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Baş söz yerinə

dərgimizin bu yeddinci sayı dir. yeddi
istər türklərdə istər başqa millətlərdə
müqəddəs saylardan biri dir.
təsəvuf və irfanda salık və ya irfan
yolçusu yeddi mərhələdən keçəmli dir.
həftənin günləri yeddidir. təzə doğulan
uşağa yeddi sağlanılır. həmçinin
dünyadan köçən adama. bayram
süfrəsinə yeddi bərəkət nimunəsi
qoyulur. koroğlunun dəli ləri yeddi
min yeddi yüz yetmiş yeddidir.
cəhənnəm yeddi təbəqədir. kəbə yeddi
dəfə təvaf olunur. qədim dünya yeddi
iqlimə bölünürdü. incildə allh altı
gündə dünyani yaradır yeddi inci gün
dincəlir.
Gözələ yeddi qələmlə bəzək vurulur.
...
və şükürki bizdə bu müqəddəs yeddi
yə gəlib çata bildik
səxavət izzəti
ﺑﺎش ﺳﺆز ﯾﺌﺮﯾﻨﻪ
.درﮔﯿﻤﯿﺰﯾﻦ ﺑﻮ ﯾﺌﺪدﯾﻨﺠﯽ ﺳﺎﯾﯽ دﯾﺮ
ﯾﺌﺪدي اﯾﺴﺘﺮ ﺗﻮرﮐﻠﺮده اﯾﺴﺘﺮ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯿﻠﻠﺘﻠﺮده
.ﻣﻘﺪس ﺳﺎﯾﻼردان ﺑﯿﺮي دﯾﺮ
ﺗﺼﻮف و ﻋﺮﻓﺎﻧﺪا ﺳﺎﻟﮏ و ﯾﺎ ﻋﺮﻓﺎن ﯾﻮﻟﭽﻮﺳﻮ
 ﻫﻔﺘﻪ ﻧﯿﻦ.ﯾﺌﺪدي ﻣﺮﺣﻠﻪ دن ﮐﺌﭽﻤﻠﯽ دﯾﺮ
 ﺗﺰه دوﻏﻮﻻن اوﺷﺎﻏﺎ.ﮔﻮﻧﻠﺮي ﯾﺌﺪدي دﯾﺮ
ﯾﺌﺪدي ﺳﺎﻏﻼﻧﯿﻠﯿﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دوﻧﯿﺎدان ﮐﺆﭼﻦ
 ﺑﺎﯾﺮام ﺳﻔﺮه ﺳﯿﻨﻪ ﯾﺌﺪدي ﺑﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ.آداﻣﺎ
 ﮐﻮراوﻏﻠﻮﻧﻮن دﻟﯽ ﻟﺮي ﯾﺌﺪدي.ﺳﯽ ﻗﻮﯾﻮﻟﻮر
. ﻣﯿﻦ ﯾﺌﺪدي ﯾﺌﺰ ﯾﺌﺘﻤﯿﺶ ﯾﺌﺪدي دﯾﺮ
 ﮐﻌﺒﻪ ﯾﺌﺪدي دﻓﻌﻪ.ﺟﻬﻨﻢ ﯾﺌﺪدي ﻃﺒﻘﻪ دﯾﺮ
 ﻗﺪﯾﻢ دوﻧﯿﺎ ﯾﺌﺪدي اﯾﻘﻠﯿﻤﻪ.ﻃﻮاف اوﻟﻮﻧﻮر
 اﯾﻨﺠﯿﻠﺪه آﷲ آﻟﺘﯽ ﮔﻮﻧﺪه دوﻧﯿﺎﻧﯽ.ﺑﺆﻟﻮﻧﻮردو
. ﯾﺎرادﯾﺮ ﯾﺌﺪدي اﯾﻨﺠﯽ ﮔﻮن دﯾﻨﺠﻪ ﻟﯿﺮ
. ...ﮔﺆزﻟﻪ ﯾﺌﺪدي ﻗﻠﻤﻠﻪ ﺑﺰك ووروﻟﻮر
و ﺷﮑﺮﮐﯽ ﺑﯿﺰده ﺑﻮ ﻣﻘﺪس ﯾﺌﺪدي ﯾﻪ ﮔﻠﯿﺐ
.ﭼﺎﺗﺎ ﺑﯿﻠﺪﯾﮏ
ﺳﺨﺎوت ﻋﺰﺗﯽ
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DÖZƏ BİLƏRMİ?

 ﯾﺎز. ﺳﺎﯾﯽ.٧ ادﺑﯽ ﮐﺆرﭘﻮ

SEVƏCİYƏM MƏN SƏNİ
Mirşən XƏYAL

Hansısa bir qılınc yoxluğun kimi,
Başımı bədəndən üzə bilərmi?
Yaralı bir adam durub ayağa,
Yenə əvvəlki tək gəzə bilərmi?
Gedişim etməsin səni narahat,
Ölsəm də, ruhumu qəlbində yaşat,
Geridə qoyduğum günləri, həyat!
Yenidən önümə düzə bilərmi?
O baxış, o gülüş, hər saat hər an,
Gözdən yaş axıdır ürəyimdən qan,
Can verməyim sənin, göz yaşlarından,
Görüm bircə damla, süzə bilərmi?
Sayıb günlərimi, bitirdi fələk,
Bunu dərk edərdin bilərdin gərək,
Bıçak zərbəsinə dözməyən ürək,
Bu qədər acıya dözə bilərmi?

دؤزه ﺑﯿﻠﺮﻣﯽ؟
ﻣﯿﺮﺷﻦ ﺧﯿﺎل
،ﻫﺎﻧﺴﯿﺴﺎ ﺑﯿﺮ ﻗﯿﻠﯿﻨﺞ ﯾﻮﺧﻠﻮﻏﻮن ﮐﯿﻤﯽ
ﺑﺎﺷﯿﻤﯽ ﺑﺪﻧﺪن اوزه ﺑﯿﻠﺮﻣﯽ؟
،ﯾﺎراﻟﯽ ﺑﯿﺮ آدام دوروب آﯾﺎﻏﺎ
ﯾﺌﻨﻪ اوّل ﮐﯽ ﺗﮏ ﮔﺰه ﺑﯿﻠﺮﻣﯽ؟
،ﮔﺌﺪﯾﺸﯿﻢ اﺋﺘﻤﻪﺳﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﻧﺎراﺣﺎت
، روﺣﻮﻣﻮ ﻗﻠﺒﯿﻨﺪه ﯾﺎﺷﺎت،اؤﻟﺴﻢ ده
! ﺣﯿﺎت،ﮔﺌﺮﯾﺪه ﻗﻮﯾﺪوﻏﻮم ﮔﻮﻧﻠﺮي
ﯾﺌﻨﯽ دن اؤﻧﻮﻣﻪ دوزه ﺑﯿﻠﺮﻣﯽ؟
، ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺎت ﻫﺮ آن، او ﮔﻮﻟﻮش،او ﺑﺎﺧﯿﺶ
،ﮔﺆزدن ﯾﺎش آﺧﯿﺪﯾﺮ اورﮔﯿﻤﺪن ﻗﺎن
، ﮔﺆز ﯾﺎﺷﻼرﯾﻨﺪان،ﺟﺎن وﺋﺮﻣَﯿﯿﻢ ﺳﻨﯿﻦ
 ﺳﻮزه ﺑﯿﻠﺮﻣﯽ؟،ﮔﺆروم ﺑﯿﺮﺟﻪ داﻣﻼ
، ﺑﯿﺘﯿﺮدي ﻓﻠﮏ،ﺳﺎﯾﯿﺐ ﮔﻮﻧﻠﺮﯾﻤﯽ
،ﺑﻮﻧﻮ درك اﺋﺪردﯾﻦ ﺑﯿﻠﺮدﯾﻦ ﮔﺮك
،ﺑﯿﭽﺎك ﺿﺮﺑﻪﺳﯿﻨﻪ دؤزﻣﻪﯾﻦ اورك
ﺑﻮ ﻗﺪر آﺟﯿﯿﺎ دؤزه ﺑﯿﻠﺮﻣﯽ؟

Əbədi Körpû
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Səttar GÜLMUHƏMMƏDİ
Baxışların iz salıb, ürəyimdə basğı tək,
Eşqimin qucağında xatirə¬n var bir ətək,
Ağzımda qurusada, dilədiyim son dilək,
Hər il bahar gələndə, dağlara çən düşəndəSevəciyəm mən səni sən məni sevməsəndə.
Şəfəqlərdən al günəş, pəncərəsin açanda,
Dağlar qızıl lalədən, gül döşünə saçanda,
Tarlalarda sünbüllər, yelkən kimin uçanda,
Sərin yellər öpəndə, gül yanağın çəməndəSevəciyəm mən səni sən məni sevməsəndə.
Buz bulaqlar çiçəkədən, boyun bağı düzəndə,
Zümrüd donlu söyüdlər, göy sularda üzəndə,
Yamaclarda bənövşə, dodaqların büzəndə,
Bülbüllər oxuyanda, qaranquşlar ötəndəSevəciyəm mən səni sən məni sevməsəndə.
Yaz gecəsi göydən ay, son ışığın yayanda,
Barmağında intizar, ləhzələri sayanda,
Yanındadır xəyalım, sən olsanda hayanda,
Səhər yeli hər səhər, bağçamıza əsəndəSevəciyəm mən səni sən məni sevməsəndə.

ﺳﺌﻮَﺟﯿﯿﻢ ﻣﻦ ﺳﻨﯽ

ﺳﺘﺎر ﮔﻠﻤﺤﻤﺪي

، اورهﯾﯿﻤﺪه ﺑﺎﺳﻘﯽ ﺗﮏ،ﺑﺎﺧﯿﺸﻼرﯾﻦ اﯾﺰ ﺳﺎﻟﯿﺐ
،ﻋﺸﻘﯿﻤﯿﻦ ﻗﻮﺟﺎﻏﯿﻨﺪا ﺧﺎﻃﯿﺮهن وار ﺑﯿﺮ اﺗﮏ
، دﯾﻠﻪدﯾﯿﯿﻢ ﺳﻮن دﯾﻠﮏ،آﻏﺰﯾﻤﺪا ﻗﻮروﺳﺎدا
، داﻏﻼرا ﭼﻦ دوﺷﻨﺪه،ﻫﺮ اﯾﻞ ﺑﺎﻫﺎر ﮔﻠﻨﺪه
.ﺳﺌﻮَﺟﯿﯿﻢ ﻣﻦ ﺳﻨﯽ ﺳﻦ ﻣﻨﯽ ﺳﺌﻮﻣﻪ ﺳﻨﺪه
، ﭘﻨﺠﺮهﺳﯿﻦ آﭼﺎﻧﺪا،ﺷﻔﻖﻟﺮدن آل ﮔﻮﻧﺶ
، ﮔﻮل دؤﺷﻮﻧﻪ ﺳﺎﭼﺎﻧﺪا،داﻏﻼر ﻗﯿﺰﯾﻞ ﻻﻟﻪدن
، ﯾﺌﻠﮑﻦ ﮐﯿﻤﯿﻦ اوﭼﺎﻧﺪا،ﺗﺎرﻻﻻردا ﺳﻮﻧﺒﻮﻟﻠﺮ
، ﮔﻮل ﯾﺎﻧﺎﻏﯿﻦ ﭼﻤﻨﺪه،ﺳﺮﯾﻦ ﯾﺌﻠﻠﺮ اؤ ﭘﻨﺪه
.ﺳﺌﻮَﺟﯿﯿﻢ ﻣﻦ ﺳﻨﯽ ﺳﻦ ﻣﻨﯽ ﺳﺌﻮﻣﻪ ﺳﻨﺪه
، ﺑﻮﯾﻮن ﺑﺎﻏﯽ دوزﻧﺪه،ﺑﻮز ﺑﻮﻻﻗﻼر ﭼﯿﭽﮑﺪن
، ﮔﺆي ﺳﻮﻻردا اوزﻧﺪه،زﻣﺮود دوﻧﻠﻮ ﺳﺆﯾﻮدﻟﺮ
، دوداﻗﻼرﯾﻦ ﺑﻮزﻧﺪه،ﯾﺎﻣﺎﺟﻼردا ﺑﻨﺆوﺷﻪ
، ﻗﺎراﻧﻘﻮﺷﻼر اؤﺗﻨﺪه،ﺑﻮﻟﺒﻮﻟﻠﺮ اوﺧﻮﯾﺎﻧﺪا
.ﺳﺌﻮَﺟﯿﯿﻢ ﻣﻦ ﺳﻨﯽ ﺳﻦ ﻣﻨﯽ ﺳﺌﻮﻣﻪ ﺳﻨﺪه
، ﺳﻮن اﯾﺸﯿﻐﯿﻦ ﯾﺎﯾﺎﻧﺪا،ﯾﺎز ﮔﺌﺠﻪﺳﯽ ﮔﺆﯾﺪن آي
، ﻟﺤﻈﻪﻟﺮي ﺳﺎﯾﺎﻧﺪا،ﺑﺎرﻣﺎﻏﯿﻨﺪا اﯾﻨﺘﯿﻈﺎر
، ﺳﻦ اوﻟﺴﺎﻧﺪا ﻫﺎﯾﺎﻧﺪا،ﯾﺎﻧﯿﻨﺪادﯾﺮ ﺧﯿﺎﻟﯿﻢ
، ﺑﺎﻏﭽﺎﻣﯿﺰا اﺳﻨﺪه،ﺳﺤﺮ ﯾﺌﻠﯽ ﻫﺮ ﺳﺤﺮ
.ﺳﺌﻮَﺟﯿﯿﻢ ﻣﻦ ﺳﻨﯽ ﺳﻦ ﻣﻨﯽ ﺳﺌﻮﻣﻪ ﺳﻨﺪه
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YOXLAYIN TELFUNLARIZI

QƏZƏL
Həmid VAHİDI
Pərdəni ver qırağa! pəncrəmiz dincəlsin,
Yasaq altında qalan mənzərəmiz dincəlsin.
Boğazın yırtsada qardaş! səsi çıxmaz tək əlın,
Barı səs ver səsimə həncrəmiz dincəlsn.
Bəsdır illərdı quraqlıq sağır ancaq sürünü,
Ver yağış muştuluğun, dağ- dərəmiz dincəlsin.
Ağ günün köynəgini tühfə gətir ellərimə,
Əynımızdən çıxararkən qərəmiz dincəlsin.
Hey bizi çalxalayıb, çalxalayıb, çalxırlar,
Bir kərə nehrəni saxla, kərəmiz dincəlsin.
Yol uzaq, ölkə susuz, hammı bulaqlar qurumuş,
Omuzundan yerə qoy bir cərəmiz dincəlsin.
Bu ağir sellərə axir nə sayaq dözmək olar?
Qabağın bır bala aç! bənd brəmiz dincəlsin.

Yəqub NAMI
Dayanmadan, gün bə gün
Azalır təlfunumun nümrələrinin sayı,
Dünəndən bu günə,
Sozalır, azalır, sozalır, azalır,
Məcid, məmədhüseyn, əli, həsən, məsud, abbas,
Belə getsə
Bir mən qalacağam, birdə təlfunum,
Yadakı bir günBir ala turanlıqda
Baharsız bir payız axşamında,
Mənimdə nümrəm yolunu tutub gedəcək tək
başına,
Sozala sozala, azalana qədər.
Görəsən haçan
Bir telfunun yükü yüngülləşəcək mənsiz?
Dünəndən gətirdiklərim yol alıb gedir,
Bu günüm yalnız özümlə paylaşılır,
Sabahıma guman yox, gün batan çağları,
Telfun nümrələrimin sozalması çuxalıb,
Bəlkədə mən azalmağa başlamışam!
Yoxlayın telfunlarızı.

Ey ölüm gəl bizi dincəlt yaşayışdan ki barı,
Gözü yollarda qalan məqbərəmiz dincəlsin.

ﻏﺰل

ﺣﻤﯿﺪ واﺣﺪی
،ﭘﺮده ﻧﯽ وﺋﺮﻗﯿﺮاﻏﺎ! ﭘﻨﺠﺮه ﻣﯿﺰ دﯾ ﻨﺠﻠﺴﯿﻦ
.ﯾﺎﺳﺎق آﻟﺘﯿﻨﺪا ﻗﺎﻻن ﻣﻨﻈﺮه ﻣﯿﺰ دﯾﻨﺠﻠﺴﯿﻦ
،ﺑﻮﻏﺎزﯾﻦ ﯾﯿﺮﺗﺴﺎدا ﻗﺎرداش! ﺳﺴﯽ ﭼﯿﺨﻤﺎزﺗﮏ اﻟﯿﻦ
.ﺑﺎري ﺳﺲ وﺋﺮﺳﺴﯿﻤﻪ ﺣﻨﺠﺮه ﻣ ﯿﺰ دﯾﻨﺠﻠﺴﻦ
،ﺑﺴﺪﯾﺮاﯾﻠﻠﺮدي ﻗﻮراﻗﻠﯿﻖ ﺳﺎﻏﯿﺮآﻧﺠﺎق ﺳﻮروﻧﻮ
. داغ دره ﻣ ﯿﺰ دﯾﻨﺠﻠﺴﯿﻦ،وﺋﺮﯾﺎﻏﯿﺶ ﻣﻮﺷﺘﻮﻟﻮﻏﻮن
،آغ ﮔﻮﻧﻮن ﮐﺆﯾﻨﮕﯿﻨﯽ ﺗﺆﺣﻔﻪ ﮔﺘﯿﺮاﺋﻠﻠﺮﯾﻤﻪ
.اﮔﻨﯿﻤﯿﺰدن ﭼﯿﺨﺎرارﮐﻦ ﻗﺮه ﻣﯿﺰ دﯾﻨﺠﻠﺴﯿﻦ
، ﭼﺎﻟﺨﯿﺮﻻر،ﭼﺎﻟﺨﺎﻻﯾﯿﺐ،ﻫﺌﯽ ﺑﯿﺰي ﭼﺎﻟﺨﺎﻻﯾﯿﺐ
. ﮐﺮه ﻣﯿﺰ دﯾﻨﺠﻠﺴﯿﻦ،ﺑﯿﺮﮐﺮه ﻧﺌﻬﺮه ﻧﯽ ﺳﺎﺧﻼ
،ﻫﺎﻣﻤﯽ ﺑﻮﻻﻗﻼرﻗﻮروﻣﻮش، اوﻟﮑﻪ ﺳﻮﺳﻮز،ﯾﻮل اوزاق
.اوﻣﻮزوﻧﺪان ﯾﺌﺮه ﻗﻮي ﺑﯿﺮ ﺟﺮه ﻣﯿﺰ دﯾ ﻨﺠﻠﺴﯿﻦ
ﺑﻮآﻏﯿﺮﺳﺌﻠﻠﺮه آﺧﯿﺮﻧﻪ ﺳﺎﯾﺎق دوزﻣﮏ اوﻻر؟
. ﺑﺮه ﻣﯿﺰ دﯾﻨﺠﻠﺴﯿﻦ- ﻗﺎﺑﺎﻏﯿﻦ ﺑﯿﺮﺑﺎﻻ آچ! ﺑﻨﺪ
،اي اؤﻟﻮم ﮔﻞ ﺑ ﯿﺰي دﯾﻨﺠﻠﺖ ﯾﺎﺷﺎﯾﯿﺸﺪان ﮐﯽ ﺑﺎري
.ﮔﺆزوﯾﻮﻟﻼردا ﻗﺎﻻن ﻣﻘﺒﺮه ﻣﯿﺰ دﯾﻨﺠﻠﺴﯿﻦ

