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Qayıt Get Bu Yerdən
)Tohid Namüvər (Adlım

?Kimdi Bu Əziz Axşamı
Vüqar Nəmt

!Qapıma buyurub bu ağırlıqda qəm
Məni kişi bilib, məni sayıbdı.
İndi kef üstəyəm, insafin olsun,
!Kefliyə toxunmaq olmaz, ayıbdı

Kimdi bu əziz axşamı,
?Danlayıb söyür özünü
Heç özünə də oxşamır,
!Soyunub geyir özünü

Zamani yetəndə bu qollarını,
Götürüb asaram mən inci kimi.
İndi bu çağımda nə dirənmisən,
!?Boynuma allahın qılıncı kimi

?Qarıdımı, uşaqdımı
?Dərvişdimi, aşıqdımı
?Yuyulmamış qaşıq kimi
!Başlayıb öyür özünü

Qayıt get bu yerdən beş - uç il hələ,
!Mənim göz açmağa amanım olsun
Bu körpə uşaqlar böyüsün bır az
!Öləndə gözümü yomanım olsun

Yadından çıxıb öz adı,
!Özünə alır hər zadı
?Saqqızın kim oğurladı
!?Belə çeynəyir özünü

Mənim əllərimdə bu uşaqların,
!Saçının yüz sığal payı var hələ
Qarşıda ilqarin məktəb illəri,
!Qarşıda vüqarın toyu var hələ

Baş açıq ayağı yalın,
Əyni qalından da qalın,
!Onu öz əlindən alın
Budayıb, döyür özünü

Asılıb durmusan bir candan ötrü,
!İtil get görməmiş oğlu görməmiş
Bura kənd yeridir, çıx get bu yerdən
Səni itdən alib, itə verəməmiş!...

Heç özü yüxdür, səsidir,
!Deməyin nəyin nəsidir
Daha buracan bəsidir,
Qoymayın yeyir özünü!..

قاییت گئت بو یئردن
توحید نامور (آدلیم)
قاپیما بویوروب بو آغیرلیقدا غم!
منی کیشی بیلیب ،منی ساییبدی.
ایندی کئف اوستهیم اینصافین اولسون،
کئفلییه توخونماق اولماز ،عاییبدی!
زامانی یئتنده بو قولالرینی،
گؤتوروب آسارام من اینجی کیمی.
ایندی بو چاغیمدا نه دیرهنمیسن،
بوینوما آهلل ین قیلینجی کیمی؟!
قاییت گئت بو یئردن بئش  -اوچ ایل هله،
منیم گؤز آچماغا آمانیم اولسون!
بو کؤرپه اوشاقالر بؤیوسون بیرآز
اؤلنده گؤزومو یومانیم اولسون!
منیم أللریمده بو اوشاقالرین،
ساچینین یوز سیغال پایی وار هله!
قارشیدا ایلقارین مکتب ایللری،
قارشیدا ووقارین تویو وار هله!
آسیلیب دورموسان بیر جاندان اؤترو،
ایتیل گئت گؤرمهمیش اوغلو گؤرمهمیش!
بورا کند یئریدیر ،چیخ گئت بو یئردن
سنی ایتدن آلیب ،ایته وئرمهمیش!...
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کیمدی بو عزیز آخشامی؟!..
ووقارنعمت
کیمدی بو عزیز آخشامی،
دانالییب سؤیور اؤزونو؟
هئچ اؤزونه ده اوخشامیر،
سویونوب گئییر اؤزونو!
قاریدیمی ،اوشاقدیمی؟
درویشدیمی ،عاشیقدیمی؟
یویولمامیش قاشیق کیمی؟
باشالییب اؤیور اؤزونو!
یادیندان چیخیب اؤز آدی،
اؤزونه آلیر هر زادی!
ساققیزین کیم اوغورالدی؟
بئله چئینهییر اؤزونو؟!
باش آچیق آیاغی یالین،
اَینی قالیندان دا قالین،
اونو اؤز الیندن آلین!
بوداییب ،دؤیور اؤزونو
هئچ اؤزو یوخدور ،سسیدیر،
دئمهیین نهیین نهسیدیر!
داها بوراجان بسیدیر،
قویمایین یئییر اؤزونو!..

Əbədi Körpû
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Şeir Uçurumundayam
Ə. Elşən

Çətir götür sulu gözlüm yağış yağır şəhərə,
Çöküb duman havası bir daha fağır şəhərə.
Ölüm gərib qanadın səslə şimşəyi, buludu,
Bütün qasırğaları, yelləri çağır şəhərə.
Ürək gileylərini bükmə niskil örtüyünə,
Qışıq boğazda qalan ağrını bağır şəhərə.
Yumubdur ağzını çoxdan, batıb qulaqları da,
Yetər şeirlərini hayladın sağır şəhərə.
Yağış da layladır artıq boran da fırtına da,
Nə söyləyim oyana mürgüsü ağır şəhərə.
Yaman tutuqdu hava ,heç üzü gülən yoxdur,
Yağış yağır sulu gözlüm, yağış yağır şəhərə.

غزل

Pərisa Heydəri (Günəş)
Bir şeir uçurumundayam
Tanrı başıma uçur bu axşam
Yoxsulluğun gumanı var beynimdə
Nədə acizəm bütün duvarların qarşısındaGedir varlığım
Qanadlanır ruhum
Buludlar doğulur
Günəş batsın deyə,
Tanrım nəfəsimdə ölüm mahnısı oxuyur,
Ürəyim kağaz üstünə qusur beynimdəki
Sözcükləri,
Və mən yenə şeir uçurumundayam
Amandır ürəyim ağlama,sus,
Qusma zamani deyil
Zaman hələ bakirədir
Yerikləməz heçbir inthar edən sözləri.
Və mən bilirəm duyğularım sətirlərdə sürgün
olacaq,
Yazacağam səni,məni və bizi,
Qələmim sürünəcək bütün sürgünlər kimi,
Və mən yenə bu payız mən olacağam.

شعر اوچوروموندایام
 ائلشن.ع
،چطیر گؤتور سولو گؤزلوم یاغیش یاغیر شهره
.چؤکوب دومان هاواسی بیر داها فاغیر شهره
، بولودو،اؤلوم گریب قانادین سسله شیمشَیی
. یئللری چاغیر شهره،بوتون قاسیرغاالری
،اورک گیلئیلرینی بوکمه نیسکیل اؤرتویونه
.قیشیق بوغازدا قاالن آغرینی باغیر شهره
، باتیب قوالقالریدا،یوموبدور آغزینی چوخدان
.یئتر شعرلرینی هایالدین ساغیر شهره
،یاغیش دا الیالدیر آرتیق بوران دا فیرتینا دا
.نه سؤیلهییم اویانا مورگوسو آغیر شهره
،هئچ اوزو گولن یوخدور، یامان توتوقدو هاوا
. یاغیش یاغیر شهره،یاغیش یاغیر سولو گؤزلوم

Əbədi Körpû

پریسا حیدری گونش
بیرشعر اوچوروموندایام
تانری باشما اوچور بوآخشام
یوخسوللوغون گومانی وار بئینیمده
-نهده عاجیزم بوتون دوارالرین قارشیسیندا
گئدیر وارلیغیم
قانادالنیر روحوم
بولودالر دوغولور
،گونش باتسین دئییه
،تانریم نفسیمده اؤلوم ماهنیسی اوخویور
اورهییم کاغاذ اوستونه قوسور بئینیمدهکی
،سوزجوکلری
ومن یئنه شعر اوچوروموندایام
،سوس،آماندیر اورهییم آغالما
قوسما زامانی دئیل
زامان هله باکیرهدیر
.یئریکلهمز هئچبیر اینتحار ائدن سؤزلری
،ومن بیلیرم دویغوالریم سطیرلرده سورگون اوالجاق
،منی و بیزی،یازاجاغام سنی
،قلمیم سورونهجک بوتون سورگونلر کیمی
.ومن یئنه بو پاییز من اوالجاغام
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بختیم اوزومه گولمهدی
Ziba Sevindik

زیبا سئویندیک

Boşa getdi hər gün vaxtım,
Olmadı bir tacım, taxtım.
Açılmadı qara baxtım,
Bəxtim üzümə gülmədi.

،بوشا گئتدی هر گون واختیم
.  تاختیم،اولمادی بیر تاجیم
،آچیلمادی قارا باختیم
. بختیم اوزومه گولمهدی

Bağ-bağçamda bar olmadı,
Yoxum dönüb var olmadı.
Tale mənə yar olmadı ,
Bəxtim üzümə gülmədi.

،باغچامدا بار اولمادی-باغ
. یوخوم دؤنوب وار اولمادی
، طالع منه یار اولمادی
. بختیم اوزومه گولمهدی

Ömrüm aydan, ildən getdi,
Səsim enib zildən, getdi.
Yarım vaxtsız əldən getdi,
Bəxtim üzümə gülmədi.

، ایلدن گئتدی،عؤمروم آیدان
.  گئتدی،سسیم ائنیب زیلدن
،یاریم واختسیز الدن گئتدی
. بختیم اوزومه گولمهدی

Tükənmədi ağrı-acım,
Başımdan töküldü saçım.
Kəsildi çarəm, əlacım,
Bəxtim üzümə gülmədi.
Yox həmdəmim, könül yarım,
Susub, dinmir kaman,tarım.
Hasil olmur arzularım,
Bəxtim üzümə gülmədi.
Vardır oxumaq həvəsim,
Bir kimsəyə yetmir səsim.
Yoxdur başa çəkən kəsim,
Bəxtim üzümə gülmədi.
Çox nəğmələr bəxtə qoşdum,
Sandım, arzuma qovuşdum.
Ha əlləşdim, ha vuruşdum,
Bəxtim üzümə gülmədi.

