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٣ﺳﺎی
١٣٩٧ دی.ﻗﯿﺶ
()ﻧﺖ درﮔﯽ ﺳﯽ

Baş söz yerinə
ulu Tanrı’nın adıla
Yeni il Münasibeti ile hər kəsi Təbrik
Edirem və ömür gün saglığı diləyirəm.
Şükürlər olsun «ədəbi körpü»
dərgisinin səsinə çox yerlərdən səs verildi
kərkük türkmənlərindən səmərqəndədən səslər
gəldi buda birdaha iradəmizi gücləndirdi.
dərgimizin başında gedən foto çağdaş
iran türk ədəbiyyatının qudrətli şairı mərhum
( ustad əbbas barız ) ın şəkli dir ustad ( barız
) şeirimizin bütün şəkillərində gözəl əsərlərin
yaradanıdir. gələcək sayların birini bu ustada
həsr edəcəyik ondan hələlik bu qədər yetər.
özümə vəzifə bilirəm profssor əli şamıl ,
mühəndis məhəmmədriza kərimi , ustad əli
məhəmməd bəyanı , ədəbiyatımızın yorulmaz
əsgəri səyıd muğanlı ... verdikləri önərilər
üçün minnət darlığımı bildirirəm.
dərgimizin yanlışların düzəltməkdə
hürmətli şairəmiz ( xan sənəm )in
zəhmətlərindən təşəkkür edirəm

.

Səxavət İzzəti

ﺑﺎش ﺳﺆز ﯾﺌﺮﯾﻨﻪ
اوﻟﻮ ﺗﺎﻧﺮﯾﻨﯿﻦ آدﯾﻼ
ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﯾﺌﻨﯽ اﯾﻞ ﻣﻮﻧﺎﺳﯿﺒﺘﯿﻠﻪ ﺗﺒﺮﯾﮏ اﺋﺪﯾﺮم و
.ﻋﺆﻣﻮر ﮔﻮن ﺳﺎﻏﻠﯿﻐﯽ دﯾﻠﻪ ﯾﯿﺮم
ﺷﻮﮐﻮرﻟﺮ اوﻟﺴﻮن »ادﺑﯽ ﮐﺆرﭘﻮ« درﮔﯽ ﺳﯿﻨﯿﻦ
ﺳﺴﯿﻨﻪ ﭼﻮخ ﯾﺌﺮﻟﺮدن ﺳﺲ وﺋﺮﯾﻠﺪي ﮐﺮﮐﻮك
ﺗﻮرﮐﻤﻨﻠﺮﯾﻨﺪن ﺳﻤﺮﻗﻨﺪه دن ﺳﺴﻠﺮ ﮔﻠﺪي ﺑﻮدا ﺑﯿﺮداﻫﺎ
.اﯾﺮاده ﻣﯿﺰي ﮔﻮﺟﻠﻨﺪﯾﺮدي
درﮔﯿﻤﯿﺰﯾﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪا ﮔﺌﺪن ﻓﻮﺗﻮ ﭼﺎﻏﺪاش اﯾﺮان ﺗﻮرك
ادﺑﯿﺎﺗﯽ ﻧﯿﻦ ﻗﺪرﺗﻠﯽ ﺷﺎﻋﺮي ﻣﺮﺣﻮم )اﺳﺘﺎد ﻋﺒﺎس
ﺑﺎرز(ﯾﻦ ﺷﮑﻠﯽ دﯾﺮ اﺳﺘﺎد )ﺑﺎرز( ﺷﻌﺮﯾﻤﯿﺰﯾﻦ ﺑﻮﺗﻮن
 ﮔﻠﺠﮏ.ﺷﮑﯿﻠﻠﺮﯾﻨﺪه ﮔﺆزل اﺛﺮﻟﺮﯾﻦ ﯾﺎراداﻧﯽ دﯾﺮ
ﺳﺎﯾﻼرﯾﻦ ﺑﯿﺮﯾﻦ ﺑﻮ اﺳﺘﺎدا ﺣﺼﺮ اﺋﺪه ﺟﯿﯿﮏ اوﻧﺪان
.ﻫﻠﻪ ﻟﯿﮏ ﺑﻮ ﻗﺪر ﯾﺌﺘﺮ
 ﻣﻬﻨﺪس،اؤزوﻣﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﯿﻠﯿﺮم ﭘﺮﻓﺴﻮر ﻋﻠﯽ ﺷﺎﻣﯿﻞ
 ادﺑﯿﺎﺗﯿﻤﯿﺰﯾﻦ،اﺳﺘﺎدﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﯿﺎﻧﯽ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﮐﺮﯾﻤﯽ
 اﺳﺘﺎدﻻردان... ﯾﻮروﻟﻤﺎز ﻋﺴﮕﺮي ﺳﻌﯿﺪﻣﻮﻏﺎﻧﻠﯽ
وﺋﺮدﯾﮑﻠﺮي اؤﻧﺮﯾﻠﺮ اوﭼﻮن ﻣﯿﻨﻨﺖ دارﻟﯿﻐﯿﻤﯽ
.ﺑﯿﻠﺪﯾﺮﯾﺮم
درﮔﯿﻤﯿﺰﯾﻦ ﯾﺎﻧﻠﯿﺸﻼرﯾﻦ دوز ﻟﺘﻤﮑﺪه ﺣﻮرﻣﺘﻠﯽ ﺷﺎﻋﺮه
. ﻣﯿﺰ )ﺧﺎن ﺻﻨﻢ( ﯾﻦ زﺣﻤﺘﻠﺮﯾﻨﺪن ﺗﺸﮑﺮ اﺋﺪﯾﺮم
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QADASI

DEĞMEZ

Pərvanə məmmədli
Mustafa Pınarbaşı
Senden bana kalan bir kara mazi
Dönüp de ardıma bakmaya değmez
Sandım seni bağda güllerin kızı
Yokluğunda kibrit yakmaya değmez

Sənin məhəbbətin,eşqin olmasa,
Açarmı çiçəyim,gülüm, qadası.
Dəysin dodağıma bal dodaqların ,
Bir az ləzzət alsın dilim, qadası.

Sen benim aynada en kör halimsin
Sütten ağzı yanmış tatlı dilimsin
Sen bir muhannetsin, sen bir zalimsin
Sana başka bir ad takmaya değmez

Nə vaxtdır gözümdən uzaqdır ellər,
Yaralı Göyçəm var yuxuma gələr.
Niyə lal olubdu,susubdu dillər?
Söylə sevdiyini bilim,qadası.

Kırdın yüreğimin penceresini
Kısalttın ömrümün tam süresini
Toz ettin aşkımın her karesini
Uğrunda gözyaşı dökmeye değmez

İllərdir çəkdiyim həsrətim sənsən,
Eşqimsən,canımsan,ülfətim sənsən,
Mənim sevgi adlı sərvətim sənsən,
Ölsəm qucağında ölüm, qadası.

Düşmana yar ettin gönül tahtımı
Ne sebeple viran ettin bahtımı
Ben de unutmadım ama ahdımı
Bu aşk için boyun bükmeye değmez

Könlüm divanədi səndən ötəri,
Oduna yandığım gündən ötəri,
Pərvanə keçənməz gendən,ötəri,
Sən çağır yanına gəlim,qadası.

دَﯾﻤَﺰ

Əbədi Körpû

ﻣﻮﺻﻄﺎﻓﺎ ﭘﯿﻨﺎرﺑﺎﺷﯽ

ﻗﺎداﺳﯽ

ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻤﺪﻟﯽ

ﺳﻨﺪن ﻣﻨﻪ ﻗﺎﻻن ﺑﯿﺮ ﻗﺎرا ﻣﺎﺿﯽ
دؤﻧﻮب ده آردﯾﻤﺎ ﺑﺎﺧﻤﺎﯾﺎ دَﯾﻤَﺰ
ﺳﺎﻧﺪﯾﻢ ﺳﻨﯽ ﺑﺎﻏﺪا ﮔﻮﻟﻠﺮﯾﻦ ﻗﯿﺰي
ﯾﻮﺧﻠﻮﻏﻮﻧﺪا ﮐﯿﺒﺮﯾﺖ ﯾﺎﺧﻤﺎﯾﺎ دَﯾﻤَﺰ

،ﻋﺸﻘﯿﻦ اوﻟﻤﺎﺳﺎ،ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺤﺒﺘﯿﻦ
. ﻗﺎداﺳﯽ،ﮔﻮﻟﻮم،آﭼﺎرﻣﯽ ﭼﯿﭽﮕﯿﻢ
،َدﯾﺴﯿﻦ دوداﻏﯿﻤﺎ ﺑﺎل دوداﻗﻼرﯾﻦ
. ﻗﺎداﺳﯽ،ﺑﯿﺮ آز ﻟﺬت آﻟﺴﯿﻦ دﯾﻠﯿﻢ

ﺳﻦ ﻣﻨﯿﻢ آﯾﻨﺎدا ان ﮐ ﻮر ﺣﺎﻟﯿﻤﺴﯿﻦ
ﺳﻮﺗﺪن آﻏﺰي ﯾﺎﻧﻤﯿﺶ ﺗﺎﺗﻠﯽ دﯾﻠﯿﻤﺴﯿﻦ
 ﺳﻦ ﺑﯿﺮ ﻇﺎﻟﯿﻤﺴﯿﻦ،ﺳﻦ ﺑﯿﺮ ﻣﺨﻨﻨﺘﺴﯿﻦ
ﺳﺎﻧﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯿﺮ آد ﺗﺎﺧﻤﺎﯾﺎ دَﯾﻤَﺰ

،ﻧﻪ واﺧﺘﺪﯾﺮ ﮔﺆزوﻣﺪن اوزاﻗﺪﯾﺮ اﺋﻠﻠﺮ
.ﯾﺎراﻟﯽ ﮔﺆﯾﭽﻪ م وار ﯾﻮﺧﻮﻣﺎ ﮔﻠﺮ
ﺳﻮﺳﻮﺑﺪو دﯾﻠﻠﺮ؟،ﻧﯿﯿﻪ ﻻل اوﻟﻮﺑﺪو
.ﻗﺎداﺳﯽ،ﺳﺆﯾﻠﻪ ﺳﺌﻮدﯾﮕﯿﻨﯽ ﺑﯿﻠﯿﻢ

ﻗﯿﺮدﯾﻦ ا وره ﮔﯿﻤﯿﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﺳﯿﻨﯽ
ﻗﯿﺴﺎﻟﺘﺪﯾﻦ ﻋﺆﻣﺮوﻣﻮن ﺗﺎم ﺳﻮره ﺳﯿﻨﯽ
ﺗﻮز اﺋﺘﺪﯾﻦ ﻋﺸﻘﯿﻤﯿﻦ ﻫﺮ ﮐﺎره ﺳﯿﻨﯽ
اوﻏﺮوﻧﺪا ﮔﺆزﯾﺎﺷﯽ ﺗ ﺆﮐﻤﻪ ﯾﻪ دَﯾﻤَﺰ

،اﯾﻠﻠﺮدﯾﺮ ﭼﮑﺪﯾﮕﯿﻢ ﺣﺴﺮﺗﯿﻢ ﺳﻨﺴﻦ
، اوﻟﻔﺘﯿﻢ ﺳﻨﺴﻦ،ﺟﺎﻧﯿﻤﺴﺎن،ﻋﺸﻘﯿﻤﺴﻦ
،ﻣﻨﯿﻢ ﺳﺌﻮﮔﯽ آدﻟﯽ ﺛﺮوﺗﯿﻢ ﺳﻨﺴﻦ
. ﻗﺎداﺳﯽ،اؤﻟﺴﻢ ﻗﻮﺟﺎﻏﯿﻨﺪا اؤﻟﻮم

دوﺷﻤﺎﻧﺎ ﯾﺎر اﺋﺘﺪﯾﻦ ﮐ ﺆﻧﻮل ﺗ ﺨﺘﯿﻤﯽ
ﻧﻪ ﺳﺒﺒﻠﻪ وﯾﺮان اﺋﺘﺪﯾﻦ ﺑﺨﺘﯿﻤﯽ
ﻣﻦ ده اوﻧﻮﺗﻤﺎدﯾﻢ آﻣﺎ ﻋﻬﺪﯾﻤﯽ
ﺑﻮ ﻋﺸﻖ اﯾﭽﯿﻦ ﺑﻮﯾﻮن ﺑﻮﮐﻤﻪ ﯾﻪ دَﯾﻤَﺰ

،ﮐﺆﻧﻠﻮم دﯾﻮاﻧﻪ دي ﺳﻨﺪن اؤﺗﺮي
،اودوﻧﺎ ﯾﺎﻧﺪﯾﻐﯿﻢ ﮔﻮﻧﺪن اؤﺗﺮي
،اؤﺗﺮي،ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺌﭽﻨﻤﺰ ﮔﺌﻨﺪن
.ﻗﺎداﺳﯽ،ﺳﻦ ﭼﺎﻏﯿﺮ ﯾﺎﻧﯿﻨﺎ ﮔﻠﯿﻢ
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Gəlmədin
Yenə sənsiz

Ədalət duman
Leyla nedayi

Körpə şerilərimin örtüyü

Həftədən onbeşdən əlim üzüldü,
Aylar da addadı ilə gəlmədin.
Gündüz xəyalımda gecə yuxumda,
Vədələşdik gülə - gülə gəlmədin.

Kəfən olacaq ürəyim.
Qarğ olma gözəlim eşvədə ,nazda,
Bu qədər güvənməz gülünə yaz da,
Sənsiz sızıldayan sədəfli sazda,
Ürəyim çevrildi telə gəlmədin,

Səni şeirlərimdə doğanda
Zövqümün bağrı çatlayır
Bir daha xəyalınla ola-ola
Nə yazıq ki kimsəsiz hiss edirəm özümü

Mən səni şeh bildim yarpağı gəzdim,
Ən incə gülüşü dodağı gəzdim,
İlk eşq hərarətli ocağı gəzdim,
Qarışdim torpağa ,külə gəlmədin.

Və bu yetim şeirlərimin
Qaynağı sənsən
Amma sənə həsrət yaşayan
Şeirlər yazıq-yazıq, şeirlər

ƏDAlƏT bəndəyə bəndə deyildi,
Nə uyan hər felə fəndə deyildi.
Əzəldən heç günah məndə deyildi.
Onda da aldatdın belə gəlmədin.

Sənin varlığının əriş - arğacında
Dara çəkilmiş xalı kimi
Yaşayıram sənlə

ﮔﻠﻤﻪدﯾﻦ

Yenə sənsiz.

ﯾﺌﻨﻪ ﺳﻨﺴﯿﺰ
ﻟﯿﻼ ﻧﺪاﯾﯽ
ﮐﺆرﭘﻪ ﺷﻌﺮﯾﻠﺮﯾﻤﯿﻦ اؤرﺗﻮﯾﻮ
.ﮐﻔﻦ اوﻻﺟﺎق او َرﯾﯿﻢ
ﺳﻨﯽ ﺷﻌﺮﻟﺮﯾﻤﺪه دوﻏﺎﻧﺪا
ذؤوﻗﻮﻣﻮن ﺑﺎﻏﺮي ﭼﺎﺗﻼﯾﯿﺮ
اوﻻ- ﺑﯿﺮ داﻫﺎ ﺧﯿﺎﻟﯿﻨﻼ اوﻻ
- ﻧﻪ ﯾﺎزﯾﻖ ﮐﯽ ﮐﯿﻤﺴﻪ ﺳﯿﺰ ﺣﯿﺲ اﺋﺪﯾﺮم اؤزوﻣﻮ
و ﺑﻮ ﯾﺌﺘﯿﻢ ﺷﻌﺮﻟﺮﯾﻤﯿﻦ
،ﻗﺎﯾﻨﺎﻏﯽ ﺳﻨﺴﻦ
،آﻣﺎ ﺳﻨﻪ ﺣﺴﺮت ﯾﺎﺷﺎﯾﺎن
 ﺷﻌﺮﻟﺮ، ﯾﺎزﯾﻖ- ﺷﻌﺮﻟﺮ ﯾﺎزﯾﻖ
- ﺳﻨﯿﻦ وارﻟﯿﻐﯿﻨﯿﻦ ارﯾﺶ – آرﻏﺎﺟﯿﻨﺪا
دارا ﭼﮑﯿﻠﻤﯿﺶ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﯿﻤﯽ
ﯾﺎﺷﺎﯾﯿﺮام ﺳﻨﻠﻪ
.ﯾﺌﻨﻪ ﺳﻨﺴﯿﺰ

Əbədi Körpû

ﻋﺪاﻟﺖ دوﻣﺎن

ﻫﻔﺘﻪدن اون ﺑﺌﺸﺪن اﻟﯿﻢ اوزوﻟﺪو
، آﯾﻼر دا آددادي اﯾﻠﻪ ﮔﻠﻤﻪدﯾﻦ
،ﮔﻮﻧﺪوز ﺧﯿﺎﻟﯿﻤﺪا ﮔﺌﺠﻪ ﯾﻮﺧﻮﻣﺪا
.وﻋﺪهﻟﺸﺪﯾﮏ ﮔﻮﻟﻪ ﮔﻮﻟﻪ ﮔﻠﻤﻪدﯾﻦ
،ﻧﺎزدا، ﻗﺎرغ اوﻟﻤﺎ ﮔﺆزﻟﯿﻢ ﻋﺸﻮهده
،ﺑﻮ ﻗﺪر ﮔﻮوﻧﻤﺰ ﮔﻮﻟﻮﻧﻪ ﯾﺎز دا
،ﺳﻨﺴﯿﺰ ﺳﯿﺰﯾﻠﺪاﯾﺎن ﺻﺪﻓﻠﯽ ﺳﺎزدا
،اورﮔﯿﻢ ﭼﺌﻮرﯾﻠﺪي ﺗﺌﻠﻪ ﮔﻠﻤﻪ دﯾﻦ
،ﻣﻦ ﺳﻨﯽ ﺷﺌﻪ ﺑﯿﻠﺪﯾﻢ ﯾﺎرﭘﺎﻏﯽ ﮔﺰدﯾﻢ
،ان اﯾﻨﺠﻪ ﮔﻮﻟﻮﺷﻮ دوداﻏﯽ ﮔﺰدﯾﻢ
،اﯾﻠﮏ ﻋﺸﻖ ﺣﺮارﺗﻠﯽ اوﺟﺎﻏﯽ ﮔﺰدﯾﻢ
.ﮐﻮﻟﻪ ﮔﻠﻤﻪدﯾﻦ، ﻗﺎرﯾﺸﺪﯾﻢ ﺗﻮرﭘﺎﻏﺎ
،ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻨﺪهﯾﻪ ﺑﻨﺪه دﺋﯿﯿﻠﺪي
.ﻧﻪ اوﯾﺎن ﻫﺮ ﻓﺌﻠﻪ ﻓﻨﺪه دﺋﯿﯿﻠﺪي
.ازﻟﺪن ﻫﺌﭻ ﮔﻮﻧﺎه ﻣﻨﺪه دﺋﯿﯿﻠﺪي
.اوﻧﺪا دا آﻟﺪاﺗﺪﯾﻦ ﺑﺌﻠﻪ ﮔﻠﻤﻪ دﯾﻦ
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Du-man
duman bəxtiyarı
Bu dağılan dovar kişi,
Özündən göyə sovrulur.
Varaqlanır varaq-varaq,
Sözündən göyə sovrulur.