Əbədi Körpû

ﯾﻮﺧﻼﯾﯿﻦ ﺗﻠﻔﻮﻧﻼرﯾﺰي
ﯾﻌﻘﻮب ﻧﺎﻣﯽ
ﮔﻮن ﺑﻪ ﮔﻮن،داﯾﺎﻧﻤﺎدان
آزاﻟﯿﺮ ﺗﻠﻔﻮﻧﻮﻣﻮن ﻧﻮﻣﺮه ﻟﺮﯾﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﯽ
دوﻧﻦ دن ﺑﻮ ﮔﻮﻧﻪ
آزاﻟﯿﺮ،ﺳﻮزاﻟﯿﺮ،آزاﻟﯿﺮ،ﺳﻮزاﻟﯿﺮ
ﻋﺎﺑﺒﺎس،ﻣﺴﻌﻮد،ﺣﺴﻦ،ﻋﻠﯽ،ﻣﻤﺪﺣﺴﯿﻦ،ﻣﺠﯿﺪ
ﺑﺌﻠﻪ ﮔﺌﺘﺴﻪ
ﺑﯿﺮده ﺗﻠﻔﻮﻧﻮم،ﺑﯿﺮﻣﻦ ﻗﺎﻻﺟﺎﻏﺎم
ﯾﺎداﮐﯽ ﺑﯿﺮ ﮔﻮن
ﺑﯿﺮ آﻻ ﺗﻮراﻧﻠﯿﻘﺪا
ﺑﺎﻫﺎرﺳﯿﺰ ﺑﯿﺮ ﭘﺎﯾﯿﺰ آﺧﺸﺎﻣﯿﻨﺪا
ﻣﻨﯿﻤﺪه ﻧﻮﻣﺮه م ﯾﻮﻟﻮﻧﻮ ﺗﻮﺗﻮب ﮔﺌﺪه ﺟﮏ ﺗﮏ ﺑﺎﺷﯿﻨﺎ
آزاﻻﻧﺎ ﻗﺪه ر،ﺳﻮزاﻻ ﺳﻮزاﻻ
ﮔﺆره ﺳﻦ ﻫﺎﭼﺎن
ﺑﯿﺮ ﺗﻠﻔﻮﻧﻮن ﯾﻮﮐﻮ ﯾﻮﻧﮕﻮل ﻟﻪ ﺷﻪ ﺟﮏ ﻣﻦ ﺳﯿﺰ؟
دوﻧﻦ دن ﮔﺘﯿﺮدﯾﮑﻠﺮﯾ ﻢ ﯾﻮل آﻟﯿﺐ ﮔﺌﺪﯾﺮ
ﺑﻮ ﮔﻮﻧﻮم ﯾﺎﻟﻨﯿﺰ اؤزوﻣﻠﻪ ﭘﺎﯾﻼﺷﯿﻠﯿﺮ
ﮔﻮن ﺑﺎﺗﺎن ﭼﺎﻏﻼري،ﺻﺎﺑﺎﺣﯿﻤﺎ ﮔﻮﻣﺎن ﯾﻮخ
ﺗﻠﻔﻮن ﻧﻮﻣﺮه ﻟﺮﯾﻤﯿﻦ ﺳﻮزاﻟﻤﺎﺳﯽ ﭼﻮﺧﺎﻟﯿﺐ
ﺑﻠﮑﻪ ده ﻣﻦ آزاﻟﻤﺎﻗﺎ ﺑﺎﺷﻼﻣﯿﺸﺎم
.ﯾﻮﺧﻼﯾﯿﻦ ﺗﻠﻔﻮﻧﻼرﯾﺰي
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YAŞAYA BİLMİRƏM
Namiq ZAMAN

BU XƏYALDA
Əkbər ƏSƏDİ

Yaşaya bilmirəm mən bu zamanda,
Sis-duman hər yanı bürüyür axı.
Atıb mənliyini ayaqlar altda,
Nadan yıxdığını sürüyür axı.

Başdan ayağa şeyrə dönürsən bu xəyalda,
Gahdan alışıb gahda sönürsən bu xəyalda.

Əlində əsirik dərdin, xiffətin,
Axırı görünmür zülmün-zillətin...
Sınmış qürurunu görüb millətin,
Ürəyim cızhacız əriyir axı.

Sən qoşma- qəzəlsən məni şaır eləməkdə,
Gahdan ucalıb gahda enirsən bu xəyalda.
Susən sayaraq yüz dilinə aldanıram mən,
Susqun olaraq çoxlu dinirsən bu xəyalda.

Varlı, nökər tutub gəzir qucaqda,
Kasıb köz axtarır sönmüş ocaqda.
Haqlı, əzab çəkir küncdə-bucaqda,
Nahaqq ayaq tutub yeriyir axı.

Zölmət quşuna qəm yatağı məhfil olanda,
Birdən gün olursan ,qörünürsən bu xəyalda.

Bu acı mətləbi bilənlər nə çox,
Bic-bic ağlayanlar, gülənlər nə çox...
Bir də ağlayana inanmaram, yox,
Ağlayan pul ilə kiriyir axı...

Səndən ötürü çoxları candan keçə bildi,
Bəğdad da-hələbdə sörünürsən bu xəyalda.

ﺑﻮ ﺧﯿﺎﻟﺪا

Hörmət də, izzət də vardadı, Allah,
Qeyrətli oğullar dardadı, Allah.
Bəs sənin insafın hardadı, Allah,
Namiq bu qəflətdə çürüyür axı!..

ﯾﺎﺷﺎﯾﺎ ﺑﯿﻠﻤﯿﺮم

ﻧﺎﻣﯿﻖ زاﻣﺎن
،ﯾﺎﺷﺎﯾﺎ ﺑﯿﻠﻤﯿﺮم ﻣﻦ ﺑﻮ زاﻣﺎﻧﺪا
.دوﻣﺎن ﻫﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﺑﻮروﯾﻮر آﺧﯽ-ﺳﯿﺲ
،آﺗﯿﺐ ﻣﻨﻠﯿﮕﯿﻨﯽ آﯾﺎﻗﻼر آﻟﺘﺪا
.ﻧﺎدان ﯾﯿﺨﺪﯾﻐﯿﻨﯽ ﺳﻮروﯾﻮر آﺧﯽ
، ﺧﯿﻔﻔﺘﯿﻦ،اﻟﯿﻨﺪه اﺳﯿﺮﯾﮏ دردﯾﻦ
...ذﯾ ّﻠﺘﯿﻦ-آﺧﯿﺮي ﮔﺆروﻧﻤﻮر ﻇﻮﻟﻤﻮن
،ﺳﯿﻨﻤﯿﺶ ﻏﻮروروﻧﻮ ﮔﺆروب ﻣﯿﻠﺘﯿﻦ
.اورﯾﯿﻢ ﺟﯿﺰﻫﺎﺟﯿﺰ ارﯾﯿﯿﺮ آﺧﯽ
، ﻧﺆﮐﺮ ﺗﻮﺗﻮب ﮔﺰﯾﺮ ﻗﻮﺟﺎﻗﺪا،وارﻟﯽ
.ﮐﺎﺳﯿﺐ ﮐﺆز آﺧﺘﺎرﯾﺮ ﺳﺆﻧﻤﻮش اوﺟﺎﻗﺪا
،ﺑﻮﺟﺎﻗﺪا- ﻋﺬاب ﭼﮑﯿﺮ ﮐﻮﻧﺠﺪه،ﺣﺎﻗﻠﯽ
.ﻧﺎ ﺣﺎﻗﻖ آﯾﺎق ﺗﻮﺗﻮب ﯾﺌﺮﯾﯿﯿﺮ آﺧﯽ

اﮐﺒﺮ اﺳﺪي

،ﺑﺎﺷﺪان آﯾﺎﻏﺎ ﺷﻌﺮه دؤﻧﻮرﺳﻦ ﺑﻮ ﺧﯿﺎﻟﺪا
.ﮔﺎﻫﺪان آﻟﯿﺸﯿﺐ ﮔﺎﻫﺪا ﺳﺆﻧﻮرﺳﻦ ﺑﻮ ﺧﯿﺎﻟﺪا
، ﻏﺰل ﺳﻦ ﻣﻨﯽ ﺷﺎﻋﺮ اﺋ َﻠﻤﮏ ده-ﺳﻦ ﻗﻮﺷﻤﺎ
.ﮔﺎﻫﺪان اوﺟﺎﻟﯿﺐ ﮔﺎﻫﺪا اﺋﻨﯿﺮﺳﻦ ﺑﻮ ﺧﯿﺎﻟﺪا
،ﺳﻮﺳﻦ ﺳﺎﯾﺎراق ﯾﻮز دﯾﻠﯿﻨﻪ آﻟﺪاﻧﯿﺮام ﻣﻦ
.ﺳﻮﺳﻘﻮن اوﻻراق ﭼﻮﺧﻠﻮ دﯾﻨﯿﺮﺳﻦ ﺑﻮ ﺧﯿﺎﻟﺪا
،ﻇﺆﻟﻤﺖ ﻗﻮﺷﻮﻧﺎ ﻏﻢ ﯾﺎﺗﺎﻏﯽ ﻣﺤﻔﯿﻞ اوﻻﻧﺪا
.ﻗﺆروﻧﻮرﺳﻦ ﺑﻮ ﺧﯿﺎﻟﺪا، ﺑﯿﺮدن ﮔﻮن اوﻟﻮرﺳﺎن
،ﺳﻨﺪن اؤﺗﻮرو ﭼﻮﺧﻼري ﺟﺎﻧﺪان ﮐﺌﭽﻪ ﺑﯿﻠﺪي
.ﺣﻠﺐ د ه ﺳﺆروﻧﻮرﺳﻦ ﺑﻮ ﺧﯿﺎﻟﺪا-ﺑﻐﺪاد دا

