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BAŞ SÖZ YERİNƏ

Haziran ayının 17 ci günü türk dünyasi
şairləri dördüncü “buta” şeir almanaxının
açiliş mərasımı oldu. Almanaxa iran,
türkiyə, özbəkistan, azərbaycan, tacikistan,
qirqizistan və qazaqıstan şairlərinin
şeirləri verilibdir. “ziyalı ocağı”ictimai
birliginin xətti ilə hazirlanan “buta”4-cü
sayı türk dünyasının böyük şairi
imadəddin nəsimiyə həsr olunur.

“BUTA”NIN YARADICI HEYƏTİ:
İlahə BAYANDUR –Azərbaycan
Abdulhadi BAY –Türkiyə
Ağasəf İMRAN –Azərbaycan
Ülkü TAŞLIOVA ÖZKAN –Türkiyə
Bəhadir ATƏŞ – Qazaxıstan
Səxavət İZZƏTİ –İran
İkramxan VALİXAN –Özbəkistan
İslam MAHMUDOV–Azərbaycan
Solmaz MƏMMƏDOVA–Azərbaycan
Zilaləbanu XALİQOVA –Özbəkistan
Asror ALLAYAROV –Özbəkistan

آﯾﻠﯿﻖ درﮔﯽ

edebi.korpu@gmail.com

ﺳﺎی.١٠
١٣٩٨.ﯾﺎز ﺧﺮداد
()ﻧﺖ درﮔﯽ ﺳﯽ
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BU KƏNƏDDƏ BIR IT OXUYUR..
Qılman İMAN
Vuqar NEMƏT

Ay ana, gözünə qurban,
Dur ağla, yuyunum yatım.
Gözü mənə düşən dərdin,
Gözündən yayınım, yatım.

Bu kənəddə bir ıt oxuyur,
Dəyəməyin qoyun oxusun.
Ondan boyun qaçırmayın,
Boynuna qoyun oxusun.

Aşiqə - eşqi yuvadı,
Sözü mübarək duadı.
Sümüyə düşən havadı Qutarmır oyunum, yatım.

Kim nə bilir bu ıt kimdi,
Günü keçir bir ıt kimi!
Səsi oxşayır ıçımı,
Siz allah deyin oxusun.

Pərdələnib göy yeddiqat,
Uyumaz yerdə can rahat.
Bir az üstümə torpağ at Ruhumu soyunum, yatım.

ﯾﺎﺗﯿﻢ

Səsinə qurd düşüb nəsə!
Itə dönər oxumasa,
Amandı quymayın susa,
Bıraz da öyün oxusun.
ﻗﯿﻠﻤﺎن اﯾﻤﺎن
، ﮔﺆزوﻧﻪ ﻗﻮرﺑﺎن،آي آﻧﺎ
. ﯾﻮﯾﻮﻧﻮم ﯾﺎﺗﯿﻢ،دور آﻏﻼ
،ﮔﺆزو ﻣﻨﻪ دوﺷﻦ دردﯾﻦ
. ﯾﺎﺗﯿﻢ،ﮔﺆزوﻧﺪن ﯾﺎﯾﯿﻨﯿﻢ
، ﻋﺸﻘﯽ ﯾﻮوادي- ﻋﺎﺷﯿﻘﻪ
.ﺳﺆزو ﻣﻮﺑﺎرك دوﻋﺎدي
- ﺳﻮﻣﻮﯾﻪ دوﺷﻦ ﻫﺎوادي
. ﯾﺎﺗﯿﻢ،ﻗﻮﺗﺎرﻣﯿﺮ اوﯾﻮﻧﻮم

،ﭘﺮدﻟﻪﻧﯿﺐ ﮔﺆي ﯾﺌﺪدي ﻗﺎت
.اوﯾﻮﻣﺎز ﯾﺌﺮده ﺟﺎن راﺣﺎت
- ﺑﯿﺮ آز اوﺳﺘﻮﻣﻪ ﺗﻮرﭘﺎغ آت
. ﯾﺎﺗﯿﻢ،روﺣﻮﻣﻮ ﺳﻮﯾﻮﻧﻮم

Başını ova qatmayın,
Ona daş, kəsək atmayın,
Namazını yayaltmayın,
Səsini duyun oxusun ! ..

..ﺑﻮ ﮐﻨﺪده ﺑﯿﺮ اﯾﺖ اوﺧﻮﯾﻮر

ووﻗﺎر ﻧﻌﻤﺖ

،ﺑﻮ ﮐﻨﺪده ﺑﯿﺮ اﯾﺖ اوﺧﻮﯾﻮر
.دهﯾﻤﻪﯾﯿﻦ ﻗﻮﯾﻮن اوﺧﻮﺳﻮن
،اوﻧﺪان ﺑﻮﯾﻮن ﻗﺎﭼﯿﺮﻣﺎﯾﯿﻦ
.ﺑﻮﯾﻨﻮﻧﺎ ﻗﻮﯾﻮن اوﺧﻮﺳﻮن
،ﮐﯿﻢ ﻧﻪ ﺑﯿﻠﯿﺮ ﺑﻮ اﯾﺖ ﮐﯿﻤﺪي
!ﮔﻮﻧﻮ ﮐﺌﭽﯿﺮ ﺑﯿﺮ اﯾﺖ ﮐﯿﻤﯽ
،ﺳﺴﯽ اوﺧﺸﺎﯾﯿﺮ اﯾﭽﯿﻤﯽ
.ﺳﯿﺰ آﻟﻼه دﺋﯿﯿﻦ اوﺧﻮﺳﻮن
!ﺳﺴﯿﻨﻪ ﻗﻮرد دوﺷﻮب ﻧﺴﻪ
،اﯾﺘﻪ دؤﻧﺮ اوﺧﻮﻣﺎﺳﺎ
،آﻣﺎﻧﺪي ﻗﻮﯾﻤﺎﯾﯿﻦ ﺳﻮﺳﺎ
.ﺑﯿﺮآز دا اؤﯾﻮن اوﺧﻮﺳﻮن
،ﺑﺎﺷﯿﻨﯽ اووا ﻗﺎﺗﻤﺎﯾﯿﻦ
، ﮐﺴﻪك آﺗﻤﺎﯾﯿﻦ،اوﻧﺎ داش
،ﻧﺎﻣﺎزﯾﻨﯽ ﯾﺎﯾﺎﻟﺘﻤﺎﯾﯿﻦ
..!ﺳﺴﯿﻨﯽ دوﯾﻮن اوﺧﻮﺳﻮن

Əbədi Körpû
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Şeref TAŞLIOVA
El çek tabip el çek dertli sinemden,
Sen benim derdime çare bilmezsin.
Sen nasıl tabipsin yoktur ilacın,
Yaram içerdedir sarabilmezsin.
Düştü gel
Atlandı gel düştü gel
İyi günüm iyi dosta
Kötü günüm düştü gel.
Yıkılsın feleğin taç ile tahtı,
Öyle bir ok vurdu hicranım aktı,
O yar de vermişti ikrarı ahtı,
O ki ikrarında durabilmezsin.
Göze de
Balık oynar gözede
Sana da kurban canım
Seni gören göze de.
İrfani'yim başa gelmez sözlerim,
Kalem alır kağıt üste izlerim,
Ne durursun ağlasana gözlerim,
Bir daha o yari görebilmezsin.

Əbədi Körpû

ادﺑﯽ ﮐﺆرﭘﻮ

ال ﭼﮏ ﺗﺎﺑﯿﭗ ال ﭼﮏ درﺗﻠﯽ ﺳﯿﻨﻤﺪن

EL ÇEK TABİB

Su da yandı
Sel bastı su dayandı
Üstüme su serptiler
Tutuştu su da yandı.
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ﺷﺮف ﺗﺎﺷﻠﯽ اووا
،ال ﭼﮏ ﻃﺒﯿﺐ ال ﭼﮏ دردﻟﯽ ﺳﯿﻨﻤﺪن
.ﺳﻦ ﻣ ﻨﯿﻢ دردﯾﻤﻪ ﭼﺎره ﺑﯿﻠﻤﺰﺳﻦ
،ﺳﻦ ﻧﺎﺳﯿﻞ ﻃﺒﯿﺒﺴﻦ ﯾﻮﺧﺪور ﻋﻼﺟﯿﻦ
.ﯾﺎرام اﯾﭽﺮﯾﺪهدﯾﺮ ﺳﺎراﺑﯿﻠﻤﺰﺳﻦ
دوﺷﺘﻮ ﮔﻞ
آﺗﻼﻧﺪي ﮔﻞ دوﺷﺪو ﮔﻞ
ﯾﺎﺧﺸﯽ ﮔﻮﻧﻮم اﯾﯿﯽ دوﺳﺘﺎ
.ﮐﺆﺗﻮ ﮔﻮﻧﻮم دوﺷﺪو ﮔﻞ
،ﯾﯿﺨﯿﻠﺴﯿﻦ ﻓﻠﮕﯿﻦ ﺗﺎج اﯾﻠﻪ ﺗﺎﺧﺘﯽ
،اؤﯾﻠﻪ ﺑﯿﺮ اوخ ووردو ﻫﯿﺠﺮاﻧﯿﻢ آﺧﺘﯽ
،او ﯾﺎر ده وﺋﺮﻣﯿﺸﺪي اﯾﻘﺮاري ﻋﻬﺪي
.او ﮐﯽ اﯾﻘﺮارﯾﻨﺪا دوراﺑﯿﻠﻤﺰﺳﻦ
ﮔﺆزه ده
ﺑﺎﻟﯿﻖ اوﯾﻨﺎر ﮔﺆزهده
ﺳﺎﻧﺎ دا ﻗﻮرﺑﺎن ﺟﺎﻧﯿﻢ
.ﺳﻨﯽ ﮔﺆرن ﮔﺆزه ده
،ﻋﯿﺮﻓﺎﻧﯽ ﯾﻢ ﺑﺎﺷﺎ ﮔﻠﻤﺰ ﺳﺆزﻟﺮﯾﻢ
،ﻗﻠﻢ آﻟﯿﺮ ﮐﺎﻏﯿﺬ اوﺳﺘﻪ اﯾﺰﻟﺮﯾﻢ
،ﻧﻪ دورورﺳﻮن آﻏﻼﺳﺎﻧﺎ ﮔﺆزﻟﺮﯾﻢ
.ﺑﯿﺮ داﻫﺎ او ﯾﺎري ﮔﺆرﺑﯿﻠﻤﺰﺳﯿﻦ
ﺳﻮ دا ﯾﺎﻧﺪي
ﺳﻞ ﺑﺎﺳﺘﯽ ﺳﻮ داﯾﺎﻧﺪي
اوﺳﺘﻮﻣﻪ ﺳﻮ ﺳﺮﭘﺪﯾﻠﺮ
.ﺗﻮﺗﻮﺷﺘﻮ ﺳﻮ دا ﯾﺎﻧﺪي

Sayfa 4

ƏDƏBİ KÖRPÛ 10. Sayı yay. Təmmuz 2019

UZAQLARDA IŞIQLANAN
KƏNDLƏR
Səid SADEQİFƏR
Hava qaranlıqlaşanda hər zaman kı yolum ərdəbilin
çöllüklərinə tüşür və şəhərin qalabalığından bir az
ara açıram lap o uzaqlarda ışıqlanan kəndlərin
çıraqları məni özəl bir duyğuya aparır. Sankı
uzaqlardan bir neçə kənd məni görüb ardıcıl
düzülərək
çıraqlarını
yandırıb
söndürürlər.
boynumu döndərib çevrəmə göz gəzdirəndə bəzi
çıraqlar lap uzaqlarda görsənirlər bəziləri isə lap
yaxınlıqlarda.
göz
qapaqlarımı
bir-birinə
yaxınlaşdırıram hələ çox çətinliklə közərlənən
çıraqların
ışığı gözlərimə sataşır. özü-özümə
deyirəm:görəsən o dağın döşündə yerləşən kənd
hansı kənd dir?o ışığı çox o ışığı az gələn kənd
hənsı bir kənd ola bilər? yollarını tanıdığım kənd
dir mi? Ya heç bir zaman ayaqlarım oraların
torpağına toxanmayıb? Bəziləri mənə elə yaxın yavuq gəlir ki deyirəm elə bir saat oynaqlaya oynaqlaya addımlasam oranın ayağına yetişərəm.
bu ərdəbilin şaxta kəsən gecələrində başımda bir
toxunma papaq ceblərim əllərimi qızdırır. həm
gecəni həmidə doğanı birgə addımlayıram.o
soyuqda bir neçə saat durandan sonra gecə ki yarını
sovuşur hər yan qısa bir sukut la bürünür təkcə
uzaqlardan yada bəlkə o yaxın kəndlərdən itlərin
könülə yatan hürüşmələri gəlir.nə bilim bəlkə bu
itlər bir yeri qoruyurlar kı səsləri belə gəlir ya sülək
itlər soyuğu dözməyib hürüşürlər.
Savalanın ətəyinə baxdıqca bir neçə kənd parıldayır
sankı ulduzlar göydə durmaqdan yorulub birlikdə
dağların döşünə enib və oralara səriliblər ulduzlar
sürü-sürü bir-birlərindən ayrılıb bəziləri ətəklərdən
bir az aşağa özlərini ufuq xəttinə yaxınlaşdırıblar,
bəziləri sə zirvələrə yaxın ucalıqları soyuq görüb
bir-bir lərindən aralı durublar. və hər axşam it
qurdların ulamasıla gecələrini səhər edirlər. Gecə
çağı ışıqlanan kəndlər nəqədər uzaqlarda olsalarda
hopdurma gücləri çox olur deməli gecə gözəllik
lərini sevən insanları özlərina sarı çəkirlər. Adam
deyir:o parıldayan ışıqlara gendən - genə baxmaq
yerinə qarşımı bir sərt gecə kəssə də heç olmasa bu
sərtliyi canıma alıb ora gedim, və yaxından oralara
toxanım nə bilim bəlkə də ışıqlara yaxınlaşanda o
uzaqlardan parıldayan kəndlər elə də gözəl
olmadılar.
Ürəyimdə bu sözləri deyərək quru arxın yanından
keçib qoca çinarın silpəyində əyləşdim. bir savalana
baxıram birdə ışıqlanan kəndlərə tüpürcəyimi
göydə donduran havadan bir dərin nəfəs alıram
ürəyim sərinləyib qabığalarım titrəyir hava elə
doğrudan soyuqdur evə qayıtmalıyam.

Əbədi Körpû
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اوزاﻗﻼردا اﯾﺸﯿﻘﻼﻧﺎن ﮐﻨﺪ ﻟﺮ
ﺳﻌﯿ ﺪﺻﺎدﻗﯿﻔﺮ
ﻫﺎوا ﻗﺎراﻧﻠﯿﻘﻼﺷﺎﻧﺪا ﻫﺮ زاﻣﺎن ﮐﯽ ﯾﻮْﻟﻮم اردﺑ ﯿﻠﯿﻦ ﭼﺆﻟﻠﻮك
 و ﺷﻬﺮﯾﻦ ﻗﺎﻻﺑﺎﻟ ﯿﻐﯿﻨﺪان ﺑﯿﺮ آز آرا آﭼﯿﺮام ﻻپ،ﻟﺮﯾﻨﻪ دوﺷﻮر
اوْ اوزاﻗﻼردا اﯾﺸﯿﻘﻼﻧﺎن ﮐﻨﺪﻟﺮﯾﻦ ﭼﯿﺮاﻗﻼري ﻣﻨﯽ اؤزل ﺑﯿﺮ
دوﯾﻐﻮﯾﺎ آﭘﺎرﯾﺮ ﺳﺎﻧﮑﯽ اوزاﻗﻼردان ﺑﯿﺮ ﻧﺌﭽﻪ ﮐﻨﺪ ﻣﻨﯽ ﮔﺆروب
آردﺑﯿﺠﯿﻞ دوزوﻟﺮك ﭼ ﯿﺮاﻗﻼرﯾﻨﯽ ﯾﺎﻧﺪﯾﺮﯾﺐ
ﺑﺎﺷﯿﻤﯽ ﯾﯿﺮﻏﺎﻻﯾﯿﺐ ﭼﺌﻮره ﻣﻪ ﮔﺆز ﮔﺰدﯾﺮﻧﺪه.ﺳﺆﻧﺪورورﻟﺮ
ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺮاﻗﻼر ﻻپ اوزاﻗﻼردا ﺑﻌﻀﯽ ﻟﺮي اﯾﺴﻪ ﻻپ ﯾﺎﺧﯿﻨﺪا
 ﮔﺆز ﻗﺎﭘﺎﻗﻼرﯾﻤﯽ ﺑﯿﺮ ﺑﯿﺮﯾﻨﻪ ﯾﺎﺧﯿﻨﻼﺷﺪﯾﺮﯾﺮام ﻫﻠﻪ.ﮔﺆرﺳﻪ ﻧﯿﺮﻟﺮ
ﭼﻮْخ ﭼﺘﯿﻨﻠ ﯿﮏ ﻟﻪ ﮐﺆزرﻟﻪ ﻧﻦ ﭼﯿﺮاﻗﻼرﯾﻦ اﯾﺸ ﯿﻐﯽ ﮔﺆزﻟﺮﯾﻤﻪ
 اؤزوﻣﻪ دﺋﯿﯿﺮم ﮔﺆره ﺳﻦ اوْ داﻏﯿﻦ دؤﺷﻮﻧﺪه-  اؤزو. ﺳﺎﺗﺎﺷﯿﺮ
ﯾﺌﺮﻟﺸﻦ ﭘﺎرﯾﻠﺘﯽ ﻫﺎﻧﺴﯽ ﮐﻨﺪ دﯾﺮ ؟ اوْ اﯾﺸﯿﻐﯽ ﭼﻮْخ اوْ اﯾﺸﯿﻐﯽ
آز ﮔﻠﻦ ﮐﻨﺪ ﻫﺎﻧﺴﯽ ﺑﯿﺮ ﮐﻨﺪ اوْﻻ ﺑﯿﻠﺮ؟ ﯾﻮْﻟﻼرﯾﻨﯽ ﺗﺎﻧﯿﺪﯾﻐﯿﻢ
ﮐﻨﺪ دﯾﺮ ﻣﯽ؟ﯾﺎ ﻫﺌﭻ ﺑﯿﺮ زاﻣﺎن آﯾﺎﻗﻼرﯾﻢ اوْراﻻرﯾﻦ ﺗﻮْرﭘﺎﻏﯿﻨﺎ
ﺗﻮْﺧﺎﻧﻤﺎﯾﯿﺐ ﻣﯽ؟ﺑﻌﻀﯽ ﻟﺮي ﻣﻨﻪ اﺋﻠﻪ ﯾﺎﺧﯿﻦ ﯾﺎووق ﮔﻠﯿﺮ ﮐﯽ
 ا ْوﯾﻨﺎﻗﻼﯾﺎ آددﯾﻤﻼﺳﺎم- دﺋﯿﯿﺮم اﺋﻠﻪ ﺑﯿﺮ ﺳﺎﻋﺎت ا ْوﯾﻨﺎﻗﻼﯾﺎ
ﺑﻮ اردﺑﯿﻠﯿﻦ ﺷﺎﺧﺘﺎ ﮐﺴﻦ ﮔﺌﺠﻪ ﻟﺮﯾﻨﺪه. اوْراﻧﯿﻦ آﯾﺎﻏﯿﻨﺎ ﭼﺎﺗﺎرام
. ﺑﺎﺷﯿ ﻤﺪا ﺑﯿﺮ ﺗﻮْﺧﻮﻧﻤﺎ ﭘﺎﭘﺎق ﺟﯿﺐ ﻟﺮﯾﻢ اﻟﻠﺮﯾﻤﯽ ﻗﯿﺰدﯾﺮﯾﺮ
ﮔﺌﺠﻪ ﻧﯽ دوْﻏﺎ اﯾﻼ ﺑ ﯿﺮﮔﻪ آددﯾﻤﻼﯾﯿﺮام اوْ ﺳ ْﻮﯾﻮﻗﺪا ﺑ ﯿﺮ ﻧﺌﭽﻪ
ﺳﺎﻋﺎت دوراﻧﺪان ﺳﻮﻧﺮا اﺋﻠﻪ ﮐﯽ ﮔﺌﺠﻪ ﯾﺎرﯾﻨﯽ ﺳﻮْوﺷﻮر ﻫﺮ
ﯾﺎن ﻗﯿ ﺴﺎ ﺑﯿﺮ ﺳﻮﮐﻮت اﯾﻠﻪ ﺑﻮروﻧﻮر ﺗﮑﺠﻪ اوزاﻗﻼردان ﯾﺎدا ﺑﻠﮑﻪ
اوْ ﯾﺎﺧﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﻟﺮدن اﯾﺘﻠﺮﯾﻦ ﮐﺆﻧﻮﻟﻪ ﯾﺎﺗﺎن ﻫﻮروﺷﻤﻪ ﻟﺮي
ﻧﻪ ﺑﯿﻠﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻮ اﯾ ﺘﻠﺮ ﺑﯿﺮ ﯾﺌﺮي ﻗﻮْروﯾﻮرﻻر ﯾﺎ دا ﺳﻮﻟﮏ.ﮔﻠﯿﺮ
ﺳﺎواﻻﻧﯿﻦ اﺗﻪ ﯾﯿﻨﻪ.اﯾﺖ ﻟﺮ ﺳ ْﻮﯾﻮﻏﻮ دؤزﻣﻪ ﯾﯿﺐ ﻫﻮروﺷﻮرﻟﺮ
ﺑﺎﺧﺪﯾﻘﺠﺎ ﺑﯿﺮ ﻧﺌﭽﻪ ﮐﻨﺪ ﭘﺎرﯾﻠﺪاﯾﯿﺮ ﺳﺎﻧﮑﯽ اوﻟﺪوزﻻر ﮔﺆﯾﺪه
دورﻣﺎﻗﺪان ﯾﻮْروﻟﻮب ﺑﯿﺮﻟﯿﮑﺪه داﻏﻼرﯾﻦ دؤﺷﻮﻧﻪ اﺋﻨﯿﺐ و
 ﺳﻮرو ﺑﯿﺮ ﺑﯿﺮﻟﺮﯾﻨﺪن-  اوﻟﺪوزﻻر ﺳﻮرو. اوْراﻻرا ﺳﺮﯾﻠﯿﺐ ﻟﺮ
آﯾﺮﯾﻠﯿﺐ ﺑﻌﻀﯽ ﻟﺮي اﺗﮑﻠﺮدن ﺑﯿﺮ آز آﺷﺎﻏﺎ اؤزﻟﺮﯾﻨﯽ اوﻓﻮق
ﺧﻄ ﯿﻨﻪ ﯾﺎﺧﯿﻨﻼﺷﺪﯾﺮﯾﺐ ﺑﻌﻀﯽ ﻟﺮي اﯾﺴﻪ زﯾﺮوه ﻟﺮه ﯾﺎﺧﯿﻦ
 ﺑ ﯿﺮﯾﻨﺪن آراﻟﯽ دوروﺑﻼر و- اوﺟﺎﻟﯿﻘﻼري ﺳ ْﻮﯾﻮق ﮔﺆروب ﺑﯿﺮ
ﻫﺮ آﺧﺸﺎم اﯾﺖ ﻗﻮردﻻرﯾﻦ اوﻻﻣﺎﺳﯿﻼ ﮔﺌﺠﻪ ﻟﺮﯾﻨﯽ ﺳﺤﺮ
 ﮔﺌﺠﻪ ﭼﺎﻏﯽ اﯾﺸﯿﻘﻼﻧﺎن ﮐﻨﺪﻟﺮ ﻧﻘﺪر اوزاﻗﻼردا. اﺋﺪﯾﺮﻟﺮ
اوْﻟﺴﺎﻻردا ﻫﻮْﭘﺪورﻣﺎ ﮔﻮﺟﻠﺮي ﭼﻮْخ اوْﻟﻮر دﺋﻤﻪ ﻟﯽ ﮔﺌﺠﻪ
ﮔﺆزﻟﻠ ﯿﮏ ﻟﺮﯾﻨﯽ ﺳﺌﻮن اﯾﻨﺴﺎﻧﻼري اؤزﻟﺮﯾﻨﻪ ﺳﺎري ﭼﮑ ﯿﺮﻟﺮ
 اوْ ﭘﺎرﯾﻠﺪاﯾﺎن اﯾﺸﯿﻘﻼرا ﮔﺌﻨﺪن ﮔﺌﻨﻪ: آدام ﺑﺎﺧﺪﯾﻘﺠﺎ دﺋﯿﯿﺮ.
ﺑﺎﺧﻤﺎق ﯾﺌﺮﯾﻨﻪ ﻗﺎرﺷﯿﻤﯽ ﺳ ْﻮﯾﻮق ﺑﯿﺮ ﮔﺌﺠﻪ ﺑﺎﻏﻼﺳﺎدا ﻫﺌﭻ
اوْﻟﻤﺎﺳﺎ ﺑﻮ ﺳﺮﺗﻠﯿﯿﯽ ﺟﺎﻧﯿ ﻤﺎ آﻟﯿﺐ اوْرا ﮔﺌﺪﯾﻢ و ﯾﺎﺧﯿﻨﺪان
ْاوْراﻻرا ﺗﻮْﺧﺎﻧﯿﻢ ﻧﻪ ﺑﯿﻠﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ده اﯾﺸﯿﻘﻼرا ﯾﺎﺧﯿﻨﻼﺷﺎﻧﺪا او
اوره.اوزاﻗﻼردان ﭘﺎرﯾﻠﺪاﯾﺎن ﮐﻨﺪﻟﺮ اﺋﻠﻪ ده ﮔﺆزل اوْﻟﻤﺎدﯾﻼر
ﯾﯿﻤﺪه ﺑﻮ ﺳﺆزﻟﺮي دﺋﯿﻪ رك ﻗﻮرو آرﺧﯿﻦ ﯾﺎﻧﯿﻨﺪان ﮐﺌﭽﯿﺐ
ﻗﻮْﺟﺎ ﭼﯿﻨﺎرﯾﻦ ﺳ ﯿﻠﭙﻪ ﯾﯿﻨﺪه اﯾﻠﻪ ﺷﯿﺮم ﺑﯿﺮ ﺳﺎواﻻﻧﺎ ﺑﺎﺧﯿﺮام ﺑﯿﺮده
اﯾﺸﯿﻘﻼﻧﺎن ﮐﻨﺪﻟﺮه ﺗﻮﭘﻮرﺟﻪ ﯾﯿﻤﯽ ﮔﺆﯾﺪه دوْﻧﺪوران ﻫﺎوادان
درﯾﻦ ﺑﯿﺮ ﻧﻔﺲ آﻟﯿﺮام اوره ﯾﯿﻢ ﺳﺮﯾ ﻨﻠﻪ ﯾﯿﺐ ﻗﺎﺑ ﯿﺮﻏﺎﻻرﯾﻢ ﺗﯿﺘﺮه
.ﻫﺎوا اﺋﻠﻪ دوْﻏﺮودان ﺳ ْﻮﯾﻮق دور اﺋﻮه ﻗﺎﯾﯿﺘﻤﺎﻟﯿﯿﺎم. ﯾﯿﺮ

Sayfa 5

ƏDƏBİ KÖRPÛ 10. Sayı yay. Təmmuz 2019

AY ANA

١٣٩٨ ﻣﺮداد. اﯾﻨﺠﯽ ﺳﺎی ﯾﺎی١٠
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BİLMƏDİK
Səadət BUTA

Tapammıram evimimizin yolunu,
Yolum-izim dəyişibdi, ay ana.
Sən ovundur yorğun düşən könlümü,
Dərdi-qəmlə döyüşübdü, ay ana.
Bəzən illər yazmadığın an yazır,
Ölüm haqdı, əcəl gəlsə can- hazır.
Lilpar bağla qara bağrım qan sızır,
Həsrət əzib, qəm deşibdi, ay ana.
Buta deyər, mələr ahum qayıtsın,
Dağı-daşı dələr ahım qayıtsın.
Balam gəlsin, nur sabahım qayıtsın,
Ürəyimə qor düşübdü, ay ana.