BOĞULURAM
Günay nəriman həsənli
Aman Allah boğuluram,
Hər kəsə həyat verən, bu hava boğur məni.
Gündə min kəz boğulub,
Gündə min yol ölürəm.
Fani dünya qəsdinə analar doğur məni.
Saçımdan dəstə-dəstə
Yolub, kəndir hörürəm.
Salıram boğazıma
Ayaq yerdən üzülür, havada boğur məni.
Qəmim yaman çoxalıb,
Yığılıb üst-üstünə.
Toz basıb ürəyimi
Tozunu yumaq üçün buludlar yağır məni.
İçimdəki ocağın tüstüsü boğur məni.
Hər gün bir az boğulub, ölümə uçunuram.
Cəhənnəm yolundayam, yolumdan çağır məni.
Sevincin teştinə sal, bir azca yoğur məni.

Qara gündə düşür qara,
Nisgil olur çıraqlara,
Sinəsini yara-yara,
Gözündən göyə sovrulur.
Kölgəsindən qaçır gedir,
Yorğunluğun açır gedir,
Körpü-körpü uçur gedir,
Dizində göyə sovrulur.
Bağlı qalan qəfəs kimi,
Darıxır dəli səs kimi,
Ayaq yalın həvəs kimi,
İzindən göyə sovrulur.
Vurulduqda qərənfilə,
Bağrı yanır gülə-gülə,
Əllərini basır külə,
Közündən göyə sovrulur.
ﻣﺎن-دو
دوﻣﺎن ﺑﺨﺘﯿﺎری
، دووار ﮐﯿ ﺸﯽ، ﺑﻮ داﻏﯿﻼن
.اؤزوﻧﺪن ﮔﺆﯾﻪ ﺳﻮوروﻟﻮر
،واراق- واراﻗﻼﻧﯿﺮ واراق
.ﺳﺆزوﻧﺪن ﮔﺆﯾﻪ ﺳﻮوروﻟﻮر
،ﻗﺎراﮔﻮﻧﺪه دوﺷﻮر ﻗﺎرا
،ﻧﯿﺴﮕﯿﻞ اوﻟﻮر ﭼﯿﺮاقﻻرا
،ﺳﯿﻨﻪ ﺳﯿﻨﯽ ﯾﺎرا – ﯾﺎرا
.ﮔﺆزوﻧﺪن ﮔﺆﯾﻪ ﺳﻮوروﻟﻮر
،ﮐﺆﻟﮕﻪ ﺳﯿﻨﺪن ﻗﺎﭼﯿﺮ ﮔﺌﺪﯾﺮ
،ﯾ ﻮرﻏﻮﻧﻠﻮﻏﻮن آﭼﯿﺮ ﮔﺌﺪﯾﺮ
،ﮐﺆرﭘﻮ اوﭼﻮر ﮔﺌﺪﯾﺮ- ﮐﺆرﭘﻮ
.دﯾﺰﯾﻨﺪن ﮔﺆﯾﻪ ﺳﻮوروﻟﻮر
،ﺑﺎﻏﻠﯽ ﻗﺎﻻن ﻗﻔﺲ ﮐﯿﻤﯽ
،دارﯾﺨﯿﺮ دﻟﯽ ﺳﺲ ﮐﯿﻤﯽ
،ﻫﻮس ﮐﯿﻤﯽ، آﯾﺎق ﯾﺎﻟﯿﻦ
.اﯾﺰﯾﻨﺪن ﮔﺆﯾﻪ ﺳﻮوروﻟﻮر
،ووروﻟﺪوﻗﺠﺎ ﻗﺮﻧﻔﯿﻠﻪ
،ﮔﻮﻟﻪ-ﺑﺎﻏﺮي ﯾﺎﻧﯿﺮ ﮔﻮﻟﻪ
،ال ﻟﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎﺳﯿﺮ ﮐﻮﻟﻪ
.ﮐﺆزوﻧﺪن ﮔﺆﯾﻪ ﺳﻮوروﻟﻮر
Əbədi Körpû

ﺑﻮﻏﻮﻟﻮرام
ﮔﻮﻧﺎي ﻧﺮﯾﻤﺎن ﺣﺴﻨﻠﯽ
،آﻣﺎن اﷲ ﺑﻮﻏﻮﻟﻮرام
. ﺑﻮ ﻫﺎوا ﺑﻮﻏﻮر ﻣﻨﯽ،ﻫﺮ ﮐﺴﻪ ﺣﯿﺎت وﺋﺮن
،ﮔﻮﻧﺪه ﻣﯿﻦ ﮐﺰ ﺑﻮﻏﻮﻟﻮب
.ﮔﻮﻧﺪه ﻣﯿﻦ ﯾﻮل اؤﻟﻮرم
.ﻓﺎﻧﯽ دوﻧﯿﺎ ﻗﺼﺪﯾﻨﻪ آﻧﺎﻻر دوﻏﻮر ﻣﻨﯽ
دﺳﺘﻪ- ﺳﺎﭼﯿﻤﺪان دﺳﺘﻪ
. ﮐﻨﺪﯾﺮ ﻫﺆرورم،ﯾﻮﻟﻮب
ﺳﺎﻟﯿﺮام ﺑﻮﻏﺎزﯾﻤﺎ
. ﻫﺎوادا ﺑﻮﻏﻮر ﻣﻨﯽ،آﯾﺎق ﯾﺌﺮدن اوزوﻟﻮر
،ﻏﻤﯿﻢ ﯾﺎﻣﺎن ﭼﻮﺧﺎﻟﯿﺐ
.اوﺳﺘﻮﻧﻪ- ﯾﯿﻐﯿﻠﯿﺐ اوﺳﺖ
ﺗﻮز ﺑﺎﺳﯿﺐ اورﮔﯿﻤﯽ
.ﺗﻮزوﻧﻮ ﯾﻮﻣﺎق اوﭼﻮن ﺑﻮﻟﻮدﻻر ﯾﺎﻏﯿﺮ ﻣﻨﯽ
.اﯾﭽﯿﻤﺪهﮐﯽ اوﺟﺎﻏﯿﻦ ﺗﻮﺳﺘﻮﺳﻮ ﺑﻮﻏﻮر ﻣﻨﯽ
. اؤﻟﻮﻣﻪ اوﭼﻮﻧﻮرام،ﻫﺮ ﮔﻮن ﺑﯿﺮ آز ﺑﻮﻏﻮﻟﻮب
. ﯾﻮﻟﻮﻣﺪان ﭼﺎﻏﯿﺮ ﻣﻨﯽ،ﺟﻬﻨﻢ ﯾﻮﻟﻮﻧﺪاﯾﺎم
. ﺑﯿﺮ آزﺟﺎ ﯾﻮﻏﻮر ﻣﻨﯽ،ﺳﺌﻮﯾﻨﺠﯿﻦ ﺗﺌﺸﺘﯿﻨﻪ ﺳﺎل
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ﭼﺘﯿﻦ آداﻣﺎم

ÇƏTİN ADAMAM
ﺷﺆھﻠﺖ اﻓﺸﺎر
Şöhlət Əfşar

Vicdan xəstəliyi əl çəkmir məndən,
Qaranlıq işığa kəsilib qənim.
Amansız dövranla çarpışıram mən,
Hər gün qələmimdən qan axır mənim.
Haqsızlıq görəndə dözə bilmirəm,
Daim üstümdədir Haqqın nəfəsi.
“Mənə nə var!” – deyib gəzə bilmirəm,
İçimdə susmayır vicdanın səsi.
Ədalət qəhr olub çəkilib göyə,
İman hər kişinin izzətindədir.
Vicdansız ürəklər daş olub deyə,
Qanun zorluların xidmətindədir.
Həsəd aparıram biganə kəsə,
Nə var, ona təki qarnı tox olsun.
Qul kimi baş əyir ağa nə desə,
Nə vicdan, nə qeyrət, pulu çox olsun!
Anlamıram “market”, “makler” nə deyir,
Dəllal ilə eyni yola gəlmirəm.
Tüllaf qara misin xırıd eləyir,
Mənsə qızılımı sata bilmirəm.
Qaynayıb qarışa bilmirəm, neylim,
Mən bu zəmanəyə ögeyəm, yadam.
Yalana, tərifə dönməyir dilim,
Mən belə bəşərəm, çətin adamam.

،وﯾﺠﺪان ﺧﺴﺘﻪ ﻟﯿﮕﯽ ال ﭼﮑﻤﯿﺮ ﻣﻨﺪن
.ﻗﺎراﻧﻠﯿﻖ اﯾﺸﯿﻐﺎ ﮐﺴﯿﻠﯿﺐ ﻏﻨﯿﻢ
،آﻣﺎﻧﺴﯿﺰ دؤوراﻧﻼ ﭼﺎرﭘﯿﺸﯿﺮام ﻣﻦ
.ﻫﺮ ﮔﻮن ﻗﻠﻤﯿﻤﺪن ﻗﺎن آﺧﯿﺮ ﻣﻨﯿﻢ
،ﺣﺎﻗّﺴﯿﺰﻟﯿﻖ ﮔﺆرﻧﺪه دؤزه ﺑﯿﻠﻤﯿﺮم
.داﯾﯿﻢ اوﺳﺘﻮﻣﺪه دﯾﺮ ﺣﺎ ّﻗﯿﻦ ﻧﻔﺴﯽ
،"ﻣﻨﻪ ﻧﻪ وار!" –دﺋﯿﯿﺐ ﮔﺰه ﺑﯿﻠﻤﯿﺮم
.اﯾﭽﯿﻤﺪه ﺳﻮﺳﻤﺎﯾﯿﺮ وﯾﺠﺪاﻧﯿﻦ ﺳﺴﯽ
،ﻋﺪاﻟﺖ ﻗﻬﺮ اوﻟﻮب ﭼﮑﯿﻠﯿﺐ ﮔﺆﯾﻪ
.اﯾﻤﺎن ﻫﺮ ﮐﯿﺸﯿﻨﯿﻦ ﻋﺰﺗﯿﻨﺪهدﯾﺮ
،وﯾﺠﺪاﻧﺴﯿﺰ اورﮐﻠﺮ داش اوﻟﻮب دﺋﯿﻪ
.ﻗﺎﻧﻮن زورﻟﻮﻻرﯾﻦ ﺧﯿﺪﻣﺘﯿﻨﺪه دﯾﺮ
،ﺣﺴﺪ آﭘﺎرﯾﺮام ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﮐﺴﻪ
. اوﻧﺎ ﺗﮑﯽ ﻗﺎرﻧﯽ ﺗﻮخ اوﻟﺴﻮن،ﻧﻪ وار
،ﻗﻮل ﮐﯿﻤﯽ ﺑﺎش اَﯾﯿﺮ آﻏﺎ ﻧﻪ دﺋﺴﻪ
! ﭘﻮﻟﻮ ﭼﻮخ اوﻟﺴﻮن، ﻧﻪ ﻏﺌﯿﺮت،ﻧﻪ وﯾﺠﺪان
،"ﻣﺎﮐﻠﺌﺮ" ﻧﻪ دﺋﯿﯿﺮ، "آﻧﻼﻣﯿﺮام "ﻣﺎرﮐﺌﺖ
.دﻟﻼل اﯾﻠﻪ ﻋﺌﯿﻨﯽ ﯾﻮﻻ ﮔﻠﻤﯿﺮم
،ﺗﻮﻟﻼف ﻗﺎرا ﻣﯿﺴﯿﻦ ﺧﯿﺮﯾﺪ اﺋﻠﻪﯾﯿﺮ
.ﻣﻨﺴﻪ ﻗﯿﺰﯾﻠﯿﻤﯽ ﺳﺎﺗﺎ ﺑﯿﻠﻤﯿﺮم
، ﻧﺌﯿﻠﯿﻢ،ﻗﺎﯾﻨﺎﯾﯿﺐ ﻗﺎرﯾﺸﺎ ﺑﯿﻠﻤﯿﺮم
. ﯾﺎدام،ﻣﻦ ﺑﻮ زﻣﺎﻧﻪﯾﻪ اؤﮔﺌ َﯿﻢ
، ﺗﻌﺮﯾﻔﻪ دؤﻧﻤﻪﯾﯿﺮ دﯾﻠﯿﻢ،ﯾﺎﻻﻧﺎ
. ﭼﺘﯿﻦ آداﻣﺎم،ﻣﻦ ﺑﺌﻠﻪ ﺑﺸﺮم
ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻋﺮﯾﻦ"ﺳﻮروﺷﻮن ﻣﻨﯽ" آدﻟﯽ ﮐﯿﺘﺎﺑﯿﻨﺪا ﭼﺎپ
.اوﻟﻮﻧﻤﻮﺷﺪور

Şeir şairin "Soruşun məni" adlı kitabında çap
olunmuşdur.
Əbədi Körpû
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ﻣﻮر ﭼﭙﮑﻨﻠﯽ ﺷﻌﺮ

MOR CEPKENLİ ŞİİR
ﺑﻮرھﺎن ﺳﺎﻗﺎﻟﻠﯽ
Burhan Sakallı
Siyah bir çavdar ekmeğini bin bölüşüp
Acılara katık ettiğimiz günlerde
Çelik çomağı bırakıp
Eli kalem tutar olmuşum
Anam şair olma oğul demiş
Anama inat
Tetik düşürmüşüm şiire
Şair olmuşum
Şair olmuşum
Sevenleri toprak olmuş çocuklar için
Sözün onuru bilmişim şiiri
Siiri sözün namusu
Süyümüşüm zehir zemberek acılara
Sice hayınlıklar görmüşüm
İhanetin bini bir para
Yakılmış yıkılmışım bir baştan bir başa
Bir tahrir-i sukun'a mahkum gözlerim
Bir yanım zilan'dır yanar
İstiklal mahkemesi kanar bir yanım
Söze ve şiire and verip beklemişim
Bu acılı hoyrat hangi dağa konar
Bükülmemiş bileğim susmamış dilim
Muhalif destanlar yazmışım dağlara
En kahpe zamanlarda
Tevekkeltü alellah deyip
Sığınmışım kırk düğmeli
Mor cepkenli bir şiire
Anam şair olma oğul demiş
Anama inat
Tetik düşürmüşüm şiire
Şair olmuşum