،ﺑﻮ آﺟﯽ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﯿﻠﻨﻠﺮ ﻧﻪ ﭼﻮخ
... ﮔﻮﻟﻨﻠﺮ ﻧﻪ ﭼﻮخ،ﺑﯿﺞ آﻏﻼﯾﺎﻧﻼر-ﺑﯿﺞ
، ﯾﻮخ،ﺑﯿﺮ ده آﻏﻼﯾﺎﻧﺎ اﯾﻨﺎﻧﻤﺎرام
...آﻏﻼﯾﺎن ﭘﻮل اﯾﻠﻪ ﮐﯿﺮﯾﯿﯿﺮ آﺧﯽ
، آﻟﻼه، ﻋ ّﺰت ده واردادي،ﺣﺆرﻣﺖ ده
. آﻟﻼه،ﻏﺌﯿﺮﺗﻠﯽ اوﻏﻮﻟﻼر داردادي
، آﻟﻼه،ﺑﺲ ﺳﻨﯿﻦ اﯾﻨﺼﺎﻓﯿﻦ ﻫﺎردادي
..!ﻧﺎﻣﯿﻖ ﺑﻮ ﻗﻔﻠﺘﺪه ﭼﻮروﯾﻮر آﺧﯽ
Əbədi Körpû
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XALQIMIZIN BÖYÜK ŞARI SƏHƏND
Səxavət İZZƏTİ
Tarix boyunca çox sayda əlim, sənət və ədəbiyat adamları yetirən allı- güllü bağlaralabəzənmış mərağa
şəhəri iyirminci yüz ildədə çox qudrətli şairlər və qələm ustadları yetirmişdir. bu qudrətli şairlərdən biridə
ədəbiyatımızda özünə məxsus imzası olan mərhum bulud qaraçorlu “səhənd”dir.
səhənd 1926 inci ilin yazında yağışlı, şimşəkli bir gündə dünyaya gəlır atası bu üzdən onun adını “bulud”
qoyur ancaq o vaxtki devlət idarələri antı türk siyasətinə bağlı olaraq əsil türk sözü olan bulud sözünü
anlaşılmaz deyə “bəhlud” yazırlar ancaq hər kəs onu bulud deyə səsləyir. şairın birinci şeri on beş
yaşındaıkən məktəb dıvar gündəligində yayılır.1946 inci il iki şeri razı adıyla “şairlər məclisi” tuplusunda
çap olur. 1946 dan başlanaraq dəfələr tutulub və dustaq edilibdir. nəhayət şair tehranda yaşamağa məcbur
olub və tehranda qazandığı iqtisadı başarı bir çox azərbaycanlınında əlındən tutubdur.
şair məhbəs illərində azərbaycan ədəbiyatını və folklorunu dərindən bilən məhəmmədəli fərzanə ilə
yaxından tanış olur və fərzanənin vasitəsiylə dədə qorqud dastanlarıyla tanış olur və buda iyirminci yüz il
azərbaycan ədəbiyatının şah əsərlərindən olan “sazımın sözü” və “qardaş andı”kimi əsərlərinin yaranmasına
səbəb olur . bu iki şah əsərdən başqa şairin bir çox iri həcmili əsərləridə vardır o cəmlədən:
ərməğan, araz, xatirə, şəhrıyara məktüb, büzçiçəgi və... səhəndin yaradıcılığının əsas mayasası azərbaycan
xalqına olunan milli sitmin əlihinədir. ıran keçmiş hakimiyəti pəhləvilərin qeyri fars millətlərin əlihinə
yeritdigi çirkin siyasətin qarşında bütün varlığıyla duran xalqımızın milli şairi səhənd bu pis fikiri və bu
fikirin sahiblərini qudrətli və səlabətlı şeirləriylə hər kəsə tanıtdırdı.
səhəndin ölməz əsərlərindən biri də onun şəhrıyar kimi ustad bir şairdə yenidən milli ruhda şeir yazmağa
rəğbət yaratması dir. səhənd ustad şəhrıyar tərəfindən alınmayan görüş istəgindən sonra ustaddan sinmir heç
bəlkə ustada layıq bir şeir yazır şeiri oxuyan ustad şəhrıyar qəbul etmədigi səhəndi görmgə can atır və
ədəbiyatımızın taysız əsərlərindən biri olan səhəndiyə şerini yaradır. səhəndilə şəhrıyarın görüşü ustad
şəhrıyarla azərbaycanın başqa şairlərinə də görüş iməkanı yaradır və nəticədə şəhrıyar o illərın orta yaş və
gənc şairlərının yaradıcılığına yaxından bəld olur. şah rejiminin qəmə qəddarəsinin kəsib- biçdiyi bir vaxt
ustad şəhrıyar və səhənd başda olmaqla yaddan çıxmaz ədəbi məclislər qurulur. səhənd dədə qorqud
dastanlarını “sazımın sözü” və “qardaş andı” kimi əsərlərində yeni bir biçimdə şeirə çəkibdir, hər dastanın
başlanış və qurtarışında şair özünə bağlı olan ictimai, əxlaqı, dini, fəlsəfi, milli və sayırə fikirlərini şeirə
çəkibdir. səhənd əllı üç ılı dil, ədəbiyat və azadlıq yolunda mübarizə sürən ömürdən sonra 1979 da yazda
ürəyi dayanaraq dünyasını dəgişdi.
səhənd bir millət sevər şair olsada o şevinist deyildir özü bunu qayət gözəlliklə belə açıqlayır:
Mən demirəm üstün nəjaddanam mən,
Demirəm ellərim ellərdən başdır.
Mənim məsləkimdə, mənim yolumda,
Məllətlər hamısı dostdur, qardaşdır.
Çapmaq istəmirəm mən heç milləti,
Nə dilin, nə yurdun, nə də əməgin.
Təhqir eləmirəm, hədələmirəm,
Keçmişin, indisin, ya gələcəgin.
Mən ayırmıram, ayrı salmıram,
Qardaşı qardaşdan, arvadı ərdən.
Ananı baladan, ətı dırnaqdan,
Ürəyi ürəkədən, qanadı pərdən.
Puzmaq istəmirəm mən birlikləri,
İnsanlıq birligi idealımdir.
Qardaşlıq, yoldaşlıq, ədəbi barış
Dünyada ən böyük arzularımdir.
Ancaq bir sözüm var, məndə ınsanam,
Dilim var, xəlqim var, yurdum, yuvam var.
Yerdən çıxmamışam göbələk kimi,
Adamam, həqim var, elim, obam var.
Əbədi Körpû
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ﺧﺎﻟﻘﯿﻤﯿﺰﯾﻦ ﺑﺆﯾﻮك ﺷﺎﻋﺮي ﺳﻬﻨﺪ
ﺳﺨﺎوت ﻋﺰﺗﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮﯾﻮﻧﺠﺎ ﭼﻮخ ﺳﺎﯾﺪا ﻋﻠﻢ  ،ﺻﻨﻌﺖ و ادﺑﯿﺎت آداﻣﻼري ﯾﺌﺘﯿﺮن آﻟﻠﯽ – ﮔﻮﻟﻠﻮ ﺑﺎﻏﻼراﻻﺑﺰﻧﻤﯿﺶ ﻣﺮاﻏﺎ ﺷﻬﺮي اﯾﯿﺮﻣﯿﻨﺠﯽ ﯾﻮز
اﯾﻠﺪه ده ﭼﻮخ ﻗﺪرﺗﻠﯽ ﺷﺎﻋﺮﻟﺮ و ﻗﻠﻢ اﺳﺘﺎدﻻري ﯾﺌﺘﯿﺮﻣﯿﺸﺪﯾﺮ .ﺑﻮ ﻗﺪرﺗﻠﯽ ﺷﺎﻋﺮﻟﺮدن ﺑﯿﺮﯾﺪه ادﺑﯿﺎﺗﯿﻤﯿﺰدا اؤزوﻧﻪ ﻣﺨﺼﻮص اﻣﻀﺎﺳﯽ
اوﻻن ﻣﺮﺣﻮم ﺑﻮﻟﻮد ﻗﺎراﭼﻮرﻟﻮ»ﺳﻬﻨﺪ«دﯾﺮ.
ﺳﻬﻨﺪ  1926اﯾﻨﺠﯽ اﯾﻠﯿﻦ ﯾﺎزﯾﻨﺪا ﯾﺎﻏﯿﺸﻠﯽ ،ﺷﯿﻤﺸﮑﻠﯽ ﺑﯿﺮﮔﻮﻧﺪه دوﻧﯿﺎﯾﺎﮔﻠﯿﺮ آﺗﺎﺳﯽ ﺑﻮ اوزدن اوﻧﻮن آدﯾﻨﯽ »ﺑﻮﻟﻮد« ﻗﻮﯾﻮر آﻧﺠﺎق
او واﺧﺖ ﮐﯽ دوﻟﺖ اﯾﺪاره ﻟﺮي آﻧﺘﯽ ﺗﻮرك ﺳﯿﺎﺳﺘﯿﻨﻪ ﺑﺎﻏﻠﯽ اوﻻراق اﺻﯿﻞ ﺗﻮرك ﺳﺆزو اوﻻن ﺑﻮﻟﻮد ﺳﺆزوﻧﻮ آﻧﻼﺷﯿﻠﻤﺎز دﺋﯿﻪ»
ﺑﻬﻠﻮد« ﯾﺎزﯾﺮﻻر آﻧﺠﺎق ﻫﺮ ﮐﺲ اوﻧﻮ ﺑﻮﻟﻮد دﺋﯿﻪ ﺳﺴﻠَﯿﯿﺮ.
ﺷﺎﻋﺮﯾﻦ ﺑﯿﺮﯾﻨﺠﯽ ﺷﻌﺮي اون ﺑﺌﺶ ﯾﺎﺷﯿﻨﺪا اﯾﮑﻦ ﻣﮑﺘﺐ دﯾﻮار ﮔﻮﻧﺪه ﻟﯿﮕﯿﻨﺪه ﯾﺎﯾﯿﻠﯿﺮ 1946.اﯾﻨﺠﯽ اﯾﻞ اﯾﮑﯽ ﺷﻌﺮي رازي آدﯾﻼ»
ﺷﺎﻋﺮﻟﺮ ﻣﺠﻠﯿﺴﯽ« ﺗﻮﭘﻠﻮﺳﻮﻧﺪا ﭼﺎپ اوﻟﻮر.
 1946دان ﺑﺎﺷﻼﻧﺎراق دﻓﻌﻪ ﻟﺮ ﺗﻮﺗﻮﻟﻮب و دوﺳﺘﺎق اﺋﺪﯾﻠﯿﺒﺪﯾﺮ.ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﺎﻋﺮ ﺗﻬﺮاﻧﺪا ﯾﺎﺷﺎﻣﺎﻏﺎ ﻣﺠﺒﻮر اوﻟﻮب و ﺗﻬﺮاﻧﺪا ﻗﺎزاﻧﺪﯾﻐﯽ
اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﺷﺎري ﺑﯿﺮ ﭼﻮخ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﻠﯿﻨﯿﻨﺪا اﻟﯿﻨﺪن ﺗﻮﺗﻮﺑﺪور.
ﺷﺎﻋﺮ ﻣﺤﺒﺲ اﯾﻠﻠﺮﯾﻨﺪه آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ادﺑﯿﺎﺗﯿﻨﯽ و ﻓﻮﻟﮑﻠﻮروﻧﻮ درﯾﻨﺪن ﺑﯿﻠﻦ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻓﺮزاﻧﻪ اﯾﻠﻪ ﯾﺎﺧﯿﻨﺪان ﺗﺎﻧﯿﺶ اوﻟﻮر و ﻓﺮزاﻧﻪ ﻧﯿﻦ
واﺳﯿﻄﻪ ﺳﯿﻠﻪ دده ﻗﻮرﻗﻮد داﺳﺘﺎﻧﻼرﯾﻼ ﺗﺎﻧﯿﺶ اوﻟﻮر و ﺑﻮدا اﯾﯿﺮﻣﯿﻨﺠﯽ ﯾﻮز اﯾﻞ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ادﺑﯿﺎﺗﯿﻨﯿﻦ ﺷﺎه اﺛﺮﻟﺮﯾﻨﺪن اوﻻن
»ﺳﺎزﯾﻤﯿﻦ ﺳﺆزو « و »ﻗﺎرداش آﻧﺪي « اﺛﺮﻟﺮﯾﻨﯿﻦ ﯾﺎراﻧﻤﺎﺳﯿﻨﺎ ﺳﺒﺐ اوﻟﻮر  .ﺑﻮ اﯾﮑﯽ ﺷﺎه اﺛﺮدن ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺷﺎﻋﺮﯾﻦ ﺑﯿﺮ ﭼﻮخ اﯾﺮي
ﺣﺠﻤﯿﻠﯽ اﺛﺮﻟﺮي ده واردﯾﺮ او ﺟﻤﻠﻪ دن :
ارﻣﻐﺎن ،آراز ،ﺧﺎﻃﺮه ،ﺷﻬﺮﯾﺎرا ﻣﮑﺘﻮب ،ﺑﻮزﭼﯿﭽﮕﯽ و...
ﺳﻬﻨﺪﯾﻦ ﯾﺎرادﯾﺠﯿﻠﯿﻐﯿﻨﯿﻦ اﺳﺎس ﻣﺎﯾﺎﺳﺎﺳﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺧﺎﻟﻘﯿﻨﺎ اوﻟﻮﻧﺎن ﻣﯿﻠﻠﯽ ﺳﯿﺘﻤﯿﻦ ﻋﻠﯿﻬﯿﻨﻪ دﯾﺮ .اﯾﺮان ﮐﺌﭽﻤﯿﺶ ﺣﺎﮐﯿﻤﯿﯿﺘﯽ
ﭘﻬﻠﻮﯾﻠﺮﯾﻦ ﻏﺌﯿﺮي ﻓﺎرس ﻣﯿﻠﻠﺘﻠﺮﯾﻦ ﻋﻠﯿﻬﯿﻨﻪ ﯾﺌﺮﯾﺘﺪﯾﮕﯽ ﭼﯿﺮﮐﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﯿﻦ ﻗﺎرﺷﯿﻨﺪا ﺑﻮﺗﻮن وارﻟﯿﻐﯿﻼ دوران ﺧﺎﻟﻘﯿﻤﯿﺰﯾﻦ ﻣﯿﻠﻠﯽ
ﺷﺎﻋﺮي ﺳﻬﻨﺪ ﺑﻮ ﭘﯿﺲ ﻓﯿﮑﯿﺮي و ﺑﻮ ﻓﯿﮑﯿﺮﯾﻦ ﺻﺎﺣﯿﺒﻠﺮﯾﻨﯽ ﻗﺪرﺗﻠﯽ و ﺻﻼﺑﺘﻠﯽ ﺷﻌﺮﻟﺮﯾﻠﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﻪ ﺗﺎﻧﯿﺘﺪﯾﺮدي.
ﺳﻬﻨﺪﯾﻦ اؤﻟﻤﺰ اﺛﺮﻟﺮﯾﻨﺪن ﺑﯿﺮي ده اوﻧﻮن ﺷﻬﺮﯾﺎر ﮐﯿﻤﯽ اﺳﺘﺎد ﺑﯿﺮ ﺷﺎﻋﺮﯾﻦ ﯾﺌﻨﯽ دن ﻣﯿﻠﻠﯽ روﺣﺪا ﺷﻌﺮ ﯾﺎزﻣﺎﻏﺎ رﻏﺒﺖ ﯾﺎراﺗﻤﺎﺳﯽ
دﯾﺮ .ﺳﻬﻨﺪ اﺳﺘﺎد ﺷﻬﺮﯾﺎر ﻃﺮﻓﯿﻨﺪن آﻟﯿﻨﻤﺎﯾﺎن ﮔﺆروش اﯾﺴﺘﮕﯿﻨﺪن ﺳﻮﻧﺮا اﺳﺘﺎددان ﺳﯿﻨﻤﯿﺮ ﻫﺌﭻ ﺑﻠﮑﻪ اﺳﺘﺎدا ﻻﯾﻖ ﺑﯿﺮ ﺷﻌﺮ ﯾﺎزﯾﺮ ﺷﻌﺮي
اوﺧﻮﯾﺎن اﺳﺘﺎد ﺷﻬﺮﯾﺎر ﻗﺒﻮل اﺋﺘﻤﻪ دﯾﮕﯽ ﺳﻬﻨﺪي ﮔﺆرﻣﮕﻪ ﺟﺎن آﺗﯿﺮو ادﺑﯿﺎﺗﯿﻤﯿﺰﯾﻦ ﺗﺎﯾﺴﯿﺰ اﺛﺮﻟﺮﯾﻨﺪن ﺑﯿﺮي اوﻻن ﺳﻬﻨﺪﯾﻪ ﺷﻌﺮﯾﻨﯽ
ﯾﺎرادﯾﺮ .ﺳﻬﻨﺪﯾﻠﻪ ﺷﻬﺮﯾﺎرﯾﻦ ﮔﺆروﺷﻮ اﺳﺘﺎد ﺷﻬﺮﯾﺎرﻻ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯿﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺷﺎﻋﺮﻟﺮﯾﻨﻪ ده ﮔﺆروش اﻣﮑﺎﻧﯽ ﯾﺎرادﯾﺮ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ده ﺷﻬﺮﯾﺎر او
اﯾﻠﻠﺮﯾﻦ اورﺗﺎ ﯾﺎش و ﮔﻨﺞ ﺷﺎﻋﺮﻟﺮﯾﻨﯿﻦ ﯾﺎرادﯾﺠﯿﻠﯿﻐﯿﻨﺎ ﯾﺎﺧﯿﻨﺪان ﺑﻠﺪ اوﻟﻮر .ﺷﺎه رژﯾﻤﯿﻨﯿﻦ ﻗﻤﻪ ﻗﺪاره ﺳﯿﻨﯿﻦ ﮐﺴﯿﺐ – ﺑﯿﭽﺪﯾﯽ ﺑﯿﺮ
واﺧﺖ اﺳﺘﺎد ﺷﻬﺮﯾﺎر و ﺳﻬﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪا اوﻟﻤﺎﻗﻼ ﯾﺎددان ﭼﯿﺨﻤﺎز ادﺑﯽ ﻣﺠﻠﯿﺴﻠﺮ ﻗﻮروﻟﻮر.
ﺳﻬﻨﺪ دده ﻗﻮرﻗﻮد داﺳﺘﺎﻧﻼرﯾﻨﯽ »ﺳﺎزﯾﻤﯿﻦ ﺳﺆزو« و »ﻗﺎرداش آﻧﺪي« ﮐﯿﻤﯽ اﺛﺮﻟﺮﯾﻨﺪه ﯾﺌﻨﯽ ﺑﯿﺮ ﺑﯿﭽﯿﻤﺪه ﺷﻌﺮه ﭼﮑﯿﺒﺪﯾﺮ ،ﻫﺮ
داﺳﺘﺎﻧﯿﻦ ﺑﺎﺷﻼﻧﯿﺶ و ﻗﻮرﺗﺎرﯾﺸﯿﻨﺪا ﺷﺎﻋﺮ اؤزوﻧﻪ ﺑﺎﻏﻠﯽ اوﻻن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﺧﻼﻗﯽ ،دﯾﻨﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﯽ،ﻣﯿﻠﻠﯽ و ﺳﺎﯾﺮه ﻓﯿﮑﯿﺮﻟﺮﯾﻨﯽ ﺷﻌﺮه
ﭼﮑﯿﺒﺪﯾﺮ.
ﺳﻬﻨﺪ اﻟﻠﯽ اوچ اﯾﻠﯽ دﯾﻞ  ،ادﺑﯿﺎت و آزادﻟﯿﻖ ﯾﻮﻟﻮﻧﺪاﻣﺒﺎرزه ﺳﻮرن ﻋﻤﺮدن ﺳﻮﻧﺮا  1979دا ﯾﺎز آﯾﯿﻨﺪا اورﯾﯽ داﯾﺎﻧﺎراق دوﻧﯿﺎﺳﯿﻨﯽ
دﮔﯿﺸﺪي.
ﺳﻬﻨﺪ ﺑﯿﺮ ﻣﯿﻠﻠﺖ ﺳﺌﻮر ﺷﺎﻋﺮ اوﻟﺴﺎدا او ﺷﺌﻮﯾﻨﯿﺴﺖ دﺋﯿﯿﻠﺪﯾﺮ اوزو ﺑﻮﻧﻮ ﻏﺎﯾﺖ ﮔﺆزﻟﻠﯿﮏ ﻟﻪ ﺑﺌﻠﻪ آﭼﯿﻘﻼﯾﯿﺮ:
ﻣﻦ دﺋﻤﯿﺮم اوﺳﺘﻮن ﻧﮋادداﻧﺎم ﻣﻦ،
دﺋﻤﯿﺮم اﺋﻠﻠﺮﯾﻢ اﺋﻠﻠﺮدن ﺑﺎﺷﺪﯾﺮ.
ﻣﻨﯿﻢ ﻣﺴﻠﮑﯿﻤﺪه ،ﻣﻨﯿﻢ ﯾﻮﻟﻮﻣﺪا
ﻣﻠﺖﻟﺮﻫﺎﻣﯿﺴﯽ دوﺳﺘﺪور ،ﻗﺎرداﺷﺪﯾﺮ.
ﭼﺎﭘﻤﺎق اﯾﺴﺘﻪﻣﯿﺮم ﻣﻦ ﻫﺌﭻ ﻣﯿﻠﻠﺘﯽ
ﻧﻪ دﯾﻠﯿﻦ ،ﻧﻪ ﯾﻮردون ،ﻧﻪ ده اﻣﻪﮔﯿﻦ.
ﺗﺤﻘﯿﺮ اﺋﻠﻪﻣﯿﺮم ،ﻫﺪهﻟﻪﻣﯿﺮم
ﮐﺌﭽﻤﯿﺸﯿﻦ ،اﯾﻨﺪﯾﺴﯿﻦ ،ﯾﺎ ﮔﻠﻪﺟﻪﮔﯿﻦ.
ﻣﻦ آﯾﯿﺮﻣﯿﺮام ،آﯾﺮي ﺳﺎﻟﻤﯿﺮام
ﻗﺎرداﺷﯽ ﻗﺎرداﺷﺪان ،آروادي اردن.
آﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻدان ،اﺗﯽ دﯾﺮﻧﺎﻗﺪان
اورهﮔﯽ اوره ﮐﺪن ،ﻗﺎﻧﺎدي ﭘﺮدن.
ﭘﻮزﻣﺎق اﯾﺴﺘﻪﻣﯿﺮم ﻣﻦ ﺑﯿﺮﻟﯿﮑﻠﺮي،
اﯾﻨﺴﺎﻧﻠﯿﻖ ﺑﯿﺮﻟﯿﮕﯽ اﯾﺪهآﻟﯿﻢدﯾﺮ.
ﻗﺎرداﺷﻠﯿﻖ ،ﯾﻮﻟﺪاﺷﻠﯿﻖ ،ادﺑﯽ ﺑﺎرﯾﺶ
دوﻧﯿﺎدا ان ﺑﺆﯾﻮك آرزوﻻرﯾﻢدﯾﺮ.
آﻧﺠﺎق ﺑﯿﺮﺳﺆزوم وار ،ﻣﻦ ده اﯾﻨﺴﺎﻧﺎم،
دﯾﻠﯿﻢ وار،ﺧﻠﻘﯿﻢ وار،ﯾﻮردوم ،ﯾﻮوام وار.
ﯾﺌﺮدن ﭼﯿﺨﻤﺎﻣﯿﺸﺎم ﮔﺆﺑﻪﻟﮏ ﮐﯿﻤﯽ،
آداﻣﺎم ،ﺣﻘﯿﻢ وار،اﺋﻠﯿﻢ ،اوﺑﺎم وار.

Sayfa 7

Əbədi Körpû

ƏDƏBİ KÖRPÛ

7. Sayı Yaz. Mayis 2019

ŞİRİN YALAN
Ədalət DUMAN
sənədn yaman xoşum gəldi,
şirin yalan danışırsan!
inan görən şəkk eləməz,
birin yalan danışırsan!

١٣٩٨ اردﯾﺒﮭﺸﺖ

 ﯾﺎز. ﺳﺎﯾﯽ.٧ ادﺑﯽ ﮐﺆرﭘﻮ

MƏN ŞAİR DEYİLƏM
SÖZ ADAMIYAM
İslam ƏZİMOV
Amalım, niyətim çiçək qoxuyur
Mən bahar adamı, yaz adamıyam.
Kimin ki könlündə vətən eşqi var ,
Onun doğmasıyam, öz adamıyam.
.
Bir qəlbi, bir könlü qıran olmadım
Özgə kölgəsində duran olmadım
Çöp altda dəyirman quran olmadım
Əzəldən allahın düz adamıyam.
.
Haqqı haqq yerində görüb yazıram,
Sözü ürəyimdən dərib yazıram,
İlahi sevgiyə tərif yazıram,
Mən şair deyiləm, söz adamıyam

arasını bir kəsmirsən,
nə titrəyib nə əsmirsən,
heç təntiyib tələsmirsən,
sərin yalan danışırsan!
xalqın gözü baxa baxa,
qulağına yalan tıxa!
maşallah de çətin çıxa,
dərin yalan danışırsan!
Ədalətin tapısında,
özün mələk yapısında,
bir ayağın qapısında,
gorun yalan danişirsan.

ﺳﺆز آداﻣﯿﯿﺎم،ﻣﻦ ﺷﺎﻋﯿﺮ دﺋﯿﯿﻠﻢ

ﺷﯿﺮﯾﻦ ﯾﺎﻻن

اﯾﺴﻼم ﻋﻈﯿﻢ اوو
ﻋﺪاﻟﺖ دوﻣﺎن
،ﺳﻨﺪن ﯾﺎﻣﺎن ﺧﻮﺷﻮم ﮔﻠﺪي
!ﺷﯿﺮﯾﻦ ﯾﺎﻻن داﻧﯿﺸﯿﺮﺳﺎن
،اﯾﻨﺎن ﮔﺆرن ﺷﮑﮏ اﺋﻠﻪﻣﺰ
!ﺑﯿﺮﯾﻦ ﯾﺎﻻن داﻧﯿﺸﯿﺮﺳﺎن
،آراﺳﯿﻨﯽ ﺑﯿﺮ ﮐﺴﻤﯿﺮﺳﻦ
،ﻧﻪ ﺗﯿﺘﺮهﯾﯿﺐ ﻧﻪ اﺳﻤﯿﺮﺳﻦ
،ﻫﺌﭻ ﺗﻨﺘﯿﮕﯿﺐ ﺗﻠﺴﻤﯿﺮﺳﻦ
!ﺳﺮﯾﻦ ﯾﺎﻻن داﻧﯿﺸﯿﺮﺳﺎن
،ﺧﺎﻟﻘﯿﻦ ﮔﺆزو ﺑﺎﺧﺎ ﺑﺎﺧﺎ
!ﻗﻮﻻﻏﯿﻨﺎ ﯾﺎﻻن ﺗﯿﺨﺎ
،ﻣﺎﺷﺎﻟﻼه دئ ﭼﺘﯿﻦ ﭼﯿﺨﺎ
!درﯾﻦ ﯾﺎﻻن داﻧﯿﺸﯿﺮﺳﺎن

، ﻧﯿﯿﺘﯿﻢ ﭼﯿﭽﮏ ﻗﻮﺧﻮﯾﻮر،آﻣﺎﻟﯿﻢ
. ﯾﺎز آداﻣﯿﯿﺎم،ﻣﻦ ﺑﺎﻫﺎر آداﻣﯽ
،ﮐﯿﻤﯿﻦ ﮐﯽ ﮐﺆﻧﻠﻮﻧﺪه وﻃﻦ ﻋﺸﻘﯽ وار
.اؤز آداﻣﯿﯿﺎم،اوﻧﻮن دوﻏﻤﺎﺳﯿﯿﺎم
.
، ﺑﯿﺮ ﮐﺆﻧﻠﻮ ﻗﯿﺮان اوﻟﻤﺎدﯾﻢ،ﺑﯿﺮ ﻗﻠﺒﯽ
،اؤزﮔﻪ ﮐﺆﻟﮕﻪﺳﯿﻨﺪه دوران اوﻟﻤﺎدﯾﻢ
،ﭼﺆپ آﻟﺘﺪا دﯾﯿﺮﻣﺎن ﻗﻮران اوﻟﻤﺎدﯾﻢ
.ازﻟﺪن آﷲ ﯾﻦ دوز آداﻣﯿﯿﺎم
.
،ﺣﺎﻗﻘﯽ ﺣﺎﻗﻖ ﯾﺌﺮﯾﻨﺪه ﮔﺆروب ﯾﺎزﯾﺮام
،ﺳﺆزو اورﯾﯿﻤﺪن درﯾﺐ ﯾﺎزﯾﺮام
،اﯾﻼﻫﯽ ﺳﺌﻮﮔﯿﯿﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﺎزﯾﺮام
.ﺳﺆز آداﻣﯿﯿﺎم،ﻣﻦ ﺷﺎﻋﯿﺮ دﺋﯿﯿﻠﻢ

،ﻋﺪاﻟﺘﯿﻦ ﺗﺎﭘﯿﺴﯿﻨﺪا
،اؤزون ﻣﻠﮏ ﯾﺎﭘﯿﺴﯿﻨﺪا
،ﺑﯿﺮ آﯾﺎﻏﯿﻦ ﻗﺎﭘﯿﺴﯿﻨﺪا
.ﮔﻮرون ﯾﺎﻻن داﻧﯿﺸﯿﺮﺳﺎن
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 ﯾﺎز. ﺳﺎﯾﯽ.٧ ادﺑﯽ ﮐﺆرﭘﻮ

اﺋﻮﯾﻤﯿﺰ اوﭼﻮن

EVIMIZ ÜÇÜN
Yaqub KƏRİMİ
Çalışıb bir az pul yığmışam usta,
Kömək et mənə də bir otaq tikək.
Bezdim yaşamaqdan kədərdə yasda,
Gəl indi evimi ağapbaq tikək.
Pəncərə qoymağa ehtiyac yoxdu,
Bizim evimizə gün düşən deyil.
Son vaxtlar inciyib küsənim çoxdu,
Günəş də inciyib məndən elə bil.
Bəzəyək gərəkli rəsmlər ilə,
Evimin içini boş görünməsin.
Əvvəl soba rəsmi çək bu mənzilə,
Qoy bu il qorxulu qış görünməsin.
Başdakı divarda televizor çək,
Içində Tom ilə Ceri də olsun.
Balam bunu görüb çox sevinəcək,
Bu evdən qoy gülüş səsi ucalsın.
Üzbəüz divarda xarici divan,
Yerə də bir xalça rəsmini döşə.
Bir də buz dolabı çək dolanacan,
Bizdə də ən ləziz yeməklər bişə.
Bu evin damını tez örtək gərək,
Yağış korlamasın evimin için.
Gedim uşaqlardan soruşum görək,
Başqa nə lazımdır evimiz üçün?