آي آﻧﺎ
ﺳﻌﺎدت ﺑﻮﺗﺎ
،ﺗﺎﭘﺎﻣﻤﯿﺮام اﺋﻮﯾﻤﯿﻤﯿﺰﯾﻦ ﯾﻮﻟﻮﻧﻮ
. آي آﻧﺎ،اﯾﺰﯾﻢ دﯾﯿﺸﯿﺒﺪي-ﯾﻮﻟﻮم
،ﺳﻦ اوووﻧﺪور ﯾﻮرﻏﻮن دوﺷﻦ ﮐﺆﻧﻠﻮﻣﻮ
. آي آﻧﺎ،ﻏﻤﻠﻪ دؤﯾﻮﺷﻮﺑﺪو-دردي
،ﺑﻌﻀﺎً اﯾﻠﻠﺮ ﯾﺎزﻣﺎدﯾﻐﯿﻦ آن ﯾﺎزﯾﺮ
، ﺣﺎﺿﯿﺮ- اﺟﻞ ﮔﻠﺴﻪ ﺟﺎن،اؤﻟﻮم ﺣﺎﻗﺪي
،ﻟﯿﻠﭙﺎر ﺑﺎﻏﻼ ﻗﺎرا ﺑﺎﻏﺮﯾﻢ ﻗﺎن ﺳﯿﺰﯾﺮ
. آي آﻧﺎ، ﻏﻢ دﺋﺸﯿﺒﺪي،ﺣﺴﺮت ازﯾﺐ
، ﻣﻠﺮ آﻫﻮم ﻗﺎﯾﯿﺘﺴﯿﻦ،ﺑﻮﺗﺎ دﺋﯿﺮ
.داﺷﯽ ده ﻟﺮ آﻫﯿﻢ ﻗﺎﯾﯿﺘﺴﯿﻦ-داﻏﯽ
، ﻧﻮر ﺻﺎﺑﺎﺣﯿﻢ ﻗﺎﯾﯿﺘﺴﯿﻦ،ﺑﺎﻻم ﮔﻠﺴﯿﻦ
. آي آﻧﺎ،اورﮔﯿﻤﻪ ﻗﻮر دوﺷﻮﺑﺪو

Seyyid SÜLEYMAN
Çatdı ömrün payız fəsli,
Yazın qiymətin bilmədik.
Çoxun arxasınca qaçdıq,
Azın qiymətin bilmədik.
.
Bədəsillər durdu öndə,
Başbilənlər qaldı gendə.
Haqq deyəni saldıq bəndə,
Düzün qiymətin bilmədik.
.
Haram pula sərvət dedik,
Torpaq satıb qeyrət dedik.
Hər ölənə rəhmət dedik,
İzin qiymətin bilmədik.
.
Dost sözünə sait əkdik,
Hecaladıq, defis çəkdik.
Xəmirinə zəhər tökdük,
Duzun qiymətin bilmədik.
.
Seyyid deyir, yolu azdıq,
Ədəb(i)yyata quyu qazdıq.
Necə gəldi şeir yazdıq,
Sözün qiymətin bilmədik.

ﺑﯿﻠﻤﻪدﯾﮏ
ﺳ ّﯿﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن
،ﭼﺎﺗﺪي ﻋﺆﻣﺮون ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻓﺼﻠﯽ
.ﯾﺎزﯾﻦ ﻗﯿﯿﻤﺘﯿﻦ ﺑﯿﻠﻤﻪ دﯾﮏ
،ﭼﻮﺧﻮن آرﺧﺎﺳﯿﻨﺠﺎ ﻗﺎﭼﺪﯾﻖ
.آزﯾﻦ ﻗﯿﯿﻤﺘﯿﻦ ﺑﯿﻠﻤﻪدﯾﮏ
،ﺑﺪ اﺻﯿﻠﻠﺮ دوردو اؤﻧﺪه
،ﺑﺎش ﺑﯿﻠﻨﻠﺮ ﻗﺎﻟﺪي ﮔﺌﻨﺪه
،ﺣﺎق دﺋﯿﻪﻧﯽ ﺳﺎﻟﺪﯾﻖ ﺑﻨﺪه
.دوزون ﻗﯿﯿﻤﺘﯿﻦ ﺑﯿﻠﻤﻪدﯾﮏ
،ﺣﺎرام ﭘﻮﻻ ﺛﺮوت دﺋﺪﯾﮏ
،ﺗﻮرﭘﺎق ﺳﺎﺗﯿﺐ ﻏﺌﯿﺮت دﺋﺪﯾﮏ
،ﻫﺮ اؤﻟﻨﻪ رﺣﻤﺖ دﺋﺪﯾﮏ
.اﯾﺰﯾﻦ ﻗﯿﯿﻤﺘﯿﻦ ﺑﯿﻠﻤﻪدﯾﮏ
،دوﺳﺖ ﺳﺆزوﻧﻪ ﺳﺎﯾﺖ اﮐﺪﯾﮏ
، دﺋﻔﯿﺲ ﭼﮑﺪﯾﮏ،ﻫﺌﺠﺎﻻدﯾﻖ
،ﺧﻤﯿﺮﯾﻨﻪ زﻫﺮ ﺗﺆﮐﺪوك
.دوزون ﻗﯿﯿﻤﺘﯿﻦ ﺑﯿﻠﻤﻪدﯾﮏ
، ﯾﻮﻟﻮ آزدﯾﻖ،ﺳ ّﯿﺪ دﺋﯿﯿﺮ
،ادب)ي(ﯾﯿﺎﺗﺎ ﻗﻮﯾﻮ ﻗﺎزدﯾﻖ
،ﻧﺌﺠﻪ ﮔﻠﺪي ﺷﻌﯿﺮ ﯾﺎزدﯾﻖ
.ﺳﺆزون ﻗﯿﯿﻤﺘﯿﻦ ﺑﯿﻠﻤﻪدﯾﮏ

Əbədi Körpû
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EŞQİN İLƏ TUT MƏNİ
R.Ə(SAZAQ)

Beş daş oynar zamanından Mənə bir daş qaldı,
Dedilər dərdini söylə hani sirdaş qaldi?.
Qara gözlərdə gülən Şənliyimə qisqanıban,
Naz dolu al yanaxımda Quru bir yaş qaldı.
Sevgi adlı küçədə Məndə götürdüm qədəmim,
Eləcə qopdu yağış Sevgidə çaşbaş qaldı.
Dəlilər tək sürünüb Çölləri uydum yoluna,
Yol döyən can üzülüb Bir havalı baş qaldı.
Bunu bildim ki pis Olsan da sevər qançəkərin,
Gözü üstündə olarkən Ata-qardaş qaldı.
Yam yaşıl arzolara sərdi (Sazaq)lar qanadın,
Axdı könlümdən irinqan ürəgim daş qaldı.

ﻏﺰل

(ع)ﺳﺎزاق.ر

،ﺑﺌﺶداش اوﯾﻨﺎر زاﻣﺎﻧﯿﻨﺪان ﻣﻨﻪ ﺑﯿﺮداش ﻗﺎﻟﺪي
دﺋﺪﯾﻠﺮ دردﯾﻨﯽ ﺳﺆﯾﻠﻪ ﻫﺎﻧﯽ ﺳﯿﺮداش! ﻗﺎﻟﺪي؟
،ﻗﺎرا ﮔﺆزﻟﺮده ﮔﻮﻟﻦ ﺷﻨﻠﯿﮕﯿﻤﻪ ﻗﯿﺴﻘﺎﻧﯿﺒﺎن
.ﻧﺎز دوﻟﻮ آل ﯾﺎﻧﺎﻏﯿﻤﺪا ﻗﻮرو ﺑﯿﺮ ﯾﺎش ﻗﺎﻟﺪي
،ﺳﺌﻮﮔﯽ آدﻟﯽ ﮐﻮﭼﻪده ﻣﻦ ده ﮔﺆﺗﻮردوم ﻗﺪﻣﯿﻢ
.اﺋﻠﻪ ﺟﻪ ﻗﻮﭘﺪو ﯾﺎﻏﯿﺶ ﺳﺌﻮﮔﯽ ده ﭼﺎش ﺑﺎش ﻗﺎﻟﺪي
،دﻟﯽﻟﺮ ﺗﮏ ﺳﻮروﻧﻮب ﭼﺆﻟﻠﺮي اوﯾﺪوم ﯾﻮﻟﻮﻧﺎ
.ﯾﻮل دؤﯾﻦ ﺟﺎن اؤزوﻟﻮب ﺑﯿﺮﻫﺎواﻟﯽ ﺑﺎش ﻗﺎﻟﺪي
،ﺑﻮﻧﻮ ﺑﯿﻠﺪﯾﻢ ﮐﯽ ﭘﯿﺲ اوﻟﺴﺎن دا ﺳﺌﻮر ﻗﺎن ﭼﮑﺮﯾﻦ
.ﮔﺆزو اوﺳﺘﻮﻧﺪه اوﻻرﮐﻦ آﺗﺎ ـ ﻗﺎرداش ﻗﺎﻟﺪي
،ﯾﺎم ﯾﺎﺷﯿﻞ آرزوﻻرا ﺳﺮدي )ﺳﺎزاق(ﻻر ﻗﺎﻧﺎدﯾﻦ
.آﺧﺪي ﮐﺆﻧﻠﻮﻣﺪن اﯾﺮﯾﻦ ﻗﺎن اورﮔﯿﻢ داش ﻗﺎﻟﺪي

Əbədi Körpû

Nüyvər ŞƏRİFOVA
Daş olum əllərində,
Qayalardan at məni.
Odun kimi doğrayıb,
Ocağında çat məni.
Dönüm duza, çörəyə,
Yeməyinə qat məni.
Ürəyin istəyirsə,
Eşqin ilə tut məni.
Nə olsam da razıyam,
Təki əlin toxunsun.
Nəğməli dodağında,
Mənim adım oxunsun.
Uzaqdanca eşidim,
Daima gəlsin səsin.
Yetərimdi əzizim,
Tükənməsin nəfəsin.

ﻋﺸﻘﯿﻦ اﯾﻠﻪ ﺗﻮت ﻣﻨﯽ

ﻧﻮي وَر ﺷﺮﯾﻒ اووا

،ﭼﺆرﯾﻪ،دؤﻧﻮم دوزا
.ﯾﺌﻤﮕﯿﻨﻪ ﻗﺎت ﻣﻨﯽ
،اورﮔﯿﻦ اﯾﺴﺘﻪ ﯾﯿﺮﺳﻪ
.ﻋﺸﻘﯿﻦ اﯾﻠﻪ ﺗﻮت ﻣﻨﯽ
،ﻧﻪ اوﻟﺴﺎم دا راﺿﯿﯿﺎم
.ﺗﮑﯽ اﻟﯿﻦ ﺗﻮﺧﻮﻧﺴﻮن
،ﻧﻐﻤﻪﻟﯽ دوداﻏﯿﻨﺪا
.ﻣﻨﯿﻢ آدﯾﻢ اوﺧﻮﻧﺴﻮن
،اوزاﻗﺪاﻧﺠﺎ اﺋﺸﯿﺪﯾﻢ
.داﯾﻤﺎ ﮔﻠﺴﯿﻦ ﺳﺴﯿﻦ
،ﯾﺌﺘَﺮﯾﻤﺪي ﻋﺰﯾﺰﯾﻢ
.ﺗﻮﮐﻨﻤﻪﺳﯿﻦ ﻧﻔﺴﯿﻦ
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SƏN GEDƏNDƏ...
Nigar ARİF

İqbal NƏHMƏT
Bu gecə laylamı çalma ay ana,
Yataram gedənim gələr, qayıdar.
Mənim yuxularım gözdən asılıb,
Yavaşca yuxumu dərər, qayıdar.
Tutub əllərindən ayağım üstə,
Yeriyə bilmişəm, qaça bilmişəm.
Gör necə laylanı yuxuma qatıb,
Subhun qapısını aça bilmişəm.
Gözəl avazından, həzin səsindən,
Kövrələr, ürəyim dayana bilər.
Bu gecə laylamı çalma ay ana,
Yatan körpəliyim oyana bilər.
Tək sənin gözündə uşağam hələ.
Çoxunun dayısı, əmisiyəm mən.
Ağıllı görünən dəli dünyanın,
Hərdən ağıllısı,dəlisiyəm mən.
Ayın kölgəsində görünüm deyə,
Qoşulub ulduza axdım olmadı.
Bu gecə laylamı çalma ay ana,
Bəlkə heç yatmağa vaxtım olmadı.

Mən coğrafiya dərslərindən
həyatın qızarmış gözlərini görürdüm...
Vulkan kimi püskürən gerçəkləri,
Gerçəklərin lavasında yalanların süründüyü
düzənləri,
Ən uca dağların yerə çökən dizlərini
görürdüm...
Bütün ölkələrdə eyni külək əsirdi,
eyni yağış yağırdı...
Mən özüm də ölkə idim, mən özüm də...
Sənin kimi bir ölkəni ram etmək istəyəndə,
Ürəyimdə bir zəlzələ olurdu,
Ən kobud, ən keçilməz yerlərin lap dərin
qatlarında
Şirin sular axırdı,saf bulaqlar axırdı...
Ən uzaq ərazidə ən gözəl varlıqların üzlərini
görürdüm..
Sən gedəndə...
Sən gedəndə başa düşdüm ki,
insan ən böyük aysberqdi
Illərlə əriyib ölümə doğru axır ...

...ﺳﻦ ﮔﺌﺪﻧﺪه

ﻧﯿﮕﺎر ﻋﺎرف

!ﺑﻮ ﮔﺌﺠﻪ ﻻﯾﻼﻣﯽ ﭼﺎﻟﻤﺎ آي آﻧﺎ

اﯾﻘﺒﺎل ﻧﻌﻤﺖ

،ﺑﻮ ﮔﺌﺠﻪ ﻻﯾﻼﻣﯽ ﭼﺎﻟﻤﺎ آي آﻧﺎ
. ﻗﺎﯾﯿﺪار،ﯾﺎﺗﺎرام ﮔﺌﺪﻧﯿﻢ ﮔﻠﺮ
،ﻣﻨﯿﻢ ﯾﻮﺧﻮﻻرﯾﻢ ﮔﺆزدن آﺳﯿﻠﯿﺐ
. ﻗﺎﯾﯿﺪار،ﯾﺎواﺷﺠﺎ ﯾﻮﺧﻮﻣﻮ درر
،ﺗﻮﺗﻮب اﻟﻠﺮﯾﻨﺪن آﯾﺎﻏﯿﻢ اوﺳﺘﻪ
. ﻗﺎﭼﺎ ﺑﯿﻠﻤﯿﺸﻢ،ﯾﺌﺮﯾﯿﻪ ﺑﯿﻠﻤﯿﺸﻢ
،ﮔﺆر ﻧﺌﺠﻪ ﻻﯾﻼﻧﯽ ﯾﻮﺧﻮﻣﺎ ﻗﺎﺗﯿﺐ
.ﺻﻮﺑﺤﻮن ﻗﺎﭘﯿﺴﯿﻨﯽ آﭼﺎ ﺑﯿﻠﻤﯿﺸﻢ
، ﺣﺰﯾﻦ ﺳﺴﯿﻨﺪن،ﮔﺆزل آوازﯾﻨﺪان
. اورﮔﯿﻢ داﯾﺎﻧﺎ ﺑﯿﻠﺮ،ﮐﺆورهﻟﺮ
،ﺑﻮ ﮔﺌﺠﻪ ﻻﯾﻼﻣﯽ ﭼﺎﻟﻤﺎ آي آﻧﺎ
.ﯾﺎﺗﺎن ﮐﺆرﭘﻪﻟﯿﮕﯿﻢ اوﯾﺎﻧﺎ ﺑﯿﻠﺮ
.ﺗﮏ ﺳﻨﯿﻦ ﮔﺆزوﻧﺪه اوﺷﺎﻏﺎم ﻫﻠﻪ
. ﻋﻤﯿﺴﯽ ﯾﻢ ﻣﻦ،ﭼﻮﺧﻮﻧﻮن داﯾﯿﺴﯽ
،ﻋﺎﻏﯿﻠﻠﯽ ﮔﺆروﻧﻦ دﻟﯽ دوﻧﯿﺎﻧﯿﻦ
.ده ﻟﯿﺴﯽ ﯾﻢ ﻣﻦ،ﻫﺮدن ﻋﺎﻏﯿﻠﻠﯿﺴﯽ

ﻣﻦ ﺟﻮﻏﺮاﻓﯿﯿﺎ درﺳﻠﺮﯾﻨﺪن
...ﺣﯿﺎﺗﯿﻦ ﻗﯿﺰارﻣﯿﺶ ﮔﺆزﻟﺮﯾﻨﯽ ﮔﺆروردوم
،ووﻟﮑﺎن ﮐﯿﻤﯽ ﭘﻮﺳﮑﻮرن ﮔﺌﺮﭼﮑﻠﺮي
،ﮔﺌﺮﭼﮑﻠﺮﯾﻦ ﻻواﺳﯿﻨﺪا ﯾﺎﻻﻧﻼرﯾﻦ ﺳﻮروﻧﺪوﯾﻮ دوزﻧﻠﺮي
...ان اوﺟﺎ داﻏﻼرﯾﻦ ﯾﺌﺮه ﭼﺆﮐﻦ دﯾﺰﻟﺮﯾﻨﯽ ﮔﺆروردوم
،ﺑﻮﺗﻮن اؤﻟﮑﻪ ﻟﺮده ﻋﺌﯿﻨﯽ ﮐﻮﻟﮏ اﺳﯿﺮدي
...ﻋﺌﯿﻨﯽ ﯾﺎﻏﯿﺶ ﯾﺎﻏﯿﺮدي
... ﻣﻦ اؤزوم ده،ﻣﻦ اؤزوم ده اؤﻟﮑﻪ اﯾﺪﯾﻢ
،ﺳﻨﯿﻦ ﮐﯿﻤﯽ ﺑﯿﺮ اؤﻟﮑﻪﻧﯽ رام اﺋﺘﻤﮏ اﯾﺴﺘﻪﯾﻨﺪه
،اورﮔﯿﻤﺪه ﺑﯿﺮ زﻟﺰﻟﻪ اوﻟﻮردو
 ان ﮐﺌﭽﯿﻠﻤﺰ ﯾﺌﺮﻟﺮﯾﻦ ﻻپ درﯾﻦ ﻗﺎﺗﻼرﯾﻨﺪا،ان ﮐﻮﺑﻮد
...ﺻﺎف ﺑﻮﻻﻗﻼر آﺧﯿﺮدي،ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺳﻮﻻر آﺧﯿﺮدي
ان اوزاق اراﺿﯿﺪه ان ﮔﺆزل وارﻟﯿﻘﻼرﯾﻦ اوزﻟﺮﯾﻨﯽ
..ﮔﺆروردوم
...ﺳﻦ ﮔﺌﺪﻧﺪه
،ﺳﻦ ﮔﺌﺪﻧﺪه ﺑﺎﺷﺎ دوﺷﺪوم ﮐﯽ
اﯾﻨﺴﺎن ان ﺑﺆﯾﻮك آﯾﺴﺒﺌﺮﻗﺪي
...اﯾﻠﻠﺮﻟﻪ ارﯾﮕﯿﺐ اؤﻟﻮﻣﻪ دوﻏﺮو آﺧﯿﺮ

،آﯾﯿﻦ ﮐﺆﻟﮕﻪﺳﯿﻨﺪه ﮔﺆروﻧﻮم دﺋﯿﻪ
.ﻗﻮﺷﻮﻟﻮب اوﻟﺪوزا آﺧﺪﯾﻢ اوﻟﻤﺎدي
،ﺑﻮ ﮔﺌﺠﻪ ﻻﯾﻼﻣﯽ ﭼﺎﻟﻤﺎ آي آﻧﺎ
.ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺌﭻ ﯾﺎﺗﻤﺎﻏﺎ واﺧﺘﯿﻢ اوﻟﻤﺎدي
Əbədi Körpû
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ƏZƏLDƏN SONA KIMI...

Bəhmən DƏLIDAĞLI

Ətayə ODƏR

Yenə qarışıbdır çiçək çiçəyə.
Yənə təbiətin yaz havası var.
Hər kəsin öz eşqi öz məhəbbəti.
Hər kəsin öz zövqü öz havası var.

Göynəyər qəlbindəki nisgilin yara yeri,
Gözlərə oxtək batar, bəxtinin qara yeri,
Səni sevən kəslərdə ruhuna ara yeri,
Kimsə səni anlamaz, getsə sonuna kimi...

,,Dilqəmi,, dil dedi dilsiz ağladı.
,Kərəmi,, od aldı sinə dağladı.
,,Dubeyti ,, ,,sarıtel,, daşdı çağladı.
Xalqımın gör neçə saz havası var.

Yorularsan, həyatın dolanbac yollarında ,
Ömrünü daşıyarsan, taqətsiz qollarında,
İnanarsan, bitəcək əzabın sonlarında,
Ağrılardan nəzilər, ürəyin cuna kimi...

Təb Dəlidağlının bəsidir bəsi.
Ellərin səsidir könlümün səsi.
Şairin dilində ,,ana ,,kəlməsi..
Şairin qəlbində söz havası var.

