno qıləy nənəye,
Şinə boliye, xosə inəye,
Qədə nəvəye, yolə dədəye...
Tolışi fəxr Əhmədi zoəye,
Zulfuqar Pensəj Əhmədzodəye!.. (14, 7)

72 sininə şair Xanəli Tolış voteydə bəy tolışə şairon
vədəbışı, ilhombıdə rəhbər:

Tolışə şairon dədə Zulfuqar,
Mandəbiş, mandeydəş vədə, Zulfuqar,
İlhomi ıştıku səydən, Zulfuqar,
Tolışə şairon, tolışə şeeron. (14, 7)
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XX ƏSRİ 20-30-NƏ SORONO
TOLIŞƏ POEZİYƏO KALİ  NIMUNƏYON

ZULFUQAR ƏHMƏDZODƏ

DƏVARDƏ  RUJON
(i poə)

İtono bande, itono dıyoy,
Vəyşt ki voteydən, əv ənə iyoy.
Maştə çı dıyo pemeydə Həşi,
Dəvətdə bə vılon, bə doon bəşi.
Livonsə şığon viriski doydən,
Handeydə kijon, qıton obeydən.
Viriski doydə həmə bandı- ku,
Çimənon, vişon, ovə dinqə çu.
Viriski doydə çı dinqi novon,
Çəxi pəronsə ekardə ovon.
Hoqo qardə çəx viriski doydə,
Bənəy əlmosi tılon şodoydə.
Tolışi diyon həmə haymədən,
Çı di penconən viriski doydən.
Sipyə vokırə kuloson ısə,
Sinov hardeydən dıyo dimisə.
Ləpə əvoni şoddə- qəteydə,
Tarseydəni əv, hoq bənav şeydə.
Moy əqətonən şeydən bo moyo,
Bənəy çiməniy bəvono dıyo...

(Z. Əhmədzodə. “Vıjniəbə əsəron”, P. 2002, s. 19)
TOLIŞİ JİMON

(İ poə)
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Tolışi məhol, hay xosə vətən!
Iştı umriku vey soron şeydən.
Ujnən zındənin vey kəson tıni,
Iştı devləti, ıştı heste-ni.
Dılbə çimənon, ıştı vənəşon.
Kəməkiə roon, ə yolə vişon.
Ə xosə boğçon, məhbubə vılon,
Əyo handeydən harruj bılbılon.
Iştı bostonon xavzə zımsoni
Bə puri-boli hiç vırədə ni.
Iştı biyə doon, ə mivə boğon
Bə vəyu mandən ə sefə toğon.
Harcurə bırzon vardə ıştı tuk,
Əyo ko kardə həmə yolı- ruk.
Iştı cu ovon bənəy əlmosin,
Moy, mıvı-kijon bə dınyo vəsin.
Iştı kəfşənon purin de vıli,
De şonapapu, verdı, bılbıli...
Zımıston omeydən ranqinə bəton,
Bətı rəseədə votdən sıbəton.
Emeydən ıştı çimənonədə,
Mırdovon, tukon, kəfşənonədə...

(Z. Əhmədzodə. “Vıjniəbə əsəron”, P. 2002, s. 66)

MUZƏFFƏR NƏSİRLİ

KIZILƏ ĞOŞUN

İd bıkən, həmron, İdmone ımruj,
Zumand beydə kızılə ğoşun rujbəruj.
Umutdən çı dave çəmoni harruj,
Senzə sorə idi bıkəmon ımruj.
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Yodo benıbəşe  dəvardə rujon,
Çı dızdon əsirbin fəğırə tolışon.
Pust əbin- əmardin kosibə divojon.
Tı peroxne əvon, doy bəvon ruzon.

İtono təlim vindon, itono handon,
De tifanqi, de topi nışonə ğandon.
Bə şəvən- bə rujən dastondəy tifanq,
Çəş kardon demani Qız yurdi bandon.

Tıniş çəş əkə Şura sərhəddon,
Deşmeni vindeədə doydəniş əmon.
Şımə çok umutton Lenini sıxanon,
Bıjiənən, bıjiəmon, kızılə ğoşunon.

(“Kızıl Talış” qəz. s. 3,  № 8, 25.02.1931)

XANOĞLAN  QULİYEV

ƏVƏSOR

Gamin beydə, əvəsor omeydə,
Çimən, hiyon kavu beydə.
Həmə dılon olovneydə,
“Ho-ho”  sədo tukonədə.

Bı vaxtiyən tukə koon,
Baz vardeyo vey tədbiron.
Sıftə kərə zərbəçinon
Vanqkardeydən: Ha həmron!

Tukə koye, boən esət
Bıkəşəmon iyo zəhmət.
Bə icoli ko bıkəmon,
Barzə bəşə bısənəmon.
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Tukə koye, kolxozçiyon
Onıbəqnen bəromen tukon.
Co-co qardən bırzə lekon.
Çəş bebəşe çı tənbəlon.

Bıbən mubarizə de bədxoon,
De sinfi deşmenon, de kanə məlon.
Im tojə əvəsore, ha çımı boon,
Hektaron bekə çıl senteron..

(“Sıə tolış” № 60 (318) 20.10.1935)

QUDRƏT QULİYEV

ÇAY

Həsrət kəşdəbiş tı bə tolışə kinə,
Eqıne bə məholımon bənə astovə.
Çimənon hiyonədə əməni çəş əkə
Sovxozi, kolxozi hiyonədə çay.

Arzuş əkəşim penc sor bənav,
Mehibbətım be, perosnım tıni.
Yolə babonku mandə kaştori
Peqordnım-bıkaşdım çokə kavuə çay.

Tolışi elonədə ruşni rost kardə
Əzbər bəş tı duston zıvonədə.
Boladi, Viyəvuli kaştoronədə.
Zyod beydə, ezavzidə ıştı sahə çay.

Aşıq bəm bəştı bə xosə kulon,
Duz bəkan bakaşden tolışə kinon.
Dəhureydə bə kavuəti, həm bəştı
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Mahneon bəvotem xosə-nozə çay.

Əpimni i kulən deşmen barışdo,
Zəminədə tıni şodə- bıpıxno.
Kulonı bınədə əməlon çımı
Bımandı əməlon zəhmətonım çay.

Bə rəhbəri- Stalini səlomım heste,
Bə yolə Oktyabri sovğətım heste.
Vəhşiyon mənzılbə vişon dılədə
Se sinədəy perəsə çımı xosə çay

(“Sıə Tolış” № 62(320) 07.11.1935)

Ə. HUMMƏT

ÇAY

Çoknə be ki, beşiş bı məhol,
Vey xosə buməyiş, ha nozə çay.
Tolışi məholı dənoy tı bə yod,
Çəmə boğonədə reçin biş tı çay.

Lap kanə məskənı Yapon iyən Çin
Isət çəmə vişon kardeydəş reçin.
Zil kavuyədə səkardə axçin.
Pehardə ə kavuəti bəştı nomi çay.

Tapdag kaşbe ım vıron çari harunon,
Ə vıron ki sədo ədəyn lorunon.
Isət həmə eğandəbe voə obodion
Dərosneye de kavuəti ım vıronın çay.

Bınıvıştom çanə, bətasbe ğələm,
Co nibəbe tıku, tı bızın, dılım.
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Isət qıləy sıxan tı bıvot, bızınım,
Bəməno tıni ki vığandışe, xosə çay?

Vığandə kəsi mınən zınəme,
Əv həmro Stalini bəmə soğət be.
Tolışi məholdə həniyən zyod be.
Təbrikon ebəjem bəştı xoto, çay

(“Sıə Tolış”, № 69 (327) 31.12.1935)

İSAQ BƏŞİROV

BOĞ

Bin çı xose çəmə boğ,
Limo çayə vılo toğ.

Livə kavu, miyvə zard,
Bə deşmeni doydə dard.

Toğon bə resə mandən,
Bə diə əkə həzz doydən.

Çayə kulon qıtı kay,
Deşmenon diyən ekay.

...Az bətı nozə bəkam,
Nozə bəkam, soz bəkam

Qırdı tonı bəqardem,
Bətı mehibbət bəkardem.

(“Sıə Tolış”, № 69 (327) 31.12.1935)
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QUDRƏT KAZIMOV

TRAKTOR

Ozodim esət,
Ozode zəhmət.
Şo kardəş mıni tı, traktor.
Zəminon romeydəş,
Həm çəpə doydəş.
Bəmı vey rohətion doydəş.

Iştı roədə zəhmətım kəşə.
Əpımni toniku rəd bıbum.
Xosə məhsuloş dardonım dəvoş.
Obodi eğandə bə məhol.

Bəsə tı nışdəm,
Kəşon perışdəm.
Tınd poyeydəş, “ho-hə” votdənim

Zəmini romeydəş,
Romeydəş, kaşdeydəş.
Hiyonədə həm ruşnə kardeydəş

Xotom omeədə
Im xosə rujon.
Bəpyeme bəştı sə bıqardım.
Arzuonım səy, xan-bəqon tasəy.
Məlo molxıvonon tı hasəy

Xanonku  zillət,
Məlonku tohmət,
Vindənim az, xəyləki şom
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Zəminən çəmə
Məhsulış boəmə
Traktoron ıştən romeydəm.

Kaşteko qardəş,
Devenən kardəş.
Oqard xəməni ısə tı bıkə.

Xəməni bıkə,
Məhsulış təmizkə.
Kırneə quşon detı kardeydə.

Çımı har koədəş,
Zəhmətkəş bıvəş.
Rizimon şeydə vey de tovi.

Bızın tı mıni,
Ehtiyocım ni.
Mədəniə quzaran dəvoneydəm...

(“Sıə Tolış”, № 69 (327) 31.12.1935)

ABBAS QULİYEV

OKTYABR

1917-nə sorədə,
Oktyabrə manqi oxonə rujədə
Fəhlə de divıjon xunışun ekarde,
Şura Hukumətışon oxoy bə dast varde

Ozodəti iyo elan be.
Zəmin bə divojon doə be.
Fabrik-zavodon sohibonku sə be.
Bə fəhlon həmə əvon doə be.
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Məmləkətədə kanə adəton
Ni kardəbe çəmə deşmenon.
Sosializm roədə i bin milləton.
Obe diyonədə Şura məktəbon.

Şura roədə yolə planon.
Məmləkətədə qonə sənayeon.
İminə pensorə plani ekarde,
Eğandışe yolə obodion.

Kolxoz-sovxozon təşkil kardə bıə,
Kanə dəbon çı aron beşə.
Dıminə pensorə planı varde,
Sosializm roon ruşinə karde.

Yolə sənaye bo tojə diyono
Hozı kardışe yolə maşinon.
Traktor romeydə, maşin kaşdeydə,
Bə ton malatolkə xəmən kardedə.

Cındıri dılədə nəvə kosibon
Esə viriski doydə çəvon libason.
Nıvində subit-kaloş tankardən,
Kulubədə nıştən, kitobon handən.

Dınyo fəhlon həmə i bəben,
Ku bıkən zılmi çəy kardə çəşon
Bıroson bə vırə Marks- Engelsi,
Lenin-Stalini votə sıxanon-
Rostkən dınyoədə sıə boydəğon.

(“Sıə Tolış”, № 62(320) 07.11.1935)
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AŞIQ MİRZƏ

RUŞNƏ EQINİE

Virisqiş doy, eqınie bə dınyo ruşnəş,
Şoyə çəşonımon purbe ovəsəş.
Diyəkə umutəbe konstitusiya,
Votəbe zıvonədə qıləy dastanbe.

Oməy qəzet bə xəlqi votışe oşqo
Həmə zınəy ısət çəmə ğanun jıqo.
Kolxozçiyonku rosbe barzə şoyvo,
Dəçıkəyn bəyəndı con-con votəynbe.

Çı kolxozi aşıqim duzə sıxanıme,
Tojə ğanun çımı dı çəşonıme.
Sovet çəmə, sosializm çəməne.
Bobəmon səfoş qıləy dovranbe.

Boəməno noəbe ım şoyə jimon,
Dəlarzəy bəşəryət, vılobe hanon.
Aşmardə be əğlon, şo be nənəon,
Səşone pul, dərostəyn sıə bəzəqinbe.

Oməy ın şoyə xəbə, boəmə rəsəy,
Bə şən elkəmon iyən bə həmə rəsəy.
Bəhande- bəvote ım Aşıq Mirzə:
Zıvonondə votə qıləy dastanbe.

(“Sıə tolış”, № 50 (438) 07.11.1937)
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AŞIQ AFAQ

BƏ STALİNİ

Pevılo bıə şohrətı bə dınyo dim,
Bo eli sipyə ruj varde, Stalin.
Iştı devrədə jiyey, jimon dəvoniey
Xoş omeydə sorbəsor bəmə, Stalin.

Səfoynə vaxte çı sosializma,
Cıvonə vaxte çı konstitusiya.
Kolxozon ğəşənqə boğı- boğıça,
Hiyon dərosniyəşe vılon, Stalin.

Lenini vəsiyət har vaxt yodədə,
Ruli zu heste ıştı nomədə.
Sute xainon sutə otəşədə,
Deşmenon doy bə ovi, Stalin.

Azizə Şmidti bə diəro elkon
Şey aeroplanış bələd bə roon,
Sıə boydəğışon ejey bə bandon,
Xaricion eqınin həd-bəhəd, Stalin.

Roədə ğıbon şey Afaqi in con,
Boəməno onoy şəninə devron.
Çı zəhmətkəş xəlqi dust, həm mehribon,
Nomı dəvarde zıvon bə zıvon, Stalin.

(“Sıə tolış”, № 50 (438) 07.11.1937)
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III  SEMONƏ

IMRUJNƏ TOLIŞƏ ƏDƏBİYOT

(ədəbiyə xulasə)

XX əsri 80-nə soron orəxədə Azərboycon Milliyə Hərəkoti
(Tolışə Lıvemoni) vaxtonədə bo tolışə ədəbiyoti rostbeyo,
sənibəçəton mınbitə şəroit bə məydon oməy... Lankonədə
“Fovcul - fusəha” ədəbiyə məclis sənibəton dəşe bə fəaliyyət.
Lankoni Ənıvışton İcoli zumand be, bə tırki – bə tolışi nıvıştə
uzvonış vey be. “Ğonçə” (Masalli),“Ruşnə” (Lankon) tolışə
poeziya məşğəlon bino be. 90-nə soron lap sıftəku Tolışi
mərkəzə şəhəronədə (Lankon, Ostoro, Lik, Masalli) rayonə ruj-
nomonədə dərc be tolışə səhifəyon. 20.02.1992 - nə soriku
“Tolışi sədo” rujnomə bino kardışe çap be. Boku şəhrədə tolı-
şiədə 15 dəyğəynə (?) rədio qəp bə efir beşe...Tolışə şairon
şeerə, nəsrə kitobon çap bin...Cabbar Əliyevi (Masalli, Bədə-
lon) “Yolon sıxan” (B.1990) tolışiədə çap bıə sıftənə kitob be.

Tolışə məholədə bə tolışi hande – nıvışte dəb eqınie, tolışi
omute - qəp jəy oqarde bə yolə hərəkot: tolışə mınəvvəron,
ruşinfikon binoşon karde bə tolışi hande-nıvışte. Tolışə hınə-
sənəti inkişofi sur`ət peğətışe: tolışiədə tojə mahneyon nıvıştə
bin, bə tolışi handə muğənniyon beşin bə məydon. Baloğlan
Əşrəfov, Cavad Rəcəbov, İsrail Məmmədov, Səməd Tolışi iyən
co sənətkoon məşhur bıkə çəvon bə tolışi hande bey. Xanəndon
əloğə zumand bey de mıasirə tolışə şairon, tolışiədə çok –çokə
ğəzəlon nıvıştə bin, məclisonədə handə bin. Hətto Tofiğ İlhom
ıştən şeer ənıvışti, mahne peyəğandi bəy, ədəy bə muğənniyon .
Ha jıqo-jıqo, bə musiqi ən nezə janr - bo ğəzəli po obe tolı-
şiədə...
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Tolışə ədəbiyoti sənibəton pərvəriş qəteədə - çe tojə ədəbiə
janron bə məydon beşeədə veyə rolış bıə se məkoni şairon,
ruşinfikon - “əhli - urfonon” (Şağlase, Şilvo, Ğızlıvo) Hejo
tolışə ədəbiyotədə inqilob bıkə sənətkoonən çə se unvono beşə
şaironin. Həmon mərənqon ədəbiyə məktəb hisob karde həniən
rost bəbe. Boçi ki, ımrujnə tolışə ədəbiyoti ən yolə ustodon
perəsən bı ədəbiyə məktəbonədə: Qıləyni sədə şeydəbe Vəlişah
Əliyev, Rza Musayi, Mirtəği Xilqət, Fikrət Əsgərov... (Lankon,
Şağlase); qıləyni navədə şeydəbe Əli Nasir, Namiq Sadıqov...
(Lankon, Şilvo); çə qıləyni sədə mandeydəbe Tofiğ İlhom,
Xanəli Tolış, Camal Lələzoə... (Masalli, Ğızlıvo)

Dəvardə əsri 80–90-nə soronədə bə qijəl omə milliyə
lıvemoni navbışonədə bıən esətnəni tolışə şairon. 1988-nə sori
17 noyabriku jıqo bə milliyə hərəkoti nığo bıdə bıən tolışə
şairon. Çəvon dılədə 70-80 sinədə bıə, əmmo hələ jimon bıkə
Əbdul Rza, Vəlişah, Xanəli Tolışən heste, 30-40 sinədə cıvonə
Mırtəği Xilğət, 20-30 sinədə Azər Tolış, Ehram, İlqar
Myonkujən... Piyəmerdə şairon cismən bə çəş pi çidənbuən,
fəğət ruhən hejo cıvonin, esətən romantikə əhvolədə əsəron
nıvışteydən.. Bo Azərboyconi, bo tolışi səyvonəti, bo Ğərəboği
ozodəti mıbarizə bıbə tolışə şairon ıştənışon zınə hejo mıbarizə
cəbhədə, pi bıbuən, cıvon bıbuən, ifodə kardeydə bə harrujnəni
hodison ıştə mınosibətı: ıştə şeeronədə, mıhazironədə,
məktəbonədə, dərsonədə, çayxononədə, har sahədə, har
vırədə...

30-nə soronku jıqo ustodon ustod Zulfiqar Əhmədzodəku,
Mızəffər Nəsirliku omə əhvol-ruhiyə dəvom kardeydə esətən...
XX əsri oroxnə soronədə, tojə əsri sıftədə nıvıştəbıə şeeron
handeədə iyən yəğın kardeydəş ki, tolışə şairon ilhom bəsə
poysəy, şairon dıl si beydəni çe nıvışteku. Bə hodison tati – tati
mınosibət nişo doydən, devri aktualə mıvzuon bə ğələm
seydən, məmuron iyən çe xəlqi arədə şe-şe nığıl bıə dərıjiə
dəon vindeydən, haray kəşeydən. Təhsili neqativə tərəfon,
devri bə mınəvvəron, alimon, mıəllimon, bə səvodi doə zılm,
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bə maarifi biqonəti dojneydə şairon dıli,. Falşivə (suniə)
diplomon hisobışon ni, dızdon, saxtə koon, xəlqi bə
dastdənəyon, narkotikə, oçıneəti, piəçıneəti, besəvodəti
məmləkəti bənə mırıti kırçıneydə - hardeydə, əmmo nişe çimi
vəy bıqət. Bə əsliki alimon, mıəllimon, sənətkoon fik bıdə ni.
Xəlq vəşi-təşi mardeydə ıştə kədə, dast okardeydə bimi – bəy.
Çıki hestışe peşt, day, pul rışvə doydə, dəşeydə bə nav, şeydə
bə vəzifə. Beğabiliyətə, besərıştə, bebınə, besəvodə
“dumbılışton” bəmə rəhbərəti kardedən. Çəyo voteydən:
"Azərboyconədə ni elmiyə inkişof, ni ixtiro, kəşf, dınyo ən
befərə məmləkətonsən mandeydəmon bə dumu”:

De tarifi kardən dəvə,
Besəvodi doydən bə və...
“Dı kərə dıy” nıznəkəson
Eqınyən bə puli xəzon.
Hukm doydən korə pəson!
Bə səvodi cır doydənin!
(Xanəli Tolış)

De cəsorəti vote bəbe ki, Əli Nasir ımrujnə tolışə ədəbiyoti
bəyjiə timsole. Əli Nasiri bə Azərboycon Milliyə hərəkoti
omey, tikəy bədiqə bə Tolışə Milliyə Lıvemoni lider oqardey,
tribunə şeeron nıvıştey, inqilabiyə hərəkotədə fəalə şirkət
kardey, 1990-nə sori yanvarə manqi Lankoni hodisonədə
fəoliyət nişo doy, bə həbs şodoə bey, bə Rusiyə romə bey,
1993-nə soron TMMR hodison bəpeştə sənibəton qətə bey, 7
sor zindonədə hıtey, çimi bəçəton xəlqi arədə, rujnomonədə,
interneti saytonədə bənə xəlqə şairi, bənə tolışə lideri, bənə
yolə şəxsiyəti, esətnə bənə Tolışə Mədəniyə Mərkəzi sədri
bəştə xəlqi de sıxtı-dıli xıdmət kardey- imon həmməyon, kam
ya vey dərəcədə çı har tolışə şairi tərşumeyi- hale.

Bı sahədə de Əli Nasiri i sirədə mandeydən Tofiğ İlhom,
Xanəli Tolış, Vəlişah, Sohrab Əhmədi, Əhəd Moxtar, Camal
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Lələzoə, Cavanşir Pensəj, Zabil Mədoj, Nəriman Ağazadə i. c.
tolışə şairon. Əvon lozimə vaxtədə xəlqi navədə şən, deştə otə-
şinə şeeron, qəpon, nıtqon, himnon.., pekardəşone millət ğəfləti
hanədə, eştvoniyəşone boştə həx-huğuği mıdafiyəyo, mıbari-
zəyo, vəşvoniyəşone mınəvvəron, ruşinfikon dılon, oqordın-
yəşone bə məşəl.. Çəvon inqilabiyə şeeron, harayinə nıtqon
dərc bıən rujnomonədə, bə dəftəron-bə vərəğon ovoştıniyə
bıən, əzbər bıən zıvononədə. Həbsxonon, tədricxonon,
sərhədon, tənə-tohməton, məhrumiyəton (kosibəti, nıbeyəti,
bekoyəti...) çəvon vəy qəte zınəşonni. Tolışə şairon sədo omə
Rusiyə, İron, Varşava, Munhen, London, Vaşinqton ... dınyo co
məmləkətono, co şəhrono rəsə bəştə xəlqi, dəvardəşe sərhədon,
sındıniyəşe divon, zənciron, osondıniyəşe maftulon,  ta dəhıtən
bəştə ədresi.

Haliyədə tolışə şairon fəoliyət nişo doydən dınyo har vırədə.
Vaxt hestbe, de rujnomon, radion, kitobon vositə pevolo
beydəbin çəvon sədo bə dınyo har vırəy, esət internetədə de
sayton, portalon nıvışteydən-handeydən bə tolışi, otırneydən
tolışə mədəniyəti, hınəsənəti, ədəbiyoti, zıvonşınosəti, tarıxi,
elmi, siyasi... sahon, tojə-tojə tədğığaton, əsəron noydən bə mi-
yon. Tolışə xəlqi fədayiə mınəvvəron bə har təzyiqon, ğədəğon,
zılmon dəvom harde-harde bəyon kardeydən ıştə xəlqi hestımoni
bə dınyo. Qəzənə, Səftər, Baloğlan Cəlil, Zabil Mədoj,
Məmmədi Tapdıq...(Urusiyətədə); Əli Nasir, Bəxtiyar Ruşin,
Talıbi Şahan, Ehram, Azər Tolış, Zahir Əzəmət, Əsab Cəbiyev...
(Bokuədə); Məsud Devrani, İbrahimxəlil Sovqat, Mehman
Qaraxani, Mərasim Hacızodə, Nəriman Azəri, Sahibi Əhməd,
Fərmon Zohrabi, Həbibi Heybət,...(Ostoroədə): Baləddin Veşo,
Nəriman Ağazadə, Tofiq Nicot, Şahmirzə Tolışəxun, İlyasi
Habil...(Likədə); Xanəli Tolış, Akif Soltan, Əkbər Paşa, Əbdul
Rza, Cabir Nəsir, Camal Lələzoə, Məşhədi Sadıx, İlqar Myon-
kuj...(Masalliədə); Vəlişah, Rza Musayi, Mirtəqi Xilqət, Yadul-
la Sayad, Elxan Tolış, Samirə Əmiri, Xanəhməd Nahid, Mir-
heydər Bəşəru, Quluş Xəlilova, Səbirə Xurşudova... (Lanko-
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nədə) jimonbıkə şairon ımrujnə tolışə ədəbiyoti təmsil bıkonin.
Rəhmətşə şairon məxsusi ğeyd kardey səvobe: Ostoroədə

Əhəd Moxtar (Kakalos), Cavanşir (Pensəj), Masalliədə Bəh-
mən Saleh (Amburon-Ruəkəno), Tofiğ İlhom (Ğızlıvo), Lan-
konədə Şəkər Aslan (Boladi), Sayadulla Nemətov (Cil), Əmir
Əyyubi (Zəvilə), Huccətulla Məmmədov (Mamustə)... ımrujnə
tolışə ədəbiyoti zumandə bonovonon bıən. Bənə Zulfiqar
Əhmədzodə, Mızəffər Nəsirli, Əhəd Moxtari, Tofiğ İlhomi...
karifeyə sələfon bıə bəpeştə bənə esətnə şairon zumandə
xələfon- varison bey təbiiyə hole.

Dınyo, vətən, təbiət, məhəbbət – nifrət, vəyə - telə, jimon –
maq, xəyr – şər, ruşnə - zılmot, ğəddorəti – mehribonəti,
xainəti – sadiqəti, şəhidəti – fəroriyəti, conbozəti – nomerdəti,
xısus - əbaxşəti i. c. mənəviyə ğənoəton esətnə tolışə şairon
lirikə ğəhromoni norohat kardə mətləbonin.

Co vırəy lo mıni cəzb kardeydəni,
Vətəni bılbıliku az bıvotom.
Co zırno bəmı hiç ləzzət doydəni,
Quş bıdə az bəyo "Şahnaz” bıvotom.
(Akif Soltan)

Har milləti dınyo dimədə zıneydən de kali əloməton: barizə
adət-ənənon, məişətə dastkoəti, etnoqrafə xosyəton, mıtbəxə
hardemonon, takanemon, vindemon, əxloqiə məziyəton,
mənəviyə keyfiyəton... Tolışə şairon de ciddi-cəhdi ıştə xəlqi
hartərəfə edaşteydən bə dınyo: həm dəçəy mısbətə sifəton
(pokəvonəti, yurd bastəti, Xıdo pərəstəti, xeyzondorəti, dustə-
tiədə - həmroətiədə sadiqəti), həmən dəçəy mənfiyə əloməton
(bə elmi-sənəti omute kovıləti, əvoməti, soyəti...) Həm bənə
pedaqoq - mıəllimi, həm bənə alim - veyəzıni, həm bənə şairi -
sənətko, həm bənə sipirişi - navdo tolışə şairon vey piyedəşone
ki, mehibbətin bıbu bıdə tolışə xəlq bə elmi – maarifi, bımon
sutemon bıbu çəmə har tolışə hırdəni dılədə...
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Imrujnə tolışə şairon tema (mıvzu) mənzərəən vey-vey qeşe:
1) aşiğonə- şeeron, lirikə poeziyə; 2) tolışi xəlqə məişət, sosialə
jimon, qon-bəd dəvardə rujqori təsvir; 3) tolışə xəlqi adət-
ənənon, mədəniyə, mənəviyə, əxloqiə sərvəton, milliyə
mintaliteti tərənnum; 4) mıhocirətədə-ğurbətədə jimonbıkə
hırdənon-xeyzonon əhvol; 5) inə zıvoni tarif, təbliğ; 6) nezə
odəmon: inə, dədə, nənə, hovə, bıvə... bədiiyə obraz; 7)
manqurtə məmuron aybəjorə obraz; 8) fəlsəfiə-didaktikə
ğənoəton; 9) bo əğılon nıvıştə bıə əsəron..

Tolışi ımrujnə ədəbiyoti ən yolə poə tənqidiə əsəron, satirikə
şeeronin.

Kiyonin, komonin ımrujnə satirikə tolışə şairon hədəfon? Bə
kiyon nifrət kardeydən əvon, bə kiyon hestışone rəğbət?
Həvoybəhə, mıftəbəhə, dəl-dəli ənəvon, de ələməpolo dust
bıqəton, bə məmuron dıvəlinə bıəkəson, arəqəpbıjənon, arə
bəyəndı bıjənon ("Mıni bıbaxş, bibizoə”); ğəlpə ko bıqəton,
ğəlpə diplom bıstənon, myonqəzon, kamfırsəton ("Ozələ
mamu”); movardəruj, noməruj, vəyə, koyə... de har jıqo vonə-
on cəmati oəçınon, rışvəxoron, "mədəniyə piyəçınon”, "mə-
murə rodaron” ("Noməruj”, "Sıqanə fol”); kaştevonə kəxı-
vandon, vıjorə jenon, hırdovat əhvaton ("Musyo Şanisə”),
vıjoro, məcliso, kujədə, kuçədə, roədə, kədə, so-bədə bəyəndı
rast omə, sıxanəkə, ğıybətəkə, votvıjə piyəjenon, piyəmerdon,
kəsoybon ("Vıjorə sıbət”, "Çımıku pensiyəy”); kujəsə, kuçəsə,
çayxonə, boğonədə səbəsə bıdə–dəmino, nərd, şahmot, şaşki
hənəkkardə bekoə-bekorə merdon, avərə cohilon, nimovə
sipirişon ("Mandeydə”, "Şinəçay”, "Koy bədənış...”) ... ımonin
çe tolışə şairon, satirikə şeeron nışonqoon, çəvon ofəyə
mənfiyə obrazon.

Imrujnə tolışə ədəbiyot hejo ibarət ni yalinə poeziyəku: Çı
ədəbiyoti nəsr, dramaturqiyə, tənqidvonəti, ədəbiyotşınosəti
sahonən hestin, həmən mıtəmadi inkişof kardeydən. Tolışə
nəsri sahədə veyin ğələm jə ənıvışton: Seyfəl-Muluk (Seyfulla
Əsədullayev), Dadaş Həsənizoə, Amir Əyyubizoə, Məmmədi
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Mirzəki, Nəsiri Əlimərdan, Talıbi Şahan, Əşrəfi Sərxan, Bəh-
mən Saleh, Camal Lələzoə, Əli Nasir, Əsədi Şahlar. Baləddin
Veşo, Əli Əmiri (Rzayev) i.c. kəson ımrujnə tolışə nəsri
nominə nımayəndonin. Çanədə bədiiyə-nəsrə kitobonən çap
bıən çəvon: Əşrəfi Sərxani “Boblə do”, Bəhmən Salehi
“Lampə”, Talıbi Şahani “Ğızılədə təmə”, Camal Lələzoə
“Çəmə diy əhvoloton” tolışə nəsri ən çokə nımunonin. Firidun
Əslansoni “Mir Həsən xan” tarixiyə roman ən yolə hadisəy
tolışi nəsri tarıxədə.

Tolışə draməturqiyə nisbətən cıvone, həlbəttə, de teatri, de
səhnə vositə bə myon noə bıə dramnəvisə əsəron tolışiədə kam
nin, çəvon dılədə orijinalə əsəronən, iqtibasonən, tərcumonən
hestin, hətto Lankoni Devlət Dram teatrədə, məktəbi, kolleci,
di, şəhri mədəniyətə kəon səhnonədə tolışiədə vey əsəron
noəbıən bə səhnə. Tolışə dramnəvisə ənıvıştonədə məxsusi
səkırt doy lozime dı kəsi: Akif Soltani (yumoristə ipardəyon)
iyən Bəhmən Salehi (“Pərivıli əfsonə” pyes-ssenari)

A.Soltani ipardəynə pyesonədə ("Kubra xalə”, "Əcəb şinə
kuye”, "Nənə, çal, bəştı ğıbon, Bakinski”, "Çı kəxobiye, beabru
bıə conım” i. c.) personajon zıvonədə bə tırki-tolışi qəpje
peydo kardəşe ıştə bədiiyə ifodə.. Bəmə jıqo omeydə ki, im
noqsanə koye bo jıqo nıvıştə həmmə mıəllifon. Bəs ədəbiyə
zıvon? Qayda ıme ki, mıəllif mənfiyə personajon zıvonədə zu
doy bəzıne bə şifahiyə zivoni, əmmo mıəllif fəqət ıştən qəp
jənine ədəbi zıvonədə.

Imrujnə tolışə ədəbiyoti inkişof bıkə sahonədə qıləyən
tənqidvonəti iyən ədəbiyotşınosətiye. Dəvardə oxonə 20 sorədə
bə tolışə ədəbiyoti, bə folklori təhlili, bə tolışə şairon jimoni, bə
çəvon ofəyevonəti nıvıştə bıən vey məqoləon, rayon, mılo-
hizon, dərc bıən rujnomonədə, saytonədə. Roste, de ədəbiyə
tənqıdvonəti dastko bıə, ədəbiyə ray, mılohizə nıvıştəyon
dılədə peşəkor nıbə, ğeyri-ixtisos bıə mıəllifonən hestin.
Əmmo əvon tolışiə tənqıdvonətişon jivniə, çəvon rayon,
mılohizon tolışə ədəbiyə tənqıdvonəti inkişofədə yolə dastək
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bıən. Ələmdar Məmmədzodə, Hilal Məmmədov, Cəmaləddin
Rəhmanov, Əhəd Moxtar, Tehran Əlişoğlu, İlğar Oruczodə,
həmçinin çı sətıron mıəllif,... çı Zulfiqar Əhmədzodə, çəy
şəxsiyəti, ofəyevonəti həxədə nıvıştəyon, Hilal Məmmədov
“Tolış” rujnomə 8 numrədə dərc bıə çı tolışə şair-ənıvışton
həxədə silsilə məqoləyon, Beytulla Şahsoyli, Barat Qasımov,
Hilal Məmmədov, çı sətıron mıəllifiən... tolışə folklori barədə
tədğiğaton, Fəxrəddin Əboszodə çanqılə tolışə şair-ənıvışton
(Tofiğ İlhomi,Yadulla Sayadi, Vəlişahi, Əli Nasiri, Nəriman
Ağazadə, Əmir Əyyubi, Səftər Ağayevi...) həxədə rayon,
Əhməd Səmədovi (çe Camal Lələzoə), Xanəli Tolışi, Mehman
Qaraxani, Bəhmən Salayevi (çı sətıron mıəllifi həxədə), Əşrəfi
Sərxani, A. Bayrami (çı Xanəli Tolışi), Məzahir Əhədovi,
Cavanşir Xansıvo iyən co mıəllifon çı tolışə şair-ənıvışton
həxədə, çəvon ofəyevonəti, şeeron, əsəron barədə nıvıştəyon
tolışə tənqıdvonəti iyən ədəbiyotşinosəti tərkibə vəslonin.

OKO DOƏ BIƏ ƏDƏBİYOT:

1) A. A. Bayrami. “Qəncinəti əndozə”, B.2008,196 səh.
2)“Lankon”, rujnomə dast, 1990-1994
3)“Tolış” No 1- 10, 2002-2003
4)“Tolışi sədo”, rujnomə I-II dast, 1992-2007
5)“Tolışşinfo” sayt, 2010
6)“Tolışpress.org” sayt, 2010
7)“Şəvnışt”, rujnomə, 1- 14, 2006-2008
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ŞAİR–DRAMNƏVİS
AKİF SOLTAN

(I nıvıştəy)

Lirikə şeeron, satirikə əsəron, nəsrə nımunon, ipardəynə
pyeson mıəllif Akif Soltan (Soltanağa Qafili zoə Əliyev) bə
dınyo omə 1944-nə sori Masalli Hışkədə diədə, 1979-nə sori
orıxniyəşe BDU filoloqiya fakultə. Mıəllim ko kardəşe Tuklə
myonə məktəbədə.(1979-2011) Nimə əsrisə veye ki, dastkoye
de bədiyə ofeyəvonəti. Həm bə tolışi, həmən bə tırki nıvıştə
şair ıştə ofəyevonətiədə sodiqəti nişo doydə bə esətnə zəmonə
ədəbiyoti aktualə mıvzuon, orijinalə janron–formon ne, bə
klassikə ənənəon. Klassikə uslub, ifodə tərz, sıxanə ğəlibonən
hestışone məxsusə vırə A. Soltani nıvıştəyonədə.

Dınyo, vətən, təbiət, mehibbət–nifrət, vəyə-telə, jimon–
maq, xəyr–şər, ruşnə-zılmot, ğəddorəti–mehribonəti, xainəti–
sodiqəti, şəhidəti–fəroriyəti, conbozəti–nomerdəti, xısus-
əbaxşəti i. c. mənəviyə ğənoəton A. Soltani lirikə ğəhromoni
norohət kardə mətləbonin.

Co vırəy lo mıni cəzb kardeydəni,
Vətəni bılbıliku az bıvotom.
Co zırno bəmı hiç ləzzət doydəni,
Quş bıdə az bəyo “Şahnaz” bıvotom.
( II, s. 116)

Çı səo bıvotom ki, esətnə zəmonə tənğidbıkəy, dəvardə
rujon adət-ənənəon bəqəmbıkəy, muhafizəbıkəy həmonə obraz.
Bə mənədə ne ki, əy piyedəşni rostemon–tərəqqi, əv sığbəsə
kardəkəse esətnə bıəyon, ne-ne, bəyo vey xose- əcəbe
texnikədə, elmədə, sənətədə … şə ovc–novatorəti. Fəğət mil-
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liyə mentaliteti, xəlqi adət-ənənəon dəkışte, əvoni yodo
bekarde, dəvardə əsron dəvinəo beşə bovəon itonə noy, islomə
vərdışon bə kofirə adəton dəqış karde, həloli bə həromi omjənə
karde tərəfdo ni:

Kolo oğət ıştə sədə, ha Ğıbod,
Mədə bənə Qədəmamu tı bə bod.
Jenon qıləy komputerin, çəvon kod
Dəbastoşən, kəybə dıron bənəve.
(İyən əyo, s. 117)

Şairi 34 səyfəynə, 190 bəndinə “Kanə dukonəco” asalnomə-
poemə ğəhromonən çı həmonə xosyəton xıvande. Bə Tolışə
məholi- Tolişi ən xosə vıronədə qıleyni – Masalli di Hışkədə
həsr bıə ın poemə pokəvonə (vətənpiə) şairi ən çokə mıjdəye
bəştə hurmətinə əhandon.

Çı poemə ğəhromonən bə yod vardeydə dəvardəyon, qon–
sıvık kardeydə çoki-bədi, bə myon noydə ən çokə adət-
ənənəon, vəyə-telə vərdışon, xəyr–şərə əməlon, bədxoə-
xəyrmandə munosibəton, milliyə əxloğə norməon, təbiiyə
sərvəton. Bə ğələm səydə Hışkədə cəmati dastkoəti,
zəhmətkəşəti. Qəb jəydə qitəvonəti (hiş, əvəndə),
dastədutəmoni (ərəxçin, dasmol); derziyəti (şalbend, ğəyş);
tomonvonəti (sil, leğərıştən); məşovonəti (şım, potvə);
dıvenvonəti (çin, cəmə, darz); opotvonəti (dəqes); silohvonəti
(ğəmə); şartukvonəti (tuk, tumcor); bırzəvonəti (tukə kışti,
dasthor, dinq, kusə, kırıj); qıliyəvonəti–səynəqiləti (mavlə,
duyə, həmbə); aspəvonəti (ləğom, nıxtə); osnəğəti (çəkuc–
zindon) həxədə… Sıxan okardeydə Hışkədə Məholşınosəti
muzeyədə tolışə coninə tarıxi, çəy etnoqrafiyə, kosibəti
barədə…

In ruj hestbe hejo zinən,
Zinə bome maştə inən.
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Kanə bəbe tojə sinən,
Darde im bo vində çəşi. (III, s.143)

Esət çəmə nuperəson ən vey piyə qulməçonin televizor iyən
mobilə telefonon. Çəvon nıbə vaxtonədə eli hənəkon bin tolışə
hırdənon dastkobıkə. Şair ıştə poemədə çanədə hənəkon nomi
qəteydə, xəbə doydə çəvon barədə: hilhilone, kulkulone,
pılpılone, boydəğə hənək, hağinə hənək, kolopeqətone, nobin–
nobine, piyəkinə hənək i. c. Dəvardəyon tarif karde, eli adət -
ənənəon təğdir karde, harçiyədə peşt dəvaste bəştə milliə
vərdışon, islomə erson… ımon navnəniyon idealizə karde nin,
qavərən pənd (nəsihət, ibrət) peqəterobun, bəştə dəvite, iştəni
zıne, səbarzəti, milliə ğıryətebun…

Çanə ranqin bıbu iyən,
Omə roədə qəmış heste.
Çanə vanqin bıbu iyən,
Bərki tono namış hıste …
(İyən əyo, s.110)

Diyə bıkən, A. Soltani lirikə ğəhromon kon ğıryəti soybin!
Oşko vinde beydə ki, A. Soltan çok mışohidə karde zıneydə
jimoni, məişəti, odəmon fərdiyə xosyəton, cəmati harrujnə
quzoroni, soyə qəpi, de dast-dimə-lınqə hərəkəton. Əv çok
vindeydə çə odəmon iyəndıku fərğinə sifəton-əloməton, çok
qəteydə iyən bə ğələm səydə çəvon fərdiə-tipikə xusyəton,
iyəndısə fərğinə obrazon ofəyeydə, əvoni de yolə ustoəti
edaşteydə bə əhandon…

Behişti de puli hıryəkəs heste,
Qi peşto de puli bıryəkəs heste,
Həxi vote–vote dıryəkəs heste,
Çı həxi omə ro hejo tanq beydə !
(İyən əyo, s.157)
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Kiyonin, komonin A. Soltani hədəfon? Əv bə kiyon nifrət
kardeydə, bə kiyon hestışe rəğbət? Həvoybəhə, mıftəbəhə, dəl-
dəli bınəvon, de ələməpolo dust bıqəton, bə məmuron dıvəlinə
bıəkəson, arəsozbıkəyon, arə bəyəndı bıjənon ( “Mıni bıbaxş,
bibizoə”); ğəlpə ko bıqəton, ğəlpə diplom bıstənon, myonqəzon,
kamfırsəton (“Ozələ mamu”); movardəruj, noməruj, vəyə,
koyə... de har jıqo vonəon cəmati oəçınon, rışvəxoron, “mədə-
niə piyəçınon”, “məmurə rodaron” (“Noməruj”, “Sıqanə fol”);
kaştıvonə kəxıvandon, vıjorə jenon, hırdovat əhvaton (“Musyo
Şanisə”), vıjoro, məcliso, kujədə, kuçədə, roədə, kədə, so-bədə
bəyəndı rast omə, sıxanəkə, ğıybətəkə, votvıjə piyəjenon, piyə-
merdon, kəsoybon (“Vıjorə sıbət”, “Çımıku pensiyəy”); kujəsə,
kuçəsə, çayxonə, boğonədə səbəsə bıdə – dəmino, nərd, şahmat,
şaşki hənəkkardə bekoə-bekorə merdon, avərə cohilon, nimovə
sipirişon (“Mandedə”, “Şinəçay”, “Koy bədəniş...”) ... ımonin
çı A. Soltani nışonqoon, çəy ofəyə mənfiyə obrazon.

Satirikə şeeronədə oşko beydə A. Soltani sənətkoəti, bədiiyə
məhorət, həmçinin tolışə zıvoni qəncinəti, şinə-şəkəti.
Peqətəmon “Koy bədənış bənə leği rıştəşe”... de misro bino bıə
şeeri. Hejo de pencli (mıxəmməsi) A. Soltani hisob kardey
bəbe M.Ə.Sabiri məktəbi dəvoməkə, satirikə şeeri usto, komilə
satirik, sənətkoə şair. Hərçənd ki, veyin şairi jıqo satirikə
əsəron...

Əruzi rəmələ bəhrədə nıvıştəbə ın şeer votə bıə tolışə xı-
vandi zıvonədə. Iştəni de rıştə leği mığoyisə bıkə lirikə obraz
bə dode “koyku, borəşum, pəleku”:

Koy bədənış bənə leği rıştəşe,
Borəşumi, pəle mınış kıştəşe.
(III, s. 166)

Məcaziyə mənon kəsb kardeydən şairi əksərə sıxanon: “Kış-
tey”: - etıryey, lod bey, zəyf bey, kırışnə qınyey, behol bey...

“Se manq poz, se manq zımıston nıhıtey”: - ko kardey, ak
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kardey, zəhmət kəşey, de çiyi dastko bey, məhsul perosney...
“Həşi sı bey”, - Həşi pebey, rost bey, həvo boxor bey, qam

bey.
“Zəhməti bə voy doy” – məhsul nıbey, nokom mandey, bə

arzu nırəsey, hədər bey...
“Kuli–kande kardey” – veyə zəhmət kəşey, vey ko kardey,

bəştə əz doy...
“Tarzən bey” – insononku, cəmiyyətiku diyəro bey, bə əşivo

oqardey, odəmə bu nıdoy...
“Bə darzən şey” – noxəş qınyey, dərəmudi bə həkimon doy...
“Xeyzoni xovi bardey“–tarsey, qij bey, aləjeni ruvniyey,

cəzm bey...
“Anquli odəm kıştey” (diəkə) “kuli–kande kardey”...
“Quş nıdoy”– zidd beşey, vəynə hərəkət kardey, nıməsey,

pape nıbey...
“Çokınci bey“– sırafsun bey, peğıjiyey, petırşiyey...
“Həşi astə sutey, poş doy” – koədə bəştə əz doy, əzob- əzyət

kəşey...
“Koədə con doy”–vey ko kardey, ğədr- ğıymətı nıbey...
Ha jıqo deştə şinə-şəkə zıvoni ıştə portreti kəşə ın tolışə

kəyxıvandi zıvoni dastko, şivə sıxanon, ləfzinə qəp bini bəmə
çanədə ləzət doydə:

Im çı curə bəxtə-taley , zındənim,
Umrım çanəy-hejo koədə con doənim?
Vəyu voteydə: Az şumə koy kardənim,
Kinə voteydə: Pəlem karde, sım beşe-
Borəşumi, pəle mınış kıştəşe .
(İyən əyo, s. 167)
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(II  nıvıştəy)

Akif Soltanən çəmə dızıvonə şaironədəy, yəni həm bə tırki,
həmən bə tolışi vey dılobə şeeron nıvışteydə. Şair-filoloq Məhəm-
mədşah Mirzə ıştə ğələmə dusti–həmko-həmro A.Soltani iminə
kitobi navsıxanədə dı vırədə nıvışteydə ki, ... “həniyən nəzə vey
cəlb kardeydə şairi nənə zivonədə-bə tolışi nıvıştə şeeron,
ğəzəlon...” (...“Talış dilinin zəngin leksikasını ortaya qoymaq və
bu leksikanın bir çox sözlərinə yenidən həyat vermək, bununla da
unudulmaqda olan dil vahidlərini yeni nəslin hüzuruna
çıxarmaq... A.Soltanın uğurudur...” (Diəkə: II, səh. 4)

Handəkəsonən təsdığ bəkarden ki, A.Soltan bə tolışi çok nıvış-
teydə, tolışi ənıvışte! Çoknə ki, şair ıştə vodevilonədə – ipardəynə
pyesonədə tolışə zıvoni şəhdi–şəkə noydə bə myon, hejo tolışə
şeeronədən, ğəzəlonədən jəqoy: “Çımı vəyu”, “Di bəbe”, “Bıkə”,
“Hışkədə”, “Arzu mo bıə ruj”, “Bıçın”, “Xanıme”, “Mandedə” (I,
II), “Şinə hov” i. c. şeeron çəmə fiki təsdığin...

Əqəm pidə dasdə vıli buş bıbu,
Iştə vırəy boğədə sıə vıl bıçın.
Əqəm pidə ıştı hardəy nuş bıbu,
Iştə vırəy zəmində sımbıl bıçın.
(“Bıçın”, II, s. 150)

Tuk nışande oməy rəse, dədəm zoə,
Tumı nıbe, Məmmədiku ğarz bıkə.
Peşand donə bə tumcori, vadə ov,
Peqət bori, lekon arə marz bıkə...
(“Bıkə”, II, s. 152)

Zolomə dınyoədə tı çımı lonə,
Şıtış doy moə bəmi, tı bəmı loknə.
Boy bəmı zoə bıvot, az bətı: conə!
Bəştə şairə zoə itkə quş bıdə,
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Tı çımı conədə con, ha Hışkədə !
(“Hışkədə”, II, s.154)

Boy anə dardi mədə, çı dardi ambonə tıniş,
Az bətı con voteydəm, tınən bıvot: Conə, tıniş!
(“Ğəzəl”, II, s. 157)

A.Soltani tırkiədə nıvıştə şeerə mıvzuonış aktual, materia-
lonış təbii, detalonış real, qafiyə, təqti, vəzn- texnikə tələbonış
ıştə vırədəy. (Kali istisnon hestin: Çumçıko çəy kali şeeron
bədiiyə uslubışon, sənətkoətişon, bədiiyətişon məvuji rəsedə-
ni.)(diəkə: “Arxa” II, səh. 16)

Şık bə Xıdo ki, jıqo nin A. Soltani bə tırki nıvıştə həmmə
şeeron. Kam nin çəy şeeronədə poetikə misron, vəzminə
beyton. Məsələn, bəştə piyə kinə eşğ bəyon kardə aşiqi eqınyə
hol de i misro jıqo ifadə beydə:

Dilim söz tutmadı, ala boyandım. (III, s. 11)

Yaxud vəyştə məkon Tolışi bandəbınə distoni–Masalli
Tuklə di bədiiyə obrazi de i bənd sıxani jıqo bə ğələm səydə:

Dağların hər evə salam payı var,
Salamlar yetirən bir dağ çayı var,
O çayın çiynində sərin yayı var,
Yayına yüz yürdən qonaq gələndi,
Bir gözəl məkandır bu Tüklə kəndi. (III, səh. 21)

Soyə sıxanon de ritmi–ahənqi terə resə kardey, əvoni bə-
yəndı peğandey, bəyəndı mandə sədon alliterasiyə kardey, tə-
biəti beconə cınəvon bənə insoni bə hərəkət, bə con, ozıvon
vardey (istiarə) bini çı bəndi bədiiyə təsiri çanədə zumand
kardeydə !..

Yaxud: Bə insonon nezə- mehribonə mınosibət, de odəmon
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səmimiyə rəftor, soyəti, sadəti, hərəbəxtəti arzu kardə şair ; bə
çand səbəb ıştə xeyzoni şodoə merdon, bə diyəroə məholon şə
kəyxıvandon, qinbıə cıvonon tohmət–tanə jə şair; ıştə eli kinə-
vəyu haştə şuon, bə co milləti jen–kinə dəvitə zoon bə ğıryət
sədo kardə şair nıvışteydə:

Soyuqluq dağlarda qoy buza qalsın,
Uzaqlıq göylərdə ulduza qalsın,
El oğlu elində el qıza qalsın,
Amandır, doğmalar, ayrı düşməyin.
(III, səh. 37)

Şəmə jimoni realə çiyonədə qıləyni ıme ki, de tırkon ham-
siyətiədə jiyə tolışon vey vaxti qəp jəydən, sıxan kardeydən bə
tırki–tolışi omjənə. Yəni tırkonən, tolışonən qəp jeədə hay
dıyninən oko doydən zıvonə sıxanon. (Hətto ın holi boştə
elmiyə mıvzu peqət, dissertasiyə bınıvışt, doktor nomi bıstən
Əliyev Əlirza Babakişi zoə bə jıqo ifrotə qənoət omeydə ki,
quya tolışə zıvon çı arəo beşeydə, tolışon ıştə qəpədə fəğət oko
doydən tırkə sıxanon .(Diəkə: Ə. B. Əliyev “Talış dilində türk
alınmaları”, Boku, 2007) Halonki qəpemonədə jıqo vəziyət
təbiiyə hole, poliqlotə mıhitədə jiyə odəmon adiyə vərdışe in
hol. Fəğət şifohiyə qəpədə mımkun bıə çiye, ıştə nənə zivoni
fər nızıneku xəbə doydə ın hol. Xıdo nıkardə, iyəndı zıvoni çı
arəo bekardey, kıştey, ya tojə zivon bə meydon bekardey
əlomət ni ın hol, təbiiyə prosese.

Həmonə hol A. Soltani ipardəynə pyesonədə (“Kubra xala”,
“Əcəb şinə kuye”, “Nənə, çal, bəştı ğıbon, Bakinski”, “Çı
kəxobiye, beabru bıə conım” i. c.) personajon zıvonədə peydo
kardəşe ıştə bədiiyə ifodə. Bımonədə personajon qəp jəydən
Lankoni tırkə-tolışə şivədə. Bəmə jıqo omeydə ki, in noqisə
koye bo jıqo nıvıştə həmmə mıəllifon. Bəs ədəbiyə zıvon?
Ğayda ıme ki, mıəllif mənfiyə personajon zıvonədə bə şifahiyə
zivoni zu doy bəzıne, əmmo mıəllif ıştən qəp jənine fəğət
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ədəbiyə zıvonədə.
Çəmə esətnəni ədəbiyotədə “postmodern”ə şeeron, tojə-tojə

janron adiyə hole bə məydon noy. Fəğət iqlə şeeri dıqlə
zıvonədə nıvışte kam–kam rast ome bəbe. A. Soltani ciqə rəsə
bımi. “Dıyo çı bandi arədə” nominə şeeri bəndi i poə bə tırki,
dıminə poə nıvıştə bıə bə tolışi:

Rəssam, Talış ana yerim,
Çək tablonu çiçək–çiçək.

Az çı vırəy bəxtəvərim,
Ivrəy bomı şinə sefçək.

Seyrə çıxaq səhərini,
Sübh çağı çək Xəzərini.

Şanqovoni bə sərini,
Ha ruj voşe, qurrə-qurçək...

Belə diyar var harada?
Yaşıl donlu zər–xarada !

Dıyo çı bandi arədə
Dion bıkəş ləçək–ləçək. (II, səh. 33)

A. Soltani hələ çapo beşə dıqlə kitob. Çəy cilid-cilid əsəron
çəşbəron, çəş kardeydən ıştə çapi. Çəy bə cəmi ənıvışton doə
nəsihəti əmə arzu kardeydəmon bəçəy ıştəni:

Söz qoşmağa etmə həvəs
Söz sinədə sellənməmiş.

OKO DOƏ BIƏ ƏDƏBİYOT:
1) Bayrami A. A. “Qəncinəti əndozə”, B. “MBM”. 2008.

səh. 156- 167)
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2) Akif Soltan “Məhşərə saxlayaq dünyanı”, B.
“MBM”,2005, 234 səh.

3) Soltanağa Əliyev “Bizim kəndi nişan verin”, B. 2001.
210 səh.