Əbədi Körpû

،آجیم-توکنمهدی آغری
. باشیمدان تؤکولدو ساچیم
، عالجیم،کسیلدی چارم
. بختیم اوزومه گولمهدی
، کؤنول یاریم،یوخ همدمیم
.  تاریم، دینمیر کامان، سوسوب
،حاصیل اولمور آرزوالریم
. بختیم اوزومه گولمهدی
،واردیر اوخوماق هوسیم
. بیر کیمسهیه یئتمیر سسیم
،یوخدور باشا چکن کسیم
. بختیم اوزومه گولمهدی
،چوخ نغمهلر بخته قوشدوم
.  آرزوما قوووشدوم،ساندیم
، ها ووروشدوم،ها اللشدیم
. بختیم اوزومه گولمهدی
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Qadın!
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Sənə Şeır Yazacağam
Aləmzər Sadıqqızı

Yenə gözlərindən şeir tökülür
Ay üzü baharlı, könlü qış qadın...
Hərdən bax güzgüyə bir lal baxışla,
Niyə gülmədiyin bir soruş, qadın...
Səni ki, bu qədər yedi dərdlərin,
Yayda da üşüdü yazıq əllərin,
Bu qədər gül əkdin, özün gülmədin...
Sən də gül...güllərə bir qarış, qadın.
Günəşin gizlənsə bulud köçündə,
Ən gözəl günəşi yarat içində,
Payız yağmurunda, qışın içində,
Bir çınqı od yarat, yan, alış , qadın!
Axı kim dəyibdi belə xətrinə,
Heç vaxt bürünmədin sevinc ətrinə,
Allahın xətrinə, ömrün xətrinə,
Bir azca dünyayla gəl barış, qadın!

!قادین
عالم زر صادیق قیزی
یئنه گؤزلریندن شعر تؤکولور
... کؤنلو قیش قادین،آی اوزو باهارلی
،هردن باخ گوزگویه بیر الل باخیشال
... قادین،نییه گولمهدیگین بیر سوروش
، بو قدر یئدی دردلرین،سنی کی
،یایدا دا اوشودو یازیق اللرین
... اؤزون گولمهدین،بو قدر گول اکدین
. قادین،گوللره بیر قاریش...سن ده گول
،گونشین گیزلنسه بولود کؤچونده
،ان گؤزل گونشی یارات ایچینده
، قیشین ایچینده،پاییز یاغموروندا
! قادین،  آلیش، یان،بیر چینقی اود یارات
،آخی کیم دیَیبدی بئله خطرینه
،هئچ واخت بورونمهدین سئوینج عطرینه
، عؤمرون خطرینه،اهلل ین خطرینه
! قادین،بیر آزجا دونیایال گل باریش

Əbədi Körpû

Əli Talibi Qayabaşı "Kövrək əli"
Doyğularımı toplayıb
Sənə şeir yazacağam.
Gözlərini yada salıb,
Sənə şeir yazacağam.
sənsizligin dadın dadıb,
Sənsizligə zəhər qatıb,
Sənli günlərə qayıdıb,
Sənə şeir yazacağam.
Yolun üstə sürünəcəm,
Gözlərinə görünəcəm,
Ürəyində hörüləcəm,
Sənə şeir yazacağam.
Sözümə bal qatacağam,
Hər gün sənə çatacağam,
İşi - gücü atacağam,
Sənə şeir yazacağam.
Dərddən dolmuş ürək olub,
Vaxtsız solmuş çiçək olub,
Ağlayıb bir «kövrək» olub,
Sənə şeir yazacağam.

سنه شئعیر یازاجاغام
»علی طالبی قایاباشی «کؤورک علی
دویغوالریمی توپالییب
.سنه شئعیر یازاجاغام
،گؤزلرینی یادا سالیب
.سنه شئعیر یازاجاغام
،سنسیزلیگین دادین دادیب
،سنسیزلیگه زهر قاتیب
،سنلی گون لره قاییدیب
.سنه شئعیر یازاجاغام
،یولون اوسته سورونه جم
،گؤزلرینه گؤرونه جم
،اوره یینده هؤروله جم
.سنه شئعیر یازاجاغام
،سؤزومه بال قاتاجاغام
،هر گون سنه چاتاجاغام
، گوجو آتاجاغام- ایشی
.سنه شئعیر یازاجاغام
،درد دن دولموش اورک اولوب
،واخت سیز سولموش چیچک اولوب
،آغالییب بیر «کؤورک» اولوب
.سنه شئعیر یازاجاغام
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Dəli Qız

Milli Daşqin Ziyeddinoglu

Gün Ver
Zaur Ərmuğan

Bahardan addamışam,
Qışıma gəl, dəli qız.
Qovğa kimi, qal kimi,
Başıma gəl, dəli qız.

İçimə bir bulud hopub,
Ağlasam, qərq olacağam.
Dünyam çəkilərsə dara,
Qürub kimi solacağam.

Mənə əziz olan kəs,
Sən ey olan-qalan kəs.
Xəyalımda dolan, gəz,
huşuma gəl, dəli qız.

Ümidim bir çiçək aça,
İstəyini özü quca.
Könlüm quştək uça, uça!
Boşluqlara dolacağam.

Belə dəliliy elə,
Elə, dəliliy elə!
Elə dəliliy elə-Xoşuma gəl, dəli qız.

Kim qayıdıb, gələm bir də,
Canımla calağam dərdə.
Gün ver gün olmayan yerdə,
Ömrü nə vaxt bulacağam?!

Saçlarımda təzə dən,
Təptəzəsən təzədən.
Doğulmuşam təzədən,
Yaşıma gəl, dəli qız.

گون وئر

Sənsizləyib bu şəhər,
Birtəhərəm, birtəhər!
Qarşıma çıx hər səhər,
Tuşuma gəl, dəli qız.
Elə dəliliy elə,
Xoşuma gəl dəli qız!

زاعور ارموغان

دلی قیز
میللی داشقین ضیاالدین اوغلو
،باهاردان آددامیشام
. دلی قیز،قیشیما گل
، قال کیمی،قووغا کیمی
. دلی قیز،باشیما گل
،منه عزیز اوالن کس
.قاالن کس-سن ائی اوالن
، گز،خیالیمدا دوالن
. دلی قیز،هوشوما گل
،بئله دلیلیی ائله
! دلیلیی ائله،ائله
-ائله دلیلیی ائله
. دلی قیز،خوشوما گل-

،ایچیمه بیر بولود هوپوب
. غرق اوالجاغام،آغالسام
،دونیام چکیلرسه دارا
.غوروب کیمی سوالجاغام
،اومیدیم بیر چیچک آچا
.ایستهیینی اؤزو قوجا
! اوچا،کؤنلوم قوش تک اوچا
.بوشلوقالرا دوالجاغام
، گلم بیر ده،کیم قاییدیب
.جانیمال جاالغام درده
،گون وئر گون اولمایان یئرده
!عؤمرو نه واخت بوالجاغام؟

،ساچالریمدا تزه دن
.تپتزهسن تزهدن
،دوغولموشام تزهدن
. دلی قیز،یاشیما گل
،سنسیزلهییب بو شهر
! بیرتهر،بیرتههرم
،قارشیما چیخ هر سحر
. دلی قیز،توشوما گل
،ائله دلیلیی ائله
!خوشوما گل دلی قیز
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Mənimki Də Belə Düşdü

منیم کی ده بئله دوشد
Aygün Sadiq

Tale sevinc paylayanda
Külək vurdu, yelə düşdü,
Hədəfləyib nişan aldım,
Bir ünyetməz gölə düşdü.
Dərdlərimi qoşa yazdım,
Həsrətlə baş-başa yazdım...
Bir gizlicə daşa yazdım,
Haçan dildən-dilə düşdü?!
Yaddan vətən dilənirdim,
Min xahişlə dillənirdim,
İmza yığıb şənlənirdim...
Oyun çıxdı, tələ düşdü.
Bir quruca nəfəsdəyəm,
Öz yurdumda qəfəsdəyəm,
Əbəs yerə həvəsdəyəm,
Şərəfimə güllə düşdü...
Yazdım şəhid övladıma,
Oxusun, çatsın dadıma,
Son qoyulsun fəryadıma...
Məktublarım ələ düşdü.
Tövlələrdə əsarətdə,
Gözüm yolda, başım dərddə,
Ömür keçdi xəcalətdə,
Mənimki də belə düşdü...
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آی گون صادق
طالع سئوینج پایالیاندا
، یئله دوشدو،کولک ووردو
،هدفلهییب نیشان آلدیم
.بیر اون یئتمز گؤله دوشدو
،دردلریمی قوشا یازدیم
...باشا یازدیم-حسرتله باش
،بیر گیزلیجه داشا یازدیم
!دیله دوشدو؟-هاچان دیلدن
،یاددان وطن دیلهنیردیم
،مین خواهیشله دیللهنیردیم
...ایمضا ییغیب شنلهنیردیم
. تله دوشدو،اویون چیخدی
،بیر قوروجا نفسدهیم
،اؤز یوردومدا قفسدهیم
،عبث یئره هوسدهیم
...شرفیمه گوهلل دوشدو
،یازدیم شهید اؤوالدیما
، چاتسین دادیما،اوخوسون
...سون قویولسون فریادیما
.مکتوبالریم اله دوشدو
،تؤولهلرده اسارتده
، باشیم دردده،گؤزوم یولدا
،عؤمور کئچدی خجالتده
...منیم کی ده بئله دوشدو
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Şairlər Haqdan Asılıb

