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Kəlbəcər ədəbi mühiti
kəlbcr əystr doğal və təbiəy gözəlligiylə əystr ədəbi məhiti əylə azərbaycanin seçgin və zəngin bir
bölgə si dir. ki 1992 əynci əyl soyuqlu qışnda ərmnstan ordusu tərəfindən əşğal edilmişdir. şoşa
şəhəri ğəzlimizin və muğam müsiqimizin mərkəzi sayılırsa kəlbcrdə quşma və aşıq yaradıcılığına
və müsiqi sinə hakım olan mərkəzlərdən biri dir.
ədəbi körpü dərgisi bu sayında kəlbcr ədəbi yaradıcılına üz tutaraq əyməkan dayrə sində o gül
və çiçkli bağçadan bir neçə gül dərib siz əzizlərə
ərməğan etdik əmid edirəm ki binmiş olasız.
birdə kəlbcr mahalı qədim albanlara ayd abıdə və
məbədlərlə zəngin bir mahaldır ərmni vandalızmı
bu tarıx əsərlrini bəza dağıntıya mərüz qoymuş və
bəzi lərini də qondarma yapıtlarla ərmni ləşdirmək
əystəmişlər.bizhəminbınalardandaşəkillərqoyduq.

آغکلبجر ادبی محیطی
کلبجر ایستر دوغال و طبیعی گؤزللیگییله ایستر
ادبی محیطی ایله آذربایجانین سئچگین و زنگین بیر
 اینجی ایل سویوقلو قیشندا2991  کی.بؤلگه سی دیر
.ارمنستان اوردوسو طرفیندن اشغال ائدیلمیشدیر
شوشا شهری غزلیمیزین و موغام موسیقیمیزین مرکزی
ساییلیرسا کلبجرده قوشما و عاشیق یارادیجیلیغینا
.و موسیقی سینه حاکیم اوالن مرکزلردن بیری دیر
ادبی کؤرپو درگیسی بو ساییندا کلبجر ادبی
یارادیجیلینا اوز توتاراق ایمکان دایره سینده او گول و
چیچکلی باغچادان بیر نئچه گول دریب سیز عزیزلره
.ارمغان ائتدیک امید ائدیرم کی بینمیش اوالسیز
بیرده کلبجر ماحالی قدیم آلبانالرا عاید آبیده و
معبدل رله زنگین بیر ماحالدیر ارمنی واندالیزمی بو
تاریخ اث رلرینی بعضا داغینتییا معروض قویموش و
بعضی لرینی ده قوندارما یاپیتالرال ارمنی لشدیرمک
. بیز همین بیناالردان دا شکیللر قویدوق.ایسته میشلر
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Yazıq
mƏli Qurban

یازیق
علی قوربانm

Dünya, nə şirinsən, sənin dadını
Bilməyən də yazıq, bilən də yazıq.
Razı buraxmırsan bir övladını,
Ölməyən də yazıq, ölən də yazıq.

 سنین دادینی، نه شیرینسن،دونیا
. بیلن ده یازیق،بیلم هین ده یازیق
،راضی بوراخمیرسان بیر اؤوالدینی
. اؤلن ده یازیق،اؤلم هینده یازیق

Bəzəyib cismini ləl eyləyirsən,
Nazlı bir qız kimi əl eyləyirsən,
Açırsan qoynunu gəl eyləyirsən,
Gəlməyən də yazıq, gələn də yazıq.

،بزهییب جیسمینی لعل ائیلییرسن
،نازلی بیر قیز کیمی ال ائیلییرسن
،آچیرسان قوینونو گل ائیلییرسن
. گلن ده یازیق،گلم هینده یازیق

Gələn uyur hər fitnənə, felinə,
Yalan-gerçək sözün düşür dilinə,
Oyuncaq verirsən vardan əlinə,
Almayan da yazıq, alan da yazıq.