4) “Şəvnışt”, No 3 (13), 10. 2007
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BƏHMƏN SALEHİ RUŞNƏ

Ustod Bəhmən Saleh (Salayev Bəhmən Əsədulla zoə) ço-
çinə taleyinə odəmonədəy. Dimədə, simoədə adi odəm be, əm-
ma bəçəy kardə əməlon, hərəkət-rəvişon diyə kardeədə,
elmiyə-bədiiyə nıvıştəyon, çap bıə kitobon handeədə, əvotiş:
ım qıləy dahiyə insonebən.

Moəo bıə martə manqi 20-də, 1934-nə sori Nəvuzə şəvədə
Masalli rayoni Amburon-Ruyəkənoədə. Yolə hırdən bıə Vətən
mıharibə (1941-1945) vaxtədə. Pıəş Əsədulla 1941-ədə şə bə
dave, əyo əsir eqıniyə, 1949-də omə bə kə noxəşi holədə.
Bəhməni kulisə bıə xeyzoni həmmə qonəti. Əve ibtidayi,
myonə təhsil səyədə bə di dəqıniyə: 21 sinədə oroxniyəşe
Lankoni Sepadi myonə məktəb. Ali təhsil qiyobi səşe, hətto
aspiranturədə handəşe, xəyli vaxt de elmiyə koon dastko
bıə.(1964-1974)

Pedaqojiyə fəoliyətədə bıə 55 sor (1955-2009). loyiğ vində
bıə bə Təhsili ən ali dərəcəon, mıkofoton. Çı elmi, texnika,
təsərrufati har sohədə kuşiş bıkə şoqirdonış əy həmişə de xoşə
xoto bə yod vardeydən, de həvəsi çəyku qəp jəydən: Zohrəbanu
Kişiyeva (hıquqşinos-alim), Mehman Ağayev (uroloq-alim),
Aydın Ağayev (sosioloq-alim), Şahrza Ağayev (pedaqoq-
alim), Musarza iyən Rəzi Mirzəyevon (tarıxəvon-alimon),
Məmmədşah Mirzə, A.Bayrami (filoloq-şairon) inən çanədə
elm-sənət odəmon Bəhmən Salehi şoqird bən, həmişə rəhmət
vığandeydən bəy.

Bənə bəy miəllimi nımunəviyə şəxsiyət, ictimaiyə xadimi
fəol-mıboriz, tarıxəvon-alimi vey sərvoxt be. Iştə xəlqi sodiqə
zoə be: vətənpiyəkəs, patriotbe. Tolışə xəlqi tarıxi, coğrafi,
iqtisadi, hıquqi həxədə nıvıştəyon bə nomin.
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Əməli saleh, nomojbıvot, momin bıə Bəhmən Salehi 75 no-
mədə hestışe elmi, pedaqoji, astronomik, publisistikə çan sa
qılə məqolə iyən çan qılə kitobon.“Lampə”(2007) kitobədə
qırdə bıə tolışə nəsri ən çokə nımunəon, hikoyon, miniaturon.
B. Salehi miniatur, oçerk, hikoyə, povest, dramonədə bə ğələm
sə bıə tolışə xəlqi dastkoəti, çəy pişə-sənət, adət-ənənon, vəyə-
koyə-telə mərasimon, məişətə vərdişon, həzo noz-neməton
barədə məlumaton, etnikə-etnoqrafə etudon.

Iştə umrədə B. Salehi sərmıvqe dıqlə çiy bıə: ROSTƏTİ
iyən HƏLOLƏTİ. Ustod ən borizə nımunə be bəməno, bo
cıvonə nəsli, bo həmməyo. Xıdo qəni-qəni rəhmət bıko əy!

A.A.Bayrami.

BƏHMƏN SALEH

AYBƏJORƏTİ KLASSİKƏ
(hikoyə)

Həşt sorbe doktoron nəzorətədə bim. Noxəşxonədə nıbeədə,
oəlaxdim kədə bə həşipemə diyəkardə pencə vədə. Xeyzon
əqardi bə çımı sə. Mıalicə bənə sərostə ruyə diroz beydəbe-
şeydəbe, bənə zəmin nıqətə xıyoli dastnırəsə bəbeşe lınq.
Dəvo- dəmonon ğıymət rost bəbe bə ceyrani peşt. Xeyzoni
mıəllimə, koəkə, sənətkoə, pensiyə məvocib bəsə omeydənibe,
ziyodə ehtiyocon tələb beydəbe. Balalion ıştəni jəydəbin bə ov-
otəşi, ğohom-ğəbilə dast-poçə beydəbin, duston tədaruk vin-
dəbin, tələbon dast qəteydəbin. Nezə odəmon hətto bə hardey-
tankardey ğənaət əkəyn ki, doktoron rozi bıkən, dəvo-damon
bə dast biyən… Har curə koməq nişo doydə bin ki, ta ki mıa-
licə foydə bıdəy.

Eli adəte, noxəşi tono bəşeyn-bomeyn, dılvandi bədon. Çımı
paliyoən əvoyn dust-oşnon, hətto balalion həmroon. Əvon
məseədə ki, çımı mıalicə Azərboyconədə mımkun ni, çımı xoto
piyəkəson, çımı noxəşiyətiku sə beşə doxtoron məslohat
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zınəşone ki, bıvğandın mını bə xaric. Lakin lozimə xarcon bə
dast varde zındənıbin baləlion. Azən ki, şe-şe çəşə vədə
obeydəbim bənə şami, nez beydəbim bə maqi …

Çımı çı holiku xəbədo bıə har kəs omeydəbe, imkon bıəkəs
koməq kardəbe, imkan nıbəkəs dılvandi doydəbe:

– Çəmə ustod, mıəllim bəyon, çəmə qıyədə həx heste şımə,
əhaştnimon həlok bıbən.

Cokəson voteydəbin:
– Iştı avlodon bəmənoən azizin, nezə həmromon, tıni darədə

əhaştnimon…
Əslən bəmı qon omeydəbe ki, hestışe cəmati ıştən dard-sər,

boçi bəvon zyodə şələ bıbum? Əve bə şəkəs-oməkəsi dığətin
beydəbim, ıştə rozi-niyozi voteydəbim bəvon, deştə xoşə
diyəni mışoyət kardeydəbim əvoni …

Əvha, qıləy maşin oməy mande çəmə kəy vədə, ço nəfər
evoy, oməyn çımı paliyo. Xəyli dılvandi doy bədiqə çımı lefçə
jiyo jıçiy dənoşone, beşin şin. Ə maşin çı soyku tojə beşəbe ki,
qıləyən oməy. Tikəy bəpeştə ijən ço nəfər oməyn nıştin çımı
qırdo.” Tıni darədə nibənomon” votışone, Çımı çəpə tono
mandə zoə dastış dənoy bə cif, bekardışe, “Imən I həzo mənot
çımıku” Ha jıqo se kəsi tikrorən jıqo votışe, pulə dastəşon noy
bəsə qədə mizisə.

Çımı səy tərəfo mandə cıvonə zoə az vocib zıneydəbim.
Məktəbi həmrobe de çımı yolə zoə. Şəş sor bənav çımı yolə
zoə səğçilə maşin bə ğarz peqətışe, roməşe. Penc həzo bəpe
bədəy, hələ doəşni. Maşinsoybi çan kərə votəşe bəy, lələm
noxəşe, puli bıdə, doəşni, har dəfə vonəyi vardəşe:

– Pulım ni, ğarzi dılədə təseydəm, çıç bıkəm maşini
bəhvatım? Çı cur dustiş, səb bıkə, bədoməni..

Se manq bədiqə oməy, lovə-mınnət kardışe:
– Kə kardeydəm, Bənə tı dust çoknə rozi bəbe, bekə-beyurd,

besə-bepo bımandım, ıştı ğarzi bıdəm? Çəş bıkə, kə kardıme,
ıştı puli bədom.

Şəş manq bədiqə oməy, bə zarı-zıx dəşe, bənə mori zıvon
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bekardışe, lovə kardışe:
– Yolə kinəm bə şu şeydə, hələ qədəlişonən piyedə, kom

vırə xoki ekəm bəştə sə. Əmon bıdən, bıdə kinə dəro bıkəm,
bədom şımə puliəni…

Mıddəti bəpeştə de polisə pəqoni oməy, ın səfə ıştən sıxan
eğandışe:

– Xarcım vey beşə. Diyəkən, bə kom mərtəbə rost bıəm,
bəşmə veyə koməqım bəbe. Tikəy səb bıkənən, şımə ğarzi
ibədı bədom…

Həminə odəm esə çımı maqə yonqo səyku mandəbe, çı
“həzo” doə şəxson dılədəbe. Çımı tono masa kuti noə bıə bə
pulon bənə ğolə kıtı diyə kardəbe, de zıvoni ıştə lıputon lıştəbe,
çəy marc-marçi məsdəbim, fikim bəykube. Əyən ıştə cifədə İ
sa mənot bekardışe, noşe çə se həzo səpe, peqətışe- dənoşe
çımı lefçə jiton. Dastış bekarde dənoşe bəştə cif. “Əy, sıpə zoə,
pulış peqəte, piyəme damə bıbum, ğoği qəte çımı xırtə, ğururi
imkon nıdoy damə bıbum. Dast jıqo yonqo jiyo şe- oməy, imi
co kəs fame nəzıni. Çımı çəy zəhlə şeyro, dığət kardeydəbim
bəçəy har hərəkəti, çəy çı cur odəm be çok zıneydəbim oxo.

Çəy həmroon çı koon bexəbə beşin- şin. İ çəşım çəvon səpe,
i çəşımən bı “niyobinibıkədə” (çəş dəvasədə) be. Hay eğandey,
rısvo kardey nıbemı holım. Ləzi bədiqə dəro qıniye-şe əvən
dumə həmroon …

Çı maqə yonqoku diyə kardeydəbim bə şə-omə odəmon, bə
dəro qınıyə- omə maşinon. Fik-xıyolım qa peyo- osmonədə, qa
jiyo –zəmini səpe qardeydəbe, çımı heste-ni dəkır bəbe bənə
zardə simi… Əmmo çə zinozodə hərəkət beşedənıbe yodo,
qıləy ifodə çımon arədə bə nido be: “Aybəjorəti klassikə”

(“Tolışon sədo” rujnomə, mart, 2012)
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BAYRAMİ – ŞAİR QİRAMİ

(esse)

Allahverdi Bayrami. In nom oxonə vaxtonədə rə-rə bə çəş
çiyedə interneti saytonədə. Əy vində poeziyə həvəskoron dıl
şo, cəşon ruşin beydə. Tolışə xəlqi yolə filosof, fikirxıvand,
xəlqə şair, xəy-şərədə ruhoni, həmron-duston dılədə pironi,
nəhoyət, əsıl tolış Allahverdi Bayrami.

Ustod Şair şəv-ruj sərqərdone çı tolışə xəlqi zıvoni, ədəbi-
yoti omute roədə. Vote bəbe ki, bo tolışə xəlqi ələmdorəti kar-
deydə bənə Əbəlfəzl Əbbosi. Əve, həmən ruhoniye çəmə Şair...
Deştə xəlqi rufi əşt-nışt kardeydə ustod. Şairi zohiri vindemon
vey zəhmine. Hərəkətonış vey qon, sobit iyən təmkinine.
Diyənonış tij, jıqo bızın ğəssobe, "qujd" anceydə... Əncəx dəy
nezədə oşnə bebəpeşt, zıneydəş ki, çı "zəhminə" şairi sinədə
kəş jəydə qıləy mıloyimə dıl .

A. Bayrami nəfəs de tolışi fiki şe-omə kardeydə. Bə tolışi
həsr bıə çəy şəv-ruj, bə tolışə xəlği ehsan kardəşe ıştə umur.

Allahverdi mıəllim iminə nubədə insoniyəti xoto ruhoniye
ki, qurbətən-iləllah, dımınə nubədə ğeyrətmandə tolışe. Sıxani
həqiqi mənədə Şair qane beydəni de qıləy şeer nıvışte. Im
milləti ha rujnə tənəzzuli vində Şair, şubhə ni ki, səbrış ərəsni
bo "ilhom pəri" cəş kardey...

Kədə bəy mehmon beədə, çəy koy mizi səpe peşandə bıə
"siyo-sipi nıvıştəyon” vindeədə, bardıme qıləy şinə həsəd:
"Merd ko kardeydə". Kazaxıstanədə jiə tolışi bəy vığandə
luğət, dəcəy əlavon çəş kardeydə ıştə çapi... Çanə dastə nıvış-
təyon eçınə bıə səpe yəndı... Bəştə mehmonon təqdim kardışe
ıştə tojə cap bıə kitob "Əloləon" (tolışə mahne restəyon)

Əloləm... Dodo ğıbon... Hova ğıbon... Im sədo çəmə Tolışə
xəlqi nənon, çı tarixi, zəmoni əsron bezə pardon dırniə sədoye
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ki, bo ə sədo sinov şə zoon lolo jəydə mavuji.
Çəmə eli yolə Şair sininən be, çı "Tolışi qofo"ku diəro eqıne

nızıne. Tolışi qofo nəslon arədə bunim rabitəyebu, eli Şairən
xəlqi bobo-əcdodon arədə, eynən, ğoymə rabitəye. Satirikə
şeeron nıvışteydə de İvıjəli təxəllusi. İvıjəli tolışə xəlqi nəğılə
ğəhrəmone. Jıqo ədəbiyə nom peqəte nişo doydə ki, bə şıkrəy
Şairi ruf tolışə xəlqi rufiku, co ni.

Allahverdi Bayrami həmişə ədəbi otırniyədəy (yəni tədği-
ğaton bardeydə.) Poeziyədə rostə mənədə Şair çe sıxani
arxitektore, bənnoye, məvuji kə duteydə. Coknə bənno bənoy
kərpici səpe kərpici, kəy pebəqəte, Şairən eynən noydə bənə
bənno sıxani səpe sıxani, şeer ofəyə kardeydə.

Jintono Şairi şeeronədə qıləyni rosneydəmon bəşmə nəzə.
Şeer nəinki, tolışi poeziyədə, umumən imrujnə poeziyədə bə ən
bılındə çilinqə layiğe.

Şeeri hədəf, bəştə azərboyconıj (tırk) votə nodonə tolışonin,
umumən, nodononin. Bə fikədəm ki, şeer tərcumə bıbo bə tırki
zıvonən, sərost pəydo bəkarde ıştə hədəfi. Şeer nıvıştəbıə dı
qılə əhli- Azərboyconi arədə şə şinə sohbət, fəğət oxo de dave
səbıə qəp formədə (dialoq şiklədə). Şairi səşe bə ğələm vətəni
təbiət, çəy qıli-vılıstonə bumə dimə, boğə-boğçon ləl-qıl, çəy
curəbəcurə pərəndon de yolə məhorəti. Həmən bənə sipirişi de
yolə mehibbəti ıştə milləti ovladon yodi olovniyedə ki, yodo
benıkən Vətəni, çəy nozə neməton.

Həmişə jıqo bıə, Şairi fik-xıyol bəpəre bılındiədə , "kef" əh-
liyon bəh-bəh bəkan jintono, jıqo bəznen ki, Şair çəvon "kef"i
fiki kardeydə. Əmmo Şair bənıvışte bo nığılə fik bıkon, bo hol
əhlion... (iyo hol əhli voteədə, sohbət şeydə arifon barədə).

“Zəri ğədri zəqə bəzıne”-voteydən. Azərboyconi nəv qılə
iqlimə həvo, qəncinə təbiət hestışe, fəxr kardəynə qıləy məko-
ne. Əmmo bı xosə məkoni qıləy mərəz dıço bıə ki, həmmə ım
rənqarənqəti, təbiiyə aləmi çı iyəndıku fərğdoə mənzəron,
osmoni-zəmini, bandi-dıyo, səhro-vişə ğəbul bəka, əncəx bı
elkədə curəbəcurə ğədimə xəlqon ğədimə sakinəti ğəbul karde
əzıni.
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Çı mərəzonədə qıləyni Şairi hədəfe bı "Ha bəşti qəvi ğlbon"
nomədə bıə şeerədə. Im şeeri iminə kərə handeədə bəçımı yod
ome "O olmasın bu olsun" filmədə Rustəm bəqi kədə dəvardə
ziyofət. Bə məclisədə Xan Şuşinskiy "Kurdi-Şahnaz" han-
deydə, bə məclis dəvət kardə bıə qoçi Əsqəri "şesterka" Bal-
oğlan bə harde-həşədəy. Çəy nəzəsən ni ki, ım "Şahnoz" kurde,
tate, tolışe. Çəy fik mandə mizi səpe bıə nemətonsə, vəş omə-
hardedə. Eynən bı şeerədə bıə mərəzonən nəzəsə ni ki, kom
millətədən Azərboyconi ğədimə xəlqon. Ə mərəzon piyedəşone
ım məmləkət de yolə mehibbəti, əncəx məhəbbətışon maddiye,
mənəvi ni. Həyvoniye - insoni ni. İnson bıəkəs ğəbul bəkarde
Xıdo ofəyə kardə ranq-risinə təbiəti, cəmodəti, həyvonəti
həmməy, çəy ofəyə kardə xəlqonən, odəmonən...

P.S. Şeeri ehtiyoc ni hissə-hissə təhlil kardey Şeer nıvıştə
bıə de yolə ustoəti, vey sadə-soyə, lakonik iyən de oşkoə hədəf-
məqsədi:

Məzahir Sof (Əhədov)
(Tolış info. 15.08.2011)

ALLAHVERDİ BAYRAMİ

HA BƏŞTI QƏVİ ĞIBON

1.
Azərboycon – qılıston!
Behişte jiton, peton!
Havzə sinəş sımbıle,
Bandə diməş ləlqıle.
Qılqılinə çiməne,
In xosə yurd çəməne!
Zardəzizə, həlimdur,
Marzə, punə, şıtni pur!
Telə qəznən dəmone!
Alafon, qılon həmməy
Nobənoə vılon çəməy!..
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– Ha bəştı qəpi ğıbon,
Şin – şəkə qopi ğıbon!
Çı ğəşənq vote, con, con!..

2.
Azərboycon – boğ-buston!
Tovıston ya zımıston!
Kırçə: xavzə, zomsoni,
Ku, pamədor de toni,
Xıyo, kələm ləjəne,
In xosə yurd çəməne!

Diəkə bə bifi, sefi,
Narinqi, limo, kivi,
Ğeysi, əno, qavəli,
Hulə, ambu, huştuli,
Həzo ləlqılon həmməy,
Vişə do, kulon çəməy!

– Ha bəştı qəvi ğıbon,
Perıştə bəvi ğıbon!
Çı ğəşənq vote, con, con!...

3
Azərboycon - xoşməkon!
Kijə -kəvulon məkon!
Xari bılbıl, səsinə,
Duməzıncə, bibkinə,
Kuəzınq, kafte, kəvələ,
Tətur, ğəce, kəjələ,
Bət, bili, mıv, kırinqo,
Pəresqılı mərənqo!
Moyon, molon məskəne,
In xosə yurd çəməne!
Nobəno kijon həmməy,
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Bandəjon, ləjon çəməy!

– Ha bəştı ləfzi ğıbon,
Peğandə nozi ğıbon!
Çı ğəşənq vote, con, con!..

4
Azərboycon – ğəbıston!
Ğədimə xəlğon məskon!
Axaxtarin, ritol, lək,
Hapıt, inqiloy, qilək,
Buduq, ğırız, tırk, avar,
Ləzqi, udi, kırd, tatar,
Muğol, ayrım, xınalıj,
Aysor, lahıc, tat, tolış...
Çəmə həmməy vətəne,
In xosə yurd çəməne!
Nobəno xəlğon həmməy-
Madayon, muğon çəməy!..

– Ha ıştı qəv lol bıbu,
Ji ləğə pomol bıbu!
Im çı sıxan be, karde?
Ov çı lokə peşkarde!
Yolə ğələt kardeydəş,
Nuni bə quş hardeydəş?!
Məqər ləlqıle, mole,
Inson kijə - kəvule,
Hayədə co- co bıbun?!
Milyon əsri etnoson
Bəpe çı yodo beşun!
Bə i xəlqi bo bıbun
Ki, iqlə devlətimon!
Iqlə xəlq, iqlə zıvon,
Iqlə məmləkətimon!
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Hestışe iqlə nomış,
Əvən: A Z Ə R B O Y C O N I J !..

(Tolish. Info)

BAYRAMİ - XIDO NIĞO DOƏ ŞAİR

Təmom be çı Bayrami (İvıjəli) 60 sin. Xıdoku bəyo piye-
dəme 60 sorən çimibəçəton. Boçi ki hələ poysəy-pərisəy çəy
ilhomə pəri. Əv ıştə ofəyəvonəti ən şinə devrədəy: nıvışteydə
elmiyə-bədiiyə məqalon, lirikə-satirikə şeeron, publisistikə-
linqvistikə-tənqidiyə əsəron...

A. Bayrami ıştə jimonədə hartərəfinə fəoliyət nişo doə odə-
me: pedaqoq-muəllime-mıdərrise, şair-filoloqe, zıvonşınose,
ədəbiyotşınose, tənğıdvone. Iştə həmron dılədə səçıniyə beydə
deştə qeşə fəaoliyəti. İminə, ofəyəvonə mıəllime: Mıəllim ko
kardəşe Ostoro payoni diyonədə-Arçonədə, Şiyəkonədə; Ma-
salli rayoni distononədə- Ğızlıvoədə, Ruəkəno-Anburonədə,
oxonəsə Mədo tam myonə məktəbədə.

Az əy zıneydəm Ğızlıvo tam myonə məktəbədə ko kardə
vaxtono, məktəbədə dəvoniyə bıə tədbiron səkkə bıə zəmanon-
ku. S.Vurğuni, M.Fuzuli i.c. şairon nominəyonədə (yubileyo-
nədə) dıl oəkəyn çəy nıvıştə senariyon. “Çağırış”, ”Azərbaycan
mıəllimi”, “Ana sözü”, “Masallı” i.c. qəzet- jurnalonədə çap
bıə elmiyə-publisistikə məqalon məşhur kardəşe əv.

Demiyən bə ico, çəy sə kəşəşe vey qulqulon…Bəsə həx
votesə ko bırişone bəyo sori nim...

Tırkə zıvoni iyən ədəbiyot ixtisaso mıəllim ko kardə A.
Bayrami çok zıneydə ıştə sənəti. Ço sor Ostoroədə ko kardə
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devrədə çok-çokə səkışton vardəşe bə dast, bənə Şahverən
Cavadi, Mehman Qaraxani cıvonə-məşhurə şairon perosneədə
bıəşe yolə zəhmət. Çəy şoqirdon sədo omeydə çı Azərboyconi
iyən dınyo har tərəfo.

A. Bayrami jıqo hisob kardeydə ki, zıne əbıni mıəllim de
dərəcə, de təltifi, de diplomi, de mıkofoti. (Oşnəmon ki, çıcurə,
de kon roon səydən ın nomon) Mıəllim zıne bəbe deştə talantə
perosniyə şoqirdon-tələbon, deştə əməliyə məhsulon!

Çı dəvardə əsri 80-nə soron oxoyədə Allahverdi mıəllimbe
çəmə Milliyə hərəkoti navculonədə (navbışonədə) qıləyni.
Optimistəti iyən nuyəvonəti çəy xunədəy . Əve ki, çı Milliyə
Hərəkoti həmə mərhəlonədə əv bə ico bıə deştə xəlqi.

1989-nə sorədə çı əholi navədə şedəbe əv bə siyahi qəte
məcolonədə, çı şəraiti doə imkonədə istifadə kardey, tolışə
xəlqi nomi sənibəton bə siyahi dənoyo bə nav doəşbe ıştə sinə.
Tars oməyn bəy, çand sutkə həbs kardışone əv, bekardışone
çəy kəxıvand diy soveti sədrətiku–həni çı qulqulon nısoxtışone,
təslim nıbe əv, de manqurtə məmuron beşe bə canq.

A. Bayrami fəoliyəti yolə vəslə həsr bıə bə tolışə zıvoni, bə
tolışə ədəbiyoti tədğiği... Oxonə 10-12 sorodə çe tolışə zıvoni
co-co problemon barədə çəy nıvışdə çanədə elmiyə məqaləon
dərc bıən mətbuatədə.

A. Bayrami (İvıjəli) lirikə-satirikə şaire, çəmə tolışə şairon
dılədə hestışe məxsusə səçınə vırə. Bə tolışi nıvışdə bıə “Bəxt
nəveydəm” (B-2005) şeerə kitob çəmə xəlqi ğəzənce. Bo
maşkinə, bo omə soron ərməğone. Çı kitobi hestışe rəmziyə
məno: 40 sore ki, fəoliyətədəy mıəllif ədəbiə- bədiiə, elmiə-
pedaqojiə koədə. Bə canqe de zəmin-osmoni, əncəx hərəbəxt
be zınəni. Çumçıko çəy mənsub bıə xəlqi - məzlumə tolışə
xəlqi nişe hələ ıştə loyiğ bıə vırə devləti- hukuməti mərədə;
nişe ıştənə dovlət, ıştənə hukumət, ıştənə parlament, ıştənə həx-
hığuğon, ıştə tribunə…

Bəxt ğızılə hımbədəybu?



115

Ya dollarə tumbədəybu?
Qavar tijə sımbədəybu?
Ji po tıpə bombədəybu?
Mıni hərəbəxt ki bəka?
Hımbə, tumbə, sımbə, bombə?
Xıdo bəzne, Xıdo bəzne! (s.72)

“Luzi dard”-bə Rza Musayi cəvob nıvıştə bıə ın şeer çı
A.Bayrami ən nominə əsəronədə qıləye. Şeer bə vaxton nıvıştə
bıə ki, Vətən mandəbe besoyb, SSRİ volo bıəbe, millət mıh-
tocbe bə fitrə, nıbemone vocibə dard sovı “luzi dardi”. İrodə,
əğıdə nıbə odəmon ifşobıkə mıəllifi vote piyedəşe ki, ocizətiye
çı mıvəqqətiyə qulqulon vədə arşıyey, bə lınqı-ləğə qıniyey:

Boçi jıqo çəmə millət vəşyən bə?
Həyoş mandə lınqi jiyo vışən bə?
Ğıçi nunro yurdiku tarqvətən bə!
Vəse, Rizo, maşmard bomı həzo dard,
Esət həni çı milləti ozo, dard:
Luzi darde, luzi darde, luzi dard!.. (s. 9)

Şair usyon kardeydə ki, millətımon tosə kəynə çı luzi dardi
bəkəşe? Bəs ki bəkəşe çın milləti, çın vətəni namusi, zəmini
iyən zıvoni dardi?

Cəmiyətədə-çəməhon arədə dəmə nəvə antipodon hejo
fameydən çı şairi ğələmi tijəti. Çəy ğələm əvoni anceydə bənə
şımşi, tıknieydə bənə mori, hıl-hıl kardeydə bənə sekıli. Qasbi
dəçəy koməqi bon əvon bə Xıdo ro?!

Bayrami İvıjəli satirikə şeeron ifşo hədəfon vey qeşe: Çı
xəlqi xuni bənə ovi peşomə, bənə zəli pespıniyə ruhanion,
məmuron, rəison (“Menculə”…), Vətəni, milləti bə siyo ruj
bınə sərdoron, kanə rəhbəron (“Pehandəyon”), bə Avropa
inteqrasiyə tərs sərəsəkəson- ğınəşəvloə jen- kinon, quculi nəvə
behəyon (“Dədə-balə sıvol-cəvob”…), dədə-bobo zəmini bə
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cıri ğıymət bəhvaton (“Çı dasto şe”…), təhsili, məktəbi hiç-puç
kardəkəson (“Məyd”), deştə noduzəti, həroməti, harınəti, deştə
mırdolə hərəkəton, bədə xısləton nuperəson həxə royku
bekardə pıə-moon, miəllimon iyən co kəson (“Əşivo”), ıştə na-
vi-vətəni fik nıkardə avərə cıvonon (“Im çıcurə cıvonətiye?”…)
çı şairi şeeronədə səydən ıştə loyiğinə ğıyməti…

Çı Bayrami İvıjəli şeeronədə jimon itonə nişo doə beydəni,
hartərəfə omeydə-mandeydə çəmə çəşon vədə. Bəvonədə çanə
tənğıd hestebuən, beydə anən təqdir-tarif: pokəvonəti,
comərdəti, boştə xəlqi, vətəni, zəmini, avlodi fidokorəti, icoəti
(“Xəlqon mahni”…), təmizə- sofə mehibbət (“Ha kinə, məşi”,
“Şəkə balə”…), insonəti, həmiyəti (“Sədo bekən”), çok-çokə
zoon-kinon milliə ğeyrət (“Mubariz”…), de xeyzoni şinə
rəftor, zərfət (“Abi dodo”…), çı mıəllimon-ustodon ruşinə
diyən, yodo benışə simo (“Çımı ustod”…) de vey yolə ustoəti
tərənnum beydə bı şeeronədə.

“Çımı ustod” çe şoqirdi bəştə xosə ustodi ən çokə ərməğone.
Bə yodome ki, mıəllifi bəme-bəme handışe ın şeer çı Bəhmən
Salehi 70-nə sorəqardışədə:

Bandon deştə ofəyə Xıdo,
Əğlon deştə xosə dodo,
Nokon bəştə əğə xoto
Ğeymətin beydən,
Azən detı, çımı ustod! (s. 79)

Bayrami ofəyəvonətiədə “Matəmə şeeron” hesteşone ıştə
vırə. Çəy mərsiyon ənənəviə formədə, yəni kırdi şiklədə nıvıştə
bıə nin. Əncəx çı şeeron ruf, məzmun bovneydə odəmi.
Olıvneydə odəmi dardon, ru kardovneydə çəşə arson… Zıney
beydə ki, şairi ın şeeron nıvıştəşe bəme-bəme, sute-sute. Bəmə
çəy dılən, dəftərən, ğələmən:

Əmə çoqlə bo bimon,
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Bo iyəndı ço bimon.
Kə-bə, sobəso bimon,
Boçi jıqo co bimon?

Bəd xəbə oməy- rəse,
Vay, peştım siye, peştım siye! (s. 94)

Xıdo siyo bıkə çı zəmonə dimi! A. Bayrami 40 sore ki,
dastkoy de ofəyəvonəti, əncəx tosə oxonə dı sori çap kardə bıə
nıbe çəy kitobon. Az şoydim ki, çanədə qəncine çəy
ofəyəvonəti xəzinə, hestışe çanədə çap nıbə əsəron. Əncəx
voteydəm: Bımiyən vey şukur! Xıdo nığo bıdə tıni, şairə bilə!
Xıdo ğısmət bıko bətı ıştə sa sorə dəvoniyey, bəmənən əyo
iştirak kardey!

Xanəli Toliş
AƏİ uzv, şair. Masalli, Ğızlovo.
(“Şəvnışt”, avqust, 2006, № 6)
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BOŞTƏ BƏXTİRO NƏVƏ
ŞAİR- A. BAYRAMİ (İVIJƏLİ)

(“Bəxt nəveydəm” (B.2005) kitobi vəsə sıxan)

A. Bayrami dəvardə əsri 60-nə soronku deştə bədiiyə-elmiyə
əsəron çap beydə mətbuatədə. “Bəxt nəveydəm” kitobədə qırd
bıən çəy tosə esəti bə tolışi nıvışdə bıə ən çokə şeeron. Bı
kitobədə qıləy poetikə mənzərə çiyedə bə çəş. Zıney beydə ki,
həssosə insone çı şeeron mıəllif. Əy i ranqədə vindey piyedəşni
ın rujqor, curəbəcurə mətləbon bə ğələm səy təbiiyə hole bəyo.

“İthofə şeeron” nişo doydə ki, şairi ıştəsə vey piyedəşe çı
Xıdo ofəyə bəndon. Həzz səydə bə kali fərdon ıştə dıli
mehibbəti izhor kardeyku. Əncəx niyo kardeydəni ıştə kini-
nifrətiən, səş vey qulqulon bıkəşoən:

Cinosə sətronədə i tono çəmə ğədimə şinə inə zıvoni
qəncinəti de yolə məhorəti omeydə bə miyon, çə tono, jıqo
bızın, ovəynə qəteydə bəştə dılə dınyo…

“Matəmə şeeron”ədə dıl doğ bıə bıvə ah-nolə omeydə bə
quşon: “Vay, peştım siye, peştım siye!”

“Peqordınəyon”ədə vindeydəmon qıləy səheyə şairi.
Tərcumə dınyoədə qıləy çətinə sənət hisob beydə. Sənətko
bəpe har dıqlə zıvoni çok bızıniy. Xoşbəxtəti bəvədəy ki, şair-
filoloq, zıvonşınos, ədəbiyotşınos A. Bayrami çok bələde bə
dınyo zıvonə doon rəğ-rişə, xol-çipə. Əve ki, çəy M. Ə.
Sabiriku i. c. kəsonku peqordınəyon nışteydən bə dıli.

Şair ıştə şeeronədə vey səmimi- soyəy. Şairəti boştə çəkutə
nıvışdəy- Xıdo nığo doəy hisob kardeydə.

Deştə əyom-qardışi mıxolif bıə şair deştə dılə doji etirof
dardeydə ki:
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Nə peşto dədəm nıbe,
Nə vədə odəm nıbe,
Şair be pidəm nıbe,
Mınışon şair karde. (s.69)

A. Bayrami deştə həmə heste-ni eşğ dəvasteydə bəştə dədə
yurdi. Qavərən hostone nanqıri qujdiku oçıkney (co kardey),
əncəx şairi xosə Azərboyconiku, vəhiştə vətəniku, dədə-bobo
yurdiku, çı Tolışə məholiku co karde (osındıniye) mımkun ni:

İmon, yəndı co nimon,
Yurdədə i conimon.
Otəş pəydokonimon,
Azəriboyconimon! (s. 49)

Peş dədə Zulfuqari, M. Nəsirli… vey tolışə şairon oməyn bə
dınyo: Bə rəhmətşəon Ə. Muxtar, T. İlhom, S. Cavanşir, M.
Huccətulla, haliyədə ğələm bə daston: Əli Nasir, Ə. Vəlişah,
Rza Musayi, M.Xilqət, Ə.Əbdulrza, Xanəli Tolış, Camal Lələ-
zoə, Cabir Nəsir, Nəriman Ağazadə, Şahmirzə Tolışəxun, Nə-
riman Azəri, Həbibi Heybət, Mərasim Hacızadə, Yadulla
Sayad, Səbirə Xurşudova, Quluş Xəlilova, Mirheydər Bəşəru,
Ə. Sohrab, Peyman Vəşədıl… i. c. hayışon ıştə vırə heste tolışə
poeziyədə. Bəs Bayrami (İvıjəli) çı tojəti vardəşe bə tolışə
poeziyə?

1) Çəy şeeronədə ənənəviyə cəhəton de tojə formə-çəmon
omuj beydən, ımən vardeydə tojəti-qəncinəti. Yodo beşə
kəlimon, sıxanon, frazon (frazeoloji icoliyon) dəşeydən bə tojə
ranq. Çı zıvoni nığılə mənoon beşeydən bə dim. Dığət bıkən çı
şairi satirikə şeeron iyən tərcumon zu doydən bı fikri.

2) Bayrami bə poeziyə tojə mətləbon vardeyro cəhd
kardeydə (otımeydə). Diniyə-ibrətomizə şeeron realizə beydə
de çəmə jimoni. Bə ımrujnə sosialə qulqulon tati-tati mınosibət
nişo doydə.
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Çəy şeeron dılədə kam ni bəçımı xoş oməyon. “Han” şeeri
həniən vey ləzət doşe bəmı: nənə-dədə votə nəğılon dəşin
bəçımı yod, nəğılə ğəhrəmonon eqırd qəteşone mı: Div, İvıjəli,
Siyo çoxo, Qəqo, İ qəz bolo-da qəz riş, İ sə-dı quş, Cınqıri
cınqo, Qıqqıli boz, cın, pəyn, aləmerd, aləjen, cınəvon…

Vey çoçine ki, Bayrami ıştə satirikə şeeron nıvışteydə de
“İvıjəli” ləğəbi. Çimikuən zıney beydə ki, çı şairi ruf çanədə
neze bə tolışə folklori.

Şək ni ki, bəhandon bəvoteyn çı Bayrami ofəyəvonəti
həxədə həniən vey qeşə sıxanon. Bəmı qıləy əv mandeydə ki,
təbrik bıkəm ıştə ustodi 60 sini! Bıdə şinə inə zıvonədə
bınıvışto həniən tojə çokə şeeron, əsəron!

Ğərəxani Mehman
AƏİ uzv, şair, Ostoro, Şiyəkon

(“Şəvnışt”, avqust, 2006, № 6)
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CAMAL LƏLƏZOƏ

“Bəştə yurdi soyb beşəmon” kitobi barədə ray

Camal Lələzoə (Ağayev Camal Şirəli zoə) ımrujnə tolışə
ədəbiyoti əsosinə navbışonədə qıləye. Dı zıvonədə: bə tırki, bə
tolışi nıvışteydə. Həməsron (mıasiron) ən vey handəbə, ən vey
piyə şaire. ”Bəştə yurdi soyb beşəmon” çəy bı nezono çap bıə
hafminə kitobe. (Boku, 2009, “MBM”, 144 səh.) Kitobədə
qırdə bıə çı mıəllifi oroxnə soronədə nıvıştə bıə şeeron iyən
“De lələ sıbət” poema dıminə poə. Bə kitobi doxil kardə bıə
əsəron baxş bıən bə şəş vırə: “Merdə millət”- iminə poədə qeşə
vırə qəteydə bə pokəvonəti, vətənpiəti, milləti səyvonəti, hınə-
vərə avlodon conbozəti həsr bıə şeeron. Bə nəzə rosneydəm ki,
kitobo ən yolə poə hejo “Merdə millət” nomi jiyo dəvoştə bıə
əsəronin. Şair ıştə zəlilə milləti kəşə dardon, bə vətəndoon
səoməyonku bəhs kardeydə, xəlqi bə bevəcə ruj noəkəson,
dıdimə- dumlıştə məloon, ıştə din-imoniku, xəlqiku bıqardon-
mırtədon... ifşo kardeydə.

Tolışə xəlq dınyo bıne,
Zıvonış fəxri nışone,
Çı tarıxi şərəf–şone,
Şeydə dasto ğıryət, haray! (s.55)

Kitobi dıminə poədə (“Seymon”) Azərboyconi dılboə
quşəon, çəyku co nıbə poə–Tolışə məholiku bəhs kardeydə.
Vətəni tikrornıbə reçinəti Camali şeeronədə kəş okardeydə:
barzə bandon, şırşırə honion, obodə diyon, peşə ruon, pındə
vişon, kijə-kəvulə kəfşənon bə tojə ranq dəşeydən.
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In tonış də, ə tonış band,
Hərəbəxte çıvrə xıvand!
Çı qıyə hal, çə bandi dim,
Konəş nığıl, bınəş ğədim... (s. 71)

Mehibbətə şeeronədə (Seminə poə: “Peşnəni savdı”) Camal
nişo doydə məxsusə məhorət. Ən nığılə fikfamon ifodə
kardeydə de kamə sıxanon, de bədiiyə vositəyon. Çumçıko
Camal təbiətən lirikə şaire. Iştə məşhurə pehandonədə,
peğandonədə, ğəzəlonədə şair de şinə zıvoni nəğıl kardeydə
səmimiyə pəvəndi de soyə-reçinə məşuqə mınosibəton:

Eqət mıni dılisə,
Bə çımı sə bıqard tı.
Bıdə obuy dıli sə,
Bıji-bıpər bedard tı! (s. 88)

Çominə poədə (“Huseyni ro bə dod rəsə”) qırdə bıə çı şairi
bə Xıdo, bə peyğombəri, bə imomon, bə pıə-moə, bə avlodi
mehibbət ifodə bıkə şeeron. In peyə-təbiiyə hisson de ən
səmimiyə sıxanon bə nəzə rosneydə, tolışə zıvoni ən nığılə -
qəncinə layon (laton) bə vardeydə:

Rujım ahu–zore, Xıdo,
İnson boçi kore, Xıdo?
Nənon conboz zandeydənin,
Harco tarso pure, Xıdo... (s.99)

Pencminə poədə (“Zevılə sırəon”) cəm bıən satirikə şeeron.
Camali şeeronədə vey zumande satirikə ruh. Bə obrazon
ciddiyə mınosibət, çırkinə əməlon bə myon noyro bə obrazi
daxiliyə aləmi mıdoxiləyo, bəhandi nəzə cəlb kardeyo mıracıə
(ovardə) sıxanon oko doy Camali satirikə şeeron məziyətonin.
Camali satirikə-tənqidiyə şeeron bə nomin. Bı hərc–mərcə
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zəmonədə, benizomə məmləkətədə rohət jiye zıneydəni şair,
devroniku noroziey. Çumçıko Camal əsliki (binoku) şaire.
Devroniku rozi mande, bə zəmonə tarifot doy bə əslikə
(rostəjə) şairon təbiəti zidde. Lələzoə çəş okardeyku bə canqe
deştə mıhiti:

Har ruj doy-səy, har ruj vıjor,
Bıstən–bəhvat, bəhvat–bıhır.
Dınyo qıləy kanə dasthor,
Botı sarde, bomı boxor...
Bəkışte ın vıjor mıni. (s.111)

Çı şeerə kitobi hestışe qıləy məziyət ki, ni co kitobonədə.
İyo har poə sıftədə bə şeeron məzmuniro tənqidiyə rayon,
mılohızon doə bıən. Camali ofeyəmonəti qeşə mənzərə həxədə
fik-ray nımoyiş bıkə ın mılohizon təşkil kardeydə çı kitobi 20
səyfə. Rayvon–tənqidvonon dılədə Vaqif Yusifli, Şiri Əvəz
Sadıxzodə, Hilal Əlifizoə, Əli Nasir, Xanəli Tolış, Elnur
Ağaoğlu, Əhməd Səmədov, Rəsul Rzayev, Şahan Talıbizoə,
Musa Ələkbərli, Əvəz Nəbizoə iyən çı sətıron mıəllifi çı
Camali ofəyəvonəti barədə nıvıştəyonədə vıjnəyon doə bıən.

Hisob kardeydəm ki, C. Lələzoə “Bəştə yurdi soyb
beşəmon” şeerə kitob tolışə ədəbiyoti tarıxədə qıləy ədəbiyə
hadisəy.

(“Tolışon sədo”)
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BƏXTİYAR RUŞİN

(I nıvıştəy)

İzzətov Bəxtiyar Mirzəkişi zoə (Bəxtiyar Ruşin) moəo bıə
1956-nə sori avqustə manqi 2-də Masalli rayoni Mışkəmi
diyədə. Oroxniəşe 1973-nə cori Hışkədə miyonə məktəb, 1978-
nə sori BDU fizika fakultə. Mıddəti Hışkədə miyonə məktəbi
fizika mıəllim bıə. 1985-nə soriku jiyeydə Boku şəhərədə.
Sıftə ko kardəşe Kosmikə Tədğiğaton İnstitutədə, peşo Azərb.
EA Fizika İnstituti aspirant bıə. 1995-nə soriku fizika-riyaziyot
elmon nəmizəde. Isətən de nimədəvordinəvonon fizika sohə
dastkoye. Xaricə mətbuatonədə dərc bıə çəy 30-ku  bəpe
elmiyə əsəron, elmiyə səkişton.

Bədiiyə ofeyəvonəti, şeer nıvışte har vaxt dəy həmro bıə, şo-
qirdəti, tələbəvonəti, mıəlliməti, aspirantəti, aliməti bəy mane
bıəni bədiiyə sohədə ğələm oko doyədə.

“...Elm çı təfəkkuri məhsule, əmmo şeer sintez kardeydə fik-
fami. “Fizika iyən lirika”... har dıqləni dəvardeydən insoni dı-
liku... Bə har dıqləni ilhom, təb lozime...” (N.İ.Laboçevski. III)

“Şeer nıvışte, şairəti fitriyə məsələy. Şairon mıhtocin bə
Xıdo doymoni. Xıdoən talanti baxşeydəni bə har kəsi. Az iştəni
zumandə şair hisob kardeydənim. Əmmo nınıvışteyən zıney-
dənim. Məxsusən bəhandon, duston, həmron bə çımı şeeron
məmnunəti, roziyəti nişo doyədə nıvışteydəm de həvəsi...” (III)

İminə şeer bə ğələm səşe ğəzələ janrədə myonə məktəbədə
handeədə. Vığandəşe bə Masalli “Çağırış” qəzeti pedaksiyə, de
çokə ray dərc kardəşone rujnomədə. Sıftə bə tırki nıvıştəşe,
peşo bə tolışi. Çı poeziyə har sohədə şeeron hestin çəy bədiiyə
ofəyəvonətiədə. Şairi bədiiyə nıvıştəyon bə məzmuniro jıqo
təsnif karde bəbe:
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1) Aşiqonə-lirikə şeeron,
2) Vətəni, təbiəti təsvir -tərənnum bıkə şeeron,
3) Satirikə - tənqidiə şeeron,
4) Fəlsəfiə şeeron.
5) Bo əğılon nıvıştəbıə əsəron.

***
(1) Veynə şeeron vəsf kardəşe bə mehibbəti. Klassik şeeri

ğəzəl, mırəbbe (çoli), mıxəmməs (pencli), mısəddəs (şəşli)...
janronədə ğələm oko doşe. Əmmo çəy aşiqonə-lirikə şeeronədə
ğəzələ janri hestışe mıhumə vırə. Klassikon təsir oşko vindey
beydə çəy ğəzəlonədə. Umumən klassikə şairon dəsti-xət
betəsir mandəni bə Bəxtiyar Ruşini ofeyəvonəti. Əv ıştən
etipof kardeydə ki, vey handeydəm klassikonədə Nizami,
Nəsimi, Fuzuli, Səməd Vurğuni, Firdovsi, Sədi, Hafizi əsəron
(III)

Dılədəm qardə iyən noumid eşği həvo,
Səbəb qıləy tolışə kinəy, ıştən bebəfo!

Fəsli- bahare esə, handən cəmi bılbılon.
Əmma çımı boğçədə kardəni bılbıl nəvo.

Iştən voteydə bəmı, zındəm boçi noxəşiş,
Pınhon kardə, votdəni əv çımı dardi dəvo.

Billah, bı əzobondə əğyori qınoş veye,
Əmmo ıştə kəşəyon bəyən zindənim rəvo.

Reçış doə qıləy xoş dəmədə bə Tolışi,
İlahi yolə baxşəy çəmə çimənon səfo.

Bəşem bəştə məhol, orzum heste, bı nezoni-
Punə, marzə bu bəkam, əvonin ğəlbi şəfo.
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Bəxtiyar, ıştə ruji de çokə duston dəvun,
In dınyo dəvon şine, bıkəşoş çanə cəfo. (III)

Şairi lirikə şeeron dılədə bə inə mehibbəti həsrbıə qılon sof
kəbob kardeydə bahandon dıli. “Sədo bıdə bəçmı sədo, şinə
mo” (2003), “De moəm ruhi sohbət”, “Qiozə”(2006) şeeron
məlhəme de inə mehibbəti vəşə dılon:

Oqardəbe xeyli odəm tıbəsə,
Əvon hələ bə çəmə so nırəsə
Az dubarə vitim ıştı ğəbisə,
Sədom karde: hovə, dodo, inə, mo!
Sədo bıdə bəçmı sədo, şinə mo! (I, 47)

“...Çəşonədəm təzyiq heste, bəmı korığ doydə. Fəğət az ın
şeeri handeədə anə çəşə ars ru kardeydəm ki, təmom rohət
beydəm. Çı Bəxtiyari bı şeerədə boştə inə jə kırdi aide bə cəmi
vəfot kardə cəfokəşə moon həmməy!...” (Talıbi Şahan. II)

(2) Azərboyconi, Tolışi behiştə təbiəti təsvir-tərənnum vey
zumande Bəxtiyari poeziyədə. “Dədə yurd, nənə vətən, Tolışə
məhol dəşeədə bəçımı yod, dılım ğıbo kardeədə bəvon,
handeydəm çı Bəxtiyari şeeron, sıvık beydəm, noydəm bə ji çı
xıvəti şələ...”(Hacı Cahanqir Xansıvo. II) “Əvəsor ome”
(2003), “Omə fəsli- zımıston” (2005), “Fəsli-bahar çı ğəşənqe”
(2006) nominə şeeron har bəndədə inə təbiəti xosə mənzəron
bənə rəssami kəşeydə, bə bahandon edaşteydə:

Kulon bındə vənəşə,
Yamən bə təşviş dəşə.
Lalə bə di dəqınyə.
Qavər bətı peqınyə?
Bəs kıve dizəbıni?
Xambu be əy əbıni.
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Bandon kəmon vəjələ,
Bışi bıçın i vələ.
Bə con omə aləfon,
Punə, marzə, nənofon.
Votdən tojə sor omə,
Xosə əvəsor omə. (IV)

Şeeri jıqo–şinə ləfzədə, soyə zıvonədə, bejənon-beməyon de
dəğiğə nom-nışoni təsvir bıkə-bandə sinəporon, vişə dılon, də
bınon, hamə diməyon qəm-qəm nəvə şair teğ bekardeydə
bəhandon dılədə!

Kuli bındə emujə,
Bə cıx-cıxe siyokijə.
Pırrə kardə solkafte,
Həvuşi vite vaxte.
Tifanqvonii sə dəpuşə,
Kəvələ bə hard beşə.
Şor bo doni nəveydə,
Bə kijədom dəbeydə.
Dast kəşdəni kuməyjon,
Kəxıvand doydə dımjon.
Qardeydən qırdo loni,
Hardeydən kaqon doni.
Dıyo dim boçi siyoye?
Əv qərope, əv çeye !
Dəvardə mıvə daston,
Omə fəsli- zımıston! (I, 28)

“Ruşine, oşkoye bənə çəy təxəllusi çe Bəxtiyari şeeron qayə,
çəvon leytmotiv, çəmə xosə məkoni sıə vılon, səfoynə
çimənon, kaftekəşə honiyon, mivə-ləlqılə boğon, şartukə
məzon, mıxləs, çəmə İnə Vətəni har sıği, doyi, kıl-kımoti, hətto
əvotim, soyə qıləy hındılə bıri, siyo əleli, təvənə qəzənə vəsf
iyən tərənnum karde–ımonin çe Bəxtiyari şeeron məğzı-
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molyət, çəvon pokə məno:

Avəqurə ijən əyo çəkeydə,
Osmoni dim rizə-rizə təkeydə,
Vo-voşiku ku-kəfşənon pokeydə,
Bərəkətış vardə ijən siyo avə,
Xosə məhol, ome nıznim bəştı və.

Vey umudəvomon ki, çəmə ğurbinə handəkəson çı Bəxtiyari
şeeri ğəbul kardeydən bənə moə həlolə şıti, bənə pıə rostə
hıkmi, bənə sipirişi xəyrinə nəsihəti...”(Rabil Abidin. II)

Çəy Səməd Vurğuni “Azərboycon” şeeri bəştə inə zıvoni
nığoynə (uğurinə) tərcumə kardeyku xəbə doydə çı Bəxtiyar
Ruşini vətənpiyəti-pokəvonətiku:

Bınəv in ku, ın aroni,
Qa Ostoro, qa Lankoni.
Çe Afrikə, Hindıstoni
Kijon bəmə mehmon omən,
Zulmi dastədə perəxən!

Lankonədə çanq cur vılon,
Bənə çəmə yurdi kinon.
Mıni bə çay bıkə mehmon,
Çı kəy vəyu, xosə moynə,
Xəlq bə harçi mınnət nınə.(II)

Har milləti dınyo dimədə de kali əloməton zineydən: barizə
adət-ənənon, məişətə dastkoəti, etnoqrafə xosyəton, mıtbəxə
hardemonon, takanemon, vindemon, əxlaqiə məziyəton, mənə-
viyə keyfiyəton... Bəxtiyar İzzətov de ciddi-cəhdi ıştə xəlqi
hartərəfə bə dınyo edaşteydə: həm dəçəy mısbətə sifəton
(pokəvonəti, yurd bastəti, Xıdo pərəstəti, xeyzondorəti, dustə-
tiədə-həmroətiədə sodiqəti), həmən dəçəy mənfiyə əloməton
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(bə elmi-sənəti omute kovıləti, əvoməti, soyəlohəti...) Həm
bənə pedaqoq-mıəllimi, həm bənə alim-veyəzıni, həm bənə
şairi-sənətko, həm bənə sipirişi-navdo Bəxtiyar Ruşini vey
piyeydəşe ki, bıdə tolışə xəlq bə elmi-maarifi mehibbətin bıbu,
elmi-maarifi sutemon bıbu çəmə har tolışə hırdəni dılədə...”
(III)

“Tomon”(1993), “Ime tolışi hardey” (1994), “Xosə məhol,
ome nıznim bəştı və” (2003) şeeronədə “dırıst təsvir kardeydə
çı tolışi rujqori, ko-pişə, maşdiriqi, hardemoni...” (II)
Kijələvənqi, vizə ləvənqinə moy, dizə moy, sesəkə ruən de
şoni, məjuə ğəylə de kuməyjə, hındəmoə boə de mosti, tovədə
cı bıə sipsol (siyosol). Suə kulmə de zımsoni, şəlemə ov, tojə si
de duə aşi, tırşinə aş, şıtə aş, qujdə xorək de sırkənə si,
bodomcon, suə ser, kavuə- şinə sırkə de pıbi, mıvə polo, çeyə
polo, laqə polo de mosti- de suə, rəciə moy de kuə polo... (çe
tolışi kulinariyə)–demon konco oşnə be bəzıneyon? Bəxtiyar
Ruşini şeeronədə!

(HESTIŞE DUMO)

OKO DOƏ BIƏ ƏDƏBİYOT:

I. Bəxtiyar Ruşin. Vıjniyəbıə əsəron. B. 2007
II. Şəvnışt, (rujnomə), № 10, 2006
III. Tolışi sədo, (rujnomə), № 107, 2006; № 108, 2007
IV. Tolış, (rujnomə), № 10, 2003

(II nıvıştəy)

(3) Bəxtiyar Ruşin tənqidə hədəfon ıştən deştə zıvoni ifşo
kardeydə. Azərboyconi satira ofeyəvonəti məşhurə usulonədə
qıleyni bıə bı tərzədə nıvıştəbıə şeeron bə bahandon vey xoş
omeydə. Iştə bə bədiiyə-publisistikə uslubi mandə satirikə-tən-
qidiyə əsəronədə çand qılə mənfiyə obrazon bəştə tijə ğələmi
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nışınqo peqətə Bəxtiyar Ruşin bə kitobi-dəftəri, bə dərsi-
məktəbi həvəsnıkə hırdənon, valideynon tənqid kardeydə,
çəvon ıştən zıvonədə jələvonon aybəjorə portreti kəşeydə, de
şinə ləfzi edaşteydə bə bahandon. “Veyən çımı moə zıvone,
tolışi zıvon hədəre” (1992), “İlahi, tı mını boçi tolış xəlq
karde?!” (2005) ...”Bəştı sə çəvom, lələ, boy bəmı hande
məvot” (2006) i. c. şeeronədə bə məktəb nışey, bo handey-
nıvıştey meyl nıkardey səbəbi şair bəvədə vindeydə ki, ko-pişə
orəxə, ko ni, diplomxıvandon bekon, vojori, dukoni, bıstən-
bəhvati zəmonə dəstqirin...