شاعرلر حاقدان آسیلیب
Nazim Əhmədli

ürəyim yaman çırpınır,
könlüm bir ahdan asılıb;
gedən yollar nə vaxt dönür,
cığırlar dağdan asılıb;
gecə keçir, dan süzülür,
buludlara qan süzülür;
ürəyim sapdan üzülür,
sözüm varaqdan asılıb;
qulaqları darı dələn,
dərddi, mənə sarı gələn;
kimdi, gecə yarı gələn,
kölgəm çıraqdan asılıb;
buludlar qəmli baxırdı,
içimi bir dərd yaxırdı;
ağaclar yaman fağırdı,
payız yarpaqdan asılıb;
hara çəkilib, tanrılar,
çağırma,bağrım yarılar;
buz tutan sular qırılar,
ruhum bulaqdan asılıb;
ulu babalar demişkən,
dünya dağılır, gərdişdən;
şahlar qızıldan, gümüşdən,
şairlər haqdan asılıb;
xal gördüm, Ayın üzündə,
buz qırdım, suyun üzündən;
bu dünya göyün üzündən,
ömür-gün vaxtdan asılıb.
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ناظیم احمدلی
،اورگیم یامان چیرپینیر
کؤنلوم بیر آهدان آسیلیب؛
،گئدن یولالر نه واخت دؤنور
جیغیرالر داغدان آسیلیب؛
، دان سوزولور،گئجه کئچیر
بولودالرا قان سوزولور؛
،اورگیم ساپدان اوزولور
سؤزوم واراقدان آسیلیب؛
،قوالقالری داری دلن
 منه ساری گلن؛،درددی
، گئجه یاری گلن،کیمدی
کؤلگم چیراقدان آسیلیب؛
،بولودالر قملی باخیردی
ایچیمی بیر درد یاخیردی؛
،آغاجالر یامان فاغیردی
پاییز یارپاقدان آسیلیب؛
، تانریالر،هارا چکیلیب
باغریم یاریالر؛،چاغیرما
،بوز توتان سوالر قیریالر
روحوم بوالقدان آسیلیب؛
،اولو باباالر دئمیشکن
 گردیشدن؛،دونیا داغیلیر
، گوموشدن،شاهالر قیزیلدان
شاعرلر حاقدان آسیلیب؛
، آیین اوزونده،خال گؤردوم
 سویون اوزوندن؛،بوز قیردیم
،بو دونیا گؤیون اوزوندن
.گون واختدان آسیلیب-عومور
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İlahi, Nə Gözəl Ağlayır O Qız
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... نه گؤزل آغالییر او قیز،ایالهی

Əlizadə Nuri
Bu güllər içində o Gül birərdi,
Onun bildiyini gül nə bilərdi?
İlahi, nə gözəl gülə bilərdi,İlahi, nə gözəl ağlayır o qız...
İndi neynəsin ki, o naşı gözəl?
Hardan tapıb belə nəqqaşı, gözəl?
Gözəl gözlərində göz yaşı gözəl,İlahi, nə gözəl ağlayır o qız...
Yarpaq əllərin də xəzəli varmış
Bəlkə bu yazıda öz əli varmış?
İlahi, qəmin də gözəli varmış,İlahi, nə gözəl ağlayır o qız...
Bəlkə həyat ona silləsin çəkib?
Çəkir, ürkə - ürkə nəfəsin çəkir...
İlahi, bəlkə də ağlamır o qız,Dərdin ad gününə bir rəsm çəkir?!
İlahi, nə gözəl ağlayır o qız...
Neynəsin bu boyda ahla, ilahi?
Qoşulub o qıza ağla, ilahi...
Yağan yağışları, saxla, ilahi,İlahi, nə gözəl ağlayır o qız...
Min dərdi çəkərmiş nədənsə təklər,
İlahi, beləmi solur çiçəklər?!
İlahi, sən ona gülməyi öyrət,
Ona ağlamağı öyrədəcəklər.
İlahi, nə gözəl ağlayır o qız...

علیزاده نوری
،بو گوللر ایچینده او گول بیرردی
اونون بیلدیگینی گول نه بیلردی؟
-، نه گؤزل گوله بیلردی،ایالهی
... نه گؤزل آغالییر او قیز،ایالهی
 او ناشی گؤزل؟،ایندی نئینهسین کی
 گؤزل؟،هاردان تاپیب بئله نقاشی
-،گؤزل گؤزلرینده گؤز یاشی گؤزل
... نه گؤزل آغالییر او قیز،ایالهی
یارپاق اللرینده خزهلی وارمیش
بلکه بو یازیدا اؤز الی وارمیش؟
-، غمینده گؤزلی وارمیش،ایالهی
... نه گؤزل آغالییر او قیز،ایالهی
بلکه حیات اونا سیللهسین چکیب؟
... اورکه نفسین چکیر-  اورکه،چکیر
-، بلکه ده آغالمیر او قیز،ایالهی
!دردین آد گونونه بیر رسم چکیر؟
... نه گؤزل آغالییر او قیز،ایالهی
 ایالهی؟،نئینهسین بو بویدا آهال
... ایالهی،قوشولوب او قیزا آغال
-، ایالهی، ساخال،یاغان یاغیشالری
... نه گؤزل آغالییر او قیز،ایالهی
،مین دردی چکرمیش ندنسه تکلر
! بئله می سولور چیچکلر؟،ایالهی
، سن اونا گولمیی اؤیرت،ایالهی
.اونا آغالماغی اؤیرهدجکلر
... نه گؤزل آغالییر او قیز،ایالهی
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پسیخولوقالر

Psixoloqlar
Zaman Paşazadə
Səni psixoloqlar öldürdülər
Kəndirli çarpayıda,
Səni bağıra-bağıra şərh edərkən
Qolumun damarlarında vurdular.
Səni uyuşdurucu sılahlar
Sakitləşdirici bombalar
susdurdu.
Pərən-pərən oldu yaşananlar
Yarım qaldı dilində ki nağıl,
Və bir daha başlandı həyatin boyat nağılı...
İlk kərə qulağıma pıçıldadığında
Tirişkəli səsinin vurğunu olmuşdum,
Bütün qızları boş verib,
Oğlanları boşamışdım
Səni tapdığımda.
Sən romanların
Görüntülü variantı,
Sən şeirlərin
Yaşam yavanlığı idin.
Oxulda barmağımı qaldırıb
Səni sevirəm söyləməyi,
Şəhərin meydaninda yumruğumu qaldırıb
Rədd ol cınayətkar deməyi
Sevməyi
sevməməyi
səndən öyrənmişdim.
Səni psixoloqlar öldürdülər
Dəli psixoloqlar
Pis psixoloqlar.

Əbədi Körpû
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زامان پاشازاده
سنی پسیخولوقالر اؤلدوردولر
کندیرلی چارپاییدا
باغیرا شرح ائدرکن-سنی باغیرا
.قولومون دامارالریندا ووردوالر
سنی اویوشدوروجو سیالحالر
ساکیتلشدیریجی بومباالر
.سوسدوردو
پرن اولدو یاشانانالر-پرن
یاریم قالدی دیلینده کی ناغیل
...وبیر داها باشالندی حیاتین بویات ناغیلی
ایلک کره قوالغیما پیچیلدادیغیندا
تیریشکه لی سسینین وورغونو اولموشدوم
بوتون قیزالری بوش وئریب
اوغالنالری بوشامیشدیم
.سنی تاپدیغیمدا
سن رومانالرین
گؤرونتولو واریانتی
سن شعیرلرین
.یاشام یاوانلیغی ایدین
اوخولدا بارماغیمی قالدیریب
،سنی سئویرم سؤیله مه یی
شهرین مئیدانیندا یومروغومو قالدیریب
ردد اول جینایتکار دئمه یی
سئومه یی
سئومه مه یی
.سندن اؤیرنمیشدیم
سنی پسیخولوقالر اؤلدوردولر
دلی پسیخولوقالر
.پیس پسیخولوقالر
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Çillə
Susən Nəvadərəzı
Çillə gecəsi ya şəb-i yəlda ölkənin başa-başında, payızın axırı və qışın başlanışında tutular. amma
Azərbaycanın cuğrafı şəraitinə görə, qış fəslinin ağır olduğuna görə, qışın qara qorxusunu ürəklərdən silmək
və ağır günlərə dov gəlmək üçün bu gecə Azərbaycanda daha dərin, və ayini mənası var.
çox qədimlərdən bu gecə bütün qohum- əqrəba şamdan sonra yığışar tayfa böyüiünün evinə. qədimlər kürsü
başında oturub, birlikdə gecəni səhər edərmişlər. uzunlu gecədə nağıllar deyərdilər, xatirə və təcrübələrindən
tərif edərmişlər, lətifə, bayatı, tapmaca, «gül-gül» ya da «turnavurdu» kimi oyunlar və fal açmalar gecəyə
ləzzət verərəmiş.
bu gecənin yeməkləri pəşmək, ləbləbi, pəxlə, gırdəkan(qoz)- badam, qovurğa, sımışqa, iydə, nar, asma üzüm,
asma əmrud, alma, heyva, şanı turşusu, halva, bağlava, kürsü altında govduşda duz içində pişən kababı
yeralma (qartopu)və.... ən əsaslısı da qarpız olardı. qarpızı məclisin ağ saqqalı xeyir niyyətlər ilə kəsərdi və
qışın yüngül keçməsi üçün dua edərdi. belə bir inanc var ki, çillə gecəsində qarpız yesələr soyuq onlara kar
salmaz.
qarpızı yayın axırında alib sərdabalar, zerzəmilərdə saman içində çillə üçün saxlarmışlar.
Azərbaycanda çillə gecəsinin ən gözəl və şad rəsmlərindən biri də adaxlılara xonça göndərmək idi ki, bu günə
kimi bu rəsmin davamı var. böyük çillədə oğlan evindən qız evinə xonça gələr. bu xonçalarda qış paltarı, qış
başmağı, əlcək, şal, bahalı parçalar, qarpız, əmrud- nar- heyva- əzgil kimi mivələr, quru yemişlər, şirni,
pəşmək... qablarda bəzəyib, adaxlı qıza göndərilərdi. bala çillədə də qız evindən oğlana xonça yollardılar. (bu
xonçalara çillə tabağı deyərlər)
çiylə gəlir qar gəlir
alma, heyva, nar gəlir
çilləliq gətirəməyə
bizim evə yar gəlir.
hər millətin gələnk və görənkləri o toplumun kültür ünsürlərini uluşdurur. bir toplumda ayınlər və törələrin
çox və çeşidli olması, o toplumun mədəni zənginliyinin göstərgəsidir. kimlik böhranı yaşanan bu dövranda,
gələnksəl ayınlər(ənənələr) və mərasimlər və elbiliminə (ya folklora) qayıdıb, onları qoruyub yenidən
canlandırmaq mədəni kimliyin qorunma yollarından biridir.
nəsillərin bir- birindən uzaqlaşdığı bir çağda, çillə gecəsi mərasimi uç nəslin bir araya gəldiy gözəl bir
ekrandir.
ay çillə , çillə qardaş
atın qamçıla qardaş.
bir gəldin danışmadıq,
qəlbim açıla qardaş
qış fəsli azərbaycanda uzun surər, qarlı - qırovlu keçər, şaxtası kəsər, sazağı yandıran olar.
çillə gecəsi ya şəb yəlda azərin 30-cü günü(21Dekabr) batımından başlar,dey ayının(Dekabrin22) birinci
gününün gün çıxan çağında bitər.
Azərbaycan əfsanələrində bir qarı nənə varımış, onun iki oğlu var imiş, birisi böyük çillə adlanırmış, ömrü də
40 gün olurmuş. o biri kiçik çillə adlanırmış ömrü 20 gün olurmuş.
böyük çillənin son günlərində bala çillə gəlib qardaşından soruşar:
-sən getdin neynədin?
böyük qardaş deyər:
-mən getdim dondurdum, üşütdüm, naxoşlatdım gəldim!
bala qardaş ona lağ edib deyər:
-mən getsəm qarıları kürəkdən, lüleyinləri lüləkdən, gəlinləri biləkdən, körpələri bələkdən elrəm!
böyük qardaş gülümsünüb deyər:
-ömrün azdı qardaş, dalın yazdı qardaş!
bala çillə gəlib, hər yeri şaxtaya qara bürüyər, axırda dağlarda özü də qarlar əlində əsir olar. xəbər gəlib qarı
nənəyə çatar. qarı nənə od üstə şişi dağlayar, gedər qarlarınan savaşmağa. axırda qarları əridər, bala çilləni
qurtarar. bala çillə azad olar ama görər qış qurtulub, bayram ayı başlayıb.
əzizim, çillə qarpız,
düşübdür dilə qarpız.
yiğilib xurcunlara,
gedir yargilə qarpız.
qovub, qışı ayazı ,
kəsdik çillə qarpızı,
allah yetirsin ruzi
el qalmasın tamarzı.
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چیلله