Bu bəxti sənə yazan Fələyi qınayarsan ,
Bəxtini yelə verən ələyi qınayarsan,
Yoluna həsrət çıxar, taleyi qınayarsan,
Bu ömürdür - yol gedir, əzəldən sona kimi...

 دﯾﻞ دﺋﺪي،،دﯾﻠﻘﻤﯽ،،
ﺑﻬﻤﻦ دﻟﯽ داﻏﻠﯽ
.ﯾﺌﻨﻪ ﻗﺎرﯾﺸﯿﺒﺪﯾﺮ ﭼﯿﭽﮏ ﭼﯿﭽﻪﯾﻪ
.ﯾﻨﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﯿﻦ ﯾﺎز ﻫﺎواﺳﯽ وار
.ﻫﺮ ﮐﺴﯿﻦ اؤز ﻋﺸﻘﯽ اؤز ﻣﺤﺒﺘﯽ
.ﻫﺮ ﮐﺴﯿﻦ اؤز ذؤوﻗﻮ اؤز ﻫﺎواﺳﯽ وار

...ازﻟﺪن ﺳﻮﻧﺎ ﮐﯿﻤﯽ
ﻋﻄﺎﯾﻪ اودر
،ﮔﺆﯾ َﻨﯿﯿﺮ ﻗﻠﺒﯿﻨﺪهﮐﯽ ﻧﯿﺴﮕﯿﻠﯿﻦ ﯾﺎرا ﯾﺌﺮي
،ﺑﺨﺘﯿﻨﯿﻦ ﻗﺎرا ﯾﺌﺮي،ﮔﺆزﻟﺮه اوخ ﺗﮏ ﺑﺎﺗﺎر
،ﺳﻨﯽ ﺳﺌﻮن ﮐﺴﻠﺮده روﺣﻮﻧﺎ آرا ﯾﺌﺮي
... ﮔﺌﺘﺴﻪ ﺳﻮﻧﻮﻧﺎ ﮐﯿﻤﯽ،ﮐﯿﻤﺴﻪ ﺳﻨﯽ آﻧﻼﻣﺎز

. دﯾﻞ دﺋﺪي دﯾﻠﺴﯿﺰ آﻏﻼدي،،دﯾﻠﻘﻤﯽ،،
. اود آﻟﺪي ﺳﯿﻨﻪ داﻏﻼدي،،ﮐﺮﻣﯽ،
. داﺷﺪي ﭼﺎﻏﻼدي،،ﺳﺎرﯾﺘﺌﻞ،، ،،دوﺑﺌﯿﺘﯽ،،
.ﺧﺎﻟﻘﯿﻤﯿﻦ ﮔﺆر ﻧﺌﭽﻪ ﺳﺎز ﻫﺎواﺳﯽ وار

، ﺣﯿﺎﺗﯿﻦ دوﻻﻧﺒﺎج ﯾﻮﻟﻼرﯾﻨﺪا،ﯾﻮروﻻرﺳﺎن
، ﻃﺎﻗﺘﺴﯿﺰ ﻗﻮﻟﻼرﯾﻨﺪا،ﻋﺆﻣﺮوﻧﻮ داﺷﯿﯿﺎرﺳﺎن
، ﺑﯿﺘﻪﺟﮏ ﻋﺬاﺑﯿﻦ ﺳﻮﻧﻼرﯾﻨﺪا،اﯾﻨﺎﻧﺎرﺳﺎن
... اورﮔﯿﻦ ﺟﻮﻧﺎ ﮐﯿﻤﯽ،آﻏﺮﯾﻼردان ﻧﺰﯾﻠﺮ

.ﺗﺐ دﻟﯽ داﻏﻠﯽ ﻧﯿﻦ ﺑﺴﯿﺪﯾﺮ ﺑﺴﯽ
.اﺋﻠﻠﺮﯾﻦ ﺳﺴﯿﺪﯾﺮ ﮐﺆﻧﻠﻮﻣﻮن ﺳﺴﯽ
..ﮐﻠﻤﻪﺳﯽ،، آﻧﺎ،، ﺷﺎﻋﯿﺮﯾﻦ دﯾﻠﯿﻨﺪه
.ﺷﺎﻋﯿﺮﯾﻦ ﻗﻠﺒﯿﻨﺪه ﺳﺆز ﻫﺎواﺳﯽ وار

،ﺑﻮ ﺑﺨﺘﯽ ﺳﻨﻪ ﯾﺎزان ﻓﻠﮕﯽ ﻗﯿﻨﺎﯾﺎرﺳﺎن
،ﺑﺨﺘﯿﻨﯽ ﯾﺌﻠﻪ وﺋﺮن اﻟﮕﯽ ﻗﯿﻨﺎﯾﺎرﺳﺎن
، ﻃﺎﻟﻌﯿﯽ ﻗﯿﻨﺎﯾﺎرﺳﺎن،ﯾﻮﻟﻮﻧﺎ ﺣﺴﺮت ﭼﯿﺨﺎر
... ازﻟﺪن ﺳﻮﻧﺎ ﮐﯿﻤﯽ، ﯾﻮل ﮔﺌﺪﯾﺮ- ﺑﻮ ﻋﺆﻣﻮردور

Əbədi Körpû
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MƏNİM GERCƏK NAĞILIM...
Alemzer SADİQQIZI
Əlimə
qələm
aldım
saatlarca
donub
qaldım
görəsən
ne
yazım?
Kimi yazır xan, bəy nəslindən olub, Kiminin ulu babası şah oğlu şah Abbas olub, Bəs mən
kiməm? Belə deyirlər, onda ki, Azəbaycan iki yerə bölündü. O zamandan qaç-haqaç, qov-haqov başladı. Elə
ki, hər kəs payını aldı qucağına bərk-bərk sıxdı bağrının başına. İmzalar atıldı, çəpərlər çəkildi.
Sadəcə sərhədlərə deyil, neçə-neçə ürəklərə tikanlı məftillər əkildi. Kiminin qoynunda analar haray
çəkib ağladı.Kiminin qoynunda balalar analı- atalı yetim qaldı. Bax onda beş- altı yaşında Ələkbər adlı bir
qara baxt oğlan çaşıb o biri Vətənində bu biri Vətənə keçdi. Elə o zamandan Hüseyn adlı atasına Sona adlı
anasına Leyla, Sahab adlı bacılarına, Həsən adda qardaşına həsrət qaldı. Nə geri dönməyə qoydular nə illərlə
doğmalarını aramağa qıydılar. Bu tərəfdə bir qarabaxt oğlan böyüdü. Bir qarnı ac, bir qarnı tox. Özgələr
sahib çıxdı ona, böyüdü, evləndi,üç oğlu dünyaya gəldi. Amma dərd , həsret əlindən yaşı otuzu kecmədi.
Bir gün dözməyib doğmalarının həsrətinə əli ürəyinin üstünde gözləri Təbriz’ə tərəf kecinib İsə bir
bax
o
tərəfdə
gözləri
yollara
dikilən
doğmaların
bu
tərəfdəki
itkilərinin
ölümünü belə bilməyib...Ondan üç oğul qaldı bu Vətəndə. Ən kiçiyi mənim atam qonşuda bir qız yaşarmış.
Uşaqlığından anasını itirən minbir acıyla böyüyən qız. Bir gün dözməyib ögey anasının sitəmlərinə gəlib
durub evlərinin qarşısından axan coşub- daşan Arpacayın sahilində yumub gözlərini özünü dəli sulara
atmaq istəyib.
Qonşuluq
da
yaşayan
o
kasıb
oğlan yəni mənim atam görüb o qızı tutub əllərindən evlərinə gətirib. Bir özgəsinin paltarı, bir başqasının
yaylığı ilə gəlin köçüb anam. Mən də həmən evdə doğulmuşam. Evimizi də öz əliylə qurub
qapısını pəncərəsini də özü yonub.Beş körpə doğulub o evdə uşaq böyüdə-böyüdə min bir zillətlə yuva
qurublar özlərinə. Amma hamımız uşaq ikən ən kiçiyimiz bir yaşında həm də Novruz bayramında evdən
gülə- gülə işe gedən atamı vay- şivənlə çiyinlərdə gətirdilər. Yadımdadır o gün qonşumuz Çiçək xala yığıb
bizi başına evlərinə apardı.Qarşmıza süfrə açıb çörək qoydu amma baxıb- baxıb süfrəyə əllərimizi uzada
bilmedik. Qəhər boğazımızı eiə kəsdi əllərimiz çörəyi kəsmədi...Sonra hər axşam qısılıb bir birimize
axşamdan yatdiq. Daha hər axşam bizi kürəyində gəzdirən ,öpüb əzizləyən atamız yoxdu.
Ömrünün otuz ikinci baharından beş uşaqla yalnız qalan anam. Nə doğulduğu ili
bilir nə doğulduğu günü yaşı bilinməyən dərdi üzündən oxunan anam. Deyəsən doğulduğu il əzab ilidir
doğulduğu gün talesizlik oğul toyu edəndə də ağlayıb, qız köçürəndə də hər gün
bir il qocalan anam menim yazıq anam. Yaşı neçəyə çatıb bilmirik,uşaqlıqdan dərdlə kədərlə qoşa böyüyən biz hələdə dərddən , acıdan ayrıla bilmirik. Biz beşimiz bir yerə yığılıb bizi əzabla
böyüdəni xoşbəxt edə bilmirik. Yadımdadır bir müəllimiz vardı. Elə hey bir " xarici ölke" haqqında
danışardı.
Sonra
da
baxıbbaxıb
üzümə
"sənin
gözlərin
Anadolu
qızlarının gözlərinə bənzəyir"- deyərdi və nədənsə dərsimi bildim bilmədim jurnala beşləri düzərdi.
Aylar aylari , illər- illəri qovdu və bir gün tarix təkrar olundu ...Yenə qaç-haqaç yenə qov-haqov.
Yenə Vətəndə vətənsizlik, yenə həsrət yenə hüsran, çox şey itirdik. Qazandığımız da oldu." Xarici ölkə"
deyilən yer dönüb doğmamız oldu. Tikanlı məftillər söküldü əvəzində gömrüklər dikildi çoxları qovuşdu
çoxdan bəri həsrət qaldıqlarına. Bizimsə nə əslimizdən xəbər çıxdı, nə nəslimizdən. Çünki çox kiçik olmuşdu
babam yadında qalan sadece doğmalarının adı olmuşdu. Hə bir də deyirlər tərcümeyi- halımda evimi,
ünvanımı yazmalıyam. Mənimsə filan adda filan ünvanda evim yox. Yaşadığım yer Azərbaycan, milliyetimTürk. Yaşımda dərdlərimin sayından xeyli az vəzifəm- ana adım soyadım - həyatdan vaxtsız köçmüş atam.
Təhsilim – kitabları daha çox sevdiyimçün kitabxanaçı olmuşam. Uşaqlıqdan kitablara doğmalaşan mən
həyata yad olmuşam. Bütün kitabları oxuyub bitirdikden sonra dönüb həyata baxmişam. Sən demə kitablar
basqa həyat bambaşqa imiş. Hobbim məni həyatdan qoparan kitabların acığına özüm yazan olmuşam. x
budur mənim tərcümeyi- halım və yaxud gercək nağılım. Nə bəy qızı olmuşam nə də Şah oğlu şah Abbasın
nəvəsi olmuşam. Mən sadece Şərur rayonunun Aralıq adlı kəndində doğulmuşam. Vallah- billah baş açıb
dərddən -ələmdən filan tarixdə filankes kimi yaşamamışam mən əslində heç doğulmamışam da. Mən o
zaman doğulacam ki ,filan ayın filan gününde məni əzizləyəcəklər Alıb çiyinlərinə filan yerdə, filan ünvanda
dəfn edəceklər. Onda mənim eni - uzunu hər kəsə bəlli kiçik bir yuvam olacaq. Üstündə isə mənim daş
həsrətim ucalacaq...və üstündə qəribə sözlər yazılacaq. Filan ilde doğuldu , filan ildə vəfat etdi. Aşağıda ise
bir misra yazilacaq. Fələyin yazdığını mən poza bilsəydim həmən, Onu arzumla , məramımla yazardım
təzədən və hər kəs bu qızın bu rəqəmlərin arasındakı məsafə qədər də yaşamadığını biləcək. Göydən üç alma
düşəcək...üçüdə eyni rəngdə eyni bicimdə. Biri həsrət dadacaq ,biri əzab biri ayrılıq Üçünüzədə qurban
olum.Ey gözləri yollarda qalan Təbriz’im. Ruhumun dolaşdığı Anadolu’m Birdə torpaqları kimi sinəsi
bölük-bölük ürəyindən qara qan sızan doğmaAzərbaycanım!!!
Burada bitdi mənim gerçək nağılım. Əslində bu acı nağılı doğmalarımı tapmaq ümidi ilə yazdım...

Əbədi Körpû
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ﻣﻨﯿﻢ ﮔﺌﺮﺟﮏ ﻧﺎﻏﯿﻠﯿﻢ...