Əbədi Körpû

١٣٩٨ اردﯾﺒﮭﺸﺖ

ﯾﺎﻗﻮب ﮐﺮﯾﻤﯽ
،ﭼﺎﻟﯿﺸﯿﺐ ﺑﯿﺮ آز ﭘﻮل ﯾﯿﻐﻤﯿﺸﺎم اوﺳﺘﺎ
.ﮐﺆﻣﮏ اﺋﺖ ﻣﻨﻪ ده ﺑﯿﺮ اوﺗﺎق ﺗﯿﮑﮏ
،ﺑﺌﺰدﯾﻢ ﯾﺎﺷﺎﻣﺎﻗﺪان ﮐﺪرده ﯾﺎﺳﺪا
.ﮔﻞ اﯾﻨﺪي اﺋﻮﯾﻤﯽ آﻏﺎﭘﺒﺎق ﺗﯿﮑﮏ
،ﭘﻨﺠﺮه ﻗﻮﯾﻤﺎﻏﺎ اﺣﺘﯿﯿﺎج ﯾﻮﺧﺪو
.ﺑﯿﺰﯾﻢ اﺋﻮﯾﻤﯿﺰه ﮔﻮن دوﺷﻦ دﺋﯿﯿﻞ
،ﺳﻮن واﺧﺘﻼر اﯾﻨﺠﯿﯿﺐ ﮐﻮﺳﻪﻧﯿﻢ ﭼﻮﺧﺪو
.ﮔﻮﻧﺶ ده اﯾﻨﺠﯿﯿﺐ ﻣﻨﺪن اﺋﻠﻪ ﺑﯿﻞ
،ﺑﺰه َﯾﮏ ﮔﺮﮐﻠﯽ رﺳﻤﻠﺮ اﯾﻠﻪ
.اﺋﻮﯾﻤﯿﻦ اﯾﭽﯿﻨﯽ ﺑﻮش ﮔﺆروﻧﻤﻪﺳﯿﻦ
،ا ّول ﺳﻮﺑﺎ رﺳﻤﯽ ﭼﮏ ﺑﻮ ﻣﻨﺰﯾﻠﻪ
.ﻗﻮي ﺑﻮ اﯾﻞ ﻗﻮرﺧﻮﻟﻮ ﻗﯿﺶ ﮔﺆروﻧﻤﻪﺳﯿﻦ
،ﺑﺎﺷﺪاﮐﯽ دﯾﻮاردا ﺗﺌﻠﺌﻮﯾﺰور ﭼﮏ
.اﯾﭽﯿﻨﺪه ﺗﻮم اﯾﻠﻪ ﺟﺌﺮي ده اوﻟﺴﻮن
،ﺑﺎﻻم ﺑﻮﻧﻮ ﮔﺆروب ﭼﻮخ ﺳﺌﻮﯾﻨﻪﺟﮏ
.ﺑﻮ اﺋﻮدن ﻗﻮي ﮔﻮﻟﻮش ﺳﺴﯽ اوﺟﺎﻟﺴﯿﻦ
،اوزﺑﻪ اوز دﯾﻮاردا ﺧﺎرﯾﺠﯽ دﯾﻮان
.ﯾﺌﺮه ده ﺑﯿﺮ ﺧﺎﻟﭽﺎ رﺳﻤﯿﻨﯽ دؤﺷﻪ
،ﺑﯿﺮ ده ﺑﻮز دوﻻﺑﯽ ﭼﮏ دوﻻﻧﺎﺟﺎن
.ﺑﯿﺰده ده ان ﻟﺬﯾﺬ ﯾﺌﻤﮑﻠﺮ ﺑﯿﺸﻪ
،ﺑﻮ اﺋﻮﯾﻦ داﻣﯿﻨﯽ ﺗﺌﺰ اؤرﺗﮏ ﮔﺮك
.ﯾﺎﻏﯿﺶ ﮐﻮرﻻﻣﺎﺳﯿﻦ اﺋﻮﯾﻤﯿﻦ اﯾﭽﯿﻦ
،ﮔﺌﺪﯾﻢ اوﺷﺎﻗﻼردان ﺳﻮروﺷﻮم ﮔﺆرك
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﻪ ﻻزﯾﻤﺪﯾﺮ اﺋﻮﯾﻤﯿﺰ اوﭼﻮن؟
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GECƏLƏR
Xəqanı HƏBİBOĞLU

Mən bu ömrü yaşamışam,
Hansı gününə quş qoyum.
Göz tökməklə öyrənmişəm,
Gəl sənə qəşəng qaş qoyum.
Çəkəmmədim dərdin nazın,
Yaramda kef sürür duzu.
Ölüm tariximi yazın,
Doğum yerini boş qoyun.

Gilə ƏLİQİZİ
Gündüzlər bir təhər səbr eyləyirəm,
Dərdim ayaq acib gəzir gecələr.
Ürəyim qanayir, fələyim şaşır,
Göz yaşım üzümə düzür gecələr.
Qarşımda kecilməz əngəllər olur,
Yazımı qış vurur, güllərim solur,
Yaralı quş kimi cırpınıb durur,
Xəyalım göylərdə süzür gecələr.

Söz çağırdım naşı-naşı,
Ötmədi ömrün təlaşı.
Gəl ətəyindən tök daşı,
Qoymur dizinə baş qoyum.

Həsrətin dag kimi önümü kəsir,
Aglımdan yüz fikir, yüz sual kecir,
Ruhum can cəkişir min savaş verir,
Ölüb ölümlərdən dönür gecələr...

ﻋﺆﻣﻮر

ﮔﺌﺠﻪﻟﺮ
ﮔﯿﻠﮫ ﻋﻠﯽ ﻗﯿﺰي
ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ﺣﺒﯿﺐ اوﻏﻠﻮ

،ﻣﻦ ﺑﻮ ﻋﺆﻣﺮو ﯾﺎﺷﺎﻣﯿﺸﺎم
.ﻫﺎﻧﺴﯽ ﮔﻮﻧﻮﻧﻪ ﻗﻮش ﻗﻮﯾﻮم
،ﮔﺆز ﺗﺆﮐﻤﮑﻠﻪ اؤﯾﺮﻧﻤﯿﺸﻢ
.ﮔﻞ ﺳﻨﻪ ﻗﺸﻨﮓ ﻗﺎش ﻗﻮﯾﻮم
،ﭼﮑﻤﻤﻪدﯾﻢ دردﯾﻦ ﻧﺎزﯾﻦ
.ﯾﺎراﻣﺪا ﮐﺌﻒ ﺳﻮرور دوزو
،اؤﻟﻮم ﺗﺎرﯾﺨﯿﻤﯽ ﯾﺎزﯾﻦ
.دوﻏﻮم ﯾﺌﺮﯾﻨﯽ ﺑﻮش ﻗﻮﯾﻮن
،ﻧﺎﺷﯽ-ﺳﺆز ﭼﺎﻏﯿﺮدﯾﻢ ﻧﺎﺷﯽ
.اؤﺗﻤﻪدي ﻋﺆﻣﺮون ﺗﻼﺷﯽ
،ﮔﻞ اﺗﮕﯿﻨﺪن ﺗﺆك داﺷﯽ

،ﮔﻮﻧﺪوزﻟﺮ ﺑﯿﺮ ﺗﻬﺮ ﺻﺒﺮ اﺋﯿﻠﻪﯾﯿﺮم
.دردﯾﻢ آﯾﺎق آﺟﯿﺐ ﮔﺰﯾﺮ ﮔﺌﺠﻪﻟﺮ
،ﻓﻠﮕﯿﻢ ﺷﺎﺷﯿﺮ،اورﮔﯿﻢ ﻗﺎﻧﺎﯾﯿﺮ
.ﮔﺆز ﯾﺎﺷﯿﻢ اوزوﻣﻪ دوزور ﮔﺌﺠﻪﻟﺮ
،ﻗﺎرﺷﯿﻤﺪا ﮐﺌﺠﯿﻠﻤﺰ اﻧﮕﻠﻠﺮ اوﻟﻮر
،ﮔﻮﻟﻠﺮﯾﻢ ﺳﻮﻟﻮر،ﯾﺎزﯾﻤﯽ ﻗﯿﺶ وورور
،ﯾﺎراﻟﯽ ﻗﻮش ﮐﯿﻤﯽ ﺟﯿﺮﭘﯿﻨﯿﺐ دورور
.ﺧﯿﺎﻟﯿﻢ ﮔﺆﯾﻠﺮده ﺳﻮزور ﮔﺌﺠﻪﻟﺮ
،ﺣﺴﺮﺗﯿﻦ داگ ﮐﯿﻤﯽ اؤﻧﻮﻣﻮ ﮐﺴﯿﺮ
،ﯾﻮز ﺳﻮال ﮐﺌﺠﯿﺮ،آﮔﻠﯿﻤﺪان ﯾﻮز ﻓﯿﮑﯿﺮ
،روﺣﻮم ﺟﺎن ﺟﮑﯿﺸﯿﺮ ﻣﯿﻦ ﺳﺎواش وﺋﺮﯾﺮ
...اؤﻟﻮب اؤﻟﻮﻣﻠﺮدن دؤﻧﻮر ﮔﺌﺠﻪ ﻟﺮ

.ﻗﻮﯾﻤﻮر دﯾﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎش ﻗﻮﯾﻮم
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ANAM ANA...

BİLMİR
Zaur ILHAMOGLU

Xankışızadə VƏLİ QARADAĞLI

Qovuşmaq arzusu... Gəl ki, taleyim,
Arzumu yerinə yetirə bilmir.
Çətindir söz ilə ifadə etmək,
Sözlər də bu yükü götürə bilmir.

Sü oldu, hava oldu,
Yurd oldu, yuva oldu,
Müsəkkin dava oldu,
Anam ana olmadı.

Gözlərim yollara dikilir hər an,
Görərəm bəlkə də səni bir zaman,
Nə külək, nə tufan, nə qar, nə boran,
Gözümü yollarda itirə bilmir.

Allah uçdu başına,
Qar düşdü göz yaşına,
Döndü gəlin daşına,
Anam ana olmadı.

Ayrılıq bu qədər güclüymuş yəni,
Mənə həsrət qoydu beləcə səni,
Sınsın ayaqlarım, ayaqlar məni,
Sənin ünvanına gətirə bilmir.

Sözü acıqlı doğdu,
Dərdi doğulu doğdu,
Məni bir ölü doğdu,
Anam ana olmadı.

Axıb ömrümüzə doldu ayrılıq,
Bizləri didərgin saldı ayrılıq,
Əbədi yaşarmı oldu ayrılıq?
Niyə öz ömrünü bitirə bilmir?

ﺑﯿﻠﻤﯿﺮ
زاﻋﻮر اﯾﻠﮭﺎم اوﻏﻠﻮ
، ﻃﺎﻟﻌﯿﯿﻢ،ﮔﻞ ﮐﯽ...ﻗﻮووﺷﻤﺎق آرزوﺳﻮ
.آرزوﻣﻮ ﯾﺌﺮﯾﻨﻪ ﯾﺌﺘﯿﺮه ﺑﯿﻠﻤﯿﺮ
،ﭼﺘﯿﻨﺪﯾﺮ ﺳﺆز اﯾﻠﻪ اﯾﻔﺎده اﺋﺘﻤﮏ
.ﺳﺆزﻟﺮده ﺑﻮ ﯾﻮﮐﻮ ﮔﺆﺗﻮره ﺑﯿﻠﻤﯿﺮ
.ﮔﺆزﻟﺮﯾﻢ ﯾﻮﻟﻼرا دﯾﮑﯿﻠﯿﺮ ﻫﺮ آن
.ﮔﺆرَ َرم ﺑﻠﮑﻪ ده ﺳﻨﯽ ﺑﯿﺮ زاﻣﺎن
 ﻧﻪ ﺑﻮران، ﻧﻪ ﻗﺎر، ﻧﻪ ﺗﻮﻓﺎن،ﻧﻪ ﮐﻮﻟﮏ
.ﮔﺆزوﻣﻮ ﯾﻮﻟﻼردا اﯾﺘﯿﺮه ﺑﯿﻠﻤﯿﺮ
،آﯾﺮﯾﻠﯿﻖ ﺑﻮ ﻗﺪر ﮔﻮﺟﻠﻮ اﯾﻤﯿﺶ ﯾﻌﻨﯽ
،ﻣﻨﻪ ﺣﺴﺮت ﻗﻮﯾﺪو ﺑﺌﻠﻪ ﺟﻪ ﺳﻨﯽ
، آﯾﺎﻗﻼر ﻣﻨﯽ،ﺳﯿﻨﺴﯿﻦ آﯾﺎﻗﻼرﯾﻢ
.ﺳﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮاﻧﯿﻨﺎ ﮔﺘﯿﺮه ﺑﯿﻠﻤﯿﺮ

آﻧﺎم آﻧﺎ
ﺧﺎﻧﮑﯿﺸﯽ زاده وﻟﯽ ﻗﺎراداﻏﻠﯽ
، ﻫﺎوا اوﻟﺪو،ﺳﻮ اوﻟﺪو
، ﯾﻮوا اوﻟﺪو،ﯾﻮرد اوﻟﺪو
،ﻣﻮﺳَ ﮑﮑﯿﻦ داوا اوﻟﺪو
.آﻧﺎم آﻧﺎ اوﻟﻤﺎدي
،آﻟﻼه اوﭼﺪو ﺑﺎﺷﯿﻨﺎ
،ﻗﺎر دوﺷﺪو ﮔﺆز ﯾﺎﺷﯿﻨﺎ
،دؤﻧﺪو ﮔﻠﯿﻦ داﺷﯿﻨﺎ
.آﻧﺎم آﻧﺎ اوﻟﻤﺎدي
،ﺳﺆزو آﺟﯿﻘﻠﯽ دوﻏﺪو
،دردي دوﻏﻮﻟﻮ دوﻏﺪو
،ﻣﻨﯽ ﺑﯿﺮ اؤﻟﻮ دوﻏﺪو
،آﻧﺎم آﻧﺎ اوﻟﻤﺎدي

،آﺧﯿﺐ ﻋﺆﻣﺮوﻣﻮزه دوﻟﺪو آﯾﺮﯾﻠﯿﻖ
،ﺑﯿﺰﻟﺮي دﯾﺪرﮔﯿﻦ ﺳﺎﻟﺪي آﯾﺮﯾﻠﯿﻖ
ﻋﺒﺪي ﯾﺎﺷﺎرﻣﯽ اوﻟﺪو آﯾﺮﯾﻠﯿﻖ؟
ﻧﯿﯿﻪ اؤز ﻋﺆﻣﺮوﻧﻮ ﺑﯿﺘﯿﺮه ﺑﯿﻠﻤﯿﺮ؟
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NƏSİMİNİN ƏNDİŞƏSİNDƏ
Çalqın MƏHƏMMƏD
Nəsiminin əndişəsində...
İnsan, insandan başlanır
Bir insan, digər insani yaraldır
Bir insan, digər insanda yaşayır
Və bir insan, digər insanda qurtarır
Nəsiminin əndişəsində...
Bir insan, digər insana aşiqdir
Gözlərin, zümürrüd kimi parıldayır göylərdə
Səninlə, bulutların altında uçmaq istəyirəm
Hey!!!
İnsanlığın əndişəsi
Nəsiminin əndişəsində...
Bir insan, bütün insanlar üçün çalışır
Bir insan, digər insana hörmət qayildir
Bir insan, digər insanlara canından keçir
Və bir insan, digər insanların sağlığına əmniyət
içir
Nəsiminin əndişəsində...
Mən....
Mənim əlimdən bir iş gəlmir
Mən yalqızam. yol qırağında tək düşən çinar
ağacı tək
(Bu sözləri, şaircik doslarım deyirlər mənə)
Və yeri gələndə...
Mən,şər yazıram insanlara
Elə bir şər ki....
Hərəkət yaraldır insanlarda
Və isyan
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ﻧﺴﯿﻤﯽ ﻧﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﻨﺪه

ﭼﺎﻟﻘﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ

...ﻧﺴﯿﻤﯿﻨﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﻨﺪه
اﯾﻨﺴﺎﻧﺪان ﺑﺎﺷﻼﻧﯿﺮ،اﯾﻨﺴﺎن
دﯾﮕﺮ اﯾﻨﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎراﻟﺪﯾﺮ،ﺑﯿﺮ اﯾﻨﺴﺎن
دﯾﮕﺮ اﯾﻨﺴﺎﻧﺪا ﯾﺎﺷﺎﯾﯿﺮ،ﺑﯿﺮ اﯾﻨﺴﺎن
دﯾﮕﺮ اﯾﻨﺴﺎﻧﺪا ﻗﻮرﺗﺎرﯾﺮ،و ﺑﯿﺮ اﯾﻨﺴﺎن
...ﻧﺴﯿﻤﯿﻨﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﻨﺪه
دﯾﮕﺮ اﯾﻨﺴﺎﻧﺎ ﻋﺎﺷﯿﻖ دﯾﺮ،ﺑﯿﺮاﯾﻨﺴﺎن
زوﻣﻮررود ﮐﯿﻤﯽ ﭘﺎرﯾﻠﺪاﯾﯿﺮ ﮔﻮﯾﻠﺮده،ﮔﻮزﻟﺮﯾﻦ
ﺳﻨﯿﻨﻠﻪ ﺑﻮﻟﻮﺗﻼرﯾﻦ آﻟﺘﯿﻨﺪا اوﭼﻤﺎق اﯾﺴﺘﻪ ﯾﯿﺮم
!!!ﻫﺌﯽ
اﯾﻨﺴﺎﻧﻠﯿﻐﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯽ
...ﻧﺴﯿﻤﯿﻨﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﻨﺪه
ﺑﻮﺗﻮن اﯾﻨﺴﺎﻧﻼر اوﭼﻮن ﭼﺎﻟﯿﺸﯿﺮ،ﺑﯿﺮ اﯾﻨﺴﺎن
دﯾﮕﺮ اﯾﻨﺴﺎﻧﻼرا ﺟﺎﻧﯿﻨﺪان ﮐﺌﭽﯿﺮ،ﺑﯿﺮ اﯾﻨﺴﺎن
دﯾﮕﺮ اﯾﻨﺴﺎﻧﻼرﯾﻦ ﺳﺎﻏﻠﯿﻐﯿﻨﺎ اﻣﻨﯿﯿﺖ اﯾﭽﯿﺮ،و ﺑﯿﺮ اﯾﻨﺴﺎن
...ﻧﺴﯿﻤﯿﻨﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﻨﺪه
...ﻣﻦ
ﻣﻨﯿﻢ اﻟﯿﻤﺪن ﺑﯿﺮ اﯾﺶ ﮔﻠﻤﯿﺮ
ﯾﻮل ﻗﺌﺮاﻏﯿﻨﺪا ﺗﮏ دوﺷﻦ ﭼﯿﻨﺎر آﻏﺎﺟﯽ.ﻣﻦ ﯾﺎﻟﻘﯿﺰام
ﺗﮏ
(ﺷﺎﻋﯿﺮﺟﯿﮏ دوﺳﻼرﯾﻢ دﺋﯿﺮﻟﺮ ﻣﻨﻪ،)ﺑﻮ ﺳﻮزﻟﺮي
...و ﯾﺌﺮي ﮔﻠﻨﺪه
ﺷﺮ ﯾﺎزﯾﺮام اﯾﻨﺴﺎﻧﻼرا،ﻣﻦ
...اﺋﻠﻪ ﺑﯿﺮ ﺷﺮ ﮐﯽ
ﺣﺮﮐﺖ ﯾﺎراﻟﺪﯾﺮ اﯾﻨﺴﺎﻧﻼردا
و ﻋﯿﺼﯿﺎن
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TİMSAH DERİ BAŞMAQİM
Xasiyət RÜSTƏM
(ÜZBƏKİSTAN)
Boshimdagi telpak yumshoq yung –
O‘ldirilgan o‘rmon qiroli.
Mening bitta po‘stinim uchun
Yo‘q qilganlar qancha quyonni?
Hayot menga qilar qancha sarf,
Bo‘lardi-ku tezroq qarisam.
Bo‘ynimdagi qimmatbaho sharf –
Esdalikdir suv parisidan.
Jilolanar burgutko‘z sumkam,
Yuragimga dengiz sochar dur.
Timsohteri etigim bilan
Men atrofga boqaman mag‘rur.
To‘ldiraman har kun kamini,
O, naqadar o‘chman hashamga.
Hayot bari jonzotlarini
Dafn etar mening jussamga.
AZƏRBAYCAN TÜRKCƏSİNƏ
UYĞUNLAŞMIŞI
Başimdaki telpak yumuşaq yun –
Öldürülən orman kıralı.
Menim birdənə pustunum(kürk, paltın) üçün
Yox qılarlar qənçə (neçə) qoyunı?
Həyat menə qılar qənçə(neçə) sərf,
Bulardıkı tezraq qarısam(qocalsam)
Boynumdaki qiymətdə baha şərf –
Esdəlikdir(hədiyədir) su pərisindan.
cilalanar burgut (qartal)köz sumkam
(kif ,çanta)
ürəgimə deniz saçardir.
Timsah deri başmaqim ilə
Men ətrafa baxmaram məğrur.
dolduraram har gün qəmini,
o nəqədər düşkünüm ehtışama.
Həyat bəri hayvanlarini
Dəfn edər menim cüssəmə (içimə)
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ﺗﯿﻤﺴﺎح درﯾﻠﯿﺪﯾﺮ ﺑﻮ آﯾﺎﻗﻘﺎﺑﯿﻢ
ﺧﺎﺻﯿﺖ رﺳﺘﻢ
()اوزﺑﮑﺴﺘﺎن
Başımdakı papaq yumuşaq tükKralsız etmişlər meşəni…
Əynimdəki bir kürk üçün
Öldürüblər neçə dovşanı?
Boynumdakı bahalı şərf.
Hədiyyədir su mələyindən.
Qocalıq artıq gəlməzmi?
Gəncliyim uzun oldu lazım olduğundan…
Göz qamaşırQartal göz çantam,
Ürəyimdə dənizdən mərcan
Və timsah dərilidir bu ayaqqabım.
Mən belə yeridim hər an.
Doldururdum əşkiyini hər gün.
BaxdımÖlülərlə dolubmuşam.
Ah,nə qədər bəzəklərə düşkünəm.
Məşhur bir məzarlıq olmuşam…
ﺧﺎﺻﯿﺖ رﺳﺘﻢ
-ﺑﺎﺷﯿﻤﺪاﮐﯽ ﭘﺎﭘﺎق ﯾﻮﻣﻮﺷﺎق ﺗﻮك
… ﮐﺮاﻟﺴﯿﺰ اﺋﺘﻤﯿﺸﻠﺮ ﻣﺌﺸﻪﻧﯽ
اَﯾﻨﯿﻤﺪه ﮐﯽ ﺑﯿﺮ ﮐﻮرك اوﭼﻮن
اؤﻟﺪوروﺑﻠﺮ ﻧﺌﭽﻪ دووﺷﺎﻧﯽ؟
. ﺑﻮﯾﻨﻮﻣﺪاﮐﯽ ﺑﺎﻫﺎﻟﯽ ﺷَﺮف
. ﻫﺪﯾﻪ دﯾﺮ ﺳﻮ َﻣﻠَﮕﯿﻨﺪن
ﻗﻮﺟﺎﻟﯿﻖ آرﺗﯿﻖ ﮔﻠﻤﺰﻣﯽ؟
… ﮔﻨﺠﻠﯿﯿﯿﻢ اوزون اوﻟﺪو ﻻزﯾﻢ اوﻟﺪوﻏﻮﻧﺪان
- ﮔﺆز ﻗﺎﻣﺎﺷﯿﺮ
،ﻗﺎرﺗﺎل ﮔﺆز ﭼﺎﻧﺘﺎم
اورﯾﯿﻤﺪه دﻧﯿﺰدن ﻣﺮﺟﺎن
. و ﺗﯿﻤﺴﺎح درﯾﻠﯿﺪﯾﺮ ﺑﻮ آﯾﺎﻗﻘﺎﺑﯿﻢ
. ﻣﻦ ﺑﺌﻠﻪ ﯾﺌﺮﯾﺪﯾﻢ ﻫﺮ آن
. دوﻟﺪوروردوم اﺳﮑﯿﯿﻨﯽ ﻫﺮ ﮔﻮن
-ﺑﺎﺧﺪﯾﻢ
. اؤﻟﻮﻟﺮﻟﻪ دوﻟﻮﺑﻤﻮﺷﺎم
. ﻧﻪ ﻗﺪر ﺑﺰﮐﻠﺮه دوﺷﮑﻮﻧﻢ،آه
…ﻣﺸﻬﻮر ﺑﯿﺮ ﻣﺰارﻟﯿﻖ اوﻟﻤﻮﺷﺎم
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BAYATI SAYAĞI
Əkbər QOŞALI

Narıngül,
Narın çiçək, narın gül.
Ağlayanda özün bil,
Güləndəsə narın gül…
Narıngül,
Açıb bağda narın gül,
Qoynun cənnət qoxuyur,
Qoynundakı narın gül…
Narıngül,
Canım aldı narın, gül.
Sən buz kimi soyudun,
Yandım narın-narın, gül…
Hər nə oldu, bilmədim
Heç olmadın yarım, gül…
Gözünəm,
Təmiz saxlar gözü nəm...
Hərdən qəlbimdən keçir Adamlardan gözünəm*...

Yada sal,
Ya yığışdır ya da sal.
Dost, demərəm, yönünü,
Yada döndər, yada sal...
(* adamlardan gözünəm - b.: adamların gözünə
görükməyəm)
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ﺑﺎﯾﺎﺗﯽ ﺳﺎﯾﺎﻏﯽ
اﮐﺒﺮ ﻗﻮﺷﺎﻟﯽ
،ﻧﺎرﯾﻦ ﮔﻮل
. ﻧﺎرﯾﻦ ﮔﻮل،ﻧﺎرﯾﻦ ﭼﯿﭽﮏ
،آﻏﻼﯾﺎﻧﺪا اؤزون ﺑﯿﻞ
… ﮔﻮﻟﻨﺪه ﺳﻪ ﻧﺎرﯾﻦ ﮔﻮل
،ﻧﺎرﯾﻦ ﮔﻮل
،آﭼﯿﺐ ﺑﺎﻏﺪا ﻧﺎرﯾﻦ ﮔﻮل
،ﻗﻮﯾﻨﻮن ﺟﻨّﺖ ﻗﻮﺧﻮﯾﻮر
… ﻗﻮﯾﻨﻮﻧﺪاﮐﯽ ﻧﺎرﯾﻦ ﮔﻮل
،ﻧﺎرﯾﻦ ﮔﻮل
. ﮔﻮل،ﺟﺎﻧﯿﻢ آﻟﺪي ﻧﺎرﯾﻦ
،ﺳﻦ ﺑﻮز ﮐﯿﻤﯽ ﺳﻮﯾﻮدون
…  ﮔﻮل،ﻧﺎرﯾﻦ-ﯾﺎﻧﺪﯾﻢ ﻧﺎرﯾﻦ
 ﺑﯿﻠﻤﻪدﯾﻢ،ﻫﺮ ﻧﻪ اوﻟﺪو
…  ﮔﻮل،ﻫﺌﭻ اوﻟﻤﺎدﯾﻦ ﯾﺎرﯾﻢ
،ﮔﺆزوﻧﻢ
...ﺗﻤﯿﺰ ﺳﺎﺧﻼر ﮔﺆزو ﻧﻢ
- ﻫﺮدن ﻗﻠﺒﯿﻤﺪن ﮐﺌﭽﯿﺮ
* ...آداﻣﻼردان ﮔﺆزوﻧﻢ
،ﯾﺎدا ﺳﺎل
.ﯾﺎ ﯾﯿﻐﯿﺸﺪﯾﺮ ﯾﺎ دا ﺳﺎل
، ﯾﺆﻧﻮﻧﻮ، دﺋﻤﺮم،دوﺳﺖ
... ﯾﺎدا ﺳﺎل،ﯾﺎدا دؤﻧﺪر
 آداﻣﻼرﯾﻦ ﮔﺆزوﻧﻪ:. ب- )* آداﻣﻼردان ﮔﺆزوﻧﻢ
(ﮔﺆروﮐﻤﻪﯾﻢ
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GÖZÜ DƏNİZ ADAMA
Süleyman ABDULLA
Fikir eylədiyin bəsdi, di qabar,
Coşub, liman-liman dənizi unut...
Qalxıb, dalğa-dalğa çıx qumsallığa,
Qabar, saya yatan gəmiləri tut...
Ümidini kəs...
Oynat ayağınla qırçın ləpəni,
Onsuz da dünyanın işi oyundur.
İstər xəyalına min don geyindir,
İstər fikirini min yol soyundur...
Heç nə dəyişməz...
Gözündən çəkilər adam üfüqə,
Yel çırpan yelkənin mili dor imiş.
Bilirəm qəlbində çalxalanan nə,
Sahilə can atan balıq kor imiş...
Eşitmədi səs...
Bir az həsrət dadar axşam şüası,
Duzlu kirpiyini nəm döyər sənin.
Asar pıçıltıdan özünü külək,
Kəsilər kəndiri yaş göyərtinin...
Sus,demə, əs...əs...
Tilovdu əsnəyən şər qarışanda,
His çəkər qürubda mayak piltəsi.
Düşər titrəməyə axşam sazağı,
İstiyə uçunar qağayı səsi...
Üşüdünmü bəs?...
Bəsdi,
liman...
dalğa...
dəniz...
Dön gözə,
Yoxsa okeanlar yuxuna girməz.
Yığşır tilovunu baxışlarının,
Balıqqulaqları xəbər gətirməz...
Yox ey, gətirməz.
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ﮔﺆزو دﻧﯿﺰ آداﻣﺎ
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻪ
، دي ﻗﺎﺑﺎر،ﻓﯿﮑﯿﺮ اﺋﯿﻠﻪدﯾﯿﻦ ﺑﺴﺪي
...ﻟﯿﻤﺎن دﻧﯿﺰي اوﻧﻮت- ﻟﯿﻤﺎن،ﺟﻮﺷﻮب
،داﻟﻐﺎ ﭼﯿﺦ ﻗﻮﻣﺴﺎﻟﻠﯿﻐﺎ- داﻟﻐﺎ،ﻗﺎﻟﺨﯿﺐ
... ﺳﺎﯾﺎ ﯾﺎﺗﺎن ﮔﻤﯿﻠﺮي ﺗﻮت،ﻗﺎﺑﺎر
...اوﻣﯿﺪﯾﻨﯽ ﮐﺲ
،اوﯾﻨﺎت آﯾﺎﻏﯿﻨﻼ ﻗﯿﺮﭼﯿﻦ ﻟﭙﻪﻧﯽ
.اوﻧﺴﻮز دا دوﻧﯿﺎﻧﯿﻦ اﯾﺸﯽ اوﯾﻮﻧﺪور
،اﯾﺴﺘﺮ ﺧﯿﺎﻟﯿﻨﺎ ﻣﯿﻦ دون ﮔﺌﯿﯿﻨﺪﯾﺮ
...اﯾﺴﺘﺮ ﻓﯿﮑﯿﺮﯾﻨﯽ ﻣﯿﻦ ﯾﻮل ﺳﻮﯾﻮﻧﺪور
...ﻫﺌﭻ ﻧﻪ دﯾﯿﺸﻤﺰ
،ﮔﺆزوﻧﺪن ﭼﮑﯿﻠﺮ آدام اوﻓﻮق
.ﯾﺌﻞ ﭼﯿﺮﭘﺎن ﯾﺌﻠﮑﻪﻧﯿﻦ ﻣﯿﻠﯽ دور اﯾﻤﯿﺶ
،ﺑﯿﻠﯿﺮم ﻗﻠﺒﯿﻨﺪه ﭼﺎﻟﺨﺎﻻﻧﺎن ﻧﻪ
...ﺳﺎﺣﯿﻠﻪ ﺟﺎن آﺗﺎن ﺑﺎﻟﯿﻖ ﮐﻮر اﯾﻤﯿﺶ
...اﺋﺸﯿﺘﻤﻪدي ﺳﺲ
،ﺑﯿﺮ آز ﺣﺴﺮت دادار آﺧﺸﺎم ﺷﻮﻋﺎﺳﯽ
.دوزﻟﻮ ﮐﯿﺮﭘﯿﮕﯿﻨﯽ ﻧﻢ دؤﯾﺮ ﺳﻨﯿﻦ
،آﺳﺎر ﭘﯿﭽﯿﻠﺘﯿﺪان اؤزوﻧﻮ ﮐﻮﻟﮏ
...ﮐﺴﯿﻠﺮ ﮐﻨﺪﯾﺮي ﯾﺎش ﮔﺆﯾﺮﺗﯿﻨﯿﻦ
...اس... اس،iدﺋﻢ،ﺳﻮس
،ﺗﯿﻠﻮودو اﺳﻨﻪﯾﻦ ﺷﺮ ﻗﺎرﯾﺸﺎﻧﺪا
.ﻫﯿﺲ ﭼﮑﺮ ﻗﻮروﺑﺪا ﻣﺎﯾﺎك ﭘﯿﻠﺘﻪﺳﯽ
،دوﺷﺮ ﺗﯿﺘﺮﻣﻪﯾﻪ آﺧﺸﺎم ﺳﺎزاﻏﯽ
...اﯾﺴﺘﯿﯿﻪ اوﭼﻮﻧﺎر ﻗﺎﻏﺎﯾﯽ ﺳﺴﯽ
...اوﺷﻮدوﻧﻤﻮ ﺑﺲ؟
،ﺑﺴﺪي
...ﻟﯿﻤﺎن
...داﻟﻐﺎ
...دﻧﯿﺰ
،دؤن ﮔﺆز
.ﯾﻮﺧﺴﺎ اوﮐﺌﺎﻧﻼر ﯾﻮﺧﻮﻧﺎ ﮔﯿﺮﻣﺰ
،ﯾﯿﻐﺸﯿﺮ ﺗﯿﻠﻮووﻧﻮ ﺑﺎﺧﯿﺸﻼرﯾﻨﯿﻦ
...ﺑﺎﻟﯿﻖ ﻗﻮﻻﻗﻼري ﺧﺒﺮ ﮔﺘﯿﺮﻣﺰ
. ﮔﺘﯿﺮﻣﺰ،ﯾﻮخ اﺋﯽ
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ÜRƏYİM QANAYIR

١٣٩٨ اردﯾﺒﮭﺸﺖ

 ﯾﺎز. ﺳﺎﯾﯽ.٧ ادﺑﯽ ﮐﺆرﭘﻮ

اورَﯾﯿﻢ ﻗﺎﻧﺎﯾﯿﺮ
Nahıd NƏSIRI
ﻧﺎھﯿﺪ ﻧﺼﯿﺮی

Yuxum gəlmir!
Yatağım ağrıyır...
Uzaqlaşıram
Çox-çox uuuuuzaq
Yalnızlığımda,
Yara-yara
Özümü qucaqlayıram...
Ürəyim!
Uuuuuf aluvlanarkən,
Məni çağırır!
Əllərındən dutub
Gedirəm
Bu daş şəhərdən
Bu ınam siz,
Bu qaaaaaaanlı şəhərdən
Külgəm daha ardımca sürünmür !
Ürəyim qanayır
Ayaq ızlərım qabar qabar
Baxışlarımdan vaz keç...
Mən!
Ürək,
Ayaqlar
Qanlı gedirik bu şəhərdən...
Gözlərim uçur dağılır!
Addım addım
Arxasına baxınca
Baaaaax
Yatağım ağrıyır
Yuxum gəlmir...

Əbədi Körpû

! ﯾﻮﺧﻮم ﮔﻠﻤﯿﺮ
...ﯾﺎﺗﺎﻏﯿﻢ آﻏﺮﯾﯿﯿﺮ
اوزاﻗﻼﺷﯿﺮام
ﭼﻮخ اووووووزاق-ﭼﻮخ
،ﯾﺎﻟﻨ ﯿﺰﻟﯿﻐﯿﻤﺪا
ﯾﺎرا-ﯾﺎرا
...اؤزوﻣﻮ ﻗﻮﺟﺎﻗﻼﯾﯿﺮام
!اوره ﯾﯿﻢ
،اووووووف آﻟﻮوﻻﻧﺎرﮐﻦ
!ﻣﻨﯽ ﭼﺎﻏﯿﺮﯾﺮ
اﻟﻠﺮﯾﻨﺪن دوﺗﻮب
ﮔﺌﺪﯾﺮم
ﺑﻮ داش ﺷﻬﺮدن
،ﺑﻮ اﯾﻨﺎم ﺳ ﯿﺰ
ﺑﻮ ﻗﺎااااااﻧﻠﯽ ﺷﻬﺮدن
!ﮐﻮﻟﮕﻪ م داﻫﺎ آردﯾﻤﺠﺎ ﺳﻮروﻧﻤﻮر
اورﯾﯿﻢ ﻗﺎﻧﺎﯾﯿﺮ
آﯾﺎق اﯾﺰﻟﺮﯾﻢ ﻗﺎﺑﺎر ﻗﺎﺑﺎر
... ﺑﺎﺧﯿﺸﻼرﯾﻤﺪان واز ﮐﺌﭻ
!ﻣﻦ
، اورك
آﯾﺎق ﻻر
...ﻗﺎﻧﻠﯽ ﮔﺌﺪﯾﺮﯾﮏ ﺑﻮ ﺷﻬﺮدن
!ﮔﺆزﻟﺮﯾﻢ اوﭼﻮر داﻏﯿﻠﯿﺮ
آددﯾﻢ آددﯾﻢ
آرﺧﺎﺳﯿﻨﺎ ﺑﺎﺧ ﯿﻨﺠﺎ
ﺑﺎااااخ
ﯾﺎﺗﺎﻏﯿﻢ آﻏﺮﯾﯿﯿﺮ
...ﯾﻮﺧﻮم ﮔﻠﻤﯿﺮ
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HER SABAH
İdris HALUP KASAP
IRAK - ERBİL
Her sabah gelip geçende göz ile verir selam,
O bakar bende gülümser kimseden çıkmaz kelam.
Adım adım geldiğinde titretir kalpten beni,
Fırsatı vermez bakışlar saldırır gönlüme sam.
Bir güneş gibi doğarken ben geceyi mahv eder,
Merhamet at gönlüne sertliği yumuşasın Huda’m.
Öyle bir gelişi vardır ta uzaktan bellidir,
Her taraf onun kokusu yayılır buram buram.
Göz kulak onunla meşgul ne görür ne işitir,
Yürümek sesine nağme bağlamış çok ihtişam.
Gençlerin gözleri ondan başkasın görmez iken,
Cümlenin saygı duruşu ona vardır ihtiram.
Geç kalıp karşına çıksam değişir yüz çizgisi,
Sert gazap bakışları anında alır intikam.
İdris’in aynı saatte beklemek vacibi var,
Yiğit ise geri kalsın vermesin bir ihtimam.
Kaşları çattığı anda bellidir razı değil,
Eziyeti her yanı kaplar farkı kalmaz has u am.
Nazına kurban olum gel de sevindir bizleri,
Bir tebessüm et düzelsin her işim olsun tamam.