، فئلینه،گلن اویور هر فیتنهنه
،گئرچک سؤزون دوشور دیلینه-یاالن
،اویونجاق وئریرسن واردان الینه
. آالن دا یازیق،آلمایان دا یازیق

Kimisinin bəndə düşür gəmisi,
Kimisinin məhsul vermir zəmisi,
Ağlayır kimisi, gülür kimisi,
Ağlayan da yazıq, gülən də yazıq.

،کیم یسینین بنده دوشور گم یسی
،کیم یسینین محصول وئرمیر زم یسی
، گولور کیم یسی،آغالییر کیم یسی
. گولنده یازیق،آغالیاندا یازیق

Əlinin gərdişi çox sitəmlidi,
Dodağı gülənin gözü nəmlidi.
Zəmanənin sazı zilli, bəmlidi,
Çalmayan da yazıq, çalan da yazıq.
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،عل ینین گردیشی چوخ سیتهمل یدی
.دوداغی گولهنین گؤزو ن مل یدی
، ب مل یدی،زمانهنین سازی زی للی
. چاالندا یازیق،چالمایاندا یازیق
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Dolana-dolana
mAğdabanli Şair Qurban
Bülbül idim, gülə həsrət,
Qaldım, dolana-dolana.
Bu canımı eşq oduna
Saldım, dolana-dolana.
Nəzər sal didəm yaşına,
Yandım hicran ataşına.
Sədəqə yarın başına
Oldum, dolana-dolana.

دوالنا-دوالنا
آغدابانلی شاعر قوربانm
، گوله حسرت،بولبول ایدیم
.دوالنا- دوالنا،قالدیم
بو جانیمی عشق اودونا
.دوالنا- دوالنا،سالدیم
،نظر سال دیدم ياشینا
.ياندیم هیجران آتاشینا
صدقه يارین باشینا
.دوالنا- دوالنا،اولدوم

Çəkdim firqət cəfasını,
Haçan sürdüm səfasını?
“Can!”- deyib, can, qadasını
Aldım, dolana-dolana.

،اکدیم فیرقت جفاسینی
هاچان سوردوم صفاسینی؟
 قاداسینی، جان، دئيیب-”!“جان
.دوالنا- دوالنا،آلدیم

Artıb dərdim günü-gündən,
Əlli isə ötüb mindən.
Qurban deyər: - Həsrətindən
Öldüm, dolana-dolana.