Əbədi Körpû

ﺳﯿﯿﺎه ﺑﯿﺮ ﭼﺎودار اﮐﻤﮕﯿﻨﯽ ﻣﯿﻦ ﺑﺆﻟﻮﺷﻮب
آﺟﯿﻼرا ﻗﺎﺗﯿﻖ اﺋﺘﺪﯾﻐﯿﻤﯿﺰ ﮔﻮﻧﻠﺮده
ﭼﻠﯿﮏ ﭼﻮﻣﺎﻏﯽ ﺑﯿﺮاﺧﯿﺐ
اﻟﯽ ﻗﻠﻢ ﺗﻮﺗﺎر اوﻟﻤﻮﺷﺎم
آﻧﺎم ﺷﺎﻋﺮ اوﻟﻤﺎ اوﻏﻮل دﺋﻤﯿﺶ
آﻧﺎﻣﺎ ﻋﻨﺎد
ﺗﺘﯿﮏ دوﺷﻮرﻣﻮﺷﻢ ﺷﻌﺮه
. ﺷﺎﻋﺮ اوﻟﻤﻮﺷﺎم
ﺷﺎﻋﺮ اوﻟﻤﻮﺷﺎم
ﺳﺌﻮﻧﻠﺮي ﺗﻮﭘﺮاق اوﻟﻤﻮش ﭼﻮﺟﻮﻗﻼر اﯾﭽﯿﻦ
ﺳﺆزون اوﻧﻮرو ﺑﯿﻠﻤﯿﺸﯿﻢ ﺷﻌﺮي
ﺷﻌﺮي ﺳﺆزون ﻧﺎﻣﻮﺳﻮ
ﺳﻮﯾﻮﻣﻮﺷﻢ زﻫﯿﺮ زﻣ َﺒﺮك آﺟﯿﻼرا
ﺳﯿﺠﻪ ﺧﺎﯾﯿﻨﻠﯿﻘﻼر ﮔﺆرﻣﻮﺷﻢ
.اﯾﻬﺎﻧﺘﯿﻦ ﻣﯿﻨﯽ ﺑﯿﺮ ﭘﺎرا
ﯾﺎ ﺧﯿﻠﻤﯿﺶ ﯾﯿﺨﯿﻠﻤﯿﺸﺎم ﺑﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪان ﺑﯿﺮ ﺑﺎﺷﺎ
ﺑﯿﺮ ﺗ ﺤﺮﯾﺮي ﺳﻮﮐﻮﻧﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﮔﺆزﻟﺮﯾﻢ
ﺑﯿﺮ ﯾﺎﻧﯿﻢ زﯾﻼﻧﺪﯾﺮ ﯾﺎﻧﺎر
اﯾﺴﺘﯿﻘﻼل ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺳﯽ ﻗﺎﻧﺎر ﺑﯿﺮ ﯾﺎﻧﯿﻢ
ﺳﺆزه و ﺷﻌﺮه آﻧﺪ وﺋﺮﯾﭗ ﺑﮑﻠﻪﻣﯿﺸﻢ
.ﺑﻮ آﺟﯿﻠﯽ ﻫﻮﯾﺮات ﻫﺎﻧﮑﯽ داﻏﺎ ﻗﻮﻧﺎر
ﺑﻮﮐﻮﻟﻤﻪﻣﯿﺶ ﺑﯿﻠَﮕﯿﻢ ﺳﻮﺳﻤﺎﻣﯿﺶ دﯾﻠﯿﻢ
ﻣﻮﺧﺎﻟﯿﻒ دﺳﺘﺎﻧﻼر ﯾﺎزﻣﯿﺸﺎم داﻏﻼرا
ان ﻗﺤﭙﻪ زاﻣﺎﻧﻼردا
ﺗﻮ ّﮐﻞ ﺗﻮ آﷲ دﺋﯿﯿﺐ
ﺳﯿﻐﯿﻨﻤﯿﺸﺎم ﻗﯿﺮخ دوﯾﻤﻪﻟﯽ
ﻣﻮر ﭼﭙﮑﻨﻠﯽ ﺑﯿﺮ ﺷﻌﺮه
آﻧﺎم ﺷﺎﻋﺮ اوﻟﻤﺎ اوﻏﻮل دﺋﻤﯿﺶ
آﻧﺎﻣﺎ ﻋﻨﺎد
ﺗﺘﯿﮏ دوﺷﻮرﻣﻮﺷﻢ ﺷﻌﺮه
.ﺷﺎﻋﺮ اوﻟﻤﻮﺷﻮم
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İsmayıl Mədədi Osalı (ÜLKƏR)
Səxavət izzəti
(08\08\1969) –i ildə Güney Azərbaycanın Urmiyə şəhərində orta hallı bir ailədə dünyaya göz
açdı. Mərhum atası Seyfullah, əməkli ədliyyə karməndi idi. Anası Nüsrət, ev xanımıdır. O, ilk,
orta və mütəvəssitə dərslərini Urmiyənin "Vəziri", "Azadi" və "13 Aban" oxullarında bitirdi. 1367
(1988) -ci ildə Binab Üniversitəsində Fars dili və ədəbiyyatı bölümünə girdi və 1371 (1992) -ci
ildə məzun oldu.
1378 (1999) -ci ildə Türkiyyəyə gedərək, Ankara Gazi Üniversitəsində TÖMER (Türkçe ve
Yabancı Dillər Öğrenim, Araştırma ve Uygulama Merkezi) diplomasını aldı.
1379 (2000) -cu ildə İzmir EGE Üniversitəsini qazandı və "Türk Dili ve Edebiyatı" Bölümü "Türk
Lehçeleri ve Edebiyatları ana bilim dali"nda yüksək lisans yapdı.
1382 (2003) -ci ildə Prof. Dr. Yavuz Akpınarın danışmanlığıyla yazdığı Mrağalı şairimiz "Bulud
Qaraçorlu Sehend"in Hayatı ve Eserleri Üzerinde Bir Araştırma" adlı tezini Prof. Dr. Rıza Filizok,
Prof. Dr. Ömerfaruk Huyugüzel, Prof. Dr. İsmail Aka"dan oluşan juri qarşısında müdafiə etdi.
1385 (2006) -ci ildə Bakı XƏZƏR Üniversitəsində Prof. Dr. Hamlet İsaxanlının elmi rəhbərliyi ilə
Azərbaycan Dili (Türkcəsi) və Ədəbiyyatı bölümünün PH.D dərslərini keçirdi. Uyqun zamanda
"Məşrutiyyətdən Günümüzə Qədər Güney Azərbaycan Sərbəst Şer Gəlişimi (İnkişafı)" adlı
dissertasiyasını (doktorantura tezini) müdafiə edəcək.
Ülkər, mütəvəssitə tələbəsi ikən 1363 (1984) –cü ildən etibarən çeşitli Türkcə heca qalıblarında və
özünə xas sərbəst formada şer süyləməyə başladı.
Ülkərin altıncı şeir toplusu və "Bulud qaraçorlu Səhəndin həyatı və əsərləri üzərində bir
araşdırma" adlı tənqədi çalışması çapa hazırlanmaqdadır.
Ərzrum Atatürk üniversitəsi yetişdirməsi olan Ali ALTAYLI, tezini 2007`də Yrd. Doç. Dr. Ali
KAFKASYALI`nın elmi rəhbərliyi ilə “İSMAİL MEDEDÎ USALLU (ÜLKER) HAYATI –
SANATI VE ŞİİRLERİ” adı altında müdafiə etmişdir.
İsmayıl Mədədi indilikdə Urmiyədə yaşayır. Urmiyədə İstanbul Türkcəsi (TÖMER) və (ALES)
dərslərini oxutmaqla məşguldur. Urmiyə Nazlu Üniversitəsi, Urmiyə Sənəti Üniversitəsi və
Urmiyə Ədəbiyyat Fakültəsində İstanbul Türkcəsi və Azərbaycan Türkcəsi dərslərində ustad
olaraq işləyir. Evlidir və “Araz”, “Elay” adlarında bir oğlu və bir qızı vardır.
1370 (1991) –ci ildə "Rudəki" intişaratına verdiyi ilk şer kitabı "Günəş Tonqalı, Yalqız Bitki" iki
il gecikdikdən sonra 1372 (1993) –ci ildə basıldı.
1377 (1998) –ci ildə "Buyur Addım At" adlı ikinci şer kitabı (Narənc Yayınları- Tehran)
oxuyucularıyla tapışdı.
1383 (2004) –cü ildə "Bir Salxım Dan Yeli" adlı üçüncü şer kitabı (şair tərəfindən) nəşr oldu.
1386 (2007) –cı ildə "Sevda Yoldaymış" adlı dördüncü şer kitabı (Yaz Nəşriyyatı – Urmiyə)
yayınlandı.
1392 (2012) - ci ildə "Məni Başdan Yaradan" adlı şeir kitabı RİVA yayınlarınca Tehran`da
yayınlandı.
Ülkərin altıncı şeir toplusu və "Bulud qaraçorlu Səhəndin həyatı və əsərləri üzərində bir
araşdırma" adlı tənqədi çalışması çapa hazırlanmaqdadır.
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اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﺪدی اوﺻﺎﻟﻮ )اوﻟﮑﺮ( ـ اﯾﺮان آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯿﻨﺪان اوْ ﻻن ﭼﺎﻏﺪاش ﺗﻮرک ﺷﺎﻋﯿﺮ.
ﺳﺨﺎوت ﻋﺰﺗﯽ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﺪدي - 1348ﻧﺠﯽ اﯾﻞ ﻣﺮداد آﯾﯽﻧﯿﻦ - 17ﺳﯿﻨﺪه ﮔﻮﻧﺌﯽ آذرﺑﺎﯾ ﺠﺎﻧﯿﻦ اورﻣﯿﻪ ﺷﻬﺮﯾﻨﺪه اورﺗﺎ ﺣﺎﻟﻠﯽ ﺑﯿﺮ ﻋﺎﯾﻠﻪده دوﻧﯿﺎﯾﺎ
ﮔﺆز آﭼﺪي .ﻣﺮﺣﻮم آﺗﺎﺳﯽ ﺳﯿﻒاﷲ ،اﻣﮑﻠﯽ ﺑﻠﺪﯾﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪي اﯾﺪي .آﻧﺎﺳﯽ ﻧﺼﺮت ﺧﺎﻧﯿﻢ اﯾﺴﻪ اﺋﻮﺧﺎﻧﯿﻤﯽدﯾﺮ .او ،اﯾﻠﮏ ،اورﺗﺎ و
ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ درﺳﻠﺮﯾﻨﯽ اورﻣﯿﻪﻧﯿﻦ "وزﯾﺮي"" ،آزادي" 13" .آﺑﺎن" اوﺧﻮﻟﻼرﯾﻨﺪا ﺑﯿﺘﯿﺮدي- 1364 .ﻧﺠﻮ اﯾﻠﺪه ﺑﯿﻨﺎب
اوﻧﯿﻮرﺳﯿﺘﻪ ﺳﯿﻨﺪه ﻓﺎرس دﯾﻠﯽ و ادﺑﯿﺎﺗﯽ ﺑﺆﻟﻮﻣﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮدي و - 1371ده ﻣﺎذون اوﻟﺪو.
-1378ﻧﺠﯽ اﯾﻠﺪه ﺗﻮرﮐﯿﻪﯾﻪ ﮔﺌﺪهرك ،آﻧﮑﺎرا ﻏﺎزي اوﻧﯿ ﻮرﺳﯿﺘﻪﺳﯿﻨﺪه ﺗﺆﻣﺮ )ﺗﻮرﮐﺠﻪ ﯾﺎﺑﺎﻧﺠﯽ دﯾﻞ اؤﯾﺮهﻧﯿﻢ ،آراﺷﺪﯾﺮﻣﺎ و
اوﯾﻐﻮﻻﻣﺎ ﻣﺮﮐﺰي( دﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺳﯿﻨﯽ آﻟﺪي- 1379 .دا اﯾﺰﻣﯿﺮ اﺋﮕﻪ اوﻧﯿﻮرﺳﯿﺘﻪﺳﯿﻨﯽ ﻗﺎزاﻧﺪي و "ﺗﻮرك دﯾ ﻠﯽ و ادﺑﯿﺎﺗﯽ" ﺑﺆﻟﻮﻣﻮ
"ﺗﻮرك ﻟﻬﺠﻪﻟﺮي و ادﺑﯿ ﺎﺗﻼري" آﻧﺎ ﺑﯿﻠﯿﻢ داﻟﯿﻨﺪان ﯾﻮﮐﺴﮏ ﻟﯿ ﺴﺎﻧﺲ آﻟﺪي- 1382 .ده ﭘﺮﻓﺴﻮردﮐﺘﺮ ﯾﺎووز آكﭘﯿﻨﺎر داﻧﯿﺸﻤﺎﻧﻠﯿﻐﯽ
اﯾﻠﻪ ﯾﺎزدﯾﻐﯽ ﻣﺎراﻗﻠﯽ ﺷﺎﻋﯿﺮﯾﻤﯿﺰ "ﺑﻮﻟﻮد ﻗﺎراﭼﻮرﻟﻮ ﺳﻬﻨﺪﯾﻦ ﺣﯿﺎﺗﯽ و اﺛﺮﻟﺮي ا وزهره ﺑﯿﺮ آراﺷﺪﯾﺮﻣﺎ" آدﻟﯽ ﺗﺰﯾﻨﯽ ﭘﺮﻓﺴﻮردﮐﺘﺮ
رﺿﺎ ﻓﯿﻠﯿﺰاوﮐﻒ ﭘﺮﻓﺴﻮردﮐﺘﺮﻋﻤﺮ ﻓﺎروك ﻫﻮﯾﻮﮔﺆزل ،ﭘﺮﻓﺴﻮر دﮐﺘﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ آﮐﺎدان اوﻟﻮﺷﺎن ژوري ﻗﺎرﺷﯿ ﺴﯿﻨﺪا ﻣﺪاﻓﻌﻪ اﺋﺘﺪي.
- 1385ده ﺑﺎﮐﯽ ﺧﺰر اوﻧﯿﻮرﺳﯿﺘﻪ ﺳﯿﻨﺪه ﭘﺮﻓﺴﻮر دﮐﺘﺮ ﻫﺎﻣﻠﺖ ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺎﻧﻠﯿﻨﯿﻦ ﻋﻠﻤﯽ رﻫﺒﺮﻟﯿﯿﯽ اﯾﻠﻪ آذرﺑﺎﯾ ﺠﺎن دﯾﻠﯽ)ﺗﻮرﮐﺠﻪ ﺳﯽ(
و ادﺑﯿﺎﺗﯽ ﺑﺆﻟﻮﻣﻮﻧﻮن دﮐﺘﺮا درﺳﻠﺮﯾﻨﯽ ﮐﺌﭽﯿﺮدي- 1387 .ده "ﻣﺸﺮوﻃﯿﺘﺪن ﮔﻮﻧﻮﻣﻮزه ﻗﺪر ﮔﻮﻧﺌﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺳﺮﺑﺴﺖ ﺷﻌﺮ
ﮔﻠﯿ ﺸﯿﻤﯽ" آدﻟﯽ دوﮐﺘﻮرا ﺗﺌﺰﯾﻨﯽ ﻣﺪاﻓﻌﻪ اﺋﺘﺪي.
اوﻟﮑﺮ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻃﻠﺒﻪﺳﯽ اﯾﮑﻦ - 1363ﻧﺠﻮ اﯾﻠﺪن ﭼﺌﺸﯿﺪﻟﯽ ﺗﻮرﮐﺠﻪ ﻫﺠﺎ ﻗﺎﻟﯿﺒﯿﻨﺪه و اؤزوﻧﻪ ﺧﺎص ﺳﺮﺑﺴﺖ ﻓﻮرﻣﺪا ﺷﻌﺮ
ﺳﺆﯾﻠﻪﻣﻪﯾﻪ ﺑﺎﺷﻼدي.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﺪدي اﯾﻨﺪﯾﻠﯿﮑﺪه اورﻣﯿﻪده ﯾﺎﺷﺎﯾﯿﺮ" .اورﻣﯿﻪ ادﺑﯿﺎت ﻓﺎﮐﻮﻟﺘﻪ ﺳﯽ"" ،اورﻣﯿﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ" و "ﻧﺎزﻟﯽ
اوﻧﯿﻮﺋﺮﺳﯿﺘﻪ ﺳﯽ"ﻧﺪه و ﺗﺒﺮﯾﺰده آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺗﻮرﮐﺠﻪﺳﯽ درﺳﻠﺮﯾﻨﯽ و اؤزل درﺳﺨﺎﻧﺎﺳﯿﻨﺪا  ( TÖMER /ﺗﺆﻣﺮ
اﯾﻠﻪ  / ALES - SÖZEL /آﻟﺌﺲ  -ﺳﺆزل ) درﺳﻠﺮﯾﻨﯽ اوﺧﻮﺗﻤﺎﻗﻼ ﻣﺸﻐﻮﻟﺪور .اﺋﻮﻟﯿﺪﯾﺮ و "آراز" و "اﺋﻞ آي" آدﻻرﯾﻨﺪا ﺑﯿﺮ
اوْﻏﻠﻮ و ﺑﯿﺮ ﻗﯿﺰي وار.
اﺛﺮﻟﺮﯾ َﺪﯾﯿ ﺸﺪﯾﺮ
1ﮔﻮﻧﺶ ﺗﻮﻧﻘﺎﻟﯽ ،ﯾﺎﻟﻘﯿﺰ ﺑﯿﺘﮕﯽ )(1372ﺷﻌﺮﻟﺮ ﺗﻮﭘﻠﻮﺳﻮ - 2ﺑﻮﯾﻮر آددﯾﻢ آت) (1377ﺷﻌﺮﻟﺮ ﺗﻮﭘﻠﻮﺳﻮ
 - 3ﺑﯿﺮ ﺳﺎﻟﺨﯿﻢ دان ﯾﺌﻠﯽ) (1383ﺷﻌﺮﻟﺮ ﺗﻮﭘﻠﻮﺳﻮ
 - 4ﺳﺌﻮدا ﯾﻮﻟﺪاﯾﻤﯿﺶ)(1386ﺷﻌﺮﻟﺮ ﺗﻮﭘﻠﻮﺳﻮ
 - 5ﻣﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪان ﯾﺎراداﻧﺎ )(1392ﺷﻌﺮ ﺗﻮﭘﻠﻮﺳﻮ
 - 6آداﻗﻼرﯾﻢ ) (1396ﺷﻌﺮ ﺗﻮﭘﻠﻮﺳﻮ –
 - 7ﻗﻮﺟﺎ )ﻣﺎﻟﻼ( ﻧﺼﺮاﻟﺪﯾﻦ اورﻣﻮدا )ﻣﻠﻼ ﻧﺼﺮ اﻟﺪﯾﻨﯿﻦ آذرﺑﺎﯾ ﺠﺎن ﺗﻮرﮐﺠﻪ ﺳﯿﻨﻪ اوﯾﺎرﻻﻧﻤﯿﺶ ﻓﯿﮑﺮاﻻري(
 - 8اورﻣﯿﻪ ﺷﻌﺮ آﻧﺘﻮﻟﻮژﯾ ﺴﯽ )اورﻣﯿﻪ ﺷﻬﺮي و ﮔﺆﻟﻮ اﯾﻠﻪ اﯾﻠﮕﯿ ﻠﯽ ﺳﺆﯾﻠﻨﻤﯿﺶ اوﻻن ﺷﻌﺮﻟﺮدن ﺳﺌﭽﻤﻪ ﻟﺮ /ﺑﯿﺮﯾﻨﺠﯽ ﺟﯿﻠﺪ و س.
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اؤﻟﻮم
ÖLÜM

اﮐﺮم ﮐﺎﻓﺘﺎن
Ekrem Kaftan

Bazen tek tek götürür bazen kervanla ölüm
En güzeli muhakkak tam bir imanla ölüm
Mezar geçiş yoludur mahşerin dehşetine
Unutturur öleni elbet zamanla ölüm
Bir karanlık ufuktur kimse gitmek istemez
Buluşturur hayvanı, kâmil insanla ölüm
Aşıklar göz gözeyken gelip bulsa bizi der
Birbirine musavi elim hicranla ölüm
Geride kalan ağlar gidenin hali meçhul
Ayırmaz ihtiyarı, taze fidanla ölüm
Her taraftan yağar da vakti geleni bulur
Uğraşmaz son âna dek ömrü olanla ölüm
Azrail de melektir lakin sevmez hiç bir kul
Yaklaşır hedefine bin bir ilanla ölüm
Gece gündüz, yaz ve kış daima yollardadır
Neden doymaz acaba sayısız canla ölüm
Kıyamet kopar bir gün,ölür gökler ve yer de
Dirilir ahirette va'd-i Kur'an'la ölüm
Her ölen genişletir mahşeri adım adım
Bilinir işte o dem şaşmaz mizanla ölüm
Ölümü çok hatırla ölmeden öl de Kafi
Unutmaki vuslattır Baki Rahman'la ölüm