Handəkəs, əve Əkbər, vojorədə alver kardə,
Nəveydə diy dikondə, vişədə ezım vardə.
Holış ni əy conədə, bə səpo vəşi mardə,
“Fılonkəson handə, hay qıləy bande”, məvot,
Bəştı sə çəvom, lələ, boy bəmı hande məvot. (I, 9)

“Veyən çımı moə zıvone, tolışi zıvon hədəre” (1992), “İlahi,
tı mını boçi tolış xəlq karde?!” (2005) i. c. şeeronədə tolışiku,
tolışiətiku, tolışə xəlqiku qilayəbıkə mənfiyə surət təsvir beydə.
Əv ıştə əhvoliku qəp jəydə bəmə: Xosə məholədə bə dınyo
omə ın cəfokəş hisob kardeydə ki, keşkə tolış nəbəy- yəhudi,
çukçə, monqol bəbəy! Bə şəhər oməcəğın çı ın nunku əğıdə
qardeydə: inə zıvoni peqordıneydə bə tırki, səy kardeydə ki,
çəy tolışbe hiç kəs nızıniy. “Efirədə Talıbi Şahan bə tolışi qəp
jəydə, Novruzəli Məmmədov “Tolışi sədo” nomədə rujnomə
çap kardeydə, məktəbonədə tolışə dərs dəvardeydən...” ha jıqo
xəbon məseədə ın şəxs xəcolət kəşeydə, ımoni beməno hisob
kardeydə. Avtobusədə, metroədə, konsertə salononədə, efirədə
tolışon bə məsxərə noydən, ım ıştə qujdi hardeydə... In bemə-
xə, be iradə, tarsoə cıvon hejo ıştən bəştəən nifrət kardeydə:

Az ıştən ocizim, nime ğıryət, hədərim.
Nime bıremon, zıvonım tel, zəhərim.
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De xısləti qavərən bo insonon ğəhərim,
Keşkə ki həyvon bıəbim, bəşim bo aləf çarde,
İlahi, tı mını boçi tolış xəlq karde?! (I, 11)

“Boy şinə boyli, kefım saze, vəncin həvatdəm” (1992)
şeerədə de şəxsi oşnə beydəmon ki, umrış vojoronədə dəvardə:
Qa İroni, qa Rusiyə şəhəri vojoron qıləbəqılə nəvə, mol bardə-
vardə ın merd (Məşhədi Həmid) koy çəmış esə-esə peydo
kardə: vojori xəlvətədə nıştə, vəncin həvateydə!

Az lap sıftəku həmrəğ bıənim bı ko karde.
Əmmo dıldəm dəvardə çokə harde, tankarde.
Çə soriku bə Xarkov sa kilo əyum barde,
Səhe zınəme, de se - həvate əncəx rohatdəm,
Boy şinə boyli, kefım saze, vəncin həvatdəm. (I, 53)

(4) Bəxtiyar Ruşini “Ruji xəbəm səy, ha hurmətinə Haci...”
(2006) - de misro bino bıə ğəzəl vey marağinə şeeronədə
qıləye. “Votem-vote” dialoq, de Haci Şahan Talıbi mıkolimə,
həmən qəsidə formədə nıvıştə bıə, hestışe fəlsəfiyə məzmun.
Lap bə Nizami ğəhrəmonon-Xosrovi de Fərhadi bəhsə
qəpemoni oşeydə!

Ruji xəbəm səy, ha hurmətinə Haci,
In dınyo ıştən faniye, bəs çiçe baqi?

Vote: Xaliğe baqi, daimi əve,
İyən bı dınyoədə bəmande çoki.

Votem: Boçi həm ərbob, həm kosib heste?
Vote: Dınyo dimış ruşnəye, dimış toyki.

Votem: Dınyo dimisə ve zolımon bıən,
Vote: Həmmə əvonış ebardə xoki .
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Votem: Ruzi roədə əziyyət veye,
Vote: Ziyanış ni, con xəş bubu təki!

Votem: Mavji cıvonon mərifət kam bıə,
Vote: Yolon doənin ibrət bə ruki.

Votem: Kon əməl insoni kardə səbarz?
Vote: Rostə əməl əncəx vardə poki.

Votem: Bə dınyoədə az Bəxtiyar bəbem.
Vote: Məvəyş bə dınyo, məbadə şəki ! (I, 19-20)

(5) Bəxtiyar Ruşini ofeyəvonətiədə bo əğılon nıvıştəbıə
şeeron deştə kali məziyəton: deştə erınqınyəti, soyəti, xəlqiyəti
nəzəron cəlb kardeydə. Bı şeeronədə həm deştə umumiyə
əloməton, həmən fərdiyə cəhəton təsvir-tərənnum bıə Şahrud
mıəllimi bədiıyə obraz bə çəş çiyedə:

Xəlqi bəy veye hurmət,
Dıldə sofə mehibbət,
Kəşdə həlolə zəhmət,
Əməlış salime,
Əv çəmə mıəllime.
(“Əv çəmə mıəllime”, 1993, I, 22)

Ən əfzələ nom çəye,
Həxi ro əncəx dəye,
Bə şəxsi ğarzım veye.
Çanə bıdom ə ğarzi,
Anə bəbem səbarzi.
(“Mıəllim”, 1993, III)

Şəhrıj be çəy əsıl.



133

Əmə həmmə di əğıl.
Əvoti bəmə nəğıl,
Çəmə iminə mıəllim.
(“Çəmə iminə mıəllim”, 2006, I, 13)

“Həşi” (1993), Luləpər” (1993), “Məktəb” (1993), “Kıtı”
(2006)... şeeron de tolışi ən şinə sıxanon ləjənin, de marağı
handə beydə. Təsadufi ni ki, bə hırdə sinfon dərsvonon dənoə
bıən, tolışə hırdənon ın şeeron rə əzbər kardeydən... Həlbəttə,
ın şeeron nığoəti Bəxtiyar Ruşini mıəllim-pedaqoq beyku rişə
səydə...

Məvit, məşi, ha kıtı,
Qujdi şobədom botı.
Bəhaş, xəyli şo bəbeş,
Çı pələnqi to bəbeş.
Əqətniş həni morə,
Bəhıteş- bəjeş xorrə.
(“Kıtı”, I, 38)

Mahne şımə qəvondə,
Çəmə şinə zıvondə
Zoon, kinon de xori
Bahanden bənəy xori:
“Ha məktəb, xosə məktəb,
Omeydəm ısə, məktəb...”
(“Məktəb”, 1993, III. s. 15-16)

Umrujnəni tolışə ədəbiyoti korifeyonədə Z. Əhmədzodə, Ə.
Muxtar, T. İlhom, X. Tolış, Ə. Nasiri boştə ustod zınə Bəxtiyar
Ruşini ofəyevonəti məziyəton de təhlil kardey bəsə omə çiy ni.
Orzu kardeydəm ki, tikeyən zumand bıbu şairi şeeron
sənətkoəti, bədiiyə orijinaləti, məcaziəti, obrazəti!
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OKO DOƏ BIƏ ƏDƏBİYOT:

1)Bəxtiyar Ruşin. Vijniyəbıə əsəron. B. 2007
2)“Tolışi sədo” (rujnomə) №№ 08, 1992; 30(41), 1993;

42(95), 2003; 04(105) 2006...
4)“Tolışi zıvon”, III sinifi dərsəvon, B. 2006,
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DE CABİR NƏSİRİ MUSOHİBƏ

Nəsirov Cabir Soltan oğlu (Cabir Nəsir) (20.05.1935) Tolışə
məholi məşhurə-nominə şaironədəy. Bə dınyo omə Masalli di
Hışkədədə. 78 sore ki, hejo iyo jimon kardeydə. Rostədə Tolışə
bandon, çəpədə Kaspiə dıyo, har səfə bəçəy çəşi pexəveədə
dılış sinədə vaşteydə, lınqış bə zəmin eşeydə, çəşış bə osmon
peşeydə, xəyolış dınyo nəveydə…

İminə mətbuə şeerış “Çəmə sovxozi ambodor” rayoni “Yeni
həyat” rujnomədə beşeədə benəvoə sə vey qulqulon vindəşe: İ
sor nəv manqə ko beşə çı dasto. Dəyən çı diku tarqvətən bıə.
Şərtışon noə ki, koy vanıdoş, çı diko benışoş, tıni bədomon
qəte. Bəvədə Distoni mədəniyyətəkə mudurbe. Peşo rabitə
şobonədə koəvonbıə…Esət pensiyəvone..

78 sininə şairi capo beşəşe iqlə kitob. Halonki dəvardə əsri
60-nə soronku jıqo mətbuatədə dərc beydə Cabiri şeeron. Cabir
Nəsiri çok zıneydəm az, məqalə nıvıştəme çəy ofəyovonəti
həxədə. İnşəAllah, umur bəfo biko, çap bəkardemon. Kitobış
tojə beşə məcolonədə mısohibə bardəmbe de şairi, bə xosə
bəhandom edaştedəm əy.

SIVOL: Kitobədə tolışə şeeron kambe səbəbış çiçe?
Sponsori doə puli bə kitobi həcmi təsirış karde? Qirəm jıqoybu,
bəs boçi tırkə şeiron ixtisor nıbin? Halonki deştə aktualəti,
mıasirəti, de bədiə xısləti, sənətkoəti ıştı tolışə şeeron həniən
vey-vey ğıymətinin.

CƏVOB: Duston, həmron, avlodon har qəp eqıneədə orzu
əkəyn çımı kitobi. Oxoy bə ğərol oməym ki, nıvıştəyon, dərc
bıəyon qırdə bıkəm bə ivrə. Əslən arxivım bıəni. Nıvıştəyon -
çap bıəyonım oğətəmni. Çiçım bə dast varde, əvonım peqəte
bardıme bə “Yeni həyat”i redaksiyə, dome bə Rəsuli (Rəsul
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Rzayev –“Yeni həyat”qəzeti koəkə-A.B.) redaktə bıkəy. Çımı
Rusiyədə bıə hırdənonən sıxan doşone, pul bəvğanden,  çap
bəkamon kitobi. Jıqo be ki, ko nıqətışe, dastənıvıştəyonım
peqəte bə dumo. Peşo Cəmaləddini (Rusiyədə, Neft –Yuqans-
kədə jiyeydə, hişkədəvoje, məşhurə xeyriyəvone -A. B) bə qıy
qətışe. Akif Soltani redaktə kardışe. Təşəkkur kardeydəm bə
hay dıkəsi.

SIVOL: Rujnomə-məcmuonədə ıştı dərc bıə şeeron vey-vey
fərğine: Sıxanon, ifadon, şeeri nomon, sətıron, hətto şeerə
bəndon dəqış kardə bıən, ya ixticor bıən, əlovə kardə bıən… In
nobənoəti: iqlə şeeri bə çand bəjən cobəco beəti səbəbış çiçe?
Qavar redaktoron ıştı şeeri zəif vindeydənbu, dəqış kardeydən?
Qasbu har səfə şeeri səpe şımə ko kardeydəşon, əlovə-ixtisor
bardeydəşon?

CƏVOB: Oxonə sıxan roste: az ıştən ko kardeydəm ıştə
şeeron səpe. Səbəbış ime ki, qırdəm kardəni vaxtədə şeeronım
bə i vırə. Navınəni sıxan rost ni, bərəks, az bə redaksiyon şeer
vığandeədə vey vaxt xahiş kardeydəm ki, məqınən bəçımı
şeeron. Şayəd darzənə ğınəyi bə ın ko cəhd əkəynbu, az şeer
nədəym həni bəvon.

SIVOL: Cabirə boyli, bəştı ofəyəvonəti nığıli şeydəm, ənə
nığıle ki, bəçəy bıni rəse nəfəsım rəseydəni. Çəmə Azər-
boyconi klassikə ədəbiyoti xəzinə çand cəhəto, vey ya kam
dərəcədə ıştı şeeronədə bə nəzə çiyeydə. Şərq-Qərb ədəbiyoti
ləzizə məziyəton oşko vindey beydə ıştı şeronədə. Çəmə nənə
zıvoni qəncinəti, xəlqiyəti, omoniməti, sinoniməti, iyən co
bədiiə xisləton vırəbəvırə vəşeydən ıştı poeziyədə. Əyolətədə
bıjiyoşən, di–distonon bınəvoşən, bo nəve bə istirohət bə co
məholon bışoşən, oxo rabitə koəvon bıəşəni. Iştı hərəkəti-
nəvemoni mərə vey-vey tanq bıə, maqistralə roonədən bə kəno
bıə distononədə ko kardə, çoknə bıvotım, de yolə şairon, yolə
sənətkoon didorı bıəni, aliə səvodən ni. Çoknə beydə, 65 sore
ki, çı nıvışte, ofəyəvonəti dast kəşeydəniş, bə 80 sini ımru-
maşki rəseydəş, iyən nıvışteydəş. Votem piyedə ki, adiə həvəs
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ni ım bətıku, adiə marağ ni, ın ofəyəvonəti ıştı xunədəy, botıno
bənə hardey-tankardey, hıtey-nəvey, harujnə tələbati vocib bıə,
beşeer, benıvışte mandey-hıtey zınəniş. Bətıku ənədə eşğı-
həvəs çıkoncoy? Qasbi de xuni, de qeni omeydəbu? Kali
sənətkon votəynə, qavar Xıdo nıkardə, bə zəmin qınyəşbu, sə
bə çuyi, bə sıği qınyəbu? (Şair Davud Dəmirli bə şairəti dəqinə
səbəbi jıqo qəp əjəni..-A.B) Yani ın şairəti qirəm mazqi çəpə
tərəfi olıveyku, ya vəhyiku bəşmə oməni ki? (Rəhmətşə Lenini
sə oməyon hejo jıqo bıə..-A.B)

CƏVOB: (sıreydə) Kəbləyi, bə qıləy vırə omiş-beşiş, çımı
dılədə teğ bekarde. Iştı votəynə, ın eşğı-həvəs, ın şairəti
binovrə çı nuperəsə vaxtonku bəmı dəvitə. Xıdo rəhmət bıkə
Qulamhuseyn mıəllimi. (Nusrəti zoə Əliyev Qulamhuseyn
(1928-1994)–filoloqiya elmon nəmizəd, ADPU mıəllim,
dosent. Əslış Masallij, tırkobəvıj- A.B.)

Bırədiqo miyonə məktəbədə handeydəbimon. Çəmə
ədəbiyotə mıəllim rəhmətşə Qulamhuseyn bə sinif dəşi de
şeeri, səlom ədəy de şeeri, əməni ənşandi de şeeri, peyəkəy de
şeeri. Vanq əkəy de şeeri, dəro əkəy de şeeri, məxləs, dəmə qəp
əjəni de şeeri. Iştənən şeeri çe cur əvoti? De ləfzi, de vanqi, de
xışmi, de eşği, de nifrəti, de mehibbəti, har tonədə; Har mıno-
sibəti nişo ədəy de şeeri, dəçəy intonasiyə. Az hut beydəbim,
az mot beydəbim, az bəmeydəbim, az sıreydəbim. Az vəşi
əqətim, az si əbim de həminə şeeron. İnson çanədə şeer
əzınibən? İnson çı cur şeer əvotibən? Jimon şeerebən, aləm
şeerebən! Az hıtəm ki, az bexəbəm ki?!

Jıqo-jıqo şeer- poeziyə dəşe bəçımı xun, nışte bə çımı astə.
Dılım purbe de şeeri, ciqərım bə nəfəs oməy de şeeri, astədə
mazqım umjənbe bə şeeri, Xışmətım, həvəsım, fikım, qəpım
dəqışbe. Az bəştə okıre-okıre, sinəpori okardışe kəş, bənə ıştən
bəştə şeer nıvışteydəm, şeer voteydəm, esətən voteydəm-
nıvışteydəm…

SIVOL: Dı zıvonədə (tırki, tolışi) de məhorəti nıvıştə şairiş.
Bomı vey marağine: sıftə bə tolışi nıvıştə, ya bə tırki? Deştı
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kitobi zəhmətkəş, ıştı ofəyəvonəti otırın- şeeron təhlil-tədqıq-
bıkə Akif Soltan nıvışteydə ki, “İkidilli yazar olan Cabir Nəsirə
“nənə zıvon”- talış dili ikinci şeir dili, birinci ana dilidir” (??-
A.B.) (C. Nəsir. “Yazdım ki, izim qala” B. 2006, s. 24). Cabirə
boyli, şımə dıminə inə- dıminə moə zıvonən hestone? Adət
jıqoy ki, dı zıvonədə nıvıştə sənətkoon ya ıştə nənə zıvoni vey
çok zıneydən, yaən har dıqləni. Məsələn, Çinqiz Aytmatov bə
urusiyən, bə qırqıziyən vey zumandə əsəron nıvışteydəbe, Iştə
əsəron çı zıvono bə zıvon ıştən peqordıneydəbe. Jələvoni inə
zıvoni çaş eğande beydəni de əcnəbiyə zıvoni. Əncəx ın holi
sof oşko cobəco karde beydə şımə şeeronədə. Şımə tırkiə
şeeron handeədə zıne beydə ki, fikon kardə bə tolışi, nıvıştone
bə tırki. Fəğət tolışiə şeerono oşko vindey beydə ki, hejo fikon
kardə bə tolışi, nıvıştone bə tolışiən. Əve ki, şımə tolışiə şeeron
vey-vey zumandin. Jıqobızın, xoli omuniyə bıə, , har tovul, har
ter, har ranq, har naxş ıştə vırədəy, pulək-pulək ni.

CƏVOB: Təşəkkur kardeydəm. Tırki şeer veye bəməku:
veyon dılədə səy-puş kardeən mahole, mışkule.. Hejo bəmı
tolışə şair bıvoton, vəsıme çımı. Mande Akif mıəllimi həminə
fik, bə fiki şımə doə izoh; Çiç bıvotım, çımı moə zıvon tolışiye.
İminə-sıftənə şeirımən bə tolışi bıə, intasi di çap bıə. Az fəxr
kardeydəm deştə nənə zıvoni.

Mısohibə bə ğələm bıstən:
A.A. Bayrami.
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CABİR NƏSİR –
İNƏ ZIVONİ AŞİQ

(I nıvıştəy)

Az çok zıneydəm Nəsirov Cabir Soltani zoə (20.05.1935).
Ko kardəşe çəmə diy rabitə şobədə. Çəy dəvardə əsri 60-nə
soronku rujnomonədə dərc bıə şeeron həmişə bəqəm kardəme,
vey xoş omən bəmı. Bənə şeerə həvəsko çəy əsəron
ovoştinəme bə dəftər, handəme, təbliğ kardəme bo həmroon,
bo şoqirdon. “Qonçə” (Masalli), “Ruşnə” (Lankon) şeerə
məclisonədə çəy iştirak kardey, şeer handey, Cabiri poetikə
mılohizon, bənə çokə həmro, bənə xəymandə insoni de odəmon
xoşə rəftoron hejo heyron kardəşe mı, çəy de şinə ləfzi
handəyon hejo az mıntəzir bıəm...

Masalli tolışə şairon poetikə almanaxi hozı kardey məco-
lonədə bə Cabir lələ ofəyəvonəti həniən çok bələd bim. Çəy
nəvemon, diyən, çəy jimon, bə səy omə qulqulon, çəy ofəyə-
vonəti uslub, təsvirə - tərənnumə mətləbon fik doədəy, bəçımı
yod dəşeydə Ukraynə xəlqi şair Taras Qriqoryeviç Şevçenko
(1814 – 1861)

Həm şair, həmən talantə rəssom bıə Taras kəybə peşto
əmandiybən, çəş əkəybən ki, Əğə kəynə sədo bəkay əy, Taras
dəbəşe bə kə, dıvəlinə be–be, ğəlyoni pur bəkay–bəsutvone,
bədoy bə Əğə; Çəyo dumo–dumo bebəşe bə biy, iyən kəybə
peşto bəmande, çəş bəkay çı Əğə əmri...

Çəmə namədimə Cabir lələən çə poçtiku-bı poçt, çı diku-bə
di şə bo koy karde. Piyodə şey–oməy, bandiku bə həmo bardı–
vard kamə ko ni. Roste, təbiəti bə Cabir lələ nığo doəşe, çəy
şairəti bə zu- bə təm vardeşe, bə tırki-bə tolışi nıvıştəbıə şeeron
hejo peğandəşe bı roonədə... Əncəx cəmiyəti, hukuməti, xeyzoni
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biqonəti məhkum kardəşe əv, çı Tarasisən beşbətər bıə.
C. Nəsiri lirikə ğəhrəmon soyə insone, ıştəni pekırneydəni,

bukə qəteydəni bə pe; alimiən, besəvodiən paliyo ruk zıneydə
ıştəni. Bə Firidun miəllimi ( Xıdo rəhmət bıko) həsr bıə şeerədə
voteydə:

Tı alimiş, iştı tono
çımı pərə kəşonım ni.
Ağıl, zınəy, kitobiş tı;
çımı handə çəşonım ni.

Sıxanonım veyni kole,
bəştı şəhni peqındəni.
Iştı nıştə məclisədə
bəmı nəve eqındəni... (V; s. 185)

Şeeri soyəti, şinəti, bə yoli, bə alimi, bə ustodi behəddə
mehibbət valeh kardeydə bahandon. Xəlqiə zıvon bə myon
omeydə deştə sehrəti. Taras Şevçenkoən jıqo qıləy şair bıə. Har
dıqlə sənətko bəştə xəlqi jimoni bastəyin: xəlqi dardi –
mısibəti, çəy şoy–voyəti bə ğələm bıstənin. Xəlqi məişət,
devroni bı şairon doə doj–noə dığmon, qonə rujon əz, bədə-
mələ məmuron nohəmoəti, bexunə vəzifədoon bə xəlqi
xəyonəti ıştə əsəronədə de məhorəti ifodə kardeədə, har dıqlə
sənətko bəyəndı mandeydə. Çı şairon bioqrafiyə bəyəndı
oşeydə. Çıvon əğıləti, nuperəsəti, cıvonəti, vote bəbe ki,
həmməyəvoə jimon de əzyəti dəvardə: Taras təhkiməti, Cabir
Sovet hukuməti nokə bıə. Taras nıvışteydə:

“Çəmə ə kosibə kanə, de kıləşi
(bahand: de leğ - dəlo – A.B.)
edoə bıə, his –pasiku siyo bıə kumə
(bahand: siyokə - A. B.)
hejo çımı çəşi vədəy.” (II; s. 6)
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Cabiriən həminə jimon dəvoniyə, Tarasiən. Ha dı kəs ıştə
xəlqi zıvonə xəzinəku ən vey reçinə ləl–cəvohiroti, xəlqiyə
sıxanon, frazə-kəlimon, qəncinə məcozon vıjneydən, sənibəton
rosneydən bə xəlqi ıştəni...

T. Şevçenko hestışe jıqo qıləy şeer: məzmunış jıqoy ki,
kuçədə qıləy zənən bimi–bəy dast okardeydə. Bərkə vo
qıneydə, voa voydə, divo bınədə nıştə nimovə jen sardiku
larzeydə, zorı–zıx kardeydə, ərbobonku hırdə pul peçıneydə...
Sori nim bənav ahı–imon iqlə zoə sərboz şey, Vətəni roədə
şəhidbe...Isət kuçədə anədə bəmande, anə bəlarze, ta 3-4 kopiq
qırdə bəkarde, bəşe 1-2 şom bəhıre, bəbay kilsədə İsa (ə) vədə
bənoy, bəvoşne bəştə şəhidbıə zoə nom... (II; s. 89)

Cabiriən bı məzmunədə, de kamişi fərği, hestışe qıləy şeer:
Nənə nıştə ıştə nəvə qofe paliyo, lolo jəydə bəyo. Nəvə
hıtəbuən, oğoybuən, nənə qofe lokne dəvom kardeydə. Oşnə
beydə ki, qofelokne bəyo məhnəy, nənə dəvardəyon bə yod
vardeydə, de nəvə dardı–dıl kardeydə, çəşə arson ru kardeydə:
Şımşorə bolo, panə kulincə zoəş Xərəboği daveədə şəhid bıə,
sovə avlodış səğır mandə, hırdəni ğeydi mandəkəs, koməq
kardəkəs nişe... In mənzərə vindəkəson dıli doğ kardeydə:

Qəvım pur be, bıvotım ki, məbəm, nənə,
Dardış peşey, telə vo be, sutışe mı.
Bemerdə maş, balə doği ahu-nalə
Hışkış karde, bəsə poysə dutışe mı... (V; s. 179)

C. Nəsiri ofəyəti həxədə, çəy tolışə şeeron barədə iminə
sıxan obıkə H. Məmmədzodəy: “Xəlqi roədə Soltani zoə,
kılınqış jə, vey conış doə” sərnıvışti jiyo, əv bəmə Cabir lələ
jıqo edaşteydə: “Tolışi xəlqə hərəkoti lap navədə çəkəs”,
“Şeeronış vey marağine, şine, rohat hande beydə əvoni”...( III)

Cabir Nəsiri poeziyədə 9 - 10 məziyət aşmarde bəbe ki,
qəncin kardeydən əvon tolışə ədəbiyoti:

1. Cabir XX əsrədə tolışə xəlqi sosialə təzyiqi –fişari, məx-
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susən bevəcə rujqori jiyo nimələvə, nimətan jiə ruşinfikon
jenon əhvoli çok təsvir kardeydə, “Nənə” şeeri timsolədə... Ba-
handon həmməy təsdığ kardeydən ki, “Nənə” şeeri hestışe
tolışə ədəbiyotədə ıştə vırə, dılonədə ıştə təvə - təm. Şeer nişo
doydə ki, Cabir çı M. Ə. Sabiri loyiğinə dəvoməkəy. Ustodi
uslubi, çəy nıvıştə tərzi de tojə roy dəvom bıkəy. M. Ə. Sabiri
bə “Nədomət iyən şikoyət”i “Nənə” şeeri nəzirə hisob kardeku
vey–vey diyəromon. Boçi ki, Cabiri “Nənə” ofəyə bıə, nıvıştə
bıə şərait, muhit, ədəbiə ğəhrəmonon, şeeri vəzno, janro, təqti i.
c. əloməton Sabiri həminə şeeriku vey yolə fərğ doydə:

M.Ə. Sabir:
Vay bə ruji, nışonon karde mınon,
Jı fikon karde ki, şon karde mınon.

Azən şo bim, doşe xoşbəxtəti ru
Ki, şeydəm bə i kəs insoni bə şu.

Çımı zınəy, joqoən inson hestebən,
İnsoni şiklədə həyvon hestebən...
(peəqordın: Z. Əhmədzodə. I; s. 131)

Cabir Nəsir:
Sipriş ome dəşe bə so,
Dıli vey şo kardeydəbim.
Çı zınəme məhol bomo
Vıl –vənəşə ranqe, nənə...
In kəxob hiç merd nibən ki,
Lap heyvərəy, ənqe, nənə... (V; s. 179)

2. Cabiri ofəyəmonədə bəştə sələfi, bəştə ustodi, bə sipiəsə -
sipirişi, bə yoli–rəhbəri yolə hurmət, səmimiə hisson ifodə
beydə, ımonən bo nuperəsə nəsli tərbiyəo vey vocibə amilonin
“Bıbaxş mıni”, “Tıni handə çəşonım ni” iyən co ithofə
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şeeronədə ın mətləb bahandon vardeydə bə xışmət. Dəvardə
əsri 20 -30–nə soronədə Tolışi dızdonku, rodaronku, yod–
biqononku mıhofiz bıkə, tolışi tarixiə ğəhrəmon Kərbəlayi
Yusif, Xərəboği mıhoribədə şəhid bıə Elşad Ağazodə iyən bə
co conbozon həsr bıə şeeronədə Vətəni har vıjəy deştə xuni
hifz bıkə, bo ısətnə nəsli ərməğon bıkə sələfon, ustodon,
rəhbəron, comərdon bədiiə obrazi ofəyeydə, bə nuperəsə nəsli
ibrət–nımunə nişo doydə, cıvonon vətənpiə rufədə tərbiyə
kardeydə...

3. Cabiri poeziyədə həmən məxsusə vırə qəteydə bo lıskəy
nuni (iyən co problemono) ıştə yurdi, kə-bə şodoə cıvononku –
odəmonku norohat bıə pıə -moon obraz, çəvon ahu- zor:
Çəşbəro mandə dədə-nənə, pıə-moəon ahu- nolə. Ko-səhmon,
nun–sənət, çokə jimon– nəvemon nıbeyətiku tolışə cıvonon–
merdon məcbur bıən, pevılo bıən bə dınyo dimi. Cabiri “Oqard
bə kə”(1989), “Mandə hələ”(1990), “Yolə zoə”, “Merdə xun”
(1992) i. c şeeron bı mıvzu həsr bıən...

Nənə-bobon bo avlodon ın norohatəti yolə mıvzuye çəmə
umrujnəni tolışə ədəbiyotəd. Əli Nasir, Qəzənə, Səftər, Zabil
Mədoj, Rza Musayi, Yadulla Sayad, məxsusən Xanəli Tolış,
Cabir Nəsir i. c. ənıvışton  in mıvzu vey oko doydən ıştə
ofəyəmonədə. Emiqpant – mıhocirə cıvonon bə beçko ıştə
yurdışon tarq kardəni ki? İyo iqtisodiə, sosialə, hətto siyasiə,
milliə amilon roli yodo bekarde əbıni.

Iştə əğılon–nezə odəmon roy de çəşə arsi çəşbıkə dədə-
nənə... obrazon prototipon ısət har kədə hestin: kali
xeyzononədə əğılon hırdı –dıjd beşən şən bə Urusiyət, bə
qurbət. Vəyuon–nəvəon mandən besə-bepo, bə həsı– həsuyə,
bə bobo–nənəyon tanə-tohmət jəydən ki, yodo bekardəşone
şımə zoon əmə... Noçor –ociz mandə dədə-nənəonən dimişon
qətə bədu Urusiyəti, yahu jəydən bə qurbəti tərəf:

Dılım təke, çımı zoə,
Oqard bə kə, çımı zoə... (IV; s. 114)
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Dıli tikəş, iqlə qılə,
Boy, nəfəsım mandə hələ... (V; s. 171)

Xonçə kəno tınım piyedə,
Iştı vırə hejo çiyedə,
Ki vanq kardə, dılım siyedə,
Con dəşeydə bə vəlvələ,
Mıni səpo məkışt, balə ... (V; s. 171
( HESTEŞE DUMO)

OKO DOƏ BIƏ ƏDƏBİYOT:

I . Z.Əhmədzodə,“Vıjniəbə əsəron”, Sankt-Peterburq – 2002
II . T.Q.Şevçenko, “Kobzar”, Bakı- 1964
III .”Tolış”(rujnomə) № 8 (13)
IV. “Tolışi ərməğon”, B.1993
V . Cabir Nəsir, “Yazdım ki, izim qala”, Bakı- 2006, 192

səh.
___________________

(II nıvıştəy)

(4)  İnə zıvoni aşiq–Cabir  Nəsiri hestışe zoə-kinə yəndı-
piəti, aşığ–məşuğə mınosibəton bə ğələmsəynə vey çokə şinə
şeeron. “Sığ dıle” çəvonədə qıləye. Zoə ha çəş–bəv peğan-
deydə, “zərə şəyə tanədə, qitə xolə dimədə bıə” kinə bəy “ha”
voteydəni. Hələm bəy tanəən jəydə ki, “ıştı hınə ərəsni, bıbuş
çımı pəvəndi”. “Bə hiç lolo nıhıtə”, “ıştəni bəpe, həmro bəyji
qətə, siyo çəş–bəvə” kinə dastədə qirinc mandə zoə yəğın
kardeydə ki, ın kinə “deştə de nozi oxoy əy bəkışte”:

Votem: Kinə, çı kon boği vıliş tı?
Cohilə zoon çər kardə con, dıliş tı.
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Iştı bolo çə ğəşənqe, reçine,
Bəmı loyiğ, çımı bəxti moliş tı.

Vote: Ha zoə, mıni bəsə dəşi tı,
Boy deştə roy duz davard tı, bışi tı.
Soybım heste: şımşobolo, xaçine,
Qırdə bıkə çımıku çəş–quşi tı. (V. s. 164)

Duet vote, de xori hande, səbəsə (sədo bə sədo) doy,
bəyəndı mahne peğande, deyəndı kuplet voteədə bəhsəbəhs
kardey... çı ariyon–tolışon xəlqiyə hınəsənətə vərdışe. Solo ifo
nəçəndone... Cabirən xəlqə şaire, ıştə ofəyəmonədə bı cəhəton
fik bıdəy, xəlqi duetə-xorə ifon bə ğələm seədə mahire.

“Votem–votışe” ğəlibədə hestışe çanəndə şeeron. Penə dı
kupletədə vinde beydə ki, 1-nə bəndədə “ıştəni bılbıl, kinə vıl”
hisob bıkə zoə çəşdamə kinə reçinəti, ğəşənqəti, barzəboloəti
tarif kardeydə, bəştə eşği loyiğ, ıştə bəxti baxşə zıneydə. 2-ə
bəndədə kinə bə zoə voteydə ki, çəy şimşoəbolo, xaçinədimə
xıvand hestışe, çəş–quşi çəyku qırdəkəy, deştə roy rost
dəvardiy.

Həzohəlbət, mıvzu tojə ni. Aşığ Ələsğəri məşhurə pehandəy
omeydə bə yod:

Çoşanbə rujədə, sərçəşmə paylo
Bə qıləy xanımi çəşım peqıne.
Mijon tikəmo bin, bəvon kəmonə,
Sıryədə conım bə ozo dəqıne...

Votem: Ələsğərim, az elmon əhlim,
Kinə, tı dardbıkəş, az yarədılim.
Vote: Bə pəvəndim, co kəsi molim,
Kəş-porım osiye, tonım eqıne. (I)
(Peəqordın: A.Bayrami)
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Dığət bıkən: Mıvzu, sujet, final, fabula iye, əmmo oroxnə
səkıştə, zoə -kinə əxloq, hətto janr, şeeri formə coye. Ələsğəri
aşiğə obraz bəyəndı mandeydən de Cabiri piyəzoə har cəhəto..
Zoə vindeydə ki, honiyə sədə qıləy xanımə kinə deştə reçinəti
məydon qordıneydə de zəmin-osmoni. Çəşonışon bəyəndı
pexəveydə, odəmon dılədə, təbii ki, əzınin qəp jəy. Zoə de
işorə voteydə ki, kinə vey reçine, çəşış bəy damə... Xanımə
kinən de him–cimi bəy cəvob doydə... İyo Ələsğəri məşuqə
obraz zuhur kardeydə ıştə əxloqiku: “Tınən çokə zoəş, çəmə
oşnəti, bəyəndı rəse–çok əbiy; Çı foydə ki, hestıme pəvəndim.
Bənə moli həvatşone mı, xəbə nıstəşone çımı ray”. Zoə bəsə
dəşeydə əy, pərt beydə, əzob kəşeydə ki, kinə de zuy doəşone
bə co kəsi. Cəmyəti ğanunon vədə çiç karde bəbe? Kinəku uzr
peqəteydə çəyo diyəro beydə...

Əncəx Cabiri edaştə məşuqə obraz (qavar bəy məhbubə
voteyən rost nıbu) təmomən co əxloqi xıvande, co tərbiyə soy-
be, co mənəviyoti ənovone; Dimədə, rəsmiyətədə, cəmyəti çə-
şədə, odəmon palyo ne, dılətonən, fikfamədən, deştə həmməy
heste–niyəti təmize, poke. Cabiri ğəhrəmonə kinə ıştə pəvəndi
tarif kardeydə: “Şimşoəbolo, xaçinədimə” pəvəndi bıə vırədə
bəmı ın çəşpeğandə zoə çe lozim? Hiç əy vinde piyedəmni...
Bahandon bə tolışə kinə ğıryəti, qiri, bəçəy pokəti, təmizəti,
sofə əxloqi heyron beydən...

(5) Cıvonon, cohilon, nuperəson Cabir lələ şeeronədə hes-
tışe xosə obrazon. Pıə-moə ğeydi bımandin, vətəni-yurdi
ğıryətkəşin, xəyədə-telədə dast-poyinin, koədə-koyənədə zirə-
kin-zumandin, xosyətədə əsılmandin-ağılmandin, sodiqə həm-
ro, dırıstə həmto, mehrinə həmkon...

“Dodo” şeerədə de qıləy sərbozi oşnə beydəmon: vaxt–vədə
rəsə, civon sərboz şənine, vətəni ğarzi doənine... Xıdohofizə
məğomədə sərbozşə cıvon deştə dodo dardı-dıl kardeydə ki,
hestışe piəkəs. Əncəx tosə esəti dıl okardəşni bə kinə. Dodoku
xahiş kardeydə ki, balə sırri bə kinə bıvotiy:
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Bıvotiş ki, aşığim bəy,
Səbır bıkə, çəşkə qədəy,
Deşmeni con kəynəm ki səy,
Obəqardem inən, dodo. (V. s. 164)

Cabiri sənətkoəti, şairəti məhorət se–ço məğomədə bə cuş
omeydə:1) İnsoni xəşə holi, ya bədə vəzyəti, 2) xoşə ruji, ya
çətinə momenti, 3) bəxtəvərə reçi, ya dıldojniyə dardı - dıli, bı
dəyğonədə niyonə “pıç-pıçi” şin-şini təsvir kardeədə, hırd-hırdi
omuneədə!... Cabiri de “Dodo” şeeri voteş piyedə ki, sərbozşə
cıvonon ruf, fikfam peşnə cəbhədəy, çəvon xəşmande-ğalib
ome jen-kinon piyemonədəy! Çəvon umu yolə-barzə
mehıbbətədəy! Dınyo ədəbiyoti, çəy hınəsənəti barizə mıvzu
bıə həzo–həzo jələvonə əsəron dılədə Cabiri “Dodo” şeer qıləy
vəzminə tohfəy.

(6) De Avropa inteqrasiyə beyku, jenəvə cıvonon ıştə xey-
zoni bə Rusiyə, bə co məmləkəton deştə bardeku, mıstəğıləti
bəpeştə Vətənədə millətvonəti po qəteku i.c. səbəbonku çəmə
nənə zıvoni qədə-qədə dasto beşe, assimilyəbe bə ğıryətmandə
şairi–Cabir Nasiri bevəc təsir kardeydə:

Az tolışim, Tolışdə
Moyəm bəməl oməbe.
Çımı kinə bə şu şey –
Çoko be ki, “mamə” be?
(“Nənə zıvon”, V. s. 163)

(7) Tolışə xəlqi adət-ənənon, əxloqiə sərvəton, insonə
rəftoron, mehrinə mınosibəton Cabiri şeeronədə təsdığ iyən
təsbit beydən. “Tike nun” şeerədə nuni-nemeki aziz qətey, bə
nuni hurmət kardey ideya tərənnum beydə. Nuni çəşon səpe
oqəte–boləti, noz–neməton ləjənəti simvole, Xıdo rəhmi
vositəy. Tolışə balə nunə tikə jipo bivindo–pebəqəte, se kərə
maç bəkay, bənoy ıştə çəşon səpe. Cabir lələ bə nuni itonə diyə
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kardəkəson dərosneydə ki, vəşiyə rujon yodo benıkən, “nəfo
vırığ (firni), çoştə torə”:

Nə polo be, nə nun - fəti,
Isət bole, bəs nodonon
Boçi ğandən çı hurməti?!..
Norohatim i ruj inən
Obəkırie lokədə nun... (V. s. 165)

(8) Xeyzon–məişət, kəxıvandəti, nezə odəmon deyəndı meh-
rinə mınosibəton Cabiri şeeronədə bə arə omeydə de səmi-
miyəti. “Vəyu” şeerədə şair məişətə qulqulon–problemonku
bəhs kardeydə, xeyzoni nezə avlodon: vəyu de həsı, deyəndı
rəftoron bə ğələm səydə. Şeer nıvıştə biə bə vəyu xitob şiklədə,
nəsihət, məsləhət, xəbədoəti ahənqədə. Həsı bey çı nənə əzəliə
arzuye. Bəçəy ğısmət kon vəyu beşəbu, vəyu bo nənə (bo həsı)
çanqəy vıli tisbirədəy. Həmonə çanqə vıli vəyu ıştə dıli səyku
ehaştəniye, hivon həvo oqətəniye, mehribon bəniye de iyon...
Vəyu çı kəy ruşnəy, həsı –həsuyə dardi dəvoy. Şuyə kədə
nıbeədə vəyu çı kə-bə, so-bə posibone... Har kərə tikror beydə
bəndi oxonə misro. Şeeri dəvomi çəşbıkə bahandi pelorzı-
neydə, xıyəku oqordıneydə, vardeydə bəştə...

Tıniş çı kəy ruşnə həvo,
Pi bıəkəson dardi dəvo.
Bə yolon dim məmand, məvo;
Çəşı bıbi soysə, vəyu. (II, III)

(9) Fəlsəfiyə-didaktikə, nəsihətinə şeeronədə Cabir yolə
amoxtə (təcrubəynə), qeşəfikbıkə, dınyo no–peqətbıkə, sipəsə -
sipərişə obrazədə çiyedə bə çəş. “Sırd” şeerədə şair bə jıqo
qıləy səkıştə omeydə ki, jimon- zəmin- osmon, bə Aləmi zinət
bıdə inson de ğəmə-şoyə sırdon bəyəndı dəbastə bıən: qıləyni
şo kardey, de ğıryəti jiyey, de dıli ko kardey, insofə-imonə
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əməlon soybbey vey yolə şon–şərəfe. Şairi ədəbiə ğəhrəmon
iştən çı roy xıvande. Bənə Həzi Aslanovi zumand–zirəke, əslış
nundoy-əsılzodəy. Bı rostə roonədə “nimələvon, ojəqəvon, şatə
pelanqon”... mane beydən bəy, potələği (lınqəpepuşnə) doydən
bəy. Oroxnə bəndədə şair çı insonon-cəmyəti nicoti bəyəndə
peştı–purətiyədə vindeydə:

Lınqi jiton zəmin fırse,
Çımı kəşi bıqət, boə.
Rost bıbəmon qitə ruşnə,
Bı sırdədə, dədəm zoə.  (V. s.160)

Cabir lələ ofəyəvonəti mıqoyisə karde bəbe de dıyo: çəy
nığıləti, qeşəti həxədə 3-4 kəlimə vote, de 2-3 cəhəto tədğığ
karde sə əbıni:

Cabiri jimoni bədə qulqulon, cəmyəti yavə adət–vərdışon,
devroni nırəsə cəhəton, şərə odəmon ifşobıkə şeeronış veye...

“Həvuş”, “Poz omeydə”, “Rost dast”, “Həşi”, “Perəs,
balə”... i. c. əğılə şeeron nıvıştə Cabir Nəsir de Azərboyconi
əğılə ədəbiyoti nominə nımoyəndon: M. Ə. Sabiri, A. Şaiqi, Z.
Əhmədzodə, T. İlhomi ... mandeydə i restədə.

Cabir lələ ofəyəvonəti otırniey, tədğığ kardey bə çəşe ıştə
mıəllifon...
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DE ŞAIR ƏBDULRZA MISOHİBƏ

(Bəştə cəddi-peyğombəri loyiğ bıə inson,
Xıdo odəm, imomi avlod, ustodə şair)

64 sor mıəllim ko bıkə, hejo anən de ofəyəvonəti dastko bıə
piraniyə şairimon ustod Əbdulrza Əhmədovi təmom beydə 82
sin. Vey aşiş, mıloyim, həlim, soyə, səmimiyə inson bıə ın
odəm vey qəp bıjən ni. Har kərə bə dınyo har vırə pevolo bıə
tələbon-şoqirdon çəy tono omeədə de səbri bəvon quş bədoy,
ıştən kam sıxan bəkay. Azən çəy paliyo şeədə har kərə
omuteydəm tojə-tojə çiyon, xışmət səydəm çəy aliyə xosyətiku,
bəçəy ofəyəvonəti nığıli şe-şe onıbıə səyfon oşnə beydən
bomıno.

Ustodi hestışe zənqinə bədiiyə-elmiyə ers. Iştə har koədə,
məişətədə, rəftorədə vey səliqəynə merd bıə çı insoni devri
mətbuatədə dərc bıə, ya hələ çap nıbə, ıştə nəşri çəş bıkə
çanədə əsəron hestışe. Çımon dılədə mıhumə vırə qəteydə çəy
bə Tolışi tarıxi, etnoqrafiyə, coğrafiyə aid bıə otırnəyon,
məqalə, ray-mılohizon, bədiiyə əsəron.

Həm təvazo-soyə insonbey, həmən maddi imkon nıbey
imkon doəşni bəy ki, nə soveti devrədə, nəən esət çap bıkəy
ıştə əsəron. Əncəx ijən vindeydəş, anədə dərc bıə əsəron nişo
doydən ki, çı yolə istedadi xıvandebən ım aşişə təbiətinə odəm!

Məktəbədə, tədbironədə, xəy-şərədə, Lankoni Ənıvışton
İcoliədə, “Fovzul-fusəha” ədəbiyə məclisonədə, “Ruşnə”
ədəbiyə məşğəlonədə iştirakbıkə, ıştə nıvıştəyon de kon şinə
ləfzi, de xısusi pafosi, de xoşə ahənqi bahand, ya əzbər bıvot Ə.
Əhmədovi ofəyəvonəti həxədə vey kam nıvıştə bıə mətbuati
səyfonədə.

Dəvardə əsri 70-nə soronku jıqo çap beydə çəy lirikə, sati-
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rikə nıvıştəyon, elmiyə-publisistikə əsəron respublikə qəzet-
jurnalonədə, interneti saytonədə. 4 kitobi xıvande: “Mahmu-
davar” (2002),”Vılə çanqə” (2004), “Pərvanə” (2008), “Divan”
(2010); Zeydulla Ağayev, Vaqif Yusifli, A.Bayrami, F.Əbos-
zodə, Z. Mədoj iyən co kəson nıvıştəşone çəy həxədə, çəy
ofəyəvonəti barədə kitobon vəynədə, saytonədə, otırnəyonədə.

Şairiku bınıvışton bəhs kardəşone çəy ofəyəvonətiku kam,
şəxsiyətiku vey. Sıxani rosti, Əbdulrza mıəllimi şəxsiyət bə
nave çəy ofəyəvonətisə! Zınəkəson ideal qıləy inson hisob kar-
deydən əy. Bənə bəy kam bəbe bəştə cəddi-peyğəmbəri loyiğ
bıə inson, Xıdo odəm, imomi avlod, ustodə şair!

Ustodi movardə ruji ərəfədə çəy mehmonbim, çəyku
mısohibə peqətıme, bə əzizə bahandon edaştedəm əy:

SIVOL: -Kəynəku nıvıştedəyon?
CƏVOB: – 17-18 siniku (1947-1948-nə soronku) nıvıştey-

dəm bə tırki. Bə vaxti təhsil səydəbim Lankoni Pedaqoji
məktəbədə. Sıftənə nıvıştəyonım ğəzəl, çoli be. Əmmo bo dərc
karde tadi qətəmni əvon, peşo-peşoni çap kardəme piyə
vaxtonədə. Veyni lirikə şeeronbin.

SIVOL: – Sıftənə mətbu əsəron çiçbe: şeer, məqalə, ray,
mılaohizə? Oxo şımə i vaxtədə de qeşə ofəyəvonəti dastko
bıəyon… Həm şeer nıvıştone, handone bo əğılon, bo yolon
məktəbədə, klubədə, tədbironədə, məclisonədə. Həm respub-
lika, rayon qəzet-jurnalonədə tarixi, etnoqrafik, çoğrafiyə
mıvzuonədə məqaləon nıvıştone-çap bıəyon. Həmən de
tənqidiyə mılohizon mətbuatədə ıştə rayon votə bə nobəno
məsəlon həxədə bənə vətəndori, mınəvvərə insoni…

CƏVOB: - Dəvardə əsri 60-70-nə soronku nıvıştə məqalə
iyən şeeronım bino bıə çapbe. Məqalon əsasən həsr kardəme bə
diyarşunosəti—çəmə zonə tarixi. Şeer, ya məqalə, ray- kon qılə
sıftə çap bıə, əy bəzınen çımı arxivi otırınon. (sıredə)
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SIVOL: – Bə şeer-sənəti marağ-meyl-işkil çı konco
omeydə bəşməku: Tukəz nənə folklorə boğçəku, inə təbiəti
reçinətiku, mıəllimon təsiriku, mıtoliə səbəbiku?..

CƏVOB: - Çı votəyon hay qılə təsir bıəşe bəmı. Əmmo
klassik şairon mıtoliəku əxz kardəme vey çiyon. Nuperəsə
vaxtonku vey əpime klassik şeer janronədə, əruzi vəznədə
bınıvıştım. Hejo məşq əkəym ıştən boştə. Şeeronım veyni məhz
əruzədəy. Həmmə klassik şairon ustad zıneydəm bəştə, hayku
çiyi omutəme. Nomə qəteydənim, yodo beşəyon ruf bıdə narşin
çımıku…

SIVOL– Şımə ofəyəvonətiədə Şərqi de Qərbi poeziyə
ənənon bənə anqivinə şoni pemujən bəyəndı, sənibəton bə con
omeydən. Vindey beydə ki, mıtoliə mərə şıməku vey qeşe…

CƏVOB– Hırdənə vaxtonku mıtoliyə karde əsosinə vərdış
bıə çımı. Bırədiqo, Lankon kitobxonon qəncinbin. Filon kitob
ki handəşe? –Mıəllimon, şoqirdon, tələbon arədə bəhsəbəhs
əşi… Nəğılon, dastanon, hikayon, romanon, poemon
dastbədast ənəvi. Yolə həvəs-marağ hestbe bə mıtoliyə. Imon
betəsir nımandin bə çımı ofəyəvonəti. Dınyo klassikon veyni
tərcumə bıəbin bə tırki: Puşkin, Rustaveli, Krılov, Sədi,
Firdovsi, Nizami… ımoni handeku si nəbim. Xısusən
romantikə-xəyoliə obrazon vey bəqəm əkəym, boştə ideal
peəqətim əvoni…

SIVOL: – Kəynəku bə tolışi nıvışteydon?
CƏVOB: – Azərboyconədə milliyə hərəkot sənibəton

binobe dəvardə əsri 60-nə sorono. Əncəx kamə vaxtədə çəy və
sə be. Az çə vaxtiku bə tolışi şeer nıvışteydəbim, klassikon
əğılə şeeron peqordıneydəbim bə inə zıvon, handeydəbim bo
şoqirdon, həlbəttə, xəlvəti. Hejo bəvədən tolışi nomə qəte nəbi,
əlbəsahat odəmi vanq əkəyn, izahat əstənin ki, boçi əks-təbliğat
bardeydəş, bo kon elkə ko kardeydəş?

Əsri oxoyədə 80-90-nə soronədə şiddət kardışe Milliyə hə-
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rəkoti. In zumandə ləpə betəsir nımande bə çımı ofəyəvonətiən.
Qa “Fovzul-fusəha” (Lankon) qa “Ruşnə”, qa AƏİ məcliso-
nədə iştirok əkəym, şeer əhandim tədbironədə. Bə tolışi nıvıştə
bıə şeeronım dərcbe “Söz”, “Şam” ədəbiyə jurnalonədə, “Lan-
kon”, “Masalli” qəzeton tolışə səyfonədə, “Talış”, “Talışskiy
vestnik”, “Tolışi sədo” qəzetonədə, almanaxonədə. Bə tolışi
sıftənə mətbu əsəronım: qəzəl:”De qıləy nozi ağıl bardeydəbe
iqlə kinə”, 8 hıccəynə çoli: “Az vinde-vinde” dərc bıə
“Leninçi” qəzeti tolışə səyfə N0-19-də, 26.05.1990- nə sorədə.

SIVOL: – Çiçi təqdir, ya tənqid kardeydon (mıosiron ya
klassikon) tolışi ədəbiyoti kom nımoyəndon ofəyəvonətiədə?

CƏVOB: –Tolışə poeziyə ən zumandə klassikə şairon
Zulfuqar Əhmədzadə, Muzəffər Nəsirli əzbər zıneydəm hırdənə
vaxtonku. Məxsusən çəvon XX əsri 30-nə soronədə tolışə
dərsvononədə dərc bıə şeeron. Nənə, inə, bibi zivonədə
əməsim, əzbər əkəym əvoni.

Əhəd Muxtar, Tofiq İlham, Huccətulla, Cavanşir Pensəj,
iyən bə co rəhmətşə şaironən klassik vote bəbe, Xıdo rəhmət
bıko əvoni!

Imrujnə tolışə şairon Xanəli Tolış, Vəlişah, Əli Nasir, Rza
Musa, Camal Lələzoə, Xilqət, Nəriman Ağazadə, Nəriman
Azəri (nom nıkəşə şairon çımıku narşin) ofəyəvonəti oşnə
beydəm de “Tolışon sədo”, de video-kaseton, hətta interneti
sayton vositə. Çı şairon əsəronədə heste təqdirbıə vey çiyon.

Bə cıvonə şairon (bənə Azər Xəlili, İlqar Myonkuji), bını-
vışton məsləhətım əve ki, bə ğələm bıstənin devri vocibə
məsəlon. Vətəndorə movqe bıbuşone. De hastəroon, hostə qa-
fiyon benışun bə ro. Ustod S. Vurğunu ın kəlomi benıkən yodo:

-Şairim, könlünün dediyini yaz.
Odur bu dünyada ən böyük əsər.
(Şairim, bınıvışt ıştə dıli piyəy,
Yolə əsər əve, nomin bəbeş dəy)
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(Əsərləri, I c. s.217, B. 1985)

SIVOL: -Votıne ki, dəvardə əsri 30-nə soronədə çəmə
zonə məktəbonədə dərs dəvardin bə tolışi, çə vaxti dərsvo-
nonədə çap bıə bədiiyə materialon hələ şımə yodədəy.
Məlume ki, 1992-nə soriku (20 sori mıddətədə) sənibəton tolışə
dərs dəvardeydən, tolışə dərsvonon çap beydən çəmə
məktəbonədə ibtidaiyə sinifono. Esətnəni devrədə tolışə
dərson, bə tolışi çap bıə dərsvonon şıməni qane kardeydə?

CƏVOB: – 30-nə soron dərsvonon çəmə kəyku anədə han-
dəbe, poə-tikəbe, dastonədə mande. Votem pidə ki, bəvon çok
bələdim, çok mandə çımı yodədə. Çə devri dərsvonon zıvon
vey-vey səlis, rəvon, soyəbe, esətnə tolışə dərsvonon zıvon vey
qone, hətto şivə əks kardeydə. (hərçənd çımınən qıləy şeer dərc
bıə 4-nə sinifi “Tolışə kitobədə”) Məxsusən şeer, nəsrə mətnon.
Az zındənim, çoçin mandəm ki, boçi çə devri dərsvonə
materalonədə oko doydənin bı tojə tolışə kitobonədə?