،گوندن-آرتیب دردیم گونو
.اللی ایسه ِتوب میندن
 حسرتیندن- :قوربان دئير
.دوالنا- دوالنا،اؤلدوم
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Yavaş-yavaş
mAşiq Bəsti
Dolu döyüb bizi, bir də döyməsin,
Bulud qəzəblənmə, yağ, yavaş-yavaş.
Ağçınqıldan qara çəni kənar et,
Görünsün gözümə ağ, yavaş-yavaş.
Atdaş yaylağıdı ellərə bəlli,
Min bir bulağı var, dərəsi selli,
Görüm Löyü, qəlbim tapsın təsəlli,
Dumanı dağlardan yığ, yavaş-yavaş.
Bəsti deyər: gözdə qaldı murazım,
Həyanım yollardı, bir də ki, sazım.
Hələ ki, ellərdən gəlir avazım,
Deyirlər, yaşayır, sağ, yavaş-yavaş.
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یاواش-یاواش
عاشیق بستیm
، بیر ده دؤیم هسین،دولو دؤیوب بیزی
.یاواش- یاواش، یاغ،بولود غضبلهنمه
،آغ چینقی لدان قارا چنی کنار ائت
.یاواش- یاواش،گؤرونسون گؤزومه آغ
،آتداش یایالغ یدی ائللره ب للی
، درهسی سئللی،مین بیر بوالغی وار
، قلبیم تاپسین تس للی،گؤروم لؤیو
.یاواش- یاواش،دومانی داغالردان ییغ
، گؤزده قالدی مورازیم:بستی دئیر
. سازیم، بیر ده کی،هیانیم یولالردی
، ائللردن گلیر آوازیم،هله کی
.یاواش- یاواش، ساغ، یاشاییر،دئیی رلر
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Dəlidağ Dəli
m Yaqub Cabbarov
Gahdan quzu olar, gahdan kükrəyər,
Dəlidağ ağıllı, Dəlidağ dəli.
Selindən özünə min yara dəyər,
Dəlidağ ağıllı, Dəlidağ dəli.
Külək köhlənini çapar o başdan,
Gün doğar, günorta od qopar daşdan,
Axşam köçərilər qorxar yağışdan,
Dəlidağ ağıllı, Dəlidağ dəli.
Bir daşın dibində əlik görünər,
Bir daşın dibindən ovçu sürünər,
Yayın ortasında qara bürünər,
Dəlidağ ağıllı, Dəlidağ dəli.
Qayası əks edər qartalın səsin,
Şaxtası dondurar çayın nəfəsin,
Müdhiş ildırıma açar sinəsin,
Dəlidağ ağıllı, Dəlidağ dəli.
Birdən güllərini verər borana,
Birdən arxa durar köçün yorana.
Birdən dağ evlərin qovar arana,
Dəlidağ ağıllı, Dəlidağ dəli.
Təbiət yaradıb daşından dibçək,
Başında qar saxlar, köksündə çiçək,
Bir mahnı bəstələ, ay qarabirçək,
Dəlidağ ağıllı, Dəlidağ dəli.
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دلی داغ دلی
یعقوب جاببارووm
، گاهدان کوکریر،گاهدان قوزو اوالر
. دلی داغ دلی،دلی داغ عقللی
،سئلی ندن اؤزونه مین یارا دیر
. دلی داغ دلی،دلی داغ عقللی
،کولک کؤهلهنینی چاپار او باشدان
، گون اورتا اود قوپار داشدان،گون دوغار
،آخشام کؤچریلر قورخار یاغی شدان
. دلی داغ دلی،دلی داغ عقللی