Əbədi Körpû

.ﺑﻌﻀﺎً ﺗﮏ ﺗﮏ ﮔﺆﺗﻮرور ﺑﻌﻀﺎً ﮐﺮواﻧﻼ اؤﻟﻮم
.ان ﮔ ﺆزﻟﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﺗﺎم ﺑﯿﺮ اﯾﻤﺎﻧﻼ اؤﻟﻮم
،ﻣﺰار ﮐﺌﭽﯿﺶ ﯾﻮﻟﻮدور ﻣﺤﺸﺮﯾﻦ دﻫﺸﺘﯿﻨﻪ
.اوﻧﻮﺗﺪ ورور اؤﻟﻨﯽ اﻟﺒﺖ زاﻣﺎﻧﻼ اؤﻟﻮم
،ﺑﯿﺮ ﻗﺎراﻧﻠﯿﻖ اوﻓﻮﻗﺪور ﮐﯿﻤﺴﻪ ﮔﯿﺘﻤﮏ اﯾﺴﺘﻤﺰ
. ﮐﺎﻣﯿﻞ اﯾﻨﺴﺎﻧﻼ اؤﻟﻮم،ﺑﻮﻟﻮﺷﺪورور ﺣﯿﻮاﻧﯽ
،ﻋﺎﺷﯿﻘﻼر ﮔﺆز ﮔﺆزه اﯾﮑﻦ ﮔﻠﯿﺐ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯿﺰي دﺋﺮ
.ﺑﯿﺮﺑﯿﺮﯾﻨﻪ ﻣﺴﺎوي اﻟﯿﻢ ﻫﯿﺠﺮاﻧﻼ اؤﻟﻮم
،ﮔﺌﺮﯾﺪه ﻗﺎﻻن آﻏﻼر ﮔﯿﺪه ﻧﯿﻦ ﺣﺎﻟﯽ ﻣﺠﻬﻮل
. ﺗﺎزه ﻓﯿﺪاﻧﻼ اؤﻟﻮم،آﯾﯿﺮﻣﺎز اﯾ ﺨﺘﯿﺎري
،ﻫﺮ ﻃﺮﻓﺪن ﯾﺎﻏﺎردا واﺧﺘﯽ ﮔﻠﻨﯽ ﺑﻮﻟﻮر
.اوﻏﺮاﺷﻤﺎز ﺳﻮن آﻧﺎ دك ﻋﺆﻣﺮو اوﻻﻧﻼ اؤﻟﻮم
،ﻋﺰراﯾﯿﻞ ده ﻣﻠﮑﺪﯾﺮ ﻻﮐﯿﻦ ﺳﺌﻮﻣﺰ ﻫﯿﭻ ﺑﯿﺮ ﻗﻮل
.ﯾﺎﺧﻼﺷﯿﺮ ﻫﺪﻓﯿﻨﻪ ﻣﯿﻦ ﺑﯿﺮ اﯾﻼﻧﻼ اؤﻟﻮم
، ﯾﺎز و ﻗﯿﺶ داﯾﻤﺎ ﯾﻮﻟﻼردادﯾﺮ،ﮔﺌﺠﻪ ﮔﻮﻧﺪوز
.ﻧﺪن دوﯾﻤﺎز ﻋﺠﺒﺎ ﺳﺎﯾﯿﺴﯿﺰ ﺟﺎﻧﻼ اؤﻟﻮم
،اؤﻟﻮر ﮔﺆﯾﻠﺮ و ﯾﺌﺮ ده،ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻗﻮﭘﺎر ﺑﯿﺮ ﮔﻮن
.اي ﻗﺮآﻧﻼ اؤﻟﻮم- دﯾﺮﯾﻠﯿﺮ آﺧﯿﺮﺗﺪه واد
،ﻫﺮ اؤﻟﻦ ﮔﺌﻨﯿﺸﻠﺪﯾﺮ ﻣﺤﺸﺮي آدﯾﻢ آدﯾﻢ
.ﺑﯿﻠﯿﻨﯿﺮ اﯾﺸﺘﻪ او دم ﺷﺎﺷﻤﺎز ﻣﯿﺰاﻧﻼ اؤﻟﻮم
،اؤﻟﻮﻣﻮ ﭼﻮخ ﺧﺎﻃﯿﺮﻻ اؤﻟﻤﻪ دن اؤل ده ﮐﺎﻓﯽ
.اوﻧﻮﺗﻤﺎﮐﯽ ووﺻﻼﺗﺪﯾﺮ ﺑﺎﻗﯽ رﺣﻤﺎﻧﻼ اؤﻟﻮم
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ﻏﻢ وارﯾﻤﯿﺶ

Qem Varımış
Məzun
(Qaşqayi el şairi)

ﻣﺎذون

()ﻗﺎﺷﻘﺎﯾﯽ اﺋﻞ ﺷﺎﻋﺮي

Mən bəna qoymadım çəkəm bar-ı qəm,
Qəm varımış bu qəmxana varımış.
Mey içməğə götürmədim cam-ı cəm,
Mey varımış bu mey-xana varımış.

،ﻣﻦ ﺑﻨﺎ ﻗﻮﯾﻤﺎدﯾﻢ ﭼﮑﻢ ﺑﺎري ﻏﻢ
.ﻏﻢ وارﯾﻤﯿﺶ ﺑﻮ ﻏﻤﺨﺎﻧﺎ وارﯾﻤﯿﺶ
،ﻣﺌﯽ اﯾﭽﻤﮕﻪ ﮔﺆﺗﻮرﻣﻪ دﯾﻢ ﺟﺎﻣﯽ ﺟﻢ
.ﻣﺌﯽ وارﯾﻤﯿﺶ ﺑﻮ ﻣﺌﯿﺨﺎﻧﺎ وارﯾﻤﯿﺶ

Dedi o ki qoydu işqin bınası,
Məşuq yandırası aşıq yanası,
Qızıl gül cafası bülbül nalası,
Şəm varımış bu pərvana varımış.

،دﺋﺪي او ﮐﯽ ﻗﻮﯾﺪو ﻋﺸﻘﯿﻦ ﺑﯿﻨﺎﺳﯽ
،ﻣﻌﺸﻮق ﯾﺎﻧﺪﯾﺮاﺳﯽ ﻋﺎ ﺷﯿﻖ ﯾﺎﻧﺎﺳﯽ
،ﻗﯿﺰﯾﻞ ﮔﻮل ﺟﺎﻓﺎﺳﯽ ﺑﻮﻟﺒﻮل ﻧﺎﻻﺳﯽ
.ﺷﻤﻊ وارﯾﻤﯿﺶ ﺑﻮ ﭘﺮواﻧﺎ وارﯾﻤﯿﺶ

Birinin dərdi çox biri dərdi az,
Biri delpərişan biri delnəvaz,
Məcnün məst-i işq o leyli məst-i naz,
Dağ varımış bu dıvana varımış.

،ﺑﯿﺮﯾﻨﯿﻦ دردي ﭼﻮخ ﺑﯿﺮي دردي آز
،ﺑﯿﺮي دل ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮي دﻟﻨﻮاز
،ﻣﺠﻨﻮن ﻣﺴﺘﯽ ﻋﺸﻖ و ﻟﺌﯿﻠﯽ ﻣﺴﺘﯽ ﻧﺎز
.داغ وارﯾﻤﯿﺶ ﺑﻮ دﯾﻮاﻧﺎ وارﯾﻤﯿﺶ

Cahanı yaradan cahan-afərin,
Əzəldən buyurub bu rəsm o ayın,
Fərhad o bısutun, Xosrov o Şirin,
Bu dasıtan bu əfsana varımış.

،آﻓﺮﯾﻦ- ﺟﺎﻫﺎﻧﯽ ﯾﺎرادان ﺟﺎﻫﺎن
،ازﻟﺪن ﺑﻮﯾﻮروب ﺑﻮ رﺳﻢ او آﯾﯿﻦ
، ﺧﺴﺮو و ﺷﯿﺮﯾﻦ،ﻓﺮﻫﺎد و ﺑﯿﺴﻮﺗﻮن
.ﺑﻮ داﺳﯿﺘﺎن ﺑﻮ اﻓﺴﺎﻧﺎ وارﯾﻤﯿﺶ

Gözəllər gözləri məstimiş xunriz,
Dili şəkər dodaqları şəkərriz,
Mehnət çəkən oğul məhəbbətli qiz,
Zalım ata pəxil ana varımış.

،ﮔﺆزﻟﻠﺮ ﮔﺆزﻟﺮي ﻣﺴﺘﯿﻤﯿﺶ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰ
،دﯾﻠﯽ ﺷﮑﺮ دوداﻗﻼري ﺷﮑﺮرﯾﺰ
،ﻣﺌﺤﻨﺖ ﭼﮑﻦ اوﻏﻮل ﻣﺤﺒﺘﻠﯽ ﻗﯿﺰ
.ﻇﺎﻟﯿﻢ آﺗﺎ ﭘﺨﯿﻞ آﻧﺎ وارﯾﻤﯿﺶ

O işvə ki rəxnə salar imana,
O tir-i qəmzə ki kar eylər cana,
Nə bir Məzun döşü olmuş nışana,
Tir varımış bu nışana varımış.

Əbədi Körpû

،او ﻋﯿﺸﻮه ﮐﯽ رﺧﻨﻪ ﺳﺎﻻر اﯾﻤﺎﻧﺎ
،او ﺗﯿﺮي ﻏﻤﺰه ﮐﯽ ﮐﺎر اﺋﯿﻠﺮ ﺟﺎﻧﺎ
،ﻧﻪ ﺑﯿﺮ ﻣﺄذون دؤﺷﻮ اوﻟﻤﻮش ﻧﯿﺸﺎﻧﺎ
.ﺗﯿﺮ وارﯾﻤﯿﺶ ﺑﻮ ﻧﯿﺸﺎﻧﺎ وارﯾﻤﯿﺶ
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دوﻏﺮى ﻋﺎﺷﻖ

DOĞRU AŞIK
Casim Baba oğlu
(IRAK –TELAFAR)
Doğru aşık dile katmazdı Yalan
aşıkın günlünde sevda sağ oldu
Artar derdi düşer ömrüne talan
dağı taşı gezer sevdasın buldu
Kerem sevdi sazı aldı eline
Aslı zülfün tel tel saldı beline
Sürdü yüzün getti Keşiş iline
yetemedi murada hasrette öldü
Garip gezdi bütün Irakı Şamı
Senem için yapsın sarayı damı
Yedi yıl geçirti garip ayami
gürbetlikten döndü vatana geldi
Mecnün aşık oldu bülbül kim öter
sevgili Leyla'dı elinden tutar
Sevdaları gökte yıldızdı biter
kıyemete kimi adları kaldı
Kanber adı Kanber düzendi sözü
Arzu nazli yarı karadır gözü
Gönül seven sultan aynadı yüzü
cennete kavışır yarını aldı
Frhad açtı dilin aşkın söyledi
Şirin oldu nasip aşıkın dilidi
Bilemedim derdindan aşkı böyledi
Kelen aşıklere muhebbet saldı
Yusuf mısra vardı kul kim satıldı
Zeliha'nın aşkı iyle yayıldı
Aşk için zındana kendi atıldı
Tutu onun elin haktandı bildi
BABA OĞLU aşık yetmez muraza
gönül düzenliğe ister icaza
Coştu candan elin uzadır saza
söz söyler çağırır sazını çaldı
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ﺟﺎﺳﯿﻢ ﺑﺎﺑﺎ اوﻏﻠﻮ
()ﻋﺮاق ﺗﻪ ﻻﻓﺮ
دوﻏﺮى ﻋﺎﺷﻖ دﯾﻠﻪ ﻗﺎﺗﻤﺎزدى ﯾﺎﻻن
ﻋﺎﺷﻘﯿﻦ ﮔﺆﯾﻠ ﻮﻧﺪه ﺳﺌﻮدا ﺳﺎغ اوﻟﺪى
آرﺗﺎر دردى دوﺷﺮ ﻋﺆﻣﻮر وﻧﻪ ﺗﺎﻻن
داﻏﻰ داﺷﻰ ﮔﺰر ﺳﺌﻮداﺳﯿﻦ ﺑﻮﻟﺪى
ﮐﺮم ﺳﺌﻮدى ﺳﺎزى آﻟﺪى اﻟﯿﻨﻪ
 ﺗﺌﻞ ﺳﺎﻟﺪى ﺑﺌﻠﯿﻨﻪ- اﺻﻠﻰ زوﻟﻔﻮن ﺗﺌﻞ
ﺳﻮردو ﯾﻮزون ﮔﺌﺘﺪى ﮐﯿﺸﺶ اﺋﻠﯿﻨﻪ
ﯾﺌﺘﻤﻪ دى ﻣﻮرازه ﺣﺴﺮﺗﺪه اؤﻟﺪى
ﻏﺮﯾﺐ ﮔﺰدى ﺑﻮﺗﻮن ﻋﺮاﻗﻰ ﺷﺎﻣﻰ
 داﻣﻰ، ﺻﻨﻢ اﯾﭽﯿﻦ ﯾﺎﭘﺳﯿﻦ ﺳﺮاﯾﻰ
ﯾﺌﺪدى اﯾﻞ ﮔﺋﭽﯿﺮﺗﺪى ﻏﺮﯾﺐ اﯾﺎﻣﻰ
ﻏﺮﯾﺒﺖ ﻟﯿﮑﺪن د ؤﻧﺪو وﻃﻨﻪ ﮔـﻠﺪى
ﻣﺠﻨﻮن ﻋﺎﺷﻖ اوﻟﺪى ﺑﻠﺒﻞ ﮐﯿﻢ ا ؤﺗﺮ
ﺳﺌﻮﮔﯿﻠﻰ ﻟﯿﻠﻰ دي اﻟﯿﻨﺪن ﺗﻮﺗﺮ
ﺳﺌﻮداﻻري ﮔ ؤﯾﺪه اوﻟﺪوزدو ﺑﯿﺘﺮ
ﻗﯿﺎﻣﺘﻪ ﮐﯿﻤﻰ آدﻻري ﻗﺎﻟﺪى
ﻗﻨﺒﺮ آدى ﻗﻨﺒﺮ دوزاﻧﺪى ﺳﺆز و
آرزو ﻧﺎزﻟﻰ ﯾﺎرى ﻗﺎره دى ﮔﺆزو
ﮐﺆﻧﻮل ﺳﺌﻮن ﺳﻠﻄﺎن آﯾﻨﺎدى اوز و
ﺟﻨﻨﺘﺪه ﻗﺎوﺷﯿﺮ ﯾﺎرﯾﻨﯽ آﻟﺪى
ﻓﺮﻫﺎد آﭼﺗﺪى دﯾﻠﯿﻦ ﻋﺸﻘﯿﻦ ﺳ ﺆﯾﻠﻪ دى
ﺷﯿﺮﯾﻦ اوﻟﺪى ﻧﺼﯿﺐ ﻋﺸﻘﯿﻦ دﺋﯿﻠﻪ دى
ﺑﯿﻠﻤﻪ دﯾﻢ دردﯾﻨﺪن ﻋﺸﻘﯽ ﺑﺌﯿﻠﻪ دى
ﻗﺎﻻن ﻋﺎﺷﻘﻠﺮه ﻣﺤﺒﺖ ﺳﺎﻟﺪى
ﯾﻮﺳﻒ ﻣﺼﺮه واردى ﻗﻮل ﮐﯿﻢ ﺳﺎﺗﯿﻠﺪى
زﻟﯿﺨﺎﻧﯿﻦ ﻋﺸﻘﯽ اﺋﻠﻪ ﯾﺎﯾﯿﻠﺪى
ﻋﺸﻖ اﯾـ ﭼﯾﻦ زﻧﺪاﻧﻪ ﮐﻨﺪى آﺗﯿﻠﺪى
ﺗﻮﺗﺪو اوﻧ ﻮن اﻟﯿﻦ ﺣﻘّﺪﻧﺪى ﺑﯿﻠﺪى
ﺑﺎﺑﺎ اوﻏﻠﻮ ﻋﺎﺷﻖ ﯾﺌﺘﻤﺰ ﻣﻮرازه
ﮐﻮﻧﻮل دوزاﻧﻠﯿﻐﺎ اﯾ ﺴﺘﺮ ا ﺟﺎزه
ﺟﻮﺷﺪو ﺟﺎﻧﺪان اﻟﯿﻦ اوزادﯾﺮ ﺳﺎزه
ﺳﻮز ﺳﺆﯾﻠﺮ ﭼـﺎﻏﯿﺮار ﺳﺎزﯾﻨﻰ ﭼـﺎﻟﺪى
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APAR MƏNİ BU ÜMİDİN DALINCA
Musa Yaqub
O qaranquş yuvası ki, soyuyub,
O göldə ki, qərib durna uyuyub,
Könlüm sənin ümidinə çox uyub,
Apar məni bu ümidin dalınca.
Mən quzeyin "gün çıx","gün çıx" naləsi,
Çatmaz mənə günəşin bir haləsi.
Ey güneyin qanad açan laləsi!
Apar məni bu ümidin dalınca.
Sənin sevgi cığırların gül açan,
Yetişərəm o yollara mən haçan?
Ağacımda sonuncu yarpağacan,
Apar məni bu ümidin dalınca.
Heç aşiqin işi düşməz asana,
Mən nə deyim bu taleyi yazana?
Bitməz yolum üfüq boyu uzana
Apar məni bu ümidin dalınca.
Kor ocağım yanıb külə dönüncə,
Lap sonuncu işartısı sönüncə,
Sən get mənim taleyimin önüncə,
Apar məni bu ümidin dalınca.
Onda cürət,bunda mürvət olmadı,
Sitəm oldu,bu məhəbbət olmadı.
Yanınca ki,getmək qismət olmadı,
Apar məni bu ümidin dalınca.
Sən zirvədə, mən dərənin dibində.
Mən payızda,sən bir bahar təbində.
Bir ağ yelkən küləklənir gəmində,
Apar məni bu ümidin dalınca.