SIVOL: – “Tolışi sədo” bə kali səbəbonro dərc beydəni,
əmmo mıstəqılə haftnomə “Tolışon sədo” çap beydə, hətto
həvatə beydə kuşkonədə. Şımə çəy ha numrə səydon, çəy fəolə
bahandonədə qıləyon. Hakanə əyo dərcən beydəyon. Bə qəzeti
çı tovsiyəyon heste?

CƏVOB: – Az fəxr kardeydəm de qəzeti. Çəmə tolışi
yeqonə mətbuə orqane. Bəy maddi-mənəvi dastəkbe lozime.
(Nomış co bəbəy, çok əbi) Orzu kardeydəm ki, ıştə qıləy səyfə
həsr bıkəy bə tolışə balon. 30-nə soronədə dərsvononədə dərc
bıə materialon bı səyfədə bıdəy. Həmonə dərsvonon de hostoni
bə dast vardey bəbe Moskva arxivonədə, hejo Boku “Maarif”
muzeyədən...

Mısohibə bardışe: A. Bayrami.
12.06.2012
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TOLIŞİ ENSIKLOPEDƏ ŞAİR

(Əbdulrza Əhmədovi poeziya təhlilon)

Urusi tənqidəvon V.Belinski nıvışteydə ki, çe urusi jimoni
ensiklopediyəy A.S.Puşkini “Yevqeni Oneqin” mənzumə ro-
man. Nıkəy kıvoləti, har kəs bahandi çı şair Əbdulrza bədiiyə
əsəron, çə yolə odəmi vəzminə sıxan bəçey yod bome, dırıst
bovə bəkarde ki, Əbdulrza mıəllim, bərosti, çı Tolışi
ensiklopedə şairebən! Ə. Əhmədovi poeziyədə çəmə diyori
təbiət, fauna, flora, məişət, tolışə jimon hartərəfə bə ğələm sə
bıə de məhorəti. Tolişon ğədimə tarixə vıron, xəlqi dastkoəti,
pişə-sənəton de bədiə vositon bə nəzm kəşə bıə.

Bovə bıkənən, Ə. Əhmədovi nıvıştə şeeron, yolə həcminə
poemon hay qıleyni qəp jəydə Tolışə məholi i poəku.

Şairi tarıxəvon, etnoqraf bey mısbətə təsir bıəşe bəçey
bədiiyə ofeyəmoni; əv iştə əsəronədə qeşə vırə doydə bə tolışi
jimoni təsviri. Məsələn,“Vılə çanqə” sıftənə şeerədə
(“Mıstəzod”ədə) şair sıxan okardeydə çı tolişon çand navınəniə
pişə-sənətiku. “Ivrə çəmə dədə yurde–Tolışe” etnoqrafikə
poema həsr kardeydə təmom bə ın mıvzu:

1) qələvonəti // moləvonəti.
2) qovonəti// hovosəti// çoəvonəti:
Kəfşəno tutək jəkəsi əznin qələvone, ya hiyədə qovone (“Vılə

çanqə”, s. 6)
yaxud co şeerədə:
Hovoskə boştəno ləmə əjəni,
Hovosədə bə myon ğəmə dəjəni...
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( “Şəvnışt”, 07.2006)

3) vəyəvandəti; dəfjənəti, həvojənəti:
Hestebən çokə raxson, veyə mahneon, tukə vəyə mahneon...
Vəyondə kinon dəf əjənin...
Əvotin: çı çokə raxsə həvone (...s. 6)
yaxud co şeirədə:
Vəyə əbi de mahne, de tirinqə,
De dəp je, de kinon dastkə şilinqə...
(“Ivrə çəmə dədə yurde-Tolışe”, “Ş”, 07.2006)

4) Tomonboftəti:
Tomon boftə vəyu dastko əjəni ...
(iyən əyo)

5) derziəti.
6) Osyovonəti:
Osyo çəxisə ov eəmi de novi,
Çe ruədə oəkırnin bə osyo ovi... (...)
yaxud:
Şartuki dinqədə kuye çəm hestbe,
Çəy bırzədə patə polo təm hestbe (... )

7) Kılvəvonəti:
Tolışi ko-pişəbe kılvə qəte,
Xəyiş vində, ki çəvədə qətəşe... (...)

8) meşvonəti (kandımuz oğəte) .
9) lovonəti // kijəvonəti:
Qandım kaştə bəpeşt əkəyn lovoni,
Çəyo ə hi aspardin bə qovoni... (...)

10) aşpeşəti:
Aşə xorəkisə si- pioz ancənin,
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Təmin əbi qeşnı- şivit bancənin... (...)

11) vişəvonəti// təvəvonəti:
Kinon bə band əşin bo çilə varde (...)

12) moyəvonəti:
Kulmə, moy əqətin de dumjən kəşe (...)
13) neçiəvonəti// tifanqəvonəti.
14) dulusəti// səynəvonəti;
15) devenəti:
Merdon əşin məzədə darz dəbastin (...)

16) boğ-bustonəti:
Şumə vırə əpəlin konə- konə,
Bo zomsoni, bo xavzə, bo kuə donə...
Hardə kırçə, zomsoni kuz-kuz əbi (...)

17) kaştemonəti:
–Tuki vaxti kosib hişi peəğandi...
–Bo şekeli sıftə donə ərumnin... (...)

18)pəsəvonəti//qələvonəti
19) paşma ovojqoniəti:
Çıniə paşmə yəndı səpe eəçınin,
Bino əkəyn dəy lefi, lefçə dəje...
Əvıjqınin paşmə de yoli – ruki,
Əçəy toği ərıştin de ço –duki...(...)

20) ərəkəşeəti.
21) dərqəzjənəti.
22) ərəbəvonəti.
23)aspavonəti.
24) moldoəti // həyvondoəti:
Ha kəsi kəybəsə əbi mol–mələ,
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Qo, qomuş, zandəqo, asp, pəsə qələ... (...)

***
Ə. Əhmədov iştə şeeronədə Tolışədə beməyon nomi de fəxri

qəteydə, de mehibbəti bəhs kardeydə çəvonku:
1) do–çuon nom: umbur, uləs, vən, qenləş, bəlel, kıv, vızım,

rəzo, nil,
Tovıstonədə əvəyn iştə ezımi,
Bəlel, uləs, umbur, qenləş, vızımi...
(“Ş”, 07.2006)

2) Ləlqılə doon nom: hulu // hullə, hındəmo, ser, viz, inci,
əyu, huştuli, əno, ambu, rəz // anqə rəz, limo, ciyoqılə, hındıl,
vəjələ,

Tolışədə de bolo-puri zəminədə veyə beməyon ni dinyo hiç
vırədə. Çəvon veyni həzo dardi dəmonin. Şair oko doydə nom-
nışoni iştə şeeronədə de məhorəti, de eşği- həvəsi vətəni ji–
peyə neməton bə zıvon vardeydə:

3) tərəvəzə nomon: kavuə, rəyfon, nənof, şivit, qeşnı, si,
piyoz, marzə, punə, siyoğ, ğəzəğe,həlimdur, kosni,

Çı nəxoşi dəmon nənof, marzədəy (...)
4) boğ-bustoni neməton: kırçə, xavzə, zımıstoni, ku, qamək
5) taxılon: şartuk // bırz, qandım, məkə, noxut, məyju, laqə,

arzın;
Hamsiyə əşi çe hamsiyə kəy bə şəvnışt, Qəvçərəz duz əkəyn:

bıştə, noxut, pışt... (...)
6) puşemonon, boftəyon: leğ, dəlo, pizə, siyosə, leğərıştən,

cebend, vış...
Tolışon kosib bıən, deştə zəhməti, de ko dastkoəti jiyən, bə

deşmeni qıyoşon qordoniyəni. Ə. Əhmədov tolışə ko aləton
nomi kəşeku, bəvon tarif doyku si beydəni, çəvonədə çı yodo
beşəyonən vardeydə bə yod.

7) bə xəməni aid bıə nomon: hiyə // hiə, bılanq, şonə // şənə,
dovlə, vəlokə, vəl, bırqezı, duk, doxlə, qo-duş, lokə, lokəku,

Kali kəson taxıl əkuen de vəli,
Vəl əqordnin de zandəqo, de kəli.(...)
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8) ko–kosibə diləqon: bor, borəqəv, bordum, pəl, pələqəv,
pələdum, boretırın, borətıkə, pojə, pojətık, təvə, dəyqıs, dərqəz,
kırtəğə, sırd//şındı, tişə, ərə, ləvo, vışol (vışi hırdəkə diləq)...

Kosibi dast bor, pəl, ərə, təvədəy..(...)
9) bə patemoni aid bıə hardənə çiyon: şıt, cır, kasp, mos,

pəni, loku// luku, nun, fəti, kukə, zerən, ordə, həmi// həmi
potə//həmijəy, polo (dizə polo, peşə polo, mıvə polo...), aş
(duynə aş, şıtinə aş, boxlə aş, sipiə aş...), soklə bızbaş, bıştə
kəbob, bıştə, pışt, kuku// moğnəkuku, boə // hındəmoə boə,
anqivin// şon // xomə şon,

Bə surfə aş əvoy, loku, nun, fəti...
(Ş”, 06.2006)

Tolışi har vırə boğe, bustone,
Ləl-qılonış, jıbızın, xomə şone... (...)

10) bə məişəti aid bıə nomon: çipoğ, dom, səfə, bul, dumjən,
səl, biz, poloparzın, popelınqə, pandəmu, qulmex, hanə, tənu,
kırıj, çekərə, darzən // luti (naxşeğand), şoti (şotəkə), zırno //
zırnolulə, dəf, şıp, şıppu, şımşi, ğəmə, qivə:

Buruz bardən de qivə,.. (...)
Əçəy şımşi bə qəv, bə hu bıreydə... (...)

11) Səynəyon (ğabon) nom: mənğəl, polokırçəkə, duə,
mavlə, bərni, hımbə, keçə, nimçə, çamçə, sokrə, piyolə,

Ə.Əhmədovi poeziyədə kijə-kəvulon, pərəndon nomi
hestışe yolə vırə:

12) kəfşəni pərəndon: kujkaq, kəvələ, şor, mıv, bılbıl, kafte,
kuməyjə, kuyəzinq, lo, qopisə, ləkkoə, dokuə, səsinə, kəjələ,
put, loşkor, ğəce// qəcı, vişəçuk,

–Mıv əqətin hejo de domi, səli... (...)
– Veyə deşmen emə iyo de canqi,
Rəsən bə Tolışi de putə çanqi... (“Ş” 06.2006)

13) so–bə kijon: kaq, suk, verə, soklə, bili, bət,
Tolışi fauna (həyvonətə aləmi) curəbəcurə nevon Ə.

Əhmədovi şeeronədə vırəbəvırə nomə qətə beydə, tarif kardə
beydə de maraği.

14) moyə kuləyon: moy, kulmə, sol (siyosol, sipsol) çəyə-
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kulə, ğızlələ, naminə,
15) kəfşəni həyvonon: şir, pələnq, neçi, rivos, əşivo,

deləvuzez, şəğol, rıvos, cırısk, ruyəjılə, həvuş, hırs, xuq // vaza
xuq, kubız,

16) so–bə həyvonon: pəs, və, bız, hə, kıtə, potə, kırə, asp,
sıpə, kutlə, kıtı, qo, quq, qevı, kələ, qomuş, kəl, kəlçə...

Qonə bo de kələ ərbə əkırnin... (...)
Şairi şeeronədə bə sətanə çiyon, olətə nomonən vey rast

omeydəmon:
17) Sətanon: kolo, pəlu, şol, ğıj // ğıjə kolo, çoxo // siyo

çoxo, şəlbend, şım, poftə, quyəve, lef, lefçə,
Tolışi coğrafiyə vırə diməy səpe Ə. Əhmədovi şeeronədə

bənə xali-xoliçə deştə ranq-risiniəti bə çəş çiyedə: məkonə
nomon vırəbəvırə nişo doydə:

18) bılındə vıron: band, də, vişə, kıçol, bırkandul, daşt, pard,
19) ovə vıron: honi, ru, cu, se(l), mırdov, qolə, çolə, qol, tul,

lehmə, silə...
20) kaştemonə vıron: tuk, hi, məzə, xəmənco; boğ, buston...
21) somiə vıron: qoçə, pəsə qələ, kə, kumə, təvilə, ləmə,

ləm, osnəğə, osyo...
22) məskənon:Tolış, Lankon, Lik, Masallu, Ostoro, Mədo,

Moğon, Hirkon, Zuən, Hasullu...
Ə. Əhmədovi şeeronədə tolışon jimon, xəlqi məişət, Tolişi

coğrafiyə diməkut, ji-peyə sərvəton tərənnum beydən de
həvəsi. Əmə işarəmon karde bə çəvon kali qılon. Mıvzu həxədə
qeşə otırney– umutey omə nəsli koye.

OKO DOƏBƏ ƏDƏBİYYAT:

1) “Çağırış” (Masalli) “Tolışə zıvonədə səhifə”, komplekt
(1991)

2) Ə. Əhmədov “Vılə çanqə, kitob, Boku-2004, 60 səh.
3)“Leninçi”/ “Lənkəran”/ “Tolışi zıvonədə səhifə”,

komplekt (1990-1991)
4) “Tolışi sədo”, qəzeti aşmardon, 2 komplektədə: 1) 1992-
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1994 2) 2001-2007
5) “Tolış”, qəzeti aşmardon, 2002-2003.
6) “Şəvnışt”, rujnomə aşmardon, 2006-2008

Əli Nasiri “Ha Tolışa, çiç heste, çiç ni?”
şeeri həxədə dumoton

(esse)

Vətənədə ğəribə hisson dəvoniə şair-Əli Nasir. Tolışi
məholədə-ıştəni ğərib hiss kardeydə tolışə şair-Əli Nasir. Çı
zəmini–çı inə poəvo nəvə bumi har zərrə, çı kuçon har qılə
qədə sığ, çı bırə kulon har teğon bəyo qıləy yolə Vətən be-be,
çı tolışon bə i yəndı laqeydəti, bə Tolışi muşkulaton biqonəti,
bı yoli Şairi dılış tanqiş kardə bı hevujə Tolışə viloyətədə.
Tolışi pencohafti dəvoniə sipirişə Şair-Əli Nasir. Bə Tolışi
"sipirişon” ərkyonə tənə jə həxış bıə həxpərəstə Şair :

Səlom, ha Tolış a, çiç heste, çiç ni?
Çiç bə, Əleyk vote halətı hiç ni.

Şəv-rujış "eyş-işrətədə dəvardə tolış, Çı Şairi insoni cismi
hıl kardə nəzon jiədə–çı həşi jıədə-bənə biə ov bıə Tolış ıştənən
çok dərəseydə ki, Şair əy, ijən çəy taxsion zıneydə bənə dasti
dılə. Iştəni çoknə xilos bıkəy çı Şairi tənəninə sıxanon jiədə,
əyən zıneydəni. Kələ anqıştəş Tolışi nəbzi damarədə bıə
insonpərvərə Şairən çok dərəseydə ki, çı tənbeh nəticə
təhqiromiz ne, tərbiyəvi bənine. Əve, bı taxsırkorə boə, bəçəy
ıştəni tənə jəyən, məslohət kardeydə dəçəy ıştəni:

Im Tolışə kolo səkəm, sənıkəm?
Azan ıştə sədo bekəm, benıkəm?
Bekəm - kali cohil bebəka ğəmə,
Benıkəm – ov beydəş tı bənə dumə.

Şair nıştə deştə boə vəbəvə, daston okardəşe çəy vədə, həm
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de sıvoli, həmən de məslohəti, de niyəti bə dardıdıle deəy;
- Ha boylima, esə əmə çiç bıkəmon detı? Çanə ıştı nırəsə

cəhəton niyo karde bəbe? Tı, oxo kəynə rost bəbeş ?

Əsas səloməte astəye, puste,
İqlə, həzo bıkə Xıdomon heste.

Xıdo, çoknə co kardəşe bə həmə milləton səlomətəti, astə-
pust doəşe, botıən co kardəşe, doəşe oxo. Tikəy bəştə fik bıdə,
ıştə astə-pustu de "ğujdi” (mənəviyoti) purkə, bəştə boy– "Boy
bə Tolış”. (Şairi co şeeri nome).

Vey vaxte ruşin bə cı hamsiyon kə,
Azən cəmə lampə pekəm, penıkəm ?
Pekəm – tarseydəm ki, vey kəs bıbu ku…
Penıkəm – beydəmon rısvo mələnqu.

Xıdo ofəyə milləton veyni lampə pekardəşone ıştə kədə,
firəvon jiyeydən. Şair isə çəş jəydə ıştə kədə lampə pekar-
deyku, məslohət kardeydə, pekə, ya ne. Peko, ənə vaxti ruşnə
nıvində tolışə boon çəşon ku bey bəzınen. Penoko co xəlqon
çəşədə beməsrəfə insoni səviyəkuən bəyji, rusvo beydəmon.

Mandəmon mınnəti siyo soğnədə,
Dastımon hamsiyon təylə dovnədə.
Ə mınnəti soğnə xo kəm, xo nıkəm?
Dasti çə dovnonku co kəm, co nıkəm?
Co kəm–holyət bəka bo soy-soy həmə,
Co nıkəm–ğır-ğəzo kardeydən dəmə.

Tolış faktiki qıləy millət be-be, co xəlği "siyo soğonə
jiyədə” pıxeydə, rost beydəni deştə hestemoni – deştə zənqinə
mədəniyəti, deştə ğədimə tarixi. Çı soğonədə jiyeyku bə ruşnə
beşoş, həmmə şo bəbeyn, beşdəniş umu kardəş ki, kəynəsə ım
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hukumət çı tolışiən hestemoni fiki bəkay, əncəx ğır-ğəzo, hejo,
həmonə ğır-ğəzoy ki, dəvom kardeydə.

Madəm ki Tolış bə çı kandulə şon,
Madəm kitob heste -nomış "Tolışon” –
Okəm ə kitobi, çəy qardi pukəm,
Çı cur məslohəte, okəm, onıkəm?
Okəm – nu əbıni kanə hənqomə?
Onıkəm – milləton bəsıren bəmə.

Ha milləti həx hestışe ıştə milliə mənsubiyəti təyin kardeyo.
Madəm ki, tı, az ıştə "şiniəti”–ıştə əsıl- nəcobəti, ıştə şəcorə
çok zineydəmon, boçi oxo əmə ıştəni anqıl kardənimon bə
betəmon, bə əsl-nəcobət, virə-vırd noməlum bıə milləton?
Madəm tolışi hestışe "Tolışon” nomədə kitob–zıvon, ədəbiyot,
musiqi–ıştən məşğul bənine deştə mənəviyoti, hınəsənəti. Iştə
mənəviyoti "qardiku” təmiz karde həx hestışe əy…

Ujən dınyo dardon eməyn çımısə,
Hamsiyon bə daven çəmə ğəmisə,
Beşdəni sa sore Tolışon
Çiç bıkəm, çiç nıkəm, çiç bıkəm Xıdo?
Votdən dəparçınım, çı yodo bekəm,
Az ıştə kitobi çı cur to bıkəm?
To kəm - rınə beydə milləti kumə,
To nıkəm – voteydən əy maqiş omə!...

Əcəbe, Şairi holiku bə hol ovaşte. Niyət bə boə nəsihət doy
be. Sıxan bə sıxani anqıl be, "hənqomə” bəçəy yod dəşe,
yaronoş xəvəy, dılış dəje, təlatumin be. Mavotənbən "dınyo
dard”ən bəsə Şairi amon bo bıən. Yolə siyosət kardə hamisyon,
quya bə çəmə havar beşeydən, de iyəndı bə "dave”yin. Bı
daveyonədə Tolışi "nom” hestışe, sədoş ni. Çand sorone tolışi
hol tənəzzulədəy... Yani tolış bə ruşnə beəşnibu? Şairi dıl
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təkəy, Xıdo! Tı ıştən bə Tolışi rəhm bıkə!

Isət az votdənim, bıvotən şımə,
Jin ovi çiç şeydə, zındəni sımə.
Ğəribon ğəribim azən bıvrədə,
Boən bıbəməmon ısət ivrədə !..

Hiç şubhə ni ki, ın şeer çı tolışi poeziyədə hestışe ali-
məqomə vırə, ənçəx Şairi ın sıxanon bə şeeriyəti xoto ne, bo
milləti tale xoto nıvıştəşe ki, sərvaxt bıbəmon. Sımə məbəmon.
Bıznəmon bı dınyodə, bə Tolışi rifo zidd, kon proseson şeydən.
Bə hiççiən zumon nıvışkio, hiç nıbo dıltəkə Şairi coyli
məhaştəmon, azizə tolışon !

Əli Nasir, sərostə mənoədə, qıləy dahiə Şaire. Bı şəş
sətirinə kupletədə təsvirış kardə bənə irfoni şairon, de eyhomi,
de ibarənə sıxanon, Tolışi faktiki, ımrujnə holi-ğəziyə, həmən
mahironə. Bıjoş Şair! Ğələmı hiç kıl nıbu!

Məzair Əhədov
“Tolışon sədo”may, 2012
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HİDAYƏTİ ELMAS –
İNƏ ZIVONİ RUŞNƏ

PEKƏ ŞAİR

Zımıstoni zılzılə manqədə moəo be 02.01.1961- nə sorədə.
De omeyən tosbonişe  xeyzon deştə bəmə-şivəni. Həmməy
şoy-vo kardeydəbin, əv bəmeydəbe. İdarədə katib koəkə
Hidayəti yod oməy Movlana Fuzuli bə Qeysi moəo be doə
şərh: “Faməşe ki, ıştə jimonədə vey dardı-bəlon bəkəşe, bəyo
bəmeydə Qeys...”

Oroxnişe 1978-nə sori Masalli rayoni Bədəloni myonə
məktəb, 1989-nə sori Boku Sənaye Pedaqoji Texnikum. In
dıjdə çəş, qəcebəv, sırafalıv, siyoləşədim, nam-nozokə hırdən
həmməy nəzə cəlb kardeydəbe. In nuperəsə cıvoni çə vaxtiku
bəştə pişə kardışe şeer pehandey, sıxan peğandey.

1970-nə coronku çap be çəy şeeron, miniaturon, elmiyə-
publisistikə məqalon devri mətbuatədə. Qəncinə mehibbətə
umuri şinə-telə rujonış bəxş karde bəştə piyə kinə. Çı savdı
boği ləlqılədə bəvono ərməğon mande dıqlə zoə avlod. Xosə
həmroku co beyən qılə yolə dard be bəyo. Dardi kuti dard
bıhırə Elmas 21 sor Boku şəhrədə Bino Dutə idaronədə ko
kardışe çan qılə vəzifonədə. Esət mıəllim ko kardeydə 137
nımrəynə Masalli Peşə məktəbədə. Nıvışteydə bə tırki, bə
tolışi, dardı-dıl kardeydə de bahandon...

Elmasi şeerə ofəyəvonətiədə lirikə obraz həmməysə vey bə
çəş çiyedə deştə bəfoynə aşiğəti. Aşiği ıştə pəvəndi anə
piyedəşe ki, ənə Həşi vəşeydə, aləm tasbeydə çəy eşği otəşiku,
ruşnə səydə, foydə vindeydə, fəğət pəvəndi noz kardeydə bəy,
bə aşıği cəfo doydə, bəştə kom rosneydəni əy:
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Elmasim, cəfom kəşe,
Dılım eşğiku vəşe.
Lupıtı honi çəşe?
Vindeədə təşi qətdəm,
Az botı pəşi qətdəm.
(“Pəşi qətdəm”)

Lirikə Az ıştə piyəy bo məşuqi, bo pəvəndi şin kardero, ıştə
eşği zumandəti nişo doyo ıştəni mıqoyisə kardeydə de bedu-
yəbınə otəşi. Soyə, səmimiyə xosyətə aşiq ıştə əhvoliku, fik-
fami, hissiyotiku bo pəvəndi qəpjəy irod, noxsan zıneydəni
bəştə, bəpe qəteydəni, pekırındəni ıştəni. De xəlqiyə sıxanon
ovardeydə bə pəvəndi, ıştə əhvoli jıqo bəyon kardeydə bəy  :

Bə eşği bəlo dəşim,
Çə vaxto əzobkəşim
Beduəbınə otəşim,
Suteydəm, bəştı ğıbon.
(“Bəştı ğıbon”)

Elmasi şeeronədə aşiğə obraz dəçəy pəvəndi obrazi har
sətırədə, har bəndədə bə ivırən, co nin yəndıku. Pəvəndiən
bahandon valeh kardeydə deştə şinə ləfzi, deştə reçinə nozə-
ğəmzoon. Bə aşıği çanə cəfo-əz bıdoən, anə dıl okə xanım-
xatune. “Zındənim” şeerədə oşnə beydəmon ki, vey piyedəşone
zoən-kinən iyəndı, əncəx bə iyəndı rəse zıneydənin, de eli adəti
sipiriş boy, vəyə bıbuy, vəyu boy, xeyzon bıbun... ın koon
dırozəqi beydən. Cıvonon bə anə maneon çoknə dəvom
bəhən?...

Votim: Devron ast rukəy,
Tıni, mıni co nıkəy.
Siprişon bon şımə kəy?
Votiş: Umru ne, maştə!
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De “maşton” mını kıştə!
(“Mını kıştə”)

Ruji yolə sitəm be: pəvəndion co bin yəndıku. Hicroni
sutemoni hol nıhaştışe aşığiku. Didorə rujon, bə icobıə vaxton
benışin  çı yodo. Bə rujon iyən odəmi fik mandeydə de ko-pişə,
de nəvemoni. Şəv ki omeydə, dardon hay qıləy əşivo beydən,
dıço qıneydən bə aşıği coni:

Rə co bimon boçi əmə?
Oxo dılon ibe çəmə?
Çəşım botı ha şəv bəmə:
Hıte zındənim, zindənim.
(“Zındənim”)

Poeziyədə vey vaxt təbiəti vindemoni, seymoni təsvirədə qa
de insoni əhvoli əks beydə, qa bərobər. Bə sıftənəy voteydən
təzod-antiteza, bə peşonəy istiarə-metafora. Elmasi lirikə
ğəhromonon (aşiğ, məşuğ, pəvəndi, yo...) daimən de təbiəti
təmasədən, çəy bəyjiə vəslən: vo-vovazədə ğəm-ğussəyn,
Ovşumə şəvonədə xıyolin, Həşiə- rujonədə şoy-şoyin...

Vılon obən, əvəsore, diəkə tı,
Tınən vıliş, çımı dıldə okə tı.
Qıləy ruşnə çımı kədə pekə tı,
Çəmə eşğiən əvəsore, ha kinə!
(“Ha kinə”)

Ovşumə şəvon çı poeziyə yolə səvone, pəvəndion ən vey
piyə təbiiə seymone. Elmasi tərənnum kardə aşiğ-məşuğonən
həzz səydən Ovşumə şəvon sehriku. Ovşumə şəvon zanq eğan-
deədə pəvəndion bə seyr beşeydən, Mıhuti, devroni bəvon doə
dard-sitəm, dust- oşnon jə tanə- tohmət, bə cıvonon ozodəti bə-
nə zincirə pevuşə adət-ənənon, cəmiyəti ğədəğon torsoneydəni
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əvoni:

Şəvi niməy,həmməy hıtən, həni diyey,
Qıləy Ovşum, qıləy azim, ijən tı...
Bı dınyoədə çəmə eşği şohid kiey?
Qıləy Ovşum, qıləy azim, ijən tı...
(“İjən tı”)

Çosətrə (çoriyə, çoli) şeeron, mahneyon, restəyon dınyo
veyə xəlqon folklorədə oko doə beydə hay de qıləy nomi. Tolı-
şiədə əloləon, kırdion, loloon, vərsəğeon, mahneyon,
nəğməyon de həminə hafthıccəynə (ya vey, ya kam) çolion
(çoriyon) pehandə (peğandə) bıən. Çəmə həm nıvıştə, həmən
qəpə ədəbiyotədə vey-vey aktive həminə janr (çoli). Azəri tırkə
folklori təsiriku hələ “bayatı// boyati// boyadi// boyədi” votə-
kəs-nıvıştəkəs heste bəvon. Hətto de “Az aşığim”, “Aşığim”,
“Əzizim” i. c. sıxanon–de ıştə əsrədə şair bıə odəmon nomi
həmonə şeeron bino bıkəyonən kam nin. Jıqo fakton bə azəri
tırki təsiri jiyo eqıniyeku xəbə doydə, ımən çokə hol ni, diyəro
be lozime çimiku.

Sıftə- sıftə çəmə yolə tolışə şair Tofiğ İlhami ın biyəş arışte,
de “Tofiğ votdə” sıxani bino bıə vey hafthıccəynə çosətroon
(çolion) nıvıştışe, çap kardışe.

Elmasən də ro şeydə, bə janrədə hestışe xəyli çolion:

Elmas votdə: davardim,
Cəfom kəşe, nımardim.
Anə dumə tı nəvim,
Bəştı soğnə oqardim.

Elmas votdə: diəro şey,
Dard- ğəmi mı tosnişe.
Bə Xıdo lovəm karde:
Tınış bəmı rosnişe.
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Elmasi ədəbiyə ğəhromon çanə cəfoən bıkəşo, sırədiyəne,
əy vindəkəson jıqo zıneydən ki, çı merdi hiç nişe dard–ğəm.
Əmmo ne, çiçon kəşeydə, əy Xıdo zıneydə:

Bəmı “sırə diyəniş” məvot,
Dardi dasto az sıreydəm.

Millət deştə dardi bizoy,
Az boştəno dard hıreydəm.
(“Çımı dard”)

Elmasi lirikə obraz həmən pokəvone, yodo bekardeydəni
ıştə dədə yurdi, vətəni, zəmini, ıştə inə zıvoni, tarixi, təbiəti:
çəvon həxi- hıquqiro  mıborizə bıkə ğıryətinə avlode:

Elmas votdə: ın zəmonən bəqarde,
Bəvindeş ki, osyo çəxon oqarde:
Tolış ıştə tolış beyku nıqarde!!
Zıvon qıləy ruşnə ni ki, həmuşkən?!.
Milləti nom şəvlo ni ki, dəqışkən!!.
(“Çiç bəbe?)

İSTİNOD BIƏ ƏDƏBİYOT

1)”Çağırış” q. № 129 (3970) 01.10.1979
2) “Çiç bəbe””Tolışpress.org” 30.06.2010
3) “Yeni xəbər” q. № 10 (157) 31.05.2008.
4) Masallının söz çələngi” Ədəbi almanax. B.2011. səh.190-

193;
5) “Mübariz qadın” j. № 06 (19) 20.06. 2008
6) Şeeron (bə tolışi) Talış.org 19.04.2011
7 )Şeeron .Tolışon sədo. N0- 1, 26.06.2011
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ŞAİR HUCCƏTULLA
“OQARD” ŞEERİ TƏSİRON

(esse)

Huccətulla Yədulla zoa Məmmədov moəo bə 1936-nə sori,
dekabrə manqi 20-də Lankoni Mamusta diədə. 1961-nə sori
orıxniyəşe Azərboycon Pedaqoji İnistituti tarix-filoloqiya fa-
kultə. Çə vaxtıku de tosə ıştə jimoni oxoy ədəbiyot miəllimi ko
kardəşe ıştə diədə. Huccətulla miəllim həmən i mıddət
Azərboyconi Ənıvışton İcoli Tolışi zonəro mətbuə orqan çı
"Şəfəq” jurnali məsul katib bıə. Çəy "Ömrün yollari” (1996),
"İlahi səs” (2002) nomədə bıə kitobon çapo beşən tırkə
zıvonədə.Tolışiədə beşə Şairi "In dinyo ko çoko bəbe” kitob
(2006) bə nome. Vəfot kardəşe 1997-nə sori.

Oqard..!
Dınyo ləzzət, dınyo təm
Detı oməy, detı şey.
Vote-vote bəmeydəm
"Sıə vılım qıtı şey!
Bə "bılbıli” xoto şey!”

Jıqo bızın hıtəbim,
Boçi tınım karde qin
Bəştı həvo əpərim...
Şin ə rujon, dəvardin!
Şinə rujon dəvardin!
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Sığ qınye bə bəxti sə,
Rərə oməy, rərə şey!
Nınışte hiç taxtisə,
Hicron oməy bo vəşe,
Əvən qıləy otəşe!

Dınyo əglə hurrə ni,
Di bənışte ənə qard.
Huccətulla şey həni,
Dıli sədəş mande dard,
Pidə oqard, omaqard..!

“Oqard” çı rəhmətşə şair Huccətulla "In dınyo ko çoko
bəbe?” şeerə kitobçədə çap bıə reçinə əsəronədə qləyniye. Şeeri
tosə oxoy handə məğomədə mıni vindəkəs bıəbəy, çımı
diyənonədə hərəbəxtəti əvindiy. Jıqo bızın ovə məzə vindəme
səhroədə...

In çı nığılə mənəynə şeer be? Im çı curə nıvıvştəy be, Xıdo?
Şair ıştə dınyo vindemoni, - bı dınyo mınosibəti, çı dınyo

bəçəy ıştəni mınosibət, çəy ın dınyoədə dəvardə rujon, - bəştə
piyəy mehıbbəti, iyən çə mehıbbəti mıqobilədə kəşə xoşə əzobi
bı penc-penc sətırinə kupletədə təsvir kardəşe bənə mohirə
rəssomi. Az boci voteydəm "jıqo bızın səhroədə ovə məzə
vindəme”? Bəro ki tolışi poeziyə aləm hələ rostə mənoədə
səhroy ki, təssuf ki məzəş kame. İjən təssuf bıbuy ki, bı
səhroədə xokə-puşnə rost bıkon, bəsə boğəvononsə vey-vey
veyin. Şairi votəynə "Di bənışte ənə qard”.

Hejo çı rəhmətşə şairi oxonə kitobədə vey rast omə beydə bə
jəqo şeeron. Məsələn, çımi bəpeşt "Dıli təvəy” omeydə, bəçəy
iminə kupleti i vırədə fik bidəmon:

Ən çokə nemət ağıle,
Çikiku kam be əğıle,
Nodoni qəpon nəğıle,
Rəsdəni çəy, rəsdəni çəy!
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Jıqo bızın şair əsire çı qafiyon dastədə. Yani qafiyon bə şairi
əmri tabe be əvəzi, şair ıştən çı qafiyon xidmətədəy. Jıqo bızın
iminə qafiyon pəydo bıən, peşo bə qafiyon xoto sıxanon. Bə
ağıli, əğıli, nəğıli aid çı sıxan votə beydə- voteydə, əncəx
məqsəd çiçe? Şairi çiç vote piyedəşe, zıne beydəni. Çı kupleti
oxoyədən bə şeeriyəti bob nıbə sıxanon: "Rəsdəni çəy, rəsdəni
çəy” - votə beydə.

Şin ə rujon, dəvardin!
Şinə rujon dəvardin!

Bı dıqlə sətırədə Şairi nəinki qafiyə sıxanon, şeeriyət, bəştə
əsir kardəşe həmən şeeriyəti aşiqon:

Şin ə rujon, şinə rujon…
Çe şine bən Şairi zıvon…
Çe şine bən Tolışə zıvon...

"Dınyo əğlə hurrə ni” votə Şair bəştə piyəyon, bəştə
bəhandon nəzə rosniey piyedəşe ki, "çı cəfo heste, bo eşğbəsə
aşiqi nuşe, qəbule". Dınyo cəfo nuş karde bəzneyn yolə
merdon, pəvəndi cəfo əsıl aşiq bıəkəson. In "hardı-həş” əğıl-
məğıli hardı-həş ni. Əğılə hurrə ni.

Di bənışte ənə qard – yani ın qard zinə-pəynə rost bıəni ki,
maşki-paşo bınışto. Eşğ əzəli-cəfoşən əzəliey. Əsıl aşiq bıə
kəsən, cəfo səbe çəş bəkan? Fəxr kardənin ıme ki, Şair bənə
sufiyə sənətko bıə şairon ibarəninə sıxanon voteydə. Keşkə
Tolışi poeziyə aləmədə jıqo şeeron iyən jəqo bınıvışton vey
bıəbəyn:

"Sıə vılım qıtı şey!
Bə "bılbıli” xoto şey!”
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In şeeri sehrinə sırinə aləm okardışe de sətıron bomıno. Ki
bomıno ın tilsimi obəkay? Jıqo dərəsedəm ki, sıvo Şairi piyəy,
hiç kəs. In sıxanon məno bə dılədə hək bıə, əvən, çətin boki esə
obıbuy:

Huccətulla şey həni,
Dıli sədəş mande dard...
Pidə oqard, omaqard..!

Xıdo rəhmət bıko Şıməni, Huccətulla mıəllim! Şairmon şey
həni ! Ğəbış de nuri pur bıbo ki, deştə de şeeri nuri-pur kardışe
cəmə dıl! Dınyo dardi, pəvəndi cəfoş bəştə dıli səş bo karde,
şey, esət çiyo jəqo dınyo sərost bıbu, ya nıbuy, pəvəndi bəştə
cəfon pəşi bıqəto, ya nıqəto, çı foydə? Jimon i kərə doə beydə
bə insoni:

Pidə oqard, omaqard..!

Məzahir Əhədov,
şeerpərəst
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İLQAR MYONKUJ –
“ŞO BIKƏ MINİ”

Jıqoy çı İlqar Myonkuji sıftənə kitobi nom. (2012-nə sori
mayə manqədə çap bıə Bokuədə, “MBM” nəşriyoto, 84
səyfəy). Kitobi annotasiyədə nıvışdə bıə: “…Yusifi İlqar Ra-
mazani zoə (İlqar Myonkuj) moəo bıə 1976-nə sori yanvari 25-
də Masalli rayoni Myonku diyədə. Myonku myonə (tam)
məktəb oroxniyəşe 1993-sori. Xeyzonxıvande, hestışe 2 zoə.
Şeer nıvışteydə 7-8 siniku. İminə kərə “Tolışon sədo” rujno-
mədə dərc bıə İlqari şeeron 2011-2012-nə soronədə. Xıdo nığo
bıdo bəçəy təbi…”

Bə İlqari şeerə kitobi ray bıdə Azərboyconi, çəmə Tolışə
məholi nominə şair Xanəli Tolışe. X.Tolışi nıvıştəşe kitobi
vəsədə:

“...Çan sor bənav şanqo zanq oməy bəmı. Zanqbıjənı votışe
ıştə nom, əncəx nıznəme kiye? Votışe:

– Az İlqar Rəməzoni zoəm, Myonkujim. Şair, zəhmət
doydəm, vindey piyedəme tı, kəynə, konco yəndı bıvindəmon?

İtot kardıme, kiyebu ın xonəxo? Aqentebu? Harkibu, cəvob
dome:

– Maşki bə Bırədiqo, Dımərtəbə vəyobə çayxonə boyş, çəş
bəkam tıni.

Zanq kardıme bə Bayrami, əhvolot qəp jəme bəyo, votışe:
– İlqar, etiborinə zoəy, bə şeer-sənəti aşığe. Məxsusən ıştı

fanate.
Maşkinə ruji xeyli qəp jəmone de İlqari. Tarıxi, ədəbiyoti,

təbiəti, şeer-sənəti həxədə sıxan kardımone. Iştə kali kitobon
baxşəme, tolışə qəzeton kali numron edaştıme bəy. Əyən ıştə
inə zıvonədə nıvıştə şeeron doşe bəmı.
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Handıme İlqari şeeron, bənə ıştə vindəyon, dərk kardəyon,
fik-famonku nıvıştəşe. Myonku di, nıvıştəşe Tolışə vişon,
bandon, ıştə orığ-toroğon, pı-moə, bıvə-hovə, əğıl-xeyzoni
həxədə. Dəvardəyon bə ğələm səşe. Sıxan eğandışe əy
norohatbıkə məsəlon barədə...

Roste, şeeronədə noxsanon hestışe, kali vıronədə poetikə
ğaydon çəş kardəşni, qafiyə, təqti sərost omeydəni, əncəx...

– Əncəx hələ bəpe vey mıtoliyə bıkəy, çoknə bəvoten,
zıvoni bə sanq bıdəy, bısıvniy... Arədə de ədəbiyotşınas,
filoloq, şair Bayrami əlaqə oqət, bışi çəy payluo, komputer
hestışe, bıdə tıni, ıştı nıvıştəyon edaşti bə respublikə qəzeton,
bə tolışə sayton, bıdə dınyo ədəbiyə iştimaiyət tıni bızıni...

Ha jıqo məsləhəton dome bəy.
Manqon dəvardin... İlqar Myonkuji şeeron, əsəron çap bin

“Tolışon qəzet”ədə, interneti tolışə portalonədə. In şeeron
hande-hande yəğın kardıme ki, veyin çımon xosə cəhəton.
Imon çı jimoni mivən, şairi norohatə dıli qıpponin: soyəti,
səmimiyəti, dılojəti çı şeeron çokə xısusiyətonin...

Arədə hakanə yəndı vindəmon, sohbət kardəmon:
– İlqar balə, məsəme, hakanə tıni oşandeydən bənə vizə

xıçə... Məbodə, bıtarsoş. Xəlqi şairbe vey çətine. Bə yod biyə
Nəsimi, Vaqifi, Cavidi, Zulfuqari, Muzəffəri, Xəlil Rza, Əli
Nasiri... Çiçon vardəşonni bə çəvon sə...

Poeziyə ro vey məsuliyətine, hoston ni: Şairon dustən
beydə, deşmenən. Bə həvəs biyən beydə, həvəsiku bığandən.
Orden-medal, nom bıdə, həykəl bınəən beydə, qullə bıjən,
bıkıştən... Mətars, çımı balə, şairon Xıdo vıjniyə, nığo doə
odəmonin, ın şəən- şərəf bə har kəsi ğısmət ni!..

İlqar balə, madəm ço pekardə, bə tolışi poeziyə ruşnə
doydəş, tij bahaşt ıştə ğələmi, bı roədə ğoym eqət ıştə
ğədəmon, rujbəruj bənav bışi! Sovı Xıdo, hiçkiku mətars!

Çı hiççiku sardı nıbu!
Sıvo şeeri dardı nıbu!
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Ğədəmı şo, niyətı pok bıbu!
Sıftənə kitobı mubarək bıbu!..”
(Xanəli Tolış)

“Şo bıkə mıni” kitobədə İlqar Myonkuji dərc bıə 75 şeer ,
əlovə bıə Myonku di toponimon həxədə nıvıştəyon.

Kitob iborəte 5 fəsıləku “Piyemonə şeeron”, “Çımı con,
orox-toroğ”…, ”Vətən, millət, zıvon”, “Dardı-dılon”, “Satirikə
vəslon”…

Vote bəbe ki, İlqar Miyonkuji bın kitobədə dərc bıə həmmə
şeeron çəmə rujnomədə bə ruşnə beşən, əve de səmimiyəti
voteydəmon ki, Yusifi İlqar məhz çəmə rujnomə səyfonədə
perəsə nuperəsə şaire.

De rujnomə bahandon bə ico, de ın sıftənə kitobi mınosibəti
əmənən təbrik kardeydəmon şairi, ofəyəvonətiədə bəy orzu
kardeydəmon yolə ovandon…

( “Tolışon sədo”)
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MEHMAN ĞƏRƏXANIZOƏ –
POEZİYƏDƏ BƏNƏ

MAYƏZİZƏ  OBIƏ ŞAİR

(I nıvıştəy)

Moəo bıə 01.05.1957-nə tarıxədə Ostoro rayoni Şiyəkon
diyədə. 1979-nə sori oroxniyəşe ADPU filoloqiyə fakultə.
1980-nə soriku AYB uzve. Bə tırki, bə tolışi nıvışteydə. Tırki
zıvonədə kitobonış veye. Iştə inə zıvono “Bəy bışom, Xıdo” (S.
2000. 108 səh.) nomədə nıvıştə bıə çəy şeerə kitob məşhure
ədəbiyə ictimaiyətədə, xəlqi arədə. Veynə ədəbiyə mısobiqon
ğalibe Mehman: “Həmrayəti” Beynəlxalqə Sənəti mıkofot”
(2005) “Bə ico jimonə sənət iyən Movlana Rumi” mısobiqə
laureat (2007), “Vətənpiyəti iyən bə rəğ-rişə qardış” ədəbiyə
mısobiqə ğalib (2011) Mehman filoloqiyə elmon nomizəde,
16.01.2012 tarıxədə “M.V.Vidadi poetikə irs” movzuədə
dissertasiyə mıdofiyə kardışe. De səmımi dıli təbrik kardey-
dəmon ıştə yolə-alimə şairi, çiyo bəpeştəən arzu kardeydəmon
bəy yolə ovandon, xəşəconəti!

Mehmon dəvardə əsri 80-nə ədəbiyə nəsli talantə nımoyən-
dəy. Dı zıvonə şaironədəy. Bə tırkiən, bə tolışiən–hay dıqlə
zıvonədə çok bınıvıştə sənətkoy. Çəy şeeron vey darc bıən
Respublikə mətbuatonədə. Mehmoni poeziyə əsosinə mıvzuon:
insoni dıləntonə aləm, xəlqi telə-şinə jimon, iyəndı piə cıvonon
nığılə hissiyot, fəlsəfiyə fikfam. Çoqlə şeerə kitobi mıəllife,
çəvonədə qıleyni tolişiədəy: “Bəy buşom, Xıdo”(2000). Iştə ın
seminə kitob həsr kardəşe  bəştə nənə-bə Həbibulla kinə
Humra iyən bə mərhum Əhəd Muxtari rufi. Həmonə kitobi
navsıxani (vəsə) bınıvışt Ostoro ruşinfikə avlodonədə qıleyni
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İltifat Ağayeve. Marağin bəbe ki, bıdə bəhandonən bızınon: 20
sorisə vey əbi ki, Mehmon bə tırki nıvışteydəbe, həmən vey
çok, Azərboyconi Ənıvışton İcoli uzv be, dı qılə kitobi
təqdimat mərosim dəvardəbe de təntənə, ədəbiyə ictimoiyot ın
istedodinə şairi çok zıneydəbe, çəy nıvıştəyon zıvonon
əzbərbe... Bəs coknə be Mehmoni bəştə inə zıvono - tolişiədə
kamən ne, nıvıştəşe i kitob şeer, ıştənən kamə vaxtədə? Bı
sıvoli cəvobi hurmətinə bahandon “Bəy bışom, Xıdo?” kitobi
navsıxanədə omute bəzınen. İ. Ağayev nıvışteydə: “Dədə
Zülfüqardan üzü bəri gələn və Əhəd Muxtarın “Çımı dıli
qısmətiş” şeirlər kitabıyla özünün gerçək poetik anlarını
yaşayan qədim talış dili – üz-gözündə məsum uşaq təbəssümü
heç əskik olmayan gənc balasını–Mehman Qaraxanoğlunu da
öz içinə-dərin qatlarına çağırdı. (“Bəy buşom, Xıdo”, s. 6)

Bə İltifat mıəllimi sıxani ğıvvə, Mehmoni hissiyotinə şairbe
çəy nıvıştəyon har sətırədə, çəy jimoni har dəyğədə vinde
beydə. Məsələn, ruji “çəmə xəlqi Dədə Qorqud Məsudi Devran
iqlə məclisədə qıləy ğədimə tolışə mahne handeydə”(həmonə
şeeri epiqraf), Mehmon çə mahne təsiriku nıvışteydə:

Rufon hıtə eğvol pebey bəsəpo,
In dınyo bə sədə çiç heste, bıvot.
Boy mıni nu bıkə tı səyku bə po,
Bıkışt çımı coni, ijənən bıboft.(s.20)

Mehmoni kam şeer bəbe ki, bə i kəsi ithof nıbu, yaxud kam
şeer bəbeşe ki, nıbuşe epiqraf. Im nuşo doydə ki, hestışe
Mehmoni şeeron realə unvan, de jimoni hesteşe bastə bıə
məğomon, de cınəvəy təsiri, de bəsəoməy həlhələ bə ğələm sə
bıən. Bəroy ki, Mehmoni poeziyədə jimon de lənqəri valay
doedə, xəy de şəri, bevəci de çoki, insonəti de şəytonəti, savdı
de ğəzəbi... tıkbıtık mandeydən, ın davo- mərəkə Lirikə Azi
dıli kandeydə, bırcıneydə...

İ. Ağayev nıvışteydə: “Mehman Qaraxan oğlunun şeirlərin-
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də... sanki səngiməyən bir qovğa, ipə-sapa yatmayan bir
mərəkə vardır. Şair ictimai mövzuda yazdığı şeerlərdə nə qədər
üsyankardırsa, lirik əsərlərində bir o qədər kövrəkdir”:

Zıvonım dı xıçəy, dılım dı xıçəy,
In dınyoən dı xıçəy, zir–zəbər məkən.
Çımı dıli zəhər vəse bəmıno,
Çımı çəşə arsiən boy zəhər məkən. (s 38)

Mehmoni fəlsəfiyə şeeron veyin. Dınyo binobeyku, insoni
ofəyəbeku, ərşi futuhotiku, xəy de şəri mıborizəku... bəhsəkə
şair hətto ən hırdə cınəvonku: do-çu, livə, zizə, qıtı... şairi nəzə
cəlbəkə har çiyku bə fəlsəfiyə dumoton şeydə, poetikə məno
doydə bəvon: de şinə-şəkə ləfzi, de səmimiyə qəpi, de xəlqi
soyə zıvoni təsvir-tərənnum kardeydə:

Qard omeydə qardi səpe,
Dard omeydə dardi səpe.
“Hard” omeydə “hardi” səpe,
İjən mandəş vəşiyən, dınyo.(s.29)

Tolışi nominə şair Əhəd Muxtari votəyon, məslohəton, dıli
arzuon (“Mehmon, bınıvışt, İnə botı şin-şini, həzin-həzini
votə ləylə zıvonədən bınıvışt”...) çı yodo benıkə Mehmon ıştə
inə zıvonədə nığılə fəlsəfiyə fikon ifodə kardeyku si beydəni:

Əhəd, bəştə orzu rəsem,
Qədə orzuon barzi rəsem,
Həni bəştə marzi rəsem... (s.30)

İnsoni conkənış kardey, ruji eqıne-mardey, ğəbi jimon...
Mehmoni poeziyədə vey rast omə mətləbonədəy. Lakin çəy
bəhs əkə “... ölüm (İ. Ağayev nıvışteydə) son nöqtə deyil, ...
üç nöqtədir, nəyinsə (həyatın) davamıdır, dipdiri bir
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şeydir...”

Tınən, mınən kıştimon, (kışti)
Bə ruj, bə şəv şodoydən.
Dastonədə pıştimon, (pışt)
Bə ğəbi qəv şodoydən. ( s. 85)

“Onun (fəlsəfi) şeirlərini oxuyarkən, adama elə gəlir ki,
dünyaya yeni bir gözlə baxırsan, sanki həyatda olanları daha
aydın anlayırsan” (Ziyad Əliyev. “Tolışi sədo” № 5(58), 2002):

Duonım tijkay, rosım bıryə,
Dərqəzbəm az, soğonbəm az.
Umurım doə, sığım hıryə,
Sıği zoə, sığimbən az
(“Talışskiy vestnik”, № 9, 2002)

“Dalğalanan zəmilərin bərəkətini yaşadan yazarlardan biri-
dir Mehman… Onun şeirlərini oxuyanda qəfil tufandan viran
qalmış bağçada yenicə açılmış bir gül gəlir gözümüzün
qabağına: ətrini, rəngini hifz etmiş bir gül…(Əhəd Muxtar. “Öz
kəfən payını saxlayan şair”, “Şəhriyar” qəz. 31.07. 1997)

“Sıği zoə sığimbən az” şeeri epiqrafədə handedəmon:
“Tolışi tarıxi vey-vey çok bızın bə Devləti “həzo sor bıji !”-
voteydəm...” Bə qıləy kosibə zoə, hiç məktəb onıroxon, əmmo
tolışi tarıxi çısə-bəsə əzbər zınə zoə–bə Devləti xitabən nıvıştə
bıə in şeer. Şair bəy işorə kardeydə ki, çanə nyo bıkonən, çı
cunqoon, kitobəon, səvononku bılomonən Tolışədə bıə ğədimə
sığon, ğəbıstonon, halon vəs bəkarden ki, tolışi tarıxi bə miyon
bınəmon. Şair həmən heyrət iyən fəxr kardeydə ki, hestomone
bənə Devləti qeyrətmandə zoon, jələvonon vədə “sıği zoə
sığimbən az”...

Mandim, dasordə mandim,
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Çanqo- dasondə mandim.
Çəşə arsondə mandim,
Sıği zoə, sığimbən az...(İyən əyo)

Mayə manqədə vey sənətkon bə ruşnə dınyo omən, çə-
vonədə qıleyniyən Mehmone. Sıxani məcazi ya həqiqi (rosti),
mısbət ya mənfi mənədə, ciddi ya bə zərfəti bəvon mayəqıl,
mayəvıl, mayəzizə voteydən, umrujnə tolışə ədəbiyoti yolə şair
Əli Nasiri votəynə (əvən bənə Mehmoni mayə manqi 1-də
moəo bıə): “Şairon həmməyədə sıxani həqiqi mənədə kam,
ya vey “mayəqıləti” heste, mayədə bıəkəson sof
“mayəzizə”n həni”. Dınyo koy diyəkə tı, mayə manqədə vəyə
kardey, moyə qətey nəhs, bə dınyo omey bud hisob kardeydən.
Bənə Rəsul Rza, Əli Nasiri, Mehmon Ğərəxani zoon jıqo
talantinə-nominə sənətkonbu, odəmi bəvon pəxeləti omeydə ki,
“çokə vaxtışon bə vərz vardə, moəo bıən”: Əvəsori miyonə
manqi meyxoşə həvo, təbiəti cəh-cəhə, bəh-bəhə vaxt! Çəşışon
okardə çotərəfə reçinəti əhotədə səşone ləzət. (Rəsul Rza ıştə
qıləy şeerədə bı həxədə nıvıştəşe). Mıxləs, Mehmonən çə hərə-
bəxtə odəmonədə qıləye. Əve poeziyədə bənə mayəzizə obıə
jıqo!

Həlbəttə, Mehmoni istedodi hestışe realə səvonon.
1) Ən sıftə Mehmoni perəsə mıhit; dədə (pıə) mardəbəpeştə

dıqlə bo, iqlə hovi perosniyə nənə (inə) diləsutəti,
zəhmətkəşəti; de səğırəti yolbeyəti; (Qonə jimon insoni
mudrik bəkarde-voteydən) De Həbibulla kinə Humra nənə
vositə tolışə folklori əxz karde;

2) Dıminə, miyonə məktəbi çokə fəoliyət, sinif, ədəbiyot -
tarıx... mıəllimon zumandəti, məxsısən Faiq mıəllimi zəhmət,
3) seminə, mıtaliyə dairə qeşəti, dınyo klassikon, folklori, çı İ.
V. Qyote (alman), D. F. Dostoyevski (urus), C. Rumi Movlana
(tırk), Pəsul Rza (Azərboycon) poeziyə vey handey sıvniyəşe çı
Mehmoni istedod.