١٣٩٨ اردﯾﺒﮭﺸﺖ

 ﯾﺎز. ﺳﺎﯾﯽ.٧ ادﺑﯽ ﮐﺆرﭘﻮ
ﻫﺮ ﺻﺎﺑﺎح
اﯾﺪرﯾﺲ ﺣﺎﻟﻮپ ﻗﺼﺎب
 ارﺑﯿﻞ- ﻋﺮاق

،ﻫﺮ ﺻﺎﺑﺎح ﮔﻠﯿﺐ ﮔﺌﭽﻨﺪه ﮔﺆز اﯾﻠﻪ ورﯾﺮ ﺳﻼم
.او ﺑﺎﺧﺎر ﻣﻨﺪه ﮔﻮﻟﻮﻣﺴﺮ ﮐﯿﻤﺴﺪن ﭼﯿ ﺨﻤﺎز ﮐﻼم
، آدﯾﻢ ﮔﻠﺪﯾﻐﯿﻨﺪه ﺗﯿﺘﺮه دﯾﺮ ﻗﻠﺒﺪن ﻣﻨﯽ-آدﯾﻢ
.ﻓﯿﺮﺻﺘﯽ وﺋﺮﻣﺰ ﺑﺎﺧﯿﺸﻼر ﺳﺎﻟﺪﯾﺮﯾﺮ ﮐﺆﻧﻠﻮﻣﻪ ﺳﺎم
،ﺑﯿﺮ ﮔﻮﻧﺶ ﮐﯿﻤﯽ دوﻏﺎرﮐﻦ ﻣﻦ ﮔﺌﺠﻪ ﯾﯽ ﻣﺤﻮ اﺋﺪر
.ﻣﺮﺣﻤﺖ آت ﮐﺆﻧﻠﻮﻧﻪ ﺳﺮﺗﻠﯿﻐﯽ ﯾﻮﻣﻮﺷﺎﺳﯿﻦ ﺧﺪام
،اؤﯾﻠﻪ ﺑﯿﺮ ﮔﻠﯿﺸﯽ واردﯾﺮ ﺗﺎ اوزاﮐﺘﺎن ﺑﻠﻠﯿﺪﯾﺮ
.ﻫﺮ ﻃﺮف اوﻧﻮن ﮐﻮﮐﻮﺳﻮ ﯾﺎﯾﯿﻠﯿﺮ ﺑﻮرام ﺑﻮرام
،ﮔﺆز ﻗﻮﻻق اوﻧﻮﻧﻼ ﻣﺸﮕﻮل ﻧﻪ ﮔﺆرور ﻧﻪ اﺋﺸﯿ ﺪﯾﺮ
.ﯾﻮروﻣﮏ ﺳﺴﯿﻦ ﻧﺎﻏﻤﻪ ﺑﺎﻏﻼﻣﯿﺶ ﭼﻮك اﺋﺤﺘﯿﺸﺎم
،ﮔﻨﺠﻠﺮﯾﻦ ﮔﺆزﻟﺮي اوﻧﺪان ﺑﺎﺷﻘﺎﺳﯿﻦ ﮔﺆرﻣﺰ اﯾﮑﻦ
.ﺟﻮﻣﻠﻪ ﻧﯿﻦ ﺳﺎﯾﻐﯽ دوروﺷﻮ اوﻧﺎ واردﯾﺮ اﺋﺤﺘﯿﺮام
،ﮔﺌﭻ ﻗﺎﻟﯿﺐ ﻗﺎرﺷﯿﻨﺎ ﭼﯿﺨﺴﺎم دﯾﯿﺸﯿﺮ ﯾﻮز ﭼﯿﺰﮔﯿﺴﯽ
.ﺳﺮت ﻏﻀﺐ ﺑﺎﺧﯿﺸﻼري آﻧﯿﻨﺪا آﻟﯿﺮ اﯾﻨﺘﯿﻘﺎم
،اﯾﺪرﯾﺲ ﯾﻦ ﻋﯿﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎﺗﺪا ﺑﮑﻠﻤﮏ واﺟﯿﺒﯽ وار
.اﯾﮕﯿﺪ اﯾﺴﻪ ﮔﺮي ﻗﺎﻟﺴﯿﻦ وﺋﺮﻣﻪ ﺳﯿﻦ ﺑﯿﺮ اﯾﻬﺘﯿﻤﺎم
،ﻗﺎﺷﻼري ﭼﺎﺗﺪﯾﻐﯽ آﻧﺪا ﺑﻠﻠﯿﺪﯾﺮ راﺿﯽ دﮔﯿﻞ
.اذﯾﯿﺘﯽ ﻫﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﻗﺎﭘﻼر ﻓﺮﻗﯽ ﻗﺎﻟﻤﺎز ﺧﺎص و ﻋﺎم
،ﻧﺎزﯾﻨﺎ ﻗﻮرﺑﺎن اوﻟﻮم ﮔﻞ ده ﺳﺌﻮﯾﻨﺪﯾﺮ ﺑﯿﺰﻟﺮي
.ﺑﯿﺮ ﺗﺒﺴﺴﻮم اﺋﺖ دوزﻟﺴﯿﻦ ﻫﺮ اﯾﺸﯿﻢ اوﻟﺴﻮن ﺗﺎﻣﺎم

Əbədi Körpû
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UNUDAMADIM
Sadık YAHYA OĞLU
Irak - TELAFAR
Dedim ki unudum vatan adını,
Dedim ki unudum unudamadım.
Vatanın ekmeğin tatlı tatını,
Dedim ki unudum unudamadım.
Dedim ki unudum dostun elini,
Bahçelerde açan konca gülünü,
Türkmence konuşan Türkmen dilini,
Dedim ki unudum unudamadım.
Dedim ki unudum Kale Subaşın,
Kazanda kaynayan o burğul aşın,
Yılların boyunca candan yoldaşın,
Dedim ki unudum unudamadım.
Dedim ki unudum Bağın bahçesın,
Şiir huryat yazan büyük hocasın,
Sohbatlı geçen o tatlı gecesin,
Dedim ki unudum unudamadım.
Dedim ki unudum Serin hevasın,
Benimnen yaşıyan doğru sevdasın,
"Sadık yahya " çekti yıllar cefasın,
Dedim ki unudum unudamadım.

Əbədi Körpû

١٣٩٨ اردﯾﺒﮭﺸﺖ

 ﯾﺎز. ﺳﺎﯾﯽ.٧ ادﺑﯽ ﮐﺆرﭘﻮ

اوﻧﻮداﻣﺎدﯾﻢ
ﺻﺎدق ﯾﺤﯽ اوﻏﻠﻮ
 ﺗﻠﻌﻔﺮ- ﻋﺮاق
،دﺋﺪﯾﻢ ﮐﯽ اوﻧﻮدوم وﻃﻦ آدﯾﻨﯽ
.دﺋﺪﯾﻢ ﮐﯽ اوﻧﻮدوم اوﻧﻮداﻣﺎدﯾﻢ
،واﻃﻨﯿﻦ اﺋﮑﻤﮕﯿﻦ دادﻟﯽ دادﯾﻨﯽ
.دﺋﺪﯾﻢ ﮐﯽ اوﻧﻮدوم اوﻧﻮداﻣﺎدﯾﻢ
،دﺋﺪﯾﻢ ﮐﯽ اوﻧﻮدوم دوﺳﺘﻮن اﺋﻠﯿﻨﯽ
،ﺑﺎﻏﭽﺎﻻردا آﭼﺎن ﻏﻮﻧﺠﺎ ﮔﻮﻟﻮﻧﻮ
،ﺗﻮرﮐﻤﻨﺠﻪ ﻗﻮﻧﻮﺷﺎن ﺗﻮرﮐﻤﻦ دﯾﻠﯿﻨﯽ
.دﺋﺪﯾﻢ ﮐﯽ اوﻧﻮدوم اوﻧﻮداﻣﺎدﯾﻢ
،دﺋﺪﯾﻢ ﮐﯽ اوﻧﻮدوم ﻗﺎﻻ ﺳﻮﺑﺎﺷﯿﻦ
،ﻗﺎزاﻧﺪا ﻗﺎﯾﻨﺎﯾﺎن او ﺑﻮرﻏﻮل آﺷﯿﻦ
،اﯾﻠﻠﺮﯾﻦ ﺑﻮﯾﻮﻧﺠﺎ ﺟﺎﻧﺪان ﯾﻮﻟﺪاﺷﯿﻦ
.دﺋﺪﯾﻢ ﮐﯽ اوﻧﻮدوم اوﻧﻮداﻣﺎدﯾﻢ
،دﺋﺪﯾﻢ ﮐﯽ اوﻧﻮدوم ﺑﺎﻏﯿﻦ ﺑﺎﻏﭽﺎﺳﯿﻦ
،ﺷﻌﺮ ﺧﻮرﯾﺎت ﯾﺎزان ﺑﺆﯾﻮك ﺧﻮﺟﺎﺳﯿﻦ
،ﺻﺆﺣﺒﺘﻠﯽ ﮔﺌﭽﻦ او دادﻟﯽ ﮔﺌﺠﻪ ﺳﯿﻦ
.دﺋﺪﯾﻢ ﮐﯽ اوﻧﻮدوم اوﻧﻮداﻣﺎدﯾﻢ
،دﺋﺪﯾﻢ ﮐﯽ اوﻧﻮدوم ﺳﺮﯾﻦ ﻫﺎواﺳﯿﻦ
،ﺑﺌﻨﯿﻤﻨﻦ ﯾﺎﺷﯿﯿﺎن دوﻏﺮو ﺳﺌﻮداﺳﯿﻦ
،" ﺻﺎدﯾﻖ ﯾﺤﯽ " ﭼﮑﺪي اﯾﻠﻠﺮ ﺟﻔﺎﺳﯿﻦ
.دﺋﺪﯾﻢ ﮐﯽ اوﻧﻮدوم اوﻧﻮداﻣﺎدﯾﻢ
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 ﯾﺎز. ﺳﺎﯾﯽ.٧ ادﺑﯽ ﮐﺆرﭘﻮ

SIR

NİCAT KAMALOĞLU

Özcan ÜNLÜ

Yasıma GƏLƏCƏK
Uyğurlardan yol gəlirəm,
Bu yol qarşıma gələcək.
Türkə edilən soyqırım,
Mənim başıma gələcək.

En son kuşlarla konuşuyorum, geceye dönerken
Çatılarda tüneyen seslere bakıp...
Ellerinde uyanacak dudaklarını düşlüyorum
Üflüyorum gecenin gaz lambasına
Parmaklarını öpüyorum...
Gidiyorsun...
Susuyor ve gidiyorsun...
İmece topluyorum, ipini çekmek için gecenin
Güneş ne çok uzakta,
Ne çok yakında gece....

Yığışıb bütün qoşunlar,
Dəli qanlı, igid Hunlar,
Daşa yazılmış Orhonlar,
Söz söz daşıma gələcək.

Savaşa giden askerler anlar beni,
Yattığım sensizlik siperinde.
Ve kör kuyularda büyürken karanlıklar,
Zehirli sarmaşıklar dolanır dilime...

Başqırdlar, çərkəz, avarlar,
İltərislər, Ağsuvarlar,
İlk baharlar, son baharlar,
Qonaq qışıma gələcək.

Bir sürgünü yaşıyorum,
Sıkıyorum yumruklarımı,
Taze aşklar geliyor her sabah güneşle yâr...
Hepsi günahtan uzak,
Ve yakın sesin kadar yüreğime....

Türk adımla düşmən yensəm,
Türk adında böyük dinsəm,
Bilirəm ki, bir gün ölsəm,
Turan yasıma gələcək.

ﯾﺎﺳﯿﻤﺎ ﮔﻠﻪ ﺟﮏ
ﻧﯿﺠﺎت ﮐﺎﻣﺎل اوﻏﻠﻮ
،اوﯾﻐﻮرﻻردان ﯾﻮل ﮔﻠﯿﺮم
.ﺑﻮ ﯾﻮل ﻗﺎرﺷﯿﻤﺎ ﮔﻠﻪﺟﮏ
،ﺗﻮرﮐﻪ اﺋﺪﯾﻠﻦ ﺳﻮﯾﻘﯿﺮﯾﻢ
.ﻣﻨﯿﻢ ﺑﺎﺷﯿﻤﺎ ﮔﻠﻪﺟﮏ
،ﯾﯿﻐﯿﺸﯿﺐ ﺑﻮﺗﻮن ﻗﻮﺷﻮﻧﻼر
، اﯾﮕﯿﺪ ﻫﻮﻧﻼر،دﻟﯽ ﻗﺎﻧﻠﯽ
،داﺷﺎ ﯾﺎزﯾﻠﻤﯿﺶ اورﻫﻮﻧﻼر
.ﺳﺆز ﺳﺆز داﺷﯿﻤﺎ ﮔﻠﻪﺟﮏ
، آوارﻻر، ﭼﺮﮐﺰ،ﺑﺎﺷﻘﯿﺮدﻻر
، آﻏﺴﻮوارﻻر،اﯾﻠﺘﺮﯾﺴﻠﺮ
، ﺳﻮن ﺑﺎﻫﺎرﻻر،اﯾﻠﮏ ﺑﺎﻫﺎرﻻر
.ﻗﻮﻧﺎق ﻗﯿﺸﯿﻤﺎ ﮔﻠﻪﺟﮏ
،ﺗﻮرك آدﯾﻤﻼ دوﺷﻤﻦ ﯾﺌﻨﺴﻢ
،ﺗﻮرك آدﯾﻨﺪا ﺑﺆﯾﻮك دﯾﻨﺴﻢ
، ﺑﯿﺮ ﮔﻮن اؤﻟﺴﻢ،ﺑﯿﻠﯿﺮم ﮐﯽ
.ﺗﻮران ﯾﺎﺳﯿﻤﺎ ﮔﻠﻪﺟﮏ

Əbədi Körpû

١٣٩٨ اردﯾﺒﮭﺸﺖ

Sen dinç zamanlarımın korkusuz rengi,
Günü gülistana çeviren sırsın
Tılsımın satılmaz hiçbir pazarda,
Öpersin güneşi uyandırırsın,
Her sabah isyanımı dindiren sırsın....

ﺳﯿﺮ

اؤزﺟﺎن اوﻧﻠﻮ

 ﮔﺌﺠﻪ ﯾﻪ دؤﻧﺮﮐﻦ،ان ﺳﻮن ﻗﻮ ﺷﻼرﻻ ﻗﻮﻧﻮﺷﻮرام
...ﭼﺎﺗﯿﻼردا ﺗﻮﻧﻪ ﯾﻦ ﺳﺴﻠﺮه ﺑﺎﺧﯿﺐ
اﻟﻠﺮﯾﻨﺪه اوﯾﺎﻧﺎﺟﺎق دوداﻗﻼرﯾﻨﯽ دوﺷﻠﻮﯾﻮ َرم
اوﻓﻠﻮﯾﻮ َرم ﮔﺌﺠﻪ ﻧﯿﻦ ﮔﺎز ﻻﻣﺒﺎﺳﯿﻨﺎ
...ﺑﺎرﻣﺎﻗﻼرﯾﻨﯽ اؤﭘﻮرَم
...ﮔﺌﺪﯾﺮﺳﻦ
...ﺳﻮﺳﻮر و ﮔﺌﺪﯾﺮﺳﻦ
 اﯾﭙﯿﻨﯽ ﭼﮑﻤﮏ اﯾﭽﯿﻦ ﮔﺌﺠ ﻪ،اﯾ َﻤﺠﻪ)ﯾﺎردﯾﻤﭽﯽ( ﺗﻮﭘﻠﻮﯾﻮرام
ﻧﯿﻦ
،ﮔﻮﻧﺶ ﻧ ﻪ ﭼﻮخ اوزاﻗﺪا
....ﻧﻪ ﭼﻮخ ﯾﺎﺧﯿﻨﺪا ﮔﺌﺠﻪ
،ﺳﺎواﺷﺎ ﮔﺌﺪن ﻋﺴﮕﺮﻟﺮ آﻧﻼر ﻣﻨﯽ
.ﯾﺎﺗﺪﯾﻐﯿﻢ ﺳﻨﺴﯿﺰﻟﯿﮏ ﺳﯿﭙﺮﯾﻨﺪه
،و ﮐﻮر ﻗﻮﯾﻮﻻردا ﺑﻮﯾﻮرﮐﻦ ﻗﺎراﻧﻠﯿﻘﻼر
...زﻫﺮﻟﯽ ﺳﺎرﻣﺎﺷﯿﻘﻼر دوﻻﻧﯿﺮ دﯾﻠﯿﻤﻪ
،ﺑﯿﺮ ﺳﻮرﮔﻮﻧﻮ ﯾﺎﺷﯿﯿﺮام
،ﺳﯿﺨﯿﺮام ﯾﻮﻣﺮوﻗﻼرﯾﻤﯽ
...ﺗﺎزه ﻋﺸﻖ ﻟﺮ ﮔﻠﯿﺮ ﻫﺮ ﺻﺎﺑﺎح ﮔﻮﻧﺸﻠﻪ ﯾﺎر
،ﻫﭙﺴﯽ ﮔﻮﻧﺎﻫﺪان اوزاق
....و ﯾﺎﺧﯿﻦ ﺳﺴﯿﻦ ﻗﺪر او َرﯾﯿﻤﻪ
،ﺳﻦ دﯾﻨﭻ زاﻣﺎﻧﻼرﯾﻤﯿﻦ ﻗﻮرﻗﻮﺳﻮز رﻧﮕﯽ
ﮔﻮﻧﻮ ﮔﻮﻟﯿﺴﺘﺎﻧﺎ ﭼﺌﻮﯾﺮن ﺳﯿﺮﺳﻦ
،ﻃﯿﻠﺴﯿﻤﯿﻦ ﺳﺎﺗﯿﻠﻤﺎز ﻫﯿﭻ ﺑﯿﺮ ﺑﺎزاردا
،اؤﭘﺮﺳﻦ ﮔﻮﻧﺸﯽ اوﯾﺎﻧﺪﯾﺮارﺳﺎن
....ﻫﺮ ﺻﺎﺑﺎح ﻋﺼﯿﺎﻧﯿﻤﯽ دﯾﻨﺪﯾﺮن ﺳﯿﺮﺳﻦ
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RUBAİLƏR

Abdurrahman KARAKÖSE

Bəhram SÜRGÜN

Bir de baktım bir sabah,
Kapıyı kitlemişsin.
Bir de baktım bir sabah,
Sessiz, çekip gitmişsin...

hörmətsiz ölümdə, cəngə dönmüşdü kişi,
boynundan asıq tüfngə dönmüşdü kişi,
bilmirdi ki ovlayıb ya ovlanmışdı
öz ovladığı pələngə dönmüşdü kişi.

İçim yanıyor şimdi,
Kömür közü misali.
Dumanı da tütmüyor,
Kim bilir ki bu hali?