Əbədi Körpû

١٣٩٧ دی.اﯾﻨﺠﯽ ﺳﺎی ﻗﯿﺶ.٣ ادﺑﯽ ﮐﺆرﭘﻮ

آﭘﺎر ﻣﻨﯽ ﺑﻮ اوﻣﯿﺪﯾﻦ داﻟﯿﻨﺠﺎ
ﻣﻮﺳﯽ ﯾﻌﻘﻮب
، ﺳﻮﯾﻮﯾﻮب،او ﻗﺎراﻧﻘﻮش ﯾﻮواﺳﯽ ﮐﯽ
، ﻗﺮﯾﺐ دورﻧﺎ اوﯾﻮﯾﻮب،او ﮔﺆﻟﺪه ﮐﯽ
،ﮐﺆﻧﻠﻮم ﺳﻨﯿﻦ اوﻣﯿﺪﯾﻨﻪ ﭼﻮخ اوﯾﻮب
.آﭘﺎر ﻣﻨﯽ ﺑﻮ اوﻣﯿﺪﯾﻦ داﻟﯿﻨﺠﺎ
،"ﮔﻮن ﭼﯿﺦ" ﻧﺎﻟﻪ ﺳﯽ،"ﻣﻦ ﻗﻮزﺋﯿﯿﻦ "ﮔﻮن ﭼﯿﺦ
.ﭼﺎﺗﻤﺎز ﻣﻨﻪ ﮔﻮﻧﺸﯿﻦ ﺑﯿﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﺳﯽ
!اﺋﯽ ﮔﻮﻧﺌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﺎد آﭼﺎن ﻻﻟﻪ ﺳﯽ
.آﭘﺎر ﻣﻨﯽ ﺑﻮ اوﻣﯿﺪﯾﻦ داﻟﯿﻨﺠﺎ
،ﺳﻨﯿﻦ ﺳﺌﻮﮔﯽ ﺟﯿﻐﯿﺮﻻرﯾﻦ ﮔﻮل آﭼﺎن
ﯾﺌﺘﯿﺸﻪرم او ﯾﻮﻟﻼرا ﻣﻦ ﻫﺎﭼﺎن؟
،آﻏﺎﺟﯿﻤﺪا ﺳﻮﻧﻮﻧﺠﻮ ﯾﺎرﭘﺎﻏﺎﺟﺎن
.آﭘﺎر ﻣﻨﯽ ﺑﻮ اوﻣﯿﺪﯾﻦ داﻟﯿﻨﺠﺎ
،ﻫﺌﭻ ﻋﺎﺷﻘﯿﻦ اﯾﺸﯽ دوﺷﻤﺰ آﺳﺎﻧﺎ
ﻣﻦ ﻧﻪ دﺋﯿﯿﻢ ﺑﻮ ﻃﺎﻟﻌﯿﯽ ﯾﺎزاﻧﺎ؟
ﺑﯿﺘﻤﺰ ﯾﻮﻟﻮم اوﻓﻮق ﺑﻮﯾﻮ اوزاﻧﺎ
.آﭘﺎر ﻣﻨﯽ ﺑﻮ اوﻣﯿﺪﯾﻦ داﻟﯿﻨﺠﺎ
،ﮐﻮر اوﺟﺎﻏﯿﻢ ﯾﺎﻧﯿﺐ ﮐﻮﻟﻪ دؤﻧﻮﻧﺠﻪ
،ﻻپ ﺳﻮﻧﻮﻧﺠﻮ اﯾﺸﺎرﺗﯿﺴﯽ ﺳﺆﻧﻮﻧﺠﻪ
،ﺳﻦ ﮔﺌﺖ ﻣﻨﯿﻢ ﻃﺎﻟﻌﯿﯿﻤﯿﻦ اؤﻧﻮﻧﺠﻪ
.آﭘﺎر ﻣﻨﯽ ﺑﻮ اوﻣﯿﺪﯾﻦ داﻟﯿﻨﺠﺎ
،ﺑﻮﻧﺪا ﻣﻮروت اوﻟﻤﺎدي،اوﻧﺪا ﺟﺮ ات
.ﺑﻮ ﻣﺤﺒﺖ اوﻟﻤﺎدي،ﺳﯿﺘﻢ اوﻟﺪو
،ﮔﺌﺘﻤﮏ ﻗﯿﺴﻤﺖ اوﻟﻤﺎدي،ﯾﺎﻧﯿﻨﺠﺎ ﮐﯽ
.آﭘﺎر ﻣﻨﯽ ﺑﻮ اوﻣﯿﺪﯾﻦ داﻟﯿﻨﺠﺎ
. ﻣﻦ درهﻧﯿﻦ دﯾﺒﯿﻨﺪه،ﺳﻦ زﯾﺮوهده
.ﺳﻦ ﺑﯿﺮ ﺑﺎﻫﺎر ﻃﺒﻌﯿﻨﺪه،ﻣﻦ ﭘﺎﯾﯿﺰدا
،ﺑﯿﺮ آغ ﯾﺌﻠﮑﻦ ﮐﻮﻟﮑﻠﻪﻧﯿﺮ ﮔﻤﯿﻨﺪه
.آﭘﺎر ﻣﻨﯽ ﺑﻮ اوﻣﯿﺪﯾﻦ داﻟﯿﻨﺠﺎ
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Adam var
Gördüm
Milli Daşqın
Düşdüm min bəlayə cavan yaşımda,
Hər dərdin dəvasın səbirdə gördüm.
Nə dilim dəyişdi , nə qələm yolun,
Nələr cəfa çəkdim , cəbir də gördüm.
G ö r d ü m cahangirin əlləri qandı,
Günahsız cahana ürəyim y a n d ı.
Firon y e r üzündə A l l a h ı dandı,
Amma səcdədəymiş qəbirdə, gördüm.
Y a v ı n c ı olmadım gədaya , şükür!
Hayıma hay v e r ə n sədaya şükür.
Dostlarım çox oldu , X u d a y a şükür,
Dar g ü n d ə qeyrəti Cabirdə gördüm.
Ü z d ü ağır - ağır d ə r d ş a i r l ə r i,
Sındırdı poladdan s ə r t ş a i r l ə r i.
Daşqın, Cavid kimi m ə r d ş a i r l ə r i,
Sürgünə saldılar, S i b i r d ə gördüm.

Elməddin Laçınlı
Adam var pulunu balta kəsməyir,
Dindirsən xəsisdir, ürəyi yoxdur.
Adam var, qayğılar qəddini əyir,
Qarnı ac, cibi boş, gözləri toxdur.
Adam var dilindən zəhrimar yağır,
Haqqa haqq deməyə dili də gəlməz.
Adam var dili lal, qulağı sağır,
Haqqın aşiqidir, nahaqqı sevməz.
Adam var əlləri qızıl doğrayır,
Ağlı yox nə fayda, ağıldan kəmdir.
Adam var on-onbeş toyuq saxlayır,
Çörəyin qazanır, işin biləndir.
Adam var ulduza günəşə taydır,
Dərk edə bilirsən niyə yaranmış!
Adam var dünyada sadəcə saydır,
Dünya boş qalmasın deyə yaranmış.
Elməddin, adam ol, şairlik asan,
Adamlıq təb deyil göylərdən gələ...
Alim ol nə fayda, adam olmasan,
Ömrünü əlinlə atarsan selə...

...آدام وار
ﻋﻠﻢ اﻟﺪﯾﻦ ﻻﭼﯿﻨﻠﯽ

ﮔﺆردوم
ﻣﯿﻠﻠﯽ داﺷﻘﯿﻦ
،دوﺷﺪوم ﻣﯿﻦ ﺑﻼﯾﻪ ﺟﺎوان ﯾﺎﺷﯿﻤﺪا
.ﻫﺮ دردﯾﻦ دواﺳﯿﻦ ﺻﺒﯿﺮده ﮔﺆردوم
، ﻧﻪ ﻗﻠﻢ ﯾﻮﻟﻮن، ﻧﻪ دﯾﻠﯿﻢ دﯾَﯿﺸﺪي
. ﺟﺒﯿﺮ ده ﮔﺆردوم، ﻧﻪﻟﺮ ﺟﻔﺎ ﭼﮑﺪﯾﻢ
،ﮔﺆ ردوم ﺟﺎﻫﺎﻧﮕﯿﺮﯾﻦ اﻟﻠﺮي ﻗﺎﻧﺪي
.ﮔﻮﻧﺎﻫﺴﯿﺰ ﺟﺎﻫﺎﻧﺎ اورﮔﯿﻢ ﯾﺎ ن دي
،ﻓﯿﺮﻋﻮن ﯾﺌﺮ اوزوﻧﺪه آ ﷲ ي داﻧﺪي
. ﮔﺆردوم،آﻣﻤﺎ ﺳﺠﺪه ده ﯾﻤﯿﺶ ﻗﺒﯿﺮده
! ﺷﻮﮐﻮر، ﯾﺎ وﯾﻨﺠﯽ اوﻟﻤﺎدﯾﻢ ﮔﺪاﯾﺎ
.ﻫﺎﯾﯿﻤﺎ ﻫﺎي وﺋﺮن ﺻﺪاﯾﺎ ﺷﻮﮐﻮر
، ﺧﺪاﯾﺎ ﺷﻮﮐﻮر، دوﺳﺘﻼرﯾﻢ ﭼﻮخ اوﻟﺪو
.دار ﮔﻮ ﻧﺪ ه ﻏﯿﺮﺗﯽ ﺟﺎﺑﯿﺮده ﮔﺆردوم
،  آﻏﯿﺮ درد ﺷﺎﻋﺮﻟﺮي- او ز د و آﻏﯿﺮ
.ﺳﯿﻨﺪﯾﺮدي ﭘﻮﻻددان ﺳﺮت ﺷﺎﻋﺮﻟﺮي
،  ﺟﺎوﯾﺪ ﮐﯿﻤﯽ ﻣﺮد ﺷﺎﻋﺮﻟﺮي،داﺷﻘﯿﻦ
. ﺳﯿﺒﯿﺮده ﮔﺆردوم،ﺳﻮرﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﻟﺪﯾﻼر

Əbədi Körpû

،آدام وار ﭘﻮﻟﻮﻧﻮ ﺑﺎﻟﺘﺎ ﮐﺴﻤﻪﯾﯿﺮ
. اورﮔﯽ ﯾﻮﺧﺪور،دﯾﻨﺪﯾﺮﺳﻦ ﺧﺴﯿﺴﺪﯾﺮ
، ﻗﺎﯾﻐﯿﻼر ﻗﺪدﯾﻨﯽ اَﯾﯿﺮ،آدام وار
. ﮔﺆزﻟﺮي ﺗﻮﺧﺪور، ﺟﯿﺒﯽ ﺑﻮش،ﻗﺎرﻧﯽ آج
،آدام وار دﯾﻠﯿﻨﺪن زﻫﺮي ﻣﺎر ﯾﺎﻏﯿﺮ
.ﺣﺎﻗﻘﺎ ﺣﺎﻗﻖ دﺋﻤﻪﯾﻪ دﯾﻠﯽ ده ﮔﻠﻤﺰ
، ﻗﻮﻻﻏﯽ ﺳﺎﻏﯿﺮ،آدام وار دﯾﻠﯽ ﻻل
. ﻧﺎﺣﺎﻗﻘﯽ ﺳﺌﻮﻣﺰ،ﺣﺎﻗﯿﻦ ﻋﺎﺷﯿﻐﯿﺪﯾﺮ
،آدام وار اﻟﻠﺮي ﻗﯿﺰﯾﻞ دوﻏﺮاﯾﯿﺮ
. ﻋﺎﻏﯿﻠﺪان ﮐﻤﺪﯾﺮ،ﻋﺎﻏﻠﯽ ﯾﻮخ ﻧﻪ ﻓﺎﯾﺪا
،اوﻧﺒﺌﺶ ﺗﻮﯾﻮق ﺳﺎﺧﻼﯾﯿﺮ- آدام وار اون
. اﯾﺸﯿﻦ ﺑﯿﻠﻨﺪﯾﺮ،ﭼﺆرﮔﯿﻦ ﻗﺎزاﻧﯿﺮ
،آدام وار اوﻟﺪوزا ﮔﻮﻧﺸﻪ ﺗﺎﯾﺪﯾﺮ
!درك اﺋﺪه ﺑﯿﻠﯿﺮﺳﻦ ﻧﯿﯿﻪ ﯾﺎراﻧﻤﯿﺶ
،آدام وار دوﻧﯿﺎدا ﺳﺎدﺟﻪ ﺳﺎﯾﺪﯾﺮ
.دوﻧﯿﺎ ﺑﻮش ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﯿﻦ دﺋﯿﻪ ﯾﺎراﻧﻤﯿﺶ
،ﺷﺎﻋﯿﺮﻟﯿﮏ آﺳﺎن، آدام اول،ﻋﻠﻢ اﻟﺪﯾﻦ
...آداﻣﻠﯿﻖ ﻃﺒﻊ دﺋﯿﯿﻞ ﮔﺆﯾﻠﺮدن ﮔﻠﻪ
، آدام اوﻟﻤﺎﺳﺎن،ﻋﺎﻟﯿﻢ اول ﻧﻪ ﻓﺎﯾﺪا
...ﻋﺆﻣﺮوﻧﻮ اﻟﯿﻨﻠﻪ آﺗﺎرﺳﺎن ﺳﺌﻠﻪ
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…ﺳﻦ آﻟﻤﺎ آﺗﻤﺎدﯾﻦ
sən alma atmadın…
leyli kəhalı
Sən alma atmadın,
Ona görə mən də gəlin çıxmadım!
Küçənizdən qayıtdım.
Axı demişdin,
Bir məktub yazıbsan mənə.
Həryeri axtardım,
Mağara günlərimizdən,
Ta bu şəhərlərə qədər.
Nə göyərçinlər gətirdi onu,
Nə postaçılar.
Nə imeylimə düşdü,
Nə cib telfunuma…
Ona görə mən də cavablamadım!
SonraUşaq olub,
Nağıllara qoşdum özümü,
Sel apardı saranı…
Anam çırağı söndürdü mən də yatmadım,
Adımı leyladan saraya verdim!
Sunralar
Anan səni doğdu
Adını araz qoydu…
Anam məni tanırdı!
Ona görə and ıçdı,
Məni doğmadı…

Əbədi Körpû

ﻟﺌﯿﻠﯽ ﮐﮭﺎﻟﯽ

،ﺳﻦ آﻟﻤﺎ آﺗﻤﺎدﯾﻦ
!اوﻧﺎ ﮔﺆره ﻣﻦ ده ﮔﻠﯿﻦ ﭼﯿﺨﻤﺎدﯾﻢ
.ﮐﻮﭼﻪﻧﯿﺰدن ﻗﺎﯾﯿﺘﺪﯾﻢ
،آﺧﯽ دﺋﻤﯿﺸﺪﯾﻦ
.ﺑﯿﺮ ﻣﮑﺘﻮب ﯾﺎزﯾﺒﺴﺎن ﻣﻨﻪ
،ﻫﺮﯾﺌﺮي آﺧﺘﺎردﯾﻢ
،ﻣﺎﻏﺎرا ﮔﻮﻧﻠﺮﯾﻤﯿﺰدن
.ﺗﺎ ﺑﻮ ﺷﻬﺮﻟﺮه ﻗﺪر
،ﻧﻪ ﮔﺆﯾﺮﭼﯿﻨﻠﺮ ﮔﺘﯿﺮدي اوﻧﻮ
.ﻧﻪ ﭘﻮﺳﺘﺎﭼﯿﻼر
،ﻧﻪ اﯾﻤﺌﯿﻠﯿﻤﻪ دوﺷﺪو
… ﻧﻪ ﺟﯿﺐ ﺗﺌﻠﻔﻮﻧﻮﻣﺎ
!اوﻧﺎ ﮔﺆره ﻣﻦ ده ﺟﺎواﺑﻼﻣﺎدﯾﻢ
- ﺳﻮﻧﺮا
،اوﺷﺎق اوﻟﻮب
،ﻧﺎﻏﯿﻠﻼرا ﻗﻮﺷﺪوم اؤزوﻣﻮ
… ﺳﺌﻞ آﭘﺎردي ﺳﺎراﻧﯽ
،آﻧﺎم ﭼﯿﺮاﻏﯽ ﺳﺆﻧﺪوردو ﻣﻦ ده ﯾﺎﺗﻤﺎدﯾﻢ
!آدﯾﻤﯽ ﻟﺌﯿﻼدان ﺳﺎراﯾﺎ وﺋﺮدﯾﻢ
ﺳﻮﻧﺮاﻻر
آﻧﺎن ﺳﻨﯽ دوﻏﺪو
… آدﯾﻨﯽ آراز ﻗﻮﯾﺪو
!آﻧﺎم ﻣﻨﯽ ﺗﺎﻧﯿﺮدي
،اوﻧﺎ ﮔﺆره آﻧﺪ اﯾﭽﺪي
…ﻣﻨﯽ دوﻏﻤﺎدي
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اوﺳﺘﻮﻧﮫ
ÜSTÜNE
اﯾﺒﺮاھﯿﻢ ﺻﺎﻏﯿﺮ
İbrahim Sağır
Dizildi umutlarım güya- güya üstüne,
Nice hayaller kurdum rüya- rüya üstüne.
Her yeni doğan günle başlarken hayatıma,
Ekledim emelleri hülya- hülya üstüne.
Yaran ile sohbetin tadı, tuzu kalmadı,
Dostluklar acze düştü riya- riya üstüne.
Hüzün bulutlarının altında adım adım,
Harcadım sermayemi veda- veda üstüne.
Yollarım sarpa sardı vuslata eremeden,
Hayallerim tükendi feda- feda üstüne.
Dünyanın sarhoşluğu döndürdü de başımı,
Günahlarımı sardım rida -rida üstüne.
Güvendiğim her dalı kırdı kaderin eli,
Törpülendi hayatım eda- eda üstüne.
Sermayem boşa gitti ziyan düştü karıma,
Encamım sürdü gitti heba -heba üstüne.
Umudu Sertaç ettim geceleri duama,
Yalvardım Rahman'ıma nida- nida üstüne.