اﻟﯿﻤﻪ ﻗﻠﻢ آﻟﺪﯾﻢ ...ﺳﺎﻋﺎﺗﻼرﺟﺎ دوﻧﻮب ﻗﺎﻟﺪﯾﻢ...ﮔﺆرهﺳﻦ ﻧﻪ ﯾﺎزﯾﻢ ...؟
ﮐﯿﻤﯽ ﯾﺎزﯾﺮ ﺧﺎن ،ﺑﯽ ﻧﺴﻠﯿﻨﺪن اوﻟﻮب .ﮐﯿﻤﯿﻨﯿﻦ اوﻟﻮ ﺑﺎﺑﺎﺳﯽ ﺷﺎه اوﻏﻠﻮ ﺷﺎه ﻋﺎﺑﺒﺎس اوﻟﻮب...ﺑﺲ ﻣﻦ ﮐﯿﻤﻢ؟
ﺑﺌﻠﻪ دﺋﯿﯿﺮﻟﺮ،اوﻧﺪا ﮐﯽ ،آزﺑﺎﯾﺠﺎن اﯾﮑﯽ ﯾﺌﺮه ﺑﺆﻟﻮﻧﺪو ...او زاﻣﺎﻧﺪان ﻗﺎچ -ﻫﺎﻗﺎچ ،ﻗﻮوﻫﺎ  -ﻗﻮو ﺑﺎﺷﻼدي...اﺋﻠﻪ ﮐﯽ ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ آﻟﺪي ﻗﻮﺟﺎﻏﯿﻨﺎ...
ﺑﺮك-ﺑﺮك ﺳﯿﺨﺪي ﺑﺎﻏﺮﯾﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﻨﺎ ...اﯾﻤﻀﺎﻻر آﺗﯿﻠﺪي ،ﭼﭙﺮﻟﺮ ﭼﮑﯿﻠﺪي ...ﺳﺎده ﺟﻪ ﺳﺮﺣﺪﻟﺮه دﺋﯿﯿﻞ ،ﻧﺌﭽﻪ-ﻧﺌﭽﻪ اورﮐﻠﺮه ﺗﯿﮑﺎﻧﻠﯽ ﻣﻔﺘﯿﻠﻠﺮ اﮐﯿﻠﺪي...
ﮐﯿﻤﯿﻨﯿﻦ ﻗﻮﯾﻨﻮﻧﺪا آﻧﺎﻻر ﻫﺎراي ﭼﮑﯿﺐ آﻏﻼدي ..
ﮐﯿﻤﯿﻨﯿﻦ ﻗﻮﯾﻨﻮﻧﺪا ﺑﺎﻻﻻر آﻧﺎﻟﯽ -آﺗﺎﻟﯽ ﯾﺌﺘﯿﻢ ﻗﺎﻟﺪي...
ﺑﺎخ اوﻧﺪا ﺑﺌﺶ -آﻟﺘﯽ ﯾﺎﺷﯿﻨﺪا ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮآدﻟﯽ ﺑﯿﺮ ﻗﺎرا ﺑﺎﺧﺖ اوﻏﻼن ﭼﺎﺷﯿﺐ او ﺑﯿﺮي وﻃﻨﯿﻨﺪن ﺑﻮ ﺑﯿﺮي وﻃﻨﻪ ﮐﺌﭽﺪي ...اﺋﻠﻪ او زاﻣﺎﻧﺪان ﺣﺴﯿﻦ آدﻟﯽ
آﺗﺎﺳﯿﻨﺎ ﺻﻮﻧﺎ آدﻟﯽ آﻧﺎﺳﯿﻨﺎ ﻟﺌﯿﻼ ،ﺻﺎﺣﺎب آدﻟﯽ ﺑﺎﺟﯿﻼرﯾﻨﺎ ،ﺣﺴﻦ آددا ﻗﺎرداﺷﯿﻨﺎ ﺣﺴﺮت ﻗﺎﻟﺪي...ﻧﻪ ﮔﺌﺮي دؤﻧﻤﻪﯾﻪ ﻗﻮﯾﺪوﻻر ﻧﻪ اﯾﻠﻠﺮﻟﻪ دوﻏﻤﺎﻻرﯾﻨﯽ
آراﻣﺎﻏﺎ ﻗﯿﯿﺪﯾﻼر...ﺑﻮ ﻃﺮﻓﺪه ﺑﯿﺮ ﻗﺎراﺑﺎﺧﺖ اوﻏﻼن ﺑﺆﯾﻮدو...ﺑﯿﺮ ﻗﺎرﻧﯽ آج ،ﺑﯿﺮ ﻗﺎرﻧﯽ ﺗﻮخ ...اؤزﮔﻪﻟﺮﺻﺎﺣﯿﺐ ﭼﯿﺨﺪي اوﻧﺎ ...ﺑﺆﯾﻮدو...اﺋﻮﻟﻨﺪي...اوچ
اوﻏﻠﻮ دوﻧﯿﺎﯾﺎ ﮔﻠﺪي .آﻣﺎ درد،ﺣﺴﺮت اﻟﯿﻨﺪن ﯾﺎﺷﯽ اوﺗﻮزو ﮐﺌﭽﻤﻪدي ...ﺑﯿﺮ ﮔﻮن دؤزﻣﻪﯾﯿﺐ دوﻏﻤﺎﻻرﯾﻨﯿﻦ ﺣﺴﺮﺗﯿﻨﻪ اﻟﯽ اورﮔﯿﻨﯿﻦ اوﺳﺘﻮﻧﺪه ﮔﺆزﻟﺮي
ﺗﺒﺮﯾﺰه ﻃﺮف ﮐﺌﺠﯿﻨﯿﺐ ...اﯾﺴﻪ ﺑﯿﺮ ﺑﺎخ ...او ﻃﺮﻓﺪه ﮔﺆزﻟﺮي ﯾﻮﻟﻼرا دﯾﮑﯿﻠﻦ دوﻏﻤﺎﻻرﯾﻦ ﺑﻮ ﻃﺮﻓﺪهﮐﯽ اﯾﺘﮑﯿﻠﺮﯾﻨﯿﻦ اؤﻟﻮﻣﻮﻧﻮ ﺑﺌﻠﻪ ﺑﯿﻠﻤﻪﯾﯿﺐ...اوﻧﺪان اوچ
اوﻏﻮل ﻗﺎﻟﺪي ﺑﻮ وﻃﻨﺪه  ..ان ﮐﯿﭽﯿﮕﯽ ﻣﻨﯿﻢ آﺗﺎم...
ﻗﻮﻧﺸﻮدا ﺑﯿﺮ ﻗﯿﺰ ﯾﺎﺷﺎرﻣﯿﺶ ...اوﺷﺎﻗﻠﯿﻐﯿﻨﺪان آﻧﺎﺳﯿﻨﯽ اﯾﺘﯿﺮن ﻣﯿﻦ ﺑﯿﺮ آﺟﯿﯿﻼ ﺑﺆﯾﻮﯾﻦ ﻗﯿﺰ...
ﺑﯿﺮ ﮔﻮن دؤزﻣﻪ ﯾﯿﺐ اؤﮔﺌﯽ آﻧﺎﺳﯿﻨﯿﻦ ﺳﯿﺘﻤﻠﺮﯾﻨﻪ...ﮔﻠﯿﺐ دوروب اﺋﻮﻟﺮﯾﻨﯿﻦ ﻗﺎرﺷﯿﺴﯿﻨﺪان آﺧﺎن ﺟﻮﺷﻮب -داﺷﺎن آرﭘﺎﺟﺎﯾﯿﻦ ﺳﺎﺣﯿﻠﯿﻨﺪه...ﯾﻮﻣﻮب
ﮔﺆزﻟﺮﯾﻨﯽ ...اؤزوﻧﻮ دﻟﯽ ﺳﻮﻻرا آﺗﻤﺎق اﯾﺴﺘﻪﯾﯿﺐ...ﻗﻮﻧﺸﻮﻟﻮق دا ﯾﺎﺷﺎﯾﺎن او ﮐﺎﺳﯿﺐ اوﻏﻼن ﯾﻨﯽ ﻣﻨﯿﻢ آﺗﺎم ﮔﺆروب او ﻗﯿﺰي ﺗﻮﺗﻮب اﻟﻠﺮﯾﻨﺪن اﺋﻮﻟﺮﯾﻨﻪ
ﮔﺘﯿﺮﯾﺐ...ﺑﯿﺮ اؤزﮔﻪﺳﯿﻨﯿﻦ ﭘﺎﻟﺘﺎري ،ﺑﯿﺮ ﺑﺎﺷﻘﺎﺳﯿﻨﯿﻦ ﯾﺎﯾﻠﯿﻐﯽ اﯾﻠﻪ ﮔﻠﯿﻦ ﮐﺆﭼﻮب آﻧﺎم ...ﻣﻦ ده ﻫﻤﻦ اﺋﻮده دوﻏﻮﻟﻤﻮﺷﺎم...
اﺋﻮﯾﻤﯿﺰي ده اؤز اﻟﯽ اﯾﻠﻪ ﻗﻮروب ..ﻗﺎﭘﯿﺴﯿﻨﯽ ﭘﻨﺠﺮهﺳﯿﻨﯽ ده اؤزو ﯾﻮﻧﻮب...ﺑﺌﺶ ﮐﺆرﭘﻪ دوﻏﻮﻟﻮب او.اﺋﻮده...اوﺷﺎق ﺑﺆﯾﻮده-ﺑﺆﯾﻮده ﻣﯿﻦ ﺑﯿﺮ ذﯾﻠﺘﻠﻪ ﯾﻮوا
ﻗﻮروﺑﻼر اؤزﻟﺮﯾﻨﻪ ...آﻣﺎ ﻫﺎﻣﯿﻤﯿﺰ اوﺷﺎق اﯾﮑﻦ ان ﮐﯿﭽﯿﮕﯿﻤﯿﺰ ﺑﯿﺮ ﯾﺎﺷﯿﻨﺪا...ﻫﻢ ده ﻧﻮوروز ﺑﺎﯾﺮاﻣﯿﻨﺪا اﺋﻮدن ﮔﻮﻟﻪ -ﮔﻮﻟﻪ اﯾﺸﻪ ﮔﺌﺪن آﺗﺎﻣﯽ واي -ﺷﯿﻮﻧﻠﻪ
ﭼﯿﯿﯿﻨﻠﺮده ﮔﺘﯿﺮدﯾﻠﺮ ...ﯾﺎدﯾﻤﺪادﯾﺮ ...او ﮔﻮن ﻗﻮﻧﺸﻮﻣﻮز ﭼﯿﭽﮏ ﺧﺎﻻ ﯾﯿﻐﯿﺐ ﺑﯿﺰي ﺑﺎﺷﯿﻨﺎ اﺋﻮﻟﺮﯾﻨﻪ آﭘﺎردي...ﻗﺎرﺷﻤﯿﺰا ﺳﻔﺮه آﭼﯿﺐ ﭼﺆرك ﻗﻮﯾﺪو...آﻣﺎ
ﺑﺎﺧﯿﺐ -ﺑﺎﺧﯿﺐ ﺳﻔﺮهﯾﻪ اﻟﻠ ﺮﯾﻤﯿﺰي اوزادا ﺑﯿﻠﻤﻪ دﯾﮏ...
ﻗﻬﺮ ﺑﻮﻏﺎزﯾﻤﯿﺰي اﺋﯿﻪ ﮐﺴﺪي...اﻟﻠﺮﯾﻤﯿﺰ ﭼﺆرﮔﯽ ﮐﺴﻤﻪدي...ﺳﻮﻧﺮا ﻫﺮ آﺧﺸﺎم ﻗﯿﺴﯿﻠﯿﺐ ﺑﯿﺮ ﺑﯿﺮﯾﻤﯿﺰه آﺧﺸﺎﻣﺪان ﯾﺎﺗﺪﯾﻖ...داﻫﺎ ﻫﺮ آﺧﺸﺎم ﺑﯿﺰي
ﮐﻮرﮔﯿﻨﺪه ﮔﺰدﯾﺮن ،اؤﭘﻮب ﻋﺰﯾﺰﻟﻪﯾﻦ آﺗﺎﻣﯿﺰ ﯾﻮﺧﺪو...
ﻋﺆﻣﺮوﻧﻮن اوﺗﻮز اﯾﮑﯿﻨﺠﯽ ﺑﺎﻫﺎرﯾﻨﺪان ﺑﺌﺶ اوﺷﺎﻗﻼ ﯾﺎﻟﻨﯿﺰ ﻗﺎﻻن آﻧﺎم...ﻧﻪ دوﻏﻮﻟﺪوﻏﻮ اﯾﻠﯽ ﺑﯿﻠﯿﺮ ﻧﻪ دوﻏﻮﻟﺪوﻏﻮ ﮔﻮﻧﻮ...ﯾﺎﺷﯽ ﺑﯿﻠﯿﻨﻤﻪﯾﻦ دردي اوزوﻧﺪن
اوﺧﻮﻧﺎن آﻧﺎم .دﺋﯿﻪﺳﻦ دوﻏﻮﻟﺪوﻏﻮ اﯾﻞ ﻋﺬاب اﯾﻠﯿﺪﯾﺮ دوﻏﻮﻟﺪوﻏﻮ ﮔﻮن ﻃﺎﻟﻌﺴﯿﺰﻟﯿﮏ...اوﻏﻮل ﺗﻮﯾﻮاﺋﺪﻧﺪه ده آﻏﻼﯾﯿﺐ ،ﻗﯿﺰ ﮐﺆﭼﻮرﻧﺪه ده ...ﻫﺮ ﮔﻮن
ﺑﯿﺮ اﯾﻞ ﻗﻮﺟﺎﻻن آﻧﺎم...ﻣﻨﯿﻢ ﯾﺎزﯾﻖ آﻧﺎم...
ﯾﺎﺷﯽ ﻧﺌﭽﻪﯾﻪ ﭼﺎﺗﯿﺐ ﺑﯿﻠﻤﯿﺮﯾﮏ...اوﺷﺎﻗﻠﯿﻘﺪان دردﻟﻪ  -ﮐﺪرﻟﻪ ﻗﻮﺷﺎ ﺑﺆﯾﻮﯾﻦ ﺑﯿﺰ ﻫﻠﻪده درددن ،آﺟﯿﺪان آﯾﺮﯾﻼ ﺑﯿﻠﻤﯿﺮﯾﮏ...ﺑﯿﺰ ﺑﺌﺸﯿﻤﯿﺰ ﺑﯿﺮ ﯾﺌﺮه ﯾﯿﻐﯿﻠﯿﺐ
ﺑﯿﺰي ﻋﺬاﺑﻼ ﺑﺆﯾﻮدﻧﯽ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ اﺋﺪه ﺑﯿﻠﻤﯿﺮﯾﮏ...
ﯾﺎدﯾﻤﺪادﯾﺮ...ﺑﯿﺮ ﻣﻮﻋﻠﯿﻤﯿﺰ واردي...اﺋﻠﻪ ﻫﺌﯽ ﺑﯿﺮ " ﺧﺎرﯾﺠﯽ اؤﻟﮑﻪ" ﺣﺎﻗﯿﻨﺪا داﻧﯿﺸﺎردي...ﺳﻮﻧﺮا دا ﺑﺎﺧﯿﺐ -ﺑﺎﺧﯿﺐ اوزوﻣﻪ " ﺳﻨﯿﻦ ﮔﺆزﻟﺮﯾﻦ آﻧﺎدوﻟﻮ
ﻗﯿﺰﻻرﯾﻨﯿﻦ ﮔﺆزﻟﺮﯾﻨﻪ ﺑﻨﺰه ﯾﯿﺮ" -دﺋﯿﺮدي...و ﻧﺪﻧﺴﻪ درﺳﯿﻤﯽ ﺑﯿﻠﺪﯾﻢ ﺑﯿﻠﻤﻪدﯾﻢ ژورﻧﺎﻻ ﺑﺌﺸﻠﺮي دوزردي...
آﯾﻼر آﯾﻼري،اﯾﻠﻠﺮ -اﯾﻠﻠﺮي ﻗﻮودو...و ﺑﯿﺮ ﮔﻮن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﺮار اوﻟﻮﻧﺪو ...ﯾﺌﻨﻪ ﻗﺎچ-ﻫﺎﻗﺎچ ﯾﺌﻨﻪ ﻗﻮو-ﻫﺎﻗﻮو ...ﯾﺌﻨﻪ وﻃﻨﺪه وﻃﻨﺴﯿﺰﻟﯿﮏ..ﯾﺌﻨﻪ ﺣﺴﺮت
ﯾﺌﻨﻪ...ﭼﻮخ ﺷﺌﯽ اﯾﺘﯿﺮدﯾﮏ...
ﻗﺎزاﻧﺪﯾﻐﯿﻤﯿﺰ دا اوﻟﺪو ".ﺧﺎرﯾﺠﯽ اؤﻟﮑﻪ" دﺋﯿﯿﻠﻦ ﯾﺌﺮ دؤﻧﻮب دوﻏﻤﺎﻣﯿﺰ اوﻟﺪو .ﺗﯿﮑﺎﻧﻠﯽ ﻣﻔﺘﯿﻠﻠﺮ ﺳﺆﮐﻮﻟﺪو...ﻋﻮﺿﯿﻨﺪه ﮔﺆﻣﺮوﮐﻠﺮ دﯾﮑﯿﻠﺪي ...ﭼﻮﺧﻼري
ﻗﻮووﺷﺪو ﭼﻮﺧﺪان ﺑﺮي ﺣﺴﺮت ﻗﺎﻟﺪﯾﻘﻼرﯾﻨﺎ ...ﺑﯿﺰﯾﻤﺴﻪ ﻧﻪ اﺻﻠﯿﻤﯿﺰدن ﺧﺒﺮ ﭼﯿﺨﺪي،ﻧﻪ ﻧﺴﻠﯿﻤﯿﺰدن...
ﭼﻮﻧﮑﯽ ﭼﻮخ ﮐﯿﭽﯿﮏ اوﻟﻤﻮﺷﺪو ﺑﺎﺑﺎم...ﯾﺎدﯾﻨﺪا ﻗﺎﻻن ﺳﺎده ﺟﻪ دوﻏﻤﺎﻻرﯾﻨﯿﻦ آدي اوﻟﻤﻮﺷﺪو..
ﻫﻪ ﺑﯿﺮ ده دﺋﯿﯿﺮﻟﺮ ﺗﺮﺟﻮﻣﺌﯿﯽ -ﺣﺎﻟﯿﻤﺪا اﺋﻮﯾﻤﯽ ،ﻋﻮﻧﻮاﻧﯿﻤﯽ ﯾﺎزﻣﺎﻟﯿﯿﺎم.. .ﻣﻨﯿﻤﺴﻪ ﻓﯿﻼن آددا ﻓﯿﻼن ﻋﻮﻧﻮاﻧﺪا اﺋﻮﯾﻢ ﯾﻮخ...
ﯾﺎﺷﺎدﯾﻐﯿﻢ ﯾﺌﺮ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﻣﯿﻠﻠﯿﯿﺘﯿﻢ -ﺗﻮرك..
ﯾﺎﺷﯿﻤﺪا دردﻟﺮﯾﻤﯿﻦ ﺳﺎﯾﯿﻨﺪان ﺧﺌﯿﻠﯽ آز...وﻇ ﯿﻔﻢ -آﻧﺎ آدﯾﻢ...ﺳﻮﯾﺎدﯾﻢ  -ﺣﯿﺎﺗﺪان واﺧﺘﺴﯿﺰ ﮐﺆﭼﻤﻮش آﺗﺎم ...ﺗﺤﺼﯿﻠﯿﻢ  -ﮐﯿﺘﺎﺑﻼري
داﻫﺎ ﭼﻮخ ﺳﺌﻮدﯾﮕﯿﻤﭽﻮن ﮐﯿﺘﺎﺑﺨﺎﻧﺎﭼﯽ اوﻟﻤﻮﺷﺎم...اوﺷﺎﻗﻠﯿﻘﺪان ﮐﯿﺘﺎﺑﻼرا دوﻏﻤﺎﻻﺷﺎن ﻣﻦ ﺣﯿﺎﺗﺎ ﯾﺎد اوﻟﻤﻮﺷﺎم .ﺑﻮﺗﻮن ﮐﯿﺘﺎﺑﻼري اوﺧﻮﯾﻮب ﺑﯿﺘﯿﺮدﯾﮑﺪن
ﺳﻮﻧﺮا دؤﻧﻮب ﺣﯿﺎﺗﺎ ﺑﺎﺧﻤﯿﺸﺎم ...ﺳﻦ دﺋﻤﻪ ﮐﯿﺘﺎﺑﻼر ﺑﺎﺳﻘﺎ ﺣﯿﺎت ﺑﺎم ﺑﺎﺷﻘﺎ اﯾﻤﯿﺶ ...ﻣﻨﯽ ﺣﯿﺎﺗﺪان ﻗﻮﭘﺎران ﮐﯿﺘﺎﺑﻼرﯾﻦ آﺟﯿﻐﯿﻨﺎ اؤزوم ﯾﺎزان اوﻟﻤﻮﺷﺎم...
ﺑﺎخ ﺑﻮدور ﻣﻨﯿﻢ ﺗﺮﺟﻮﻣﺌﯿﯽ -ﺣﺎﻟﯿﻢ و ﯾﺎﺧﻮد ﮔﺌﺮﺟﮏ ﻧﺎﻏﯿﻠﯿﻢ  ...ﻧﻪ ﺑﯽ ﻗﯿﺰي اوﻟﻤﻮﺷﺎم ﻧﻪ ده ﺷﺎه اوﻏﻠﻮ ﺷﺎه ﻋﺎﺑﺒﺎﺳﯿﻦ ﻧﻮه ﺳﯽ اوﻟﻤﻮﺷﺎم .ﻣﻦ
ﺳﺎده ﺟﻪ ﺷﺮور راﯾﻮﻧﻮﻧﻮن آراﻟﯿﻖ آدﻟﯽ ﮐﻨﺪﯾﻨﺪه دوﻏﻮﻟﻤﻮﺷﺎم...
واﻟﻼه -ﺑﯿﻠﻼه ﺑﺎش آﭼﯿﺐ درددن -اﻟﻤﺪن ﻓﯿﻼن ﺗﺎرﯾﺨﺪه ﻓﯿﻼﻧﮑﺲ ﮐﯿﻤﯽ ﯾﺎﺷﺎﻣﺎﻣﯿﺸﺎم...ﻣﻦ اﺻﻠﯿﻨﺪه ﻫﺌﭻ دوﻏﻮﻟﻤﺎﻣﯿﺸﺎم دا ...ﻣﻦ او زاﻣﺎن
دوﻏﻮﻻﺟﺎم ﮐﯽ ،ﻓﯿﻼن آﯾﯿﻦ ﻓﯿﻼن ﮔﻮﻧﻮﻧﺪه ﻣﻨﯽ ﻋﺰﯾﺰﻟﯿﻪﺟﮑﻠﺮ ...آﻟﯿﺐ ﭼﯿﯿﯿﻨﻠﺮﯾﻨﻪ ﻓﯿﻼن ﯾﺌﺮده ،ﻓﯿﻼن ﻋﻮﻧﻮاﻧﺪا دﻓﻦ اﺋﺪﺟﺌﮑﻠﺮ...
اوﻧﺪا ﻣﻨﯿﻢ اﺋﻨﯽ  -اوزوﻧﻮ ﻫﺮ ﮐﺴﻪ ﺑﻠﻠﯽ ﮐﯿﭽﯿﮏ ﺑﯿﺮ ﯾﻮوام اوﻻﺟﺎق ..اوﺳﺘﻮﻧﺪه اﯾﺴﻪ ﻣﻨﯿﻢ داش ﺣﺴﺮﺗﯿﻢ اوﺟﺎﻻﺟﺎق...و اوﺳﺘﻮﻧﺪه ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺳﺆزﻟﺮ
ﯾﺎزﯾﻼﺟﺎق...ﻓﯿﻼن اﯾﻠﺪه دوﻏﻮﻟﺪو،ﻓﯿﻼن اﯾﻠﺪه وﻓﺎت اﺋﺘﺪي ..آﺷﺎﻏﯿﺪا اﯾﺴﻪ ﺑﯿﺮ ﻣﯿﺼﺮاع ﯾﺎزﯾﻼﺟﺎق...
ﻓﻠﮕﯿﻦ ﯾﺎزدﯾﻐﯿﻨﯽ ﻣﻦ ﭘﻮزا ﺑﯿﻠﺴﯿﺪﯾﻢ ﻫﻤﻦ ،اوﻧﻮ آرزوﻣﻼ،ﻣﺮاﻣﯿﻤﻼ ﯾﺎزاردﯾﻢ ﺗﺰهدن.
و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻮ ﻗﯿﺰﯾﻦ ﺑﻮ رﻗﻤﻠﺮﯾﻦ آراﺳﯿﻨﺪاﮐﯽ ﻣﺴﺎﻓﻪ ﻗﺪر ده ﯾﺎﺷﺎﻣﺎدﯾﻐﯿﻨﯽ ﺑﯿﻠﻪﺟﮏ...
ﮔﺆﯾﺪن اوچ آﻟﻤﺎ دوﺷﻪﺟﮏ...اوﭼﻮده ﻋﺌﯿﻨﯽ رﻧﮕﺪه ﻋﺌﯿﻨﯽ ﺑﯿﺠﯿﻤﺪه...
ﺑﯿﺮي ﺣﺴﺮت داداﺟﺎق ،ﺑﯿﺮي ﻋﺬاب...ﺑﯿﺮي آﯾﺮﯾﻠﯿﻖ ...
اوﭼﻮﻧﻮزهده ﻗﻮرﺑﺎن اوﻟﻮم...اﺋﯽ ﮔﺆزﻟﺮي ﯾﻮﻟﻼردا ﻗﺎﻻن ﺗﺒﺮﯾﺰﯾﻢ ...روﺣﻮﻣﻮن دوﻻﺷﺪﯾﻐﯽ آﻧﺎدوﻟﻮم...ﺑﯿﺮده ﺗﻮرﭘﺎﻗﻼري ﮐﯿﻤﯽ ﺳﯿﻨﻪﺳﯽ ﺑﺆﻟﻮك-
ﺑﺆﻟﻮك اورﮔﯿﻨﺪن ﻗﺎرا ﻗﺎن ﺳﯿﺰان دوﻏﻤﺎ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯿﻢ !!!
ﺑﻮرادا ﺑﯿﺘﺪي ﻣﻨﯿﻢ ﮔﺌﺮﭼﮏ ﻧﺎﻏﯿﻠﯿﻢ...
اﺻﻠﯿﻨﺪه ﺑﻮ آﺟﯽ ﻧﺎﻏﯿﻠﯽ دوﻏﻤﺎﻻرﯾﻤﯽ ﺗﺎﭘﻤﺎق اوﻣﯿﺪي اﯾﻠﻪ ﯾﺎزدﯾﻢ...

Sayfa 11

Əbədi Körpû

ƏDƏBİ KÖRPÛ 10. Sayı yay. Təmmuz 2019

١٣٩٨ ﻣﺮداد. اﯾﻨﺠﯽ ﺳﺎی ﯾﺎی١٠

ادﺑﯽ ﮐﺆرﭘﻮ

USTAD HÜSEYN MÜHƏMMƏDZADƏ SƏDIQ
Səxavət İZZƏTİ
yaşayışı
Hüseyn mühəmmədzadə səd q ١٣٢۴ günəş l t r ayının 15- ndə (25 haz ran 1945 m ladı) təbr z n surxab məhəlləs ndə
dünyaya göz açmışdır. atası, Ağa Mir Əli surxabının nəvəsi dir. Ağa Mir Əli surxabı rəbiəşşəriə)şəriətin baharı) kitabını
yaratmışdır. anası isə ərdəbil xanı Abbasqulu xanın qızıdir. Abbasqulu xan məşrutə inqilabinin adlım döyüşçülərindən olmuş
və şeyx muhəmməd xıyabanı qıyamındada fəəal iştirak etmişdir.
rəsmi təhsillə yanaşı yeni yetməlikdən təbrizdə “məscid camə”də və “hüzey talibiyə”də Aqa mırza Qulamhüseyn herisi və
Aqa mirzə Imranın yanında quran və cameəlmuqədimat kitabların oxudu sonra mərhumlar Vəqayəy meşkat təbrizi və
əbdulsəməd əmir şəqaqı və mühəmməd həsən burhanı yanında ərəbcə əqdalfrıd, divanu lugati't turk və ibnsının şəfa kitabi
kimi kitabları oxudu və tərcümə etdi. təbrizdə danışsəray müqəddimatı pesəran(oğlanlar pedaqoq) mərkəzində oxuyurkən,
tərbiət kitabxanasında işləmgə və oxumağa başladı.
d plumunu ١٣۴٢ (1963 m) günəş l ndə təbr z n “danşsray muqddımatı”sındən almışdır. ١٣۴٨(1969) də “fars d l və
ədəb yat ” üzrə təbr z bılımyurdundan l sansını almışdır. ١٣۴٨(1969) də ran n şah rəj m mühəmmədzadə səd q n randan
çixişini yasaqlayır və elə bu səbəbə görə istanbul bılımyurdundan qəbul olub və çağırıldığına baxmayaraq təhs l nə davam
edə b lm r. ran nq lab ndan sonra ١٣۶٠(1981) da “əsk türk d lç l g ” üzrə yüksək l sansını stanbül bılımyurdundan və
١٣۶٢(1983) də “türk, fars və ərəb d llər tətb q d l və ədəb yat ” üzərində elə həmən bılım yurdundan dokturluq dərəcəsinə
nael olmuşdur.
ilk ədəbi fəaliyəti
doktur h. m. sədiq 1344 (1945 m.) ilindən ədəbi- elmi çalışmağa başladı. ilk məqaləsı 1344(1965) ilində “feriştəy mitra və
cəşni mehrəgan”(mitra mələgi və mehrəgan düyünü) ünvanıilə təbrizdə “eytim idarəsı aylıq dərgisin”də nəşr oldu. 1345
(1966)ci ildə səməd behrəngi ilə tanış oldu, onunla “adınə” nəşriyəsində əməkdaşlıq etdi. onun əsərlrinə ilk elmi tənqid
yazanda hüseyn düzgündür. həmin illərdə səməd özünə “qaranquş” taxma adı seçərkən sədiqdə “düzgün” adını seçdi. səməd
behrəngi şəhid olduqdan sonra, düzgün “hünər və ictıma” dərgisini təbrizdə nəşr etməgə başladı bu dərgi 8 say nəşr olduqdan
sonra qapandı və doktur düzgün həbsə salındı. səməd behrəngi mənzüməsini onun ölümündən uç gün sonra yazdı.ölüm yolu',
' uçğun daxma' və ' danişan qolçaq' şeirlərinidə həman zəman yazdı. doktur düzgün 1346(1967)nci ildə təbrizdə “əsri
nevin”(yeni çağ) gündəliginə bağlı ədəbiyat dər əsri nevin(yeni çağda ədəbiyat) həftəliginidə nəşr etdi.
doktur sədiq (düzgün) jurnalistik və dərgi çıxartma işində fəaliyət göstərən güney azərbaycanli bir fəal yazıçıdir. o inqılab
ərəfəsində yoldaş həftəlik dərgisi,sonra inqılab yolunda aylıq dərgisi, sonra yeni yol adı ilə uç aylıq elmi ədəbi fəslinamə və
sonra əncümən zəban türkü tərəfindən bültən ünvanlı aylıq tǝhqiqi dərgiyə baş yazarlıq və rəhbərlik etdi 1368(1989)ci ildə
itlaat gündəligi tərəfindən həftəlik türkcə nəşri çıxarmağa dəvət oldu və 14 il (1382(2003)ci ilə qədər) türkcə “səhənd”
həftəligini gündəlik bişimində buraxılışa verdi.
doktur h. m. sədiq iranin bir çox bilim yurdlarında azərbaycanli və iran türk tələbələrinin istəgi üzrə 1369(1990)ci ildən
türəkcə dil və ədəbiyyat kılaslarında hazir olmuş və tədris etmişdir. ilk türkcə kılası tehran bilmyurdunun tib bilimləri
bılıyurdunda təsıs və idarə etmişdir. bu bili yurdunda icra edilən türkcə qıramer dərsi bir başlanğıc olaraq yavaş-yavaş bütün
bilim yurdlarına yayılmış və hammısında icra edilmişdir. bu ilk türkcə dil bilgisi kılasına o zaman tehranda yaşayan bir çox
ədəbiyyat sevərlər iştirak edirdilər. sonra sənəti şərif biliyürdi bu dərsi tədris etmək üçün doktur sədiqdən dəvət etdi. o bilim
yurdunda füzulinin ğəzllərinin şərhi tədris olunurdu. ondan sonra əmir kəbir bili yurdunda, şəhid behişti bılı yurdunda, tehran
azad islamı bılı yurdları vahıdlərində və 1370(1991) on illigində isfahan, təbriz, urmıh, zəngan, sımnan, həmədan və ... bılı
yurdlarında doktur sədiq gedib hərəsində bir və ya iki yarı il tədris edirdi. bu bılım yurduları üçün aşağıdakı kitabları nəşr
etdirdi:
Bərgzideyi mütuni nəzm və nəsr türki(türk şeir və nəsr mətnilərindən seçmələr).
Bərgzideyi mütuni nəzmi tərəki (türk şeir mətnilərindən seçmələr).
Türəkcə dil bilgisi.
Füzuli qəzəllərinin şərhi.
bu kılasların dil bilgisi dərslərini doktur sədiqin tələbələridə yiğib nəşr etmişlər. o cümlədə isfahan bili yurdunda tələbəlik
edən Mühəmməd sadiq Naebi öz ustadının dərslərini doktur sədiqin dil bilim dərsligi adı ilə nəşr etmişdir.
ustad doktur sədiq bu gün iranda çox cəhətli bir alim və türkluqdu bu yorulmaz insan üstə qeyd olan kimi bacarıqlı jurnalist,
dilçi, şair, müntəqid, ədəbiyyat şünas, dahi bir müdərris... dir.
ustad nəşr etdigi kətabların saynı saymaq belə saatlar vaxt istəyir. ustadın işlədigi kətablar çeşidli mevzulara ayid kitablardır.
dram, şeir, luğət, folklor,aşıq ədəbiyyatı,dil qıramer ktablari, qədim daş yazılarını izah edən kətablar və sairə.
ustadın nader işlərindən biri nəşr etdigi kılasık şairlərin dıvanlarına yazdığı başlanğıclardır. ustadın çox gəniş halda yazdığı
bu başlanğıclar ədəbiyyat tariximizdə qalarqı və önəmli işlərdən biridir.
ustad doktur sədiq həmi də bacarıqlı bir tərcüməçidir. şeirdən başqa ustad divanu lugati't turk kitabı kimi kitabı ərəb dilindən
çox oxunacaqlı biçimdə farsca çeviriblər. çevirəmələrindən o cəmlədən füzulinin fərsca qəzəlləri və ya çağdaş şerimizdən
farscaya qiymətli kitablar nəşr ediblər o cümlədən uşaqlıqdan mənə yoldaş olan asar şüərayı azərbaycan kitabı.
ustadın əsərlərin belə sıralaya bilərik :
1 - yaratdığı əsərlər qırx cildidən çoxdur. Bu əsərlər içində ustadın şeir toplularıda daxıldır.
2 - rəddaktə və toplama əsərlər sayı əlli cilddən çoxdur bu əsərlərin muqəddimələri ustadın təlıf əsərlrinə gərək artılırsın.
3 - tərcümə və ya çevirəmə bu əsərlərində sayı əllidən çoxdur. bu əsərlərində muqəddimələri ustadın yaratdığı əsərlrə şamil
olmalıdırlar.
4 - çeşidli dərgilər və qazetlərdə yadığı məqalələr və ustadla aparılan danişiqlar əgər toplanarsa çox cildili kitab olar.
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اوﺳﺘﺎد ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪزاده ﺻﺪﯾﻖ
ﺳﺨﺎوت ﻋﺰﺗﯽ