چیلله گئجهسی یا شب یلدا اؤلکهنین باشاباشیندا ،پاییزین آخیری و قیشین باشالنیشیندا توتوالر .آما آذربایجانین جغرافی
شرایطینه گؤره ،قیش فصلینین آغیر اولدوغونا گؤره ،قیشین قارا قورخوسونو اورکلردن سیلمک و آغیر گونلره دوو گلمک
اوچون بو گئجه آذربایجاندا داها درین ،و آیینی معناسی وار.
چوخ قدیملردن بو گئجه بوتون قوهوم -اقربا شامدان سونرا ییغیشار طایفا بؤیویونون ائوینه .قدیملر کورسو باشیندا اوتوروب،
بیرلیکده گئجهنی سحر ائدرمیشلر .اوزونلو گئجهده ناغیلالر دئیردیلر ،خاطیره و تجربهلریندن تعریف ائدرمیشلر ،لطیفه ،بایاتی،
تاپماجا« ،گول-گول» یا دا «تورناووردو» کیمی اویونالر و فال آچماالر گئجهیه لذت وئررمیش.
بو گئجهنین یئمکلری پشمک ،لَبلبی ،پخله ،گیردکان -بادام ،قوورغا ،سیمیشقا ،ایده ،نار ،آسما اوزوم ،آسما امرود ،آلما ،هئیوا،
شانی تورشوسو ،حالوا ،باغالوا ،کورسو آلتیندا گوودوشدا دوز ایچینده پیشن کبابی یئرآلما و ....ان اساسلیسی دا قارپیز اوالردی.
قارپیزی مجلیسین آغ ساققالی خئیر نیتلر ایله کسردی و قیشین یونگول کئچمهسی اوچون دعا ائدردی .بئله بیر اینانج وار کی،
چیلله گئجهسینده قارپیز یئسهلر سویوق اونالرا کار سالماز.
قارپیزی یایین آخیریندا آلیب سرداباالر ،زئرزمیلرده سامان ایچینده چیلله اوچون ساخالرمیشالر.
آذربایجاندا چیلله گئجهسینین ان گؤزل و شاد رسملریندن بیری ده آداخلیالرا خونچا گؤندرمک ایدی کی ،بو گونه کیمی
بو رسمین داوامی وار .بؤیوک چیللهده اوغالن ائویندن قیز ائوینه خونچا گلر .بو خونچاالردا قیش پالتاری ،قیش باشماغی،
الجک ،شال ،باهالی پارچاالر ،قارپیز ،امرود -نار -هئیوا -ازگیل کیمی میوهلر ،قورو یئمیشلر ،شیرنی ،پشمک ...قابالردا بزهییب،
آداخلی قیزا گؤندریلردی .باال چیللهده ده قیز ائویندن اوغالنا خونچا یولالردیالر( .بو خونچاالرا چیلله تاباغی دئیرلر)
چییله گلیر قار گلیر
آلما ،هئیوا ،نار گلیر
چیللهلیق گتیرمهیه
بیزیم ائوه یار گلیر
هر میللتین گلهنک و گؤرهنکلری او توپلومون کولتور عنصرلرینی اولوشدورور .بیر توپلومدا آیینلر و تؤرهلرین چوخ و
چئشیدلی اولماسی ،او توپلومون مدنی زنگینلییینین گؤسترگهسیدیر .کیملیک بحرانی یاشانان بو دؤوراندا ،گلهنکسل
آیینلر(عنعنه لر) و مراسیملر و ائلبیلیمینه (یا فولکلورا) قاییدیب ،اونالری قورویوب یئنیدن جانالندیرماق مدنی کیملییین قورونما
یولالریندان بیریدیر.
نسیللرین بیر -بیریندن اوزاقالشدیغی بیر چاغدا ،چیلله گئجهسی مراسیمی اوچ نسلین بیر آرایا گلدیی گؤزل بیر ائکراندیر.
آی چیلله  ،چیلله قارداش
آتین قامچیال قارداش.
بیر گلدین دانیشمادیق،
قلبیم آچیال قارداش
قیش فصلی آذربایجاندا اوزون سورر ،قارلی – قیروولو کئچر ،شاختاسی کسر ،سازاغی یاندیران اوالر.
چیلله گئجهسی یا شب یلدا آذرین -30ونون گون باتیمیندان باشالر ،دی آیینین بیرینجی گونونون گون چیخان چاغیندا بیتر.
آذربایجان افسانهلرینده بیر قاری ننه وار ایمیش ،اونون ایکی اوغلو وار ایمیش ،بیریسی بؤیوک چیلله آدالنیرمیش ،عؤمرو ده 40
گون اولورموش .او بیری کیچیک چیلله آدالنیرمیش عؤمرو  20گون اولورموش.
بؤیوک چیللهنین سون گونلرینده باال چیلله گلیب قارداشیندان سوروشار:
سن گئتدین نئینه دین؟بؤیوک قارداش دئیر:
من گئتدیم دوندوردوم ،اوشوتدوم ،ناخوشالتدیم گلدیم!باال قارداش اونا الغ ائدیب دئیر:
من گئتسم قاریالری کورهکدن ،لولئیینلری لولکدن ،گلینلری بیلکدن ،کؤرپهلری بلکدن ائلرم!بؤیوک قارداش گولومسونوب دئیر:
عؤمرون آزدی قارداش ،دالین یازدی قارداش!باال چیلله گلیب ،هر یئری شاختایا قارا بورویر ،آخیردا داغالردا اؤزو ده قارالر الینده اسیر اوالر .خبر گلیب قاری ننهیه چاتار.
قاری ننه اود اوسته شیشی داغالیار  ،گئدر قارالرینان ساواشماغا .آخیردا قارالری اریدر ،باال چیللهنی قورتارار .باال چیلله آزاد
اوالر آما گؤرر قیش قورتولوب ،بایرام آیی باشالییب.
عزیزیم ،چیلله قارپیز،
دوشوبدور دیله قارپیز.
ییغیلیب خورجونالرا،
گئدیر یارگیله قارپیز.
***
قوووب ،قیشی آیازی ،
کسدیک چیلله قارپیزی،
آلاله یئتیرسین روزی
ائل قالماسین تامارزی.
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Burada Bir Sevgi Yatır
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Qan Ay Bülbul

Müşfiqə Baləddinqızı

Məmməd Ağlar

Qapıları pəncərəni bərk bağla,
Səndən sonra həsrət hücum etməsin.
Elə get ki ayağının izində,
Bir damcı da məhəbbətin getməsin.

Yurt yüvasi talananlar,
Qan ağlayar qan ay bülbul.
Sanki səndə avarasan,
Can ay bülbul can ay bülbul.

İki qolum, bir başıma söykəli,
Səssizliyə qarışmağa nə var ki ?
Get ,gözlərin heç arxada qalmasın,
Sənsizliyə alışmağa nə var ki?

Dağilibdir yürdun yüvan,
Kəlbəcər tək ölub talan,
Eyləyirsən belə fəğan,
Açilmayir dan ay bülbul.

Bir gün keçər,bir ay keçər ,ya da il,
Sənin üçün zaman nədir ,il nədir?
Hər tökülən gözlərimin yaşında
Ömür gedir ,zaman gedir,il gedir.

Sən dərdini gətir dilə,
Köklə ginən sazin zilə,
Baxma ginan biz tək lala,
Bağrin ölar şan ay bülbul.

Qoy çırpınım sənsizliyin içində,
Ürəklərdə məhəbbətim qazılsın.
Göz yaşıyla məzarımın üstünə,
“BURADA BİR SEVGİ YATIR”yazılsın!

Gedibdir Bəhmən Sücayət,
Kamildə də yoxdur taqət,
Yanmaq ölub bizə adət,
Səndə aliş yan ay bülbul.