Əbədi Körpû

،ﮔﻮﯾﺎ اوﺳﺘﻮﻧﻪ- دوزوﻟﺪي اوﻣﻮدﻻرﯾﻢ ﮔﻮﯾﺎ
. روﯾﺎ اوﺳﺘﻮﻧﻪ- ﻧﺌﺠﻪ ﺧﯿﺎﻟﻼر ﮔﺆردوم روﯾﺎ
،ﻫﺮ ﯾﺌﻨﯽ دوﻏﺎن ﮔﻮﻧﻠﻪ ﺑﺎﺷﻼرﮐﻦ ﺣﺎﯾﺎﺗﯿﻤﺎ
. ﺧﻮﻟﯿﺎ اوﺳﺘﻮﻧﻪ- اﮐﻠﺪﯾﻢ اﻣﻠﻠﺮي ﺧﻮﻟﯿﺎ
، دوزو ﻗﺎﻟﻤﺎدي،ﯾﺎران اﯾﻠﻪ ﺻﺆﺣﺒﺘﯿﻦ د ادي
. رﯾﯿﺎ اوﺳﺘﻮﻧﻪ- دوﺳﺘﻠﻮﻗﻼر ﻋﺠﺰه دوﺷﺪو رﯾﯿﺎ
، آدﯾﻢ- ﺣﻮزون ﺑﻮﻟﻮﺗﻼرﯾﻨﯿﻦ آﻟﺘﯿﻨﺪا آدﯾﻢ
. وداع اوﺳﺘﻮﻧﻪ- ﺧﺎرﺟﺎدﯾﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽ وداع
،ﯾﻮﻟﻼرﯾﻢ ﺳﺎرﭘﺎ ﺳﺎردي ووﺻﻼﺗﺎ اﺋﺮَﻣﻪ دن
. ﻓﺪا اوﺳﺘﻮﻧﻪ- ﺧﯿﺎﻟﻼرﯾﻢ ﺗﻮﮐﻨﺪي ﻓﺪا
،دوﻧﯿﺎﻧﯿﻦ ﺳﺮﺧﻮﺷﻠﻮﻏﻮ دؤﻧﺪوردو ده ﺑﺎﺷﯿﻤﯽ
.ﮔﻮﻧﺎﻫﻼرﯾﻤﯽ ﺳﺎردﯾﻢ رﯾﺪا رﯾﺪا اوﺳﺘﻮﻧﻪ
،ﮔﻮوﻧﺪﯾﻐﯿﻢ ﻫﺮ داﻟﯽ ﻗﯿﺮدي ﻗﺪرﯾﻦ اﻟﯽ
.ﺗﺆرﭘﻮﻟﻨﺪي ﺣﺎﯾﺎﺗﯿﻢ ادا ادا اوﺳﺘﻮﻧﻪ
،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ م ﺑﻮﺷﺎ ﮔﺌﺘﺪي زﯾﯿﺎن دوﺷﺘﻮ ﮐﺎرﯾﻤﺎ
.اﻧﺠﺎﻣﯿﻢ ﺳﻮردو ﮔﺌﺘﺪي ﻫﺒﺎ ﻫﺒﺎ اوﺳﺘﻮﻧﻪ
،اوﻣﻮدو ﺳﺮﺗﺎچ اﺋﺘﺪﯾﻢ ﮔﺌﺠﻪ ﻟﺮي دوﻋﺎﻣﺎ
.ﯾﺎﻟﻮاردﯾﻢ رﺣﻤﺎﻧﯿﻤﺎ ﻧﯿﺪا ﻧﯿﺪا اوﺳﺘﻮﻧﻪ
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وطﻨﯿﻢ

VATANIM

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎش
Mehmet Baş
Sensin varlığımın kutlu madeni
Senin ile var olurum vatanım
Sen yoksan neylesin ruhum bedeni
Hasretinle zar olurum vatanım
Alnıma yazılan yazımsın benim
Duvarda asılı sazımsın benim
Sitemim sevincim nazımsın benim
Toprağına yar olurum vatanım
Benliğim seninle erer kemale
Yıldızlar yakışır nazlı hilale
Seninle bakarım kutlu cemale
Ocağında nar olurum vatanım
Nazende güllerin bahtında açan
Her lahza cihana letafet saçan
Okunur beş vakit sinende ezan
Dağlarına kar olurum vatanım
Yunusla Mevlana yol açar bize
Fatihler atını sürer denize
Ordular küffarı getirir dize
Ozanına tar olurum vatanım
Al bayrağın aşkı sığmaz sineme
Mihmandır sevdası gönül haneme
Yazılsın şahadet ömür karneme
Düşmanına dar olurum vatanım

Əbədi Körpû

ﺳﻨﺴﻦ وارﻟﯿﻐﯿﻤﯿﻦ ﻗ ﻮﺗﻠﻮ ﻣﻌﺪهﻧﯽ
ﺳﻨﯿﻦ اﯾﻠﻪ وار اوﻟﻮروم )اوﻟﻮرام( وﻃﻨﯿﻢ
ﺳﻦ ﯾﻮﺧﺴﺎن ﻧﺌﯿﻠﻪ ﺳﯿﻦ روﺣﻮم ﺑﺪﻧﯽ
ﺣﺴﺮﺗﯿﻨﻠﻪ زار اوﻟﻮروم وﻃﻨﯿﻢ
آﻟﻨﯿﻤﺎ ﯾﺎزﯾﻼن ﯾﺎزﯾﻤﺴﺎن ﻣﻨﯿﻢ
دوواردا آﺳﯿﻠﯽ ﺳﺎزﯾﻤﺴﺎن ﻣﻨﯿﻢ
ﻧﺎزﯾﻤﺴﺎن ﻣﻨﯿﻢ،  ﺳﺌﻮﯾﻨﺠﯿﻢ، ﺳﯿﺘﻤﯿﻢ
ﺗﻮﭘﺮاﻏﯿﻨﺎ ﯾﺎر اوﻟﻮروم وﻃﻨﯿﻢ
ﻣﻨﻠﯿﮕﯿﻢ ﺳﻨﯿﻨﻠﻪ اﺋﺮَر ﮐﻤﺎﻟﻪ
اوﻟﺪوزﻻر ﯾﺎ ﺧﯿﺸﯿﺮ ﻧﺎزﻟﯽ ﻫﯿﻼﻟﻪ
ﺳﻨﯿﻨﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺎرام ﻗﻮﺗﻠﻮ ﺟﻤﺎﻟﻪ
اوﺟﺎﻏﯿﻨﺪا ﻧﺎر اوﻟﻮروم وﻃﻨﯿﻢ
ﻧﺎزﻧﺪه ﮔﻮﻟﻠﺮﯾﻦ ﺑﺎﺧﺘﯿﻨﺪا آﭼﺎن
ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺟﺎﻫﺎﻧﺎ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺳﺎﭼﺎن
اوﺧ ﻮﻧﻮر ﺑﺌﺶ وا ﺧﯿﺖ ﺳﯿﻨﻨﺪه اذان
داﻏﻼرﯾﻨﺎ ﻗﺎر اوﻟﻮروم وﻃﻨﯿﻢ
ﯾﻮﻧﻮﺳﻼ ﻣﺌﻮﻻﻧﺎ ﯾﻮل آﭼﺎر ﺑﯿﺰه
ﻓﺎﺗﯿﺢ ﻟﺮ آﺗﯿﻨﯽ ﺳﻮرر دﻧﯿﺰه
اوردوﻻر ﮐﻮﻓﻔﺎري ﮔﺘﯿﺮﯾﺮ دﯾﺰه
اوزاﻧﯿﻨﺎ ﺗﺎر اوﻟﻮروم وﻃﻨﯿﻢ
آل ﺑﺎﯾﺮاﻏﯿﻦ ﻋﺸﻘﯽ ﺳﯿﻐﻤﺎز ﺳﯿﻨﻪﻣﻪ
ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺪﯾﺮ ﺳﺌﻮداﺳﯽ ﮐ ﺆﻧﻮل ﺧﺎﻧﻪﻣﻪ
ﯾﺎزﯾﻠﺴﯿﻦ ﺷﻬﺎدت ﻋﺆﻣﻮر ﮐﺎرﻧﻪﻣﻪ
دوﺷﻤﺎﻧﯿﻨﺎ دار اوﻟﻮروم وﻃﻨﯿﻢ
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KİMİ
Ayşə Səyyadqızı

yar de mənə
səddiqə atlupurun

Gecəsi qəm dənizində buğulan yar de mənə,
Gündüzü tar gecəsindən tar olan yar de mənə.
Könlü qurbət ocaqında alışıb qovr eləyən,
Diləgi, duyğusu, ehsası sulan yar de mənə.
Bəxtini tüz bürüyən, taleyinə çən toxunan,
Könlünə qəm ızı həsrətlə dulan yar de mənə.
Gedirəm birdə soruşma haranın yolçusuyam,
Kərvanından qirılan , yolda qalan yar de mənə.
Adım eşq aləminə nazlı günəşdir ama sən,
Adıma qəm leçəyi kölgə salan yar de mənə.

Düşmənin vurduğu yara göynəməz,
Dostun gülləsiylə vurulan kimi.
Sınmayıb əlimdən çıxan güzgü də,
Sən düşüb gözümdən qırılan kimi.
Şirin xəyalınla açıb səhərin,
Dadmadı ürəyim eşqin bəhərin,
Bürüyüb qəlbimi acı zəhərin,
Gürzə şikarına sarılan kimi.
Sən vurdun yerlərə qoca dünyada,
Sevgi ürəklərdə ucadırsa da,
Hər zaman salıram mən səni yada,
Bezib bu dünyadan yorulan kimi.
Ayşəyəm, qəlbimdə eşqin çatıdı,
Sən şah ol, mənim ki, qul həyatıdı,
İnan ki nifrətdən qanım qatıdı,
Səbr elə, dönəcəm durulan kimi...!

ﮐﯿﻤﻲ
ﻋﺎﯾﺸﮫ ﺻﯿ ﺎد ﻗﯿﺰی

ﯾﺎر دئ ﻣﻨﮫ
ﺻﺪﯾﻘﮫ آﺗﻠﻮﭘﻮرون
،ﮔﺌﺠﻪﺳﯽ ﻏﻢ دﻧﯿﺰﯾﻨﺪه ﺑﻮﻏﻮﻻن ﯾﺎر دئ ﻣﻨﻪ
.ﮔﻮﻧﺪوزو ﺗﺎر ﮔﺌﺠﻪ ﺳﯿﻨﺪن ﺗﺎر اوﻻن ﯾﺎر دئ ﻣﻨﻪ
،ﮐﺆﻧﻠﻮ ﻏﺮﺑﺖ اوﺟﺎﻗﯿﻨﺪا آﻟﯿﺸﯿﺐ ﻗﻮور اﺋﻠﻪﯾﻦ
. اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺳﻮﻻن ﯾﺎر دئ ﻣﻨﻪ، دوﯾﻐﻮﺳﻮ،دﯾﻠَﮕﯽ
، ﻃﺎﻟﻌﯿﯿﻨﻪ ﭼﻦ ﺗﻮﺧﻮﻧﺎن، ﺑﺨﺘﯿﻨﯽ ﺗﻮز ﺑﻮروﯾﻦ
.ﮐﺆﻧﻠﻮﻧﻪ ﻏﻢ اﯾﺰي ﺣﺴﺮﺗﻠﻪ دوﻻن ﯾﺎر دئ ﻣﻨﻪ
،ﮔﺌﺪﯾﺮم ﺑﯿﺮده ﺳﻮروﺷﻤﺎ ﻫﺎراﻧﯿﻦ ﯾﻮﻟﭽﻮﺳﻮﯾﺎم
. ﯾﻮﻟﺪا ﻗﺎﻻن ﯾﺎر دئ ﻣﻨﻪ، ﮐﺮواﻧﯿﻨﺪان ﻗﯿﺮﯾﻼن
،آدﯾﻢ ﻋﺸﻖ ﻋﺎﻟﻤﯿﻨﻪ ﻧﺎزﻟﯽ ﮔﻮﻧﺸﺪﯾﺮ آﻣﺎ ﺳﻦ
.آدﯾﻤﺎ ﻏﻢ ﻟﺌﭽﯿﯽ ﮐﺆﻟﮕﻪ ﺳﺎﻻن ﯾﺎر دئ ﻣﻨﻪ

Əbədi Körpû

،دوﺷﻤﻨﯿﻦ ووردوﻏﻮ ﯾﺎرا ﮔﺆﯾﻨﻪﻣﺰ
. دوﺳﺘﻮن ﮔﻮﷲ ﺳﯿﯿﻠﻪ ووروﻻن ﮐﯿﻤﯽ
،ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯿﺐ اﻟﯿﻤﺪن ﭼﯿﺨﺎن ﮔﻮزﮔﻮ ده
. ﺳﻦ دوﺷﻮب ﮔﺆزوﻣﺪن ﻗﯿﺮﯾﻼن ﮐﯿﻤﯽ
،ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺧﯿﺎﻟﯿﻨﻼ آﭼﯿﺐ ﺳﺤﺮﯾﻦ
،دادﻣﺎدي اورﯾﯿﻢ ﻋﺸﻘﯿﻦ ﺑَ ﻬﺮﯾﻦ
،ﺑﻮروﯾﻮب ﻗﻠﺒﯿﻤﯽ آﺟﯽ زﻫﺮﯾﻦ
. ﮔﻮرزه ﺷﯿﮑﺎرﯾﻨﺎ ﺳﺎرﯾﻼن ﮐﯿﻤﯽ
،ﺳﻦ ووردون ﯾﺌﺮﻟﺮه ﻗﻮﺟﺎ دوﻧﯿﺎدا
،ﺳﺌﻮﮔﯽ اورﮐﻠﺮده اوﺟﺎدﯾﺮﺳﺎ دا
،ﻫﺮ زاﻣﺎن ﺳﺎﻟﯿﺮام ﻣﻦ ﺳﻨﯽ ﯾﺎدا
. ﺑﺌﺰﯾﺐ ﺑﻮ دوﻧﯿﺎدان ﯾﻮروﻻن ﮐﯿﻤﯽ
، ﻗﻠﺒﯿﻤﺪه ﻋﺸﻘﯿﻦ ﭼﺎﺗﯿﺪي،ﻋﺎﯾﺸﻪ ﯾﻢ
، ﻗﻮل ﺣﯿﺎﺗﯿﺪي، ﻣﻨﯿﻢ ﮐﯽ،ﺳﻦ ﺷﺎه اول
،اﯾﻨﺎن ﮐﯽ ﻧﯿﻔﺮﺗﺪن ﻗﺎﻧﯿﻢ ﻗﺎﺗﯿﺪي
...! دؤﻧَﺠَﻢ دوروﻻن ﮐﯿﻤﯽ،ﺻﺒﺮ اﺋﻠﻪ
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Gəncliyim

ﮔﻨﺠﻠﯿﮕﯿﻢ
Nuranə nur

Gedirsən...
Elə gedirsən ,
Barmaqlarımın ucundan axa-axa,
Gözümün içinə baxa-baxa,
Yavaş-yavaş, alışdıra-alışdıra...
Fikir eləməyim deyə,
Ağlımı qarışdıra-qarışdıra , gedirsən.
Lövbərini sahilə atıb gedən gəmi kimisən,
Dönməyəcəyini bilirəm,
gözləmirəm yolunu.
Amma baxacam arxanca,
Gözlərimin qarası ağında əriyənə qədər.
Saçlarımı vida yerinə yelləyib,
Əllərimi üzümə sıxıb yola salıram səni.
Heç getməsəydin keşkə...
Gedişin Günəşli günlərimə
qara bulud kimi çökür.
Ayları, illəri bölüşürdük
Göy qurşağım idin mənim,
Gözlərim yağandan sonra görüşürdük.
Sən gedirsən...
Hər gün biraz uzaqlığınla boyanır,
Yaşıl yatıb, sarı oyanıram.
Həyatımı baxış- baxış süstləyənim,
İllərimi naxış – naxış işləyənim,
Sənə demək istədiklərimi ürəyimdə qoyursan.
Tətiyi çəkilmiş tüfəng kimisən artıq.
Gözlərimdən , baxışlarımdan,
əllərimdən, saçlarımdan gedirsən.
Gedirsən...
Barmaqlarının ucundan axa-axa ,
Gözümün içinə baxa-baxa .
Yavaş -yavaş, alışdıra-alışdıra...
Fikir eləməyim deyə,
Ağlımı qarışdıra-qarışdıra, gedirsən.
Alacağın olsun həyat,
Onsuz da bütün sevdiklərimi alacaqsan.
Qoy onu sevə-sevə yola salım.
Əzizim, özünə yaxşı bax deyə bilməyəcəm,
Əlvida deməyə də dilim gəlmir.
Məni unutma...
Məni unutma ... GƏNCLİYİM.
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ﻧﻮراﻧﮫ ﻧﻮر
...ﮔﺌﺪﯾﺮﺳﻦ
،اﺋﻠﻪ ﮔﺌﺪﯾﺮﺳﻦ
،آﺧﺎ- ﺑﺎرﻣﺎﻗﻼرﯾﻤﯿﻦ اوﺟﻮﻧﺪان آﺧﺎ
،ﺑﺎﺧﺎ- ﮔﺆزوﻣﻮن اﯾﭽﯿﻨﻪ ﺑﺎﺧﺎ
...آﻟﯿﺸﺪﯾﺮا-  آﻟﯿﺸﺪﯾﺮا،ﯾﺎواش- ﯾﺎواش
،ﻓﯿﮑﯿﺮ اﺋﻠﻪ ﻣﻪ ﯾﯿﻢ دﺋﯿﻪ
.ﮔﺌﺪﯾﺮﺳﻦ، ﻗﺎرﯾﺸﺪﯾﺮا- ﻋﺎﻏﻠﯿﻤﯽ ﻗﺎرﯾﺸﺪﯾﺮا
،ﻟﺆوﺑﺮﯾﻨﯽ ﺳﺎ ﺣﯿﻠﻪ آﺗﯿﺐ ﮔﺌﺪن ﮔﻤﯽ ﮐﯿﻤﯿﺴﻦ
،دؤﻧﻤﻪ ﯾﻪﺟَﮕﯿﻨﯽ ﺑﯿﻠﯿﺮم
.ﮔﺆزﻟﻪ ﻣﯿﺮم ﯾﻮﻟﻮﻧﻮ
،آﻣﺎ ﺑﺎﺧﺎﺟﺎم آرﺧﺎﻧﺠﺎ
.ﮔﺆزﻟﺮﯾﻤﯿﻦ ﻗﺎراﺳﯽ آﻏﯿﻨﺪا ارﯾﯿﻪ ﻧﻪ ﻗﺪر
،ﺳﺎﭼﻼرﯾﻤﯽ وﯾﺪاع ﯾﺌﺮﯾﻨﻪ ﯾﺌﻠﻠﻪﯾﯿﺐ
.اﻟﻠﺮﯾﻤﯽ اوزوﻣﻪ ﺳﯿﺨﯿﺐ ﯾﻮﻻ ﺳﺎﻟﯿﺮام ﺳﻨﯽ
...ﻫﺌﭻ ﮔﺌﺘﻤﻪﺳَﻪ اﯾﺪﯾﻦ ﮐﺌﺸﮑﻪ
ﮔﺌﺪﯾﺸﯿﻦ ﮔﻮﻧﺸﻠﯽ ﮔﻮﻧﻠﺮﯾﻤﻪ
.ﻗﺎرا ﺑﻮﻟﻮد ﮐﯿﻤﯽ ﭼﺆﮐﻮر
 اﯾﻠﻠﺮي ﺑﺆﻟﻮﺷﻮردوك،آﯾﻼري
،ﮔﺆي ﻗﻮرﺷﺎﻏﯿﻢ اﯾﺪﯾﻦ ﻣﻨﯿﻢ
.ﮔﺆزﻟﺮﯾﻢ ﯾﺎﻏﺎﻧﺪان ﺳﻮﻧﺮا ﮔﺆروﺷﻮردوك
...ﺳﻦ ﮔﺌﺪﯾﺮﺳﻦ
،ﻫﺮ ﮔﻮن ﺑﯿﺮاز اوزاﻗﻠﯿﻐﯿﻨﻼ ﺑﻮﯾﺎﻧﯿﺮ
. ﺳﺎري اوﯾﺎﻧﯿﺮام،ﯾﺎﺷﯿﻞ ﯾﺎﺗﯿﺐ
، ﺑﺎﺧﯿﺶ ﺳﻮﺳﺘﻠﻪ ﯾَﻨﯿﻢ- ﺣﯿﺎﺗﯿﻤﯽ ﺑﺎﺧﯿﺶ
، ﻧﺎﺧﯿﺶ اﯾﺸﻠﻪ َﯾﻨﯿﻢ- اﯾﻠﻠﺮﯾﻤﯽ ﻧﺎﺧﯿﺶ
.ﺳﻨﻪ دﺋﻤﮏ اﯾﺴﺘﻪدﯾﮑﻠﺮﯾﻤﯽ اورﮔﯿﻤﺪه ﻗﻮﯾﻮرﺳﺎن
.ﺗﺘﯿﮕﯽ ﭼﮑﯿﻠﻤﯿﺶ ﺗﻮﻓﻨﮓ ﮐﯿﻤﯿﺴﻦ آرﺗﯿﻖ
،ﺑﺎﺧﯿﺸﻼرﯾﻤﺪان، ﮔﺆزﻟﺮﯾﻤﺪن
. ﺳﺎﭼﻼرﯾﻤﺪان ﮔﺌﺪﯾﺮﺳﻦ،اﻟﻠﺮﯾﻤﺪن
...ﮔﺌﺪﯾﺮﺳﻦ
،آﺧﺎ- ﺑﺎرﻣﺎﻗﻼرﯾﻨﯿﻦ اوﺟﻮﻧﺪان آﺧﺎ
. ﺑﺎﺧﺎ- ﮔﺆزوﻣﻮن اﯾﭽﯿﻨﻪ ﺑﺎﺧﺎ
...آﻟﯿﺸﺪﯾﺮا-  آﻟﯿﺸﺪﯾﺮا،ﯾﺎواش- ﯾﺎواش
،ﻓﯿﮑﯿﺮ اﺋﻠﻤﻪ ﯾﯿﻢ دﺋﯿﻪ
.ﮔﺌﺪﯾﺮﺳﻦ،ﻗﺎرﯾﺸﺪﯾﺮا- ﻋﺎﻏﻠﯿﻤﯽ ﻗﺎرﯾﺸﺪﯾﺮا
،آﻻﺟﺎﻏﯿﻦ اوﻟﺴﻮن ﺣﯿﺎت
.اوﻧﺴﻮز دا ﺑﻮﺗﻮن ﺳﺌﻮدﯾﮑﻠﺮﯾﻤﯽ آﻻﺟﺎﻗﺴﺎن
. ﺳﺌﻮه ﯾﻮﻻ ﺳﺎﻟﯿﻢ- ﻗﻮي اوﻧﻮ ﺳﺌﻮه
، اؤزوﻧﻪ ﯾﺎﺧﺸﯽ ﺑﺎخ دﺋﯿﻪ ﺑﯿﻠﻤﻪ َﯾﺠﻢ،ﻋﺰﯾﺰﯾﻢ
.اﻟﻮﯾﺪاع دﺋﻤﻪﯾﻪ ده دﯾﻠﯿﻢ ﮔﻠﻤﯿﺮ
...ﻣﻨﯽ اوﻧﻮﺗﻤﺎ
. ﮔﻨﺠﻠﯿﮕﯿﻢ... ﻣﻨﯽ اوﻧﻮﺗﻤﺎ
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آزدﯾﺮﻣﺎ ﯾﻮﻟﻮ
AZDIRMA YOLU