ﯾﺎﺷﺎﯾﯿﺸﯽ
ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪزاده ﺻﺪﯾﻖ  1324ﮔﻮﻧﺶ اﯾﻠﯽ ﺗﯿﺮ آﯾﯿﻨﯿﻦ -15ﯾﻨﺪه ) 25ﺟﻮﻻي  1945ﻣﯿﻼدي( ﺗﺒﺮﯾﺰﯾﻦ ﺳﺮﺧﺎب ﻣﺤﻠّﻪﺳﯿﻨﺪه دوﻧﯿﺎﯾﺎ ﮔﺆز آﭼﻤﯿﺸﺪﯾﺮ.
آﺗﺎﺳﯽ ،آﻗﺎ ﻣﯿﺮﻋﻠﯽ ﺳﺮﺧﺎﺑﯿﻨﯿﻦ ﻧﻮهﺳﯽ دﯾﺮ .آﻗﺎ ﻣﯿﺮﻋﻠﯽ ﺳﺮﺧﺎﺑﯽ رﺑﯿﻊ اﻟﺸّﺮﯾﻌﻪ ﮐﯿﺘﺎﺑﯿﻨﯽ ﯾﺎراﺗﻤﯿﺸﺪﯾﺮ .آﻧﺎﺳﯽ اﯾﺴﻪ اردﺑﯿﻞ ﺧﺎﻧﯽ ﻋﺒﺎﺳﻘﻠﯽ ﺧﺎﻧﯿﻦ ﻗﯿﺰي
دﯾﺮ .ﻋﺒﺎﺳﻘﻠﯽ ﺧﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﻨﻘﯿﻼﺑﯿﻨﯿﻦ آدﻟﯿﻢ دؤﯾﻮﺷﭽﻮﻟﺮﯾﻨﺪن اوْﻟﻤﻮش و ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻗﯿﺎﻣﯿﻨﺪا دا ﻓﻌّﺎل اﯾﺸﺘﯿﺮاك اﺋﺘﻤﯿﺸﺪﯾﺮ.
رﺳﻤﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﻠﻪ ﯾﺎﻧﺎﺷﯽ ﯾﺌﻨﯽ ﯾﺌﺘﻤﻪ ﻟﯿﮏ دن ﺗﺒﺮﯾﺰده »ﻣﺴﺠﯿﺪ ﺟﺎﻣﻊ«ده و »ﺣﻮزهي ﻃﺎﻟﺒﯿﻪ«ده آﻗﺎ ﻣﯿﺮزا ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻫﺮﯾﺴﯽ و آﻗﺎ ﻣﯿﺮزا ﻋﻤﺮان ﯾﺎﻧﯿﻨﺪا
ﻗﺮآن و ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﻘﺪﻣﺎت ﮐﺘﺎﺑﻼرﯾﻦ اوﺧﻮدو ﺳﻮﻧﺮا ﻣﺮﺣﻮﻣﻼر وﻗﺎﯾﻌﯽ ﻣﺸﮑﺎت ﺗﺒﺮﯾﺰي و ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ اﻣﯿﺮ ﺷﻘﺎﻗﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ ﯾﺎﻧﯿﻨﺪا ﻋﺮﺑﺠﻪ
ﻋﻘﺪاﻟﻔﺮﯾﺪ ،دﯾﻮان ﻟﻐﺎت اﻟﺘﺮك و ﺷﻔﺎء اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﮐﺘﺎﺑﻼرﯾﻦ اوﺧﻮدو و ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺋﺘﺪي .ﺗﺒﺮﯾﺰده داﻧﺸﺴﺮاي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﭘﺴﺮان ﻣﺮﮐﺰﯾﻨﺪه اوﺧﻮﯾﻮرﮐﻦ،
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﺎﺳﯿﻨﺪا اﯾﺸﻠﻪﻣﮕﻪ و اوﺧﻮﻣﺎﻏﺎ ﺑﺎﺷﻼدي .
دﯾﭙﻠﻮﻣﻮﻧﻮ  1342ﮔﻮﻧﺶ اﯾﻠﯿﻨﺪه ﺗﺒﺮﯾﺰﯾﻦ »داﻧﺸﺴﺮاي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ«ﺳﯿﻨﺪن آﻟﻤﯿﺸﺪﯾﺮ 1348 .ده »ﻓﺎرس دﯾﻠﯽ و ادﺑﯿّﺎﺗﯽ« اوزره ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﺑﯿﻠﯿﻢﯾﻮردوﻧﺪان ﻟﯿﺴﺎﻧﺴﯿﻨﯽ آﻟﻤﯿﺸﺪﯾﺮ  1348.ده اﯾﺮاﻧﯿﻦ ﺷﺎه رژﯾﻤﯽ ﻣﺤﻤﺪزاده ﺻﺪﯾﻘﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوج اﺋﺪﯾﺮ و اﺋﻠﻪ ﺑﻮ ﺳﺒﺒﻪ ﮔﺆره اﯾﺴﺘﺎﻧﺒﻮل
ﺑﯿﻠﯿﻢﯾﻮردوﻧﺪان ﻗﺒﻮل اوْﻟﻮب و ﭼﺎﻏﯿﺮﯾﻠﺪﯾﻐﯿﻨﺎ ﺑﺎﺧﻤﺎﯾﺎراق ﺗﺤﺼﯿﻠﯿﻨﻪ داوام اﺋﺪه ﺑﯿﻠﻤﯿﺮ .اﯾﺮان اﯾﻨﻘﯿﻼﺑﯿﻨﺪان ﺳﻮْﻧﺮا  1360دا »اﺳﮑﯽ ﺗﻮرك دﯾﻠﭽﯿﻠﯿﮕﯽ«
اوزره ﯾﻮﮐﺴﮏ ﻟﯿﺴﺎﻧﺴﯿﻨﯽ اﯾﺴﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﯿﻠﯿﻢﯾﻮردوﻧﺪان و  1362ده »ﺗﻮرك ،ﻓﺎرس و ﻋﺮب دﯾﻠﻠﺮي ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ دﯾﻞ و ادﺑﯿّﺎﺗﯽ« اوزرﯾﻨﺪه اﺋﻠﻪ ﻫﻤﻦ
ﺑﯿﻠﯿﻢﯾﻮرددان دوﮐﺘﻮرﻟﻮق درﺟﻪﺳﯿﻨﻪ ﻧﺎﺋﯿﻞ اوْﻟﻤﻮﺷﺪور.
اﯾﻠﮏ ادﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ
دوْﮐﺘﻮر ح .م .ﺻﺪﯾﻖ  1945) 1344م (.اﯾﻠﯿﻨﺪن ادﺑﯽ -ﻋﻠﻤﯽ ﭼﺎﻟﯿﺸﻤﺎﻏﺎ ﺑﺎﺷﻼدي .اﯾﻠﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﯽ  1344اﯾﻠﯿﻨﺪه »ﻓﺮﺷﺘﻪي ﻣﯿﺘﺮا و ﺟﺸﻦ ﻣﻬﺮﮔﺎن«
ﻋﻨﻮاﻧﯽ اﯾﻠﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰده »ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪي آﻣﻮزش و ﭘﺮورش«ده ﻧﺸﺮ اوﻟﺪو . 1345ﻧﺠﯽ اﯾﻠﺪه ﺻﻤﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﯽ اﯾﻠﻪ ﺗﺎﻧﯿﺶ اوﻟﺪو ،اوﻧﻮﻧﻼ »آدﯾﻨﻪ« ﻧﺸﺮﯾﻪﺳﯿﻨﺪه
اﻣﮑﺪاﺷﻠﯿﻖ اﺋﺘﺪي .اوﻧﻮن اﺛﺮﻟﺮﯾﻨﻪ اﯾﻠﮏ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻨﻘﯿﺪ ﯾﺎزاندا ﺣﺴﯿﻦ دوزﮔﻮﻧﺪور .ﻫﻤﯿﻦ اﯾﻠﻠﺮده ﺻﻤﺪ اؤزوﻧﻪ »ﻗﺎراﻧﻘﻮش« ﺗﺎﺧﻤﺎ آدي ﺳﺌﭽﺮﮐﻦ
ﺻﺪﯾﻖ ده »دوزﮔﻮن« آدﯾﻨﯽ ﺳﺌﭽﺪي .ﺻﻤﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﯽ ﺷﻬﯿﺪ اوْﻟﺪوﻗﺪان ﺳﻮْﻧﺮا ،دوزﮔﻮن ﻫﻨﺮ و اﺟﺘﻤﺎع درﮔﯿﺴﯿﻨﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰده ﻧﺸﺮ اﺋﺘﻤﮕﻪ ﺑﺎﺷﻼدي بۇ
درﮔﯽ  8ﻧﻮﻣﺮه ﻧﺸﺮ اوْﻟﺪوﻗﺪان ﺳﻮْﻧﺮا ﻗﺎﭘﺎﻧﺪي و دوْﮐﺘﻮر دوزﮔﻮن ﺣﺒﺴﻪ ﺳﺎﻟﯿﻨﺪي .ﺻﻤﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﯽ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪﺳﯿﻨﯽ اوﻧﻮن اؤﻟﻮﻣﻮﻧﺪن اوچ ﮔﻮن ﺳﻮْﻧﺮا
ﯾﺎزدي.اؤﻟﻮم ﯾﻮﻟﻮ'' ،اوﭼﻐﻮن داﺧﻤﺎ 'و' داﻧﯿﺸﺎن ﻗﻮﻟﭽﺎق 'ﺷﻌﺮﻟﺮﯾﻨﯽده ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﯾﺎزدي .دوْﮐﺘﻮر دوزﮔﻮن  1346ـﻨﺠﯽ اﯾﻠﺪه ﺗﺒﺮﯾﺰده »ﻋﺼﺮ
ﻧﻮﯾﻦ« روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﺎﻏﻠﯽ ادﺑﯿﺎت در ﻋﺼﺮ ﻧﻮﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪﻟﯿﮕﯽده ﻧﺸﺮ اﺋﺘﺪي.
دوْﮐﺘﻮر ﺻﺪﯾﻖ )دوزﮔﻮن( ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯿﮏ و درﮔﯽ ﭼﯿﺨﺎرﺗﻤﺎ اﯾﺸﯿﻨﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺆﺳﺘﺮن ﮔﻮﻧﺌﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﻠﯽ ﺑﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﯾﺎزﯾﭽﯽ دﯾﺮ  .او اﻧﻘﻼب
ﻋﺮﻓﻪﺳﯿﻨﺪه ﯾﻮﻟﺪاش ﻫﻔﺘﻪﻟﯿﮏ درﮔﯽ ﺳﯽ،ﺳﻮْﻧﺮا اﻧﻘﻼب ﯾﻮﻟﻮﻧﺪا آﯾﻠﯿﻖ درﮔﯽﺳﯽ ،ﺳﻮْﻧﺮا ﯾﺌﻨﯽ ﯾﻮل آدي اﯾﻠﻪ اوچ آﯾﻠﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ ادﺑﯽ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ و
ﺳﻮْﻧﺮا اﻧﺠﻤﻦ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ ﻃﺮﻓﯿﻨﺪن ﺑﻮﻟﺘﻦ ﻋﻮﻧﻮاﻧﻠﯽ آﯾﻠﯿﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ درﮔﯽﯾﻪ ﺑﺎش ﯾﺎزارﻟﯿﻖ و رﻫﺒﺮﻟﯿﮏ اﺋﺘﺪي  1368ـﻨﺠﯽ
اﯾﻠﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﮔﻮﻧﺪهﻟﯿﮕﯽ ﻃﺮﻓﯿﻨﺪن ﻫﻔﺘﻪﻟﯿﮏ ﺗﻮرﮐﺠﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭼﯿﺨﺎرﻣﺎﻏﺎ دﻋﻮت اوْﻟﺪو و  14اﯾﻞ ) 1382ـﻨ ﺠﯽ اﯾﻠﻪ ﻗﺪهر( تۆرﮐﺠﻪ ﺳﻬﻨﺪ
ﻫﻔﺘﻪ ﻟﯿﮕﯽ ﻧﯽ ﮔﻮﻧﺪهﻟﯿﮏ ﻗﻄﻌﯿﻨﺪه ﺑﻮراﺧﯿﻠﯿﺸﺎ وﺋﺮدي .
دوْﮐﺘﻮر ح .م .ﺻﺪﯾﻖ اﯾﺮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﺮ ﭼﻮخ ﺑﯿﻠﯿﻢ ﯾﻮردﻻرﯾﻨﺪا آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﻠﯽ و اﯾﺮان ﺗﻮرك ﻃﻠﺒﻪﻟﺮيﻧﯿﻦ اﯾﺴﺘﻪﮔﯽ اوزهره  1369ـﻨﺠﯽ اﯾﻠﺪن ﺗﻮرﮐﺠﻪ
دﯾﻞ و ادﺑﯿﺎت ﮐﯿﻼﺳﻼرﯾﻨﺪا ﺣﺎﺿﯿﺮ اوْﻟﻤﻮش و ﺗﺪرﯾﺲ اﺋﺘﻤﯿﺸﺪﯾﺮ .اﯾﻠﮏ تۆرﮐﺠﻪ ﮐﯿﻼﺳﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﯿﻠﻢ ﯾﻮردوﻧﻮن ﻃﯿﺐ ﺑﯿ ﻠﯿﻤﻠﺮي ﺑﯿﻠﯽﯾﻮردوﻧﺪا
ﺗﺎﺳﯿﺲ و اداره اﺋﺘﻤﯿﺸﺪﯾﺮ .ﺑﻮ ﺑﯿﻠﯽ ﯾﻮردوﻧﺪا اﯾﺠﺮا اﺋﺪﯾﻠﻦ ﺗﻮرﮐﺠﻪ ﻗﺮاﻣﺮ درﺳﯽ ﺑﯿﺮ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯿﺞ اوﻻراق ﯾﺎواش  -ﯾﺎواش ﺑﻮﺗﻮن ﺑﯿﻠﯿﻢ ﯾﻮردوﻻرﯾﻨﺎ
ﯾﺎﯾﯿﻠﻤﯿﺶ و ﻫﺎﻣﻤﯿﺴﯿﻨﺪا اﯾﺠﺮا اﺋﺪﯾﻠﻤﯿﺸﺪﯾﺮ .ﺑﻮ اﯾﻠﮏ ﺗﻮرﮐﺠﻪ دﯾﻞ ﺑﯿﻠﮕﯿﺴﯽ ﮐﯿﻼﺳﯿﻨﺎ او زاﻣﺎن ﺗﻬﺮاﻧﺪا ﯾﺎﺷﺎﯾﺎن ﺑﯿﺮ ﭼﻮخ ادﺑﯿﺎت ﺳﺌﻮرﻟﺮ اﯾﺸﺘﯿﺮاك
اﺋﺪﯾﺮدﯾﻠﺮ .ﺳﻮْﻧﺮا ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ﺑﯿﻠﯽﯾﻮردي ﺑﻮ درﺳﯽ ﺗﺪرﯾﺲ اﺋﺘﻤﮏ اوﭼﻮن دوْﮐﺘﻮر ﺻﺪﯾﻖدن دﻋﻮت اﺋﺘﺪي .او ﺑﯿﻠﯿﻢ ﯾﻮردوﻧﺪا ﻓﻀﻮﻟﯽﻧﯿﻦ
ﻏﺰﻟﻠﺮيﻧﯿﻦ ﺷﺮﺣﯽ ﺗﺪرﯾﺲ اوْﻟﻮﻧﻮردي .اوﻧﺪان ﺳﻮْﻧﺮا اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ ﺑﯿﻠﯽ ﯾﻮردوﻧﺪا ،ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﯿﻠﯽﯾﻮردوﻧﺪا ،ﺗﻬﺮان آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﻠﯽﯾﻮردوﻻري
واﺣﺪﻟﺮﯾﻨﺪه و  1370اون اﯾﻠﻠﯿﮕﯿﻨﺪه اﺻﻔﻬﺎن ،ﺗﺒﺮﯾﺰ ،اورﻣﯿﻪ ،زﻧﮕﺎن ،ﺳﯿﻤﻨﺎن ،ﻫﻤﺪان و  ...ﺑﯿﻠﯽﯾﻮردوﻻرﯾﻨﺪا دوْﮐﺘﻮر ﺻﺪﯾﻖ ﮔﺌﺪﯾﺐ ﻫﺮ ﻫﺮهﺳﯿﻨﺪه ﺑﯿﺮ
و ﯾﺎ اﯾﮑﯽ ﯾﺎري اﯾﻞ ﺗﺪرﯾﺲ اﺋﺪﯾﺮدي .بۇ ﺑﯿﻠﯿﻢﯾﻮردوﻻري اوﭼﻮن آﺷﺎﻏﯿﺪاﮐﯽ ﮐﯿﺘﺎﺑﻼري ﻧﺸﺮ اﺋﺘﺪﯾﺮدي :
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهي ﻣﺘﻮن ﻧﻈﻢ و ﻧﺜﺮ ﺗﺮﮐﯽ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهي ﻣﺘﻮن ﻧﻈﻢ ﺗﺮﮐﯽ
ﺗﻮرﮐﺠﻪ دﯾﻞ ﺑﯿﻠﮕﯿﺴﯽ
ﻓﻀﻮﻟﯽ ﻏﺰﻟﻠﺮﯾﻨﯿﻦ ﺷﺮﺣﯽ
ﺑﻮ ﮐﯿﻼﺳﻼرﯾﻦ دﯾﻞ ﺑﯿﻠﮕﯿﺴﯽ درﺳﻠﺮﯾﻨﯽ دوْﮐﺘﻮر ﺻﺪﯾﻘﯿﻦ ﻃﻠﺒﻪﻟﺮي ده ﯾﯿﻐﯿﺐ ﻧﺸﺮ اﺋﺘﻤﯿﺸﻠﺮ .او ﺟﻤﻠﻪده اﺻﻔﻬﺎن ﺑﯿﻠﯽ ﯾﻮردوﻧ ﺪا ﻃﻠﺒﻪﻟﯿﮏ
اﺋﺪن ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻧﺎﺋﺒﯽ اؤز اوﺳﺘﺎدﯾﻨﯿﻦ درﺳﻠﺮﯾﻨﯽ دﮐﺘﺮ ﺻﺪﯾﻘﯿﻦ دﯾﻞ ﺑﯿﻠﯿﻢ درﺳﻠﯿﮕﯽ آدي اﯾﻠﻪ ﻧﺸﺮ اﺋﺘﻤﯿﺸﺪﯾﺮ.
اﺳﺘﺎد دﮐﺘﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺑﻮ ﮔﻮن اﯾﺮاﻧﺪا ﭼﻮخ ﺟﻬﺘﻠﯽ ﺑﯿﺮ ﻋﺎﻟﯿﻢ و ﺗﻮرﮐﻠﻮﻗﺪو ﺑﻮ ﯾﻮروﻟﻤﺎز اﻧﺴﺎن اوﺳﺘﻪ ﻗﯿﺪ اوﻻن ﮐﯿﻤﯽ ﺑﺎﺟﺎرﯾﻘﻠﯽ ژورﻧﺎﻟﺴﯿﺖ ،دﯾﻠﭽﯽ،
ﺷﺎﻋﺮ ،ﻣﻨﺘﻘﺪ ،ادﺑﯿﺎت ﺷﻮﻧﺎس ،داﻫﯽ ﺑﯿﺮ ﻣُﺪرس ...دﯾﺮ.
اﺳﺘﺎد ﻧﺸﺮ اﺋﺘﺪﯾﮕﯽ ﮐﺘﺎﺑﻼرﯾﻦ ﺳﺎﯾﻨﯽ ﺳﺎﯾﻤﺎق ﺑﺌﻠﻪ ﺳﺎﻋﺘﻠﺮ واﺧﺖ اﯾﺴﺘﻪ ﯾﯿﺮ .اﺳﺘﺎدﯾﻦ اﯾﺸﻠﺪﯾﮕﯽ ﮐﺘﺎﺑﻼر ﭼﺌﺸﯿﺪﻟﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻻرا ﻋﺎﯾﺪ ﮐﺘﺎﺑﻼردﯾﺮ .درام،
ﺷﻌﺮ ،ﻟﻐﺖ،ﺷﻌﺮ،ﻓﻮﻟﮑﻠﻮر،ﻋﺎﺷﯿﻖ ادﺑﯿﺎﺗﯽ،دﯾﻞ ﮔﺮاﻣﺌﺮﮐﺘﺎﺑﻼري ،ﻗﺪﯾﻢ داش ﯾﺎزﯾﻼرﯾﻨﯽ اﯾﻀﺎح اﺋﺪن ﮐﺘﺎﺑﻼر و ﺳﺎﯾﺮه.
اﺳﺘﺎدﯾﻦ ﻧﺎدر اﯾﺸﻠﺮﯾﻨﺪن ﺑﯿﺮي ﻧﺸﺮ اﺋﺘﺪﯾﮕﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺷﺎﻋﺮﻟﺮﯾﻦ دﯾﻮاﻧﻼرﯾﻨﺎ ﯾﺎزدﯾﻐﯽ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯿﺠﻼردﯾﺮ .اﺳﺘﺎدﯾﻦ ﭼﻮخ ﮔﻨﯿﺶ ﺣﺎﻟﺪا ﯾﺎزدﯾﻐﯽ ﺑﻮ
ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯿﺠﻼر ادﺑﯿﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯿﻤﯿﺰده ﻗﺎﻻرﻗﯽ و اوﻧﻤﻠﯽ اﯾﺸﻠﺮدن ﺑﯿﺮﯾﺪﯾﺮ.
اﺳﺘﺎد دﮐﺘﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﻫﻤﯽ ده ﺑﺎﺟﺎرﯾﻘﻠﯽ ﺑﯿﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭼﯽ دﯾﺮ .ﺷﻌﺮدن ﺑﺎﺷﻘﺎ اﺳﺘﺎد دﯾﻮان اﻟﻠﻐﺎت ﺗﺮﮐﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﯿﻤﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻋﺮب دﯾﻠﯿﻨﺪن ﭼﻮخ
اوﺧﻮﻧﺎﺟﺎﻗﻠﯽ ﺑﯿﭽﯿﻤﺪه ﻓﺎرﺳﺠﺎﯾﺎ ﭼﺌﻮﯾﺮﯾﺒﻠﺮ .ﭼﺌﻮﯾﺮﻣﻪ ﻟﺮﯾﻨﺪن او ﺟﻤﻠﻪ دن ﻓﻀﻮﻟﯽ ﻧﯿﻦ ﻓﺮﺳﺠﺎ ﻏﺰﻟﻠﺮي و ﯾﺎ ﭼﺎﻏﺪاش ﺷﻌﺮﯾﻤﯿﺰدن ﻓﺎرﺳﺠﺎﯾﺎ ﻗﯿﻤﺘﻠﯽ
ﮐﺘﺎﺑﻼر ﻧﺸﺮ اﺋﺪﯾﺒﻠﺮ اوﺟﻤﻠﻪ دن اوﺷﺎﻗﻠﯿﻘﺪان ﻣﻨﻪ ﯾﻮﻟﺪاش اوﻻن آﺛﺎر ﺷﻌﺮاي آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﮐﺘﺎﺑﯽ.
اﺳﺘﺎدﯾﻦ اﺛﺮﻟﺮﯾﻦ ﺑﺌﻠﻪ ﺳﯿﺮاﻻﯾﺎ ﺑﯿﻠﺮﯾﮏ :
 - 1ﯾﺎراﺗﺪﯾﻐﯽ اﺛﺮﻟﺮ ﻗﯿﺮخ ﺟﯿﻠﺪدن ﭼﻮﺧﺪور
 - 2رداﮐﺘﻪ و ﺗﻮﭘﻼﻣﺎ اﺛﺮﻟﺮ ﺳﺎﯾﯽ اﻟﻠﯽ ﺟﯿﻠﺪدن ﭼﻮﺧﺪور ﺑﻮ اﺛﺮﻟﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪﯾﻤﻪ ﻟﺮي اﺳﺘﺎدﯾﻦ ﺗﺎﻟﯿﻒ اﺛﺮﻟﺮﯾﻨﻪ ﮔﺮك آرﺗﯿﻠﯿﺮﺳﯿﻦ.
 - 3ﺗﺮﺟﯿﻤﻪ و ﯾﺎ ﭼﺌﻮﯾﺮﻣﻪ ﺑﻮ اﺛﺮﻟﺮﯾﻨﺪه ﺳﺎﯾﯽ اﻟﻠﯽ دن ﭼﻮﺧﺪور .ﺑﻮ اﺛﺮﻟﺮﯾﻨﺪه ﻣﻘﺪﯾﻤﻪ ﻟﺮي اﺳﺘﺎدﯾﻦ ﯾﺎراﺗﺪﯾﻐﯽ اﺛﺮﻟﺮه ﺷﺎﻣﯿﻞ اوﻟﻤﺎﻟﯽ دﯾﺮﻻر.
 - 4ﭼﺌﺸﯿﺪﻟﯽ درﮔﯿﻠﺮو ﻗﺎزﺋﺘﻠﺮده ﯾﺎدﯾﻐﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻟﺮ و اﺳﺘﺎدﻻ آﭘﺎرﯾﻼن داﻧﯿﺸﯿﻘﻼر اﮔﺮ ﺗﻮﭘﻼﻧﺎرﺳﺎ ﭼﻮخ ﺟﯿﻠﺪﯾﻠﯽ ﮐﺘﺎب اوﻻر

Sayfa 13
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BU YOL NƏ UZUN OLDU
Aygün SADIQ
Həyat kədərdən savay bir hiss yaşatmayanda,
Könül bircə gün belə sevinci dadmayanda,
Taleyin gərdişinə gücümüz çatmayanda
Barışmaq lazım oldu.
Gerçək ömürdə belə, arzular xəyal çıxdı,
Bəxtimizə əzəldən yüz cürə zaval çıxdı,
Qismət paylanılanda hər kəsə vüsal çıxdı,
Önümüzdə bir dənə ayrılıq kartı vardıO da ki, bizim oldu.
Hərəmiz bir tərəfə yön aldıq gəmi kimi,
Cavan ömür illəri biçildi zəmi kimi,
Ağır sitəm varmıdır həsrət sitəmi kimi?
Bizim sevgi nəğməmiz gör nə qədər kədərli,
Gör necə həzin oldu...
Çox dedilər, təkliyin at daşını, xoş yaşa,
Nə vaxtadək kənardan edəcəksən tamaşa?
Həyatın yollarına çıxginən məmnun, qoşa ...
Axır, evləndirdilər(Mənim bir dənə oğlum,
Səninsə qızın oldu.)....
Dünyanın sakinləri yamanca qəddar imiş,
Gör nə qədər maneə, neçə əngəl var imiş,
Bu dünyada qovuşmaq qismətdən kənar imiş,
Səni göstərən yolu ha gəlirəm, azalmır,
Bu yol nə uzun oldu!