əl çəkməyəcək bu dərd yaxandan bilirəm,
göz yaşlarımız üzə axandan bilirəm,
biz hansı qalabalıqlara atdıq onu
baxmaz daha sevgi it baxandan bilirəm.

Sen ölmüşsün belli ki,
Ben yürüyen ölüyüm.
Söylesen de suçumu,
Neymiş, ben de biliyim,

sənsiz özümü itirmişəm öz başıma,
mən day özümü ötürmüşəm öz başıma,
çuxdandı silinmir ürəyimdən dərdin
gəl gör nə oyun gətirmişəm öz başıma.

Gözümdeki durgun su,
Şimdi dökül çöllere.
Pınarların durusu,
Aksın gitsin güllere.

daldı gözümüz bir qucağın arzısına,
ah birdə sığındı ocağın arzısına,
dinmə dəlinin biz yadına daş saldıq
doğrandı meşə bir nacağın arzısına.

Inanırım bu yangın,
Söner gider böylece.
Resmiyin üzerinde,
Yanar gider sessizce.

sənsiz daha sevgi güzgüyə baxmaqdı,
sənsizlik ölümdü , evləri yıxmaqdı,
güllə dadıdır çəkin ölüm qollarıdı
sevgi maşanı (tətigi) öz başına sıxmaqdı.

ﮐﺆز ﯾﺎﻧﻘﯿﻨﯽ

ﺑﻬﺮام ﺳﻮرﮔﻮن

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﮐﺎرﮐﻮﺳﻪ
،ﺑﯿﺮ ده ﺑﺎﺧﺪﯾﻢ ﺑﯿﺮ ﺻﺎﺑﺎح
.ﻗﺎﭘﯿﻨﯽ ﮐﯿﺘﻠﻤﯿﺸﺴﻦ
،ﺑﯿﺮ ده ﺑﺎﺧﺪﯾﻢ ﺑﯿﺮ ﺻﺎﺑﺎح
... ﭼﮑﯿﺐ ﮔﺌﺘﻤﯿﺸﺴﻦ،ﺳﺴﺴﯿﺰ

 ﺟﻨﮕﻪ دؤﻧﻤﻮﺷﺪو ﮐﯿﺸﯽ،ﺣﻮرﻣﺘﺴﯿﺰ اؤﻟﻮﻣﺪه
)ﭼﯿﯿﯿﻨﯿﻨﺪن(ﺑﻮﯾﻨﻮﻧﺪان آﺳﯿﻖ ﺗﻮﻓﻨﮕﻪ دؤﻧﻤﻮﺷﺪو ﮐﯿﺸﯽ
ﺑﯿﻠﻤﯿﺮدي ﮐﯽ اووﻻﯾﯿﺐ ﯾﺎ اووﻻﻧﻤﯿﺸﺪي
اؤز اووﻻدﯾﻐﯽ ﭘﻠﻨﮕﻪ دؤﻧﻤﻮﺷﺪو ﮐﯿﺸﯽ

،اﯾﭽﯿﻢ ﯾﺎﻧﯿﺮي اﯾﻨﺪي
.ﮐﺆﻣﻮر ﮐﺆزو ﻣﯿﺜﺎﻟﯽ
،دوﻣﺎﻧﯽ دا ﺗﻮﺗﻤﻮﯾﻮر
ﮐﯿﻢ ﺑﯿﻠﯿﺮ ﮐﯽ ﺑﻮ ﺣﺎﻟﯽ؟

ال ﭼﮑﻤﻪ ﯾﻪ ﺟﮏ ﺑﻮ درد ﯾﺎﺧﺎﻧﺪان ﺑﯿﻠﯿﺮم
ﮔﺆز ﯾﺎﺷﻼرﯾﻤﯿﺰ اوزه آﺧﺎﻧﺪان ﺑﯿﻠﯿﺮم
ﺑﯿﺰ ﻫﺎﻧﺴﯽ ﻗﺎﻻﺑﺎﻟﯿﻘﻼرا آﺗﺪﯾﻖ اوﻧﻮ
ﺑﺎﺧﻤﺎز داﻫﺎ ﺳﺌﻮﮔﯽ اﯾﺖ ﺑﺎﺧﺎﻧﺪان ﺑﯿﻠﯿﺮم

،ﺳﻦ اؤﻟﻤﻮﺷﺴﻦ ﺑﻠﻠﯽ ﮐﯽ
.ﻣﻦ ﯾﻮروﯾﻦ اؤﻟﻮﯾﻮم
،ﺳﺆﯾﻠﻪ ﺳﻦ ده ﺳﻮﭼﻮﻣﻮ
. ﻣﻦ ده ﺑﯿﻠﯿﯿَ ﻢ،ﻧﻪ اﯾﻤﯿﺶ

ﺳﻨﺴﯿﺰ اؤزوﻣﻮ اﯾﺘﯿﺮﻣﯿﺸﻢ اؤز ﺑﺎﺷﯿﻤﺎ
ﻣﻦ داي اؤزوﻣﻮ اؤﺗﻮرﻣﻮﺷﻢ اؤز ﺑﺎﺷﯿﻤﺎ
ﭼﻮﺧﺪاﻧﺪي ﺳﯿﻠﯿﻨﻤﯿﺮ اورﯾﯿﻤﺪن دردﯾﻦ
ﮔﻞ ﮔﺆر ﻧﻪ اوﯾﻮن ﮔﺘﯿﺮﻣﯿﺸﻢ اؤز ﺑﺎﺷﯿﻤﺎ

،ﮔﺆزوﻣﺪه ﮐﯽ دورﻏﻮن ﺳﻮ
.اﯾﻨﺪي دؤﮐﻮل ﭼﺆﻟﻠﺮه
ﭘﯿﻨﺎرﻻرﯾﻦ)ﺑﻮﻟﻘﻼرﯾﻦ( دوروﺳﻮ
آﺧﺴﯿﻦ ﮔﺌﺘﺴﯿﻦ ﮔﻮﻟﻠﺮه

داﻟﺪي ﮔﺆزوﻣﻮز ﺑﯿﺮ ﻗﻮﺟﺎﻏﯿﻦ آرزﯾﺴﯿﻨﺎ
آه ﺑﯿﺮده ﺳﯿﻐﯿﻨﺪي اوﺟﺎﻏﯿﻦ آرزﯾﺴﯿﻨﺎ
دﯾﻨﻤﻪ دﻟﯿﻨﯿﻦ ﺑﯿﺰ ﯾﺎدﯾﻨﺎ داش ﺳﺎﻟﺪﯾﻖ
دوﻏﺮاﻧﺪي ﻣﺌﺸﻪ ﺑﯿﺮ ﻧﺎﺟﺎﻏﯿﻦ آرزﯾﺴﯿﻨﺎ

،اﯾﻨﺎﻧﯿﺮام ﺑﻮ ﯾﺎﻧﻐﯿﻦ
.ﺳﺆﻧﺮ ﮔﺌﺪر ﺑﺆﯾﻠﻪ ﺟﻪ
رﺳﻤﯿﻨﯿﻦ اوزرﯾﻨﺪه
.ﯾﺎﻧﺎر ﮔﺌﺪر ﺳﺴﺴﯿﺰﺟﻪ
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رﺑﺎﻋﯽ ﻟﺮ

ﺳﻨﺴﯿﺰ داﻫﺎ ﺳﺌﻮﮔﯽ ﮔﺆزﮔﻮﯾﻪ ﺑﺎﺧﻤﺎﻗﺪي
 اﺋﻮﻟﺮي ﯾﯿﺨﻤﺎﻗﺪي،ﺳﻨﺴﯿﺰﻟﯿﮏ اؤﻟﻮﻣﺪو
ﮔﻮﷲ دادﯾﺪﯾﺮ ﭼﮑﯿﻦ اؤﻟﻮم ﻗﻮﻟﻼرﯾﺪي
ﺳﺌﻮﮔﯽ ﻣﺎﺷﺎﻧﯽ اؤز ﺑﺎﺷﯿﻨﺎ ﺳﯿﺨﻤﺎﻗﺪي
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O GÖZƏL
Ərşəd NƏZƏRİ

Elçin ŞİRİNOV
Xəyalımda bir kənd var,
Evləri bağ-bağatlı.
El-obası yerində,
Yaz-payızı elatlı.

O gözəl kimdir məclisdə,
Əlində çaxır oynayır.
Gahdan öldürür hamını,
Yandırıb yaxır oynayır.

Xəyalımda bir toy var,
Zurna səsli aşıqlı..
Çubuqlu bir çuğulu,
Məclisi yaraşıqlı.

Nə çəni var, nə dumanı,
Nə şübhəsi, nə gumanı,
Bu vəfası yox dünyanı,
Telinə taxıb oynayır.

Xəyalımda yaylaq var,
Boz sürülü, naxırlı.
Alaçığı mənsilli,
Yurdu axar-baxarlı.

Gözəllər ona qısqanır,
Bir oğlanı bir qız tanır,
Görəsən kimdən utanır,
Aşağa baxır oynayır.

Xəyalımda bir yol var,
Bizi kəndə qaytaran.
Qaçqın-köçkün adından,
Yaxamızı qurtaran...

Ürəyi dilə gəlibdr,
Elə bil lələ gəlibdir,
Gumanı külə gəlibdir,
Kərəmi oxur oynayır.

Xəyalımda məktəb var,
Uşaqlar çin-çin ola.
Zəkası zehni açıq,
Müəllim Elçin ola..

ﺧﯿﺎﻟﯿﻤﺪا ﺑﯿﺮ ﮐﻨﺪ وار

اﺋﻠﭽﯿﻦ ﺷﯿﺮﯾﻨﻮو

،ﺧﯿﺎﻟﯿﻤﺪا ﺑﯿﺮ ﮐﻨﺪ وار
.ﺑﺎﻏﺎﺗﻠﯽ-اﺋﻮﻟﺮي ﺑﺎغ
،اوﺑﺎﺳﯽ ﯾﺌﺮﯾﻨﺪه-اﺋﻞ
.ﭘﺎﯾﯿﺰي اﺋﻼﺗﻠﯽ-ﯾﺎز
،ﺧﯿﺎﻟﯿﻤﺪا ﺑﯿﺮ ﺗﻮي وار
..زورﻧﺎ ﺳﺴﻠﯽ آﺷﯿﻘﻠﯽ
،ﭼﻮﺑﻮﻗﻠﻮ ﺑﯿﺮ ﭼﻮﻏﻮﻟﻮ
.ﻣﺠﻠﯿﺴﯽ ﯾﺎراﺷﯿﻘﻠﯽ
،ﺧﯿﺎﻟﯿﻤﺪا ﯾﺎﯾﻼق وار
. ﻧﺎﺧﯿﺮﻟﯽ،ﺑﻮز ﺳﻮروﻟﻮ
،آﻻﭼﯿﻐﯽ ﻣﻨﺴﯿﻠﻠﯽ
.ﺑﺎﺧﺎرﻟﯽ-ﯾﻮردو آﺧﺎر
،ﺧﯿﺎﻟﯿﻤﺪا ﺑﯿﺮ ﯾﻮل وار
.ﺑﯿﺰي ﮐﻨﺪه ﻗﺎﯾﺘﺎران
،ﮐﺆﭼﮑﻮن آدﯾﻨﺪان-ﻗﺎﭼﻘﯿﻦ
...ﯾﺎﺧﺎﻣﯿﺰي ﻗﻮرﺗﺎران
،ﺧﯿﺎﻟﯿﻤﺪا ﻣﮑﺘﺐ وار
.ﭼﯿﻦ اوﻻ-اوﺷﺎﻗﻼر ﭼﯿﻦ
،ذﮐﺎﺳﯽ ذﻫﻨﯽ آﭼﯿﻖ
..ﻣﻮﻋﻠﯿﻢ اﺋﻠﭽﯿﻦ اوﻻ
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او ﮔﺆزل
ارﺷﺪ ﻧﻈﺮي
،او ﮔﺆزل ﮐﯿﻤﺪﯾﺮ ﻣﺠﻠﯿﺴﺪه
.اﻟﯿﻨﺪه ﭼﺎﺧﯿﺮ اوﯾﻨﺎﯾﯿﺮ
،ﮔﺎﻫﺪان اؤﻟﺪورور ﻫﺎﻣﯿﻨﯽ
.ﯾﺎﻧﺪﯾﺮﯾﺐ ﯾﺎﺧﯿﺮ اوﯾﻨﺎﯾﯿﺮ
، ﻧﻪ دوﻣﺎﻧﯽ،ﻧﻪ ﭼﻨﯽ وار
، ﻧﻪ ﮔﻮﻣﺎﻧﯽ،ﻧﻪ ﺷﺒﻬﻪ ﺳﯽ
،ﺑﻮ وﻓﺎﺳﯽ ﯾﻮخ دوﻧﯿﺎﻧﯽ
.ﺗﺌﻠﯿﻨﻪ ﺗﺎﺧﯿﺐ اوﯾﻨﺎﯾﯿﺮ
،ﮔﺆزﻟﻠﺮ اوﻧﺎ ﻗﯿﺴﻘﺎﻧﯿﺮ
،ﺑﯿﺮ اوﻏﻼﻧﯽ ﺑﯿﺮ ﻗﯿﺰ ﺗﺎﻧﯿﺮ
،ﮔﺆره ﺳﻦ ﮐﯿﻤﺪن اوﺗﺎﻧﯿﺮ
.آﺷﺎﻏﺎ ﺑﺎﺧﯿﺮ اوﯾﻨﺎﯾﯿﺮ
،اورَﯾﯽ دﯾﻠﻪ ﮔﻠﯿﺒﺪر
،اﺋﻠﻪ ﺑﯿﻞ ﻟَﻠﻪ ﮔﻠﯿﺒﺪﯾﺮ
،ﮔﻮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﻟﻪ ﮔﻠﯿﺒﺪﯾﺮ
.ﮐﺮﻣﯽ اوﺧﻮر اوﯾﻨﺎﯾﯿﺮ
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ﻗﺎراﻧﻔﯿﻞ اوزﻟﻮ ﮐﯿﺘﺎب
ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻣﻮرﺗﺎش
ﻣﻨﯿﻢ اورﯾﯿﻤﺪه ﻣﻤﻤﺪ آﺳﻼن ﯾﺎﺗﺎر

Menim har kimi
yüreğimde yara var
har(a)da Bakü aslanı yatar

ﻣﻨﯿﻢ ﻫﺎر ﮐﯿﻤﯽ
اورﯾﯿﻤﺪه ﯾﺎرا وار
ﻫﺎر)ا(دا ﺑﺎﮐﻮ آﺳﻼﻧﯽ ﯾﺎﺗﺎر

Bazardüzü kadar bir ağrı
indi yüreğime atəş atəş
atəş var menim ellerimde
azığımda küller kaldı

ﺑﺎزاردوزو ﻗﺪر ﺑﯿﺮ آﻏﺮي
اﯾﻨﺪي اورﯾﯿﻤﻪ آﺗﺶ آﺗﺶ
آﺗﺶ وار ﻣﻨﯿﻢ اﻟﻠﺮﯾﻤﺪه
آزﯾﻐﯿﻤﺪا ﮐﻮﻟﻠﺮ ﻗﺎﻟﺪي

Baxın baxın
ağlayan bir karanfil var
Kız Kulesi seherinde
şu uzun saçlı Bakü’nün
ağıt saklı mahnisinde
Erzurum Tabyasına
konmuş Bakü quşları
Baxın baxın
Abşeron’a bir məzar konmuş
örtmüş üstünü Palandöken qışları
Mehmet şairim giyinmiş aşkı
giyinmiş de şeir elbisesini
Maraş’ın gediğine varanda
ceplerinde unutmuş yüreğimi
Dağ kimi yüreğin göğü baş alsın
gülüşünün içinden âşıklar yaş alsın

Əbədi Körpû

ﺑﺎﺧﯿﻦ ﺑﺎﺧﯿﻦ
آﻏﻼﯾﺎن ﺑﯿﺮ ﻗﺎراﻧﻔﯿﻞ وار
ﻗﯿﺰ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﯽ ﺳﺤﺮﯾﻨﺪه
ﺷﻮ اوزون ﺳﺎﭼﻠﯽ ﺑﺎﮐﻮ’ﻧﻮن
آﻏﯿﺖ ﺳﺎﮐﻠﯽ ﻣﺎﻫﻨﯿﺴﯿﻨﺪا
ارﺿﺮوم ﺗﺎﺑﯿﺎﺳﯿﻨﺎ
ﻗﻮﻧﻤﻮش ﺑﺎﮐﻮ ﻗﻮﺷﻼري
ﺑﺎﺧﯿﻦ ﺑﺎﺧﯿﻦ
آﺑﺸﺌﺮون’ا ﺑﯿﺮ ﻣﺰار ﻗﻮﻧﻤﻮش
اؤرﺗﻤﻮش اوﺳﺘﻮﻧﻮ ﭘﺎﻻن دؤﮐﻦ ﻗﯿﺸﻼري
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻋﯿﺮﯾﻢ ﮔﺌﯿﯿﻨﻤﯿﺶ ﻋﺸﻘﯽ
ﮔﺌﯿﯿﻨﻤﯿﺶ ده ﺷﻌﯿﺮ اﻟﺒﯿﺴﻪ ﺳﯿﻨﯽ
ﻣﺎراش ﯾﻦ ﮔﺪﯾﮕ ﯿﻨﻪ واراﻧﺪا
ﺟﯿﺒﻠﺮﯾﻨﺪه اوﻧﻮﺗﻤﻮش اورﯾﯿﻤﯽ
داغ ﮐﯿﻤﯽ اورﯾﯿﻦ ﮔﺆﯾﻮ ﺑﺎش آﻟﺴﯿﻦ
ﮔﻮﻟﻮﺷﻮﻧﻮن اﯾﭽﯿﻨﺪن ﻋﺎﺷﯿﻘﻼر ﯾﺎش آﻟﺴﯿﻦ
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 ﯾﺎز. ﺳﺎﯾﯽ.٧ ادﺑﯽ ﮐﺆرﭘﻮ

FATƏHƏ

XATIRƏLƏRIMIZ
Səxavət İZZƏTİ
Ürəyım buludunun ay günüdür;
Göyərçin uçuşlu
Körpə yüxülü xatirələri
Yağacağam kağazlara...
Demə « sirr saxlamaq adamışıdir»
Sirrimizi kimsəyə açmaram, ınan!
Ürək süfrə deyilki, hər gələnə açıla...
Damcı damcı
Kağazlara yağaram;
Xatirələrimiz ürəklərdə kök atar
Beyinlərdə cücərər
Daha ölüm- itim qorxutmaz məni
Əbədiləşər
Göyərçin uçuşlu,
Qüş yuxulu xatirələrimiz
Biz yox olsaqda bu dünyanın yaddaşından.