ﺣﻘ ّﯿﻦ ﻗﻮﻟﻮ
()ﻋﺮاق ﺗﮫ ﻻﻓﺮ

HAKKIN KULU
(IRAK – TELAFAR)

Sekiz kapıların gel birisini çal
Açılmaz kapılar hel olmıyınca
Kendi amalide gel birisini al
Cennete girmesen kul olmıyınca
Bir yola varırsan yoldaşın tani
Vafasız olursa
aldadır seni
Yada sal her zaman ahdi imani
Dağa taşa varma yol olmıyınca
Bayarı dolan sen yolunu ara
Begenmesen yeri çekilme dara
Aldanma kimseye bulmasan çara
Tikenin yerinde gül olmıyınça

،ﺳﮑﮑﯿﺰ ﻗﺎﭘﯿﻼرﯾﻦ ﮔﻞ ﺑﯿﺮﺳﯿﻨﻰ ﭼﺎل
.آﭼﯿﻠﻤﺎز ﻗﺎﭘﯿﻼر ﺣﺎل اوﻟﻤﺎﯾﻨﺠﺎ
،ﮐﻨﺪى ﻋﻤﻠﯿﻨﺪه ﮔﻞ ﺑﯿﺮﺳﯿﻨﻰ آل
.ﺟﻨﻨﺘﻪ ﮔﯿﺮﻣﺰﺳﻦ ﻗﻮل اوﻟﻤﺎﯾﻨﺠﺎ
،ﺑﯿﺮ ﯾﻮﻟﻪ وارارﺳﺎن ﯾﻮﻟﺪاﺷﻰ ﺗﺎﻧﻰ
،وﻓﺎﺳﯿﺰ اوﻟﻮرﺳﺎ آﻟﺪادﯾﺮ ﺳﻨﻰ
،ﯾﺎدا ﺳﺎل ﻫﺮ زﻣﺎن ﻋﻬﺪى اﯾﻤﺎﻧﻰ
. وارﻣﺎ ﯾﻮل اوﻟﻤﺎﯾﻨﺠﺎ، داﺷﺎ،داﻏﺎ
،ﯾﻮﻟﻮﻧﻮ آرا
،ﭼﮑﯿﻠﻤﻪ دارا
،ﺑﻮﻟﻮرﺳﺎن ﭼـﺎرا
.ﮔﻮل اوﻟﻤﺎﯾﻨﺠﺎ

ﺑﺎﯾﺎرى دوﻻن ﺳﻦ
َﺑﯿَﻨﻤﻪ ﺳﻦ ﯾﺌﺮى
آﻟﺪاﻧﻤﺎ ﮐﯿﻤﺴﻪ ﯾﻪ
ﺗﯿﮑﺎﻧﯿﻦ ﯾﺌﺮﯾﻨﺪه

Oyinlar kurulursa yoldaşıy salma
Kardeşn ne deyise yüzünden kalma
Marifet nasihat
kötüden alma
Oyine
aldanma höl olmıyınca

،اوﯾﻮﻧﻼر ﻗﻮروﻟﺴﺎ ﯾﻮﻟﺪاﺷﻰ ﺳﺎﻟﻤﺎ
،ﻗﺎرداﺷﯿﻦ ﻧﻪ دﺋﯿﺴﻪ اوزﯾﻨﺪن ﻗﺎﻟﻤﺎ
، ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻮﺗﻮدن آﻟﻤﺎ،ﻣﻌﺮﻓﺖ
.اوﯾﻮﻧﺎ آﻟﺪاﻧﻤﻪ ﺣﺆل اوﻟﻤﺎﯾﻨﺠﺎ

Gafil odu doğru yollarda azar
Yalın ayak yürür çöllerde gezer
Etuğu
işleri
meleker
yzar
Duymazdı canına kul olmıyınca

،ﻏﺎﻓﻞ اودى دوﻏﺮو ﯾﻮﻟﻼردا آزار
،ﯾﺎﻟﯿﻦ آﯾﺎغ ﯾﺌﺮﯾﺮ ﭼﺆﻟﻠﺮده ﮔﺰر
،اﺋﺘﺪﯾﻐﯽ اﯾﺸﻠﺮى ﻣﻠﮑﻠﺮ ﯾﺎزار
.دوﯾﻤﺎزدى ﺟﺎﻧﯿﻨﻪ ﮐﻮل اوﻟﻤﺎﯾﻨﺠﺎ

HAKKIN KULU çivi vırma her nala
Olur bir
gün ecal canını ala
Bilmesin
başıya ne işler
gele
Pazarı dolanma
pul olmıyınca

Əbədi Körpû

،ﺣﻘﯿﻦ ﻗﻮﻟﻮ ﭼﯿﻮي )ﻣﯿﺦ( وورﻣﺎ ﻫﺮ ﻧﺎﻻ
،اوﻟﻮر ﺑﯿﺮ ﮔﻮن اﺟﻞ ﺟﺎﻧﯿﻨﻰ آﻻ
،ﺑﯿﻠﻤﻪ ﺳﻦ ﺑﺎﺷﯿﯿﺎ ﻧﻪ اﯾﺸﻠﺮ ﮔﻠﻪ
.ﺑﺎزارى دوﻻﻧﻤﺎ ﭘﻮل اوﻟﻤﺎﯾﻨﺠﺎ
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Məni unutmağa hələ tələsmə
BAX
Nəzmiyə hicran
Can çəkirəm can içində,
Ay vüsalım yan içimdə.
Vətən, torpaq qan içində,
Ürəyimdə dağlara bax..!

Əlövsət Tahirli
Neynəyim,ömrümün payız çağıdır
Günüm-güzaranım haydır,ağıdır
Dərd varki sinəmdə Ağrı dağıdır
Səndəki bir yandan kükrəmə,əsmə
Məni unutmağa hələ tələsmə.
Talehdir bəlkədə gəldik üz-üzə
Qoy üzümüz olsun baxaq göz-gözə
Titrəsin dilimiz həsrətli sözə
Olan haqqsalamı vədəsiz kəsmə
Məni unutmağa hələ tələsmə.

Yaram kimi qaşıdığım,
Yalan kimi yaşadığım,
Yavrum kimi daşıdığım,
Omuzumda ağlara bax...

Zamanın bilirsən minbir halı var
Başına gələsi qeylüqalı var
Dadmağa zəhəri,şirin balı var
Hər xırda söhbətdən incimə, küsmə
Məni unutmağa hələ tələsmə.

El-obası talan olan,
Yeri-yurdu yağmalanan,
Göy üzündə alovlanan,
Qurşunlanan bağlara bax
Saflıq ac qurdun quzusu,
eşq ölümün uykusu,
Bu dünya bir sıır quyusu,
Ölənlərə, sağlara bax...

Ömrün baharını vermişik yelə
İndi axtarırıq belədən belə
Həsrətik sən qaşa, mən qara telə
Ay lalə yanaqlı gözləri vəsmə
Məni unutmağa hələ tələsmə.

ﻣﻨﻲ اوﻧﻮﺗﻤﺎﻏﺎ ھﻠﮫ ﺗﻠﺴﻤﮫ
ﻋﻠﯽ اوﺳﻂ طﺎھﯿﺮﻟﯽ

ﺑﺎخ
ﻧﻈﻤﯿﮫ ھﯿﺠﺮان
،ﺟﺎن ﭼﮑﯿﺮم ﺟﺎن اﯾﭽﯿﻨﺪه
.آي ووﺻﺎﻟﯿﻢ ﯾﺎن اﯾﭽﯿﻤﺪه
، ﺗﻮرﭘﺎق ﻗﺎن اﯾﭽﯿﻨﺪه،وﻃﻦ
!..اورﯾﯿﻤﺪه داﻏﻼرا ﺑﺎخ
،ﯾﺎرام ﮐﯿﻤﯽ ﻗﺎﺷﯿﺪﯾﻐﯿﻢ
،ﯾﺎﻻن ﮐﯿﻤﯽ ﯾﺎﺷﺎدﯾﻐﯿﻢ
،ﯾﺎوروم ﮐﯿﻤﯽ داﺷﯿﺪﯾﻐﯿﻢ
...اوﻣﻮزوﻣﺪا آﻏﻼرا ﺑﺎخ
،اوﺑﺎﺳﯽ ﺗﺎﻻن اوﻻن- اﺋﻞ
،ﯾﻮردو ﯾﺎﻏﻤﺎﻻﻧﺎن- ﯾﺌﺮي
،ﮔﺆي اوزوﻧﺪه آﻟﻮوﻻﻧﺎن
ﻗﻮرﺷﻮﻧﻼﻧﺎن ﺑﺎﻏﻼرا ﺑﺎخ
،ﺻﺎﻓﻠﯿﻖ آج ﻗﻮردون ﻗ ﻮزوﺳﻮ
،ﻋﺸﻖ اؤﻟﻮﻣﻮن اوﯾﮑﻮﺳﻮ
،ﺑﻮ دوﻧﯿﺎ ﺑﯿﺮ ﺳﯿﯿﺮ ﻗﻮﯾﻮﺳﻮ
... ﺳﺎﻏﻼرا ﺑﺎخ،اؤﻟﻨﻠﺮه
Əbədi Körpû

،ﻋﺆﻣﺮوﻣﻮن ﭘﺎﯾﯿﺰ ﭼﺎﻏﯿﺪﯾﺮ،ﻧﺌﯿ َﻨﯿﻢ
،آﻏﯿﺪﯾﺮ،ﮔﻮذاراﻧﯿﻢ ﻫﺎﯾﺪﯾﺮ- ﮔﻮﻧﻮم
درد وارﮐﯽ ﺳﯿﻨﻤﺪه آﻏﺮي داﻏﯿﺪﯾﺮ
اﺳﻤﻪ،ﺳﻨﺪهﮐﯽ ﺑﯿﺮ ﯾﺎﻧﺪان ﮐﻮﮐﺮﻣﻪ
.ﻣﻨﯽ اوﻧﻮﺗﻤﺎﻏﺎ ﻫﻠﻪ ﺗﻠﺴﻤﻪ
،اوزه- ﻃﺎﻟﻌﻪ دﯾﺮ ﺑﻠﮑﻪده ﮔﻠﺪﯾﮏ اوز
،ﮔﺆزه- ﻗﻮي اوزوﮐﻮز اوﻟﺴﻮن ﺑﺎﺧﺎق ﮔﺆز
،ﺗﯿﺘﺮهﺳﯿﻦ دﯾﻠﯿﻤﯿﺰ ﺣﺴﺮﺗﻠﯽ ﺳﺆزه
،اوﻻن ﺣﺎقّ ﺳﺎﻻﻣﯽ وﻋﺪه ﺳﯿﺰ ﮐﺴﻤﻪ
.ﻣﻨﯽ اوﻧ ﻮﺗﻤﺎﻏﺎ ﻫﻠﻪ ﺗﻠﺴﻤﻪ
،زاﻣﺎﻧﯿﻦ ﺑﯿﻠﯿﺮﺳﻦ ﻣﯿﻦ ﺑﯿﺮ ﺣﺎﻟﯽ وار
،ﺑﺎﺷﯿﻨﺎ ﮔﻠﻪ ﺳﯽ ﻗﺌﯿﻞ وﻗﺎﻟﯽ وار
،ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺎﻟﯽ وار،دادﻣﺎﻏﺎ زﻫﺮي
، ﮐﻮﺳﻤﻪ،ﻫﺮ ﺧﯿﺮدا ﺻﺆﺣﺒﺘﺪن اﯾﻨﺠﯿﻤﻪ
.ﻣﻨﯽ اوﻧﻮﺗﻤﺎﻏﺎ ﻫﻠﻪ ﺗﻠﺴﻤﻪ
،ﻋﺆﻣﺮون ﺑﺎﻫﺎرﯾﻨﯽ وﺋﺮﻣﯿﺸﯿﮏ ﯾﺌﻠﻪ
،اﯾﻨﺪي آﺧﺘﺎرﯾﺮﯾﻖ ﺑﺌﻠﻪ دن ﺑﺌﻠﻪ
، ﻣﻦ ﻗﺎرا ﺗﺌﻠﻪ،ﺣﺴﺮﺗﯿﮏ ﺳﻦ ﻗﺎﺷﺎ
،آي ﻻﻟﻪ ﯾﺎﻧﺎﻗﻠﯽ ﮔﺆزﻟﺮي وﺳﻤﻪ
.ﻣﻨﯽ اوﻧﻮﺗﻤﺎﻏﺎ ﻫﻠﻪ ﺗﻠﺴﻤﻪ
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ﯾﻮل ﮔﺌﺪﯾﺮم
زﻟﯿﻤﺨﺎن ﻣﻤﺪﻟﯽ

Yol gedirəm
Zəlimxan Məmmədli
Yaşıdlarım son zamanlar,
Gileylənər qocalıqdan.
Bilməm niyə söz salmazlar,
İnsan adlı ucalıqdan.
Ömür özü bir badədir,
Geci-tezi qurtaracaq.
Doğulanda bilməzmiydin,
Tutduğun yer boşalacaq.
İnsanoğlu, gileylənmə,
Nə doğuşdan, qayıdışdan.
Bir gün gələn, bir gün gedər,
Bu belədir yaranışdan.
Çox fıronlar gəldi, getdi,
Apardığı tək kəfəndi.
Bir arşındır son mənzili
Ya nökər ol, ya əfəndi.
Yadda saxla, həmyaşıdım,
Qoy qazancın saf ad olsun.
İnsanlığı uca saxla,
Saldığın bağ abad olsun.

،ﯾﺎﺷﯿﺪﻻرﯾﻢ ﺳﻮن زاﻣﺎﻧﻼر
.ﮔﯿﻠﺌﯿﻠﻨﺮ ﻗﻮﺟﺎﻟﯿﻘﺪان
،ﺑﯿﻠﻤﻢ ﻧﯿﯿﻪ ﺳﺆز ﺳﺎﻟﻤﺎزﻻر
.اﯾﻨﺴﺎن آدﻟﯽ اوﺟﺎﻟﯿﻘﺪان
،ﻋﺆﻣﻮر اؤزو ﺑﯿﺮ ﺑﺎدهدﯾﺮ
.ﺗﺌﺰي ﻗﻮرﺗﺎراﺟﺎق- ﮔﺌﺠﯽ
،دوﻏﻮﻻﻧﺪا ﺑﯿﻠﻤﺰﻣﯿﯿﺪﯾﻦ
.ﺗﻮﺗﺪوﻏﻮن ﯾﺌﺮ ﺑﻮﺷﺎﻻﺟﺎق
، ﮔﯿﻠﺌﯿﻠﻨﻤﻪ،اﯾﻨﺴﺎن اوﻏﻠﻮ
. ﻗﺎﯾﯿﺪﯾﺸﺪان،ﻧﻪ دوﻏﻮﺷﺪان
، ﺑﯿﺮ ﮔﻮن ﮔﺌﺪر،ﺑﯿﺮ ﮔﻮن ﮔﻠﻦ
.ﺑﻮ ﺑﺌﻠﻪ دﯾﺮ ﯾﺎراﻧﯿﺸﺪان
، ﮔﺌﺘﺪي،ﭼﻮخ ﻓﯿﺮﻋﻮﻧﻼر ﮔﻠﺪي
.آﭘﺎردﯾﻐﯽ ﺗﮏ ﮐﻔﻨﺪي
ﺑﯿﺮ آرﺷﯿﻨﺪﯾﺮ ﺳﻮن ﻣﻨﺰﯾﻠﯽ
. ﯾﺎ اﻓﻨﺪي،ﯾﺎ ﻧﺆﮐﺮ اول
، ﻫﻢ ﯾﺎﺷﯿﺪﯾﻢ،ﯾﺎددا ﺳﺎﺧﻼ
.ﻗﻮي ﻗﺎزاﻧﺠﯿﻦ ﺻﺎف آد اوﻟﺴﻮن
،اﯾﻨﺴﺎﻧﻠﯿﻐﯽ اوﺟﺎ ﺳﺎﺧﻼ
.ﺳﺎﻟﺪﯾﻐﯿﻦ ﺑﺎغ آﺑﺎد اوﻟﺴﻮن

Bu gün, sabah köç sənindi,
Bu dünyada adın olsun.
Bu dünyada qazandığın,
O dünyada dadın olsun.