Əbədi Körpû

١٣٩٨ ﻣﺮداد. اﯾﻨﺠﯽ ﺳﺎی ﯾﺎی١٠

ادﺑﯽ ﮐﺆرﭘﻮ

ﺑﻮ ﯾﻮل ﻧﻪ اوزون اوﻟﺪو
آﯾﮕﻮن ﺻﺎدﯾﻖ

،ﺣﯿﺎت ﮐﺪردن ﺳﺎواي ﺑﯿﺮ ﺣﯿﺲ ﯾﺎﺷﺎﺗﻤﺎﯾﺎﻧﺪا
،ﮐﺆﻧﻮل ﺑﯿﺮﺟﻪ ﮔﻮن ﺑﺌﻠﻪ ﺳﺌﻮﯾﻨﺠﯽ دادﻣﺎﯾﺎﻧﺪا
ﻃﺎﻟﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺸﯿﻨﻪ ﮔﻮﺟﻮﻣﻮز ﭼﺎﺗﻤﺎﯾﺎﻧﺪا
.ﺑﺎرﯾﺸﻤﺎق ﻻزﯾﻢ اوﻟﺪو
، آرزوﻻر ﺧﯿﺎل ﭼﯿﺨﺪي،ﮔﺌﺮﭼﮏ ﻋﺆﻣﻮرده ﺑﺌﻠﻪ
،ﺑﺨﺘﯿﻤﯿﺰه ازﻟﺪن ﯾﻮز ﺟﻮره زاوال ﭼﯿﺨﺪي
،ﻗﯿﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﻼﻧﯿﻼﻧﺪا ﻫﺮ ﮐﺴﻪ ووﺻﺎل ﭼﯿﺨﺪي
-اؤﻧﻮﻣﻮزده ﺑﯿﺮ دﻧﻪ آﯾﺮﯾﻠﯿﻖ ﮐﺎرﺗﯽ واردي
. ﺑﯿﺰﯾﻢ اوﻟﺪو،او دا ﮐﯽ
،ﻫﺮه ﻣﯿﺰ ﺑﯿﺮ ﻃﺮﻓﻪ ﯾﺆن آﻟﺪﯾﻖ ﮔﻤﯽ ﮐﯿﻤﯽ
،ﺟﺎوان ﻋﺆﻣﻮر اﯾﻠﻠﺮي ﺑﯿﭽﯿﻠﺪي زﻣﯽ ﮐﯿﻤﯽ
آﻏﯿﺮ ﺳﯿﺘﻢ وارﻣﯿﺪﯾﺮﺣﺴﺮت ﺳﯿﺘﻤﯽ ﮐﯿﻤﯽ؟
،ﺑﯿﺰﯾﻢ ﺳﺌﻮﮔﯽ ﻧﻐﻤﻪﻣﯿﺰ ﮔﺆر ﻧﻪ ﻗﺪرﮐﺪرﻟﯽ
...ﮔﺆر ﻧﺌﺠﻪ ﺣﺰﯾﻦ اوﻟﺪو
، ﺧﻮش ﯾﺎﺷﺎ، ﺗﮑﻠﯿﮕﯿﻦ آت داﺷﯿﻨﯽ،ﭼﻮخ دﺋﺪﯾﻠﺮ
ﻧﻪ واﺧﺘﺎدك ﮐﻨﺎردان اﺋﺪهﺟﮑﺴﻦ ﺗﺎﻣﺎﺷﺎ؟
...  ﻗﻮﺷﺎ،ﺣﯿﺎﺗﯿﻦ ﯾﻮﻟﻼرﯾﻨﺎ ﭼﯿﺨﮕﯿﻨﺎن ﻣﻤﻨﻮن
، اﺋﻮﻟﻨﺪﯾﺮدﯾﻠﺮ)ﻣﻨﯿﻢ ﺑﯿﺮ دﻧﻪ اوﻏﻠﻮم،آﺧﯿﺮ
....(.ﺳﻨﯿﻨﺴﻪ ﻗﯿﺰﯾﻦ اوﻟﺪو
،دوﻧﯿﺎﻧﯿﻦ ﺳﺎﮐﯿﻨﻠﺮي ﯾﺎﻣﺎﻧﺠﺎ ﻏﺪار اﯾﻤﯿﺶ
، ﻧﺌﭽﻪ اﻧﮕﻞ وار اﯾﻤﯿﺶ،ﮔﺆر ﻧﻪ ﻗﺪر ﻣﺎﻧﻊ
،ﺑﻮ دوﻧﯿﺎدا ﻗﻮووﺷﻤﺎق ﻗﯿﺴﻤﺘﺪن ﮐﻨﺎر اﯾﻤﯿﺶ
، آزاﻟﻤﯿﺮ،ﺳﻨﯽ ﮔﺆﺳﺘﺮن ﯾﻮﻟﻮ ﻫﺎ ﮔﻠﯿﺮم
!ﺑﻮ ﯾﻮل ﻧﻪ اوزون اوﻟﺪو

Sayfa 14
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DİVANƏLƏR DİVANƏSİ
Xeyrullah ÇƏLİŞ
Məzar Şərif
ey sənin hicrində mən divanələr divanəsi,
içmədən şəhdi ləbin, peymanələr pimanəsi.
can qüşi etmiş nəzər sünbül sitanın bircə kəz,
bağlanibdir əl - əyaq zülanələr zülanəsi.
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دﯾﻮاﻧﻪ ﻻر دﯾﻮاﻧﻪ ﺳﯽ

ﺧﯿﺮاﷲ م "ﭼﻠﯿﺶ"
ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ .

اي ﺳﻨﯿﻨﮓ ﻫﺠﺮﯾﻨﮕﺪه ﻣﻦ دﯾﻮاﻧﻪ ﻻر دﯾﻮاﻧﻪ ﺳﯽ
اﯾﭽﻤﻪ دن ﺷﻬﺪي ﻟﺒﯿﻨﮓ ،ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻻر ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺳﯽ
ﺟﺎن ﻏﻮﺷﯽ اﯾﻼب ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺒﻞ ﺳﺘﺎﻧﯿﻨﮓ ﺑﯿﺮﺟﻪ ﮐﺰ
ﺑﺎﻏﻠﻪ ﻧﯿﭙﺪﯾﺮ إل  -أﯾﺎق زوﻻﻧﻪ ﻻر زوﻻﻧﻪ ﺳﯽ
ﮔﻮن ﺑﻮﯾﯽ ﺳﻨﺴﯿﺰﻟﯿﮕﯿﻨﮓ دردي ﺑﻠﻦ ﻫﺮﮔﯿﺠﻪ ﻟﺮ
ﺑﻮﻟﺪي ﻣﻨﺰل -ﻣﺴﮑﻨﯿﻢ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﻻر ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺳﯽ

gün boyu sənsizligin dərdi ilən hərgecələr
oldu mənzil-məskənim meyxanələr meyxanəsi.

ﻏﺎﻟﻤﺎدي آﻧﮕﯿﻢ ﺑﺎﺷﯿﻤﺪا ﻫﻢ ﻣﺪار ﺟﺴﻤﯿﻢ ارا
اﯾﻨﺪي دأل ﻣﻦ اوﻧﮕﮑﯽ اول ﻓﺮزاﻧﻪ ﻻر ﻓﺮزاﻧﻪ ﺳﯽ

qalmadı əqlim başımda həm mədar cismim əra,
ındı dal mən oncə ki ol fərzanələr fərzanəsi.

ﺑﻮل ﻧﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﻓﺮﻗﺘﯿﻨﮓ ﺟﺎﻧﯿﻢ آﻻر اؤﻟﺪﯾﺮﻣﻪ دن
ﮐﺎﺷﮑﯽ اؤﻟﺴﻪ م ﺑﻮﻟﻤﻪ دن ﺳﺮﺳﺎﻧﻪ ﺳﺮﺳﺎﻧﻪ ﺳﯽ

bu nə hikkmət firqətin canım alar öldirmədən,
kaşkı ölsəm olmadan sərsanələr sərsanəsi.
”ta haçan fəryad, fəğan o şikvələr qilsin “çəliş
gəl gülüm tapsın nişat qəmxanələr qəmxanəsi.

ﺗﺎ ﻗﭽﺎن ﻓﺮﯾﺎد ،ﻓﻐﺎن و ﺷﮑﻮه ﻟﺮ ﻗﯿﻠﺴﯿﻦ ﭼﻠﯿﺶ
ﮔﺌﻞ ﮔﻠﻮم ﺗﺎﭘﺴﯿﻦ ﻧﺸﺎط ﻏﻤﺨﺎﻧﻪ ﻻر ﻏﻤﺨﺎﻧﻪ ﺳﯽ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺗﻮرﮐﺠﻪ ﺳﯿﻠﻪ
دﯾﻮاﻧﻪ ﻻر دﯾﻮاﻧﻪ ﺳﯽ
ﺧﯿﺮاﷲ م "ﭼﻠﯿﺶ"
ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ.
اي ﺳﻨﯿﻦ ﻫﺠﺮﯾﻨﺪه ﻣﻦ دﯾﻮاﻧﻪ ﻟﺮ دﯾﻮاﻧﻪ ﺳﯽ
اﯾﭽﻤﻪ دن ﺷﻬﺪي ﻟﺒﯿﻦ ،ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻟﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺳﯽ
ﺟﺎن ﻗﻮﺷﯽ اﺋﺘﻤﯿﺶ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺒﻞ ﺳﺘﺎﻧﯿﻦ ﺑﯿﺮﺟﻪ ﮐﺰ
ﺑﺎﻏﻼ ﻧﯿﺒﺪﯾﺮ ال  -اﯾﺎق زوﻻﻧﻪ ﻟﺮ زوﻻﻧﻪ ﺳﯽ
ﮔﻮن ﺑﻮﯾﻮ ﺳﻨﺴﯿﺰﻟﯿﮕﯿﻦ دردي اﯾﻠﻦ ﻫﺮﮔﺌﺠﻪ ﻟﺮ
اوﻟﺪو ﻣﻨﺰل -ﻣﺴﮑﻨﯿﻢ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﻟﺮ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺳﯽ
ﻗﺎﻟﻤﺎدي ﻋﻘﻠﯿﻢ ﺑﺎﺷﯿﻤﺪا ﻫﻢ ﻣﺪار ﺟﺴﻤﯿﻢ ارا
اﯾﻨﺪي دال ﻣﻦ اوﻧﺠﻪ ﮐﯽ اول ﻓﺮزاﻧﻪ ﻟﺮ ﻓﺮزاﻧﻪ ﺳﯽ
ﺑﻮ ﻧﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﻓﺮﻗﺘﯿﻦ ﺟﺎﻧﯿﻢ آﻻر اؤﻟﺪﯾﺮﻣﻪ دن
ﮐﺎﺷﮑﯽ اؤﻟﺴﻪ م اوﻟﻤﺎدان ﺳﺮﺳﺎﻧﻪ ﻟﺮ ﺳﺮﺳﺎﻧﻪ ﺳﯽ
ﺗﺎ ﻫﺎﭼﺎن ﻓﺮﯾﺎد ،ﻓﻐﺎن و ﺷﮑﻮه ﻟﺮ ﻗﯿﻠﺴﯿﻦ ﭼﻠﯿﺶ
ﮔﻞ ﮔﻮﻟﻢ ﺗﺎﭘﺴﯿﻦ ﻧﺸﺎط ﻏﻤﺨﺎﻧﻪ ﻟ ﺮ ﻏﻤﺨﺎﻧﻪ ﺳﯽ
زوﻻق – ال و اﯾﺎق ﺑﺎﻏﻼﻣﺎق اوﭼﻮن اﯾﺸﻠﻨﻦ وﺳﯿﻠﻪ
ﺳﺮﺳﺎم – ﺳﺮﺳﻢ  ،ﺑﺎﺷﯿﻨﯽ اﯾﺘﯿﺮﻣﯿﺶ
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دﯾﯿﺸﯿﮏ دوﺷﻤﻮﺷﻮك

DƏYİŞİK DÜŞMÜŞÜK
Əjdər Ol
Sizin aranızdan bəlkə də qaçdım,
Şərik yox dərdini bölən adama.
Bəlkə də dözməyib sirrimi açdım,
Özgə planetdən gələn adama.

اژدر اول
،ﺳﯿﺰﯾﻦ آراﻧﯿﺰدان ﺑﻠﮑﻪ ده ﻗﺎﭼﺪﯾﻢ
.ﺷﺮﯾﮏ ﯾﻮخ دردﯾﻨﯽ ﺑﺆﻟﻦ آداﻣﺎ
،ﺑﻠﮑﻪ ده دؤزﻣﻪ ﯾﯿﺐ ﺳﯿﺮرﯾﻤﯽ آﭼﺪﯾﻢ
.اؤزﮔﻪ ﭘﻼﻧﺌﺘﺪن ﮔﻠﻦ آداﻣﺎ

Soyuq qarşılayıb belə küskünü,
O da şikayətə başlayacaqmı?!
Yerinin sirrini açan miskini,
Göydən gələn adam xoşlayacaqmı?!

،ﺳﻮﯾﻮق ﻗﺎرﺷﯿﻼﯾﯿﺐ ﺑﺌﻠﻪ ﮐﻮﺳﮑﻮﻧﻮ
!او دا ﺷﯿﮑﺎﯾﺘﻪ ﺑﺎﺷﻼﯾﺎﺟﺎﻗﻤﯽ؟
،ﯾﺌﺮﯾﻨﯿﻦ ﺳﯿﺮرﯾﻨﯽ آﭼﺎن ﻣﯿﺴﮑﯿﻨﯽ
!ﮔﺆﯾﺪن ﮔﻠﻦ آدام ﺧﻮﺷﻼﯾﺎﺟﺎﻗﻤﯽ؟

Mənim güvəndiyim o boşqab – gəmi,
Yaxşını yamandan seçmədi bəlkə.
Duyub dediklərim Yerdəki kimi,
Göydə də bir işə keçmədi bəlkə.

، ﮔﻤﯽ- ﻣﻨﯿﻢ ﮔﻮوَﻧﺪﯾﮕﯿﻢ او ﺑﻮﺷﻘﺎب
.ﯾﺎﺧﺸﯿﻨﯽ ﯾﺎﻣﺎﻧﺪان ﺳﺌﭽﻤﻪدي ﺑﻠﮑﻪ
،دوﯾﻮب دﺋﺪﯾﮑﻠﺮﯾﻢ ﯾﺌﺮدهﮐﯽ ﮐﯿﻤﯽ
.ﮔﺆﯾﺪه ده ﺑﯿﺮ اﯾﺸﻪ ﮐﺌﭽﻤﻪدي ﺑﻠﮑﻪ

Kaş göydən gələnim dərd bilən ola,
Bəlkə o da bizə dərdi-sər gəlir.
Bəlkə tanrı dözmür bu qalmaqala,
Meracdan təzə bir peyğəmbər gəlir?!
Bəlkə kimsə onu didərgin salıb,
Başqa planetə ümiddir o da.
Bəlkə mənim kimi havada qalıb,
Yer tapmır özünə quruda, suda.
Bəlkə də günahlar heç bizdə deyil,
Dəyişik düşmüşük, o, gəl-getdədir.
Bəlkə mənim yerim Yer üstə deyil,
Uzaqda, özgə bir planetdədir.

Əbədi Körpû

،ﮐﺎش ﮔﺆﯾﺪن ﮔﻠﻨﯿﻢ درد ﺑﯿﻠﻦ اوﻻ
. ﺳﺮ ﮔﻠﯿﺮ-ﺑﻠﮑﻪ او دا ﺑﯿﺰه دردي
،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎﻧﺮي دؤزﻣﻮر ﺑﻮ ﻗﺎﻟﻤﺎﻗﺎﻻ
!ﻣﻌﺮاﺟﺪان ﺗﺰه ﺑﯿﺮ ﭘﺌﯿﻐﻤﺒﺮ ﮔﻠﯿﺮ؟
،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﯿﻤﺴﻪ اوﻧﻮ دﯾﺪرﮔﯿﻦ ﺳﺎﻟﯿﺐ
.ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭘﻼﻧﺌﺘﻪ اوﻣﯿﺪدﯾﺮ او دا
،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﯿﻢ ﮐﯿﻤﯽ ﻫﺎوادا ﻗﺎﻟﯿﺐ
. ﺳﻮدا،ﯾﺌﺮ ﺗﺎﭘﻤﯿﺮ اؤزوﻧﻪ ﻗﻮرودا
،ﺑﻠﮑﻪ ده ﮔﻮﻧﺎﻫﻼر ﻫﺌﭻ ﺑﯿﺰده دﺋﯿﯿﻞ
.ﮔﺌﺘﺪهدﯾﺮ- ﮔﻞ، او،دﯾﯿﺸﯿﮏ دوﺷﻤﻮﺷﻮك
،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﯿﻢ ﯾﺌﺮﯾﻢ ﯾﺌﺮ اوﺳﺘﻪ دﺋﯿﯿﻞ
. اؤزﮔﻪ ﺑﯿﺮ ﭘﻼﻧﺌﺘﺪهدﯾﺮ،اوزاﻗﺪا
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ادﺑﯽ ﮐﺆرﭘﻮ

اﯾﺴﺘﻌﺪادﺳﯿﺰ

İSTEDADSIZ
Yusif NƏĞMƏKAR
İstedadsız
adsız-dadsız
təamdı,
İstedadsız
odsuz
tiyandı.
İstedadsız adamNadan kələyi,
Vaxtsız əsən səhra küləyi.
İstedadsız adamMəhsul verməyəcək əkili,
Adamın özü yox,
Quruca şəkili.
İstedadsız adamSürtük, sırtıq,
Ağzı yırtıq və artıq...
İstedadsızAdsız.
Nə kür, nə mağıl...
Kinli,
Xain,
Paxıl.
İstedadsız adamGopdan üzü ağ
Xəyanətə ən yaxın.
Həyatdan çox uzaq...
Harda aş orda baş.
İstedadsız adamKəmfürsət, hövsələsiz,
Talançı olur
Yalanın özü kimi
yalançı olur.
İstedadsız adam İçilməsi müşkül mey,
Çalınmaz ney.
İstedadsız adamAdamdan başqa hər şey...

Əbədi Körpû

١٣٩٨ ﻣﺮداد. اﯾﻨﺠﯽ ﺳﺎی ﯾﺎی١٠

ﯾﻮﺳﯿﻒ ﻧﻐﻤﮑﺎر
اﯾﺴﺘﻌﺪادﺳﯿﺰ
دادﺳﯿﺰ-آدﺳﯿﺰ
،ﺗﺎﻣﺪي
اﯾﺴﺘﻌﺪادﺳﯿﺰ
اودﺳﻮز
.ﺗﯿﯿﺎﻧﺪي
-اﯾﺴﺘﻌﺪادﺳﯿﺰ آدام
،ﻧﺎدان ﮐﻠﮕﯽ
.واﺧﺘﺴﯿﺰ اﺳﻦ ﺻﺤﺮا ﮐﻮﻟﮕﯽ
-اﯾﺴﺘﻌﺪادﺳﯿﺰ آدام
،ﻣﺤﺼﻮل وﺋﺮﻣﯿﻪﺟﮏ اﮐﯿﻠﯽ
،آداﻣﯿﻦ اؤزو ﯾﻮخ
.ﻗﻮروﺟﺎ ﺷﮑﯿﻠﯽ
-اﯾﺴﺘﻌﺪادﺳﯿﺰ آدام
، ﺳﯿﺮﺗﯿﻖ،ﺳﻮرﺗﻮك
...آﻏﺰي ﯾﯿﺮﺗﯿﻖ و آرﺗﯿﻖ
-اﯾﺴﺘﻌﺪادﺳﯿﺰ
.آدﺳﯿﺰ
... ﻧﻪ ﻣﺎﻏﯿﻞ،ﻧﻪ ﮐﻮر
،ﮐﯿﻨﻠﯽ
،ﺧﺎﯾﻦ
.ﭘﺎﺧﯿﻞ
-اﯾﺴﺘﻌﺪادﺳﯿﺰ آدام
ﮔﻮﭘﺪان اوزو آغ
.ﺧﯿﺎﻧﺘﻪ ان ﯾﺎﺧﯿﻦ
...ﺣﯿﺎﺗﺪان ﭼﻮخ اوزاق
- ﻫﺎردا آش
.اوردا ﺑﺎش
-اﯾﺴﺘﻌﺪادﺳﯿﺰ آدام
، ﺣﺆوﺻﻠﻪﺳﯿﺰ،ﮐﻢ ﻓﻮرﺻﺖ
ﺗﺎﻻﻧﭽﯽ اوﻟﻮر
ﯾﺎﻻﻧﯿﻦ اؤزو ﮐﯿﻤﯽ
.ﯾﺎﻻﻧﭽﯽ اوﻟﻮر
- اﯾﺴﺘﻌﺪادﺳﯿﺰ آدام
،اﯾﭽﯿﻠﻤﻪﺳﯽ ﻣﻮﺷﮑﻮل ﻣﺌﯽ
.ﭼﺎﻟﯿﻨﻤﺎز ﻧﺌﯽ
-اﯾﺴﺘﻌﺪادﺳﯿﺰ آدام
...آداﻣﺪان ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻫﺮ ﺷﺌﯽ
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O'ZBEKISTONGA
Saqıb RƏŞTABADI
Zülaləbonu_XALIQOVA

Görəsən bağlayacaq hansı yetən çağ yaramı?
Yarı yadlarda didərgin, yarı çılpağ yaramı.
Hələdir çöldə bu kaftarlara paylanmadayam,
Gəl barı ağı de oxşa, ana dağ -dağ yaramı.
Doxsan ildir babalar sağlığına lallaşıram
öz evimdə hürüşür bir sürü yaltağ yaramı!
Qarabağda qaraqançil yaramı mürgülədim,
urmuda yatdı diyə duzladılar ağ yaramı.
Bir ömür yadlar üçün qardaşa çəkdik tətigi,
bu külək əsdirəcəkdir hələ zağ -zağ yaramı.
Yanıram indimi, keçmişlərimi göynəyirəm!
və canımdır eləyir körpəcə şıltağ yaramı.
Yeddi böl yeddiyə gömdür məni saqib bilirəm
birləşibsə sağadar yeddi bu toprağ yaramı

ﻏﺰل

Tushlarimga kirgandi to'lqin,
Upishgancha yomg'irlar bilan.
Sohilida yurgancha yupin,
Dengiz bilan sirlashdim dildan.
Orzularim muralab boqar,
Kaspiyning oq kemalariga,
Tomirimda jo'shib qon oqar,
Boqqanimda dilbarlariga.
She'r o'qiyman ,quvnab to'liqib,
Taraladi sasim har yonga.
Qardosh xalqlar qarshisida jim,
Yuzlanaman O'ZBEKISTONGA.
Türkcəsi
Mirzahid MUZAFFER
Dalga gördüm rüyalarımda,
Öpüşerken yağmurlar ile.
Sahilinde yürüyüb yavaş,
Sırlarım söyledim denize.