،بیر داشین دیبینده الیک گؤرونر
،بیر داشین دیبیندن اووچو سورونر
،یایین اورتاسیندا قارا بورونر
. دلی داغ دلی،دلی داغ عقللی
،قایاسی عکس ائدر قارتالین سسین
،شاختاسی دوندورار چایین نفسین
،مودهیش ایلدیریما آچار سینهسین
. دلی داغ دلی،دلی داغ عقللی
،بیردن گوللرینی وئرر بورانا
.بیردن آرخا دورار کؤچون یورانا
،بیردن داغ ائولرین قووار آرانا
. دلی داغ دلی،دلی داغ عقللی
،طبیعت یارادیب داشی ندان دیبچک
، کؤکسونده چیچک،باشیندا قار ساخالر
، آی قارابیرچک،بیر ماهنی بستهله
. دلی داغ دلی،دلی داغ عقللی
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Gəl Yavaş-Yavaş
mİdris Verdiyev
Güldən, bənövşədən dön geyir dağlar,
Bəzənir yal-yamac, çöl yavaş-yavaş.
Bülbüllər dolanır gülün başına,
Sonalarla dolur göl yavaş-yavaş.
Yenə üz tutubdu dağlara sarı,
Yırğana-yırğana dəvə qatarı,
Mələrti, kişnərti tutub yolları,
Qalxır yaylaqlara el yavaş-yavaş.
Səni üşüdürmü Sibir küləyi?
Tamsızdırmı qürbət yeyib-içməyi?
Anan göndərdiyi bahar çiçəyi
Yalvarıb demirmi:-Gəl yavaş-yavaş.
Məskənim dəryada yelkənsiz gəmi,
Əsmir heç bir səmtdən “ümid küləyi.”
Yazdığın bir cümlə dəlir qəlbimi,
“Ağarır başımda tel yavaş-yavaş.”
Olum bir pərvanə dönüm yanınca,
Keçsin təm-təraqlı günüm yanınca,
Tələsik ötməsin ömrüm yanınca,
Aylar gec dolansın, il yavaş-yavaş.
İdrisin yollardan kəsilsin gözü,
Səngisin qəlbində həsrətin közü,
Nağıla çevrilsin qəriblik sözü,
Danış asta-asta, gül yavaş-yavaş.
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یاواش-گل یاواش
ایدریس وئردیئوm
، بنؤوشهدن دؤن گئییر داغالر،گولدن
.یاواش- چؤل یاواش،یاماج-بزهنیر یال
،بولبوللر دوالنیر گولون باشینا
.یاواش-سوناالرال دولور گؤل یاواش
،یئنه اوز توتوبدو داغالرا ساری
،ییرغانا دوه قاتاری-ییرغانا
، کیشنرتی توتوب یولالری،ملرتی
.یاواش-قالخیر یایالقالرا ائل یاواش
سنی اوشودورمو سیبیر کولهیی؟
ایچم هیی؟-تامسیزدیرمی قوربت یئییب
آنان گؤندردیی باهار چیچ هیی
.یاواش-گل یاواش-:یالواریب دئمیرمی
،مسکنیم دریادا یئلکنسیز گمی
».اسمیر هئچ بیر سم تدن «اومید کولهیی
،یازدیغین بیر جمله دلیر قلب یمی
».یاواش-«آغاریر باشیمدا تئل یاواش
،اولوم بیر پروانه دؤنوم یانینجا
،تراقلی گونوم یانینجا-کئچسین تم
،تلسیک اؤتم هسین عؤمروم یانینجا
.یاواش- ایل یاواش،آیالر گئج دوالنسین
،ایدری سین یولالردان کسیلسین گؤزو
،سنگیسین قلبی نده حسرتین کؤزو
،ناغیال چئوریلسین غریبلیک سؤزو
.یاواش- گول یاواش،آستا-دانیش آستا