، ﺻﺎﺑﺎح ﮐﺆچ ﺳﻨﯿﻨﺪي،ﺑﻮ ﮔﻮن
.ﺑﻮ دوﻧﯿﺎدا آدﯾﻦ اوﻟﺴﻮن
،ﺑﻮ دوﻧﯿﺎدا ﻗﺎزاﻧﺪﯾﻐﯿﻦ
.او دوﻧﯿﺎدا دادﯾﻦ اوﻟﺴﻮن

Zəlimxanam asta, usta,
Səssiz, küysüz, lal gedirəm.
Zülmətləri aydınladan,
Uzun-incə yol gedirəm.

، اوﺳﺘﺎ،زﻟﯿﻤﺨﺎﻧﺎم آﺳﺘﺎ
. ﻻل ﮔﺌﺪﯾﺮم، ﮐﻮﯾﺴ ﻮز،ﺳﺴﺴﯿﺰ
،ﻇﻮﻟﻤﺘﻠﺮي آﯾﺪﯾﻨﻼدان
.اﯾﻨﺠﻪ ﯾﻮل ﮔﺌﺪﯾﺮم- اوزون

Əbədi Körpû
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ﻏﺰل
Qəzəl
İkiramxan vəlixan
Mazhari nuri azaldin aylayur nurini fosh,
Sadqayi jonim rahi uzra g‘ubor bo‘lganda kosh.
Ravza qilg‘ay begumon kelg‘anda ra’nodek qadi,
Qomati sarvi sumanbar chehrasi gulu quyosh.
Na zabonimdin kalom na had bo‘lur vasfig‘a so‘z,
Yo ko‘zim, tanviridin, yoxud qalam bermasmu dosh.
O‘ynatur bodi sabo yetmas bizim fikru xayol,
Kokili ikki tarafdan ikkisi aylar talosh.
So‘zlari shahdu shakar dur sochilur yoki guhar,
Go‘yiyo zahro ila turg‘an hiloldek ko‘zi qosh.
Ey Kirom sen noshinos o‘lsang agar ishq bobida,
Beadad hasrat yutib na sud bo‘lur to‘kkanda yosh.

Azərbaycan türkcəsiylə:
Məzhəri nuri əzəldən eyləyir nurini faş,
Sədqəyi canim rəhi üzrə qubar olanda kaş.
Rövzə qılsan bi guman gələndə rə’nadək qədi,
Qaməti sərvi səmənbər çehrəsi gulu genəş.
Nə zəbanimdən kəlam nə həd bolur vəsfinə söz,
Ya gözüm, tənviridən, yaxud qələm verməzmi daş.
Oynadur badi səba yetməz bizim fikru xəyal,
Kakili ikki tərəfdən ikkisi eylər təlaş.
Sözləri şəhdu şəkər dur saçilur yaki gühər,
Guyiya zəhra ilə duran hilaldek közü qaş.
Ey “Kiram” sen naşinas olsan əgər eşq babidə,
Bi ədəd həsrət udub nə sud olur tökəndə yaş.

Əbədi Körpû

اﮐﺮاﻣﺨﺎن وﻟﯽ ﺧﺎن

ﻣﻈﻬﺮي ﻧﻮري ازﻟﺪن اﯾﻠﻪ ﯾ ﻮر ﻧﻮرﯾﻨﯽ ﻓﺎش
ﺻﺪﻗﻪ ي ﺟﺎﻧﯿﻢ رﻫﯽ اوزره ﻏﺒﺎر ﺑﻮﻟﻐﻨﺪه ﮐﺎش
روزه ﻗﯿﻠﻐﺎي ﺑﯿﮕﻮﻣﺎن ﮐﯿ ﻠﻐﻨﺪه رﻋﻨﺎ دﯾﮏ ﻗﺪي
ﻗﺎﻣﺘﯽ ﺳﺮو ﺳﻮﻣﻨﺒﺮ ﭼﻬﺮه ﺳﯽ ﮔﻮﻟﻮ ﮔﻮﯾﺎش
ﻧﻪ زﺑﺎﻧﯿﻤﺪﯾﻦ ﮐﻼم ﻧﻪ ﺣﺪ ﺑﻮﻟﻮر وﺻﻔﯿﻐﻪ ﺳﻮز
ﯾﺎ ﮐﻮزوم ﺗﻨﻮردﯾﻦ ﯾﺎﺧﻮد ﻗﻠﻢ ﺑﯿﺮﻣﻪ ﺳﻤﻮ داش
اوﯾﻨﻪ ﺗﻮر ﺑﺎد ﺻﺒﺎ ﯾﺘﻤﺲ ﺑﯿﺰﯾﻢ ﻓﮑﺮو ﺧﯿﺎل
ﮐﺎﮐﻞ اﯾ ّﮑﯽ ﻃﺮﻓﺪن اﯾﮑﯿﺴﯽ اﺋﯿﻠﺮ ﺗﻼش
ﺳﻮزﻟﻪ ري ﺷﻬﺪو ﺷﮑﺮ دور ﺳﺎﭼﻠﻮر ﯾﺎﮐﯽ ﮔﻬﺮ
ﮔﻮﯾﯿﺎ زﻫﺮا اﯾﻠﻪ ﺗﻮرﻏﻪ ن ﻫﻼل دﯾﮏ ﮐﻮزو ﻗﺎش
ٳي ﮐﺮام ﺳﯿﻦ ﻧﺎﺷﯿﻨﺎش اوﻟﺴﻨﮓ اﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺑﺪه
ﺑﯿﻌﺪد ﺣﺴﺮت ﯾ ﻮﺗﻮب ﻧﻪ ﺳﻮد ﺑﻮﻟﻮر ﺗﻮﮐﮑﻪ ﻧﺪه ﯾﺎش

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺗﻮرﮐﺠﻪ ﺳﯿﻨﻪ اوﯾﻐﻮﻧﻼﺷﻤﯿﺶ وارﯾﺎﻧﺖ
،ﻣﻈﻬﺮي ﻧﻮري ازﻟﺪن اﯾﻠﻪ ﯾﯿﺮ ﻧﻮرﯾﻨﯽ ﻓﺎش
.ﺻﺪﻗﻪ ي ﺟﺎﻧﯿﻢ رﻫﯽ اوزره ﻏﺒﺎر اوﻻﻧﺪا ﮐﺎش
،روﺿﻪ ﻗﯿﻼر ﺑﯿﮕﻮﻣﺎن ﮔﻠﻨﺪه رﻋﻨﺎ ﺗﮏ ﻗﺪي
. ﭼﻬﺮه ﺳﯽ ﮔﻮﻟﻮ ﮔﻮﻧﺶ،ﻗﺎﻣﺘﯽ ﺳﺮو ﺳﻤﻨﺒﺮ
،ﻧﻪ زﺑﺎﻧﯿﻤﺪان ﮐﻼم ﻧﻪ ﺣﺪ ﺑﻮﻟﻮر وﺻﻔﯿﻨﻪ ﺳﺆز
.ﯾﺎ ﮔﺆزوم ﺗﻨﻮﯾﺮدن ﯾﺎﺧﻮد ﻗﻠﻢ اوﻟﻤﺎزﻣﯽ داش
اوﯾﻨﺎد ور ﺑﺎد ﺻﺒﺎ ﯾﺘﻤﺰ ﺑﯿﺰﯾﻢ ﻓﮑﺮو ﺧﯿﺎل
ﮐﺎﮐﻞ اﯾﮑﯽ ﻃﺮﻓﺪن اﯾﮑﯿﺴﯽ اﺋﯿﻠﺮ ﺗﻼش
ﺳﺆزﻟﺮي ﺷﻬﺪو ﺷﮑﺮ دور ﺳﺎﭼﻠﻮر ﯾﺎﮐﯽ ﮔﻬﺮ
ﮔﻮﯾﺎ زﻫﺮا اﯾﻠﻪ دوران ﻫﻼل ﺗﮏ ﮔﺆزو ﻗﺎش
اﺋﯽ »ﮐﺮام« ﺳﻦ ﻧﺎﺷﯿﻨﺎش اوﻟﺴﺎن اﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺑﺪه
ﺑﯿﻌﺪد ﺣﺴﺮت اودوب ﻧﻪ ﺳﻮد ا وﻟﻮر ﺗﺆﮐﻨﺪه ﯾﺎش
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ﺑﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻨﯿﻦ ﻃﺎﻟﻌﯽ

Bir ictimanın talei
Bəhram əsədi
(iran-urmu)

Hər insanın özünə məxsus əxlaqı, təcrübələri
və düşüncələri olduğu kimi hər millətin də
özünə məxsus davranışı, tarixi və təfəkkürü
vardır. Milli varlıq da elə bu deməkdir. Hər
insan öz əxlaq, təcrübə və düşüncələrindən
ayrılırsa içi boş bir qabığa dönər, canlı bir
ölüyə bənzər. Eyni gerçək ümum xalq və
millət haqqında da düzgündür. Bir millət öz
davranışı, tarixi və təfəkküründən ayrılan
halda suyun üzünə düşən içi boş bir köpüyə
bənzədilə bilər və bəllidir ki bu içi havalı
köpük hər cansız bir toxunuşun müqabilində
məhv ola bilər. Milli varlığın əsas
özəklərindən biri ana dildir. Ana dilindən
ayrılan bir şəxs və ana dilindən uzaq düşən
bir cəmiyyət öz tarixinə, öz keçəmişinə, öz
inamlarına və öz güvəncələrinə yadlaşaraq
özlüyündən çıxıb özgələşəcəkdir.
Özgələşmək də bəlkə uyğun söz olmasın,
pükələcəkdir, boşalacaqdır, məhv olacaqdır,
bununla da milli varlıq və ana dilin qoruması
hər insanın birinci görələrindən sayılır və bu
görəvin ağırlığı hər millətin o millətə can
yandıran əli qələmlilərinin üzərinədir. Əli
qələməlilərin də sözlərin və yazıların xalqa
çatdırmağa vəsilələr gərəkdir. Bu vəsilələrin
önəmlilərindən biri nəşriyyələrdir. Ayrısı
kitablardır. Daha başqası radyotelevizyondur. Əli qəlməlilər nə boyda da
yazıb yaratsalar və düşüncə dənizindən
incilər alıb öz xalqlarina pay vermək
istəsələr də əllərində imkan olmayırsa el
onlardan faydasız qalacaq və onların
düşüncələri boğazlarında tıxılıb içərilərində
boğulmağa məhkum olacaqdır. El də
onlardan paysız qalıb durduğu yerdə duracaq
və yüksəliş və irəliləmək imkanı əldə
edənməyəcəkdir. Belə bir ictima durğunluğa
məhkumdur və öz talein tapmayacaq.

Əbədi Körpû

١٣٩٧ دی.اﯾﻨﺠﯽ ﺳﺎی ﻗﯿﺶ.٣ ادﺑﯽ ﮐﺆرﭘﻮ

ﺑﮭﺮام اﺳﺪی
()اورﻣﻮ
 ﺗﺠﺮﺑﻪﻟﺮي و،ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯿﻦ اؤزوﻧﻪ ﻣﺨﺼﻮص اﺧﻼﻗﯽ
دوﺷﻮﻧﺠﻪﻟﺮي اوﻟﺪوﻏﻮ ﮐﯿﻤﯽ ﻫﺮ ﻣﻠﺘﯿﻦ ده اؤزوﻧﻪ
 ﻣﻠﯽ وارﻟﯿﻖ. ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺗﻔﮑﺮو واردﯾﺮ،ﻣﺨﺼﻮص داوراﻧﯿﺸﯽ
 ﺗﺠﺮﺑﻪ و، ﻫﺮ اﻧﺴﺎن اؤز اﺧﻼق.دا اﺋﻠﻪ ﺑﻮ دﺋﻤﮑﺪﯾﺮ
،دوﺷﻮﻧﺠﻪﻟﺮﯾﻨﺪن آﯾﺮﯾﻠﯿﺮﺳﺎ اﯾﭽﯽ ﺑﻮش ﺑﯿﺮ ﻗﺎﺑﯿﻐﺎ دؤﻧﺮ
 ﻋﯿﻨﯽ واﻗﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮم ﺧﻠﻖ و ﻣﻠﺖ.ﺟﺎﻧﻠﯽ ﺑﯿﺮ اؤﻟﻮﯾﻪ ﺑﻨﺰر
 ﺗﺎرﯾﺨﯽ و، ﺑﯿﺮ ﻣﻠﺖ اؤز داوراﻧﯿﺸﯽ.ﺣﺎﻗّﯿﻨﺪا دا دوزﮔﻮﻧﺪور
ﺗﻔﮑﺮوﻧﺪن آﯾﺮﯾﻼن ﺣﺎﻟﺪا ﺳﻮﯾﻮن اوزوﻧﻪ دوﺷﻦ اﯾﭽﯽ ﺑﻮش
ﺑﯿﺮ ﮐﺆﭘﻮﮔﻪ ﺑﻨﺰهدﯾﻠﻪ ﺑﯿﻠﺮ و ﺑﻠﻠﯽدﯾﺮ ﮐﯽ ﺑﻮ اﯾﭽﯽ ﻫﺎواﻟﯽ
ﮐﺆﭘﻮك ﻫﺮ ﺟﺎﻧﺴﯿﺰ ﺑﯿﺮ ﺗﻮﺧﻮﻧﻮﺷﻮن ﻣﻘﺎﺑﻠﯿﻨﺪه ﻣﺤﻮ اوﻻ
 آﻧﺎ. ﻣﻠﯽ وارﻟﯿﻐﯿﻦ اﺳﺎس اؤزﮐﻠﺮﯾﻨﺪن ﺑﯿﺮي آﻧﺎ دﯾﻠﺪﯾﺮ.ﺑﯿﻠﺮ
دﯾﻠﯿﻨﺪن آﯾﺮﯾﻼن ﺑﯿﺮ ﺷﺨﺺ و آﻧﺎ دﯾﻠﯿﻨﺪن اوزاق دوﺷﻦ ﺑﯿﺮ
 اؤز اﯾﻨﺎﻣﻼرﯾﻨﺎ و اؤز، اؤز ﮐﺌﭽﻤﯿﺸﯿﻨﻪ،ﺟﻤﻌﯿﺖ اؤز ﺗﺎرﯾﺨﯿﻨﻪ
-ﮔﻮوﻧﺠﻠﺮﯾﻨﻪ ﯾﺎدﻻﺷﺎراق اؤزﻟﻮﮔﻮﻧﺪن ﭼﯿﺨﯿﺐ اؤزﮔﻪﻟﺸﻪ
- ﭘﻮﮐﻪ، اؤزﮔﻪﻟﺸﻤﮏ ده ﺑﻠﮑﻪ اوﯾﻐﻮن ﺳﺆز اوﻟﻤﺎﺳﯿﻦ.ﺟﮑﺪﯾﺮ
 ﺑﻮﻧﻮﻧﻼ دا ﻣﻠﯽ، ﻣﺤﻮ اوﻻﺟﺎﻗﺪﯾﺮ، ﺑﻮﺷﺎﻻﺟﺎﻗﺪﯾﺮ،ﻟﻪﺟﮑﺪﯾﺮ
-وارﻟﯿﻖ و آﻧﺎ دﯾﻠﯿﻦ ﻗﻮروﻣﺎﺳﯽ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯿﻦ ﺑﯿﺮﯾﻨﺠﯽ ﮔﺆره
وﻟﺮﯾﻨﺪن ﺳﺎﯾﯿﻠﯿﺮ و ﺑﻮ ﮔﺆرهوﯾﻦ آﻏﯿﺮﻟﯿﻐﯽ ﻫﺮ ﻣﻠﺘﯿﻦ او ﻣﻠﺘﻪ
 اﻟﯽ ﻗﻠﻤﻠﯽﻟﺮﯾﻦ.ﺟﺎن ﯾﺎﻧﺪﯾﺮان اﻟﯽﻗﻠﻤﻠﯽﻟﺮﯾﻨﯿﻦ اوزهرﯾﻨﻪدﯾﺮ
ده ﺳﺆزﻟﺮﯾﻦ و ﯾﺎزﯾﻼرﯾﻦ ﺧﻠﻘﻪ ﭼﺎﺗﺪﯾﺮﻣﺎﻏﺎ وﺳﯿﻠﻪﻟﺮ
. ﺑﻮ وﺳﯿﻠﻪﻟﺮﯾﻦ اؤﻧﻤﻠﯽﻟﺮﯾﻨﺪن ﺑﯿﺮي ﻧﺸﺮﯾﻪﻟﺮدﯾﺮ.ﮔﺮﮐﺪﯾﺮ
 اﻟﯽ.ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﺪور-  داﻫﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎﺳﯽ رادﯾﻮ.آﯾﺮﯾﺴﯽ ﮐﺘﺎﺑﻼردﯾﺮ
ﻗﻠﻤﻠﯽﻟﺮ ﻧﻪ ﺑﻮﯾﺪا دا ﯾﺎزﯾﺐ ﯾﺎراﺗﺴﺎﻻر و دوﺷﻮﻧﺠﻪ دﻧﯿﺰﯾﻨﺪن
اﯾﻨﺠﯿﻠﺮ آﻟﯿﺐ اؤز ﺧﻠﻘﻠﺮﯾﻨﻪ ﭘﺎي وﺋﺮﻣﮏ اﯾﺴﺘﻪﺳﻪﻟﺮ ده
اﻟﻠﺮﯾﻨﺪه اﻣﮑﺎن اوﻟﻤﺎﯾﯿﺮﺳﺎ اﺋﻞ اوﻧﻼردان ﻓﺎﯾﺪاﺳﯿﺰ ﻗﺎﻻﺟﺎق و
اوﻧﻼرﯾﻦ دوﺷﻮﻧﺠﻪﻟﺮي ﺑﻮﻏﺎزﻻرﯾﻨﺪا ﺗﯿﺨﯿﻠﯿﺐ اﯾﭽﺮﯾﻠﺮﯾﻨﺪه
 اﺋﻞ ده اوﻧﻼردان ﭘﺎﯾﺴﯿﺰ.ﺑﻮﻏﻮﻟﻤﺎﻏﺎ ﻣﺤﮑﻮم اوﻻﺟﺎﻗﺪﯾﺮ
ﻗﺎﻟﯿﺐ دوردوﻏﻮ ﯾﺌﺮده دوراﺟﺎق و ﯾﻮﮐﺴﻠﯿﺶ و اﯾﺮه ﻟﯿﻠﻪﻣﮏ
 ﺑﺌﻠﻪ ﺑﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎع دورﻏﻮﻧﻠﻮﻏﺎ.اﻣﮑﺎﻧﯽ اﻟﺪه اﺋﺪﻧﻤﻪﯾﻪﺟﮑﺪﯾﺮ
.ﻣﺤﮑﻮﻣﺪور و اؤز ﻃﺎﻟﻌﯿﻦ ﺗﺎﭘﻤﺎﯾﺎﺟﺎق
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