Təsodufi ni ki, Mehmoni poeziyə pərəstişko jıqo nıvıştedə:
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“Sənin nəğmələrin” (Mehmoni çominə kitob-A.B) kitabındakı
nəsr nümunələrini bir yerə yığsaq, “Gənc Verterin iztirabları”
(İ. V. Qyote kitob-A. B.) kimi bir əsər alınacaq. Kitabınızı
“Mehman Qaraxan oğlunun iztirabları” adlandırmaq daha
doğru olardı” (Hacağa Haqverdiyev. Tanqaru.)

Nəhoyət, çominə, əsosinə amil əve ki, Xıdo ərməğon doəşe
Mehmon bəmə:

In dınyo çodoye, hozıkə ğarzi,
Odəmon qırdəbən... mardəmon əmə.
Çəmə con şıştəbə də çəşə arsi,
Çə çodo qəvədə mandəmon əmə.
(“Bəy bışom, Xıdo”, s.104)

OKO DOƏ BIƏ ƏDƏBİYOT:

1)”Məni yola sal, dünya”, (B. 1995)
2)“Uzat əllərini”,(B. 1997, 116 səh.)
3)“Sənin əllərin”, (B. 2006, 152 səh.)
4)Təngərüddən doğan günəş”,(B. 2009.)
5) M. Ğərəxanizoə“Bəy bışom,

Xıdo”),“Sumqayıt”,2000,106 səh.
6) M. Qaraxanoğlu-50. “Alma” qəzetinin xüsusi buraxılışı,

2007
7) “Talışskiy vestnik” q. № 9, 2002
8) “Tolışi sədo” q. № 1(54); № 5(58)

___________________

(II nıvıştəy)

Tolışi myonə məkononədə qıləye Ostoro. Bə dıqlə devləti
arə poə-baxş bıə Ostoro. Esət Ostororu çı ton–bə ton şey–oməy
rohətən bıbu, həsrət həmon həsrəte, vətən həmon vətəne, arədə
bə nomerdon dast bımand çəmə tolışə xəlqe. Vətənpiyəti
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(pokəvonəti), qurbəti həsrət, insonon de iyəndi şinə mınosibət,
peşəxunəti, soyəti, səmimiyə rəftor çı ın vırə odəmon əsosinə
xarakterə sifətonin. Çəvonən yolə poə şairon, ənıvışton,
hınəsənəti bonovononin.

Haliyədə Ostoroədə şairə zumrə təmsilbıkə odəmon,
ruşinfikə insonon, ənıvışton veyin. Zulfiqar Əhmədzodə
(Pensəji) pekardə ço vəşedə Ostoroədə. Əminimon ki, bəvəşe
əbədən. Rəhmətşə Cavanşir Salayev (Pensəj), Əhəd Muxtar
(Kakalos) dəvardə soron zumandə şairon bıən.

Umrujnə poeziya təmsilbıkon Mərahim Hacızadə (Pəlikəş),
Fərmon Zohrabizoə (Seləkəon), Məmmədi Mais (Sım), Sahibi
Əhməd (Ruəkəno), Həbibi Heybət (Şuvi), Məsudi Dovran
(Şahağac), Huseyni Nəriman Azəri (Lovayin), Aqil Yaqub
(Ostoro), həlbəttə, Mehmon (Şiyəkon) ıştən iyən co kəson
(çımı zınəyon) ımrujnə tolışə ədəbiyoti vəzminə nımayəndonin.
Yani ımoni bə nəzə rosneədə mətləbım ıme ki, Mehmoni
perəsə ədəbiyə mıhit ıştən vey zumande. Bənə Zulfuqar
Əhmədzodə, Əhəd Muxtari karifeyə xələfon bıə vırədə bənə
Mehmoni zumandə sələfon-varisonbe təbiiyə hole.

Mətbuə orqanon hədəfədəy Mehmoni ıştən, çəy şəxsiyət,
dılokə poeziyə, çapbıə məqalon oxonə dasoron. Azərboyconi
esətnə papulyarə ənıvışton Əhəd Muxtar, Aqil Yaqub, Fikrət
Qoca, Çinqiz Əlioğlu, Samir Sədaqətoğlu, Vaqif Yusifli, Teh-
ran Əlişoğlu, Əsəd Cahanqir iyən co kəson votəşone Mehmoni
ofeyəvonəti həxədə kam, ya vey ğiymətinə sıxanon, çap kar-
dəşone mətbuatədə. Mehmon 2005, 2007, 2011-nə soronədə
dəvoniyə bıə çand ədəbiyə mısobiqon ğalibe... Jıqo fakton
nişo doydə ki, Mehmon ıştə devri qonə vəzminə sənətkoy,
məşhurə şaire.

Vey vaxt şairon, ənıvışton ofəyəvonəti həxədə sıxan okarde-
ədə jıqo qıləy əndozə- fik noydən bə myon: Həzo sorone ki,
şairon, ənıvışton omeydən-şeydən, əmmo zıvon iye, sıxan iye.
Sıxanon bə çand kərə votə bıən, çanəndə zumandə ənıvışton
bıən, çəvon vədə tojə perəson ov peqəte bəzınen, ya ne? Kanə
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tojə karde bəzınen, ya ne? Bə ın dahiyə sıvoli pemandə
Mehmon nıvışteydə:

Zındəş ki, de  dınyo az çoknə bədim,
Sıxanon votəbən, azən bıvotom?
Dınyo vey vitəbə, sus beşə bə dim,
Azən deştə çəşon tike bivitom?(s.97)

Mehmoni ədəbiyə ğəhrəmon fərqine çəmə co ənıvışton
obrazonku. Mehmoni Lirikə Az jiyeydəni de bekorə hisson,
fameydəni hırd-mırdə fikon, dastko kardeydəni de bemənoynə
koon əy, yol-yolə əməlon, yol-yolə fikon, barzə fik-famon bə
ilhom vardeydən əy, xəyebu, çəy coni lorzoneydə, şərebu, çəy
dıli tovneydə! Bəro ki, romantikə hirdəne əv:

Çəmə jimon bəmə ozzo bıə həni,
Çı dınyo dıyo eşğ tılədəy, valla!
Conım çə dardonku bizo bıə həni,
Dard mıni vindeəsə tıleydə, valla! (s 97)

Mehmon lirikə şaire səyku bə po, çanq qılə poemon nı-
vıştəşe, çəvonən məzmunisə vey, hissiyotış veye. Mehmoni
Lirikə Az bə fəlsəfə dumuton mayilən bıbu, dınyo, zəmonə,
bəsəoməyon həmməy dərk kardeydə de hissiyoti. Çəy hestışe
səyyariyə xəyol, romantikə ruh, nığılə fikfam:

Dınyo rəğ zəmindəy, az çəy peyədə,
Çı zəmni diməku az beəşem, Xıdo.
Tı mını piyedəni, zəminı piyedə,
Əve az bə zəmin dəbəşem, Xıdo! (s.99)

Lirikə Az bə harçi fəlsəfiyə məno doyku zovq səydə. Məx-
susən insoni bə dınyo omey, de əzobi jimon kardey, de
məşəğğəti umur dəvoney, qəfil eqıney-mardey... vey noy-peqət
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kardeydə, bə harçi nığıli şeydə, qon-qoni şıneydə:

Qaspu çımı umur orəxəy ısət,
Çımı oxnə sıxan mande qəvədə,
Tuə livə melıku perəxəy ısət,
Çəvi kavyə çəşon mande kılvədə.(s.40)

İnson bə mujnə vey fik bədo. Xıdo ibrət soxtəşe mujnə bo
insoni. Hətto mujnə bə Suləymon peyğəmbəri dərs doəşe.
Həniyən vey marağine çe Mehmoni Lirikə Azi bə mujnə nəzər:

Çiku oməm, bəy bəşem?
Həvoədə mujnon pəreydən.
Bomen bə çəş dəbəşen,
Çımı mijon fər edən (s.36)

Mehmoni lirikə ğəhrəmon harçi boştə dard kardeydə; kali
vaxt əy şobıkə hiççi vindeydəni ıştə jimonədə. Bəy jıqo
çiyeydə ki, Xıdoən bexəbəy çəyku, xəlqi kəşə anədə dardı-bəlo
vindeydəni məvuji:

Iştənən zındənim bəy bışom, Xıdo,
Lampə piltə oso okuşeydəm az.
İ ruj çımı oso boy beşi, Xıdo,
Bəvədə bəneş ki, çiç kuşeydəm az. (s. 50)

Lirikə Az ıştə piye, mehibbət, savdıədə oxşeydəni bəştə
mıasirə aşiq-məşuqon. De Əflatuniyə mehibbəti ıştə pəvəndi
piyə zoə zələmə devroniku pesəmə bıə, bə kon vırə şeydə, bə
çiy diyə kardeydə, vindeydə ıştə məzlumə pəvəndi. (Həlbəttə,
M. Fuzuliku omə təsire, Məcnuniku əxz bıə ruhe ım: Səhroədə
har cınəvəsə, har kulisə Leyli vindeydə, Həşi zılzılədə bə rost-
bə çəp vitə Məcnun bə çəşəvə omeydə):
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Tı mını mıko səy, tınım Xıdoko,
Dıliko dəvondəm, bəs ço şəkli be?
Səmandim az bıştə de bə Xıdo kə–
Xıdo kə divoədən ıştı şikil be. (s.57)

Aşiq jıqo zıneydə ki, savdı qıləy ov-ovəyze məvuji, çəy
təmom fikfami, fəoliyəti bə və qəteydə-bardeydə. Bəy jıqo
omeydə ki, bərpo bəbe esət –sati Nohi tufon:

Azən ovi oso bəştı sə qardəm,
Divonə Nohim az, tı çımı fiğon.
Valla, tarse- tarse bəti diyə kardəm,
Tarseydəm oqardo çı Nohi tufon. (s.71)

Mehmoni poeziyədə sənətkoəti har sətırədə, har bəndədə bə
çəş çiyedə. Şair bədiiə vositonku, məcazonku vırəbəvırə
istifodə kardeydə, obrazinə fik noydə bə myon. Çəy şeeronədə
mıcərrədə mənoynə sıxanon bə con omeydən, dəşeydən bə
realə təsvir :

İ poə huzurədəy, i poə vəyədə–
In dınyoən çodoye çı səyku bə sə.
Odəmon vey vərrə mandən təyədə –
Iştə təyə dasti ekueydən bə sə. (s.104)

Mehmoni şeeronədə epitet, metafora, təşbeh... fikfami vey
təsirin kardeydə, şeeri bə ləzzət vardeydə, tolışə zıvoni şini-
şəkə, qəncinəti bekardeydə bə dim:

...Ço tınım nıvinde az?
Çımı çəşon ço kuye?
Kuətəğim zəmində az,
Çımı bəxtən çuə kuye! (s.80. cinos)
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...Çəşə arsım kıştiye,
Şodoydə çımı mijə.
Nomomən səkıştəye,
Mijon – parçini pojə (s. 81. təşbeh)

...Dı kəsən çok nimon, tı imi zındəş,
Çəmə çəşi lekdə ğəm nışı kardə. (s.74. istiarə)

...Bısutəmon ivırədə
Conımon pıştə bıbu.
Çımı vələ conədə
Iştı con bıştə bıbu. (s.79.hiperbola)

...Lap qıle mujnən mıni pebəqəte bəştə duş. (s.19.litota)

Mehmoni tolışə ruh zinət vardeydə bəçəy poeziyə zuman-
dəti, bəçəy obrazinə nitqi, bə inə zıvoni şin-şəkəti. Bə şairi
arzumon əve ki, əvi jıqoən dəvom bıkə.

(Şeerə poəon peqətə bıən çı M. Ğərəxanizoə “Bəy bışom,
Xıdo” kitobiku (“Sumqayıt”, 2000, 106 səh.)

(“Tolış.info”)
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MƏRASİM HACİZODƏ -
SİNƏŞ DARDİ LONƏ

BIƏ ŞAİR

(I nıvıştəy)

Mərasim Hacızodə moəo bıə rayon Ostoro Pəlikəşi diyədə
1966-nə sori fevralə manqi 12-də... Bə səş jə Pəlikəşi myonə
məktəb 1983- sori, oroxniyəşe ADPU 1990-nə sori. Ko kardəşe
sıftə mıəllim, peşo direktor Pəlikəşi həmonə məktəbədə.
Mıddəti metodist bıə Ostoro təhsil şobədə. Isət məsul koəkəy
Ostoro rayoni icra hakimiyyətədə.

Mərasim Azərboyconi Ənıvışton İcoli uzve. Bə tırki, bə tolışi
çap bıə 6 kitobi muəllife.(III) 7-nə kitobış çapədəy.

Dust-oşnon, həmron-həmkon Mərasimi çok zıneydən bənə
vətənpiyə ruşinfiki, ıştə xəlqi mərdə zoə, pokəvon, mıborizə
inson, həmən çokə şair, istedodinə ənıvışt, tijə ğələmxıvand.
Nıvışteydə həm klassikə janronədə: ğəzəl, çoli, pencli, şəşli..,
həm aşığə şeeri janronədə: hestışe həşthicəynə, yonzəhıcəynə
peğandəyon. Nıvışteydə həmən nəsrədə: bədiiyə- publisistikə
əsəron. Dəvinədəş dəvoniyə ıştə ğələm həmən meyxonədə,
satirikə şeeronədə. Har kərə de zəfəri, de səbarzəti beşeydə çı
dəvinəonku... (I)

Məseydəm az ıştə qırdo:
“Ustulisə quya nıştə”...
Xıdo bəmı yolə dard doy,
Iştə dardim az nıvıştə...
“Iştə dardim az nıvıştə” (II, 14)

Fəğır vindəm az kəondə,
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Dard-ğəm çımı dıli kandə.
Sinədəm ki sıxan mandə,
Əv suteydə, bıştə mıni...
“Sinədəm ki sıxan mandə” (II, 15)

Şairi iminə kitob (“Mənim nisgilli dünyam”(1992) nıvıştəşe
bəçəmə əzəliyə-əbədiyə Azərboyconi mehibbəti rufədə-
Azərboyconi bə dı poə karde etirazə rufədə. Kitobi har sətırədə
vində beydə bəştə xəlqi- inə vətəni, dədə yurdi çı şairi dıli
nığılonədə bastə bıə sofə mehibbət...(I)

Iştə qıləy şeerədə şair mıqoyisə kardeydə 27 sinədə sə sipi
bey de sədə voə sipi-sipi doə Səvəloni. Nığıliyədə mənəş ıme
ki, Azərboyconi (həmən Tolışi) bə dı vırə co bey, çəmə Zərduşt
peyğəmbəri vəhyə bandi- Səvəloni bənə sığədoği çəşə vədə
mandey çəmə dılə dojiku xəbə doydə:

Səvəlonə bandi diəkə,
Çəy sə sipie bənə bəmı.
Votdəm: yəni co fik məkə,
İ dardədəy əvən demı.

Hələ bıvot: çoknə bəbe
Nanqıriku co kaş mıni?
Kəynə çəmə ro obəbe,
Umrış bəsiye çı hicroni?
“Məvot: şair çı rə pi bə” (III)

Ko-pişə nıbeyku, quzəroni bevəciku, ya co sosialə nırəsə-
yonku sə peqətə-bə co məmləkəton və bıkə cıvonon dim qətə
Mərasim nıvışteydə:

Bu dağların dərdi böyük,
Qəmdən köksü bölük-bölük.
Ərsən, yurda çıxma dönük,
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Getmə, oğlan, qayıt geri...
“Getmə, oğlan” (“TS”, № 10 (63), 2002)

Bə rayon Ostoro şəhidon həsr bıə dıminə kitob (“Baharı
xəzana dönən oğullar”(1996) nəsrədəy. Çı Mərasimi dəjə dıliku
omə fəryodey, tolışə xəlqi sinəporiku rostbıə ahu-naləy, de yolə
əzyəti bə məydon omə ın kitob. İyo təsvir kardə bıə çı
Ostoroku şə Xərəboğədə de erməniyon daveədə şəhid bıə 53
mərdə zoon dəvardə daveyə roon... Ğəhrəmonə məktəbe çı ım
tolışə hırdənon dəvoniyə daveyə roon har qıləyni. Iştə conışon
vətəni, zəmini roədə doəşone əvon; şinə conisə, şinə jimonisə
bəpeyışon qətə ıştə inə Vətən. Mıəllif bı səkıştə omeydə ki,
həmişə həmmə vaxt deştə sodiqəti, barzə ğıryəti cəvob doəşone
bə duston-həmron tolışon, Hiç vaxt xəyonət çiç bıə- zınəşon ni.
Tarıxədə jıqo bıə, ısətən jiqoye tolışon. Qıləy tijə tiləye ım
kitob enışteydə bə tolışon bənə deşmeni diyə bıkəyon çəşi qılı!

Mərasimi seminə kitobədə (“Bir qərib yolçuyam” (2000)
qırdə bıə şeeron təsdığ kardeydən ki, təsadifiyə şair ni, Xıdo
doə istedodinə ənıvışte Mərasim, nıvışteydə iyəndısə zumandə
tojə-tojə şeeron. In şeeron məvuji dəxıseyən de dardon, huzn,
ğəm, ğussə etıkedə har sətırədə: Şair ıştə bəxtı-taleku,
ğısmətiku, cəmiyətiku, jimoniku, zəmonəku, zəmin-osmoniku
noroziey. Kas-kas bə yod vardeydə ki, hırdənə vaxtiku de dard-
ğəmi perəsə... Əve ki, usyon kardeydə ıştə şeeronədə bəştə
jimoni-bə zəmonə odəmon: bə arə coəti, xəsovəti eğandəkəson,
bə nomerdon, bə noduzon, bə şərəvonon... Im asiyəti, qırəyəti,
qilayəti, həlbəttə, unvon beydəni bə Xıdo, bə devləti, bə
hokimiyəti. Şair hədəf peqətedə Vətəni, devləti deştə şərə koon
hiç-puç bıkə antipodon...

Bənə Məlo Vəli Vidadi (XVIII əsr) xəlqi dardı-səriku dılədə
ğıbo basdə, bənə Qasım bəy Zakiri ( XIX əsr) zəmonə aybon
ifşo kardero  ıştəku cəsorət peydo bıkə, bənə Mirzə Ələkbər
Sabiri (XX əsr) ıştə devri condobəsəyon-zorinə hampon,
qəncinə harunon bə vez qətə Mərasim tarseydəni ifşo kardeyku
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ıştə ətrofi aybəjoron, rost kardeydə ıştə etirazə vanqi:

Məmləkət yiyəsi heç bilinmir kim,
Günahsız- müttəhim, təqsirkar –hakim...
Məhəbbət pul ilə satın alınır,
Toylarda “Cəngi” yox, “Disko” çalınır...
Namərdi ucaldıb mərdi qul edən
Belə zəmanəyə etirazım var..
(“Etirazım var”) (“TS”, № 10 (63), 2002)

Şairi çomınə kitob (“Qartal zirvəyə qonar”(2001) bəhs kar-
deydə çı rayon Ostoro Hamoşami diyədə moəo bıə, çı Tolışi
yolə zoə, de nemeson daveədə (1941-1945) 19 sinədə “Sovet
İttifoqi Ğəhrəmon” nomi bıstən Mirzə Cəbiyevi jimoniku.
Kitobi handəkəson şoyd beydən ki, şık bə Xıdo, bənə Mirzə
cəsurə merdon, Tolışi yol-yolə odəmon - xəlqi roədə con nisor
bıkəyon yodo beşeydənin, bənə Mərasimi zoon bəyjiə abidə
noydən bəvon!

Mərasimi pencminə kitobədə (“Çımı sinə dardi lonəy”
(2002) qırdə bıə çəy nənə zıvonədə nıvıştəyon: ğəzəlon, çosət-
ron, meyxonə, aşiqonə şeeron, satirikə əsəron... Navsıxanədə
şair ıştən səkırt doydə ki, 90-nə soron sıftədə inəfəsə nıvıştəşe
in şeeron. Orzu bardeydə bə rujon esət, nıvışte zıneydəni jəqo.
(Mərasimə boyli xıfət nıkə, jıqo holon beydə şairə toyfə udi-
mədə: təb (ilhom) qa omeydə, odəmi bə osmoni çilinqə rost
kardeydə, qa şeydə, eşeydə bə dıyo nığıləy, qin beydə.) Umi-
mon heste ki, bə ru ovəyz oməbu, ikərən boməy: ruji obəqarde
Mərasimi təb (ilhom) inən inə zıvonədə şedevrə əsəron
bənıvışte, inşallah!

Çəy şeeron əsosi jimoni aktualə mıvzuon təşkil kardeydə:
təbiəti təsviri doy, aşiqonə hisson tərənnum kardey, tolışə xəlqi
dəvoniyə çətinə quzəroni bə ğələm səy, zəmonəku noroziyətion
ozovon vardey, cəmiyəti nırəsə cəhəton ifşo kardey, şərəvonə
antipodon tənğıd kardey...
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Şairi əsəronədə veyə vırə qəteydə çı Tolışi ecozə təbiəti
təsvir-tərənnum. Çəy şeerə misronədə bə çəş çiyedə çı Tolışi
havzə bandon əzəmət, bahandi məst kardeydə çı bandədimə
çimənon ətırinə vılon, ranq-risinə zizəyon, ləjənə ləlqılon bu...
Bı mıvzu həsr bıən “Səlomət bımand”, “Bahand çımı bılbıl”,
“Darde dodə pozə fəsl”, “Vənəşə”, “Əvəsor omə” i.c. şeeron.

Oməym iyo beşim çımı dıl obu,
Mıni behuş bıkə ıştı vılon bu.
Votıme, itikə dardım volobu...
“Səlomət bımand” (II, 4)

Pərıstılı pərə omə,
Məholi havz təka həmə,
Bandi səyku həşi pemə,
Əvəsore, obeydə vıl,
Bahand çımı şinə bılbıl...
“Bahand çımı şinə bılbıl” (II,6)

Kijon bə cik-cik eşin,
Həməy bə oşko beşin,
Xəyli zudo be həşi,
Əvəsore, əvəsor...
“Əvəsore” (II, 44)

Şair çiçiku nıvışteydəbu, ıştə rufiku, fik-famiku dəvoneydə
əy, bənə şıti parzineydə, çəyo bekardeydə bə myon: umumiyə,
tipikə, fərdiyə xısləton bə i arə vardeydə, obraz ofəyeydə... Bı
prosesonədə qa təmşovon beydə, qa iştirokəvon. Qa solo ifo
bıkə, qaən dirijor beydə... Bı mənədə Mərasimi şeeronən çəy
tərcuməyi-holin, ıştə şeeronədə hakanəy sıxan eğandeydə ıştə
jimoniku, hırdənəti devriku, dardı-dıl kardeydə de bahandon:

Benənəti çətine bən,
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Deşmeniən ğısmət nıbu.
Vallah, çoke noxəşiən
Soyəbınəş kədə bıbu...

Dədə, bıvə, yaən hovə
“Bəştı ğıbon” çənə bovti,
Bəştə Xıdo bıkən lovə,
In sıxani nənə bovti !..
“Iştə dardim az nıvıştə” (III)

OKO DOƏ BIƏ ƏDƏBİYOT:

I. İlqar Oruczodə - “Dardi dılədə yolbə şair –Mərasim”,
“Tolışi sədo”, № 14(67), 2002.

II. Mərasim Hacızadə - “Çımı sinə dardi lonəy”, B. 2002,
64 səh.

III.“Tolışi sədo”, № 10- 17 (63- 70), 2002; No 24(77),
2003.

______________________

(II nıvıştəy)

Mərasimi lirikə şeeronədə bahandon məvuji har qəmədə
mışoyət kardeydən şeeri məğzi-məno bə təm biyə həmonə
nənə obraz, Qılnozə nənə obraz:

Nənəm qin kay, az ıştənən kıştə bim,
Dardi sute, otəşədə bıştə bim...
(“Iştı qıno çiç bəkardem, zındənim”, II, s. 39)

Benənə yolbıə Mərasimi çənə şeeronədə məxsusə vırə
hıstışe deştə nənə dardı-dılə mıkolimon:

Tojə lonə qətəmbe mı,
Həsəd mandim rəyrə bətı.
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“Dınyo şine”- votəbe tı,
Iştı votə dınyo kıve?

Çımı tono siyodime əv,
Bəyku insof kıve, mənəv,
Ars ekardəm bə ruj- bə şəv,
Iştı votə dınyo kıve?
“Iştı votə dınyo kıve?”, II,  s.10)

Hırdənə vaxton nənə votə nəğılonədə təsvir bıə dınyo mıqo-
yisə kardeydə deştə ısətnə jimoni, arədə tanə zəmin-osmoni
fərğ vindeədə şair dılpeqətə beydə ıştə coniku, bə dave beşeydə
de devroni (de dınyo):

Çəşım okay tıkum rosti kam vinde,
Iştı dim səxt, ıştə dimım nam vinde.
Tı bomıro hoğo bədə han vinde,
Bəçmı dıli tı doğ jəydəş, zındəm az,
Dınyo, mıku xısus səydəş, zındəm az.
“Dınyo, mıku xısus səydəş, zındəm az”, II, s. 16)

Tarıxi nığıləyku jıqo ın hol mışohidə beydə ki, əsliki şairon,
sənətkoon, alimon, ruşinfikon zidd bıən, deştə devri hakimon,
devroniyən zılmi-sitəm kardəşe bəvon. Çumçıko əsliki sənət-
koon vey-vey navişon vində ıştə devriku bə peşo:  fikrən,
zovqən, mənən, rufən navdəğand, navbışı, navvind bıən. Çəvon
jiə zəmonə de zılmi-cəfo ləjənə zindoni timsol bıə bəvono.

Məhəmməd Fuzuli (İraq, XVI əsr) “Leyli iyən Məcnun”
poema  sıftədə “Saqinamə”də nıvışteydə:

De devroni az nəqizi- seyrim,
Devron əhliku məqər ki ğeyrim?

(IV, s. 155) (Nəqizi-seyr- yəni “bəyəndı zidd bıə hərəkət”)

Deştə devroni dust bıə, “myonədə bəhə, kənoədə qardə” şai-
ron tarıxi yodo mandeydənin. Tarıxi yodo ə sənətkoon man-



195

deydən ki, bəştə devroni (bə dınyo) asi beydən, beşeydən dəy
bə canqi-cidol. Boştə xəlqi, vətəni, zəminiro pusti-lu beydən,
şəhid beydən, “dard kəşeydən, darədə ehaştə beydən! “

Mərasimən ıştə xəlqi, inə vətəni, dədə-bobo zəmini dardi
kəşə şaire, sinəş dardon lonə bıə sənətkoy. Əbədən bəjiye,
tarıxi yodo benıbəşe:

Rujon dəvardeydən, umur sə beydə,
Əyyomən nomerde, vey xıfət doydə.
Ni-nıbe bevəce, coniən səydə,
Bo xəlqi hiç kəsi dıl suteydəni,
Mıni bəsədəqın peydo beydəni.
(“Mıni bəsədəqın peydo beydəni”, II, s.18)

Mərasim realistə şaire: Bəştə sə oməyon, ıştə vindəyon bə
ğələm səydə. Lirikə şeeronədə təsvir kardeydə realə tolışə ki-
non, reçinə xanımon. Im dılboə moynon portreti kəşeydə de to-
lışə zıvoni ən şinə-şəkə sıxanon, dılokə ifadon, fikfami porniə
frazon:

Ojən çımı əzob vey be,
Co biş mıku, çımı xanım.
Toki jəy mı, conım key be,
Norohatim, tılə hanım...
(“Mı bətınım dıl votəbe”, II,  s. 34)

Tı diyə məkə jəqo bəmı,
Iştı votə vaxt ni çımı.
Ədovət kardeydəş demı,
Doğ jəydəş bəçımı sinə,
Çı xanımiş tolışə kinə...
(“Tolışə kinə”, II,  s. 36)

Mərasimi poeziyədə bıə realizmi, realə lirikə obrazon,
bədiiyə portreton mıqoyisə kardey bəbe de M. P. Vaqifi (Şuşa,
XVIII əsr) poeziyə, bəyəndı mandeydə çəvon həm lirikə,
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həmən satirikə şeeronədə bıə uslub:

Iştı dimi har kukəsə
Sıə vıli okardə zizə.
Çəşon şəvəy, mijon nizə,
Bəhs kardeydə de həşinə,
Çı xanımiş tolışə kinə.
(“Tolışə kinə”, II, s. 36)

Şairi satirikə şeeronədə ifşo bıə odəmonən bənə umumiyə-
mıcərrədə obrazi ne, bənə realə şəxson peqətə bıən, təsvir-
tənğıd kardə bıən:

Diə kardeydəm dıvəlu bəş,
Yolon dasto kiyəpəlu bəş,
Vallah, həni həpalu bəş,
Qəpən hoğo çımı qəpe:
Merdi sifət iqlə bəbe...
(“Merdi sifət iqlə bəbe”, II, s. 46)

Parçin fırsınon, kəon xo əkon, benomuson, bevijdonon, çə-
xırəhəon, dızdon, hərombəhəon, rışvəxoron, besəvodə məlon,
”dumlışton”, “dumoşandon”, ”ləvəmıjdon”, “jimışton”, “nığıl-
moron”, “ustulhərison”... həni kiyon, kiyon tənğıd-ifşo kar-
deədə şairi məqsəd ıme ki, bahandon jələvonon çok bızınon,
ıştə itoti bığəton:

Əxtə xəlqi mol həvatə,
Puli ıştı çəşon qətə,
Tı fik məkə məxloğ hıtə,
Berdəm pebo, qıləy poriş,
Rosti bovtom, rışvəxoriş...
(“Rosti bovtom, rışvəxoriş”, II, 49)

Mərasimi sənətkoəti heyron kardedə bahandon. Roste, çəy
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oko doə təşbehon, təzodon, epiteton, rəmzon, frazon, ifadon co
klassikə şairon əsəronədən hestin, əmmo şairi ustoəti əve ki,
kanəon tojə kardey, kanə votəyon nyu kardey, de tojə ləfzi bə
myon noy zıneydə:

Çiki kəybə okaş, bə komrə bışoş,
Komrədə ço bıboş, bəke bıvəşoş,
Berdəm astovəboş, osmonən peşoş,
Bəvindeş peqardəm, azən bəm həşi,
Çiç bıkəm, suteydəm bəştı otəşi ...
(“Suteydəm bəştı otəşi”, II, 32)

Məhbubə-“kəbəkə nəvə dəvuş”, “dastonədə vəşə ço”,
“osmonədə dəvəşə astovə”, Aşığ - Həşi... Im silsilə təşbehon bə
iton, iyo çı penə bəndi ifodə kardə rəmzon hələ bə fikfami
çoknə zovq doydə, bahandi bə dumot bardeydə, bəmə dılon şo
kardeydə! Fikədə dəvoneydə: “De jıqo yolə mehibbəti piyəkəsi
pəvəndi çı hərəbəxte !..”

Honi həxədə vey təşbehon votə bıən, fəğət Mərasimi bə honi
doə təsvir həniyən marağıne:

Diyəkə çokoş ro okardə?
Eparzeydə bə şəv- bə ruj.
Sıği dılış dı poə kardə–
Əv bəmeydə bəçəy qoroş.
(“Çəmə honi”, II, s. 27)

Hətto şair ıştə beməsrəfə əhvoli ifadə kardeydə məhz de
honi vositə, jıqo qıləy metaforikə fikri  noydə bə myon:

Bə kim ki çoki be, mıku tıleydə,
Fırsətış be, çımı peşti pəleydə,
Vindəm bəton honiku ov qıleydə –
Zındənim şe, mandəm hışkə peştəsə...
(“Vallah, həni qinim kardə ıştə sə”, II, s. 28)
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Mərasimi  iminə mətbu şeer (“Qayıdın yurda”) çap bıə
20.11.1989-nə tarıxədə “Gənc mıəllim” rujnomədə Boku şəh-
rədə ADPU-də tələbə beədə. “Sıxan bə vırə ebəqınie” votəynə
səkırt bıdəm ki, Mərasimi əsəron dərc bıən “Gənc mıəllim”
(1989-1990), “Astara” (1991- 2008), “Tolışi sədo”(2002-2003)
i.c. rujnomonədə.

Şairi ofəyevonəti həxədə Azərboyconi mətbuatonədə çap bıə
mısbətə rayon, mılohizon: Nominə şair, çı Mərasimi mıəllim -
ustod Oqtay Rza (“Gənc mıəllim”, 1990), jurnalist Sakitağa
Kərimov (“Astara”, 1993), mıəllim-tarixçi mərhum Zərbi Ələs-
gərov (“Astara”, 1996) ədəbi mıkofaton laurat, şair Mehman
Qaraxanizoə de Qulnar Əsədli (“Astara”, 2001), Tolışi nominə
şair, mərhum Cavanşir Pensəj (“Astara”, 2001), jurnalist Mə-
tanət Ağayeva “Xalq”, 2002), İlqar Oruczodə (“Tolışi sədo”,
2002) i. c. nıvıştəyonədə təhlil-təqdir beydə Mərasimi əsəron...

Mərasimi tırkiədə şeeron, poemon qırdə bıə şəşminə kitob
(“Xocalım, ağrım mənim”, 2008) həsr kardə bıə bə XX əsri ən
yolə fociə. Mıəllif Xocalı şəhri Azərboyconi timsolədə bə
bədiiyə obraz vardeydə, bə yod dənoydə Vətəni mısibəton qılə-
qılə, bədiiyə şiklədə təsviri doydə deşmenon asbon lınqi jiyo
con bıdə yurdi əhvoli, hele kardeydə xəlqi-eli, zoon-kinon
bəştə xosə yurdi xıvand beşero... De bahandon baxş kardeydə
ıştə lirikə hisson, fikfamon, fəlsəfiyə qənoəton...

OKO DOƏ BIƏ ƏDƏBİYOT:

I.  İlqar Oruczodə - “Dardi dılədə yolbə şair –Mərasim”,
“Tolışi sədo”, №  14(67), 2002.

II. Mərasim Hacızadə - “Çımı sinə dardi lonəy”, B. 2002,
64 səh.

III. “Tolışi sədo”, №  10- 17 (63- 70), 2002;  No 24(77),
2003.

IV. M. Fuzuli. “Səçınə əsəron”, B.1983
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MƏŞHƏDİ SADIXİ
DILONSUTİNƏ  POEZİYA

Məşhədi Sadıx Məhərrəmizoə moəo bıə 1964-nə sori no-
yabri 2-də Masalli Myonku diyədə. Myonku məktəbədə ibtidai
iyən əsos təhsil sə bəpeştə 1982-nə sori oroxniyəşe Hışkədə
myonə məktəb. Esət ko kardeydə Myonku məktəbədə. Kəbə-
soybe, ço kinəş, i zoəş heste.

Hırdən beədə inəş bevaxt şə çı dınyo. Çı hodisəku ğoym
təsirin bıə Məşhədi Sadıx nuperəsə vaxtonku de şeer nıvışte
dastko bıə: Sıftə de “Sadıx Ceyrani”, peşo “Sadıx Məhər-
rəmizoə”, “Məşhədi Sadıx”, oxonə vaxtonədə “Kərbəlayi Sa-
dıx” imzoon mətbuatədə çap bıə, məclisonədə deştə mahironə
ləfzi ıştə nıvıştəyon bo cəmati ifo kardeydə. “Bənə çokə
hamsiyə, çokə həmro, pokə inson, nomoj bıvot, Xıdo piyə
odəm... yolə hurməti soybe diy cəmati, zınəkəson, məsəkəson
dılədə. Tijə fikfam, hozıəcəvob, poetikə əhvol, xəymandə
əməlon bonovone.” (Məmmədşah Mirzə, 145)

Əğılətiku ən yolə orzuş aktyorəti bıə Məşhədi Sadıx
məşhure eli dılədə həmən de şinəzıvonə şair nomi. Bə tırki, bə
tolışi nıvıştə dı zıvonə şaire. “Ömür kitabı” nomədə kitobədə
(Boku – 2008, 146 səh.) har dı zıvonədə cəm bıəşe şeeron.

Məşhədi Sadıxi sıftənə şeeron mıvzu peqəteydə şairi əhotə
bıkə insonon, nezə odəmon jimoniku, əvoni təsvir-tərənnum
kardeyku, çoki-bədi bə ğələm səyku: Pıə-moə, dədə-bobo,
mamu-bibi, xalə-day, jen–kinə, zoə-vəyu, bıvə-hovə... Çəvon
hay obraz bə çəşəvə omeydə, de restə dəvardeydə odəmi
nəzəku:

Boə obraz. Deşmeni çəşi teğ, yod-biqonə vədə parçin, bərkə
puji sun, peşti zu, dıli şirə...
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Tı bıməmoş, çəy çəşədə as bəbe,
Sə bıdəjo, çəy dılədə yas bəbe.
Iştı səysə hejo çəy rost dast bəbe,
Çokə peşte bərkə rujdə çokə boə.
(“Çokə boə”, 122)

Hovə obraz. Bıvon zinət, şoyə rujon raxsəvon, bədə rujon
ast ekə, jəqonə rujon dıvo-səno bıkə, deştə bıvəyon fəxr bıkə...
M.Sadıxi poeziyədə mərkəziyə ğəhrəmone hovə... hestışe
məxsusə vırə çəy ofəyəvonətiədə:

Bəştı lınqi teğ eşo,
Çəyo tıləy xun beşo,
Əv bə hovə quş bışo,
Iştəni bəkışte hovə.
(“Hovə”, 134)

Zoə obraz. Jimoni həmməy əzon-əzobon əvəze zoə, səy
sipibıkə, xunı-qujd ekə, de mijon otəş bıporon, bə dılon biə,
dardon dəmon iyən zoəy...

Əv beədə şoy-şoy kardəş,
Əv yol be-be dıli hardəş.
Ha ruj tarsı-larz bardəş...
Əncəx inən zoə şine.
(“Zoə şine”, 121)

İnə // moə// nənə obraz. Iştə reçinə cıvonəti bəştə avlodon
ərməğon bıkə inə. Zoə-kinə, nəvə-nəticə roədə sio-şəvə qızqon
sipi bıkə inə. Bə rujne “Yolə çayə hiyonədə”, ”Mədo
kulətonədə” ko bıkə, bə şəvon leğ-pizə opotə, tomon, cebend
boftə inə. Sıftə reçinə vəyu bıə, şe–şe pi bıə, piəjen bıə inə.
Oxoyədə bə sardə zəmin şə inə. Ço zoə - i kinə nışonə haştə inə.
Har bə yod dəşeədə dıli sə sutə inə...
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Qofe lokne, lo-lo vote,
Iştən bəmeş, əğıl hıte.
Çəy dardon bə con peqəte,
Hiç nıvote: Dəjeydə con,
Con şinə mo, bəştı ğıbon.
(“Şinə mo”, 131)

Im həmonə inəy ki, zımıstonə semonədə zoə neylonə şəy
eyəvati, inə əy əşışti, tatə piçi vədə əqəti  deştə lodə daston, bə
piçi rahanə hışk əkəy ə şəy, maştə sıbədəli zoə şəy təkani, əşi
bə məktəb... Çanə konkret, fərdiyən bıbu, M. Sadıxi in inə
obraz mandeydə bə çəmə həmməy nənəyon...

5) Pıə // dədə// lələ obraz. Bə rujon deştə mijon otəş peqətə,
bə şəvon rohət nıhıtə pıə, avlodi jivneyro de dəjə dıli rujədə
həzo kərə no-peqət bıkə pıə. Osmonodə de çəxməxi sıxan bıkə,
zəmini dimədə bo yolon nokəti bıkə- bəştə xeyzoni, hırdəniro
qiliz ebə pıə... Jıqo qıləy insone M. Sadıxi təsvir kardə pıə
obraz:

Sadıx vəse, doy oməşand,
Həmməy dardon bınə məkand.
Vote çı xeyr, sokit bımand,
Bo ki rohət, bo ki darde,
Çı çətine  pıəti karde !
(“Pıəti karde”, 133)

Xışavand// həsuyə, həsı obraz. Kəy ən azizə mehmon,
xeyzoni ən vey piə odəm:

Kəybonım botı oj,
Keynə çəmə kəy boş.
Bəvindem, şo bəbem,
Tı çanə şo bıboş.
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Xışəvand, xışəvand,
Xəş oməş, xışəvand.
Boy demı rask bıkə,
Kəş oşand, xışəvand.
(“Xışəvand”, 139)

M. Sadıx mətləbi dıroz kardeydəni ıştə şeeronədə, sıxani kırt
(lakonik) voteydə, fikfami cəm (qırdəcəl) kardeydə, 3-4 fakt
vəs kardeydə ki, bə nığılə səkiştə boy. Bə romanon, bə poemon
dəvitənıbə mətləb ruşin beydə 3-4 bəndə şeerədə. Məsələn,
jimoni hədər beyku vey noroziyəton voteydən-nıvışteydən:
Hay ekoloqiya jıqo çəş kardənin, hay zımhor həmmə kimyay,
hay hukumət bıqonəy bəştə xəlqi... ha jıqo qusuron
aşmardeydəni Sadıx, 3 bəndinə “Oxoy rəsə” pencli şeerədə
səkiştə doydə həmonə fikron həmməy, həmən vey-vey təsirin
beydə, yodədən çok mandeydə:

Dim siyo bıbu çı zəmonə, dimım siyo bıə,
Çı dınyoku, vallah, çımı çəşım si bıə.
Mədə xərob, ciqər yarə, dılım sə bıə.
Təylə darde çəmə mahol çı sə - bə sə.
Bovə bıkən, çəmə həmməy oxoy rəsə.

Əğıl dımı “əğlə puli” dave kardə,
Jıqo zındə lələ əçəy puli hardə.
“Nəv məmməde”, əv nəv qılə siyo nun kardə!
Çokə balə, ə pul həni təmom pesiə,
Bovə bıkən çəmə həmməy oxoy rəsə.

Sadıx votdə: Qandım kaştəm, hiç beydəni,
Bo şartuki hiç kəs bəmə ov doydəni.
Nəşə çoke, əyən kaşte haşteydənin,
Kovrə xoki, hiç zındənim, ekəm bə sə?
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Bovə bıkən, çəmə həmməy oxoy rəsə.
(“Oxoy rəsə”, 123)

M.Sadıxi kali şeeronədə oko doə bıə ibrətinə səkiştəon, nəsi-
hətə-pəndə sıxanon bahandon bə dumot bardeydə, dıl
okardeydə:

Rə boy, balə, vəyə bıkə, vəyu biyə,
Bə har kəsi ğısmət bıbu: dıli piyə.
Con bıvotı həsı-vəyu, hivə-iyə !

Bə navkonə həyo-abru oqardın,
Həsı–vəyu iyəndı sə bıqardın.
Moynon həmməy tike dıroz təkardın!

Moynə zinət, Xıdo votdə, həyoye,
Həyo nıbəkəs bo har kəy bəloye.
Çok oğətən, çı merdiki koloye!
(“Lol bıkə mıni”, 137)

Sadıxi lirikə ğəhrəmon xeyr-şəri odəme, mardey-mandey,
bəmey-sırey, şoy-voyəti, ğəm-ğussəti, hay dıynəni çəy
fikfamədə hestışe ıştə vırə. Bənə təğvaynə odəmi hərəkət
kardeydə: dınyo şiniyən, teləyən ğəbul kardeydə mərdi-
mərdonə:

Sadıx, dınyo deştı vote qardəni,
Xıdo bardəkəsi həni vardəni.
Bı dınyoədə çiki nənə mardəni?
Əy oqətən, şımə ıştə çəşonsə!
(“Sute çımı dılisə”, 143)

Şair ıştə şeeronədə kali sosialə məsəlon rost kardeydə ki,
tolışə məişəti ən aktualə mətləbonin. Məsələn, kinə bə şu doy.
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Har əsrədə, har zəmonədə, har məkonədə beydəşe ın məsələ
ıştə problemon. Esətnə devrədən kinə yol kardey, dəçəy təlim-
tərbiyə dastko bey, perosney, cehiz, bə şu doy, şuə kədə kinəku
mığoyət bey, bəçəy har koy mandey... In problemon nığo doyo
Xıdoku imdod piyeydəşe şairi...

Zındəş, bə kon kəybə bəşe?
Kinə roysə ki bebəşe?
Kinə çəmə bəmə çəşe !
Kinə mədə, şinə Xıdo!

Kinə mande tiken yavə,
Dave kardən boyli- hovə.
Dıl oqardə bə sı tovə!
Kinə mədə, şinə Xıdo !

Kinə doydəş, bəxtən bıdə,
Xəşə bolo, qərdən bıdə,
Bəxtı–tale dəy tən bıdə!
(“Kİnə mədə”, 144)

Məşhədi Sadıxi satirikə şeeronədə məişəti ən hırdə-mırdə,
zurki-zurki doə kıncon omeydə bə hədəf. Soyə məişətə doymo-
nonku (ov, ruşnə, ğaz, ro, təhsil, istirohət, ibodət...) məhrum
bıə cəmati vardeydə beçorə-bekorə holi bə zıvon:

Bənə mujnə lınqi jiyo şiə beydəmon!
Çı nomerdon dastədə yabə, hiyə beydəmon!
Tovıstonədə qıleydəmon!
Zımıstonədə biyə beydəmon!
Iştə dardi bo hiç kəsi
Əmə vote zındənimon!
Voteədəyən, şanqo hıte  zındənimon!
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Zıvonımon kırte, dimımon siyo!
Bəmə rəhım bıkə Xıdo !
Ya ki bıdə Əzrayil bo!
Anə veye, dardon, vallah,
Əy peqəte zındənimon!
Iştə dardi bo hiç kəsi
Əmə vote zındənimon!

Jeni talo- pulış piyedə !
Əğıli ğənd, nunış piyedə !
Moriən xokış, tulış piyedə !
Manq çand ruje?
Qite, pote? Zındənimon !
Iştə dardi bo hiç kəsi
Əmə vote zındənimon ! (“Dard”, 130)

OKO DOƏ BIƏ ƏDƏBİYOT:

1) Məşhədi Sadıx Məhərrəmizoə - “Ömür kitabı” B. 2008,
146 səh.

2) “Tolışi sədo” № 18(71), yanvar, 2003; № 42 (95),
yanvar, 2005

3) “Tolışon sədo” 2011- noyabr-2013
4) “Tolış. Info”, “Talış.orq” sayton,2010-2012, noyabr
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MƏSUDİ DEVRANİ
POEZİYƏ RAHAN...

Sıftə kərə bə ın çoçinə imza rast omeym az 2001-nə sori
“Talışskiy vestnik”i (№ 6) səyfədə, handıme ki, Məmmədov
Məsud Əli zoə - (navko Uzbəkstoni xəlq təhsili ə`lavon bıə,
esət Lankoni Devlət Universiteti professore) filoloqiyə elmon
doktor, zıvonşunos, şair Məsudi Devran...edaştəşe ıştə şeeron
bə rujnomə ki, çap bıkən, həmən təklif kardeydə ıştə dasto beşə
koməqi bə tolışə rostbemoni. Ostoro rayoni Kakalosi diyədə bə
dınyo çəş okə ım alimə-şairi rujnomədə dərc bıə şeeron vey xoş
omeyn bəmı.(bə tolışi , bə urusi nıvıştəyon)

Mışohidə kardıme ki, Məsudi aliməti oşko vində beydə çəy
şeeronədə: zumandə məntiq, nığılə fikfam, qeşə dınyozınəti...
Kali texnikiyə xətoon bə nəzə nıstənəmon, zıne beydə ki, ın
şeeron komilə şairi ğələmi məhsulin, boştə eli, vətəni
rostemoni con ğıbon doy hozı mandə pokəvoni həssosə dıli
nəğmonin... Şair-alimi peşonə vindemononədə həniyən çok
mışohidə karde mımkun bıə kosibə jimoni ərzi-holonin ın
şeeron. Bə çəvon nıvıştə tarıxi edəseym: 1994, 1996, 1999...
Faməme ki, ın nıvıştəyon Uzbekistono bəştə xəlqi, vətəni haray
omə tojə bino bıə rujon əhvolon ifodə kardeydə:

... Kəm ni ki, az bıhıtım,
Hay çımı yurd, az ki detım...

... Nun seədə, su beydəni,
Noxud hırdəm, du beydəni,
Təvə heste, çu beydəni,
Təğon beşdən, ku beydəni...
(“Dardım ıştı”)
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In se–ço şeeriku əvən vinde beydə ki, alimə şairi dıl bini
çanədə bəştə xəlqi rufi dəbastə bıə! Xəlqiyə ruf çı Məsudi
Devrani poeziyə coni lesıy, əsosinə xusyəte: soyə-səmimiyə
qəp, obrazinə fikfam, folkloriku omə rahan:

... Vılə kinə vılə be,
Sıə əno qılə be.
Dastım ğande bıçınım,
Təkəy, qılə-qılə be.
(“Vılə kinə”)

Xəlqə mahneon, tirinqon sənibəton bə con omeydən Məsudi
Devrani poeziyədə, bə tolışə xəlqi məxsus bıə sıxanon, frazon,
şinə ləfzon Məsudi bədiiyə ofəyəvonəti ən sıftənə dəhətə vırəy:

... Vılon – vılon dılədə,
Çımı çəşon vılədə,
Heyron bəbem az yoyi
Xosə kinon dılədə.
(“Dılədə”)

Bə yodım oməy ki, jıqo nozə əkəyn çəmə şinə zıvonə nənon,
vəyuon deştə baləliyon:

Kinəm kinon dılədə,
Şəkəm şonon dılədə.
Bı kinəm daynə bome
Bəqon, xanon dılədə.
(Tolışə folkloriku)

Əvən bə yodım dəşe ki, həmonə bəndışon (ha jıqo, çəmə
həmməy folklorışon) peqordıniyə bə tırki, voteydən:
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Qızım qızlar içində,
Əyrisi yox qıçındə.
Qızıma elçi gələr
Xanlar- bəylər içində...
(Mıqoyisə bıkən)

Peşo zəmon şe-şe, az de Məsudi Devrani ofəyəvonəti, dəçəy
şəxsiyəti, xosyəti oşnə be-be, həzo kərə bovəm karde ki,
həxebən, rost voteydənbən, çəmə xəlqi Dədə Qorqudebən
Məsudi Devran! Azərboyconi ımrujnə nominə şaironədə
qıləyni- Mehman Ğərəxani zoə bəştə ustodi Məsudi Devrani
həsr kardə bıə şeer oməy-mande çımı çəşi vədə. Çə şeeri
epiqrafədə Mehman nıvışteydə: “Çəmə xəlqi Dədə Dorqud
Məsudi Devran iqlə məclisədə handışe qıləy ğədimə Tolışə
mahne. Jıqom zınəy pərəy çımı ruf coniku beşe”. Çəyo şeer
jıqo bino beydə:

Sədo rahan oməy, ğəribə rahan.
Oməy Həşinıştəko, oməy çəsəko. (çəstəku)
Iştı sədo oməy, Məsudi Devran,
Iştı sədo oməy dınyo çəsəko. (çe ə səyku)

Deştə dıjdə çəşon bə dınyom diyəkay,
Diyəmkay, çımı nomi nam –nami hordə.
Dınyo telə zikkə bə çəşım təkay,
Diyəmkay, çımı eğvol çə Rəxşi hordəy...
(“Bəy bışom, Xıdo?”, səh. 19)

Vırə hestışe bıvotım ki, sıftənə kərə şəxsən oşnə bim de yolə
şəxsiyəti, de yolə alimə şairi hejo Mehmani yubileyədə, Ostoro
rayoni Şiyəkoni mədəniyətə kədə, mehmonon qılə-qılə bə
iştirok əkon təğdim kardeədə (edaşteədə). Əyo mıni bə vəcd
biyə, bəmı, bəyo bıəkəson vey-vey təsir bıkə qıləyən əv be ki,
qəpjəy nubə bə Məsudi Devrani rəseədə salon bə ocımış oməy,
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bəsə po eyşte, həmməy “Boy, boy” tolışə xəlqi tirinqə icoli
handımone...

In cussəynə merdi sıftə vindeyku dərk kardıme ki, çəmə ın
alimə-şairə boyli çanədə cismən bənə pəhlivoni xəşəconin
bıbuən, anədə rufən, mənən tanə Tolışə bandon nəhənqe:

Məsudi Devrani əhvol vey xoşe,
Əvəsor omeydə, qəlbış meyxoşe.
Nıştə pencə vədə, çəşış bə voşe;
İllə vətənış hest, əvən Tolışe !!!
(“Əvəsor”)

De Məsudi Devrani peşo çan kərə bə kontakt dəşimon, har
dəfə çı yolə odəmiku rozi mandim, dəy fəxr kardıme ki,
hərəbəxte çəmə xəlq ki, hestışe jıqo vətənpiyə mınəvvəron...

...Jıqo be ki, mıddəti Xıdo rəhmət bıkə Əmir Əyyubizoə
Məmmədovi, “Talışskiy vestnik” rujnomə redaktor be. Ruji
edaştışe bəmı Məsudi Devrani “Az tolışim” şeerə kitob ki, ray
bınıvışdım. Nıvışdıme. (“Şair Məsudi Devrani “Az tolışim”
kitobi zıvoni məziyəton”) Məqaləm peqəte, şim Məsud
mıəllimi kəy. Ome məqsədım vote, mınış dəvət karde bəştə
mənzıl, nıştimon. Diyə kardışe bə məqalə: “Ha, tədğığatı bardə,
xəşəcon bıbi, çap bıkoş, çok bəbe”, -votışe. De səmimiyəti co
bimon. Əmmo həmonə məqalə çap be dərozə qi be...

...İ rujən əjom dəqine bəy, “Tolışə linqvistə luğət” tərtib
kardəmbe, 4 zıvonədə: tırki- urusi-tolışi–inqilisi. Piyeydəmbe
ki, çəmə alimə boyli bəy ray bınıvışti, luğəti redaktə bıkə...
Əncəx çəmə savdı nıqətışe...

Ha jıqo, Məsudi Devrani şəxsiyət, xosyət, ofəyəvonəti bənə
sehrinə aləmi cəlb kardışe mı. Əncəx vey çoçin oməy bəmı,
yəğın bə şairi zınəkəsonən marağin bəbe ki, Məsudi Devran
tolışə mətbuatədə boçi çap bıəni? (Sovı i-dı qılə şeeri.) Hətto
internetə saytonədən bəçəmə alimə-şairə boyli imzo rast
omedənimon? Heste jəqo ruşinfikə-istidodinə odəmon ki, bo
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çap bey, mətbu orqanonədə sıxan votey bəştə man zıneydənin,
ya iqtidoriku itot kardeydən, ya qin kardeyku tarseydən ıştə
karyerə, ya vətəndoə hissiyotışon ni bo həx votey, bo həx-
huğuğiro mıborizə bardey. Çı xosyəton hiç qıləyni bə Məsudi
Devrani ono kardey əbıni ! Çumçıko çı yolə şəxsiyəti zumandə
xarakterə əlomət çəy pokəvonəti, çəy vətənpiyəti, çəy xəlqiyə
ğıryəte!