1399.آذر.26سای.3ادبی کؤرپو ایل

07

Ədəbi Körpû ادبی کؤرپو

Baharla söhbət
m Məmməd Aslan
Gəldim: şəlalənin gur saçın görüm,
Zirvədə dağların gül tacın görüm,
Ömürdən, bahardan söz açın görüm,
Dərələr, xoş gördük, düzən, xoş gördük!
Səsində bir giley duyuram, bulaq,
Keçən son bahardan düşmüşük uzaq...
Sirli dodağından öpüm, barışaq,
Ay məndən inciyib-küsən, xoş gördük!
A kövrək ürəkli, süslü bənövşə,
Könlümə od saldın gizli, bənövşə,
Niyə kirimisən, sözlü bənövşə,
Nə olar, dil açıb desən – «Xoş gördük»?!

08

Edebi Köprü 3.Yıl 26.Sayı.Aralık 2020

باهارال صؤحبت
ممد اصالنm
، شاللهنین گور ساچین گؤروم:گلدیم
،زیروهده داغالرین گول تاجین گؤروم
، باهاردان سؤز آچین گؤروم،عؤموردن
! خوش گؤردوک، دوزن، خوش گؤردوک،درهلر
، بوالق،سسینده بیر گیلئي دويورام
...کئچن سون باهاردان دوشموشوک اوزاق
، باریشاق،سی رلی دوداغیندان اؤپوم
! خوش گؤردوک،کوسن-آي مندن اینجیییب
، سوسلو بنؤوشه،آ کؤورک اورکلی
، بنؤوشه،کؤنلومه اود سالدین گیزلی
، سؤزلو بنؤوشه،نیيه کیریمیسن
! «خوش گؤردوک»؟- دیل آچیب دئسن،نه اوالر
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Qarli qiş gecəsi
m Adil Cəmil
Bu gecə yuxuma Kəlbəcər girib,
Bu gecə gördüyüm yuxu üşüyür.
Qərib məzarlara qar yağır indi Nənəmin, babamın ruhu üşüyür.
Yaxşı bilirəm ki, belə havada,
Qardı, sırsıradı, qırovdu yurdum.
Kiminsə günahı - mənim faciəm,
Yağılar əlində girovdu yurdum.
Çiçəkli çöllərim, güllü çəmənim,
Zümrüd meşələrim viranə qalıb.
Murovun başında buz heykəl olub,
Körpəsi köksündə bir ana qalıb.
Bu qış mənim qışım, baharım gəlməz,
Bu qar mənim qarım - yağır beləcə.
Ayrılıq uzanır, ürək usanır,
Ömrün fəsilləri axır beləcə...
Açılan sabahlar açmır eynimi,
Səsi qulağımda yetim ruhların.
İlahi, məni də ruha çevir ki,
Gedim görüşünə, gedim ruhların.
Bu gecə yuxuma Kəlbəcər girib,
Bu gecə gördüyüm yuxu üşüyür.
Qərib məzarlara qar yağır indi Nənəmin, babamın ruhu üşüyür...
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قارلی قیش گئج هسی
عادیل جمیلm
،بو گئجه يوخوما کلبجر گیریب
.بو گئجه گؤردويوم يوخو اوشويور
- قریب مزارالرا قار ياغیر ایندی
. بابامین روحو اوشويور،ننهمین
، بئله هاوادا،ياخشی بیلیرم کی
. قیروودو يوردوم، سیرسیرادی،قاردی
، منیم فاجعهم- کیمینسه گوناهی
.ياغیالر الینده گیروودو يوردوم
، گوللو چمنیم،چیچکلی چؤللریم
.زومرود مئشهلریم ویرانه قالیب
،مورووون باشیندا بوز هئیکل اولوب
.کؤرپ هسی کؤکسونده بیر آنا قالیب
، باهاریم گلمز،بو قیش منیم قیشیم
. ياغیر بئلهجه- بو قار منیم قاریم
، اورک اوسانیر،آيریلیق اوزانیر
...عؤمرون فصیللری آخیر بئلهجه
،آچیالن صاباحالر آچمیر عینیمی
.سسی قوالغیمدا يئتیم روحالرین
، منی ده روحا چئویر کی،ایالهی
. گئدیم روحالرین،گئدیم گؤروشونه
،بو گئجه يوخوما کلبجر گیریب
.بو گئجه گؤردويوم يوخو اوشويور
- قریب مزارالرا قار ياغیر ایندی
... بابامین روحو اوشويور،ننهمین
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Dayna
m Zal Cabbarli
Həsrət-həsrət, heyran-heyran
Qoy ha baxsın, gözdü dayna.
Üzündə gül rəngi görüb,
Elə bilir yazdı dayna.

داينا
زال جاببارلیm
حئیران- حئیران،حسرت-حسرت
. گؤزدو داينا،قوي ها باخسین
،اوزونده گول رنگی گؤروب
.ائله بیلیر يازدی داينا

Dindir, ürək gəlsin dilə,
Sızıldatma bilə-bilə.
Deyib-danış gülə-gülə,
Şirin söhbət, sözdü dayna.

، اورک گلسین دیله،دیندیر
.بیله-سیزیلداتما بیله
،گوله-دانیش گوله-دئيیب
. سؤزدو داينا،شیرین صؤحبت

Görmürsənmi qocalıb Zal:
Saç ağarıb, saqqalı çal.
Özün deynən bir öpüş al,
Qurtarmır ki, üzdü dayna.

:گؤرمورسنمی قوجالیب زال
. ساققالی چال،ساچ آغاریب
،اؤزون دئينن بیر اؤپوش آل
. اوزدو داينا،قورتارمیر کی

Qorxmaz Tofiqoğlu Səxavət Izzəti

10

Edebi Köprü 3.Yıl 26.Sayı.Aralık 2020

1399.آذر.26سای.3ادبی کؤرپو ایل

Ədəbi Körpû ادبی کؤرپو

Kəlbəcər mənim
m Bəhmən Vətənoğlu
Əslim-nəslim o torpaqdan yaranıb,
Ulu babam olub Kəlbəcər mənim.
Ümidim, pənahım, arxam, dayağım,
Elim, obam olub Kəlbəcər mənim.
Qüvvətim, qüdrətim, gücüm, biləyim,
Qəlbim, hissim, duyğum, canım, ürəyim,
Müqəddəs nemətim, halal çörəyim,
Abi-havam olub Kəlbəcər mənim.
Atam, anam, bacım, qardaşım, balam,
Çiçəyim, bənövşəm, nərgizim, lalam,
Sütunlu sarayım, möhtəşəm qalam,
İsti yuvam olub Kəlbəcər mənim.