بورادا بیر سئوگی یاتیر
مشفیقه بال الدین قیزی
،قاپیالری پنجرهنی برک باغال
.سندن سونرا حسرت هوجوم ائتمهسین
،ائله گئت کی آیاغینین ایزینده
.بیر دامجی دا محبتین گئتمهسین
، بیر باشیما سؤیکهلی،ایکی قولوم
سسسیزلییه قاریشماغا نه وار کی ؟
،گؤزلرین هئچ آرخادا قالماسین، گئت
سنسیزلییه آلیشماغا نه وار کی؟
،یا دا ایل، بیر آی کئچر،بیر گون کئچر
ایل نه دیر؟، سنین اوچون زامان نه دیر
هر تؤکولن گؤزلریمین یاشیندا
.ایل گئدیر،زامان گئدیر، عؤمور گئدیر
،قوی چیرپینیم سنسیزلیگین ایچینده
.اورکلرده محبتیم قازیلسین
،گؤز یاشییال مزاریمین اوستونه
!“بورادا بیر سئوگی یاتیر”یازیلسین

Öxu gəlsin dilə dağlar,
Haray çəksin"Məmməd ağlar",
Veran qalan qara bağlar,
Səslir gəlsin Xan ay bülbul.

قان آی بولبول
ممد آغالر
،یورت یوواسی تاالنانالر
.قان آغالیار قان آی بولبول
،سانکی سنده آواراسان
.جان آی بولبول جان آی بولبول
،داغیلیبدیر یوردون یووان
،کلبجر تک اؤلوب تاالن
،ائیلهییرسن بئله فغان
.آچیلماییر دان آی بولبول
،سن دردینی گتیر دیله
،کؤکله گینن سازین زیله
،باخما گینان بیز تک الال
.باغرین اؤالر شان آی بولبول
،گئدیبدیر بهمن شجاعت
،کامیلده ده یوخدور طاقت
،یانماق اؤلوب بیزه عادت
.سنده آلیش یان آی بولبول
،اؤخو گلسین دیله داغالر
،"هارای چکسین"ممد آغالر
،وئران قاالن قارا باغالر
.سسلیر گلسین خان آی بولبول
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Azər Ayında
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آذر آیندا
İsmail Xürrəmi

Səni sevərkən
Öldürürsən adamı.
Məni sevən öləcək diyə:
Küçələr, evlər
və dodaqlara hopmuş gizli sözlər,
Səndən qucaq
Səndən öpüş çalır axşamlar.
Əli xınalı şeirlər
Əli əllərdən üzülmüş danişiqlar
Özgürcəsınə
Əli ağızına çatmayan yazıq günlər
Dodaqlarına vurğundular.
Susqun ağaclar
Tanıqlığını danmırlar,
Yarpaqlar səninlə öpüşürkən
Payızın burnundan qan axdığını.
Can verən budaqların
Son baxışına baxan dağlar
Bir xarabalıqda ağlayırlar.
Desəm qırmızı buya
Yaraşmır sənə,
Sözümü geri alıram.
Qırmızı örtük
Ağ üzünə badaqlıdır
Üzündən yol açan
Dırnaqların cizgisindan.
Gülüstan parkında
Ayaq tutub yeriyən pıçıltılar,
Şəhərdə ruhların qumarından söz açır.
Gah uduruq gah uduzuruq
Bugün sənin doğum günün
Mütlü olsun.
Bugün sənin ölüm günün
Başın sağ olsun.
Gecələr çürüyür içim
Günüzlər yenidən özümü doğuram.
Özüm özümə
Yas tuturam
Toy tuturam
Azər ayında

اسماعیل خرمی
سنی سئورکن
.اؤلدورورسن آدامی
:منی سئون اؤله جک دییه
 ائولر،کوچه لر
،و دوداق الرا هوپموش گیزلی سؤزلر
سندن قوجاق
.سندن اؤپوش چالیر آخشامالر
الی خینالی شعیرلر
الی ال لردن اوزولموش دانیشیق الر
اؤزگورجه سینه
الی آغیزینا چاتمایان یازیق گون لر
.دوداق الرینا وورغوندوالر
سوسقون آغاج الر
،تانیقلیغینی دانمیرالر
یارپاق الر سنینله اؤپوشرکن
.پاییزین بورنوندان قان آخدیغینی
جان وئرن بوداق الرین
سون باخیشینا باخان داغ الر
.بیر خارابالیقدا آغالییرالر
دئسم قیرمیزی بویا
،یاراشمیر سنه
.سؤزومو گئری آلیرام
قیرمیزی اؤرتوک
آغ اوزونه باداقلیدیر
اوزوندن یول آچان
.دیرناق الرین جیزگیسیندن
گولوستان پارکیندا
،آیاق توتوب یئرییه ن پیچیلتی الر
.شهرده روح الرین قوماریندان سؤز آچیر
گاه اودوروق گاه اودوزوروق
بوگون سنین دوغوم گونون
.موتلو اولسون
بوگون سنین اؤلوم گونون
.باشین ساغ اولسون
گئجه لر چورویور ایچیم
.گونوزلر یئنیدن اؤزومو دوغورام
اؤزوم اؤزومه
یاس توتورام
توی توتورام
آذر آییندا
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Salam Balta Qardaş

ساالم بالتا قارداش
Nadər İlahi

Salam balta qardaş, yenə də nə var?
Dumana düşübsən, yol itiribsən?
İnana bilmirəm dörd yan daş duvar!
Meşə yoxumuza necə giribsən?
Dadı damağında qalib dünənin,
Səndən kimə qaçaq? sənə ayıbdı!
Qayıt balta qardaş! qorxundan sənin
Güllərin dodağı uçuqlayıbdı.
Dolub urəyımız ağrıyla dolub,
Bizi ağac- ağac niyə sayırsan!
Bizi balta qardaş yenə nə olub?
Aşağı yoxarı addımlayırsan.
Hələ həzin- həzin bulağımızdan,
Axır maralların ahı, naləsi.
Hələ çəkilməyib qulağımızdan
Yovası dağılan quşların səsi.
Bax nərgiz bacılar hey dəstə-dəstə,
Gəlir gözü yaşlı qardaş yasına.
Bax şəhid çinarın başının üstə,
Salxım söyüdlərin saç yolmasına.
Yanır urəyımız, yanır dilimiz
Dərdi içimizə salmışıq qardaş!
Axı özümüzdən hara qaçaq biz?
Kəsilə- kəsilə qalmışıq qardaş!

1398  دی. اینجی سای قیش.15ادبی کؤرپو

نادر الهی
 یئنه ده نه وار؟،ساالم بالتا قارداش
 یوْل ایتیریبسن؟،دومانا دوشوبسن
!اینانا بیلمیرم دؤرد یان داش دووار
مئشه یوخوموزا نئجه گیریبسن؟
،دادی داماغیندا قالیب دوننین
!سندن کیمه قاچاق؟ سنه عاییبدی
قاییت بالتا قارداش! قورخوندان سنین
.گوللرین دوداغی اوچوقالییبدی
،دولوب اورهییمیز آغرییال دولوب
! آغاج نییه ساییرسان-بیزی آغاج
بیزی بالتا قارداش یئنه نه اوْلوب؟
.آشاغی یوخاری آددیمالییرسان
، حزین بوالغیمیزدان-هله حزین
. ناله سی،آخیر مارالالرین آهی
هله چکیلمهییب قوالغیمیزدان
.یوواسی داغیالن قوشالرین سسی
،دسته-باخ نرگیز باجیالر هئی دسته
.گلیر گؤزو یاشلی قارداش یاسینا
،باخ شهید چینارین باشینین اوسته
.سالخیم سؤیودلرین ساچ یولماسینا
 یانیر دیلیمیز،یانیر اورهییمیز
!دردی ایچیمیزه سالمیشیق قارداش
آخی اؤزوموزدن هارا قاچاق بیز؟
! کسیله قالمیشیق قارداش-کسیله
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Qoyma Darıxım
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Səbrim Qalmayıb
Gülnar Səma

Ətayə Odər

Darıxmaqla məşğul olub,
Darıxmağa qoyma məni.
Ümidlərim işğal olub,
Darıxmağa qoyma məni.

Məni anlayan yox, məni duyan yox,
Bu qədər insanın içində təkəm..
İlahi! Nə günah eylədim ki, mən?!
Gərək dərd yükünü təkcə mən çəkəm?!

Həsrətinə qıyım gedim,
Süzülsə də, suyum gedim,
Lap qoy səni qoyum gedim,
Darıxmağa qoyma məni.

Hər arzum, istəyim gözümdə qaldı,
Bilmədim dünyaya niyə gəlmişəm?!
Hər zaman qapımı qəm, kədər çaldı.
Ötən həyatımı sınaq bilmişəm.

Qoy çaşdırıb duruxdurum,
Dolaşdırıb karıxdırım.
Qoy mən səni darıxdırım,
Darıxmağa qoyma məni.

Sabaha ümidlə yaşadım hər gün,
Bu gün də keçəcək, bir az döz - dedim.
Hər günüm dünənin təkrarı oldu,
Mənsə sabahlardan ümid gözlədim.

Durnaların doğrusu ol,
Vurnuxanın ağrısı ol.
Sənsizliyin oğrusu ol,
Darıxmağa qoyma məni.

Daha nə tabım var, nə də taqətim,
Bir zərrə dözməyə səbrim qalmayıb.
Mənim insanlarla var ədavətim,
Məndən sevincimi həyat almayıb.