ﺧﺎﻃﺮه ﻟﺮﯾﻤﯿﺰ

ﺳﺨﺎوت ﻋﺰﺗﯽ

اورﮔﯿﻢ ﺑﻮﻟﻮدوﻧﻮن آيﮔﻮﻧﻮدور؛
ﮔﺆﯾﺮﭼﯿﻦ اوﭼﻮﺷﻠﻮ
ﮐﺆرﭘﻪ ﯾﻮﺧﻮﻟﻮ ﺧﺎﻃﺮهﻟﺮي
...ﯾﺎﻏﺎﺟﺎﻏﺎم ﮐﺎﻏﺎذﻻرا
«دﺋﻤﻪ »ﺳﯿﺮر ﺳﺎﺧﻼﻣﺎق آدام اﯾﺸﯽ دﯾﺮ
! اﯾﻨﺎن،ﺳﯿﺮرﯾﻤﯿﺰي ﮐﯿﻤﺴﻪ ﯾﻪ آﭼﻤﺎرام
... ﻫﺮ ﮔﻠﻨﻪ آﭼﯿﻼ،اورك ﺳﻔﺮه دﺋﯿﯿﻞ ﮐﯽ
داﻣﺠﯽ داﻣﺠﯽ
ﮐﺎﻏﺎذﻻرا ﯾﺎﻏﺎرام؛
ﺧﺎﻃﯿﺮهﻟﺮﯾﻤﯿﺰ اورﮐﻠﺮده ﮐﺆك آﺗﺎر
ﺑﺌﯿﯿﻦ ﻟﺮده ﺟﻮﺟﻪرر
 اﯾﺘﯿ ﻢ ﻗﻮرﺧﻮﺗﻤﺎز ﻣﻨﯽ-داﻫﺎ اؤﻟﻮم
اﺑﺪيﻟﺸﺮ
،ﮔﺆﯾﺮﭼﯿﻦ اوﭼﻮﺷﻠﻮ
ﻗﻮش ﯾﻮﺧﻮﻟﻮ ﺧﺎﻃﯿﺮهﻟﺮﯾﻤﯿﺰ
.ﺑﯿﺰ ﯾﻮخ اوﻟﺴﺎق دا ﺑﻮ دوﻧﯿﺎﻧﯿﻦ ﯾﺎدداﺷﯿﻨﺪان

Əbədi Körpû

١٣٩٨ اردﯾﺒﮭﺸﺖ

Duman YALÇIN
Bir bahar axşamı məndə qaralıb,
Payıza fatəhə, dənə fatəhə,
Eşqimin leşidi əlimdə qalıb,
Sevgiyə fatəhə, mənə fatəhə,
Sızlayır sızıltı sözüm yasına,
Ürəyim yasına, gözüm yasına,
Özüm əyləşibdi özüm yasına,
Ah... Mənə fatəhə, sənə fatəhə,
Pərişan baxışda acıqlı ehəm,
Bir qız gözlərində alovlu şehəm,
Ahları yaradan zirvəli mehəm,
Dağlara fatəhə, çənə fatəhə,
Bütün didərginlər məndə itgindir,
İtginlik içimdə küləkli gündür,
Fəsillər gözümdə qabar düyündür,
İllərə fatəhə, günə fatəhə,
Anlarım duyğumda ilmə-ilmədir,
Dünənin çiynində bugünüm gedir,
"Yalçın"a yam-yaşıl bir sevgi deyir,
Vətənə fatəhə, yenə fatəhə.

ﻓﺎﺗﺤﻪ

دوﻣﺎن ﯾﺎﻟﭽﯿﻦ
،ﺑﯿﺮ ﺑﺎﻫﺎر آﺧﺸﺎﻣﯽ ﻣﻨﺪه ﻗﺎراﻟﯿﺐ
. دﻧﻪ ﻓﺎﺗﺤﻪ،ﭘﺎﯾﯿﺰا ﻓﺎﺗﺤﻪ
،ﻋﺸﻘﯿﻤﯿﻦ ﻟﺌﺸﯿﺪي اﻟﯿﻤﺪه ﻗﺎﻟﯿﺐ
. ﻣﻨﻪ ﻓﺎﺗﺤﻪ،ﺳﺌﻮﮔﯿﯿﻪ ﻓﺎﺗﺤﻪ
،ﺳﯿﺰﻻﯾﯿﺮ ﺳﯿﺰﯾﻠﺘﯽ ﺳﺆزوم ﯾﺎﺳﯿﻨﺎ
، ﮔﺆزوم ﯾﺎﺳﯿﻨﺎ،اورﯾﯿﻢ ﯾﺎﺳﯿﻨﺎ
،اؤزوم اَﯾﻠﺸﯿﺒﺪي اؤزوم ﯾﺎﺳﯿﻨﺎ
. ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺳﻨﻪ ﻓﺎﺗﺤﻪ، ﻣﻨﻪ...آه
،ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺑﺎﺧﯿﺸﺪا آﺟﯿﻘﻠﯽ اﺋﻬَﻢ
،ﺑﯿﺮ ﻗﯿﺰ ﮔﺆزﻟﺮﯾﻨﺪه آﻟﻮوﻟﻮ ﺷﺌﻬَﻢ
،آﻫﻼري ﯾﺎرادان زﯾﺮوهﻟﯽ ﻣﺌﻬَﻢ
. ﭼﻨﻪ ﻓﺎﺗﺤﻪ،داﻏﻼرا ﻓﺎﺗﺤﻪ
،ﺑﻮﺗﻮن دﯾﺪرﮔﯿﻨﻠﺮ ﻣﻨﺪه اﯾﺘﮕﯿﻨﺪﯾﺮ
،اﯾﺘﮕﯿﻨﻠﯿﮏ اﯾﭽﯿﻤﺪه ﮐﻮﻟﮑﻠﯽ ﮔﻮﻧﺪور
،ﻓﺼﯿﻠﻠﺮ ﮔﺆزوﻣﺪه ﻗﺎﺑﺎر دوﯾﻮﻧﺪور
. ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺎﺗﺤﻪ،اﯾﻠﻠﺮه ﻓﺎﺗﺤﻪ
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UŞAQLIĞIM
İlham NASİR
Canım mənim, məsum mələyim, bircə bilsən sənin üçün
necə darıxmışam.
Bilirəm ruhun məndən küsüb. Bəlkə də nifrət edir. Buna
haqqı da var.
Inan ki, üzüm də gəlmir “məni bağışla” deməyə. Səni
çox qırmışam, əzmişəm.
Həyatımda heç kimi sənin qədər incitməmişəm.
Başqalarını sevdiyim halda, sənə işgəncələr vermişəm.
O qədər qəddardım ki sənə qarşı...
Xoşbəxt gülüşlərini əlindən alıb səni top tüfəng səsləri
ilə qorxutdum ilk öncə.
Nağıllarda qorxduğun ölüm səhnələrini canlı-canlı
izlətdim sənə.
Yarpaq kimi əsirdin qorxudan. Canlıykən ruhunu
bədənindən uçurtdum.
Sonra səni çığırda-çığırda yurdundan-yuvandan
qopardım.
Divarın dibindəki evciyindən ayırıb, səhər sübhdən
Bakı küçələrində çörək növbəsinə qoydum.
Yad-nabələd adamların içində.
Ağ köynəkli müəllim atandan ayırıb, qapı-qapı “nə iş
olursa olsun” deyib iş soraqlayan bir kişinin qızı etdim
səni.
Hər gün xoşladığın növ-növ yeməkləri bişirən anandan
ayırıb, yardıma verilən ərzaqlardan cirə ilə işlədən
anaya həvalə etdim səni.
Evinizin sənə aid geniş, oyuncaqlarınla bəzənən
otağından ayırıb, hamının birgə yatıb durduğu idarə
binasının zirzəmidəki kiçik rütubətli otağına atdım
səni.
Günəşə də həsrət idin. Fəsillərdən xəbərsiz. Bayram
həvəsini də öldürdüm.
Yoxluğu öyrətdim sənə, körpə ruhunla sabahı
düşünməyə başladın.
Səni atanın, ananın “vətən” deyən ah-naləsində əritdim.
Heç şəhər də sevmədi səni. Şəhər haylı-küylü kənd
uşaqlarını sevməz əzizim.
Cürəbəcür oyunlar oynayan dostlarından ayırdım,
şəhərin bəxtəvər uşaqlarına evinizin kiçik
pəncərəsindən baxırdın.
Geyimindən utanırdın. Həm də qorxurdun onlara
yaxınlaşmağa.
Çünki, sənə elə bir qaçqın damğası vurdurmuşdum ki,
kimsə uşağını səninlə oynamağa icazə verməzdi.
O vaxt hamı öz evlərini yiyəsiz idarə binalarına,
yararsız baxçalara, yarımçıq tikililərə doluşan
qaçqınlardan qoruyurdu.
Qaçqınları vəhşi kimi tanıyırdı müharibənin acısından,
didərginlikdən bixəbərlər.
Yadındadır bir dəfə ağlaya-ağlaya evə qaçmağın?
Həyətdə oynayan uşağı anası evə çağıranda demişdi ki,
gəl evə gecdir, yoxsa qaçqınlar səni oğurlayar!
Ağlamışdın onda, “məgər biz oğruyuq ki?” deyib üsyan
etmişdin.
Fəryadın elə o dörd divar arasındaca qaldı.
Bax sənin o körpə qəlbini elə-elə dağlayıb əzab
vermişəm.
Hər kəsin baxışlarında oxlanıb yaralanırdın.
Sonra da özüm səni öz göz yaşlarımda boğub öldürdüm.
Bağışla məni, bağışla məni uşaqlığım!

Əbədi Körpû

١٣٩٨ اردﯾﺒﮭﺸﺖ

 ﯾﺎز. ﺳﺎﯾﯽ.٧ ادﺑﯽ ﮐﺆرﭘﻮ
اوﺷﺎﻗﻠﯿﻐﯿﻢ
اﻟﮭﺎم ﻧﺎﺻﺮ

 ﺑﯿﺮﺟﮫ ﺑﯿﻠﺴﻦ ﺳﻨﯿﻦ اوﭼﻮن ﻧﺌﺠﮫ، ﻣﻌﺼﻮم ﻣَﻠ َ ﯿﯿﻢ،ﺟﺎﻧﯿﻢ ﻣﻨﯿﻢ
. ﺑﻠﮑﮫ ده ﻧﯿﻔﺮت دارﯾﺨﻤﯿﺸﺎم.ﺑﯿﻠﯿﺮم روﺣﻮن ﻣﻨﺪن ﮐﻮﺳﻮب
. ﺑﻮﻧﺎ ﺣﺎﻗﻘﻲ دا وار.اﺋﺪﯾﺮ
 ﺳﻨﻲ. اوزوﻣﺪه ﮔﻠﻤﯿﺮ "ﻣﻨﻲ ﺑﺎﻏﯿﺸﻼ" دﺋﻤﮫﯾﮫ،اﯾﻨﺎن ﮐﻲ
. ازﻣﯿﺸﻢ،ﺣﯿﺎﺗﯿﻤﺪا ھﺌﭻ ﮐﯿﻤﻲ ﺳﻨﯿﻦ ﻗﺪر ﭼﻮخ ﻗﯿﺮﻣﯿﺸﺎم
. ﺳﻨﮫ ﺑﺎﺷﻘﺎﻻرﯾﻨﻲ اﯾﻨﺠﯿﺘﻤﮫﻣﯿﺸﻢ،ﺳﺌﻮدﯾﮕﯿﻢ ﺣﺎﻟﺪا
...او ﻗﺪر ﻏﺪاردﯾﻢ ﮐﻲ ﺳﻨﮫ ﻗﺎرﺷﻲ.اﯾﺸﮕﻨﺠﮫﻟﺮ وﺋﺮﻣﯿﺸﻢ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﮔﻮﻟﻮﺷﻠﺮﯾﻨﻲ اﻟﯿﻨﺪن آﻟﯿﺐ ﺳﻨﻲ ﺗﻮپ ﺗﻮﻓﻨﮓ
.ﻧﺎﻏﯿﻠﻼردا ﺳﺴﻠﺮي اﯾﻠﮫ ﻗﻮرﺧﻮﺗﺪوم اﯾﻠﮏ اؤﻧﺠﮫ
 ﺟﺎﻧﻠﻲ اﯾﺰﻟﺘﺪﯾﻢ-ﻗﻮرﺧﺪوﻏﻮن اؤﻟﻮم ﺻﺤﻨﮫ ﻟﺮﯾﻨﻲ ﺟﺎﻧﻠﻲ
.ﺳﻨﮫ
 ﺟﺎﻧﻠﻲ اﯾﮑﻦ روﺣﻮﻧﻮ.ﯾﺎرﭘﺎق ﮐﯿﻤﻲ اﺳﯿﺮدﯾﻦ ﻗﻮرﺧﻮدان
. ﭼﯿﻐﯿﺮدا ﺑﺪﻧﯿﻨﺪن اوﭼﻮرﺗﺪوم-ﺳﻮﻧﺮا ﺳﻨﻲ ﭼﯿﻐﯿﺮدا
. ﯾﻮواﻧﺪان ﻗﻮﭘﺎردﯾﻢ-ﯾﻮردوﻧﺪان
 ﺳﺤﺮ ﺻﻮﺑﺤﺪن دﯾﻮارﯾﻦ دﯾﺒﯿﻨﺪهﮐﻲ،اﺋﻮﺟﯿﮕﯿﻨﺪن آﯾﯿﺮﯾﺐ
 ﻧﺎﺑﻠﺪ-ﯾﺎد.ﺑﺎﮐﻲ ﮐﻮﭼﮫﻟﺮﯾﻨﺪه ﭼﺆرک ﻧﺆوﺑﮫﺳﯿﻨﮫ ﻗﻮﯾﺪوم
. آداﻣﻼرﯾﻦ اﯾﭽﯿﻨﺪه- ﻗﺎﭘﻲ،آغ ﮐﺆﯾﻨﮑﻠﻲ ﻣﻌﻠﻠﯿﻢ آﺗﺎﻧﺪان آﯾﯿﺮﯾﺐ
ﻗﺎﭘﻲ " ﻧﮫ اﯾﺶ اوﻟﻮرﺳﺎ اوﻟﺴﻮن" دﺋﯿﯿﺐ اﯾﺶ ﺳﻮراﻗﻼﯾﺎن
.ﺑﯿﺮ ﮐﯿﺸﯿﻨﯿﻦ ﻗﯿﺰي اﺋﺘﺪﯾﻢ ﺳﻨﻲ
ﻧﺆو ﯾﺌﻤﮑﻠﺮي ﺑﯿﺸﯿﺮن آﻧﺎﻧﺪان-ھﺮ ﮔﻮن ﺧﻮﺷﻼدﯾﻐﯿﻦ ﻧﺆو
 ﯾﺎردﯾﻤﺎ وﺋﺮﯾﻠﻦ ارزاﻗﻼردان ﺟﯿﺮه اﯾﻠﮫ اﯾﺸﻠﮫ دن آﻧﺎﯾﺎ،آﯾﯿﺮﯾﺐ
.ﺣﻮاﻟﮫ اﺋﺘﺪﯾﻢ ﺳﻨﻲ
ً  اوﯾﻮﻧﺠﺎﻗﻼرﯾﻨﻼ ﺑﻌﻀﺎ،اﺋﻮﯾﻨﯿﺰﯾﻦ ﺳﻨﮫ ﻋﺎﯾﯿﺪ ﮔﺌﻨﯿﺶ
 ھﺎﻣﯿﻨﯿﻦ ﺑﯿﺮﮔﮫ ﯾﺎﺗﯿﺐ دوردوﻏﻮ اﯾﺪاره،اوﺗﺎﻏﯿﻨﺪان آﯾﯿﺮﯾﺐ
ﺑﯿﻨﺎﺳﯿﻨﯿﻦ زﯾﺮزﻣﯿﺪهﮐﯿﮑﯿﭽﯿﮏ روطﻮﺑﺘﻠﻲ اوﺗﺎﻏﯿﻨﺎ آﺗﺪﯾﻢ
.ﺳﻨﻲ
 ﺑﺎﯾﺮام. ﻓﺼﯿﻠﻠﺮدن ﺧﺒﺮﺳﯿﺰ.ﮔﻮﻧﺸﮫ ده ﺣﺴﺮت اﯾﺪﯾﻦ
. ﮐﺆرﭘﮫ ھﻮهﺳﯿﻨﻲ ده اؤﻟﺪوردوم،ﯾﻮﺧﻠﻮﻏﻮ اؤﯾﺮﺗﺪﯾﻢ ﺳﻨﮫ
.روﺣﻮﻧﻼ ﺻﺎﺑﺎﺣﻲ دوﺷﻮﻧﻤﮫﯾﮫ ﺑﺎﺷﻼدﯾﻦ
. ﻧﺎﻟﮫﺳﯿﻨﺪه ارﯾﺘﺪﯾﻢ- آﻧﺎﻧﯿﻦ "وطﻦ" دﺋﯿﻦ آه،ﺳﻨﻲ آﺗﺎﻧﯿﻦ
ﮐﻮﯾﻠﻮ ﮐﻨﺪ- ﺷﮭﺮ ھﺎﯾﻠﻲ.ھﺌﭻ ﺷﮭﺮده ﺳﺌﻮﻣﮫدي ﺳﻨﻲ
.اوﺷﺎﻗﻼرﯾﻨﻲ ﺳﺌﻮﻣﺰ ﻋﺰﯾﺰﯾﻢ
،ﺟﻮرﺑﮫ ﺟﻮر اوﯾﻮﻧﻼر اوﯾﻨﺎﯾﺎن دوﺳﺘﻼرﯾﻨﺪان آﯾﯿﺮدﯾﻢ
ﺷﮭﺮﯾﻦ ﺑﺨﺘﻮر اوﺷﺎﻗﻼرﯾﻨﺎ اﺋﻮﯾﻨﯿﺰﯾﻦ ﮐﯿﭽﯿﮏ ﭘﻨﺠﺮهﺳﯿﻨﺪن
.ﺑﺎﺧﯿﺮدﯾﻦ
 ھﻢ ده ﻗﻮرﺧﻮردون اوﻧﻼرا.ﮔﺌﯿﯿﻤﯿﻨﺪن اوﺗﺎﻧﯿﺮدﯾﻦ
.ﯾﺎﺧﯿﻨﻼﺷﻤﺎﻏﺎ
 ﺳﻨﮫ اﺋﻠﮫ ﺑﯿﺮ ﻗﺎﭼﻘﯿﻦ داﻣﻐﺎﺳﻲ ووردورﻣﻮﺷﺪوم،ﭼﻮﻧﮑﻲ
. ﮐﯿﻤﺴﮫ اوﺷﺎﻏﯿﻨﻲ ﺳﻨﯿﻨﻠﮫ اوﯾﻨﺎﻣﺎﻏﺎ اﯾﺠﺎزه وﺋﺮﻣﺰدي،ﮐﻲ
،او واﺧﺖ ھﺎﻣﻲ اؤز اﺋﻮﻟﺮﯾﻨﻲ ﯾﯿﯿﮫﺳﯿﺰ اﯾﺪاره ﺑﯿﻨﺎﻻرﯾﻨﺎ
 ﯾﺎرﯾﻤﭽﯿﻖ ﺗﯿﮑﯿﻠﯿﻠﺮه دوﻟﻮﺷﺎن،ﯾﺎرارﺳﯿﺰ ﺑﺎﻏ ﭽﺎﻻرا
.ﻗﺎﭼﻘﯿﻨﻼري وﺣﺸﻲ ﮐﯿﻤﻲ ﻗﺎﭼﻘﯿﻨﻼردان ﻗﻮروﯾﻮردو
. دﯾﺪرﮔﯿﻨﻠﯿﮑﺪن ﺑﯿﺨﺒﺮﻟﺮ،ﺗﺎﻧﯿﯿﯿﺮدي ﻣﻮﺣﺎرﯾﺒﮫ ﻧﯿﻦ آﺟﯿﺴﯿﻨﺪان
آﻏﻼﯾﺎ اﺋﻮه ﻗﺎﭼﻤﺎﻏﯿﻦ؟ ﯾﺎدﯾﻨﺪادﯾﺮ ﺑﯿﺮ دﻓﻌﮫ-آﻏﻼﯾﺎ
ﺣَ ﯿ َﻄﺪه اوﯾﻨﺎﯾﺎن اوﺷﺎﻏﻲ آﻧﺎﺳﻲ اﺋﻮه ﭼﺎﻏﯿﺮاﻧﺪا دﺋﻤﯿﺸﺪي
 ﯾﻮﺧﺴﺎ ﻗﺎﭼﻘﯿﻨﻼر ﺳﻨﻲ اوﻏﻮرﻻﯾﺎر، ﮔﻞ اﺋﻮه ﮔﺌﺠﮫ دﯾﺮ،ﮐﻲ
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