ﺛﺎﻗﺐ رﺷﺖ آﺑﺎدي

ﮔﻮره ﺳﻦ ﺑﺎﻏﻠﯿﯿﺎﺟﺎق ﻫﺎﻧﺴﯽ ﯾﺌﺘﻦ ﭼﺎغ ﯾﺎراﻣﯽ؟
. ﯾﺎري ﭼﯿﻠﭙﺎق ﯾﺎراﻣﯽ،ﯾﺎري ﯾﺎدﻻردا دﯾﺪرﮔﯿﻦ
،ﻫﻠﻪ دﯾﺮ ﭼﺆ ﻟﺪه ﺑﻮ ﮐﺎﻓﺘﺎرﻻرا ﭘﺎﯾﻼﻧﻤﺎداﯾﺎم
. داغ ﯾﺎراﻣﯽ-ﮔﻞ ﺑﺎري آﻏﯽ دئ اوﺧﺸﺎ آﻧﺎ داغ
!دوﺧﺴﺎن اﯾﻞ دﯾﺮ ﺑﺎﺑﺎﻻر ﺳﺎﻏﻠﯿﻘﯿﻨﺎ ﻻﻟﻼﺷﯿﺮام
.!اوز اﺋﻮﯾﻤﺪه ﻫﻮروﺷﻮر ﺑﯿﺮ ﺳﻮرو ﯾﺎﻟﺘﺎغ ﯾﺎراﻣﯽ
،ﻗﺎرا ﺑﺎﻏﺪا ﻗﺎرا ﻗﺎﻧﭽﯿﻞ ﯾﺎراﻣﯽ ﻣﻮرﮔﻮﻟﻪ دﯾ ﻢ
.اورﻣﻮدا ﯾﺎﺗﺪي دﺋﯿﻪ دوزﻻدﯾﻼر آغ ﯾﺎراﻣﯽ
،ﺑﯿﺮ ﻋﺆﻣﻮر ﯾﺎدﻻر اوﭼﻮن ﻗﺎرداﺷﺎ ﭼﮑﺪﯾﮏ ﺗﻪ ﺗﯽ ﮔﯽ
. زاغ ﯾﺎراﻣﯽ- ﺑﻮ ﮐﻮﻟﮏ اﺳﺪﯾﺮه ﺟﮏ دﯾﺮ ﻫﻠﻪ زاغ
، ﮐﺌﭽﻤﯿﺸﻠﺮﯾﻤﯽ ﮔﺆﯾﻨﻪ ﯾﯿﺮم،ﯾﺎﻧﯿﺮام اﯾﻨﺪﯾﻤﯽ
و ﺟﺎﻧﯿﻤﺪﯾﺮ اﺋﻠﻪ ﯾﯿﺮ ﮐﻮرﭘﻪ ﺟﻪ ﺷﯿﻠﺘﺎغ ﯾﺎراﻣﯽ
، ﺑﯿﻠﯿﺮم،ﯾﺌﺪدي ﺑﺆل ﯾﺌﺪدﯾﯿﻪ ﮔﺆﻣﺪور ﻣﻨﯽ ﺛﺎﻗﯿﺐ
. ﺑﯿﺮﻟﺸﯿﺒﺴﻪ ﺳﺎﻏﺎدار ﯾﺌﺪدي ﺑﻮ ﺗﻮﭘﺮاق ﯾﺎراﻣﯽ

Hayallerim gizlice bakar,
Hezer’in ağ gemilerine.
Damarımda kan akar coşkun,
Baktığımda güzelliğine.
Şiir okurum memnun olarak,
Yayılıyor sesim her yana.
Kardeş halklar gözünde suskun
Bakıyorum Özbekistan’a
:آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺗﻮرﮐﺠﻪ ﺳﯿﻠﻪ
زﻻﻟﻪ ﺑﺎﻧﻮ ﺧﺎﻟﻖ اووا
،داﻟ ﻐﺎ ﮔﺆردوم روﯾﺎﻻرﯾﻤﺪا
.اؤﭘﻮﺷﺮﮐﻦ ﯾﺎﻏﻤﻮرﻻر اﯾﻠﻪ
،ﺳﺎﺣﯿﻠﯿﻨﺪه ﯾﻮروﯾﻮب ﯾﺎواش
.ﺳﯿﺮﻻرﯾﻢ ﺳﺆﯾﻠﻪ دﯾﻢ دﻧﯿﺰه
،ﺧﺎﯾﺎﻟﻼرﯾﻢ ﮔﯿﺰﻟﯿﺠﻪ ﺑﺎﺧﺎر
.ﺧﺰر’ﯾﻦ آغ ﮔﻤﯿﻠﺮﯾﻨﻪ
،داﻣﺎرﯾﻤﺪا ﻗﺎن آﺧﺎر ﺟﻮﺷﻘﻮن
.ﺑﺎﺧﺪﯾﻐﯿﻤﺪا ﮔﻮز ﻟﻠﯿﮕﯿﻨﻪ
،ﺷﻌﺮ اوﺧﻮرام ﻣﻤﻨﻮن اوﻻراق
.ﯾﺎﯾﯿﻠﯿﺮ ﺳﺴﯿﻢ ﻫﺮ ﯾﺎﻧﺎ
ﻗﺎرداش ﺧﺎﻟﻘﻼر ﮔﺆزوﻧﺪه ﺳﻮﺳﮑﻮن
ﺑﺎﺧﯿﯿﺮام اوزﺑﮑﯿﺴﺘﺎن’ا

Əbədi Körpû
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MƏN SƏNİ ŞEYRİMƏ
Əli Talebi QAYABAŞI
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ﻣﻦ ﺳﻨﯽ ﺷﻌﺮﯾﻤﻪ
ﻋﻠﯽ ﻃﺎﻟﺒﯽ ﻗﺎﯾﺎﺑﺎﺷﯽ

Mənsiz yağli tikə yemə sənədə sən
Ağrını acını demə sənədə sən
Yaninda utancaq yaşayiram mən
Necə davamlisan aza ،bilmirəm
Mən səni şeyrimə yaza bilmirəm.

ﻣﻨﺴﯿﺰ ﯾﺎﻏﻠﯽ ﺗﯿﮑﻪ ﯾﺌﻤﻪ ﺳﻨﺪه ﺳﻦ
آﻏﺮﯾﻨﯽ آﺟﯿﻨﯽ دﺋﻤﻪ ﺳﻨﺪه ﺳﻦ
ﯾﺎﻧﯿﻨﺪا اوﺗﺎﻧﺠﺎق ﯾﺎﺷﺎﯾﯿﺮام ﻣﻦ
ﺑﯿﻠﻤﯿﺮم، ﻧﺌﺠﻪ داواﻣﻠﯿﺴﺎن آزا
.ﻣﻦ ﺳﻨﯽ ﺷﻌﺮﯾﻤﻪ ﯾﺎزا ﺑﯿﻠﻤﯿﺮم

Şeyrə qız yazarlar gəlin yazarlar
Gizləndim tapmağa gəlin ،yazar lar
Şeyrə gözəllərin xalıən yazarlar
Saxta kələmələri duzə bilmirəm
Mən səni şeyrimə yaza bilmirəm.

ﺷﻌﺮه ﻗﯿﺰ ﯾﺎزارﻻر ﮔﻠﯿﻦ ﯾﺎزارﻻر
 ﯾﺎزار ﻻر، ﮔﯿﺰﻟﻨﺪﯾﻢ ﺗﺎﭘﻤﺎﻏﺎ ﮔﻠﯿﻦ
ﺷﻌﺮه ﮔﻮزل ﻟﺮﯾﻦ ﺧﺎﻟﯿﻦ ﯾﺎزارﻻر
ﺳﺎﺧﺘﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﻟﺮي دوزه ﺑﯿﻠﻤﯿﺮم
.ﻣﻦ ﺳﻨﯽ ﺷﻌﺮﯾﻤﻪ ﯾﺎزا ﺑﯿﻠﻤﯿﺮم

Gah dan ilan kimi çalan dır şeyir
Qalmalı dır şeyir qalan dır şeyir
Bəlkə də başa baş yalan dır şeyir
Day düzü əyri dən sezə bilmirəm
Mən səni şeirimə yaza bilmirəm.
Qarşıdan xoş gələn sabah kimi sən
Dünyama hükm edən bir şah kimi sən
Sən mənim güzümdə allah kimi sən
Daha bundan uca yüza bilmirəm
Mən səni şeirimə yaza bilmirəm.
Bəlkə də ağıl dan azmışam ana
Bəlkə də mən üzgə bazmişam ana
Səni urh yimə yazmişam ana
Silgi siz yazini poza bilmirəm
Mən səni şeirimə yaza bilmirəm.

Əbədi Körpû

ﮔﺎه دان اﯾﻼن ﮐﯿﻤﯽ ﭼﺎﻻن دﯾﺮ ﺷﺌﻌﯿﺮ
ﻗﺎﻟﻤﺎﻟﯽ دﯾﺮ ﺷﺌﻌﯿﺮ ﻗﺎﻻن دﯾﺮ ﺷﺌﻌﯿﺮ
ﺑﻠﮑﻪ ده ﺑﺎﺷﺎ ﺑﺎش ﯾﺎﻻن دﯾﺮ ﺷﺌﻌﯿﺮ
داي دوزو أﯾﺮي دن ﺳﺌﺰه ﺑﯿﻠﻤﯿﺮم
.ﻣﻦ ﺳﻨﯽ ﺷﻌﺮﯾﻤﻪ ﯾﺎزا ﺑﯿﻠﻤﯿﺮم
ﻗﺎرﺷﯿﺪان ﺧﻮش ﮔﻠﻦ ﺻﺎﺑﺎح ﮐﯿﻤﯽ ﺳﻦ
دوﻧﯿﺎﻣﺎ ﺣﻮﮐﻢ اﺋﺪن ﺑﯿﺮ ﺷﺎه ﮐﯿﻤﯽ ﺳﻦ
ﺳﻦ ﻣﻨﯿﻢ ﮔﻮزوﻣﺪه آﻟﻼه ﮐﯿﻤﯽ ﺳﻦ
داﻫﺎ ﺑﻮﻧﺪان اوﺟﺎ ﯾﻮزا ﺑﯿﻠﻤﯿﺮم
.ﻣﻦ ﺳﻨﯽ ﺷﻌﺮﯾﻤﻪ ﯾﺎزا ﺑﯿﻠﻤﯿﺮم
ﺑﻠﮑﻪ ده آﻏﯿﻞ دان آزﻣﯿﺸﺎم آﻧﺎ
ﺑﻠﮑﻪ ده ﻣﻦ اوزﮔﻪ ﺑﺎزﻣﯿﺸﺎم آﻧﺎ
ﺳﻨﯽ اوره ﯾﯿﻤﻪ ﯾﺎزﻣﯿﺸﺎم آﻧﺎ
ﺳﯿﻠﮕﯽ ﺳﯿﺰ ﯾﺎزﯾﻨﯽ ﭘﻮزا ﺑﯿﻠﻤﯿﺮم
.ﻣﻦ ﺳﻨﯽ ﺷﻌﺮﯾﻤﻪ ﯾﺎزا ﺑﯿﻠﻤﯿﺮم
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اﻟﻮﯾﺪاع ﺗﺒﺮﯾﺰ

ƏLVİDA TƏBRİZ
Səmir KƏHİƏOĞLU
( KƏRKÜK )
Yarın əlvida deyəcəyəm sənə təbriz
Bağışla məni gedirəm,
Səndən gedəcək zorundayam
Yüzlərcə kilometr gecə qatarında
Xəyalında yatacağam,
Ömür boyu səni özələyəcəyəm
Bağışla məni
Səndə çox qalamadım,
Amıl qoxusunu aparacağam mənimlə
Hüzünlərini gözlərimdə saxlayacağam,
Yalançı təbsmlərini də bir kağaza saracağam
Bağışla məni təbrizim.
Doymadım səndən
Yağışlı gözlərindən
Bağışla məni
Mənim də bir hayatım var uzaqlarda çox
Uzaqlarda
Sənə deyim
Mənim də yolumu güzləyənlər var
Mənim də sevdiklərim var sənin kimi,
Əlvıda təbrizim
Bağışla məni.
Əgər bir gün ağlatmışsam səni
Ya.. tək yalqız qoymuşsam səni
Bilirmi sən??
Səni məndə görürlər
Məni də səndə
Hər zaman ikimizi deyirlər
Yox başqasını
Səni səndə əmant quyuram
Bu yağmurlu gecə də
Tirafık altında
Ağlamağın gəlirsə
Sadəcə məni.. məni.. məni ağla!!!

Əbədi Körpû
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ﺳﻤﯿﺮ ﮐﻬﯿﻪ اوﻏﻠﻮ
()ﮐﺮﮐﻮك
ﯾﺎرﯾﻦ اﻟﻮﯾﺪاع دﺋﯿﻪﺟﻪﯾﻢ ﺳﻨﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﺑﺎﻏﯿﺸﻼ ﻣﻨﻰ ﮔﺌﺪﯾﺮم
ﺳﻨﺪن ﮔﺌﺪهﺟﮏ زوروﻧﺪاﯾﺎم
ﯾﻮزﻟﺮﺟﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺌﺘﺮ ﮔﺌﺠﻪ ﻗﺎﺗﺎرﯾﻨﺪا
ﺧﯿﺎﻟﯿﻨﺪا ﯾﺎﺗﺎﺟﺎﻏﺎم
ﻋﺆﻣﻮر ﺑﻮﯾﻮ ﺳﻨﻰ اؤزﻟﻪﯾﻪﺟﻪﯾﻢ
ﺑﺎﻏﯿﺸﻼ ﻣﻨﻰ
ﺳﻨﺪه ﭼﻮخ ﻗﺎﻻﻣﺎدﯾﻢ
آﻣﻞ ﻗﻮﺧﻮﺳﻮﻧﻮ آﭘﺎراﺟﺎﻏﺎم ﻣﻨﯿﻢﻟﻪ
ﺣﻮزوﻧﻠﺮﯾﻨﻰ ﮔﺆزﻟﺮﯾﻤﺪه ﺳﺎﺧﻼﯾﺎﺟﺎﻏﺎم
ﯾﺎﻻﻧﭽﻰ ﺗﺒﺴﻢﻟﺮﯾﻨﻰ ده ﺑﯿﺮ ﮐﺎﻏﺎذا ﺳﺎراﺟﺎﻏﺎم
ﺑﺎﻏﯿﺸﻼ ﻣﻨﻰ ﺗﺒﺮﯾﺰﯾﻢ
دوﯾﻤﺎدﯾﻢ ﺳﻨﺪن
ﯾﺎﻏﯿﺸﻠﻰ ﮔﺆزﻟﺮﯾﻨﺪن
ﺑﺎﻏﯿﺸﻼ ﻣﻨﻰ
ﻣﻨﯿﻢ ده ﺑﯿﺮ ﺣﺎﯾﺎﺗﯿﻢ وار اوزاﻗﻼردا ﭼﻮخ اوزاﻗﻼردا
ﺳﻨﻪ دﺋﯿﯿﻢ
ﻣﻨﯿﻢ ده ﯾﻮﻟﻮﻣﻮ ﮔﻮزﻟﻪﯾﻦ ﻟﺮ وار
ﻣﻨﯿﻢ ده ﺳﺌﻮدﯾﮑﻠﺮﯾﻢ وار ﺳﻨﯿﻦ ﮐﯿﻤﻰ
اﻟﻮﯾﺪاع ﺗﺒﺮﯾﺰﯾﻢ
ﺑﺎﻏﯿﺸﻼ ﻣﻨﻰ
اﮔﺮ ﺑﯿﺮ ﮔﻮن آﻏﻼﺗﻤﯿﺸﺴﺎم ﺳﻨﻰ
 ﺗﮏ ﯾﺎﻟﻘﯿﺰ ﻗﻮﯾﻤﻮﺷﺴﺎم ﺳﻨﻰ..ﯾﺎ
ﺑﯿﻠﯿﺮﻣﯽﺳﻦ؟؟
ﺳﻨﻰ ﻣﻨﺪه ﮔﺆرورﻟﺮ
ﻣﻨﻰ ده ﺳﻨﺪه
ﻫﺮ زاﻣﺎن اﯾﮑﯿﻤﯿﺰى دﺋﯿﯿﺮﻟﺮ
ﯾﻮخ ﺑﺎﺷﻘﺎﺳﯿﻨﻰ
ﺳﻨﻰ ﺳﻨﺪه اﻣﺎﻧﺖ ﻗﻮﯾﻮرام
ﺑﻮ ﯾﺎﻏﻤﻮرﻟﻮ ﮔﺌﺠﻪده
ﺗﺮاﻓﯿﮏ آﻟﺘﯿﻨﺪا
آﻏﻼﻣﺎﻏﯿﻦ ﮔﻠﯿﺮﺳﻪ
!!! ﻣﻨﻰ آﻏﻼ.. ﻣﻨﻰ..ﺳﺎدهﺟﻪ ﻣﻨﻰ
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QƏZƏL
Məhəmməd ÇALQIN

Hələ nə yatıbsan nə görəsənki?
Həyatın ay dədə çox ışı dərddir.
Önündə dayanan bu oca dağın,
Enişi həsrətdir, yoxuşü dərddir.

Mehran ƏBBASIYAN
Əgər əsirgəməsə yeddi qələm mürəkkəbini ,
Yazardım onda elin kəlmə-kəlmə mətləbini.
Hava soyuqdu, şəhər get bə get mərizləyəcək,
Əlimlə hiss edirəm təbrizin soyuq təbini.

Kövrəlmə, sarsılma, tablaş ay qağa,
Bizlər doğulmüşüq dərd oxumağa,
Bizim alnımızda başdan_ayağa,
Fəlgin çəkdigi naxışı dərddir.

Saram bu zülmə dözənmir, büyün- sabah özünü,
Atıb çaya puzacaq qaydasız elin dəbini.
Zaman məni ələdi, kimligim ələndı bütün,
Günə çıxartdı mənim tupraqımla, əcnəbıni.

Bəli fıkırdaşım ayıq ol ayıq,
Yatan fikirləri ayıtmalıyq,
Çayları tərsinə qayıtmalıyq,
Bizlərə suların axışı dərddir.

Özüm gərək qayıdam, qaytaram nağıllardan,
Koroğlu’nu, dəli sov eyuaz’ı, qaçaq nəb’ni.
İsalətin itirən bir adam, min ıl də qala,
Gəlib dulandıra bilməz nəsimi məktəbini.

درددﯾﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﭼﺎﻟﻘﯿﻦ
ﻫﻠﻪ ﻧﻪ ﯾﺎﺗﯿـﺒﺴﺎن ﻧﻪ ﮔﺆرهﺳﻦ ﮐﯽ؟
.ﺣﯿﺎﺗﯿـﻦ آي دهده ﭼﻮخ اﯾﺸﯽ درددﯾﺮ
،اؤﻧﻮﻧﺪه داﯾﺎﻧﺎن ﺑﻮ اوﺟﺎ داﻏﯿـﻦ
.اﺋـﻨﯿﺸﯽ ﺣﺴﺮتدﯾﺮ ﯾﻮﺧﻮﺷﻮ درددﯾﺮ
،ﮐﺆورﻟـﻤﻪ ﺳﺎرﺳﯿﻠـﻤﺎ ﺗﺎﺑﻼش آي ﻗﺎﻏﺎ
،ﺑﯿﺰﻟﺮ دوﻏﻮﻟﻤﻮﺷﻮق درد اوﺧﻮﻣﺎﻏﺎ
،ﺑﯿﺰﯾﻢ آﻟﻨﯿـﻤﯿـﺰدا ﺑﺎﺷﺪان_آﯾﺎﻏﺎ
.ﻓﻠﮕﯿﻦ ﭼﮑﺪﯾﮕﯽ ﻧﺎﺧﯿـﺸﯽ درددﯾﺮ
،ﺑﻠﯽ ﻓﯿﮑﯿﺮداﺷ ﯿﻢ آﯾﯿـﻖ اول آﯾﯿـﻖ
،ﯾﺎﺗﺎن ﻓﯿﮑﯿﺮﻟﺮي آﯾﯿـﺘﻤﺎﻟﯿﯿـﻖ
،ﭼﺎﯾﻼري ﺗﺮﺳﯿﻨﻪ ﻗﺎﯾﯿـﺘﻤﺎﻟﯿﯿـﻖ
.ﺑﯿﺰﻟﺮه ﺳﻮﻻرﯾـﻦ آﺧﯿـﺸﯽ درددﯾﺮ

Sara’m adaqlım olan gün, dilimlə söz verdim
Araz’lı gözlərim olsun adaqlımın kəbini...

ﻏﺰل

ﻣﻬﺮان ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن

،اﮔﺮ اﺳ ﯿﺮﮔﻤَﺴﻪ ﯾﺪي ﻗﻠﻢ ﻣﻮرﮐﮑﺒﯿﻨﯽ
.ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻄﻠﺒﯿﻨﯽ-ﯾﺎزاردﯾﻢ اوﻧﺪا اﺋﻠﯿﻦ ﮐﻠﻤﻪ
، ﺷﻬﺮ ﮔﺌﺖ ﺑﻪ ﮔﺌﺖ ﻣﺮﯾﻀﻠﻪ ﯾﻪ ﺟﮏ،ﻫﺎوا ﺳﻮﯾﻮﻗﺪو
.اﻟﯿﻤﻠﻪ ﺣﯿﺲ اﺋﺪﯾﺮم ﺗﺒﺮﯾﺰﯾﻦ ﺳﻮﯾﻮق ﺗَﺒﯽ ﻧﯽ
،ﺻﺎﺑﺎح اؤزوﻧﻮ- ﺑﻮﯾﻮن،ﺳﺎرام ﺑﻮ ﻇﻮﻟﻤﻪ دؤزﻧﻤﯿﺮ
.آﺗﯿﺐ ﭼﺎﯾﺎ ﭘﻮزاﺟﺎق ﻗﺎﯾﺪاﺳﯿﺰ اﺋﻠﯿﻦ َدﺑ ﯿﻨﯽ
، ﮐﯿ ﻤﻠﯿﮕﯿﻢ اﻟﻨﺪي ﺑﻮﺗﻮن،زاﻣﺎن ﻣﻨﯽ اَﻟﻪ دي
. اﺟﻨﺒﯽ ﻧﯽ،ﮔﻮﻧﻪ ﭼﯿﺨﺎرﺗﺪي ﻣﻨﯿﻢ ﺗﻮﭘﺮاﻗﯿﻤﻼ
، ﻗﺎﯾﺘﺎرام ﻧﺎﻏﯿﻠﻼردان،اؤزوم ﮔﺮك ﻗﺎﯾﯿﺪام
. »ﻗﺎﭼﺎق ﻧﺒﯽ« ﻧﯽ، دﻟﯽ ﺳﻮو »اﺋﯿﻮاز«ي،»ﮐﻮر اوﻏﻠﻮ«ﻧﻮ
، ﻣﯿﻦ اﯾﻞ ده ﻗﺎﻻ،اﯾﺼﺎﻟﺘﯿﻦ اﯾ ﺘﯿﺮن ﺑﯿﺮ آدام
.ﮔﻠ ﯿﺐ دوﻻﻧﺪﯾﺮا ﺑ ﯿﻠﻤﺰ »ﻧﺴﯿﻤﯽ« ﻣﮑﺘﺒﯿﻨﯽ
 دﯾﻠﯿ ﻤﻠﻪ ﺳﺆز وﺋﺮدﯾﻢ،»ﺳﺎرا«م آداﻗﻠﯿﻢ اوﻻن ﮔﻮن
...»آراز«ﻟﯽ ﮔﺆزﻟﺮﯾﻢ اوﻟﺴﻮن آداﻗﻠﯿﻤﯿﻦ ﮐﺒﯿﻨﯽ

Əbədi Körpû
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ادﺑﯽ ﮐﺆرﭘﻮ

TƏBRIZ
Elvin NURİ

Bəlkə xatirəmdə qalıbdır adın,
İndi xatirəmi yada salımmı ?
Sevginə vəfasız olmusan deyə,
Sənli günlərimi oda salımmı ?
Düşsə nalə səsim yerlərə, göyə,
Dönük, çıxammaram, gülüm, sevgiyə,
Sən mənim ömrümü yandırdın deyə
Ömrünə min bəla, qada salımmı ?
Niyə bu yollarda yorursan məni ?
Hər dəfə verdiyin əzabın yeni,
Məndən uzaqdasan, tapmaqçün səni
Bağırıb dünyaya səda salımmı ?
Görünmür uzaqlar, hava çiski, çən,
Dəniz mərkəzində dayanmısan sən.
Sənə, söylə görüm, çatmaq üçün mən
Dənizdə sevgimdən ada salımmı ?..