Qavar, ki deştə şeeri, hikoyə, məqalə i. c. ofəyə məhsulon
dəviteydəbu bə mətbuə orqanon, çap kardeydən əy, təvazoə
odəmon mandeydən kənoədə. Bə jələvonə odəmon diğət nişo
doy lozime, çəvonku mısohibon peqətey, çəvon rayon, mılo-
hizon zıney mətbuə koəkon əsosinə ko bənine. De xəlqi ruşin-
fikə odəmon əloğə pesieədə xəlq bə bevəcə ruj mandeydə, no-
donon, cohilon rəhbər beydən bəy, bo xəlqi fəlokət vardeydən!

Çəmə xəlqi ruşinfikə odəmonədə qıləyən Məsudi Devrane !
Məsudi Devrani poeziyə rahan dətıvo bə çəmə həmməy rufi !..

Məsud noxəşe, qınyə,
Qılə bəy vıl peqınyə.
Dəvo–dəmon lozim ni,
Vıl bə dıli dəqınyə...

İSTİNOD BIƏ ƏDƏBİYOT:

1)A. Bayrami- “Qəncinəti əndozə”, B.2008
2)M. Devran- “Az tolışim”, L. 2004
3)M. Ğərəxanizoə -”Bəy bışom, Xıdo?”, “Sumqayıt”, 2000
4)“Talışskiy vestnik”, № 6, 2001
5) “Tolışi dınyo” (Astara) TZS, 22.07.1992
6) “Tolışi sədo” N0 1(54) 07.2001
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MİRHEYDƏR BƏŞƏRU
POEZİYƏ OSMONO
DƏVƏŞƏ  ASTOVƏ

1942-sori fevralə manqi 22-də rayon Lankoni Velədiədə
moəo bıə Mirheydəri ehtiyoc nişe bə məxsusə təğdimoti.
Lankonədə yolən-rukən çok zıneydə əy. Nuperəson, cıvonon
çəş okardə-vindəşone əv. Yolə vojori (Mərkəzi parki) nezi,
Universiteti kuçə peyədə heste qıləy dərzi dukon. Əyo kuşiş
bıkə derzion dılədə heste bə mıştəriyon deştə təmizə ko-sənəti
xıdmətbıkə qıləy merd. Əv həmən şaire: ıştə şeeron handeydə
bo mıştərion bə tırki-bə tolışi de məhorəti, de şinə ləfzi. Bə
cəmati vəy beşeydə de şeeri, mıştərion dəro kardeydə de şeeri.
Ha jıqo, ım şəxs vindeydə 3-4 kəsi koy:

Bənə şairi peğandeydə bədihon, şeeron, oxşeydə xəlqi
mənəviyə- milliyə rufi;

Bənə ustodə sıxanvoti de ləzəti əzbər voteydə, təhlil
kardeydə şeeron-bədihon, bə rəvoş vardeydə xəlqi ədəbiyə-
mədəniyə səvodi.

Bənə ustoə derzi olət duteydə, mandeydə xəlqi takardemoni
xıdmətədə.

İqlə sıxan, bənə ruşinfiki, mınəvvəri şeydə xəlqi vədə!
Mirheydəri auditoriyən vey qeşe: Ruji har vaxt hestışe  meh-

mon-mıştəri; Həm bo olətdute oməkəson, həm şeerə həvəs-
koon-bə şeeri quş eğandon, həm bınıvışton, həm mıəllimon,
tifanqə həmroon... Bəsə çayxonəsə, boğisə, məclisisə vey
ğoymə vırəy çı Mirheydəri derzixonə!

Navko bə tırki, ısət bə tolışi vey nıvışteydə Mirheydər.
Kosibəti, xeyzoni huzni səbəbiku (cıvonə baləş şəhid bıə) xəyli
vaxt çap kardey zınəşni ıştə kitob. İn dard tolışə şairon həmməy
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qıləy nırəsə məğome: vaxtədə kitob çap karde nızıne.
Mirheydəri şeerə kitob hozı be təmomən, bı nezonədə rəse bəştə
bı yolə orzu. Ənıvışti kitob beşey çəy ənıvıştəti təsdıq kardeye,
umrədəş ən yolə şoy-şotkome!

Mirheydəri şeeron de formə, de məno-məzmuni cəlb kar-
deydə nəzəri. Məlume ki, Ozərboyconi poeziya hestışe  3
səvon, əv 3 çəşmədə rijə səydə:

1) Klassikə ədəbiyot, klassikə janron, əruzə vəzn.
2) Mıosirə modernə ədəbiyot, çarpozə qafiyəynə janron,

sərbəstə şeer.
3) Şifahiə ədəbiyot, aşığə şeerə janron, hıcəynə vəzn.
Mirheydər bə umrujnəni modernə ədəbiyoti, həniyən vey bə

şifahiyə ədəbiyoti, məxsısən vey meyl kardeydə bə tolışə
xəlqiyə janron. Çiçən nıvışteydəbu hıcə vəznədəy.

Şairi şeeron fərqinə şiklədən: “Tolışə kinə” (2003),
“Neçiəvoni” (2002) vanqirinə həşthıcəyin, “Bəmı “ne” məvot”
(peğandəy) (2004), “Bəlarze”(çoli) (2002) yonzə hıcəynin...

“Tolışə kinə” şeerədə har həşthıcəynə cosətri bəpeştə
çohıcəynə çosətrə poə (cığə) omeydə. Bəndon yəndı təmom
kardeydən, ritm-ahənq qətə beydə, bənə mahne, bənə himni
nəğəroton bə restə beydən. Məsələn:

Tı ruşnə honi çəşməş,
Bənə siyo kijə handəş.
Lap ceyroniş, roysə mandəş,
Məkışt mıni, tolışə kinə.

Həm ranqiniş,
Həm sanqiniş,
Həm vanqiniş.
Tolışə kinə.(2)

(Ritm, ahənq, hıcə sərost beyro bı şeerədə “tolışə kinə” -
“tolşə kinə” şiklədə votə bənine -A.B.)
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Eyzən “Neçiəvoni” şeerən nıvıştə bıə həmonə formədə,
əncəx iyo har çosətri bəpeştə tikror beydə dımisroynə vanqirə.
Məsələn:

Qərop nəvdə dasə-dasə,
Mirheydəri tifanq poysə.
Seqlə-çoqlə qəropə sə
Eğandışe bəsə roysə.

Məvot ki, mıv jəy hosone,
Neçiəvoni con osone.(4)

Jıqo şeerə formon nişo doydə ki, bəhrə səydə şairi təb
(ilhom, ruf) çı tolışə folkloriku. Mirheydəri jəqo şeerış ni ki,
ritmi, ahənqi tənzimbıkə rədifış, hətto nıbuşe nəğərot. Məvuji
şair sıftə nəğmə-mahne ritmi (avazi) zumzumə kardeydə,
pehandeydə peşo bə avazi kuti sıxanon (sətron). Mirheydər
bəstəvon-şaire bı mənədə, tolışə xəlqi musiqiyə avazon oşko
hiss kardey beydə çəy şeeronədə. Jıqo hol co tolışə şairon
nıvıştəyonədən mışohidə kardə beydə. Məsələn, jiyədə doə bıə
dı bənd şeeri handeədə vindeydəmon ki, har dıqlə şeerə poə
tolışə folkloriku nəşət səydə:

Voən voydə mutə-mutə,
Şeydəmon de leynə putə.
Mıv pəreydə qitə-qitə,
Neçiəvonon hani qətə... (4)

Voən voydə mutə-mutə.
Sipi beydə butə-butə,
Həsən şeydə hutə-hutə,
Ğıjə koloş i poə sutə. (1)

Mirheydər çə hərəbəxtə şaironədəy ki, mıvzu ıştən peydo
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kardeydə əy. Mehibbətiku, xəlqi jimoniku, inə təbiətiku, tifan-
qəvonətiku... nıvışteədə, ımoni təsvir-tərənnum kardeyku si
beydəni şair. Maştone Kaspi dıyoku bə pemə Həşi təmşo bıkə
Mirheydər ıştə təbi (ilhomi) əxz kardeydə çı inə təbiəti
ıştəniku. Iştə çoli (rubaiyonədə) omeydə bə fəlsəfiyə qənoəton:

Kəfənə şəyədə andom bəlarze.
Dıl dıli bıqəto, bandon bəlarze.
Kiy çı piyəy arədə sıxan bəkarde,
Zıvonış lol bəbe, dandon bəlarze. ( 3)

Mirheydəri səmimiyə, soyə poeziyə bə dast səydə bahandon
dıli, handəkəsi iyən handey piyeydəşe, məsəkəsi iyən məsey
piyeydəşe. Şairi şeeron əzbərəkə, rujnomonədə təbliğəkə
doktor Barat Qasımov nıvışteydə:

“...İlahi, ın sıxanon çanədə səmimi, sofə, mehrinə sıxanonin!
Mirheydər bə tolışi şeer handeədə, məvuji bılbıl beydə, cəh-cəh
jəydə. Çəy şinə sədo, jıqobızın, qıləy ruşinə, təmizə ov beydə,
çı honi çəşməku ru beydə, sərin-sərini emeydə, şeydə... Çəy
şinə kəlimon xəbədo kardeydən  çəmə sutə dıli səy. Jıqobızın çı
kavuə əvəsori bandi kəmədə ıştə pəson vidi kardə çobani
haftbandiku (tutəkiku – A.B.) qıləy şinə musiqi avaz pardə-par-
də omeydə–nışteydə bə çəmə dıli dılə, məst kardeydə əməni...

Qıləyən reçınə tolışə kinə çı tovuzə kijə ğəşənqə avşumə
olətədə, bandi sədə ıştə ranqirisinə məxmərə kəşon okardəşe bə
osmon. Çı əvəsori Həşi zəminə şəfəğon ğocədə viriski-viriski
doy-doy pərvoz karde piyedəşe. Şairən de qıləy məftunə dıli
şeer peğandedə bəy...” (3)

Mirheydəri şeeronədə bıə sənətkoəti dıl okardeydə. Məsələn,
“Tolışə kinə” şeerədə bıə epiteton silsilə təşkil kardeydən: Şair
tolışə kinə mıqoyisə kardeydə qa de “ruşinə honi çəşmə”, qa de
“siyo kijə”, qa de “ceyroni”. In reçinə kinə: “çordə sinə Ovşume”,
“məxməre”, “avşume”, “vıləsəy, dıləsəy, xoləsəy”, bo aşiqi
“tovıstone, həm zımıstone, çəy şinə cone”, ın kinə “otəşe, anqə
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çəşe, dıli bəşe”, əv “dıli bəfo, sinə səfo, dardi dəvoy”;

Çordə şəvə Ovşumiş tı,
Məxməriş tı, avşumiş tı,
Az aşığim əncəx bətı,
Məkışt mıni, tolışə kinə.

Həm vıləsəş,
Həm dıləsəş,
Həm xoləsəş,
Tolışə kinə. (2)

Yaənki “Bəmı “ne” məvot” şeerədə bıə bədiiyə təyinon
lirikə obrazi portreti təmom kardeydə: “Dılış-otəşi mutə, şeerış-
dıli sutə, orzuonış-qəlbi votəy”. Şairi təsvir kardə məşuqə “qəv-
pustə, lıput- badam, bəvon- dı şəvə Ovşume”:

Dılım tıni piyeyku mutəye votdəm,
Şe`ronım çı dıli sutəye votdəm,
In orzuyon ğəlbi votəye votdəm,
Ça bıkə bəştə sə, bəmı “ne” məvot.

Az ıştən daynə bəm, tınən pınhon bəş,
Həşi dimiş, siyo bəviş, siyo çəş.
Isət tınən vevə, azən ki, vindəş...
Ça bıkə bəştə sə, bəmı “ne” məvot. (4)

“Neçiəvoni” şeerədə kəşə bıən bunu çənədə təbiiyə
təsviron, realə mənzəron, bədiiyə tablon. İyo sıxan məvuji
haftranq, koğəz kətonə parçə, ğələm rəssomi fırçəy: Mirheydər
məvuji şeer nıvışteydəni, şikil kəşeydə:

Mırdovişon peşandə cəv,
Sipiyə avə, Ovşumə şəv,
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Zənqələquş ehaştə bəv,
Sıxanən hiç qətdəni qəv...

Pınhon bıəmon seləpuysə,
Çınqır nəvdə ha ovisə...
Məxməre lap çı mıvi sə,
Şəvmon jəy ki əmə bə sə!

Məbot ki, mıv jəy hosone,
Neçiəvoni con osone... (4)

Mirheydəri mətbu (çap bıə) əsəron veyin: “Azad təfəkkür”,
“Aşkarlıq”, “Bizim era”, “Vicdanın səsi”, “Lənkəran”,
“Prizma”, “Respublikanın həyatı”, “Talışskiy vestnik”, “Tolışi
sədo”, “Şəvnışt” rujnomonədə, “Məşəl” jurnalədə hikoyə,
şeeron dərc bıəşe. Mirheydəri şeeron hay qıləy vilə çanqən ki,
odəmi piyeydəşe, ımoni hejo bahandi, bahandi. Ən çoki,
mıəllifi ıştəniku məseye ın şeeron...

P.S. Şık bə Xıdo, Mirheydəri kitob beşe, Mıborək bıbu,
Çoknə bəvoten, bud bıbu! (Mirheydər Bəşəru. “Bəşəru
nəğmələri”, “MBM”, B-2012)

OKO DOƏ BIƏ ƏDƏBİYOT:

1)A. Bayrami “Bəxt nəveydəm”, B. 2005, s. 60)
2)“Talışskiy vestnik”, yanvar-fevral, 2003
3)“Tolışi sədo”, № 4(57), aprel. 2002
4)“Şəvnışt”, № 2, aprel, 2006
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USTODON USTOD
RZA MUSAYİ

(I nıvıştəy)

Rza Musarza zoə Musayev ( Rza Musayi) moəo bıə 1959-nə
sori iyunə manqi 8-də rayon Lankoni Şağlase diədə. Handəşe
1976-1980-nə soronədə ADPU filoloji fakultədə. Se sor ko
kardəşe rayon Liki Bibihoni di məktəbədə. 1983-nə soriku dərs
doydə ıştə diədə – Şağlase yolə məktəbədə. Bə tolışi, bə tırki
əsəron dərc bıəşe Azərboyconi devri mətbuatədə. İminə şeerış
çap bıə 1982-nə sori fevralədə Liki rayoni“Şəlolə” qəzeto. Çe
çapo beşə çəy “Konco mandiş” tolışə şeerə kitob. (B. 2004, 76
səh.) “Pərəndon” ijən “Tolışi etnoqrafikə etudon” nomədə 2
kitobış hozoy, ıştə çapi bə çəşe.

Rza Musayi bə tolışə ədəbiyot omə Tolışə hərəkoti bino bıə
rujiku. Çumçıko Şağlase Tolışə milliyə hərəkoti ən yolə
mərənqonədə qıləybe. Tolışə milliyə mədəniyəti rostbıkə
“Avesta” cəmiyətən təsis bıə hejo ənə iyo. Tikəy bədiqə tolışə
xəlqi ən vəzminə şəxsiyətonən bə dınyo oşnə bin çı diədə:
Vəlişah Əliyev, Rza Musayi, Mirtəği Xilqət, Sərxan, Fikrət,
Oqtay Əskərzodon, Zahirəddin, Azad, Ələddin... çı di mərdə
zoon.(III)

Təsodufi ni, tolışi ədəbiyoti yolə mərkəzonədə qıləyni
Şağlaseədə omə bə məydon. Bı diədə jiyə-nıvıştə Rza hələ
dəvardə əsri 90-nə soronədə bənə ustodə şairi bə nombe.
Tırkiədə, urusiədə, inqilisıədə handə-nıvıştə tolışə mınəvvəron
(ruşinfikon) inə zıvonədə- bə tolışi zıvon okardışone məhz de
Rza Musayi bənə M. Ə. Sabiri ğəzinə nıvıştə satirikə
şeeronədə: Çi dənıvarde “Sor esə” (1989), “Ğazi dard” (IV,
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s.149), “Ha tolışon”, “Esə zəmin kaştəkəs”, “Məlo bə”, “Əmə
jıqomon”, “Həni çəmə kəy məvo”, “Dast bıkəş”, ”Kanə
həmom, kanə tos” (1990), ““Çoko dəvonəmon əmə Nəvuzi”
(1991), “Bəboliş, dodo” (1992), “Mıəllim” (1993)... Rza
Musayi çanədə şeeron əzbər bin zıvononədə!

Cıvonon, piranon de Rza Musayi şeeron təsiri bino kardı-
şone bə tolışi nıvışte. Əvoni calb bıkə əruzi ritmikə bəhronədə
bənə ovi–şırroni emə-şə tolışə sıxanon ahənqdoəti be. Əvon
məvuji kəşf kardışone ki, tolışə zıvon ənə rəvon, ənə səlis, ənə
sehrin əbiybən. Tolışə zıvonən əhıtiybən  bə əruzi çətinə
ğəlibon!

(Halonki ıştə zıvoni dınyo inkişofə zıvononsə komil zınə
kali zıvon bonovonon  dəşe zındənin bə əruzi ğəlibon, bəçəy
bəhron (təfilon) pemuje zıneydənin. Məsələn, tırki zıvoni
bonovonon 14 sa sore ki, cəhd kardeydən əruzədə komilə
şeeron bə myon bınən, ğəzi 1-2 nəfəri oko doy zıneydənin
əruzi bənə milliyə vəzni. Oxonə əsronədə təmom əruziku şe-şe
diyəro beydən dəy bəsə varde nızneyku, bəy vışkiye nızneyku.)

Rza Musayi ğəzəlon, çoli (mırəbbe), pencli (mıxəmməs),
şəşli (mısəddəs)... iyən co klassikə janron əruzədə bə tolışi
handəkəson hədəyon mandeydəbin ki, çəmə hestebən jıqo
qəncinə zıvonımon, əmə bexəbə bıəmon ıştə zıvoniku. In
şeeron iyən bəro bə bahandon ləzzət doydəbin ki, çı əsəron
mənə-məzmun bəhs kardeydəbe çı xəlqi ımrujnə əhvoliku, har
rujnəni ğeyğunku sohbət okardeydəbe, xəlqi ısətnə dardi-dıli bə
miyon noydəbe, devri dardı-səriku, xəlqi məişətiku, ımrujnə
pealətiku xəbə doydəbe...

Çı sətıron mıəllifən bino kardəşe bə tolışi nıvıştey 1990-nə
sori sıftəku. İminə tolışə şeer (“Luzi dard”) çap bıəşe 1991-nə
sori, 45 sinədə. Im nimovə merdi- 20 soronə mıəllimi bə tolışi
şeer nıvıştey sovq bıkə Rza Musayi satirikə əsəronbin! “Luzi
dard” bəçəy “Ğazi dard” şeeri nəzirə nıvıştə bıə. (II, “TZS”, №
81)

Myonə məktəbonədə handə nuperəsonən bə ilhom oməyn de
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Rza Musayi şeeron. Çəvonədə qıleyni çəy ıştən şoqird Mırtəği
Xilqət be. Mirtəği Xilqəti əxz kardəşe ərəbi şeerə vəzn bıə
əruzı nəzəri zınəyon çı Rza Musayi ıştəniku, omutəşe təcrubiyə
ğaydə-ğanunon məhz çəy satirikə şeeronku. Esət Mirtəği Xilqət
tolışi ədəbiyoti ən nominə şaire, ğəzələ ustode. Əve
voteydəmon: ustodon ustode Rza Musayi!

Şairi satirikə şeeronədə bə hədəf omə məğomon behisobin:
səvod-təhsil, xəşəti-səhiyə, mədəniyə səviyə, məişətə
nırəsəyon, siyasiyə huquqon, kanə adət-ənənon, iqtisadiyə
tələbon, dini-islamiyə mərasimon...bənə ovəynə obeydə Rza
Musayi ofəyəvonətiədə.

Şairi şeeronədə bə jıqo qıləy ğənoət omeydəmon ki, çı devri
ən nırəsə cəhətonədə qıleyni bə məktəbi, bə təhsili, bə səvodi
biqonətiye. Yodo beməkəmon ki, Rza ıştən devri ən çokə
pedaqoqe, ın sohə həmməysə çok bəzıne, əve ki, çəy votə
sıxani, bı mıvzuədə nıvıştəyon təsirışən vey bəbe. Məktəb,
təhsil, mıəllim-şoqird mınosibəton Rza şeeronədə bə miyon
beşeydən deştə ən hırdə cəhəton:

Ha mıəllim, handeydənim, dast bıkəş,
Iştı dərsdə mandeydənim, dast bıkəş.

Handəkəson çiçişon bə nav vardə?
Diplom bə şəxs hejo bə vəşi mardə.
Navkonə zəmonə həni dəvardə,
Elmi çoli kandeydənim, dast bıkəş,
Ha mıəllim, handeydənim, dast bıkəş!
(I, “Dast bıkəş”, s.20-21)

Hırdəni çı məktəbo bıkə, tələbə çı handey-nıvıştey həvəsi
eğand, mıəllimi çı dərsi, məktəbiku sardon bıkə, bə hırdəni
hədiyə mıti bıkə, təhsiləvonon çı səvodiku bıkə, bə rışvə
pemujın qasbuən “Vojorə iqtisadiyot” nom noəbıə siyasətebu,
həmməy bə luzi, tani, jimoni rohatəti bod şeydən!
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Məktəbi, kitobi bekə çı yodo,
Handey esə sərf kardəni, bə Xıdo!
Əv bəştı vojori bərəkət bıdo!

Puli barədə dədə dəvardə zoəm!
Iştə dədə keyfi bəpe kardə zoəm!
(I, “Bomı ğəzənc vardə zoəm”, s. 26)

Roste, hejo lap sıftəku çətin bıə çı mıəllimon rujqor, de xəlqi
bə ico əşt-nışt kardeyku hejo əvon dardi-səri dılədə bıən. Fəqət
həmişə yolə səbr kardəşone, deştə zəhməti səbarz jiyən: (III)

Sıftə çı curə biş, ijən jəqoş tı,
Xəlq kefədəy, nıvışteydəş, oğoş tı,
Əğlon dardi oxoy karde nəxoş tı,
Bədə rujon jəy bə həşə, mıəllim,
Hejo mandiş dast bə kəşə, mıəllim!
(I, “Mıəllim”, s. 40-41)

Çəmə hamsiyə tırkonku jıqo qıləy məsəl heste: “Tolışiku
kinə bıstən, bəy kinə mədə.” Şərhış ıme ki, tolışə kinon, jenon,
moynon kobıkən, kə-bədə jenəkoən-merdəkoən kardeydən,
fəqət merdon kıvolətiku zıneydənin çiç bıkən: duknəvono
bınəvin, çayxononədə bınıştin, ləmədə bıhitin, boğo bıqardin...

Rza Musayi kam mandə bə adət peqardə ın cəhəti tənğıd
kardeydə de ciddi-cəhdi: kali merdon ıştən nıştən kədə, çəvon
jenon bo ğəzənciro sıbədəli əştən şeydən- bə vojoron dəvilə
beydən, hətto eqıneydən bə Urusəti ijən co devləton daşton, ku-
kəməndon...(III)

Iştı kə, merd heste, əğılı heste,
Lınqonı oqardə bə məşə, vəse,
Iştı xəbə bə vey məholon rəse,
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Vojoron nəvedəş har ruj rəbədə,
Bəboliş, ha dodo, boy bınışt kədə.

Iştı peştış həni dənomniə şəlon,
Nənə roy bə çəşin bezovnə balon,
Barde bə Aşğabod İroni molon,
Poyız, səməlyotdə həni con mədə,
Bəboliş, ha dodo, boy bınışt kədə.
(I, “Bəboliş, ha dodo”, s.35-36)

In məsələ (merdon kədə nıştey, jenon bəkə ğəzənc vardey)
vey norohat kardeydə şairi, çand kərə oqardeydə bı mıvzu, qa
bıhır-bəhvata jeni, qa çəy merdi nomədə nıvışteydə ifşobıkə
şeeron. Oşko vindey beydə ki, şair sıbədəli tatə yonqoku əştə-
bə vojor tılə jenon, moynon tərəfədəy, bə merdon tanə-tohmət
jəydə, ifşo kardeydə çəvon kıvolə simoon:

İjən şeydəş, az bəştı şə roon ğıbon,
Pul vardeydəş, bəştı qətə koon ğıbon,
Azən ğıbon, kinən ğıbon, zoon ğıbon,
Hiç sıst nıboş, çığıl nıjəno poşnə,
Səğbi, jenə, mını bekay bə ruşnə...
(I, “Səğbi, jenə”, s.37)

Çəmə inə, nənə, dodo, həmro, vəyu- ən nezə odəm bıə ım
bıhır-bəhvatə jenon bəzən sıstən beydən, lınqi çığılonku şikatən
kardeydən, əmmo kəxıvandonışon pan qətdənin ki, qətdənin:

Vəsey, bıhır-bəhvat karde zındəniş,
Peşt dənəmə, şələ barde zındəniş,
Ə rujon bəştə yod varde zındəniş,
Qardə çəximon, çəmə çəşon ruşin,
Merd, perəximon, çəmə çəşon ruşin.
(I, “Merd, perəximon”, s. 39-40)
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Şair mıhumə məsəlon rost kardeydə ıştə satirikə şeeronədə:
bo Azərboyconi, bo Tolışi iqtisadiyə, coğrafiyə, ekolojiyə,
demokrafiyə, mədəniyə inkişofi mane bıə qusuron, nırəsəyon
tənğıd kardeydə. Bo xəlqi qıy eqəteyo, əholi tarsı-larzədə
oqətero, milləti adi-soyə huğuğon dasto səyro, cəmati jimoni
səxt kardeyro çı məsəlon, çı qusuron hestinbu Rza Musayi
qəteydə əvoni bə satira otəşi, bə məmuron, baiskoron doğ
noydə. Məsələn, xəlqi zıvonədə de “Balədıyo”, ”Mırdov” nomi
məşhur bıə şinə ovi vəy qəte bəpeştə tolışonən,  təbiətən
dıtərəfə ziyonədəy: Əvəsorədə moy-mələ bo kırı şodoyro bə
şinə ovon petəxey zıneydəni, tolışən, çoknə bəvoten, ıştə nali
bınədə idə moy əqəti, esət nəveydə bo moy simi:

Bevəc omeydə sorisə sor esə,
Mıv hardəkəs, hardeydəniş şor esə!

Bə hışq qınyə həni çəmə se(l), Mırdov,
Çı bəloku bə ərş beşə çolon ov,
Im ki karde? Bınışdəmon bəçəy lov!
Çə vaxti səhvon omeydən zor esə,
Bevəc omeydə sorisə sor esə!
(IV, s. 151)
(Hestışe dumo)

OKO DOƏ BIƏ ƏDƏBIYOT:

I. Rza Musayev, “Konco mandiş?”, Boku, “MBM”, 2004,
76 səh.

II. “Lankon”, rujnomə dast, 1990-1994
III.“Tolış”, rujnomə, № 4(9), 2002
IV. “Tolışə ərməğon”, B. 1993, 178 səh. 07.06.2012

______________________
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(II nıvıştəy)

Rza Musayi inqilabiyə şaire. Milliyə hərəkoti, milliyə rost-
bemoni (lıvemoni) şiddətə vaxtonədə Rza Musayi ğələm
jəydəbe tolışon bəştə dəvitey, ıştəni zıney, ıştə əsıl-nəsəbi, rəğ-
rişə omutey, xəlqi tarixi otırney roədə … Qa ıştənə zıvonədə,
qa bənə Sabiri tipon qəpədə, qa şaironə, qa sabironə şeeron
nıvışteydəbe, tolışə xəlqi kinon-zoon sədo kardeydəbe ki,
sərvoxt, mıboriz, tıvox, fəol bıbun, bə cihod rost bıbun:

Hıtəkəson əştən ha!
Bə osmonən peşdən ha!
Bəy hıtəyon, beşdən ha!
Kıvlətiədə bə ki şon?
Tolışon, ha tolışon!

( “Ha tolışon” (1990), II, 13)

Sabironə nıvıştə bıə, çəyku dı misro epiqrof peqətə bıə
“Əmə jıqomon” (1990) şeer əzbər be həmməy tolışon
zıvonədə:

Əmə bimi qail bıə insonimon,
Ha bərəkəllo, çı xosə conimon.

(M.Ə.Sabir)

Şair sədo kardeydəbe ıştə xəlqi:
– Hərdəm bıdəmon bə rost bəkəson, peşt dəvastəmon bə zi-

rəkon, bə yurd bıqəton, koməq bıkəmon bə kəy ejənon. Əmmo
dı həyfi ki…

Ki tikəy rost beydəbu, bəçəy səy ekuydəmon,
Ki tikəy vey hardəbu, bə xılxiş pekuydəmon,
Çiki lonə tateybu, bəy çulə dəkuydəmon…
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– Əmone, bəyəndı piyəmon bıbu, səxonin bıbəmon, ovımon
ruşin, otəşımon qur bıbu, har koədə bərməlo bıbəmon, sərostə
ro bıqətəmon, xəymandə koon bıkəmon… Əmma həyf ki…

Şəytonətiən kardəmon, boyəndı çol kandəmon,
Arə jeydəmon, çəyo bə təmşoən mandəmon,
Be top-tifanq, be kılınq çandə kəon ğandəmon!..

Dılış bənə Kaspi dıyo pur bıə şair har bəndi bəpeştə de
dılədoji voteydəbe:

Əmə jıqomon, jıqomon,
Həmmə jıqomon, jıqomon!..

(“Əmə jıqomon”, III)

(Kali tolışə mınəvvəron de Rza Musayi bı qənoəti vey
norozi mandin, rıvneəti nişon doyşone, hətto cəvobən
nıvışteşone bəy:

Kusə dovnə okə, boli,
Sıği bəyji təykə, boli,
Şeyton ne, çok diyəkə, boli,
Behişti ğılmon, hurimon –
Əve jıqo məğrurimon !
(I, « Əve jıqo məğrurimon »)

« Bəşt »(1993), »Az » (2002) ijən co şeeronədə şair quya
iminə şəxsi zıvonədə sıxan okardeydə, əslən bə umumxəlqi aid
bıə mətləbonku qəp jəydə: ıştə həmzıvonon inqilabiyə rufi rost
kardeydə, boştə həx-huğuği rəseyro, de deşmenon mıborizə
bardeyro vanq kardeydə ıştə xəlqi:

Çı fəğıron dəstədəm,
Çı zolımon dastədəm,
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Tı oməybəyş, dast ədəm...
Bəşt, çımı siyo çoxo, bəşt !

Vey kəs bə orzu rəse,
Vey kəs bə ruzi rəse,
Vəse, bəmı zu rəse ...
Bəşt, çımı siyo çoxo, bəşt !

(« Bəşt », II, 46)
Mirzə Cəlili votənəy, “vey milləton oğo bıən, ıştə həxi-huğuği

dərəsən, rost bıən  bə mıborizə. Zəmini dimədə ıştə hestemoni
sıbut kardeyro əştən bə səpo... ” Rza Musayi jıqo bə ğələm səydə
de tərsinə qəpi (sabironə) bı roədə çı tolışə xəlqi əhvoli:

Mıni vey kəs oğo zındə-
Dəmərəsim, lap noşim az.

(Yəni i əsrədə se kərə tolış boştə həxi rəseyro, tolışə devlət
soxteyro cəhd kardəşe, Əmmo ne... har kərə koy kol qətey
nəticədə, deşmeni-ışğaləkə zumand-hiyləqir bey bə nəzə
nıseyro dəboxtəşe)

Hejo ıştə ğısmətiku
Tonə zum jəy, kəno şim az.

Vey mətləbon dərəsənim,
Nıznə çiy xəbə əstənim!
Hələ kolim, kol, rəsənim,
Soxtə bənim, koltoşim az.

(İn hadison jıqo səkıştə doy iminə səbəb, həlbət ki, tolışə
xarakteriku bə myon omeydə. Diə məkə, tolışən tolışe ha, ıştə
mıborizəku dastbıkəş ni, ıştə koy tam-tamiji bıvinde)

Vey nığıl nim, qıləy soyəm,
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Həm namə dim, tikəy oyəm,
Bəştə ro tam-tami poyəm–
Tolışim ki, tolışim az!
(“Az”, II, 57-58)

Çoknə bəvoteyn:

Ğo məkə, ni devlətımon,
Hıstemone ğıryətımon,
Zıvonımon, millətımon...
Bome ə ruj, bəsıremon,
Əve jıqo məğrurimon!
(I, “Əve jıqo məğrurimon”)

Tolışə rostbemonə rufi hıtvoniyə vey maneyon hestin, çəvo-
nədə ən barizə qıləyən məmuron, manqurton, bənə buqələmoni
bə har ranq dəşəkəsonin. Rza Musayi jələvonon aybəjorə
portreti kəşeydə, dıdasti edaşteydə bə bahandon:

Çı qıləy doy xoləş tı,
Hiç do be rəğ beydəni,
Qıləy merdi baləş tı,
Hiççi be rəğ jiyedəni.

Çimi – çəy dumo məvit,
Bəştə rəği peşt dəvast,
Hejo bəştəkion dəvit,
Dıroz məkə bəvon dast.
(“Kandulədə beşəniş”, II, 65-66)

”Bəştə orzu rəsiş tı” (1992), “Əmə ziyalimon” (1993),
”Manqurt bəmon” (2002), “Kandulədə beşəniş”, “Nışte ni”,
“Tı”, Merd nibənən” (2003) ijən co şeeronədə “ıştəni elmiku
hali bızınon, manqə maaşi çəş bıkəyon, cif təyli, qalstuk bə qi,
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nə bo xəlqi, nə bo xeyzoni, nə bo hırdəni bəvəc oməkəson,
kədə, koədə, cəmiyəti dılədə nimkolon, mıxləs, “inteleqenton”,
məmuron, mıəllimon, vəzifəxıvandon tuş beydən bə Rza
Musayi tijə ğələmi:

Vəzifə səy, xeyzon beşe bə məydon,
Qədə-qədə esə əvon qətdən con,
Ğızıl qəvo, quşo, sinəko- i ton,
Həni bəştə şəş-haft peşti vəsiş tı,
Çəşon ruşin, bəştə orzu rəsiş tı.
(“Bəştə orzu rəsiş tı”,II, 47)

Kali məmuron, vəzivədoron, hətto inteleqenton bə həşə
jəydən ıştə əsıl-nəsəbi, bəştə tırk, urus, yəhudi, nemes...
əlğərəz, harçi voteydən, yali tolış voteydənin. Kiyən əvoni
bəştə əsıl-nəsəbi dəvite dəvət kardeydəbu, bəvon
“separatəvon”, millətpərəst”, “ekstremist” dığmoni noydən,
devləti-hukməti çəşədə eğandeydən. Rza Musayi “manqurt”
hisob kardeydə jələvonon:

Bızın az kim, bızın tı kiş?
Az Cavanşir, tı Babəkiş,
Az şıməki, tı çəməkiş,
Saxtə moğnəbin, lurt bəmon,
Həyıf çəmə, manqurt bəmon...

Vitən bı daşt, vitən bə kuh,
Xeyrış bəni, ha sə bıku.
Çəmə honi çəşmə bıə ku,
Dıyo bimon, i ğurt bəmon,
Həyıf çəmə, manqurt bəmon...
(“Manqurt bəmon”, II, 56-60)

Bo vəzifə, bo puli, bo karyera ıştə inə, ıştə yurdi, dədə-bobo,
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vətəni-zəmini, milləti- milliyəti bəhvaton hədəf beydən bə Rza
nəştə ğələmi. “Xıdo” (2002) şeerədə tolışə xəlqi zıvonədə otəş
ru kardeydə bın manqurton sə:

Tojə moğnə lırt bebəşe?
Beşe, Xıdo, beşe, Xıdo!
Çımı kardə çokion teğ be,
Bəçımı çəş eşe, Xıdo.

Səy eəjənim bəştə hori,
Hiç nəznim odəm jə mori,
Qıləy bənə ləkətori—
Çımı səpe peşe, Xıdo!
(“Xıdo”, II 60-61)

Rza Musayi bədiiyə obrazon portreti kəşeədə məxsusiyə
məhorət nişo doydə; piyeydəşe obraz misbət bıbu: (“Mədo
Yusif” (1999), “Ziya” (2003),”Nıznəy” (2003); ya piyey
dəşe mənfi bıbu: (“Bəştə orzu rəsiş tı”(1992),”Nışte ni”
(2003),”Merd nibənən” (2003) ijən co şeeronədə iyəndısə
fərğinə xarakteron portreti de məhorəti bə myon noydə. “Nışte
ni” şeerədə təsvir bıə şəxs bə vəzifə bo ovdonə kardey, bo
dutey-soxtey oməni, bo vironə kardey, oçıney-peçiney omə:

Nıştəm bı ustuli səpe,
Çiyo əşte ni, əşte ni.
Çəy səpe bımardım bəpe,
Co-co nışte ni, nışte ni.

Çok bırneydə çımı təvə,
Bə səm qırd kardə bo- hovə,
Kutincə, nətincə, nəvə -
Vəşi kışte ni, kışte ni...
(II,”Nışte ni”)
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(hestışe dumo)

OKO DOƏ BIƏ ƏDƏBIYOT:

I. Allahverdi Bayrami “Əve jıqo məğrurimon”,
TalışPress.org. 2009

II.  Rza Musayev. “Konco mandiş”, B-2004
III. “Talışskiy vesnik”, N0- 4(13) 2003

__________________

(III nıvıştəy)

Esətnə Tolışi ədəbiyotədə Rza Musayi Zəminə kurə tisbi-
rədə qıləy şairey: astovon (Rza Musayiku ruşnə sə şairon M.
Xilqət, A. Bayrami i. c.) hərəkət kardeydən çəy əhotə mərədə.,
bənə Ovşumi (Rza Musayiku təsirin bıə-bəy nəzirə nıvıştə
şairon S. Xurşudova, Y. Sayad i.c.) peykonış hestey. Bənə Həşi
(Rza Musayi ıştəni ruşnə sə şairon (M. P. Vaqif, M. Ə. Sabir,
Z. Əhmədzodə i.c) əy jivniyə məşəlon hestin ki, otəş səydə
çəvonku .

Məsələn, Molla Pənah Vaqifi (XVIII əsr) “İd oməy-rəsəy,
zındənim çiç bıkəm?” misro epiqrof peqətə Rza Musayi jıqo
qıləy qafiyə noydə bə myon:

De çiçi dərosnəmon ın idə mizi,
Çoknə dəvonəmon omə Nəvuzi?

Şeerədə miqoyisə kardeydə navkonə xosə idə mərasimon de
esətnə kəsodə idə rujon:

Manqə maş bə ğənd-çay, nuni rəsdəni,
Nı-nıbeye, hukmət xəlqi məsdəni,
Votdəm: pul ni, kəxob hiç dərəsdəni,
Jenən çe ton bəmı dəkuydə bizi,
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Çoknə dəvonəmon omə Nəvuzi?
(IV, s.29)

Kəsotəti ənə bə nığıli şə ki, qıləy moğnə bə sa mənot, moy
bə həştsa mənote:

Şo əbimon ha tojə sor dəşyeədə,
Çe şoy-şoyku dast nəmandi kəşədə,
Esə id eqınə çəmə çəşədə,
Pur karde beydəni çe əğlon luzi,
Çoknə dəvonəmon omə Nəvuzi?
(IV,s.29-30)

Şairə xanım Səbirə Xurşudova bə Rza Musayi cəvobədə
kanə idə vaxton bə yod dənoydə: kışti (kolo) ğandəkəson
vindeədə xəlq şo əbiy, dəsmoli (kolo) de nobəno idə çiyon pur
əkəyn, esə kəyxıvand kışti (kolo) vindeəsəy niyo beydə :

...Qədə əğlon- çəmə cıvonə balon
Urusəti kuçəsondə pevolon,
Çe petono bəmə du votə “yolon”
Bardeydən ıştəni bənə bırhozi,
Jıqo dəvondəmon omə Nəvuzi?
(IX, № 21, mart, 2003)

Yadulla Sayad tikəyən bə nığıli şeydə: Bə Rza Musayi ijən
bə Səbirə xanımi cəvobədə de məişətə- sosialə məsəlon bə ico
bə siyasiyə məsəlonən nişo doydə ıştə fəolə mınosibəti:

Ərbob bəkəs bə şəv- bə ruj idədəy,
Sə-tanış çok, hardeş ləjən- vidədəy,
Kosib hejo əmonədəy, dodədəy,
Odəm heste de həromi, de dızi
Dəvoneydə ha sor ıştə Nəvuzi!
(IX, № 21, mart, 2003)
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Sa sor bənav M. Ə. Sabiri “Murği-səhər” nomədə qıləy şeer
nıvıştəşe, əyo cəmyəti dılədə oşkoəti, həxvotəti, sıxani bə dim
votey, sıxani ozodəti nıbeyku şikat kardeydə, de kəmbırə roy
(de simvoli, de bədiiyə vositon) vote piyeydəşe ki, damə
bıəkəsi qəvisə jıqo jəydən ki, qəv qobələq noydə, qıy
pesiyeydə, kəş-porış siyeydə:

Jıqom zıney ki, həni ruj obeydə,
Bənə subi soklə qəvim pehande.
Sıği şikəst karde çımı kəş-pəron;
Bəsə dəşim: ıştə dədə kəm ğande!.. (I, s.97)

Sa sor bəpeştə Rza Musayi sənibəton oqardeydə bə həmonə
mıvzu:

Qədə suk, subədə çəmə səy məbə,
Bəqəm tı nəhandoş ruj oəbıni?
Arifə pərəndə çı tıko dəbə,
Tınən boy kırt bıkə ıştə zıvoni!..
(“Suk” (2002) IV, s. 61)

“Veyəzınə lo tıko dəbəbe”, “Bevaxt handə suki xılxi
jəydən”, “Sə-quş bardəkəsi orəxış hiçey” i. c. xəlqə məsəlon,
aforistikə qəpon bəştə məxsus ifodə bıkə Rza Musayi de yolə
istehzo (peyədə nıştə “yolon” zıvonədə) bə “suki” (bahand bə
xəlqi) jıqo “nəsihət” kardeydə:

Mənışt doy bəşədə, mənışt petono,
Məvuji ıştəku roziş, vey rozi?
Mahand,, xəcil bəbeyş çe kaqon tono,
Kırtəğə bəqıne bəştı dırozi!

Sədo məkə, bınəv ıştə muyədə,
Qavar piyedənibu səlomətəti?
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Hejo umur bıkə sələvuyədə,
Amoxtə bəhə boy ıştə ğısməti!
(“Suk” (2002), IV,s. 61)

Navədə səkırt doəmon be ki, çanə şairon nəzirəşon nıvıştə
bə Rza Musayi şeeron, Şairi ıştəniən heştışe bə co şairon
nəzirəon. Məsələn, “Əmə jıqomon” (1990) “Dast bıkəş” (1990)
bə M. Ə. Sabiri; “Çoko dəvonəmon omə Nəvuzi?” (1991) bə
M. P. Vaqifi ; “Şinə çay” (1991) bə X. Tolışi; “Nənə” (1993)
bə Cabir Nəsiri; “Əsas əve, cifdəş bıbo” (2010) bə Nəriman
Azəri şeeron nəzirə nıvıştə bıən.

Nəriman Azəri ıştə “Əsas əve, sədəş bıbo” məşhurə şeerədə
jıqo qıləy ideya bə nav şodoydə ki,  mədəni səviyə, ğabuliyət
həll kardeydə insoni ıştən tale: çəy səvod, təhsil, intellekt
bıboşe, inson hərəbəxt bəbey, har çiy bəbeşe- çok bəjiye:

Əsas əve, sədəş bıbo,
Sədəş bıbo, kədəş bəbe,
Nənə bıbo, dədə bıbo,
Yol beydəni qədə bıbo,
Əsas əve, sədəş bıbo.
Sədəş bıbo, kədəş bəbe,
Ğızıliko mırəş bəbe,
Lap dıliku sırəş bəbe....(X)

Nəriman Azəri bə yod vardeydə həmən çı ideya əks
səkıştəyon: insoni “sədəş nıbo” (yani səvod, təhsil, intellekt,
mədəniyə səviyə nırəso) bəvədə hiç çiy bə dast vardey əzıni,
çiçışən bıbo, əvən bebəşe çəy dasto:

Vay bə ruji sədəş nıbo,
nənəş beydəni, dədəş bıbo,
Həmə mılkış volo bəbe,
nə boğədə vıl obəbe,
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nə odəmi dıl obəbe,
nə bo harde pılo bəbe,
nə çəy sədə kılo bəbe...(X)

Əmmo Rza Musayi bə Nəriman Azəri cəvobədə- “Əsos əve,
sıfdə bıbo” şeerədə təmom co ideya bə myon noydə: bəs insoni
iqtisadiyə vəziyət həll kardeydə çəy tale: “çəy mol-mılk, var-
devlət, pul-sərvət bıboşe: çok bəjiye, hərəbəxt bəbe!”

Əsos əv ni, sədəş bıbo,
Əsos əve, cifdəş bıbo!

Cifdəş bıbo, məclisədə
Lap petono vırəş bəbe...
Sədoş bəbe, nırəş bəbe,
Ğızılədə mırəş bəbe!

Cifdəş bıbo, jeni tono
Hurmət bəbe, xotoş bəbe...
Bə Hac bəşe, Xıdoş bəbe,
Sıə ğotiədə sədoş bəbe...

Cifdəş bıbo, çəşış bəbe,
Bo pəreo kəşış bəbe,
Doysə barzə bəşış bəbe,
Sa vist kilo ləşış bəbe,
Molış bəbe, pəsış bəbe...

Rza Musayiən nişo doydə insoni iqtisadiyə vəziyəti bevəc
bey əks-səkıştəyon: “İnsoni iqtisadiyə vəziyəti çok bey əsose,
mədəniyə səviyə ne!”

Cifdəş nıbo, tələf bəbe,
Xəşəl bəbe, aləf bəbe,
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Vey bevəcə xələf bəbe,
Qəmış, qədəmış səf bəbe,
Oxo ruji əv məf bəbe!..

Cifdəş nıbo, kəloş bəbe,
Beməxə, mardə loş bəbe,
Bətoşen, pulə- toş bəbe!
Nə kəş bəbe, nə soş bəbe,
Nə somiyə, nə koş bəbe.
Nə pış bəbe, nə moş bəbe,
Penışomə sərxoş bəbe!..

Rza Musayi bədiiyə ofəyəvonəti nişe sə-bın, kamən
bınıvışto, qəncin nıvıştəşe: Çəy bədiiyə xəzinədə vey zumande
lirikə-satirikə, realistə-romantikə əsəron mənə-məzmun, şairi
sənətkoəti. Mıvzu mərə qeşe: mehibbət, pokəvonəti, təbiət,
insonəti, səvod-təhsil, fəlsəfiyə-siyasiyə dumoton, əməni əhotə
kardə-dastko kardə harçi Rza Musayi əsəronədə dəşeydə bə
obraz, nəzəron cəlb kardeydə deştə ranq-risinəti.

Əmə əncəx çəy bədiiyə ofəyəvonətiədə bə 2-3 mıvzu
işorəmon karde, əmandəniyon ohaşteydəmon bo peşonə
otırınon-tədğığatəvonon...

OKO DOƏ BIƏ ƏDƏBIYOT:

I. A. Bayrami “Bəxt nəvedəm”, B. 2005.
II. “Aşkarlıq”, № 1-2, 2001
III. “Bolluq uğrunda”, fevral-192I
IV. Rza Musayev, “Konco mandiş?, Boku, “MBM”, 2004,

76 səh.
V. “Lankon”, rujnomə dast, 1990-1994
VI. “Talışskiy vestnik”N0 4, 2003
VII.“Tolış”, rujnomə, № 4(9), 2002
VIII. “Tolışə ərməğon”, B. 1993, 178 səh.
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IX. “Tolışi sədo”, rujnomə daston (1992- 2007)
X. “Tolışi sədo”, № 2,(110) yanvar-2010
XI. “Fakt+fakt” rujnomə, iyul - 2003, yanvar, mart- 2004
XII. “Şəvnışt”rujnomə, № 9-10(2006); № 13(2007)
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SƏFTƏR AĞAZADƏ
(ELOĞLU)

Ağayev Səftər Heydəri zoə (Səftər Eloğlu) moəo bıə 1972-
nə sori 03 iyunədə Ostoro rayoni Arçion diyədə. 1989-nə sori
oroxniyəşe myonə məktəb Boku şəhrədə.1990-1992-nə
soronədə təhsil səşe Boku Olimpiyə İtotə məktəbədə. 1992-
1996-nə soronədə hərbi xıdmətədə bıə Ağdami zonədə.
Xərəboği canqi veterane. Hərbiku tərxis bıə bəpeştə beşə- şə bə
Belorusiyə Minsk şəhr. Tovə esə əyo jiyeydə deştə xeyzoni.

Səftəri ofəyəvonəti hestışe qeşə mərə: nıvışteydə həm bə
tırki, həm bə tolışi. Sıftənə kərə dərc bıə çəy şeer 2001-nə sori
noyabrədə “Tolışi sədo” qəzetədə (№- 02(55)

Şairi tolışiədə nıvıştəyon bə nomin: “Səlom dodəm bəştə
tolışə sədo”, “Ha çımı tolışə zıvon” (“TS”, №- 02 (55), 2001)
“Merd bıbən deştə nomi”(“Tolış” №- 06(11), 2002)…

Səftəri bəhri-təvilon zıvononədə əzbərin: “Xıdo fırsət bı-
do… (“TS” 02(55); “Bə Xanəli day cəvob”(“Tolış” №- 03(8),
2002); “Çəmə bandon ğələ…”(“Şəvnışt”, №- 7, 2006)…

Şairi şeeron, repon, bəhri-təvilon pevolo bıən həmən inter-
neti saytonədə disk, koset, video şiklədə. Vey kəson yodədə
pərçim bıə ə rujon ki, meyxanavon Amil vəyonədə, mərasi-
monədə, hukuməti tədbironədə, hətto televindomonədə dəvonə
bıə mısobiqonədə deştə tolışə repon fiğon əkəy, Səftər ənıvışti
çə repon mətni.

Vey məşhure çı Səftəri diniyə-fəlsəfiyə, sosial-siyosiyə
məzmunədə nıvıştə əsəron: “Boçi, ilahi” bə tolışi nıvıştə bıə
yolə poeməy-məsnəviye. (“Şəvnışt”, №-1-4, mart-iyun, 2006,
dəvomış “Tolışpress.org” saytədə) In əsər nişo doydə ki, Səftər
qıləy komilə filosofə şaire.
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“…İyo Səftəri hədisi-şərifon əsosədə bə ğələm səşe bəşəri
tarıx…Şair bı poemədə de çəşə arsi sıxan kardeydə çəmə xəlqi
dardon iyən problemonku. Boçi çəmə xəlq eqıniyə bə jıqo qıləy
ruj? Çı qıno bıəşe ın xəlqi Xəlləği-Aləmi vədə? Boçi bə jıqo
ğədimə tarıxi iyən bə mədəniyəti molik bıə, jıqo qıləy şinə
zıvonədə sıxan kardə tolışon esə məhrum bıən ıştə tarıxiku,
mədəniyətiku iyən zıvoniku? Şair ıştə dimi qəteydə bə Xıdo,
çəyku cəvob piyedəşe bı parson…”(F.Əboszodə.
“Talişpress.org”)

Hələ hestışe çəy 40 sin. Xıdo nığo bıdo əy bəməno, bo tolışə
xəlqi, bud bıbu çəy talant, ruşin bıbu çəy zehn, bınıvışti çok-
çokə əsəron, məşhur bıbu dınyoədə !

***
Dəvardə əsri 90-nə soronədə Azərboyconi nominə piraniyə

şair Xanəli Tolışi “Şinəçay”, “Befərə avlod” iyən co nıvıştəyon
zıvonon əzbərbin. “Befərə avlod” həniyən vey bə nombe.
Bəhri-təvil Azərboycono bə ğəribə vilayəton şə cıvonon həsr
bıəbe. In əsərən bə vey hay-ku səbəbbe, şairi tənqid bə hədəf
qıniyəbe. Kali cıvonon şeydəbin, həni bə Vətən və kardənıbin,
pıə-moonışon, xeyzonışon çəşbəro mandəbin.

Bə “Befərə avlod”i vey şairon, məxsusən Urusiyətədə ji-
monbıkəyon təsirinə cəvob nıvıştışone. Çəvonədə qıləyən
Minsk şəhərədə jiyə 22 sinədə bıə Səftərbe. Rosti, Səftəri “Bə
Xanəli day cəvob” bəhri-təvil ustodi nıvıştəysə vey-vey
məşhurbe.

Səftər ıştə bəhri-təvilədə ifodə kardeydə ki, həmməy befər
vote əbıni Vətəno bə xaric, bə ğəribə məmləkəton şə avlodon.
Bo korisi, bo hande-təhsil səy şəkəsən hestin, Bə yolon,
xeyzoni çok diyə bıkəson hestin, veyl-veyl nəvəkəsonən.

-Day, çıro votdəş: Befəriş?...
Məskovədə ko kardeydəm,
Ali məktəb sə kardeydəm,
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Yolon dıli şo kardeydəm:
İ hardeydəm, da vardeydəm...

Çəmə avlodon ıştənbəsə bə ğəribə vıron şənin ki? Rosti,
çəvon dılədə hestin bə kuy-kələq dəşəkəsonən. Əmmo əvoni bə
dınyo pevolobıkə səbəbon (işqilon) arəku (myono) peqəte
lozime. Şair Səftər ımoni qılə-qılə bə zıvon vardeydə:

...Iştə kədə rohət nimon,
Sıreydəni çəmə dimon,
Zındənimon əmə kimon?
Hələ əmə co bənimon!...

Iştə tatə kədə, vəyştə Vətənədə tolışon aşiş haştənin, bəvon
“çujoy”, “qijə tolış”, “qolış” voteydən. “Yolon” bəvon ruj
doydənin. Xəlqi doği səpe zil noydən. Şəv-ruj çol kandeydən
bəvono. Ğəribə vıronədən şəv- ruj xəş dəvardəni bəvono:

Mıhtoc bəmon bə urusi,
Vindənimon bıvə-dusi.
Xanəli day, bızın ros(t)i,
“Yolon” bəmə kardən ğəsti,
Tınən marışt çəmə “çesti.”
“Befər” məvot bə har kəsi...

Şair bı ğənot omeydə ki, çanədə sasoron dılədə ışğaləkə
xalqon lınqi-ləğə jiyo mıştəhu bıə çəmə tolışə milləti esətnə ruj
həzo kərə çoke, dəvardəyonsə... “zulımko zulımkoy, əmmo bı
zulımko həzo şukur!”

Farson çəmə molon barde,
Tırkon çəmə “kolon” barde.
Çəvon dəmə arə sarde,
Kəy vəşyəti yolə darde,



239

Çəmə “yolon” dəmə karde,
Rusi çəmə tatə harde...