صبریم قالماییب

قویما داریخیم
گولنار سما
،داریخماقال مشغول اولوب
.داریخماغا قویما منی
،اومیدلریم ایشغال اولوب
.داریخماغا قویما منی
،حسرتینه قیییم گئدیم
، سویوم گئدیم،سوزولسده
،الپ قوی سنی قویوم گئدیم
.داریخماغا قویما منی
،قوی چاشدیریب دوروخدوروم
.دوالشدیریب کاریخدیریم
،قوی من سنی داریخدیریم
.داریخماغا قویما منی
،دورناالرین دوغروسو اول
.وورنوخانین آغریسی اول
،سنسیزلیگین اوغروسو اول
.داریخماغا قویما منی
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عطایه اودر
، منی دویان یوخ،منی آنالیان یوخ
..بو قدر اینسانین ایچینده تکم
! من؟،ایالهی! نه گوناه ائیلهدیم کی
!گرک درد یوکونو تکجه من چکم؟
، ایستهییم گؤزومده قالدی،هر آرزوم
!بیلمهدیم دونیایا نییه گلمیشم؟
. کدر چالدی،هر زامان قاپیمی غم
.اؤتن حیاتیمی سیناق بیلمیشم
،صاباحا اومیدله یاشادیم هر گون
. دئدیم-  بیر آز دؤز،بو گون ده کئچهجک
،هر گونوم دونهنین تکراری اولدو
.منسه صاباحالردان اومید گؤزلهدیم
، نه ده طاقتیم،داها نه تابیم وار
.بیر ذره دؤزمهیه صبریم قالماییب
،منیم اینسانالرال وار عداوتیم
.مندن سئوینجیمی حیات آلماییب
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Gözlərinin İtin Bağla

Sənsiz Şəhər

Həkimə Babakşizadə “Nəğmə”

Şəbnəm Fərzizadə

Gözlərinin itin bağla gözündə,
Yollayıb dalımca ulatma belə.
gözünün dalında arxalanıb sən,
Yayını gizlədib ox atma belə.

bayquş baxır bacasından,
hörümçəklər yerin salır.
ildırımlər ev yeyəsi,
dalğa küçələri alır.

Baş beyin aparır bu hürüş səsi!
Dişinin dibindən çıxanı deyir!
Tərpənəcəyim yox bu sökha sökdən
İt gözünlə qanım qanımı yeyir!

qəm çillə tək, uzun gecə,
heç bir ölçü gəlmir vecə,
necə deyim, axı necə!?
ulduz;ayın saçın yolur.

Sözlərinin dişi batmır belə heç,
Bu baxışlarının dişi batan tək.
Heç qurd urəyını yemiş atmazdı
Ürəyımə bu it əlin atan tək.

Bağlı qalib pəncərələr,
Gözüm nələr görur nələr,
gedən bahar haçan gələr....?
kimlər gedir kimlər qalır...

Belə quduzlamış itə tutulmaq
Ağlımın fikrindən hətta keçməzdi.
Mini min, yüzü yüz desə iydi də
Heç baxışdan gözüm su da içməzdi.

tüstü dolub gözlərinə,
lal baxışlar sözlərinə,
kədər yağır izlrinə,
günəş ölüm sazın çalır.

İtin sürüsünə yenilməyən qurd
Ağacı içindən qurd olub yeyir.
Nə itdə haya var nə də ki qurdda
Qurdun geyimini burda it geyir...

yara tǝbib, dərd mərhəm dir!
sağı nisgil, solu qəm dir,
sənsiz şəhər cəhənnəm dir!
güzgüdə bir qız qocalır.....

گؤزلرینین ایتین باغال

سنسیزشَهَر

»حکیمه باباکشیزاده«نغمه

شبنم فرضی زاده اردبیلی

،گؤزلرینین ایتین باغال گؤزونده
.یولالییب دالیمجا اوالتما بئله
،گؤزونون دالیندا آرخاالنیب سن
.یایینی گیزلهدیب اوخ آتما بئله

،بایقوش باخیر باجاسیندان
.هؤرومچک لر یئرین سالیر
،ایلدیریم لر ائو یئیه سی
.دالغا کوچه لری آلیر

!باش بئیین آپاریر بو هوروش سسی
!دیشینین دیبیندن چیخانی دئییر
ترپنَجهییم یوخ بو سؤک ها سؤکدن
!ایت گؤزونله قانیم قانیمی یئییر

،غم چیلله تک ؛اوزون گئجه
،هئچ بیر اؤلچو گلمیر وئجه
 آخی نئجه!؟، نئجه دِئییم
.اولدوز؛آیین ساچین یولور

،سؤزلرینین دیشی باتمیر بئله هئچ
.بو باخیشالرینین دیشی باتان تک
هئچ قورد اورهیینی یئمیش آتمازدی
.اورهییمه بو ایت الین آتان تک

،باغلی قالیب پنجره لر
،گؤزومنه لر گؤرور نه لر
؟....گئدن باهار هاچان گلر
...کیم لر گئدیر کیم لر قالیر

بئله قودوزالمیش ایته توتولماق
.عاغلیمین فیکریندن حتی کئچمزدی
 یوزو یوز دئسه ایدی ده،مینی مین
.هئچ باخیشدان گؤزوم سو دا ایچمزدی

،توستو دولوب گؤزلرینه
،الل باخیشالر سؤزلرینه
،کدر یاغیر ایزلرینه
.گونش اؤلوم سازین چالیر

ایتین سوروسونه یئنیلمهین قورد
.آغاجی ایچیندن قورد اولوب یئییر
نه ایتده حایا وار نه ده کی قورددا
...قوردون گئییمینی بوردا ایت گئییر

!یارا طبیب؛ درد مرهم دیر
، سولو غم دیر،ساغی نیسگیل
!سنسیز شَهَر جهنّم دیر
.....گوزگوده بیر قیز قوجالیر

Əbədi Körpû
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Yar İstər

Getti
Abd Malaoğlu
Irak – Telafer
Nice Aşık geldi getti bu yalançı dünyadan,
Her birinin masal iyle şekvası var sevdadan,
Kimi aldı muradını duydu kef ve safadan,
Sürdü dünyada devranı hayatı şanlı getti.
Kimi bindi aşk atını başın salıp dolandı,
İndi sevda meydanına her etrafın dolandı,
Dönebilmedi geriye hay duydu ki talandı,
Koydu ruhun er oğruna ölmedi canlı getti.
Kimini yandırdı sevda kömür olup kül etti,
Her yel estükçe savrulup külü toprakta itti,
Böyle aşıklar varydı aşk için yanıp bitti,
Karıştı eti kemiği toprağa kanlı getti.
Kimini şair eyledi tarihte adı kaldı,
Verdi bir güzele gönül kendin dillere saldı,
Düştü sevda yollarına dertlere duçar oldu,
Aşk elinden derdin yaza başı dumanlı getti.
MALA OĞLU çarkı felek aşıklarnan hoş değil,
Heç vermedi aşıklara güller yüzüne gül,
Mecnunu sahreya saldı Kerem'i eyledi gül,
Destan oldular aleme aşıklar sanlı getti.

گئتدی
عبد ماال اوغلو
 تلعفر- عراق

،نئجه عاشیق گلدی گئتدی بو یاالنچی دونیادان
،هئر بیرینین ماسال اییله شئکواسی وار سئودادان
،کیمی آلدی مورادینی دویدو کئف و صفادان
.سوردو دونیادا دئورانی حایاتی شانلی گئتدی
،کیمی میندی عشق آتینی باشین سالیب دوالندی
،ائندی سئودا مئیدانینا هر اطرافین دوالندی
،دؤنه بیلمدی گئرییه های دویدو کی تاالندی
.قویدو روحون ار اوغرونا اؤلمدی جانلی گئتدی
،کیمینی یاندیردی سئودا کؤمور اولوب کول ائتدی
،هر یئل اسدیکجه ساورولوب کولو توپراکدا ایتدی
،بؤیله عاشیقالر واریدی عشق ایچین یانیب بیتدی
.قاریشدی ائتی کمیگی توپراغا قانلی گئتدی
،کیمینی شاعر ائیلدی تاریخده آدی قالدی
،وئردی بیر گؤزله کؤنول کندین دیللره سالدی
،دوشدو سئودا یولالرینا دردلره دوچار اولدو
.عشق الیندن دردین یازا باشی دومانلی گئتدی
،ماال اوغلو چارخی فلک عاشیقالرینان خوش دگیل
،هئچ وئرمه دی عاشیقالرا گوللر یوزونه گول
،مجنونو صحرایا سالدی کرمی ائیلدی قول
.دستان اولدوالر عالمه عاشیقالر سانلی گئتدی

Əbədi Körpû

Casim Babaoğlu
Irak – Tələfər
Dərviş olup düşüp Köylər dolandım
Dərvişliğə iman istər yar istər
Dərvişlər xırqasın geyip kollandım
Menzilə almağa gərçək ər istər
Gecəli gündüzlü dolandım çöllər
Oğradım ərllərə açıldı yollar
Gördüm sultanıydı meydanda kullar
İçərdən pişməgə qırx il kar istər
Açıldı qapılar içəri girdim
Hakkın dərgahına hizmətə yürüdüm
Gördüyüm cəmala kəndimi sürdüm
Şeytan öldürməgə odun nar istər
BABAOĞLU illər aradım sordum
Dərvişlər yoluna canımı yordum
Kəramət mucizə yaxinlə gördüm
Hakka yetişməgə gönül var istər

یار ایستر
جاسیم بابا اوغلو
 تلعفر- عراق

،درویش اولوب دوشوب کؤیلر دوالندیم
.درویشلیگه ایمان ایستر یار ایستر
،درویشلر خیرقاسین گئییب کولالندیم
.منزیله آلماغا گئرچک ار ایستر
،گئجهلی گوندوزلو دوالندیم چؤللر
،اوغرادیم ارللره آچیلدی یولالر
،گؤردوم سولطانییدی مئیداندا قولالر
.ایچردن پیشمگه قیرخ ایل کار ایستر
،آچیلدی قاپیالر ایچری گیردیم
،حاققین درگاهینا هیزمته یورودوم
،گؤردویوم جماال کندیمی سوردوم
.شیطان اؤلدورمگه اودون نار ایستر
،بابا اوغلو ایللر آرادیم سوردوم
،درویشلر یولونا جانیمی یوردوم
،کرامت معجیزه یاخینله گؤردوم
.حاققا یئتیشمگه کؤنول وار ایستر
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سئوینر
Məmməd Yusifooğlu

Füsünkar bir gözəlliyi,
Seyr edərsən ,göz sevinər.
Bağ-bağçalar çiçək açar,
Fərəhlənər üz sevinər.
Yağar yağış dağ,çöllərə.
Gələr bərəkət ellərə.
Yamaclarda al güllərə,
Çəmən baxar,düz sevinər.
Axan çayın zümzüməsi,
Bülbüllərin şən nəğməsi,
Ədalətin Kərəmisi,
Çalınanda saz sevinər.
Sən güllərin çələngindən,
Çiçəklərin min rəngindən,
Gözəllərin gözəlindən,
Danışarsan,söz sevinər.
Bu şeirimin hər sətrinə,
Təbiətin xoş ətrinə,
Eşq.məhəbbət xatirinə,
Ədalanar,naz sevinər.
Çoxalıb düşmənin,yağın.
Köpək sürün,qurd yığnağın.
Məmməd,gülsə Qarabağın,
Bahar gülər,yaz sevinər.