آداﺳﺎﻟﯿﻤﻤﯽ؟
اﺋﻠﻮﯾﻦ ﻧﻮري
،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺎﻃﯿﺮﻣﺪه ﻗﺎﻟﯿﺒﺪﯾﺮ آدﯾﻦ
اﯾﻨﺪي ﺧﺎﻃﯿﺮهﻣﯽ ﯾﺎدا ﺳﺎﻟﯿﻤﻤﯽ؟
ﺳﺌﻮﮔﯿﻨﻪ وﻓﺎﺳﯿﺰ اوﻟﻤﻮﺳﺎن دﺋﯿﻪ
ﺳﻨﻠﯽ ﮔﻮﻧﻠﺮﯾﻤﯽ اودا ﺳﺎﻟﯿﻤﻤﯽ؟
، ﮔﺆﯾﻪ،دوﺷﺴﻪ ﻧﺎﻟﻪ ﺳﺴﯿﻢ ﯾﺌﺮﻟﺮه
، ﺳﺌﻮﮔﯿﯿﻪ، ﮔﻮﻟﻮم، ﭼﯿﺨﺎﻣﻤﺎرام،دؤﻧﻮك
ﺳﻦ ﻣﻨﯿﻢ ﻋﺆﻣﺮوﻣﻮ ﯾﺎﻧﺪﯾﺮدﯾﻦ دﺋﯿﻪ
 ﻗﺎدا ﺳﺎﻟﯿﻤﻤﯽ؟،ﻋﺆﻣﺮوﻧﻪ ﻣﯿﻦ ﺑﻼ
ﻧﯿﯿﻪ ﺑﻮ ﯾﻮﻟﻼردا ﯾﻮرورﺳﺎن ﻣﻨﯽ؟
،ﻫﺮ دﻓﻌﻪ وﺋﺮدﯾﮕﯿﻦ ﻋﺬاﺑﯿﻦ ﯾﺌﻨﯽ
 ﺗﺎﭘﻤﺎﻗﭽﻮن ﺳﻨﯽ،ﻣﻨﺪن اوزاﻗﺪاﺳﺎن
ﺑﺎﻏﯿﺮﯾﺐ دوﻧﯿﺎﯾﺎ ﺻﺪا ﺳﺎﻟﯿﻤﻤﯽ؟
، ﭼﻦ، ﻫﺎوا ﭼﯿﺴﮑﯽ،ﮔﺆروﻧﻤﻮر اوزاﻗﻼر
.دﻧﯿﺰ ﻣﺮﮐﺰﯾﻨﺪه داﯾﺎﻧﻤﯿﺴﺎن ﺳﻦ
 ﭼﺎﺗﻤﺎق اوﭼﻮن ﻣﻦ، ﺳﺆﯾﻠﻪ ﮔﺆروم،ﺳﻨﻪ
.. دﻧﯿﺰده ﺳﺌﻮﮔﯿﻤﺪن آدا ﺳﺎﻟﯿﻤﻤﯽ؟

Vida HEŞMƏTI
Günəşin qüzey pəncərəsi dir tabriz
Orda hər laladan bir iz
Baxma dəsmalçılar bazarında əmir yandı
Ondada hər tut ağacı
Bir şəhid sazın anasıydı
Hələ də qulağı səsdədi təbrizlərin
Çınqıllı daşlı bulaqdan süzülən
Köpük qızlar
Çiyinlərində tabaq-tabaq nərgiz
Həlmə sazandan mahnı daşıyacaqlar ,
Hörüklü-hörüklü...
Oxuyacaqlar kölgəsiz günəş havası:
....... Bala zəri xanım
........ Bala-bala zəri xanım...
Daşından yanan ocaq sönməz ki
Urmular qonaq gələcək
Təbrizin pıyan yaddaşına
Varıq deyəcəklər biz
Ahaaaaaaaay
Çaxır xuylym!
Kömür genətikli bal təbrizim .

ﺗﺒﺮﯾﺰ

وﯾﺪا ﺣﺸﻤﺘﯽ
ﮔﻮﻧﺸﯿﻦ ﻗﻮزﺋﯽ ﭘﻨﺠﺮه ﺳﯽ دﯾﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ
اوردا ﻫﺮ ﻻﻻدان ﺑﯿ ﺮ اﯾﺰ
ﺑﺎﺧﻤﺎ دﺳﺘﻤﺎﻟﭽﯿﻼر ﺑﺎزارﯾﻨﺪا اﻣﯿﺮ ﯾﺎﻧﺪي
اوﻧﺪادا ﻫﺮ ﺗﻮت آﻏﺎﺟﯽ
ﺑﯿﺮ ﺷﻬﯿﺪ ﺳﺎزﯾﻦ آﻧﺎﺳﯿﺪ ي
ﻫﻠﻪ ده ﻗﻮﻻﻏﯽ ﺳﺴﺪه د ي ﺗﺒﺮﯾ ﺰﻟﺮﯾﻦ
ﭼﯿﻨﻘﯿ ﻠﻠﯽ داﺷﻠﯽ ﺑﻮﻻﻗﺪان ﺳﻮزوﻟﻦ
ﮐﺆﭘﻮك ﻗﯿﺰﻻر
ﭼﯿﯿﻨﻠﺮﯾﻨﺪه ﺗﺎﺑﺎق ﺗﺎﺑﺎق ﻧﺮﮔﯿ ﺰ
ﺣﻠﻤﻪ ﺳﺎزاﻧﺪان ﻣﺎﻫﻨﯽ داﺷﯿﯿﺎﺟﺎﻗﻼر
...ﻫﺆروﮐﻠﻮ، ﻫﺆروﮐﻠﻮ
:اوﺧﻮﯾﺎﺟﺎﻗﻼر ﮐﺆﻟﮕﻪ ﺳﯿ ﺰ ﮔﻮﻧﺶ ﻫﺎواﺳﯽ
ﺑﺎﻻ زري ﺧﺎﻧﯿﻢ.....
...ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻻ زري ﺧﺎﻧﯿﻢ.....
داﺷﯿﻨﺪان ﯾﺎﻧﺎن اوﺟﺎق ﺳﺆﻧﻤﺰ ﮐﯽ
اورﻣﻮﻻر ﻗﻮﻧﺎق ﮔﻠﻪ ﺟﮏ
ﺗﺒﺮﯾ ﺰﯾﻦ ﭘﯿﯿﺎن ﯾﺎدداﺷﯿﻨﺎ
وارﯾﻖ دﺋﯿﻪ ﺟﮑﻠﺮ ﺑﯿﺰ
آﻫﺎاااااااااي
!ﭼﺎﺧﯿ ﺮ ﺧﻮﯾﻠﻮم
.ﮐﺆﻣﻮر ﮔﺌﻨﻪ ﺗﯿﮑﻠﯽ* ﺑﺎل ﺗﺒﺮﯾﺰ
*ژﺋﻨﺌﺘﯿﮏ ﻟﯽ
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ﻗﯿﺴﻘﺎﻧﺎم ﺳﻨﯽ

QISQANAM SƏNI
Lalə İSMAYIL
Göy dənizin bəzəyi, şirin, şıltaq ləpələr,
Dalğalar göy suları qayalara səpələr,
Əsən səhər küləyi tellərini öpələr,
Gizlincə əsib keçən yeldən qısqanam səni.
Günəş vura dağların başında qar çözülə,
Sular cığır yarada, cərgə-cərgə düzülə,
Qayalardan qaynayan buz bulaqlar süzülə,
Dərələrdə çağlayan seldən qısqanam səni.
Qızilgüllər oyanıb, qönçə düymələnəndə,
Arı əlvan güllərin şirəsini əməndə,
Səhər-axşam gəzdiyin, yaşıl şehli çəməndə,
Ətəyinə toxunan güldən qısqanam səni.
Qar altdan baş qaldırıb, qonaq gəlmiş bahara,
Gülün sevdası ilə bülbül fəqan qopara,
Alıb özümdən yenə, məni xəyal apara,
Sənə nəğmə oxuyan dildən qısqanam səni.
Köç eyləyə durnalar qürbət ölkədən bizə,
Lalələr əlvan geyib, çıxalar yaşıl düzə,
Salxım söyüdlər teli tökələr üzə, gözə,
Sonalar rəqs eyləyən göldən qısqanam səni.

ﻻﻟﻪ اﯾﺴﻤﺎﻋﯿﻞ
، ﺷﯿﻠﺘﺎق ﻟﭙﻪ ﻟﺮ، ﺷﯿﺮﯾﻦ،ﮔﺆي دﻧﯿﺰﯾﻦ ﺑﺰﮔﯽ
،داﻟﻐﺎﻻر ﮔﺆي ﺳﻮﻻري ﻗﺎﯾﺎﻻرا ﺳﭙﻪﻟﺮ
،اﺳﻦ ﺳﺤﺮ ﮐﻮﻟﮕﯽ ﺗﺌﻠﻠﺮﯾﻨﯽ اؤﭘﻪﻟﺮ
.ﮔﯿﺰﻟﯿﻨﺠﻪ اﺳﯿﺐ ﮐﺌﭽﻦ ﯾﺌﻠﺪن ﻗﯿﺴﻘﺎﻧﺎم ﺳﻨﯽ
،ﮔﻮﻧﺶ وورا داﻏﻼرﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﻨﺪا ﻗﺎر ﭼﺆزوﻟﻪ
،ﺟﺮﮔﻪ دوزوﻟﻪ- ﺟﺮﮔﻪ،ﺳﻮﻻر ﺟﯿﻐﯿﺮ ﯾﺎرادا
،ﻗﺎﯾﺎﻻردان ﻗﺎﯾﻨﺎﯾﺎن ﺑﻮز ﺑﻮﻻﻗﻼر ﺳﻮزوﻟﻪ
.درهﻟﺮده ﭼﺎﻏﻼﯾﺎن ﺳﺌﻠﺪن ﻗﯿﺴﻘﺎﻧﺎم ﺳﻨﯽ
، ﻗﺆﻧﭽﻪ دوﯾﻢ ﻟﻨﻨﺪه،ﻗﯿﺰﯾﻞ ﮔﻮﻟﻠﺮ اوﯾﺎﻧﯿﺐ
،آري اﻟﻮان ﮔﻮﻟﻠﺮﯾﻦ ﺷﯿﺮهﺳﯿﻨﯽ اﻣﻨﺪه
، ﯾﺎﺷﯿﻞ ﺷﺌﻬﻠﯽ ﭼﻤﻨﺪه،آﺧﺸﺎم ﮔﺰدﯾﮕﯿﻦ-ﺳﺤﺮ
.اﺗﮕﯿﻨﻪ ﺗﻮﺧﻮﻧﺎن ﮔﻮﻟﺪن ﻗﯿﺴﻘﺎﻧﺎم ﺳﻨﯽ
، ﻗﻮﻧﺎق ﮔﻠﻤﯿﺶ ﺑﺎﻫﺎرا،ﻗﺎر آﻟﺘﺪان ﺑﺎش ﻗﺎﻟﺪﯾﺮﯾﺐ
،ﮔﻮﻟﻮن ﺳﺌﻮداﺳﯽ اﯾﻠﻪ ﺑﻮﻟﺒﻮل ﻓ ﻐﺎن ﻗﻮﭘﺎرا
، ﻣﻨﯽ ﺧﯿﺎل آﭘﺎرا،آﻟﯿﺐ اؤزوﻣﺪن ﯾﺌﻨﻪ
.ﺳﻨﻪ ﻧﻐﻤﻪ اوﺧﻮﯾﺎن دﯾﻠﺪن ﻗﯿﺴﻘﺎﻧﺎم ﺳﻨﯽ

Yazın nəfəsi ilə gizlin qəlbinə dolam,
Sən şamın pərvanə tək hey, başına dolanam,
Yola çıxan karvanın sarvanı özüm olam,
Dağlara köç eyləyən eldən qısqanam səni.

،ﮐﺆچ اﺋﯿﻠﻪ ﯾﻪ دورﻧﺎﻻر ﻗﻮرﺑﺖ اؤﻟﮑﻪدن ﺑﯿﺰه
، ﭼﯿﺨﺎﻻر ﯾﺎﺷﯿﻞ دوزه،ﻻﻟﻪﻟﺮ اﻟﻮان ﮔﺌﯿﯿﺐ
، ﮔﺆزه،ﺳﺎﻟﺨﯿﻢ ﺳﺆﯾﻮدﻟﺮ ﺗﺌﻠﯽ ﺗﺆ ﮐﻪﻟﺮ اوزه
.ﺳﻮﻧﺎﻻر رﻗﺺ اﺋﯿﻠﻪﯾﻦ ﮔﺆ ﻟﺪن ﻗﯿﺴﻘﺎﻧﺎم ﺳﻨﯽ

Divanəyə çevirib salma yarı peşinə,
Yoxdur imkanı səndən özgə bir kəs düşünə,
Rəbbimin göndərdiyi ilham pərisin yenə,
Sənə tərəf tuşlayın məndən qısqanam seni.

،ﯾﺎزﯾﻦ ﻧﻔﺴﯽ اﯾﻠﻪ ﮔﯿﺰﻟﯿﻦ ﻗﻠﺒﯿﻨﻪ دوﻻم
، ﺑﺎﺷﯿﻨﺎ دوﻻﻧﺎم،ﺳﻦ ﺷﺎﻣﯿﻦ ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﮏ ﻫﺌﯽ
،ﯾﻮﻻ ﭼﯿﺨﺎن ﮐﺎرواﻧﯿﻦ ﺳﺎرواﻧﯽ اؤزوم اوﻻم
.داﻏﻼرا ﮐﺆچ اﺋﯿﻠﻪ ﯾﻦ اﺋﻠﺪن ﻗﯿﺴﻘﺎﻧﺎم ﺳﻨﯽ
،دﯾﻮاﻧﻪﯾﻪ ﭼﺌﻮﯾﺮﯾﺐ ﺳﺎﻟﻤﺎ ﯾﺎري ﭘﺌﺸﯿﻨﻪ
،ﯾﻮﺧﺪور اﯾﻤﮑﺎﻧﯽ ﺳﻨﺪن اؤزﮔﻪ ﺑﯿﺮ ﮐﺲ دوﺷﻮﻧﻪ
،رﺑﺒﯿﻤﯿﻦ ﮔﺆﻧﺪردﯾﮕﯽ اﯾﻠﻬﺎم ﭘﺮﯾﺴﯿﻦ ﯾﺌﻨﻪ
.ﺳﻨﻪ ﻃﺮف ﺗﻮﺷﻼﯾﯿﻦ ﻣﻨﺪن ﻗﯿﺴﻘﺎﻧﺎم ﺳﺌﻨﯽ
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SƏNƏ DEYİLƏSİ ÜRƏK ...

Duman BƏXTIYARI

Vasif Süleyman

Kaş bu yuxuları sel aparaydı
Durnalar qayıdıb gələydi ... amma.
Yağışın səsi lə bir çılğın kişi
Təbrizin göz yaşın siləydi ...amma.

Ağlımmı çoxuydu onda, sən Allah,
Onda xoşa gələn boyummu vardı...
Boyum gödək oldu, indi ağlım az…
Dünya dəyişmədi məni sevəndə,
Məni sevməsən də dünya dağılmaz.

Bizim yuxuların cırttanı yox kı!!
Günəşin qalası söküldü yatdıq.
Duzlu yaramızın dərinligində
Urmu gözümüzdən töküldü yatdıq.

Nə yazım indi mən, aramız sərin,
Gözlərim yollardan yığışmaz daha.
Sənə deyiləsi ürək sözlərim,
Əl boyda kağıza sığışmaz daha.

Nə gəldi bu elin arzılarına?
Yandı baxa baxa budaqlarımız.
Körpüsü dağılan fasilələrdə
Sevişə bilmədi dodaqlarımız.

ادﺑﯽ ﮐﺆرﭘﻮ

Daha qənşərinə bağlanır yolum,
Qırılır, sökülür adam içindən.
Demişəm sevirəm, deməmiş olum,
Minnətə əl atma adam içində.
Guya ulduz olub çəkildik göyə,
Bacarsan indi tap, orda hansıyıq...
Təsəlli axtarma yaşayaq deyə,
Dünyada o qədər ölüm-itim var Hərəmiz birinə qoşulasıyıq.

Getdi yaramızı göynəyən kişi
Yolların ağrısın daşıyanmadı.
O qatar səsində uçan dağ kimi
Uçub veran oldu yaşayanmadı.

ﻧﻪ ﮔﻠﺪي ﺑﻮ اﺋﻠﯿﻦ آرزي ﻻرﯾﻨﺎ
دوﻣﺎن ﺑﺨﺘﯿﺎری
ﮐﺎش ﺑﻮ ﯾﻮﺧﻮﻻري ﺳﺌﻞ آﭘﺎراﯾﺪي
.آﻣﻤﺎ... دورﻧﺎﻻر ﻗﺎﯾﯿﺪﯾﺐ ﮔﻠﻪ ﯾﺪي
ﯾﺎﻏﯿﺸﯿﻦ ﺳﺴﯽاﯾﻠﻪ ﺑﯿﺮ ﭼﯿﻠﻐﯿﻦ ﮐﯿﺸﯽ
.آﻣﻤﺎ... ﺗﺒﺮﯾﺰﯾﻦ ﮔﺆزﯾﺎﺷﯿﻦ ﺳﯿﻠﻪ ﯾﺪي
!!ﺑﯿﺰﯾﻢ ﯾﻮﺧﻮﻻرﯾﻦ ﺟﯿﺮﺗﺪاﻧﯽ ﯾﻮخ ﮐﯽ
. ﯾﺎﺗﺪﯾﻖ...ﮔﻮﻧﺸﯿﻦ ﻗﺎﻻﺳﯽ ﺳﺆﮐﻮﻟﺪو
دوزﻟﻮ ﯾﺎراﻣﯿﺰﯾﻦ درﯾﻨﻠﯿﮕﯿﻨﺪه
. ﯾﺎﺗﺪﯾﻖ...اورﻣﻮ ﮔﺆزوﻣﻮزدن ﺗﺆﮐﻮﻟﺪو
!!ﻧﻪ ﮔﻠﺪي ﺑﻮ اﺋﻠﯿﻦ آرزي ﻻرﯾﻨﺎ؟
.ﺑﺎﺧﺎ ﺑﻮداقﻻرﯾﻤﯿﺰ- ﯾﺎﻧﺪي ﺑﺎﺧﺎ
ﮐﺆرﭘﻮﺳﻮ داﻏﯿﻼن ﻓﺎﺻﯿﻠﻪ ﻟﺮده
.ﺳﺌﻮﯾﺸﻪ ﺑﯿﻠﻤﻪ دي دوداقﻻرﯾﻤﯿﺰ
ﮔﺌﺘﺪي ﯾﺎراﻣﯿﺰي ﮔﺆﯾﻨﻪ ﯾﻦ ﮐﯿﺸﯽ
.ﯾﻮﻟﻼرﯾﻦ آﻏﺮﯾﺴﯿﻦ داﺷﯿﯿﺎ ﻧﻤﺎدي
او ﻗﺎﻃﺎر ﺳﺴﯿﻨﺪه اوﭼﺎن داغ ﮐﯿﻤﯽ
. ﯾﺎﺷﯿﯿﺎ ﻧﻤﺎدي،اوﭼﻮب وﺋﺮان اوﻟﺪو

Vədəli qismətə sığınammadıq,
Qoşa gəlməyin də bəlası varmış.
Ürəyə axmağın, qəlbə yatmağın,
Xoşa gəlməyin də bəlası varmış.
Nə yazım indi mən, aramız sərin,
Gözlərim yollardan yığışmaz daha.
Sənə deyiləsi ürək sözlərim,
Əl boyda kağıza sığışmaz daha.

ﺳﻨﻪ دﺋﯿﯿﻠﻪﺳﯽ اورك ﺳﺆزﻟﺮﯾﻢ

واﺻﯿﻒ ﺳﻠﯿﻤﺎن

 ﺳﻦ آﷲ؟،ﻋﺎﻏﻠﯿﻤﻤﯽ ﭼﻮﺧﻮﯾﺪو اوﻧﺪا
...اوﻧﺪا ﺧﻮﺷﺎ ﮔﻠﻦ ﺑﻮﯾﻮﻣﻤﻮ واردي
…  اﯾﻨﺪي ﻋﺎﻏﻠﯿﻢ آز،ﺑﻮﯾﻮم ﮔﺆدك اوﻟﺪو
،دوﻧﯿﺎ دﯾﯿﺸﻤﻪدي ﻣﻨﯽ ﺳﺌﻮﻧﺪه
.ﻣﻨﯽ ﺳﺌﻮﻣﻪﺳﻨﺪه دوﻧﯿﺎ داﻏﯿﻠﻤﺎز
، آراﻣﯿﺰ ﺳﺮﯾﻦ،ﻧﻪ ﯾﺎزﯾﻢ اﯾﻨﺪي ﻣﻦ
.ﮔﺆزﻟﺮﯾﻢ ﯾﻮﻟﻼردان ﯾﯿﻐﯿﺸﻤﺎز داﻫﺎ
،ﺳﻨﻪ دﺋﯿﯿﻠﻪﺳﯽ اورك ﺳﺆزﻟﺮﯾﻢ
.ال ﺑﻮﯾﺪا ﮐﺎﻏﯿﺬا ﺳﯿﻐﯿﺸﻤﺎز داﻫﺎ
،داﻫﺎ ﻗﻨﺸﺮﯾﻨﻪ ﺑﺎﻏﻼﻧﯿﺮ ﯾﻮﻟﻮم
. ﺳﺆﮐﻮﻟﻮر آدام اﯾﭽﯿﻨﺪن،ﻗﯿﺮﯾﻠﯿﺮ
، دﺋﻤﻪﻣﯿﺶ اوﻟﻮم،دﺋﻤﯿﺸﻢ ﺳﺌﻮﯾﺮم
.ﻣﯿﻨﻨﺘﻪ ال آﺗﻤﺎ آدام اﯾﭽﯿﻨﺪه
،ﮔﻮﯾﺎ اوﻟﺪوز اوﻟﻮب ﭼﮑﯿﻠﺪﯾﮏ ﮔﺆﯾﻪ
... اوردا ﻫﺎﻧﺴﯿﯿﯿﻖ،ﺑﺎﺟﺎرﺳﺎن اﯾﻨﺪي ﺗﺎپ
،ﺗﺴﻠﻠﯽ آﺧﺘﺎرﻣﺎ ﯾﺎﺷﺎﯾﺎق دﺋﯿﻪ
- اﯾﺘﯿﻢ وار-دوﻧﯿﺎدا او ﻗﺪر اؤﻟﻮم
.ﻫﺮه ﻣﯿﺰ ﺑﯿﺮﯾﻨﻪ ﻗﻮﺷﻮﻻﺳﯿﯿﯿﻖ
،وﻋﺪهﻟﯽ ﻗﯿﺴﻤﺘﻪ ﺳﯿﻐﯿﻨﺎﻣﻤﺎدﯾﻖ
.ﻗﻮﺷﺎ ﮔﻠﻤﮕﯿﻨﺪه ﺑﻼﺳﯽ وارﻣﯿﺶ
، ﻗﻠﺒﻪ ﯾﺎﺗﻤﺎﻏﯿﻦ،اورهﯾﻪ آﺧﻤﺎﻏﯿﻦ
.ﺧﻮﺷﺎ ﮔﻠﻤﮕﯿﻨﺪه ﺑﻼﺳﯽ وارﻣﯿﺶ
، آراﻣﯿﺰ ﺳﺮﯾﻦ،ﻧﻪ ﯾﺎزﯾﻢ اﯾﻨﺪي ﻣﻦ
.ﮔﺆزﻟﺮﯾﻢ ﯾﻮﻟﻼردان ﯾﯿﻐﯿﺸﻤﺎز داﻫﺎ
،ﺳﻨﻪ دﺋﯿﯿﻠﻪﺳﯽ اورك ﺳﺆزﻟﺮﯾﻢ

.ال ﺑﻮﯾﺪا ﮐﺎﻏﯿﺬا ﺳﯿﻐﯿﺸﻤﺎز داﻫﺎ

Əbədi Körpû

Sayfa 24