کلبجر منیم
بهمن وطن اوغلوm
،نسلیم او تورپاقدان يارانیب-اصلیم
.اولو بابام اولوب کلبجر منیم
، داياغیم، آرخام، پناهیم،اومیدیم
. اوبام اولوب کلبجر منیم،ائلیم
، بیلهيیم، گوجوم، قودرتیم،قوووتیم
، اورییم، جانیم، دويغوم، حیسسیم،قلبیم
، حاالل چؤرییم،مقدس نعمتیم
.هاوام اولوب کلبجر منیم-آبی
، باالم، قارداشیم، باجیم، آنام،آتام
، الالم، نرگیزیم، بنؤوشم،چیچ هيیم
، مؤحتشم قاالم،سوتونلو سارايیم
.ایستی يووام اولوب کلبجر منیم

Mənə qurban deyib kəsib quzunu,
Sındırıb könlümün kədər buzunu,
Zülmət gecələrdə ömrüm uzunu
Yolumda şam olub Kəlbəcər mənim.

،منه قوربان دئيیب کسیب قوزونو
،سیندیریب کؤنلومون کدر بوزونو
ظلمت گئج هلرده عؤمروم اوزونو
.يولومدا شام اولوب کلبجر منیم

Bəhmənəm, mən ona könüllü nökər,
Ondan ayrılalı gözüm yaş tökər.
Ləhcəmdə şirinlik, sözümdə şəkər,
Dilimdə tam olub Kəlbəcər mənim.

، من اونا کؤنوللو نؤکر،بهمنم
.اوندان آيریاللی گؤزوم ياش تؤکر
، سؤزومده شکر،لهج مده شیرینلیک
.دیلیمده تام اولوب کلبجر منیم
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Olmaz
mSücaət
Cavan çağlarından yara, yoldaşa
Həsrət olmayandan sənətkar olmaz.
Olub keçənləri göz yaşlarıyla,
Yada salmayandan sənətkar olmaz.

اولماز
شجاعتm
 يولداشا،جاوان چاغالریندان يارا
.حسرت اولماياندان صنعتکار اولماز
،اولوب کئچنلری گؤز ياشالریيال
.يادا سالماياندان صنعتکار اولماز

Xatirinə saz düşəndə kövrəlib,
Ürəyinə yaz düşəndə kövrəlib,
Xoşbəxtlikdən söz düşəndə kövrəlib,
Gözü dolmayandan sənətkar olmaz.

،خاطیرینه ساز دوشنده کؤورهلیب
،اوریینه ياز دوشنده کؤورهلیب
،خوشبختلیکدن سؤز دوشنده کؤورهلیب
.گؤزو دولماياندان صنعتکار اولماز

Möhnəti çoxalıb həddən ziyada,
Harayı çatmasa yaxına, yada,
Köhləni yorulub xəstə, piyada
Yolda qalmayandan sənətkar olmaz.

،مؤحنتی چوخالیب حددن زیادا
، يادا،هارايی چاتماسا ياخینا
 پیيادا،کؤهلهنی يورولوب خسته
.يولدا قالماياندان صنعتکار اولماز

Şirin xəyallardan biryolluq əl çək,
Həyatda olmayan hardan gələcək?
Ömrün bahar fəsli payız gülü tək
Rəngi solmayandan sənətkar olmaz.

،شیرین خيالالردان بیريوللوق ال چک
حیاتدا اولمايان هاردان گلهجک؟
عؤمرون باهار فصلی پايیز گولو تک
.رنگی سولماياندان صنعتکار اولماز

Neyniyim, gülmədi üzüm dünyada,
Bir gün qurumadı gözüm dünyada,
Şücaət, müxtəsər bizim dünyada
Bədbəxt olmayandan sənətkar olmaz.