ممد یوسیف اوغلو
،فوسونکار بیر گؤزللیگی
.گؤز سئوینر، سئیر ائدرسن
،باغچاالر چیچک آچار-باغ
.فرحلَنر اوز سئوینر
،چؤللره،یاغار یاغیش داغ
،گلر برکت ائللره
،یاماجالردا آل گوللره
.دوز سئوینر،چمن باخار
،آخان چایین زومزومهسی
،بولبوللرین شن نغمهسی
،عدالتین کرمی سی
.چالیناندا ساز سئوینر
،سن گوللرین چلنگیندن
،چیچکلرین مین رنگیندن
،گؤزللرین گؤزهلیندن
.سؤز سئوینر،دانیشارسان
،بو شعریمین هر سطرینه
،طبیعتین خوش عطرینه
،محبت خطرینه.عشق
.ناز سئوینر،اداالنار
.یاغین،چوخالیب دوشمنین
.قورد ییغناغین،کؤپک سورون
،گولسه قاراباغین،ممد
.یاز سئوینر،باهار گولر

Əbədi Körpû
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موغان اوغلو ایله تانیشلیق
Behruz Sədiq

VARLIQ. bu qəribə sözcüklə uşaq yaşlarından
tanışam.
Orta məktəbdə oxuyurduq.mədrəsədən
qayıdanda qədim pasigahla(polis mərkəzi) üzüzə Azərab sınamasının elanlar tablosonu seyr
etdikdən sonra yaxınlıqda olan bir sandıvıçı
(yanılmasam)tükanının qabağında heyrətlə
domuxub şüşə arxasında iki jurnala diqqətlə
baxardıq. biri bizimçün ğəribə adı
olan"VARLIQ"biri iysə "danşimənd"
Varlığın sonralar ana dilimizdə olduğunu və
onu satan adamın iysə şair olduğunu
anladıq."bəxtiyar"i uzaqdan uzağa tanımağa
başlamışdıq ki şüşə arxasına bir kıtab da(arxa
cildində şairın şəkli ilə bəznilmiş)artırıldı "AY
SAVALAN "adında.

بهروز صدیق
 بو غریبه سؤزجوکله اوشاق یاشالریندان.وارلیق
.تانیشام
مدرسه دن قاییداندا قدیم.اورتا مکتبده اوخویوردوق
اوزه آذر آب سینماسی-پاسگاهال(پلیس مرکزی) اوز
نین اعالن الر تابلو سونو سئیر ائتدیکدن سونرا
یاخینلیقدا اوالن بیر ساندویچی (یانیلماسام)توکانینین
قاباغیندا حئیرتله دوموخوب شوشه آرخاسیندا ایکی
 بیری بیزیمچون غریبه آدی.ژورناال دیققتله باخاردیق
"اوالن"وارلیق"بیری ایسه "دانشمند
وارلیغین سونراالر آنا دیلیمیزده اولدوغونو و اونو
ساتان آدامین ایسه شاعیر اولدوغونو
"بختیار"ی اوزاقدان اوزاغا تانیماغا.آنالدیق
باشالمیشدیق کی شوشه آرخاسینا بیر کیتاب دا(آرخا
جیلدینده شاعیرین شکلی ایله بزنیلمیش)آرتیریلدی
."آی ساواالن "آدیندا

Sevgi və vurğunluqla kıtabı əldə edib və
oxumağa başladıq. ana atalarımızın kövrək
sinələrindən bulaq sayağı axıb gələn bu kıtab
da yayımlanmış ritmik deyimlə söylənən
maraq dolusu sözlər qanımıza hopmağa
başladı. işiqli bir yola doğru addımlamağa
başlamışdıq.söz ovuna çıxanları seyr etmək
dadını alırdıq bu çırpınan sətirlərin
süzgəcində.

سئوگی و وورغونلوقال کیتابی الده ائدیب و اوخوماغا
آنا آتا الریمیزین کؤوره ک سینه لریندن.باشالدیق
بوالق سایاغی آخیب گلن بو کیتاب دا یاییمالنمیش
ریتمیک دئیمله سؤیله نن ماراق دولوسو سؤزلر قانیمیزا
 ایشیق لی بیر یوال دوغرو آددیمالماغا.هوپماغا باشالدی
سؤز اوونا چیخانالری سئیر ائتمک دادینی.باشالمیشدیق
.آلیردیق بو چیرپینان سطیر لرین سوزگجینده

Sonralar bəxtyarla dostluq başlandı.bu insan
və şəxsiyətli şairın quşmaları dilimizin əzbəri
oldu.VARLIQ gədiklərində tövşəsək də
durmadan və yorulmadan irəli addımlamağı
şeirləndik.

بو اینسان و.سونراالر بختیار ال دوستلوق باشالندی
شخصیت لی شاعیرین قوشماالری دیلیمیزین ازبری
وارلیق گدیک لرینده تؤوشه سه ک ده.اولدو
دورمادان و یورولمادان ایره لی آددیمالماغی شعر
.لندیک

"Ösgurək"adlı bir çayan cıyarlarımızda yuva
qurduğuna baxmayaraq.

"اؤسگوره ک"آدلی بیر چایان جییارالریمیزدا یووا
.قوردوغونا باخمایاراق

Şairin"bənövşəyi əllrinin kölgəsində"körpə
şeir lərin doğumunu çılğıncasına gözləməkdən
nə yorulub nə də usanacayıq.

شاعیرین"بنووشه یی اللرینین کؤلگه سینده"کؤرپه
شعر لرین دوغومونو چیلغینجاسینا گؤزله مک دن نه
.یورولوب نه ده اوساناجاییق

Əbədi Körpû
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)بختیار علیمرادی(موغان اوغلو

Səxavət İzzəti

سخاوت عزتی

TƏBRİZ şərqin bu qədim şəhəri hər kəs üçün bir
amalın ziyarətgahi dir. mənim də təbrizdə
ziyarətgah yerlərim varıdı kitabxanalar, aşıq
ocaqları, saz- söz mərkəzləri, şair və şeir
məclisləri. əfsus indi təbrizə çox az gedə bilirəm
1984-cı ilin payızı təbrizdə səadət kitabxanasından
«ay savalan» adlı bir kitab aldım kitab ustad
şəhriyarin heydərbabaya salam əsərinə bir
bənzətmə idi kitaba ustad şəhriyar bir başlanışda
yazmışdı. əsərin qoşanı bəxtiyar əlımuradı(muğan
oğlu) idi. sadə və səmimi şeirlərdən ibarət bu
əsərlə şairlə qiyabı tanış oldum. illər keçdi internet
yarandı yeni bir əlaqələr dünyası yarandı. o vaxtlar
veblak yazmaq bir gündəmə dönmüşdür. məndə
«azərbaycan ədəbiyyatı» adlı bir veblak yaratdım
və bir neçə yazı qoydum üstündən neçə gün
keçməmiş veblak da bir mesac gördüm mesaci
yazan illər qabaq qiyabı tanışdığım şair bəxtyar
əlımuradı(muğan oğlu) idi. belə liklə dostluğumuz
başlandı. eskaypin yaranmasıla hər gün danişardiq
gözəlligini azərbaycan gözəlligindən və dərinligini
xaliqimizin zəkasından alan quşmaların
gəraylıların mənə oxuyardı. əfsus yaxından
görüşmək qismət olmadı.
muğan oğlu şerinin kökü aşıq ədəbiyyatımızdan
gələn xalqımızı mərifətə və doğru düzgünlügə
çağıran şeirlərdəndir. şair günümüzün ağrı, acı və
istəklərini dahi bir ustad kimi ürək oxşayan xalq
şerimizin çeşidli qaliblrinə axıdıbdır. muğan
oğlunun şeirlərində ana dilimizin xalq
deyimlərindən çox ürnəklər yer alibdir. şairin
şeirlərində acı bir şikayətə tanıq oluruq oda
yaşadığımız çağda çox milli və mənəvi
dəyərlərimizin unudulmasından narahat olan bir el
şairinin haqqlı şıkayətı dir:

تبریز شرقین بو قدیم شهری هر کس اوچون بیر امالین
 منیم ده تبریزده زیارتگاه یئرلریم.زیارتگاهی دیر
 سؤز- ساز، عاشیق اوجاقالری،واریدی کیتابخاناالر
 افسوس ایندی. شاعر و شعر مجلیسلری، مرکزلری
 ایلین پاییزی تبریزده1984 تبریزه چوخ آز گئده بیلیرم
سعادت کیتابخاناسیندان «آی ساواالن» آدلی بیر کتاب
آلدیم کتاب استاد شهریارین حیدربابایا سالم اثرینه بیر
بنزتمه ایدی کیتابا استاد شهریار بیر باشالنیشدا
 اثرین قوشانی بختیار علیمرادی(موغان.یازمیشدی
 ساده و صمیمی شعرلردن عبارت بو اثرله.اوغلو) ایدی
 ایللر کئچدی انترنت.شاعرله غیابی تانیش اولدوم
 او واختالر.یاراندی یئنی بیر عالقه لر دونیاسی یاراندی
 منده.وئبالک یازماق بیر گوندمه دؤنموشدور
«آذربایجان ادبیاتی» آدلی بیر وئبالک یاراتدیم و بیر
نئچه یازی قویدوم اوستوندن نئچه گون کئچمه میش
وئبالک دا بیر مئساج گؤردوم مئساجی یازان ایللر قاباق
)غیابی تانیشدیغیم شاعر بختیار علیمرادی(موغان اوغلو
 ائسکایپین. بئله لیکله دوستلوغوموز باشالندی.ایدی
یارانماسیال هر گون دانیشاردیق گؤزللیگینی آذربایجان
گؤزللیگیندن و درینلیگینی خالیقیمیزین ذکاسیندان
.آالن قوشماالرین گرایلی الرین منه اوخویاردی
.افسوس یاخیندان گؤروشمک قیسمت اولمادی
موغان اوغلو شعرینین کؤکو عاشیق ادبیاتیمیزدان گلن
خالقیمیزی معریفته و دوغرو دوزگونلوگه چاغیران
 آجی و، شاعر گونوموزون آغری.شعرلردندیر
ایستکلرینی داهی بیر استاد کیمی اورک اوخشایان
.خالق شعریمیزین چئشیدلی قالیبلرینه آخیدیبدیر
موغان اوغلونون شعرلرینده آنا دیلیمیزین خالق
 شاعرین.دئییملریندن چوخ اورنکلر یئر آلیبدیر
شعرلرینده آجی بیر شیکایته تانیق اولوروق اودا
یاشادیغیمیز چاغدا چوخ میللی و معنوی دیرلریمیزین
اونودولماسیندان ناراحات اوالن بیر ائل شاعرینین
:حاققلی شیکایتی دیر

yəqin keçməzdilər gonahımızdan,
görsəydi bu gündə dədələr bizi.
bizdə qeyrətə bax, bizdə ara bax,
didərgin salıbdı gedələr bizi.
1961 inci ildə Parsa abadın Fıruz abad kəndində
doğulan şair otüz ildən artıq ədəbi yaradıcılıqdan
sonra 2016 inci ilin dəkabrın 15 dünyasın dəyişdı.
basılan əsərləri:
ay savalan (1)1982
ay savalan (2)1983
ay savalan (3)2002
şair örəyim 2014
ömrümün ağacından bir yarpaq 2014
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،یقین کئچمزدیلر گوناهیمیزدان
.گؤرسَیدی بو گونده دده لر بیزی
، عارا باخ،بیزده غئیرته باخ بیزده
.دیدرگین سالیبدی گئده لر بیزی
 اینجی ایلده پارسا آبادین فیروزآباد کندینده1961
دوغوالن شاعراوتوز ایلدن آرتیق ادبی یارادیجیلیقدان
 دونیاسین15  اینجی ایلین دکابرین2016 سونرا
.دیشدی
:باسالن اثرلری
1982 (1)آی ساواالن
1983 (2)آی ساواالن
2002 (3)آی ساواالن
2004 شاعیر اؤرییم
2004عؤمرومون آغاجیندان بیر یارپاق
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Adamlar

Ləkələnməyə...
Bəxtiyar Muğanoğlu

Bəxtiyar Muğanoğlu

Düşmən qanan olsa ağır dərd deyil,
Qanmayan adama kəkələnməyə.
Yadın tənəsınə dözməyə nə var?
Ürək dost əliylə ləkələnməyə.

Niyə eşidmirlər, niyə bilmirəm!
Mat qalib üzümə baxır adamlar.
Qulaqların yümüb ağzın açıblar,
Qananı yandırıb yaxır adamlar.

İgid elin atmaz aralansada,
Təmiz ad qalandır qaralansada,
Adam şir əlində yaralansada!
Çaqqala, tülküyə tikələnməyə.

İşiğa getmirlər, haya qaçırlar,
Şənlik istəmirlər, vaya qaçırlar,
Hər yerdə görürlər taya qaçırlar!
Bu naxır adamlar, naxır adamlar!

Qanan haqqı arar, xəsis var istər,
Qanmaz şər yaradar, igid ar istər,
"Muğanoğlu" zülümkarı xar istər
Elində yekəlib əkələnməyə.

Düz yolu getməyən yol azandılar,
Belə düşündülər, belə qandılar,
Qalayı tökülən mis qazandılar,
Bu paxır adamlar, paxır adamlar.
...لکه لنمه یه
موغان اوغلو

،دوشمن قانان اولسا آغیر درد دئییل
.قانمایان آداما ککه لنمه یه
یادین طعنه سینه دؤزمه یه نه وار؟
.اورک دوست الیله لکه لنمه یه
،ایگید ائلین آتماز آراالنسادا
،تمیز آد قاالندیر قاراالنسادا
!آدام شیر الینده یاراالنسادا
. تولکویه تیکه لنمه یه،چاققاال
، خسیس وار ایستر،قانان حاقّی آرار
، ایگید عار ایستر،قانماز شر یارادار
"موغان اوغلو" ظولوم کاری خوار ایستر
.ائلینده یئکه لیب اکه لنمه یه

Utanmırlar yalan deməkdən ötrü,
Qırılırlar haram əməkdən ötrü,
Bir pıyala şorba yeməkdən ötrü,
Özlərini şişə taxır adamlar.
Ululardan öyüd götürmədilər,
Başa düşüb bir iş bitirmədilər,
(Muğanoğlu) deyir itirmədilər,
Özlərindən başqa axır adamlar...

آدامالر
بختیار موغان اوغلو
!نیه ائشیدمیرلر نیه بیلمیرم
.مات قالیب اوزومه باخیر آدامالر
،قوالقالرین یوموب آغزین آچیبالر
.قانانی یاندیریب یاخیر آدامالر
، هایا قاچیرالر،ایشیغا گئتمیرلر
، وایا قاچیرالر،شنلیک ایستهمیرلر
!هریئرده گؤرورلر تایا قاچیرالر
! ناخیر آدامالر،بو ناخیر آدامالر
،دوز یولو گئتمهین یول آزاندیالر
، بئله قاندیالر،بئله دوشوندولر
،قاالیی تؤکولن میس قازاندیالر
. پاخیر آدامالر،بو پاخیر آدامالر
،اوتانمیرالر یاالن دئمکدن اؤترو
،قیریلیرالر حارام امکدن اؤترو
،بیر پییاال شوربا یئمکدن اؤترو
.اؤزلرینی شیشه تاخیر آدامالر
،اولوالردان اؤیود گؤتورمهدیلر
،باشا دوشوب بیر ایش بیتیرمهدیلر
،(موغان اوغلو) دئییر ایتیرمه دیلر
...اؤزلریندن باشقا آخیر آدامالر
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Oğlum

Qardaş
Bəxtiyar Muğanoğlu

Bəxtiyar Muğanoğlu

Qanan ayağının külü toprağı,
Qanmazın başının daşıyam oğlum!
Zalimin qəlbinə süngüyəm, oxam,
Məzlumun gözünün yaşıyam oğlum!

Ehtiyat igidin yaraşıqıdırÇoxdur bu dünyanın tələsi qardaş!
İnan ki oyun baz, oğru, yol kəsənYaman çoxalıbdır eləsi qardaş!

Sevib sevilənin ürəyı, canı,
Qoşmanın, ğəzəlin şöhrəti, şanı,
Başdan başa ulu azərbaycaniGəzənin könlünün quşuyam oğlum!

Çoxları danışır yorulmur əngi,
Quzu canavara basır üzəngi,
Sınəsınə döyən şiri,pələngi,
Aldadır çöllərin dələsi qardaş!

Yetən əyə bilməz, poladam, daşam,
Yurdun sevən gözə kiprigəm, qaşam,
Xalqın qoruyana dostam, qardaşam,
Namusun, ğeyrətin başıyam oğlum!

Tülkü sürü çəkib dağa aparır,
Dəvəni xıxırdıb bağa aparır,
Nökərin muzdunu ağa aparır,
Artır yazıqların şələsi qardaş!

“Muğanoğlu”, ələsgərəm , alıyam,
Vətənin dərdindən özüm halıyam,
Göz bəbəgi kımı qorumalıyam,
Muxənnəs deməsin naşıyam oğlum….!

Durna qanad çalır bulağa çatmır,
At dörd nala qaçır ulağa çatmır,
Elə qışqırırsan qulağa çatmır,
“Muğanoğlu” yanır beləsi qardaş!

اوغلوم

قارداش
بختیار موغاناوغلو

بختیار موغاناوغلو

،قانان آیاغینین کولو توپراغی
!قانمازین باشینین داشییام اوغلوم
، اوخام،ظالمین قلبینه سونگویم
!مظلومون گؤزونون یاشییام اوغلوم

-احتیاط ایگیدین یاراشیقیدیر
!چوخدور بو دونیانین تلهسی قارداش
-اینان کی اویونباز اوغرو یول کسن
!یامان چوخالیبدیر ائلهسی قارداش

، جانی،سئویب سئویلهنین اورهیی
، شانی، غزلین شؤهرتی،قوشمانین
-باشدان باشا اولو آذربایجانی
!گزهنین کؤنلونون قوشویام اوغلوم

،چوخالری دانیشیر یورولمور انگی
،قوزو جاناوارا باسیر اوزنگی
،پلنگی،سینهسینه دؤین شیری
!آلدادیر چؤللرین دلهسی قارداش

، داشام،  پوالدام،یئتن ایه بیلمز
، قاشام،یوردون سئون گؤزه کیپریگم
، قارداشام،خالقین قورویانا دوستام
! غئیرتین باشییام اوغلوم،ناموسون

،تولکو سورو چکیب داغا آپاریر
،دوهنی خیخیردیب باغا آپاریر
،نؤکرین موزدونو آغا آپاریر
!آرتیر یازیقالرین شلهسی قارداش

، عالییام،  علسگرم،”“موغان اوغلو
،وطنین دردیندن اؤزوم حالییام
،گؤز ببگی کیمیقورومالییام
….!موخنث دئمهسین ناشییام اوغلوم

،دورنا قاناد چالیر بوالغا چاتمیر
،آت دؤرد ناال قاچیر اوالغا چاتمیر
،ائله قیشقیریرسان قوالغا چاتمیر
!“موغان اوغلو” یانیر بئلهسی قارداش
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