Ğəribə elkonədə həmə avlodon qardeydənin dino-imono,
milliyəto: Çı həməy din-imon şəni dasto, dəqış bıəni
xosyətışon, mintalitetışon, yodo bekardəşonni ıştə vətən-
xeyzon, şodoəşonni ıştə dədə- nənon...

Səftərim az, zikir qətdəm,
Məscid heste, nomoj votdəm,
Rujə qətdəm, fitrə doydəm,
Oxo, day-day, rohət hıtdəm,
Xıdo izni niyət qətdəm,
Bə Vətəni səlom votdəm!..
“Tolışon sədo” № 20(32) 02.06.2012

Merd bıbənən deştə nomi

Bıməs, tolış, bıməs ımi,
Sındındəyon dıli simi.
Okardeydəm ın tilsimi,
Merd bıbənən deştə nomi.

Ğapaz bəsə bəmon əmə,
“Donzə be sə” bəmon səmə,
Səonsəmon heste ğəmə,
Ov qıleydə deştə vomi,
Merd bıbənən deştə nomi.

Nəşəşon doy bə əğılon,
Puçəsə bin hırdon- yolon,
Bə dom dəşin bənə solon,
Bobə məkən bənə xomi,
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Merd bıbənən deştə nomi.

Darzən əjən,ərəğ bıjən,
Nəşəxoron ıştə beşən.
Bə islomi ləkə məjən,
Məbən vonə bo əvomi,
Merd bıbənən deştə nomi.

Xuqərışon kardə dəmon,
Mınnətımon kardə zəmon.
Doydənin bə yoli əmon,
Ciqərışon bənə şomi,
Merd bıbənən deştə nomi.

Nə tırkimon, bənə tırkon,
Nə farsimon bənə farson,
Səmon qətə bənə tarson,
Kəzımon noə bənə çımi,
Merd bıbənən deştə nomi.

Mı Səftərim, sinəm pure,
Çımı sıxan zəre, durre.
Tolış çəmə çəşi nure,
Azərboycon- çəmə Vətən,
Çımı merıs, çəmə kəfən,
Əmənimon çıvrə xıvand,
Səy sığımon Tolışəband!
Tolış bıznən ıştə qovmi,
Merd bıbən de tolşə nomi!
(“Tolış” q. №- 6(11), 2002)
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TOFİĞ İLHOM -
ÇƏŞİ RUŞNƏ

BƏŞTƏ XƏLQİ DOƏ ŞAİR

XX əsri orəxədə Azərboyconədə - Tolışə məholədə bənom be
bə tırki-bə tolışi nıvıştə şair Tofiğ İlhom. Rayon Masalli Ğızlıvo
diyədə oməbe bə dınyo 1941-nə sori 9 avqustədə, şe çe dınyo
2000-nə sori mayə manqi 30-də. Iştə jimoni 60 sinədə se divanış
noy bəməno ərməğon: tırkə, tolışə şeeron iyən dini əsəron (II); 9
sinədə bə məktəb şe, 13-14 sinədə çəşonış ku be, Bokuədə
internatədə myonə məktəb jəşe bə sə (1963); əyani handışe,
BDU filolojiyə fakultədə ali təhsil səşe (1963-1968); Movardə
diyədə- Ğızlıvo myonə məktəbədə mıəllim ko kardışe 32 sor. 6
kitob xəşəti vaxtədə, 3 kitob çapo beşe fot bə peştə . (IV)

“...Tolışi ədəbiyoti klassik, nokomə şair Zulfiqar Əhmədzodə
ənənon dəvombıkə be Tofiğ İlhom. Çoknə bəvoten: çəmə tolışə
poeziyə reçinə vənəşə be Tofiğ İlhom. XX əsri 90-nə soronədə
deştə bokiyo şinə-şəkə, bokiyo telə-zəfə bıə tolışə şeeron bənə
ranqinə ozodə kafte kəş okardışe Tofiğ İlhomi ofeyəvonətiədə.
Sənibəton ruşnə dimi vində tolışə ədəbiyoti osmoni lap çilinqədə
pərvoz kardə şair be Tofiğ İlhom. Deştə besə- bebınə ğıryəti əy
zınəkəson həmməy heyronbıkə vətənpiə-pokəvonə zoə be Tofiğ
İlhom. Tolışə xəlqi sə-bın nıbə dardiku jiye nızınəşe, şe dınyoku
dılbəşıkır, 60 sinədə nokom şe Tofiğ İlhom!..” (I)

Haşiyə I
Çəşi ruşnə qin kardeyku sohbət eqıniyədə əvoti:
– Tosə çomınə sinfi vindəbe çəşonım. Əyən bıvotım ki,

nozıkə-dırozə-lodə əğılbim, sinifədə ənıştim oxonə riədədə.
Çoçin əv be ki, har sor pillə-pillə bə nav əvoym, çəşonım şe-şe
çe zuy qıneydəbe, kədə əvotim, Lələ bəmı rıki əqəti:
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-Koy tarsiku, jəqo voteydəş? Vonə vardeydəş?
Lələ vey zəhminə merdbe, bə har sıxani bovə nəkəy. İnə

tərəf qəteədə əyən əkuy. Oxo Lələən bovə kardışe ki, bə rosti,
az vindeydənim. Əhvolot jıqo be:

Bəvədə taxıli bə osyo əbəyn bo hore de kuli. Bəmınən har
kərə ya de qandımi, ya de şartuki, ya de noxoti purə kisə-şələ
ədəyn ki, bıbəm bə osyo. Du nıbu, şələ vey qon əbi, hətto mıni
bə dumu oəkırni, əhəvim. Oxonə kərə, yodom benıbəşe, noxotə
şələ be. Lələ hıkm karde ki, dəşum bə purə kisə jiyə, nıştə
vırədə şələ rost bıkəm bə kul. Jəqomən karde, nıştim, dəşim bə
şələ kəş, rost bıkəm, rost karde nızınəme. Lovəm karde bə Lələ
ki, boy çımı şələ pekəy, noməy, jəşe zikkə bə çımı sə ki, ıştən
rost bıkə! İkərədə tımb dome, zum jəy bə şələ,  jıqo bızın, çımı
qıyışon pesındıniey, siyo oməy bə çəşonım ikərədə, hiççim
nıvinde, “Vay” votəme, həni xəbəm bıəni...

Lələ bardışe mı bə Boku bə mıolicə. Kirov parkiku ( ısətnə
Şəhidon xiyabon) bəyji obıə mənzərə hələ çımı yodədəy.
Mıolicə səmərə nıdoşe, məlum be ki, çəpə çəşim çe moəobey-
ku hiç vindənibən. Rostə çəşən şe-şe  ruşnəku qıniyə. Ha jıqo
təmom ku bim.

***
Roste, Tofiğ İlhomi ıştə dıqlə çəşon ruşnəş qin kardəbe. Ən-

cəx ıştən deştə dıli ruşnə şoğ doydəbe bə ətrofi, nur baxşeydəbe
bəştə mıosiron. Nuperəsəti, tələbəti, cıvonəti sinnədə bıə
həmron, 32 sor mıəlliməti devrədə bə əğılon ağıli-dıli ruşnə
doşe. 40 sor şeer nıvıştışe- bəştə xəlqi, ruşnə doşe bə vətəndoron
ağıli-rufi.

Roste, bəndəon xətoku beruşnə mandəbe Tofiğ İlhomi
çəşon, əncəx Xıdo nəzə hejo bəsə bəy be. Xıdo dətovniyəbe
bəçəy dıli, ağıli, zehni vəşə ruşnə. Vey talantinə şair, istedodinə
mıəllim, ğıryətmandə bitovə şəxsiyət be...(I)

Haşiyə II
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Soveti devrədə, 1989-nə sori iyunə manqədə Lankonədə
“Mınəvvəron kədə” poeziyə şəvonə dəvoneydəbin. Tədbirədə
çe tolışi patriotə-pokəvonə cıvonə şairon, ğeyrətmandə
ruşinfikon şirkət kardeydəbin: Tofiğ İlhom, Xanəli Tolış, Vəli-
şah, Əli Nasir... tolışə inqilabiyə mınəvvəron, Musarza Kadusi
iyən co kəson rəyosət heyətiyədə nıştəbin, otəşinə nıtqon
voteydəbin, inqilabiyə şeeron handeydəbin... Tədbiri şinə
vaxtədə soveti piraniyə ənıvışt Məmməd (nom şərtiye)
mıdaxilə kardışe bə məclisi, mıxalifə nıtq votışe, bə cıvonon
tanə-tohmət jəşe, oxoyədə votışe:

–Xok bə çəmə sə, esə bəmə ku-kəçəlon rəhbərəti kardeydən
(Bə Tofiğ İlhomi iyən bə Xanəli Tolışi işorə kardışe)

Im nıtq bə mıbohisə səbəb be.Tofiğ İlhomi votə sıxan əbədi
pərçim be bə çəmə yodi:

– Çımı çəşon kuye, şımə dılon, şımə vicdonon, əğıdon
kuyey!

***
Tofiğ İlhomi şeeronədə bahandon şoyd beydən bə yolə

sutemoni, bə yolə dardı-dıli! Rast omeydən bə yolə doj-
dığmoni! Boçi jıqo sutvoneydə, vəşvoneydə çəmə dılon çe
Tofiğ İlhomi poeziyə?!

Zındənim hiç çiçiku ımru bəmı ğəm omeydə,
Ğıbo qətdə, taseydəm, bə çəşonım nəm omeydə.

Çe bədə çiye mehıbbət, az ımi hiç nəzınim,
Bə çımı yod Leyli-Məcnun, Əsli-Kərəm omeydə.

In xəbə sutışe mı, çə vaxtiku qıləy kəmon
Bəmeydə, nolə jəydə, bəsə zili bəm omeydə.

Mədənən şımə təsəlli, bə Tofiğ İlhomi,
Çəy ğısmətış ımebən, fərği səpe cəm omeydə.
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(VI, səh. 65)

Haşiyə III
BDU filolojiyə fakultədə, əyaniyə şobədə handemonə rujon-

soron (1963-1968) Tofiğ İlhomi umri ən şinə vaxtonbe. Fəolə-
səvodinə cıvon be, barzəbolo, nozıkə reçinə bədənış hestbe,
pındə siyo xaçi bə peşt doədə diyə karde nəbiy de dı çəşi bəy.
Dimədə, zahirədə hiç ayb nıbeşe, ojəşəşbe, siyo mijə, siyo çəş-
bəvbe. Çəşonədə çəy mayfbey hiç zıne beydənıbe. Çand kərə
Boku avtobuson tındiyədə bə dave eəqınimon bəsə bəysə.
Həğığəti bəsə dənoədə uzr əpişone. Bovə kardeydənıbin ki, ım
şuvarə reçinə cıvonə zoə çəşon be ruşnən!

Tələbə beədə ətrofədə həmron bənə pərvonə bəçəy səy
əqardin. Hətto Tunzalə nomədə (nom şərtiye) çəy tələbə həmro
əleydə simpatiyə nımayiş əkəy bə Tofiğ İlhomi, bəçəy istedodi,
heyron əbiy bəçəy həm zahiriyə, həmən daxiliyə reçinəti.
Tunzaləən bənə bə Tofiğ İlhomi nozıkə bədən, barzə bolobe,
vey dameydəbin bəyəndı. Tələbə-mıəllim-kollektiv, əvoni qit
vindəkəson həmməy əvotin ki, Xıdo ofəyəşe əvon bo iyəndı.

Ço kursi ərzədə, bə ivırə qardemonon, şinə sohbəton,
şəhrədə qit nəvemonon, nezə mınosibəton, şinə zərfəton vey-
vey səmimibe, dılon okardəbe. Pəvəndiyətiku, bə ivırə jimon
kardeyku, xeyzondorətiku bə zərfət, ya bə ciddiyət vey qəpon
əjənin. Əmma kinə hiççurə imkon nədəy ki, bırəsiy sıxan bə
ciddiyə məğom. Rəyrə əvoti ki, zıney əbıni, ya ğısmət, qasbu
hejo bətı bə şu şim? Jıqo vaxtonədə Tofiğ vey əsəbin əbiy, tov
ədəy bə ğələmi, şeeron ənıvışti ki, doğ əkəy dılon ...

Tunzalə piyəkəson veybin, əmma curət nəkəyn, nez bəmandin,
ıştə dili okəyn bə kinə. Çumçıko Tunzalə zınəkəson Tofiğiyən
zıneydəbin, vey kəson hətto jıqo hisob kardəbin ki, əvon bə
pəvəndin. Bəduristi, Tofiğ de sıdği-dıli aşığ be bə Tunzalə, ımi hiç
niyoən kardeydənıbe. Harco oşko voteydəbe ki, əy piyedəşe
Tunzalə,  bə hiçki ədəni əy ...

Nəhoyət, oxonə kursədə aspirant Musa (nom şərtiye) Tun-
zalə dıl səşe bə dast, rəsmən bə pəvənd mandin. Tofiğ İlhomi
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dılətonə haray, fəryod i bə sa be, bə zəmin-osmoni usyon
kardışe. Ləzi bəpeşt Tofiği ah-nolə sə doşe: Çiy dənıvarde,
Musa eqıniye bə avariyə, hırdı-həno be, marde. Fəğət Tunzalə-
Tofiği mınosibəton bərpo nıbe həni. Tunzalə bebəfoəti bə
Tofiği dıli, rufi, fikfami nıştəbe, bahandon dıli kəbobbıkə
poeziyə reston ofəyə beydəbe...

***
Dəvardə əsri 80-90-nə soronədə sənibəton po qətə Tolışi

Milliyə Hərəkoti sıdğı-dıliku iminə mıborəkbod kardəkəsonədə
qıləyni şair Tofiğ İlhombe. (VII) Mitinqonədə, məclisonədə,
tədbironədə əməsimon Tofiğ İlhomi barzə sədo:

Kon Loğmoni karde dəmon,
Oxoy lıvəyş, oməyş bə con,
Bəştı omə roon ğıbon,
Şoyşoyku çəşonım be nəm,
Mıborəke ıştı ğədəm.
(III, “TZS”, № 79 (10.08.91)

Tofiğ İlhom, bəduristi, xəlqi şairbe, Zulfiqar Əhmədzodə
məktəbi hınəynə varisbe, dəvoməkəbe. Tofiği nıvıştəyon anədə
xəlqin, soyə, səmimin, ritmin, ahənqinin ki, har şeeri kuti qıləy
avaz heste. Tofiğ İlhomi şeeron mahnin. Təsodufi ni ki,
vəyonədə, tədbironədə, məclisonədə bəçəy şeeron nıvıştə bıə
mahneyon handeydə İsrail Məmmədov, Baloğlan Əşrəfov,
Səməd Tolışi, İsmayil Səfərov... (IV)

Haşiyə IV
60-nə soron oxoyədə tələbəbimon, vey vaxtı bə ico ənəvi-

mon de Tofiğ İlhomi: Əy novne, bəyo kitob, qəzet, jurnalon
handey, handəyon-məsəyon bə dəftər səkırt doy lozim bey-
dəbe. Roste, ıştən boştəno nıvıştero hestışbe ıştənə əlifbo
(Brayli əlifbo), nıvışteydəbeyən. Əmma kontrolon, kursəkoon,
referaton, məlumaton əmə bəyo ənıvıştimon... Əvən radiyoədə
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məsəyon qəp əjəni bəməno. Əməni dəvət əkəy quş doyro bə
vocibə radiyo bərnomon. Hətto xəlvət, sokitə vırədə boştəno
handey-nıvışteyro bə çəvon 15 numrəynə mənzili əşimon, ko
əkəymon, sohbət əkəymon, şeeron əhandimon...

Bə vaxtonədə tolışon arədə “Tolışə kinə” şeer (mahne) vey
dəbədəbe, ya zumzumə əkəymon, ya əhandimon, bənem Tofiğ
bəçəmə votəyon sərosti doydə, votim:

– Tınən əzbər zıneydəş in şeeri? Votışe:
– Çoknə əzbər nızınım? Çımı şeeriyəni!..
Bı sıxani vey şo bimon. Bəvədə sərəsəymon ki, Tofiğ hə-

mən bə tolışi nıvışteydə, çəmə xəbə nimoneybən. Çanədə
şeeron handışe bəməno bə tolışi çə qəpi bəpeştə. Çə rujiku
Tofiğ i bə sa çəmə çəşədə yolbe, səbarzbe!

Maştə-maştə həşi pemə,
Bə çayəhi kinon omə,
Çəşım qıləy bəti damə,
Tolşə kinə, tolşə kinə.

Syo çəşonı jəydə mijə,
Bə eşğ oməş tojə-tojə,
Dorzə maxlon bə sə pejə,
Tolşə kinə, tolşə kinə...
(V, № 5 (17.04.92)

OKO DOƏ BIƏ ƏDƏBİYOT:

I) Barat Qasımov. “Qıləy şair hestbe”, “Talışskiy vestnik”,
No 15, 2004

II) Əli Əbdoli bə Tofiğ İlhomi “Az tolışim” kitobi nıvıştə
mığəddimə (bə farsi),İron, Rizvanşəhr, 2001, səh.3-6

III) “Lankon”, rujnomə dast, 1990-1993
IV) Rabil Abidin bə Tofiğ İlhomi “Tolışə əsəron”, I kitobi

nıvıştəbıə mığəddimə, B. 2006, səh.5)
V) “Tolışi sədo”, rujnomə I dast, (1992- 1994)
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VI) Tofiğ İlhom “Tolışə əsəron”, II kitob, B. 2006, 128 səh.
VII) H. Məmmədzodə “Tolışi şair-ənıvışton...” “Tolış”,

rujnomə, № 1(6), may, 2002

TOLIŞİ ƏDƏBİYOTƏDƏ
ĞƏZƏL

Imrujnə tolışə ədəbiyotədə ğəzələ janri hestışe məxsusə vırə.
Dəvardə əsri 30-nə sorono jiqoşə bənə Zulfuqar Əhmədzodə,
Mızəffər Nəsirli yolə sənətkoon, iyən co mıəllifon dılədə rast
omeydənimon bə ğəzəl nıvıştəyon. Boçi? 2-3 arqumenti səbəb
vardeydən. Bolşevikə hukumət sıftədə rəğbət nişo doydənıbe
bə klassikə: kanə musiqiyə aləton, kanə şeerə janron, kanə
adət-ənənon, klassikə şairon, navkonəni sənətkoon... məruz
mandeydəbin bə zumandə təzyiqon, bə sərtə hucumon. Hətto
əruz vəzniyədə nıvıştəyon, mərsiyon bəvon xoş omeydənıbe,
quya ımon burjua devri meresin... Məlum məsələy ki, ğəzəl
həm klassikə şeeri janre, həm əruzədə nıvıştə beydə, quya ğəm
–ğussə vardeydə, nastaljiyə hisson olovneydə, insoni bə dumot
bardeydə, odəmon mudrik, ağılmand kardeydə... Əmma ki, jıqo
hol–ğəziyə bo bolşevikon sərf kardeydənıbe: bəpe ko əkəyon -
divıjon hiç fikfam nıkəyn, (bəzıneyn ki, kiyon çiçon
kardeydən); bəpe hiç ğəm nıbəyn (ko–sənətiku sardon bəbeyn);
bəpe hejo bəsə şoy-şoysə bibun, əhvolışon bənə çəxməxi bıbu,
əncəx ko bıkəyn. Fikfam kardey (bahand: kef karde) fəğət bo
məmuron omə... (hejo ısətən jəqoy, intasi tike co curəy...)

XX əsri 80-nə soron orəxədə Azərboyconi Milliyə Hərəkoti
(Tolışə Lıvemoni) vaxtonədə bo ğəzəl janriyən xəşə rujon
omeyn. Lankonədə “Fovcul - fusəha” ədəbiyə məclis sənibəton
bə fəoliyət dəşe. Lankoni Ənıvışton İttifaq zumand be, bə tırki–
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bə tolışi nıvıştə uzvon vey bin. “Ruşnə” tolışə poeziyə
məşğəlon bino be. 90-nə soron lap sıftəku Tolışi mərkəziyə
şəhronədə (Lankon, Ostoro, Lik, Masalli) rayonə rujnomonədə
darc be tolışə səyfəyon. 20.02.1992-nə soriku çap be “Tolışi
sədo” rujnomə, Boku şəhrədə tolışiədə 15 dəyğəynə (?) radio-
qəp beşe bə efir... Tolışə maholədə bə tolışi handey–nıvıştey
dəb eqıniey, tolışi omutey-qəp jəy bə yolə hərəkot oqarde:
tolışə mahneon nıvıştə bin, bə tolışi handə muğənniyon beşin
bə məydon. Baloğlan Əşrəfov, Cavad Rəcəbov, İsrail Məm-
mədov, Səməd Tolışi iyən co sənətkoon məşhur bıkə çəvon bə
tolışi handey be. Xanəndon de mıosirə tolışə şairon əloğə
zumand be, çı yəndısə çok–çokə ğəzəlon nıvıştə be,
məclisonədə handə be. Hətto Tofiğ İlhom ıştən şeir ənıvışti,
bəy mahne peyəğandi, ədəy bə muğənniyon (“Nazilə”) Ha
jıqo-jıqo, bə musiqi ən nezə janr-bo ğəzəli po obe tolışiədə...

Çı ğəşənqe, çı şine tolışə zıvon,
Jobızın tojə şone tolışə zıvon.

Ətırış sıə vıli bu, ləzzətədə
Pərtəxole, limone tolışə zıvon.

Quş bıdə bə bılbıli, çıç votedə?
Votdə: vılə xəndone tolışə zıvon.

Arifonku xəbə bıstən, bəvoten:
Qovhəre, həm mərcone tolışə zıvon.

Ha bıməson, məvotən jıqo –jəqo,
Çe hikməti xəzone tolışə zıvon.

Tofiğ İlhom, sıxan ıme oxoy:
Çəmə nənə zıvone tolışə zıvon. (5)
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Tolışiədə ğəzəl nıvıştey məşhur beədə-ğəzəl  nominə janro-
nədə qıləyni beədə veyə rol bıəşe se qıləy di şairon, ruşinfikon
-“əhli-urfonon” (Şağlase, Şilvo, Ğızlıvo) Hejo tolışə
ədəbiyotədə inqilob bıkə sənətkonən çə unvano beşə şaironin.
Həmon mərkəzon ədəbiyə məktəb hisob kardey həniyən rost
bəbe. Boçi ki, tolışə ğəzəli ən yolə ustodon perəsən bı ədəbiyə
məktəbonədə: Ğəzəlxonon dastə qıləyni sədə şeydəbe Vəlişah
Əliyev, Rza Musayi, Mirtəği Xilqət, Fikrət Əsğərov...(Lankon,
Şağlase); qıləyni navədə şeydəbe Əli Nasir, Namiq Sadıqov...
(Lankon, Şilvo); çə qıləyni sədə mandeydəbe Tofiğ İlhom,
Xanəli Tolış, Camal Lələzoə... (Masalli, Ğızlıvo)

Həlbəttə, tolışə zıvonədə ğəzəl nıvıştə şairon sə beydənin de
voteyon, veyin tolışə ğəzəlxanon: Xan Əhməd Nahid (Lankon,
Tukəvilə), Bəxtiyar Ruşin (Boku), Əbdulrza Əhmədov
(Masalli, Mədo), Nurəddin Rəhim (Cəlilabad, esə Lankon),
Zahir Əzəmət (Lankon, Penə Nuədi), Ehram(Sumqayıt)...(Oşko
vinde beydə yalinə Azərboyconədə çı tolışə ədəbiyoti ofəyə
coğrafiyə, ğəzələ janri ofəyə əhotə mərə; hələ ğurbətədə ıştə
inə zıvonədə - tolışiədə de ofeyəvonəti dastko bıə sənətkoon
voteydənimon)

Tolışə ğəzəli ən vey populyar bıkə sənətko Tofiğ İlhom, ən
vey, iyən ən çok bınıvışton Mirtəği Xilqət, Namiq Sadıqov,
Xan Əhməd Nahid iyən co kəsonin.

Cəllod ki məsəmbe, kinə, cəllod tınişbən.
Doəkəs çımı umri hejo bə bod, tınişbən.

Zındəş çanədəm cəbrı – cəfo vində ıştıku?
Kofir nıboşən, kofiri avlod tınişbən.

In zulmı ki, tı karde bəmı, hiçki nıkarde,
Çı Həccocisən zulmədə ustod tınişbən.

Şeyton ki be ki, bəzni mıni roədə bekarde?
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Bekarde çı ro, şeytonisən zyod tınişbən.

Reçinə kinon, ım rose ki, noz bəkarden,
Həmməysə zulumko, dodı –fəryod tınişbən.

Iştə umurı eşği roədə noə, Xan Əhməd,
Məcnun voteydən, əv hejo, əy dod, tınişbən! (3)

Ğəzəli nıvışte hestışe xosə ğaydon: beyt-beyt nıvıştə beydə.
5-10... beytisə zyod beydəni. İminə beyt ıştə arədə, peşonəni
beyton 2-nə misro de 1-nə beyti sətron həmqafiyə beydən: aa,
ba, ça, ca... Oroxnə beytədə mıəllifi təxəllus oko doə beydə.(2)

Kali “əhli–nəzə”on (fikir xıvandon) jıqo hisob kardeydən ki,
ğəzəli hıccə vəznədən nıvışte bəbe: qasbu əruzi zınəkəs nibu,
dərs bıdəkəs, omutəkəs nıbu? Har omutəkəsən əruzi ğayda–
ğanunon peqəte zındəni. Bəs ğəzəl mənıvıştəmon? In janr
dəparçiy? Əve ki, hıccə vəznədən hestin ğəzəl bınıvışton...

Anə şımə roysə nəvəm, çımı lınqon ovış vitə,
Qardeydə sə, siyo bə çəşon, sutə dıli tovış vitə.

Tağətım ni, deştə həmron qəp bıjənım, dard bıvotım,
Bıremonış ni i cınqır, çı sıxanon hovış vitə.

Az biabır bim dı eşği, bəsə bınəm çoknəy kolo,
Joqo bızın benamusi dı deşmeni hovış vitə.

Ki bə həxi dim oqardə, lınqəpuşnəş doəşe bə xəy,
Sıftə - oxoy çə odəmi dimış siyo bə, qəvış vitə.

Xilqət çiçe, millət çiçe, ozodəti, zillət çiçe?
Həxxi tikə dərkış kardə, çı Cəmoli şoy-voş vitə.(1)

Ğəzəli  mıvzu dairəş tanqe. Əsosinə mıvzuş mehibbəte.
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Fəğət bə sosialə məsəlon, bə təbiəti reçinəti, bə insonon qəhrə-
monəti, pokəvonəti, bə cəmiyəti noqisətiyon həsr bıə ğəzəlonən
hestin. Həmonə mənzərə vindey beydə tolışə şairon, tolışə
ğəzəlxanon əsəronədən:

Bəkəşem çanə cəfo, ha bebəfo?
Nıkarde bomı bəfo, ha bebəfo.

Daməbe çəş bə çəşi, dıl bə dıli,
Boçi zay karde həvo, ha bebəfo?

Çəmə koy bərhəm bıkə ki be jıqo?
Əçəyən dıl bıtəvo, ha bebəfo.

Nıkarde mını bəqəm, doğ jəy bəmı,
Bəçımı hanən məvo, ha bebəfo.

Pyedəme çı yodədə bekəm tıni,
Dıl demı qətdə davo, ha bebəfo.

Yarəsə bə Xanəli yarə məjən,
Və məkə bə Ğızlovo, ha bebəfo! ( 4)

Əv roste, yolə həxe ki, tolışiədə ğəzəl voteədə bə yod dəşedə
Mirtəği Xilqət. Tolışə maholədə ğəzəlxon–şair zıneydən əy.
Tofiğ İlhomi ruf, Xilqəti ustodon Vəlişah iyən Rza Musayi,
tolışə zıvonədə ğəzəl nıvıştə co sənətkoon rıncin əbınin,
inşəAllah, çı sıxaniku: Həxe ki, Xilqəti ğəzələdə misliş ni,
Xilqəti ğəzəlonədə bıə sənətkoəti hiç kiyku ni !

OKO DOƏ BIƏ ƏDƏBİYOT:
1) Camal Lələzoə “De Lələ sıbət”, M-2007, s. 48
2) “Ədəbiyyatşünaslıq terminləri” B. 1978, s. 38 - 39
3) “Lankon”, (1990 – 1994), rujnomə komplekt, “TZS”, №
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93 (23.11.91)
4) Xanəli Tolış “Şinə çay”, B. 2001, s. 64
5) Tofiğ İlhom, “Tolışə əsəron”, II cild, B. 2006, s. 102

XAN ƏHMƏD NAHİD -
İNƏ ZIVONİ ŞƏHDİ-ŞƏKƏ

BƏ MYON BINƏ ŞAİR

(I nıvıştəy)
Xan Əhməd Əli zoə Mirzəyevi (Xan Əhməd Nahidi) Lan-
konədə har kəs zıneydə: şair-ğəzəlxan, mıəllim, Tukəvilə

myonə məktəbi direktor, ”Payız yağışı” (“Pozi voş”) şeerə
kitobi mıəllife. 1948-nə sori moəo bıə Lankoni rayoni Tukəvilə

diədə. Oroxniyəşe Azərboyconi Devlət Pedaqojiyə İnstituti
fizika

fakultə. Xan Əhməd Nahidi həniyən çok zıneydə Azər-
boycon hınəsənəti, ədəbiyoti ofəyevonon, ələlxusus şairon, de
şeeri-sənəti dastko bıəyon, poeziyə həvəskoon: sofə-təmizə
mehibbəti tərənnumbıkə şair, inə zıvoni-tolışə zıvoni şəhdi-
şəkə bə myon bınə pokəvonə şair, xəlqi kəsutə məişəti, beçizə
rujqori bə ğələm sə tolışə şair, deştə fəlsəfiyə qənoəton bə
bəhandon fikfami mənən-rufən qıda bıdə filosofə şair, devri
noqisə cəhəton tənqıd-ifşobıkə satirikə şair!..

Hələ votdən: har çiyon boho bedə,
Diə bəkaş çimi orəx çoko bedə.
Nə marde ım pisəsə, nə ku bedə,
Əçəy das hiç bə çokə koy oməni,
Hələ kəynəy, sol omə, moy oməni!..(II, № 20)

Xanəhməd Nahid 1980-nə soriku Lankonədə sənibəton bər-
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po bıə ”Fovcul-fusəha” ədəbi məclisi məşğəlonədə fəal şirkət
kardəşe.

Boku “Məcməuş-şuəra” ədəbi məclisi rəhbəron bə Lankon,
bəştə həmkoon mehmon omeədə Xanəhmədi bıriyemoni
vindeydən, bəy heyron beydən. De “Xan Əhməd” nomi şeer
nıvıştə bı cıvoni “Nahid” (Zohrə- Venera) təxəllusi doydən.
Demiən ıştə devri vəzminə şair-Ələkbər Şahid çı cıvonə
istedodinə şairi nomi bəştə nomi peğandeydə. Çı hadisəku Xan
Əhməd ğurur famedə, yolə məsuliyət hiss kardeydə. In hadisə
bo Xan Əhmədi ğəzələ ofəyevonəti, şeerə sənətkoəti layiğinə
ərməğon beydə.

Kamə vaxt dəvardeydəni ki, Xan Əhməd Nahid dəvət səydə
Bokuədə fəoliyət nişo doə ədəbi məclison uzvonku. Devri
məşhurə şairon (Ələkbər Şahid, Rustəm Samit, Həkim Qəni,
Ələmdar Mahir, Şahin Fazil, Hacı Mail, Oqtay Zəka-Bokuədə;
Mirsalam Muasir, Mirhaşım Musafir, Şəkər Aslan, Ziyafət-
Lankonədə) ivrədə, i məclisədə nışteydə, şeer-ğəzəl handeydə,
mızokiron bardeydə. Çə vaxtiku qıləy nominə şaire, çəy şeeri-
ğəzəli bəhandon-məsəkəson dılon fəthbıkə sənətkoy Xan
Əhməd Nahid !

Kinəlim, çı eşği roədə beimonim, boy bırəs,
Tı mahaşt nokom bımardım, az cıvonim, boy bırəs.

Çiç bəbe, insof bıkə, məkışt mıni, kofir məbi,
Be əyən ki, iştı poədə az ğıbonim, boy bırəs.

Iştı dıl sardə osone, sanqe - sığe, zındənim,
Dardı doy, çarəş kıve bəs, bedəmonim, boy bırəs.

Tı nıvoş, con nibədom, ğəssəm bıbu bə Xaliği,
Boy çımı coni bısən, məvot əvonim, boy bırəs.

Çımıku ki çiç voteydən, həmmə bıhton voteydən,
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Az həmon Xan Əhmədim, həmon-həmonim, boy bırəs.
(I, № 61)

Dəvardə əsri 80-nə soron oxoy, 90-nə soron sıftəku bino bıə
Milliyə Hərəkoti navədə bışonədə qıləyən Xan Əhməd be. De
dılısoxti  həvəs nişo doydəbe bəştə tolışə xəlqi rostbemoni.
Fəol iştirok kardeydə əholi bə siyohi səyədə (1989), tolışə
tarixi, çəy mədəniyyəti, inə zıvoni təbliğ-təşviğədə. Rayonə
qəzeton “Tolışə səhifon”ədə, “Tolışi sədo” rujnomədə,
“Şəfəq”, “Sıxan” jurnalonədə iyən co mətbuə orqanonədə dərc
beydə çəy həm bə tırki, həm bə tolışi şeeron, məqalon.

Har dı zıvonədə nıvıştə bıə şeeronədə Nahid Tolışi avlod
bey, tolışə balə bey yodo bekardeydəni, ıştə inə zivoni, dədə
yurdi təsvir-tərənnum kardeyku si beydəni, harçi deştə nom-
nışoni  bə ğələm səydə. Əslən-nəslən tolış bıə çanədə “şairon,
şairçəmon” aşmarde bəzınem ki, ıştə inə zıvonədə dı kəlimə
sıxan pehandəşon ni, ya tırkiədə nıvıştə əsəronədə i kərə Tolışə
maholi hiç nıbu qıləy vırəy nom qətəşon ni. Əmmo Nahid
tırkiədə bıə şeeronədə Tolışi maholi vırəbəvırə nomon oko
doydə; ımən çəy pokəvonəti bə myon bınə barizə cəhətonin:

...Kaspinin körpəsi- Talış dağları
Açıb ətəyini dənizə sarı...
...Uca ”Dəmbəlov”u səmaya dirək,
“Velbutun” ilk qarın ilkin məkanı...
...Bir özgə aləmdir Talış mahalı,
Dənizdir,meşədir,dağdır,arandır.
Bu dilbər gözəlin üzündə xalı,
Xan çinar vüqarlı Xan Lənkərandır!
(“Talış diyarı”, III, s. 96-97)

..Bir aləmdir ”Əyuə qəvol”, “Ovədə”,
Çox gəlmişəm oduna da, ova da...
O gədikdən “Nışandə sığ” görünür,
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Şiş qayalar sisə, çənə bürünür...
...“Şonəkon”un çəmənliyi bir xalı,
Çox gəzmişəm burda eşqli, havalı...
(“Bu yollardan keçmişəm”, III, s.99)

Xan Əhməd Nahid nivişteydə dı vəznədə: əruzədə, hıcədə.
Əruzədə klassikə şeeri ğəzəl, mıxəmməs, təxmis, qəsidə,
mədhiyə, mərsiyə... janronədə hestışe çokə əsəron. Hıcədə bə
ğələm sə bıə çəy təmsilon, poemon, 8, 11 hıcəynə çosətron,
peğandəyon, çarpozə ğafiyəynə şeeron bə nomin.

Nahid kiyku, çikiyku nıvışteydəbu xəlqiku omə frazon,
ifadon, dədə-bobo sıxanon oko doydə, ıştə rufiku dəvoneydə,
bə tojə təm-tum dənoydə sənibəton oqordıneydə bə xəlqi. Çəy
“Həvuş”, “Kıtı”, “Lorun” (1990) təmsilon handey kifayəte ki,
Nahidi bini çanədə bəştə inə zıvoni dəbastəbey, bəçəy xəzinə
bələdbey şoyd bıbəmon:

“ Kıtı qəv bə qujdi nırəse,
Vote: Piydəmni, bu doydə”
(məsəl)

Kıtı bo dumə harde,
Veyış hərəkət karde.
Qəvış nırəse, vote:
Əv şışbe, mı naharde.
(“Kıtı”,I, № 39)

Yaxud məsəle, voteydən:
“Də xəlvəte, pıvos bəq”;

Lorun şanqone bəştə:
“Az kijon bəqim”- votdə.
Çoknə həşi beşeydə,
Niyo beydə kıl-kımotdə.



256

(“Lorun”, I, № 39)

Hətto çəy tərcumonədə - Aşıq Ələsqəriku, Musa Yaqubiku
peqordınəyonədə xəlqiyə sıxanon veyə vırə qəteydən:

Nomerdi nom hiç əvoni bə hisob,
Merd i bəbe, çəy dıqlə nom əbini.
(Aşıq Ələsqər,“Əbıni”, I, № 80)

Araziku vey çiyon dəşəm bə sə,
Jıqo məzın çə dimo dasım kəşə.
Bəştə dıli səyım siyo sığ dəbastə,
Çı dınyo ın siyo sığ kavu əbini.
(Musa Yaqub, “Əbıni”, I, № 73)

Fəlsəfiyə-didaktikə şeeronədən qonə-vəzminə fiki bə bəhan-
don hoston rosneyro istifodə kardeydə xəlqi sıxanonədə:

Vişə əbıni har kımot,
Har avədə voş əbıni.
Enıqətoş mori dumi,
Əçəy detı koş əbıni...
(“Əbıni”, I, № 44)

Boştə hamsiyə nıpiyəkəs
Hejo bemos, bedu bəbe.
(“Du bəbe”, I, № 44)

Bə fəğıri “bıjən-bıjən” votəkəson vey bəbe,
Əncəx çətinə rujədə peştədə mandəkəs ni...
Xan Əhmədən vey kam zıneydə ısətnəni odəmon,
Bənə mısılmon umməti ıştə kəy ğandəkəs ni.

(“Divani”, I, № 44)
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Bə ustod M.Şəhriyari nominə əsəri (“Bə Heydərbobo sə-
lom”) nəzirə nıvıştə bıə poemədə Nahid bə ğələm səydə çı
tolışon soyə jimoni, xəlqi betəvonə məişəti, ğədimə adət-
ənənon, tolışon dastkoəti, cəmati qonə-bədə rujon.

Səkırt bıdəmon ki, Şəhriyari məlumə poemə bə əksərə tolışə
şairon betəsir mandəni. Əbdulrza Əhmədov, Camal Lələzoə,
Xan Əhməd Nahid i.c. ımrujnə tolışə sənətkon bə həminə
poemə nəzirə nıvıştəşone, ıştə əğıləti-nuperəsəti təsironku bəhs
kardəşone:

“... Bə tuəvezə asbi penıştey-tojney;
...çuə ğəmə-ğılınc dastədə, çuə tifanq duşədə şanqo tosə

maştə dave kardey;
...“biris-biris”, “ənzəli”, “əvvəli”, “sudəşone” hənəkonku si

nıbey;
...Nəvuzə idi vaxtonədə de Mıslimi, de Həşimi moğnə jəy,

bo kışti ğande şey;
...çamçə dastədə Şamira day “saz jəy”, nəğıl- daston votey,

tosə rujobə quş doy;
... zımıstonə şəvonədə şəvnışt dəvoniey, boxlə qılvoniey,

ku- kırçə, bıştə- pışt bə arə vardey;
... rujəmoədə sıbədəli əştey, de rujə bıqəton bə i sufrə nıştey;
...Nozi nənə dıvo-səno kardey- hırdənon amin kəşey...
...çiçon-çiçon bə yod omeydənin-təsvir beydənin çı Xan

Əhməd Nahidi “Dəvardə rujon qəp” poemədə!(1992)

Sə sipibe, əmənən piəmerd bimon,
Çı zəmonə sıği jiyo hırd bimon.
Manqi bə nav bə qıləy kə qırd bimon,
Bə yodomon əğıləti dəğande,
Az votıme, əğılon quş eğande...
(“Dəvardə rujon qəp”, I, № 105)

(HESTIŞE DUMO)
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OKO DOƏ BIƏ ƏDƏBİYOT:

1)“Leniunç”-“Lənkəran” (rujnomə) “Tolışi zıvonədə
səhifəon”, (1990-1992)

2)“Tolışi sədo” (rujnomə), №№ 6, 20
3)Xan Əhməd- Nahid, “Payız yağışı”, L- 2003.
4)“Şəvnışt”, № 1 (2006)

_______________
(II nıvıştəy)

Çəmə ımrujnəni tolışə şairon həmməy ofəyevonətiədə so-
sialə-məişətə lirikə qəteydə vey mıhumə vırə: Xəlqi rujqori çok
nıbeye yəğın səbəb. (mıştəhu bıə, ləğə jiyo mandə, kaftor bəsə
bıə, ali həx-huğuğonış dasto sə bıə, devlət-hakimiyətış nıbə,
zəmini jiyə-peyə sərvətonış bə xaric kırniyə bıə, daməbıəkəsış -
sə post kardəkəsış obıriyə bıə-həbs kardə bıə, ğıryətmandə
zoonış vıjniyə bıə-məf kardə bıə, ar-namusinə kinonış de
məişətə ğayğıon zəlil kardə bıə milləti hol məqər çok bəbe?)

Xan Əhməd Nahidi bə Rza Musayi “Ha mehmona, həni
çəmə kəy məvo” pencriyəynə (har bəndış penc riyə) cəvob
nıvıştə bıə “Moy oməni” (1992) şeeri hande-hande 90-nə soron
sıftəku bino bıə vəşyənəti, kəsotəti, hərc-mərcəti, xəlqi tasə
jimon omeydə-mandeydə çəmə çəşi vədə: ruən boho, qujd
boho, nun bə dast omeydəni ; Dardon həmməy bə həşə qıniyə,
luzi dard həmməysə səye:

Voteydəş bə mehmoni: məvo həni,
Qujd-ruən oqardə bə dəvo həni,
Tojneydəş mehmoni de ləvo həni,
Bəvoten: Çimi das bo doy oməni,
Hələ kəynəy, sol omə, moy oməni!
(“Moy oməni”, I, № 100)

Tənqidiyə-satirikə şeeronədə noduzəro qətəkəson, yəndı
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dumo votəkəson, de məmuron sifarişi hiç-niyədə bəyəndı dim
mandəkəson, bıhton-du pesoxtəkəson, bə həxi otəş jəkəson,
həxi otəşədə sutəkəson... ifşo kardeydə Xan Əhməd Nahid:

Kon vırədə məfət nıbe, vitimon,
Dınyo əşte, əmə hejo hıtimon.
Esət həmməy bəsə ıştə hutimon,
Çı moə mo bəm– bə tolışi handənim,
Zulfuqarım konco mande, zındənim.
(“Ki karde?”, I, № 55)

“Vote zındənim” (1991) Xan Əhməd Nahidi vəzminə
tənqidiyə şeeronədə qıləye.

XX əsri 60-nə sorono jimon bıkə ruşinfikon ocizə əhvoli
ifodə kardeydə ın şeer. Bəvədə zıvononədə jıqo qıləy ifodə
əzbərbe: “bıvotım, bəkışten, nıvotım, bəmardem”. Ruşinfikon
qırd hiç-puç kardışe ın dıdiməti, dıdıləti, dıtirəti!

Çand ruje dılədəm qıləy şeer heste,
Nıvote zındənim, vote zındənim.
Jıqbızın əv qıləy zılmoti sığe,
Əy nə şodoy, nə peqəte zındənim.

Yani əvotniş, xəlqi çəşədə ebəqıneş, Xıdo payluo qınoko
bəbeş, cəhənnımi otəşədə bəsuteş; bəvoteş, hukməti çəşədə xar
bəbeş, tıniyən, ıştı avlodonən bəqəten-ebəqəten bə turmə, ya
bəkışten, ya qin bəkarden...”

Xan Əhməd Nahid ın vəzyəti obrazinə şiklədə jıqo ifodə
kardeydə: Rostə sıxan votey, həx votey- “jıqobızın zılmoti sığe,
peqətəkəsən peşmone, penıqətəkəsən!”

Çiçe zılmoti sığ? Yəğın bəhandon yodədəy yunanon ın
əfsonə: Makedonijavoj İsqəndər de Xızır peyğəmbəri (ə)
şeydən bə zılmotə dınyo. Əyo vey əhvoloton omeydən bə
çəvon sə. Qıləyni ıme ki, oqardeədə Xızır (ə) dovnə pur
kardeydə de zılmoti sığon. İsqəndər voteydə: “In çı koy tı
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kardeydəş, sığon boçiyey?” Xızır (ə) de zevıləsırəy yıqo cəvob
doydə bəy: ” Im qıləy çiye ki, peqətəkəsən pəşimone,
penıqətəkəsən!” İsqəndər de rışxəndi voteydə bəy: “Sığ bə çımı
çiçi lozime, bəştə bo bıkəm, axmaxim az?” Peşo məlum beydə
ki, məvotbən ləl-cəvohirotinbən həmonə sığon !

Nahidi bə sıxani doə məno-məzmun, mınosibət de klassikə
ğələmxıvandon mıqoyisədə tamom fərğine. Məsələn, peqətə-
mon Xan Əhmədi boştəno kumir- pərəstişqo, ğıbləqo peqətə
ustod Məhəmməd Fuzuli devrədə bə sıxani bıə mınosibəti:

Qıləy devrədəm ki, nəzmi kə bıə xo,
Şeeri vıjor kəsod, harçi bıə boho.
Ənədə beğeymət- beğədre nəzmon
Ki,  kufr handeydən reçinə kəlmon.
(III, s. 154)

Həx vote mışkul bıə çəmə zəmonədə, Nahid jıqo hisob
kardeydə ki, sıxani terə restə oqardə bə sıməter: qiyozəş siyə!
Məvuji put vində kaftey, pərən-pərən bıən tarsiku. Neçiyəvoni
ha piyeydəşe qıləyni bıqətiy çəvonədə, (fərə sıxani bıvotiy),
çanədə dom ğandeydə, (çanədə ğələm jəydə), qıləyni bə dast
vardey (vəzminə sıxan votey) zındəni!

Sıxani qiyozə siyə, restəş vılo bıə,
In səy qırd kardeydəm, ə səş vılo bıə.
Put vində kafteye- dastəş vılo bıə,
Çanə dom ğandeydəm, qəte zındənim...

Çı bəndi sənətkoəti həyron kardeydə odəmi: ”sıxani qiyozə
siyey, put vində kafte, dom ğandey” istiarə, sıxan–kafte,
zəmonə-put, kijədom–ğələm, neçiəvon–şair... təşbihə silsilə
təşkil kardeydə.

Xəlqi dardı-dıli vote nəbiybən,
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Ənə qone, bo peqəte nəbiybən,
Ğıbo zu omeədə, hıte nəbiybən,
Çan ruje, boylima, hıte zındənim.

Kali ruşinfikon dılpeqətə bin, səşon peqəte, şin bə xaric,
tarqvətən bin. Kali mıborizon sədo rost kardışone, həxışon
vote, qəteşone, turmonədə pıxneşone əvon. Kaliyon ehaştışone,
kıştışone ıştən. Mınəvvəron hestbin ki, ebardışone ıştə sədo,
ıştən-bəştə zardı-zuk bin, mandin “xəməni kəno”:

Vənəşə qıy bəsə kuli vindeydəm,
Siyo bıri boğo vıli vindeydəm,
Nodoni, xəbisi dıli vindeydəm,
Otəş–lov qəteydəm, sute zındənim.

Dastəy bəştə zəlilə pı-moə, xeyzoniro, dastəy bəştə sənəti-
koyro, kaliyon bə vətəni xıdmətiro, kaliyon səhhəti
nosozətiro... hay bo səbəbi mandin yurdədə, vətəni tarqkardeyo
deştə vışkiye nıznəşone, xəlqi holi vinde-vinde, xəlqi dardi
kəşe-kəşe hut bin bəsə ıştə!

Xan Əhməd, orzuon mandin dılədə,
Deşmenən nıbu hiç çımı holədə.
Peqətım ıştə səy çı məholədə,
Az vite piydəme, vitey zındənim!
(IV, № 1, 2006)

Xan Əhməd dəvom kardeydə ıştə aşiqonə-lirikə şeeronədə
klassikə ənənəon. Çəy şeeronədə bıə obrazon, rəmzon, ğəlibə
ifodon, bədiyə vositon bə Ş. İ. Xətayi, M. Fuzuli, S. Ə. Şirvani,
Ə.Vahid i.c. ğəzələ ustadon əsəronədə bıə bədiiyə məziyəton
mandeydə. Nahidi lirikə ğəhrəmon iştəni saxtətiyədə de Şeyx
Sənani, səbru-ğərolədə de Musa (ə), əmmo zılmu-cəfoədə de
Xumari, de Fironi mıqoyisə kardeydə ıştə pəvəndi . Demiyən
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ıştə şeeri təsiri, məno vəzmi bə zu vardeydə:

Tolışə kinə, çı reçiniş, tı ğəndisə şiniş bomı,
Ğənd bənə tı şin əbıni, anqivinə şoniş bomı.

Mıni bənə Şeyx Sənani çı dini-imoni bəkaş,
Əncəx bomı fərqı nişe, tı imoniş, diniş bomı.

Tınə Xıdo, bə insof boy, ənə bəmı zulum məkə,
Joğo bızın ki, az Musam, tınən ki, Fironış bomı.

Çımı nomən Xan Əhməde, bıdə həmmə dınyo bızno,
Iştı kəybəsə az nokəm, tı potoşoş, xaniş bomı. (I, № 41)

Hıcə vəznədə nıvıştə bıə çoriyənə (çoli) “Mıhtocim” (1991)
peğandəyədə çı aşıği rostbıə ah-nolə har sətırədə dılon doğ
kardeydə. Nahid jimoni təsiron bə ğələm sedə de bədiiyə
təzodon (antiteza), de mıboaliğon (hiperbola), de bədiyə
sıvolon (ritorikə), de mıqoyisə -təşbehon:

Iştə bəxtım dəvinədə bekardə,
Zımıstondə az bə voşi mıhtocim.
Eşği roədə ıştə çəşım ku kardə,
Esət bəştı bə siyo çəşi mıhtocim.

Poeziyədə vey votə beydə: “şəv-ruj bəmeydəm”, “ənə bə-
məm, ars əvəzi xun ru kardeydəm çəşono”... Nahid voteydə:
“Eşği roədə ku kardəme ıştə çəş!” “Ənə bəməm, nime çəşdə
həni ov!..”

Bə hicroni tağətım ni, tovım ni,
Ənə bəməm, çəşdə həni ovım ni.
Iştı tono bo vığande hovım ni,
Çiç bıkəm, bə kafte kəşi mıhtocim.
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Jıqo bışo, ın həsrət Aşiği bəkışte, nənə ahi-imon iqləliyə in
zoə çı dasto bəşe, nənəş beson bəmande:

Jıqo zındəş betı mande hosone?
Con çiç bıkə, məqər ım con osone?
Çımı nənə demiən hejo besone!
Bəştı coni jə otəşi mıhtocim.

Xan Əhmədi şeeronədə sətırə jiyədə bıə məno-məzmun çəy
ofəyevonətiədə rəy-rə rast omə bədiiyə vositonədə qıləye. Hejo
penə bəndədə şair “aşiğ bəmarde” əvəzi, nıvışteydə “nənə
beson bəmande”. Demiən həm tolışə folklori votemonon oko
doydə, həmən metanomiyəku istifodə kardeydə, fikfami,
məzmuni, şeeri təsiri - maraği zumand kardeydə:

Səm sipi bıə, ə sıftənə holım şə,
Tı ki nıbiş, jıqo zındəm, dılım şə.
Hurmətım şə, devlətım şə, molım şə.
Az bə qıləy hışkə toşi mıhtocim. I, № 1, 2006)

Mılxəs, Xan Əhmədi şeeron deştə sənətkoəti, deştə bədiiyə
məziyəton i restədə mandeydən de klassikon nıvıştəyon!

OKO DOƏ BIƏ ƏDƏBİYOT:

1) “Leninçi”-“Lənkəran” (rujnomə) “Tolışi zıvonədə
səhifon”, (1990-1992)

2) “Tolışi sədo” (rujnomə), №№ 6, 20
3) M. Fuzuli “Səçınə əsəron”, B. 1980, 242 səh.
4) “Şəvnışt”, № 1 (2006)
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XANƏLİ TOLIŞ -
HAFTO SINİNƏ ŞAİR

Ağayev Xanəli Şirəli zoə (Xanəli Tolış) moəo bıə marti 2-də
1940-nə sori rayon Masalli Ğızlıvo diyədə. Oroxniyəşe 1958-
nə sori Bədəloni myonə məktəb, 1969-nə sori BDU tarıx
fakultə.1961-2003–nə soronədə Ğızlıvo iyən Dəlokobə həştsorə
məktəbonədə sıftə mıəllim, çəyo 25 sor ko kardəşe çə məktəbi
direktor. Peşo ijən ıştə ixtisaso Ğızlıvo myonə məktəbi
mıəllimbıə. 70 sinədə koədə beşə, pensiyəvone. Haft zoə-kinəş
perosniyə, çand nəvə -nəticon xıvande.

Xanəli Tolış çı Azərboyconi ımrujnə navbışıə şaironədəy.
Çəy 50 sorə bədiiyə ofəyəti yolə irs, vəzminə xəzinəy. İminə
şeir 1954–nə sori bə ğələm səşe. İminə mətbuə şeir dərc bıəşe
1958- nə sori Masalli payoni rujnomədə - “Yeni həyat”ədə.

Xanəli Tolış həm bə tırki, həmən bə tolışi nıvışteydə,
Azərboyconi vıjınə şaironədə qıləye. Har dıynən zıvonədə bə
nomin çəy şeeron. Azərboyconi Ənıvışton İcoli uzve. 6 qılə
şeerə kitobi mıəllife.

Şairi ofəyəti səvon, ilhomi honi rijə səydə çı tolışə
folkloriku, çı klassikə ədəbiyotiku. Təsodufi ni ki, Zulfuqar
Əhmədzodə yolə ustod hisob kardeydə boştəno:

Tolışə şairon dədə Zulfuqar...
İlhomi ıştıku səydən, Zulfuqar..
(“Vənəşə”, M. 2000, səh. 37)

Tolışə şeeron nıvışteədə veyə təsir bıəşe bə Xanəli çəy xosə
inə-Xanımə dodo.(Diəkə: N. X. Məmmədov “Xanəli Tolış”.
“Tolışi sədo”, 08.09.1992. № 11) Ə dodo ki, tolışi kino sənəti
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rostbemonədə hestışe yolə xıdməton. Xanımə dodo har
məğomədə əzbər əvoti tolışə folklori nımunəyon, mahneyon,
peğandə- pehandəyon, mərosimə- movsimə nəğməyon, Z.
Əhmədzodə şeeron, 30–nə soronədə tolışə dərsvononədə çap
bıə materialon. Xanımə dodo qıləy yolə xəzinə be, çı tolışi
mədəniyəti, çəy hınəsənəti veyəzın be. Çəy təsiriku şaire çəy
zoon (Xanəli, Camal), aktyore (Əliyar), sıxani ustoy (Xan-
verdi). Hətto nəvonışən tolışi kino sənəti ofəyəkonin,
kinoaktyorin (Nicat, Taleh). Əve ki çı Xanəli Tolışi bədiiyə
nıvıştəyon sıftəku bə oxoy qıləy jıqo xətt (deviz) omeydə-
şeydə:

Dodo zıvon – Xıdo zıvon!
İnə zıvon – şinə zıvon!

Şairi bədiiyə ofəyəti dairə qeşe. Çəy həm lirikə-aşiqonə
ğəzəlon, çosətron (çolion), penconə (penclion) -şəşonə
(şəşlion): ”Ha bebəfo”, “Iştı çəşon”... (lirikə şair); həm
yumorinə-satirikə-tənqidiə-zərfətə bəhri–təvilon, əruzədə
mıxəmməson, mıstəzadon: “Zındənim”, “Ha mamu, vəse, həni
ko məkə”... (satirikə şair); həm fəlsəfiyə-aqilonə həştsətron
(həştlion), qəsidəyon: ”Çəmə dınyo”, “Heyıf, çımı şeeron
yətim bəmande”... (filosofə şair); həm islami dini, İmom
Huseyni şəhidəti, Azərboyconi–Ğərəboği şəhidon təbliğəkə
mərsiyəon, minacaton, diniyə şeeron: ”Namaz”, “Bə meydon
Əkbər şeydə”... (momin-dindoə şair), həm hırdənon tərbiyədə
yolə xıdmətış bıə əğılə şeeron: ”Vənəşə” kitobi şeeron (M.
2000)... (tərbiyəvonə şair), həm dınyo əğılə ədəbiyoti
nımunəyon bə inə zıvon peqordınə bıə əsəron (tərcuməvonə
şair), həm bə pokəvonəti, vətəndoəti, conbozəti, ğəhrəmonəti,
səyvonəti həsr bıə əsəron: “Haray”, “Haydı, tolışon”...(tribun-
şair, pokəvonə şair, vətəndoə şair, patriotə şair), ıştə bəhrə-
bınəvırə çı tolışə folkloriku peqətə bıə mahneon, nəğməyon:
“Ha xala kinə”, “Nozi”... (bəstəvonə şair) iyən co nıvıştəyon
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bahandon zıvonədə əzbərin.
Se–ço saniyə vi bıkəmon ıştə çəşon, nəhəmon hərom,

bıvotəmon: Xanəli Tolışi “Befərə avlod” iyən “Şinə çay” vəse
ki, şairi əbədi bıjivni poeziyə aləmədə. Bə har dıynən şeeri
nıvıştə bıən behisobə nəzirəyon. Səftər, Qəzənə, Tofiq Nicat
iyən co mıosirə məşhurə tolışə şairon bəy nıvıştə nəzirəyon
“məşhuri- devron” kardəşe Xanəli Tolış. De cəsorəti vote bəbe
ki, Xanəli Tolışi təsir ojə-oşko vinde beydə ımrujnə tolışə
ədəbiyoti bınovononədə!

H. Məmmədzodə nıvışteydə: “Befərə avlod”, “Şinə çay”
iyən co nıvıştəyon çı Tolışi diyonkuş qətə, Urusiyəti, İroni,
Avropə har vırədə jiyə tolışon zıvoni əzbəre...”(“Tolış” rujn. №
1 (6) may, 2002).

“Befərə avlod” bəhri–təvili şon–şohrət anə qeşe ki, hisobım
karde: bə tolışi nəşr bıə har rujnomədə, har almanaxədə, har
səyfədə çap bıə ın şeer. ((Diəkə: “Leninçi”, 24.11. 1990. TZS,
№ 46; “Çağırış”(Masallı), 1991, TZS, № 2; “Tolışi sədo”,
08.09.1992; “Tolış”, № 3 (8), iyun, 2002 ... i. c.))

Kali vaxt şair bə devri zərbəyon, bə devroni doə əzon-
əzobon tov vardey zıneydəni, boştə tolışə xəlqi bastənə arzu–
niyyəton nokoməti vindeədə qıybəkul mandeydə, nıqorəti
kardeydə: Iştə qıləy məşhurə şeerədə jıqo voteydə: “Nıvıştə
şeeronım yətim bəmande”. Tolışə xəlqi səyvonə şair Səftər
(Eloğlu) məvuji çı həmməy bəhandon fiki ifodə kardeydə,
bəştə ustodi jıqo dılvanqi doydə: “Ne, ne, yolə şair, tı hiç vədə
benıbəşeş çı yodo! “Şairi şeeron yətim nibəmande”!

***
Xanəli Tolış Azərboyconi bınəynə vətəndo, pokəvonə

avlode. Dəvardə əsri 80–90-nə soronədə bə qijəl omə Milliyə
Hərəkoti navbışonədə qıləyni əvbe. 1988-nə sori 17 noyabriku
jıqo bə Milliyə Lıvemoni nığo bıdəbe. Məvotən, ısət hestışe 70
sin, Xanəli pi bıə. Cismən bə çəş jıqo çidə, fəğət rufən hejo
cıvone. Bo Azərboyconi, bo tolışi səyvonəti, bo Ğərəboği
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ozodəti mıborizə bıbə Xanəli ısətən ıştəni mıborizə cəbhədə
zıneydə, bə harrujnəni hadison ıştə tatə mınosibəti ifodə
kardeydə şeeronədə, mıhozironədə, şinə ləfzə qəponədə.

Oroxnə manqonədə, tojə sori sıftədə nıvıştə şeeronən
handeədə iyən yəğın kardeydəş ki, Xanəli ilhom bəsə poysəy,
şairi dıl çı nıvışteyku si beydəni. Bə hadison fəolə mınosibət
nişo doydə, devri aktualə mıvzuon bə ğələm səydə, məmuron
iyən çı xəlqi arədə şe–şe nığıl bıə dərıjiə dəon vindeydə, haray
kəşeydə. Təhsili neqativə tərəfon, devri bə mınəvvəron,
alimon, mıəllimon, bə səvodi, bə maarifi biqonəti şairi dıli
dojneydə. Falşivə (suniə) diplomon hisob nişone, dızdon, saxtə
koon, xəlqi bə dastdənəyon, narkotikə, oçıniəti, piəçınəti,
besəvodəti məmləkəti bənə mırıti kırçıneydə-hardeydə, əmmo
çimi vəy bıqət nişe. Bə əsliki alimon, mıəllimon, sənətkoon fik
bıdə ni. Imon vəşi mardeydən, bimi–bəy dast okardeydən. Çiki
hestışe  peşt, day, pul, rışvə doydə, dəşeydə bə nav, şeydə bə
vəzifə. Beğabiliyətə, besərıştə, bebınə, besəvodə dumbılışton
rəhbərəti kardeydən bəmə. Çəyo voteydən: “Azərboyconədə ni
elmi inkişof, ixtiro, kəşf ni, dınyo ən befərə məmləkətonsən
mandeydəmon bə dumo”:

De tarifi kardən dəvə,
Besəvodi doydən bə və...
Dı kərə dıy nıznəkəson
Eqınyən bə puli xəzon.
Hukm doydən korə pəson!
Bə səvodi cır doydənin!

Senzura ni, sıxan ozod, nəşr karde sərbəst, çap kardey
bemaneə. Azərboyconıj bıbi, sıxan penıhandi, mahne nıvoti,
şeer nınıvışti? “Şairə xəlqışon” votə bəmə. Nəşrə xərcon çəmə
məmləkətədə həmməy məmləkətonsə vey–vey bohoən bıbu,
iyən çap kardeydəmon ıştə “siyo–sipiyə nıvıştəyon”. Har
zonədə çand qıləy Ənıvışton İcoli heste, çəyən həzo–həzo
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uzvon. Çoki–bədi çı yəndı co karde mahole. Anə bınıvışt heste,
hiç kəs hiç kəsi kitobi handeydəni, har kəs bəzu rosneydə ki,
əncəx ıştəni bahandiy. Fəğət şeeri, şairbey ən vocibə cəhəton
yodo bekardeydən: obrazəti, bədiiəti, məcazəti: fikfami de
bədiiyə vositəyon ifodə kardey!

Bənə Xanəli Tolışi! Əv həxə şaire. (Diəkə: “Şəvnışt” rujn.
№ 10- 11; 12.2006 – 05.2007; yaxud A.Bayrami “Ötən
günlərin işığında”, B. 2007, səh. 130 – 149)

Xanəli oxonə tolışə şeeronədən nəzə cəlb kardeydən hə-
monə cəhəton. Şairi har şeerədə heste tojə ifodə, tojə məcaz,
tojə nəfəs. Məsələn, “dıl okarde, dıl şo karde...” tolışə təbiiyə
frazon hay hestışe ıştə vırə. X.Tolışi lirikə ğəhromon vinde-
monə şəvədə jıqo nozə kardeydə deştə pəvəndi, bə həmonə
frazon tojəti vardeydə:

Çımı dılı ho karde,
Vindemonə şəvədə.

Yaxud “şəv dəvardey, şəv orəxey, şəv ruj bey...” ha joğo
sıxanon lirikə şeeronədə, klassikə poeziyədə vey oko doə
beydən. Xanəli Tolışi təsvir kardə aşiq ın fikfami təmom co cur
ifodə kardeydə: Hicroni sutə-mıncır kardə şəv eşği Həşi
pemeədə okuşeydə-emardeydə; yani Aşiq anədə əzobi bəpeştə
bəştə yo rəseydə, kom səydə çəyku:

Hicroni şəv emarde,
Eşği həşi sıveədə!

P.S. Çımısə kamişi sinnin bıə Xanəli Tolış həmən çokə
həmro, pokə inson, yolə şəxsiyəte. Çəmə boyli–bilə mıno-
sibəton, Milliyə Hərəkotədə, mıəllimətiədə, sənətədə bə ico
fəoliyyətədə bey, şair Xanəli Tolışi ofeyəvonəti həxədə çımı
tədğiğaton (otırneyəti) nişo doydə ki, çımı vey yolə hurmət
hestıme bəçəy ofəyəvonəti iyən şəxsiyəti.
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De dılosıxti bovə kardeydəm ki, şair Xanəli boyli jıqoşən
mənəynə umur dəbəvoniey, deştə dılokə şeeron, nəğməyon şo
bəkay əməni!

( “Tolışi sədo”)  02.03.2010

XİLQƏT (MİRTƏĞİ XİLQƏT):
ŞAİR – ĞƏZƏLXON

1972-nə sori Lankoni Şağləse diədə bə dınyo omə Ğafari
Mirtəği Talıbzodə de ğəzəlxon nomi məşhurən bıbu, çı
nomdori şairətiş həmməysə əfzəley. 1990-2008-nə sorono
qəzet –rujmomonədə Xilqəti çap bıə əsəron nəzədə dəvoneədə,
qıləy qeşə mənzərə çiyeydə bə çəş:

1) Təbiəti vəsf bıkə əsəron: “Əvəsor” (V);
2) Fəlsəfiyə dumoton: “Rubaiyon” (VI, s. 98);
3) Satirikə pencliyon: “Dəftərı de ruçkə hədər sıvne tı...”(VI,

s. 90-91), “Ərəğey dardi dəvo, bəçmı bı dardi dəvo ni...”(VI, s.
94-95);

4) Aşiqonə şeeron: “Bə qoroş holım xərobe, çımı dıl çı dardi
lone”(IV); “Vəs bıkə tı kam çımıku vız bıjən..”(VII); “Tı ısə
zındəş ımi, xəlq zındəni?..” (VI, s. 92-93); “Çoknə çımı dıldə
bətı ğəm nıbo?.. (VI, s. 96- 97);

5) Bəhri–təvilon: “Mıni qətdəş bə mizon, deştə mijon, con
səydən ıştı ə nozon, vəs bıkə boy dıl mədojon, ruj nin ki betı
mandə rujon...” (VI, s.111)

6) Poemon: Tolışi ədəbiyoti tarıxədə iminə dəfə de Mirtəği
Xilqəti dasti “Leyli iyən Məcnun” nıvıştə bıə (VII)

7) Mərsiyon. Xilqəti bə Kərbəlo futuhati həsr bıə mərsiyon
bə nomin. Ərəbi-farsi, şəriəti, “Ğıron”i çok zınə, çok handə,
məlahətinə sədoşbıə Mirtəği bəştə cəddi həsrbıə mərsiyon ıştən
handeydə məclisonədə.
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Oşko vindey beydə ki, bo Xilqətiyo formə, janrə hudud ni.
Əsosən eşğiku, mehibbətiku nıvıştə şair-ğəzəlxon kon formədə,
kon janrədə piyeydəşe, də ğayda nıvışteydə. Əncəx çə janron
dılədə məxsusi meyl hestışe bə ğəzəli:

Çımı dıl, veye şeeri reçin bıkə,
Ğəzələ janri boştə səçın bıkə

Çı har məclisi zinəte ğəzəl,
Xıridmandon sənəte ğəzəl.

Ğəzəl bıvot məşhuri-devron bıbu,
Handeyən, nıvışteyən hoston bıbu !
(III, s. 44)

Klassikonədə Məhəmməd Fuzuli (XVI əsr, İraq) boştəno
yolə ustod peqətə Xilqət çəy pəndi–nəsihəti dırıst bə vırə
rosneydə:

“...Xilqət ıştə iminə ğəzəlon bəştə mıəllimi edaşteədə, əy
kardəşnıbe bovə ki, çəy nuperəsə şoqird nıvışte bəzıne ımoni.
Jıqo zıneydəm ki, hiç ki bovə nəzıni karde ! Çumçiko ğəzəli
yolə şairon, poeziyədə ıştə nom-nışon bıə sənətkon de hodi
nıvışteydən. Mande esə qıləy şoqird komilə ğəzəl bınıvışto...”
(F.F.Əboszodə) (VI, s. 4)

Janron dılədə bə ğəzəli jiqo ğeymət doydə Xilqət:
– Aspo (şair) biş, bə şeeri məydon beşiş, ğəzəl ıştı vədə

HINƏ PARÇİNEY: Bəpe ğəzəl bıvoti ki, çı parçini dəvardiy,
ğalib beşiy. Ğəzəl nınıvıştə şair behınəy!

– Kinə piyəy, aşiğ biş, ğəzəl de kinon nozi, de eşği purbə
XIRCİNEY, eğandiy bəpe əy bə qıy: bəpe ğəzəl bıvotiy ki,
pəvəndi dıli bıstəni bə dast, bəyon bıkəy ıştə eşği. Aşiği ki,
ğəzəl nıvote, sərostə aşiğ ni !..

(RƏMƏL: Fə”ilAtun fə”ilAtun fə”ilAtun fə”ilun)
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Şeeri məydondə ki aspoş – hınə parçin ğəzəle,
De kinon nozi, de eşği purə xırcin ğəzəle.

Şairi təb”ədə vey çəşmə ki, şərbət ru bıko,
Jıqo zındəm ki, həmon şərbəti dorçin ğəzəle.

Şəvı-ruj az ğələmi tişə bəkardem dastədə,
Bə mehibbətdə mı Fərhad, çımı Şirin ğəzəle.

Çı Ğıroni dıle Yasin ki, dılon lorzonə dıl !
Bızınən: şeerə kitobon–dıle, Yasin–ğəzəle.

Aşiğon dardiku əv zız-zızi vey kırdi jəydə,
Çanədən zız bıbu, vindəm, bomıno şin ğəzəle.

Çı tolışon ki, zıvon qınye bə tilsim, lol be,
Iştikum az məsə, Xilqət, əçəy ofsin–ğəzəle! (VI, s. 80)

Mirtəğiku bıə talanti bə buruz doəşe ıştən nuperəsə vax-
tonku. Myonə məktəbədə handeədə nə boloədə, ranqədə, rəfto-
rədə, əxloqədə, nəən dərsədə, qəpədə, sədoədə fərq doydənıbe
hırdənonku. “Çok-əla”ən haneydənıbe, fəğət bənə bəy muğami,
əruzi, şəriəti, farsi-ərəbi bızın nıbe, iyən hiç kəs bənə bəy bə
tolışi ğəzəl nıvışte zıneydənıbe...

Roste, pıəş məlo, inəş muğamati çok zınə nəslədəy, əmmo çı
istedodi bə myon beşey hestışe vocib qıləy amil. Əvən Mirtəği
nuperəsəti bə Tolışi Milliyə Lıvemonə devri təsoduf kardeye.
Mirtəği Xilqət mıhiti mivəye ! Dəvardə əsri 80-nə soron
oxoədə bə sə jəydə myonə məktəbi (1989); ləzi bədiqə bə əsqər
şeydə (1990-1992); Peş əsqərəti 21 sininə hırdən bə Lankoni–
Azərboyconi məşumə tarixiyə hadison şoyd beydə (1993-
1995); Bənə çand qılə conboza hırdənon əvən mıddəti
Rusiyədə, Ukraynədə ruj dəvoneydə (1996- 2004)...

1993-nə sori Tolışə məhol ıştə telıə (ğızılə) devri jiyedəbe,
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zəmonə yolə odəmonədə qıləyni–“Lankon” qəzeti həmişə-
redaktor rəhmətşə Şəkər Aslan jıqo nıvışteydəbe Mirtəği
Xilqəti həxədə (Bəvədə Mirtəği hestışbe 21 sin):

“...Doğru deyiblər ki, görüb–götürməyi bacaran adam üçün
həyat özü böyük bir məktəbdir. Onun hər addım başında
müəllimi var. Xilqət təxəllüsü ilə talış və türk dillərində yazdığı
qəzəllərlə Lənkəranda şöhrət qazanan yeniyetmə Mir Təği
Talıbov ilə tanış olandan sonra bu mühüm həqiqətə bir daha
inandım...

...Əruz vəzninin müxtəlif bəhrlərindən baş açır. Qəzəlləri ilə
bu vəznin ən qabil bilicilərini belə heyrətləndirir. Klassik Şərq
poeziyasının ənənələrinə sadiq qalaraq yazılarında müdrik
fikirlər ifadə etməyi bacarır. Lənkəranda Mirhaşım Talışlının
rəhbərlik etdiyi “Fövcül–füsəha” ədəbi məclisinin üzvüdür.
Xilqətin getdikcə ustalaşmasında bu məclis mühüm rol
oynayır...” (IV)

Azərboyconi poeziyədə 3 vəzn (pamuyon) oko doə beydə:
əruz, hıcə, sərbəst şeer. Əruz çe ərəbiku omə. (Azərboyconi 7–
13-nə əsron poeziyə fəğət bə ərəbi–bə farsi bıə; 13–16–nə
əsron şeer ərəbi-farsi-tırki; 17–19–nə əsronki farsi–tırki; 20–
21–nə əsron nıvıştəyon tırki–urusi bıən) Ərəbiku əruz 19 bəhre
(baxşe). Əmma 14 sasornə Azərboyconi şeerədə şairon oko
doəşone cəmi 12 bəhr. (I, s. 351–370) Nuperəsə tolışə talantinə
zoə Mirtəği Xilqəti istifodə kardəşe çe 12- də 10 qıləyniyədə!

HƏZƏC: Məf”Ulu məfA”İlü məfA”İlü fə”Ulü
Şo bim, bomıno ıştə diyən nimsırə karde,
In dıldə biş, axır çımı condən vırə karde. (VI, s. 60)

II. RƏMƏL: FA”İlAtün fA”İlAtün fA”İlAtün fA”İlAtün
Deştı hicronon, mı vindəm, ım dılım ki, sığ be zındə,
Əmmo deştı xoli vinde bəs boçi dıl doğ be zındə? (VI, s.10)

III. MUTƏDARUK: FA”ilün fə”il fA”ilün fə”il
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Iştı səy mu vey darze, darz əcəb,
Zincir əy bıkoş fərze, fərz əcəb. (VI, s.56)

RƏCƏZ: Müftə”ilün məfA”ilün müftə”ilün məfA”ilün
Astovə osmonondə dey az bəmeku nəmış qətə,
Boy bıkə ruşnə, ın şəvi zılmoti aləmış qətə. (VI, s. 103)

MUZARE: Məf”Ulü fA”ilAtü məfA”İlü fA”ilü
Dardonku sutdə dıl, çəşədəm ars be zındəni,
Çəy dıl ki sığ bə, hiç bomıno pus be zındəni. (VI, s. 53)

VI. MUNSƏRİ: Müftə”ilün fA”ilün müftə”ilün fA”ilün
Az çəşə mıəm, bəy votə, qıysəm əçəy vində xol,
Mandə bıbu əv əyo bəy ni, bızın, hiç zəvol! (VI, s. 22)

VII. MUCTƏSS: MəfA”ilün fə”ilAtün məfA”ilün fə”ilün
Çəşonkum iştı çəşon kəynə vindəm az ni beydə,
Bızın, çəşon çımı, Vallah, çı han–hıton si beydə. (VI, s. 17)

VIII. MUTƏQARİB: Fə”Ulün fə”Ulün fə”Ulün fə”Ulün
Sə ros kardəniş, haşteydəş eşği sır tı,
Qirəm hiç nıdəş maç, bəmandeş fəğır tı.
(VI, s. 58)

IX. SƏRİ: Müftə”ilün müftə”ilün fA”ilün
Bəy şeydəm aşiğ, bə dılım nez nıbo,
Har qəpədəş, rəftorədəş noz nıbo. (VI, s. 38)

X. KAMİL: MütəfA”ilün mütəfA”ilün
Tıniş eşği şoy bənə sıftənə,
Mədə əy bə voy bənə sıftənə (VI, s. 110)

Xilqəti ən vey oko doə bəhron:
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1) rəməl (15 nov iyən variantonədə 58 ğəzəl) 2) həzəc (14
nov iyən variantonədə 27 ğəzəl). XIII əsrədə İzzəddin
Həsənpur//Həsənoğlu nomədə şairi 2 qılə sıftənə bə tırki
nıvıştəbıə şeeri təhliləkon şoy–şoy kardeydən ki, “bini bə tırki
zıvoni çoknə reçin hıteydə ın dıqlə ğəzəl!” Bəs Xilqəti ın
xıdməti əvəzi çoknə bədoy çəmə tolışə xəlq, çəmə tolışə zıvoni
bonovonon ki, bini Xilqəti ıştə inə zıvon rosniyəşe bə kon
fayə!!

“Xilqəti dıl qıləy ovəynəy. Bəy eqınə ruşnə xəlqi piyeku bə
məşəl oqardə çəşə arsonin. Xilqət əvoni deştə sıxani ruşnə
ijənən bə xəlqi oqordıneydə...” (Vəlişah) (IV)

OKO DOƏ BIƏ ƏDƏBİYOT:

I. Əkrəm Cəfər “Əruzun nəzəri əsasları və Azərbaycan
əruzu”, B. 1977;

II. “Lankon”, rujnomə dast, 1990 – 1994, “TZS”, № 20;
III. Məhəmməd Füzuli. Əsərləri. 5 cilddə. I cild. B. 1958;
IV.“Tolışi sədo”, rujnomə I dast, 1992- 1994, № 7; 28;
V. “Tolış”, rujnomə, № 18 (23), 2003;
VI.  Xilqət. “Ğəzəlon”, B. 2005, 112 səh.
VII. “Şəvnışt”, rujnomə, № 1, 4, 2006; № 14, 2008;
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VƏLİŞAH -
ŞAİRON ŞAH

(esse)

Bə yolə sıxanon "Yolon sıxan” votə beydə, bəyo ne ki,
sıxani əvot yolə şəxsiyət bıə, bəyo ki, çəy kardə sıxani bıəşe
yolə məno, ə sıxanon bə məxlogi mənəviyə-tərbiyəviyə təsiron
bıəşe. Tolış ğədimə xəlqən bıbu bə mənəvi-əxloği-tərbiyəvi
təsir kardə mudrikə sıxanon ehtiyoc hesteşe. Bəyo ki,
mənəviyoti tavzı çəşonədə xəlqi ğədiməti qoni kardeydəni bəy.

Tolışi zıvon qıləy zənqinə xəzinəy. In xəzinə ıştəni bə buruz
doydə xəlqi ali məclisonədə, ədəbiyotədə, hınəsənətədə,
folklorədə, şairon poeziyədə. Bı roədə ərkonə ğədəm şodoə
şaironədə qıləyni–tolışi siprişə şair Vəlişah Əliyeve. Şair
bərosti ıştə xəlqi səbarzə həkime. Vəlişah ğəbul kardeydə tolışə
xəlqi  har tələboti bənə ıştə coni doji. Şair çand sorone ki,
mışğule de əzmi dəçəy "mıolicə”.

Bokuədə, 80-nə soron orəxədə, 90-nə soron sıftədə "turk”,
"turan”, "turan elləri”, "biz turkuz” sıxanon məseyku bə con
omə, tanqənəfəs, tanqədıl bıə tolışə tələbəon dıli məlhəm,
dılarəm bıə çəy "Çəşon ruşin” şeer. Vindəkəson voteydən ki,
novrəstə tələbəon ın şeeri de qıləy vəcdi vıteydəbin ki, nə ki
ruşin əbin çəvon çəşon, hətto çə çəşon otəşiku ruşin əbin dəvon
həmsohbətbəyon çəşonən. Şubhə ni ki, "Çəşon ruşin” tolışi
poeziyə ali lə`lonədə (qovhəronədə)  qıləyniye, ə devri tələboti
mıkəmməl təmin kardə şeeronədəy, ıştə aktualəti qin kardəşni
hejo ısətən:

Sə bıkə ısət bəmə, çəşon ruşin.
Qəp jəydə zıvon çəmə, çəşon ruşin.
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Do bimon bo soğnəyo lozim bimon,
Sard oməy, kındə bimon, ezım bimon.
Nızımon tanqə çəşdə nızım bimon,
Çəş ruşin çəməy həmə, çəşon ruşin,
Qəp jəydə zıvon çəmə, çəşon ruşin. (I, səh.17)

Niyətım “Çəşon ruşin” ne, “Bəvarde” şeeri təhlil kardeye.
İnşəAllah, çı şeeri təsiriku, həm tolışə baləliyon mənəviyot

zənqin bəbe, həmən co şairon bı roədə kaştə doon şiv bəjen,
havzə bəbeyn... , iyən һәmәn, omə nəsli cıvonə şairon nımunə
bәzınеn ın şeeri bоştәnо...

Məlum məsələye ki, kutləviyə mətbuatış-əsosən telerədioş
nıbə xəlqi şairon çətinəti kəşeydən deştə xəlqi unsiyət
kardeədə. Sosialə mışkulaton jiyədə oqıniyə xəlq esət, vey
vaxti, beydəni şeeri hayədə. Iştə xeyzoni xirtədə bıbıri, kitob
bıstəni, bəçəy hande ıştə vaxti sərf bıkəy–ımən çətinə məsələy.
Bəs Şair ıştə sıxanon bəştə xəlqi çoknə bırosni?

Vəlişah tolışi mudrikə şaironədəy, çəyən nişe ənə vaxt ki,
çəşkəy ki, kəynə tolışı telekameron ıştə obyektivi tuş bəkan
bəy, əvən də vositə qəp bəjey deştə xəlqi. Şair de sipirişə nomi
ıştə xəlqi xəy-şərədə iştirok kardeydə dılısoxti deştə
həmişəbohorə şeeron. Şağlaseədə iyən ətrof diyonədə jəqo
qıləy vəyə ni ki, bə Şairi şeeron mıraciət kardə nıbu.

Tolışə zıvon məhbuse tolışi vəyərınonədə. Bı zıvonədə bo
vəyərınə vote bəbe ki, hiç çiy nıvıştə bıəni. Xəyrə-dıvo, vəyuə
kinə, bəqəzoə bə tolışə zıvonədə tarifə şeeron kamiyətiku hejo
korığ kəşəşone milləti ğeyrətinə zoon. Çəmə sipirişə Şairi bı
roədə şodoə po pok bəbe, inşəAllah!

Cı Tolışi iyən çı  zəmonə Nizami Qəncəviye Vəlişah... Yolə
sıxanon kardə, yolə merdə Vəlişah... Bə yodome, vəyədə Şairi
“Bəvarde”şeerış çoknə votışe - de purə qəvi, de yolə vəcdi:

Deşmen məqət, dustış heste,
Dust bıqətoş dust bəvarde.
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Çınığ çıl ğəz çoli bındə,
Dastojəti dast bəvarde. (I, s.10)

Bo bəqəzoə bəsə bımisə çokə nəsihət çiç be bəzıne? Çəy ən
məsuliyətinə dəyğon çiyo jıqoşəye. Ən çokə ğəzənc dusti vey
beye. Bəsə bəysən xeyrinə iyən çətinə ğəzənc deşmeni dust
kardeye. Xəsisə odəm bə hiç kəsi xəyr ədəni, dustış əbini.
Dastojbey lozime ki, dustı vey bıbu! Mıkəmməl qıləy nəsihət...

Çı ğızıli ni bərabər,
Dənəmeku əv be əzbər.

Ranqış nıdoy purşəy ğədər,
Pulo barşie, pos bəvarde. ( İnən əyo)

Çokə inson, çokə dust bənə ğızıli qıləy çiye. Iştə dustiku
rıkən bıko, bo dusti "namə ğızıl” bəbe, "ranqış” əqardıni, peşt
əqordıni... "Bərk”ə (pulo-polad) duston bərk arişiyedən, pas
qəteydən.

Tarə noydən otəşisə.
Ast ekardə çuy əqlə sə.
Mı yolonku jıqom məsə,
Dıl bısuto, ast bəvarde.

Bo dustəti kardey ə dıləsuton çokin ki, rufış urfani bıbu,
dusti dıli dardi rə dərəsiy. Dust benıbəşe "Hışkə pojonədə”.
Yəni dust əqətnin  “peştım bıbu, odəmım bıbu...”

Umu bıbo, imon bıbo,
Səğ bəmandeş tufon bıbo.
Dıli həmro şeyton bıbo,
Ə dıl har koy nəs bəvarde. (İnən əyo)

Ən xosə dust, ən zumandə həmro, ən etiborinə həmto Xıdoy,
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iyən bə Xıdo bəndəti kardəkəson. Dust benıbəşe bə Xıdo umu
nıbə, imon nıbə odəmədə. Xıdo lənət bıko bə Şeytoni iyən dəy
dust bıəkəson...

Otəş veyən bərk bısuto,
Bəqine bə ovi xoto.
Ov pebəşe bəka xəto,
Bəçəy səyo yas bəvarde.(İnən əyo)

Harçi həddış bənine... Xəyri dı şəri arədə, otəşi dı ovi arədə...
Dahiyə şair Cəlaləddin Rumi vey sohbət okardeydə ıştə
irfaniyə şeeronədə çı dusti de dusti arədə səmimiyətə pardə
labud bey barədə. Rumi voteydə: "Bo ləzətinə xorək patey
ovən vocibe, otəşən, əncəx arədə ğəzən nıbo, hiç nişe xəy”.
Ğəzənədə bıə ov, iyən kiyədə sənoə bıə otəşiyən həcm bob
bənine bə yəndı . Yani ğəzən bəpe ğıçbəpur bıbo de ovi, kiyə
vey bıboşe ezım, "ov pebəşe bəka xəto”, obəkışte otəşi...

Şeeri ın bəndi handeədə fəxrım karde ki, çəmə eli şairi
fikron ali məqom bıə çı dınyo klassikə fəlsəfiyə şairon penə
mərtəbonədə. Dıqlə dahiyə Şairi fikron çoknə bini bob
omeydən bəyəndı.

Vəliş tınən bəbəyş noşi,
Bəs ın dardi ki əkəşi?
Vey kəs ıştə cır bıə aşi,
Bəştə ağıl xas bəvarde ( I, s.11)

Ne sipiriş... Əmənən noşi nimon... Bəməsemon ıştı nə-
sihəton... Xəlqi şoyşoyədə dastbədast bədomon, çəy dardonən
ivırədə bəkəşemon. Iştı votə "ağılmand”on, bəşen boştə cır bıə
aşi” mıştəri nəvəkəson arədə. Çumçıko çımı tolışə xəlqi hestışe
bənə tı ən çokə dustə şairon!

MƏZAHİR SOF ƏHƏDOV
Talış.info.2010
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ZABİL MƏDOJ – 50
DE RUJQORİ BƏ

CANQ BEŞƏ ŞAİR

Cəmili Zabil Məhərrəmzodə (Zabil Mədoj) moəo bıə
12.07.1962-nə sori rayon Masalli di Mədoədə. 1979-nə sori
oroxniyəşe Mədo miyonə məktəb, Həmonə sori təhsil səşe
Boku 14 numrəynə kollecədə. 1981-82–nə soronədə Sovet
hukuməti roədə sərbozəti kardəşe Monqolıstonədə. 1983-86–nə
soronədə jiyə, fəhləti kardəşe Ulyanovski viloyətədə.

Çı əsri sıftəku məskun bıə Urusəti Sankt-Peterburqədə. İyo
2002-nə soriku çap bıə “Tolış” qəzeti redaksiyə heyətədə (de
F.F. Aboszodə, H.Ə.Məmmodovi, Q.F.Cəfərzodə) ko kardəşe
bə ico. Qəzeti əməkdoon bə dim bekardəşone mavuji Zabili
fitri talant, çoknə bəvoten, əvon kəşf kardəşone Zabil, Zabiliən
bə təm-ləzət vardəşe çəvon çapkardə qəzet. (Eyzən M. Ə.
Sabiri (1862-1911) de “Molla Nəsrəddin” jurnali (1906-1932)
əhvolot).

Zabili ənə iyo bino noəşe ıştə elmiyə- bədiiyə- publisistikə
ofəyəvonəti: tolışə zıvoni luğətvonəti, folklorşınosəti, şairəti
əsosinə pişə kardəşe boştə, “Tolış” (2002-2006), “Şəvnışt”
(2006-2006) “Tolışi sədo” (2009-2011) “Tolışon sədo” (2011-
…) qəzetonədə, interneti saytonədə, facebooki səyfonədə, nəzə
cəlb kardeydə deştə qeşə fəoliyəti: bə tolışi-bə tırki nıvışteydə
şeeron, “Mədo lətifon” rublikə jiyo tolışə anektodon bə ğələm
səydə, “Tolışə toponimon” tərtib kardeydə, “Yolon sıxanon”,
“Tolışə nıfinon”, “Tolışə dıvo-sənon”, “Fatmə nənə folklorə
boğçə” nomon jiyo tolışə xəlqi şifohinə qəpi materialon qırdə
kardeydə - doydə bə çap.

Oxonə vaxtonədə facebooki səyfonədə tolışi luğətvonəti,
tolışi fauna iyən flora aləmi həxədə məlumaton, fotoon dərc
kardeydə deştə nəzmə şərhon bə ivrə.
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Haliyədə de Tolışi Milliyə hərəkoti ən fəolə şəxsiyəton bə
ico bənə ictimoiyə xodimi fəoliyət nişo doydə Sankt-
Peterburqədə: boştə xəlqi rostbemoniro əməli koon kardeydə,
tolışə xəlqi vədə sinə jəydə, xəlqi heste-ni bə dınyo bəyon
kardeyro tədbiron dəvoneydə, de duston- oşnon əloğə
oğəteydə, bə deşmonon cəvob doydə, xəlqi həx-huğuğon
mıdofiyəro bə dınyo təşkilaton ovardeydə, tolışə zıvoni tilik
beyo, çəy ədəbi zıvoni sıvneyro bəşəv-bəruj bə hərəkəte…

Zabil Mədoji elmiyə-bədiiyə- publisistikə ofəyəvonətiədə bo
bəhandon vey marağin bıə sahə, həlbət ki, çəy şairətiye.
Dəvardə 20 sori mıddətədə Zabil Mədoji şairəti çəmə çəşi vədə
jiyku bə pey rostbıə- puxtə bıə, imrujnə tolışə şairon restədə
qətəşe loyiğinə vırə, qıləy nomdorə şair bıə. Sıftə əncəx ıştə inə
zıvonədə, esə çok nıvışteydə bə tırkiən. Məsələn, oxonə 5
sorədə Zabili interneti saytonədə, qəzetonədə dərc bıə şeeron
qirəm 35 qıləyni bə tolışibu, 17 qıləyni bə tırkiye. Hərənqoni
Zabili 10 sor bənav nıvıştəyonədə sənətkoəti, şeeri ğaydə-
ğanunon qusurinbe əzınibu, əmmo oxonə soronədə bə ğələm
səyon çı cəhoto bexəton, hətto komilə səviyədən.

Mıqoyisə bıkəmon:

Boboki ha nəvə vıron,
Çı Zərduşti handə dıvon,
Mədoj bəştı xoki ğıbon,
Tolışıston, Tolışıston! ( 1; s.5)

Xıdo, bıbır jələvoni,
Ohoc məkə hiç əvoni,
Həni bı dardi dəvo ni,
Imon boçi ku bedənin? (“Bedənin”, 7)

Zabil mıosirə şaire: deştə har şeeri, har mıvzu, har ovardi.
Zabil ımrujnə jimonədə bəsə omə bə har hodisə əlbəsahat nişo
doydə ıştə mınosibəti, ya deştə şeeron, ya deştə nıtqon,
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replikon, ya internetədə, qəzetonədə dərc bıə məqalonədə! Kon
dusti noməruje, movardəruje, fotbəruje, həlbət ki, Zabil ıştə
mınosibəti iminə rosneydə bə dınyo ictimoiyəti! In operativəti,
dığəti, cıskəti, hərorətinə ehtiromi nişo doy Zabili təbiətədəy!
Məsələn, həm Nəvuzəli, həm çəy dıminə zoə Emili şəhidəti
həxədə, həm Hiloli repressivə qətemonədə mıosirə şaironədə
iminə sədo bekə, deştə otəşinə şeeron bə xəlqi, bə dınyo
ictimoiyəti ovard bıkə məhz Zabil Mədojbe!

Millət zındə ıştı nomi,
Fəxır kardə deştı nomi,
Nom peğandə bəştı nomi!
Tolışi usto, dədəli!
Şinə boyli Nəvuzəli! (“Bıbaxş”, 6, 1)

Vindənimon çoki-bədi,
Zındənimon yəndı ğədi,
Həx bəbarde, Vallah, rə- di,
Maq dəmə bə canqe, bilə! (“Vanqe, bilə”, 6)

2) Adətən şairon de eşği-mehibbəti vəsf- tarifi omeydən bə
poeziyə mərə, aşiqonə şeeron nıvışteydən. Iştəni Məcnun,
Kərəm, Fərhod... zıneydən, Bənə Məcnuni zəmonəku şikat
kardeydən, ıştə aləmədə bə ku-kəməndon viteydən, bənə
Kərəmi de ahi-nolə məholi suteydən-mıncır beydən; Bənə
Fərhodi kılınq jəydən eşği roədə...Ne, ne, Zabil Mədoj 2-3 qılə
mehibbət şeeri hesteşbuən, aşiqonə şair ni, patriot- vətənpiyə,
millətpiyə, xıdopiyə, dinpiyə şaire! Iştə eşği-mehibbəti bəştə
Vətəni, milləti, bə Xıdo, bə islom dini dəbastə şaire!

F. F. Əboszodə nıvışteydə: “Əv bo eşği, mehibbəti oməni bə
poeziyə. Əv omə qıləy ruj bıbəmı boştə xəlqi- Fatma nənə boəy
əmonət oqətə tolışə xəlqi!... İminə rujiku dəmande bo pehande
çəmə xəlqi dardon, nıbeşe nə han-hıt, nə rohati... zo-zo bəməy
bo Tolışi... Bəməy bə zoon- kinon ki, rujqori dasto əsir-yesir
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eqıniyən bə Rusiyə şəhron, ıştən iyo, kədəkiyon əyo, mandən
çəşbəro:

Çəşbəro bəmande odəm çanədə?
Ha hıteədə kə-bə vindəm hanədə.
Bənə hili ləvo nimon konədə,
Çımı hili jəydən, az vitdəm- şeydəm,
Səy bə sıği, çıği bə səy az jəydəm...”(5)

Zabil Mədoji dini şeeron bənomin. Şair ıştə şeeronədə təbliğ
kardeydə dini-islomi dəqəron, dəvət kardeydə bəhandon bə
şəriəti, bə dini ritualon:

Zabil, tı vəse əndə bəməyş, karde şikoyət,
Əncəx de Xıdo hıkmi bəbe şo ə viloyət,
Xəlqış bıbo nımoj, rujəqəv, hiç nıko ğıybət,
Tarif çı Xıdoy! Əy bıkə tarif: Bədo fırsət! (3)

Bə Həzrət Əli (ə) şəni həsr kardəşe qıləy monumentalə
məsnəvi (poema-daston) “Şucaəti- Əli” nomədə. Bə Kərbəlo
futuhati, bə əhli-beyti şəhidəti nıvıştəşe çanədə mərsiyon,
novhon, sinəjənon həm bə tolışi, həm bə tırki:

Ruqəyyə zıvonədə mərsiyə:

Suteydəm beov, təşi,
Şinə pı bımand, məşi”

Bə ki asparde əmə?
Ki bəkay nozə bəmə,
Im çe cur ko be dəmə?
Boy bıqət çımı kəşi,
Şinə pı bımand, məşi! (2)
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Zabil Mədoji poeziyə şe-şe bəştəməxsus beydə. Çəy sıftənə
nıvıştəyon bəhrə səydə çəmə tolışə nominə ədibonku. Zabili
təbiətədə, xosyətədə, xarakterədə usyonkorəti, inqilabiyəti, bə
noduruston etiroz bə i sə dəvasteydə əy bə Əli Nasiri poeziyə:
“Ha Xıdo, az çiç bıkəm?”, “Çiç bıkəm?”, “Şinə
nənəm”,”Tolış”, “Ha Tolış”, “Şinə mo”... nıvıştə bıə məhz Əli
Nasiri poeziyə təsiri jiyo. “Çoko bəbe çəmə oxo?”, Oxo çoko
merd bəbeyş?”, “Iştı ağli ko ni, balə” i.c. şeeronədə ıştəni nişo
doydə Vəlişahi təsir. Həmçinin Əhəd Muxtar, Xanəli Tolış,
Tofiğ İlham, Rza Musayi i. c. Tolışə zumandə şairon
nıvıştəyon təsir hesteşone Zabil Mədoji poeziyədə. Im qıləy
norohatə ko ni, qasbi lozimi qıləy vasitəybu. (Har şairi
ofəyəvonətiədə təsoduf bıə çiye)

Zabil Mədoji poeziyə bınə, rəğ-rişə bə nığıləyon şeydə:
Azərboyconi klassikə ədəbiyot, tolışə xəlqi folklor i.c. səvonon
bə formə dənəşe Zabil Mədoji poeziyə, ğoymə binovrəsə sərost
bıə Zabil Mədoji poeziyə! Vey zumande, zumandə bınəş heste
Zabil Mədoji poeziyə!

Mıqoyisə bıkəmon:

Şe-şe çəmə vəştə boğon şor beydən,
Kələ zoon fırse-fırse mor beydən.
Çımı şeeron çı voy bardə por beydən,
Tolış ısət bexıvande, şinə Mo-
Boçi mını şair zande, şinə Mo?

(Əli Nasir)

Rəsem, bənem sərinən bə ıştı dim,
Maçəm karde xosə çəşon, vey bəmim,
Oxoy mandim bı sinnədə az yətim,
Tat əbıni çı yətimon lonə, mo!
Sədo bıdə bəçmı sədo, şinə mo!

(Bəxtiyar Ruşin)
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Bəştı dıli dardon ğıbon,
Lınqi jiton qardon ğıbon.
Condə kəşə sardi ğıbon.
Çımı kəşon zu, şinə mo!

(Zabil Mədoj)

Tarıxədə vey rast qınyəmon ki, zidd bıən ədibon, rəssomon,
filosofon, ruşinfikon şəxsiyət dəçəvon ofəyəvonəti bə iyəndı.
Çə nodirə şəxsiyətonədə qıləyən hejo Zabil Mədoje. De Zabili
oşnə bıəkəson, dəy dimi dido bıəkəyon vindeydən ki, ın
xonəxo dırozə ləndəvurə odəme, dırozəkəş, dırozəlınq,
nəhənqə merde, hərəkət-rəvişədə sərt, qəpədə-famədə peyədə
bışıə şəxsiyəte. Əmmo şeeronədə çanədə bıvotış xeyirxoə
odəme! Zabil Mədoji lirikə ğəhrəmon xosyətədə mıloyim,
səmimi, soyə qıləy insone.

Bovə kardeydəm ki, Zabil Mədoji qəncinə ofəyəvonəti
jıqoşən veyə otırınon (tədğiğatvonon) hədəf bəbe, əvon
bərosnieyn bə bəhandon çəy bədiiyə-poetikə məziyəton,
inşəAllah.

OKO DOƏ BIƏ ƏBƏBİYOT:

1-Cəmili Zabil Məhərrəmzodə (Zabil Mədoj) “Millət mıni
məsdəni”, Sankt-Peterburq, 2003

2-”Facebook”, 30.07.2010
3-F.F. Əboszodə. “Talishpress.org”, iyul, 2010
4-“Şəvnışt”rujnomə,  № – 05, iyul, 2006
5-“Tolış” № 19(24) aprel, 2003)
6“Tolışi sədo”, 1) №№- 1(109) 2009) 2) 11(119), 19.05.11)
7-“Tolışon sədo”, №- 23(35) 30.06.12.
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DƏBASTONƏ

Vəsə sıxan ( F. F. Əboszodə)-------------------------s. 3-4

I SEMONƏ. TOLIŞİ FOLKLOR (ədəbiyə xılosə)-s. 5-8

Tolışi folklorədə Kərbəlo mısibət ––––––––––––-s. 9-12
Tolışi lətifon ––––––––––––--------------------------s.13-19
Əloləon, yaxud xəlqiku şəyon oqardeydə bəy ––--s. 20-27
Tolışi folklorə nımunəon –––––––––––––––-------s. 28-56

II SEMONƏ. XX ƏSRİ 20-30-NƏ SORONO TOLIŞİ
ƏDƏBİYOT (ədəbiyə xılosə)---------------------------s. 57-73

XX əsri 20-30-nə sorono tolışi poeziyə kali nımunəon.
1.Zulfuqar Əhmədzodə. “Dəvardə rujon” (poemaku i poə)
“Tolışi jimon”  (poemaku i poə)–––––-----------------s. 74-75

2. Muzəffər Nəsirli.  “Ğızılə ğoşun”––––––----s.75-76
3. Xanoğlan Quliyev. “Əvəsor”–––––––––----.s. 76-77
4. Qudrət Quliyev. “Çay”––––––––––––––-----s. 77-78
5. Ə.Hummət. “Çay”––––––––––––––––––----s.78-79
6. İsaq Bəşirov “Boğ”––––––––––––––––––---s.79
7. Qudrət Kazımov. “Traktor”––––––––––––--s. 80-81
8. Abbas Quliyev. “Oktyabr”––––––––––––---s. 81-82
9. Ağıq Mirzə. “Ruşnə eqınie”–––––––––––---s.83
10. Aşıq Afaq. “Bə Stalini”––––––––––––-----s.84

III SEMONƏ. IMRUJNƏ TOLIŞİ ƏDƏBİYOT.
(ədəbiyə xılosə)--------------------------------------------s. 85-92

Şair-dramaturq Akif Soltan (I-II nıvıştəyon)––– --s.92-101
Bəhmən Salehi ruşnə “Aybəjorəti klassikə” (hekayə”)
------------------------------------------------------------s.102-105
Bayrami- şair qerami (esse) (Məzahir Əhədov) “Ha bəştı
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qəvi ğıbon”------------------------------------------------s.106-110
Bayrami -”Xıdo nığo doə şair” (Xanəli Tolış)-----s.111-115
”Boştə bəxtiro nəvə şair”(Ğərəxani Mehman)----s.116-118
Camal Lələzoə “Bəştə yurdi soyb beşəmon” kitobi
barədə ray---------------------------------------------- s. 119-121
Bəxtiyar Ruşin (I-II nıvıştəyon)–––––––––––––-s. 122-131
De Cabir Nəsiri mısohibə–––––––––––––––––––s. 132-135
Cabir Nəsir “İnə zıvoni aşiq” (I-II nıvıştəyon)–––s. 136-146
De şair Əbdul Rza mısohibə ––––––––––––––––-s.147-151
Əbdul Rza “Tolışi ensiklopedikə şair “––––––––-s. 152-157
Əli Nasir- “Ha tolışa, çi heste, çi ni” şeeri həxədə dumoton

(esse)–(Məzair Sof Əhədov)–––––––––----------------s. 158-161
Hidayət Elmas “İnə zıvoni ruşnə pekardə şair” –-s.162-166
Huccətulla - “Oqard” şeeri təsiron”(esse)----------s.167-170
İlqar Miyonkuj “Şo bıkə mıni”–––––––––––––– s. 171-173
Mehman Ğərəxanizoə “Poeziyədə bənə mayəzizə obə şair”
(I-II nıvıştəyon)–––––––-----------------------------s. 174-184
Mərasim Hacizodə “Sinəş dardi lonə şair”
(I-II nıvıştəyon) ---------------------------------------s.185-195
“Məşhədi Sadıxi dılonsutə poeziyə “–––––-------s. 196-202

“Məsudi Devrani poeziyə rahan”–––––––––––––s. 203-207
Mirheydər Bəşəru “Poeziyə osmono dəvəşə astovə”
------------------------------------------------------------s.208-213
Rza Musayev “Ustodon ustod” (I-III nıvıştəyon)–s.214-231
Səftər Ağazadə (Eloğlu) “Merd bıbən de tolışə nomi”
------------------------------------------------------------ s.232-236
Tofiğ İlhom “Çəşi ruşnə bəştə xəlqi doə şair” –––-s.237-242
Tolışi poeziyədə ğəzəl –––––––––––––––––––––-s.243-247
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Zabil Mədoj- “De rujqori bə canq beşə şair” –––--s.276-280
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DƏYƏRLİ KİTAB
Bu gün hamı kimi mən də "Azərboyconi tolışon ədəbiyot" ( Bakı-
2013, 283 səh) kitabının işıq üzü görməsinə sevirəm və onun müəllifi
- tədqiqatçı, ədəbiyyatşünas, şair Allahverdi Bayramini ürəkdən
təbrik edirəm.
Kitab Azərbaycan Respublikası Talış Mədəniyyət Mərkəzinin
təşəbbüsü, A.V. Əbilov, F.F. Əboszodə, H.M. Məmmədov,
R.Ş.Cəlilovun ümumi redaksiyası altında çapa hazırlanmışdır.
Kitabın elmi redaktoru M. Q. Əliyev, baş redaktoru isə mənəm.
Kitabın 3 cilddən olması nəzərdə tutulur. Hazırki I cild 3 fəsildən
ibarətdir. İ fəsilə talış folkloru və ona aid mini antologiya, II fəsilə XX
əsr talış ədəbiyyatı, III fəsilə müasir talış ədəbiyyatı, talış ədibləri ilə
müsahibələr, onların yaradıcılıqlarına aid təhlillər, məqalələr və
əsərlərindən nümunələr daxil edilmişdir. Kitabda 4 müəllifin- A. A.
Bayraminin, M. Q. Əliyevin, X. Ş. Ağayevin, M. S. Əhə¬do¬vun, 25
talış ədibinin həyat və yaradıcılığı haqqında talış dilində yazdıqları 37
məqalə, 4 esse və 2 müsahibə yer almışdır. Növbəti cildlərdə həm
də digər müəlliflərin talış ədəbiyyatına aid araşdırmaları
toplanacaqdır.
Kitabın ərsəyə gəlməsi Allahverdi Bayraminin ideyasıdır. Bu böyük
zəhmətkeş insan bu məqalələri illərdir yığıb və saxlamışdır. Bir gün
bu kitabın artıq hazır olduğunu mənə bildirdi və kitabın redaktəsini
mənə həvalə etdi. Buna mən də çox sevindim.
Düzü, bu kitabı redaktə etmək ağlıma belə gəlməzdi. Demək olar ki,
Allahverdi müəllim məni bu işi görməyə sövq etdi. Allahverdi
müəllimin həlimliyi bu işin sürətlə gedişatına geniş təkan verdi.
Əvvəlki günlər müəllim tələsirdi kitabı çapa verməyə, sonrakı həftələr
Allahverdi müəllim qeydlərimi görəndən sonra bildirdi ki, belə işdə
tələsmək olmazmış, dodo. Redaktə edərkən bir şeyi başa düşdüm ki,
insan başqasının səhvləri üzərində işləyə-işləyə özü də kamilləşir.
Kitaba böyük ustadımız Fəxrəddin Abbaszadə ön söz yazıb. Mən
onları təkrarlamaq istəmirəm. Bu kitabı redaktə etdiyimdə Talış
yazarlarının bir qismi ilə yaxından tanış oldum. Elə yazarlar vardı ki,
mən ilk dəfə idi onlar haqda burada oxuyurdum. Kitabın ən gözəl
məziyyəti bir də ondadır ki, onun vasitəsi ilə biz həm yazarlarımız
haqda mülahizələri, həm də ədəbi dilimizi qoruyub saxlamış oluruq.
Kitabda mənim üçün sevindirici hal bizim floklorumuz barədəki
yazılar idi. Belə yazıları redaktə etmək heç də asan deyildi mənim
üçün. Amma çətin olduğu qədər də şirin idi mənə.
Nə qədər sevinsəm də, redaktə zamanı bəzən ağladığım da olub. Bu
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hissimi sizdən gizlətməyəcəm. Ona görə bu kitabın bir sözünü belə
buraxmadan oxusanız, talış yazarlarının təzadlı həyatı ilə tanış
olacaqsınız.. Məni ağladan məhrum şairimiz Tofiq İlhamın həyatı,
yaşam tərzi oldu. Bu kitab olmasa idi, mən onun haqda heç nə
bilməyəcəkdim...Çox heyif, öz yazarlarımız haqda, demək olar, heç
nə bilmirik. Tofiq İlham haqda yazını əvvəl redaktə edə bilmədim.
Bilmədim ona görə ki, göz yaşımı sağlaya bilmirdim. Hadisələrin
sonunu oxumağa səbrim çatmırdı, sanki hər şeyi tez bilmək
istəyirdim. Tofiq İlhamın həyatı məni çox kədərləndirmişdi. Allahverdi
müəllim köməyimə çatar- deyə ona zəng etdim ki, müəllim bu
hadisənin axırı nə oldu? Sizcə, müəllif mənə nə dedi? " Səbr edin,
axıracan oxuyun",-dedi. Nəhayət, göz yaşları ilə həmin hekayəni
redaktə etdim.
Yaxşı ki Allahverdi müəllim belə kitabı qələmə alıb. Nə qədər belə
məqalə topluları çox yazılsa, yaxşıdır. Yaxşıdır ona görə ki, həm
yazarlar haqda məlumatımız olur, həm də xalqımızın ədəbiyyatına,
mədəniyyətinə xidmət etmiş oluruq.
Əziz oxucular, mən də bu kitabı redaktə etməklə dilimizə və
xalqımıza xidmət etdim.
İradə Məlikova
27 iyun 2013
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