12
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، گولم هدی اوزوم دونيادا،نئينهییم
،بیر گون قورومادی گؤزوم دونيادا
 موختصر بیزیم دونيادا،شجاعت
.بدبخت اولماياندان صنعتکار اولماز
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Tapa bilsəm
mElşən Əzim

تاپا بیلسم
ائلشن عظیمm

Ayaq da basmaram sən olan yerə
Sən olmayan yerə yol tapa bilsəm.
Qovaram evimdən xəyallarını,
Ardınca düşməyə çöl tapa bilsəm.

آياق دا باسمارام سن اوالن يئره
.سن اولمايان يئره يول تاپا بیلسم
،قووارام ائویمدن خيالالرینی
.آردینجا دوشم هيه چؤل تاپا بیلسم

Sənin də kiməsə minnətin olmaz,
Məni də yandıran həsrətin olmaz.
Bəlkə də unutmaq çox çətin olmaz,
Əgər ürəyimlə dil tapa bilsəm.

،سنین ده کیمسه میننتین اولماز
.منی ده ياندیران حسرتین اولماز
،بلکه ده اونوتماق چوخ چتین اولماز
.اگر اورییمله دیل تاپا بیلسم

Çəkdiyim bəsimdi az deyərmmi?
Elşənə tab gətir, döz deyərəmmi?
Sənə güldən ağır söz deyərəmmi?
Sənə sözdən ağır gül tapa bilsəm.
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چکدیییم بسیمدی آز دئيرممی؟
 دؤز دئي هرممی؟،ائلشنه تاب گتیر
سنه گولدن آغیر سؤز دئي هرممی؟
.سنه سؤزدن آغیر گول تاپا بیلسم
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Sazım Qaldı Kəlbəcərdə
(Şair Elşən Əzim Kəlbəcər xatirələrindən danışarkən deyirdi ki, ən çox ona görə kövrəlirəm ki,
sazım Kəlbəcərdə qaldı, gətirə bilmədim.)

mEyvaz Əyyub

سازیم قالدی کلبجرده
(شاعر ائلشن عظیم کلبجر خاطیرهلریندن دانیشارکن
 سازیم، ان چوخ اونا گؤره کؤورهلیرم کی،دئيیردی کی
). گتیره بیلم هدیم،کلبجرده قالدی

ائیواز ایوبm

Neçə ildi bahar gəlmir,
Yazım qaldı Kəlbəcərdə.
Çiçəklərə naz satardım,
Nazım qaldı Kəlbəcərdə.

،نئچه ایلدی باهار گلمیر
.يازیم قالدی کلبجرده
،چیچکلره ناز ساتاردیم
.نازیم قالدی کلبجرده

Həsrəti sözə düzürəm,
Əlimi yurdan üzürəm.
Şeirimə söz gəzirəm,
Sözüm qaldı Kəlbəcərdə.

،حسرتی سؤزه دوزورم
.الیمی يوردان اوزورم
،شعریمه سؤز گزیرم
.سؤزوم قالدی کلبجرده

Əkdiklərim burda bitmir,
Əlim bara daha yetmir.
Əzablara tab gətirmir,
Dözüm qaldı Kəlbəcərdə.

،اکدیکلریم بوردا بیتمیر
.الیم بارا داها يئتمیر
،عذابالرا تاب گتیرمیر
.دؤزوم قالدی کلبجرده

Qucaqlayıb bir yatdığım,
Təzənəylə oyatdığım.
Simin qırıb, ağlatdığım,
Sazım qaldı Kəlbəcərdə.

،قوجاقاليیب بیر ياتدیغیم
.تزنهايله اوياتدیغیم
، آغالتدیغیم،سیمین قیریب
.سازیم قالدی کلبجرده

Bu nə nalə, bu nə səsdi,
Ay Eyvaz, dözdüyün bəsdi..
Murov aramızı kəsdi,
Gözüm qaldı Kəlbəcərdə.

، بو نه سسدی،بو نه ناله
.. دؤزدويون بسدی،آي ائيواز
،موروو آرامیزی کسدی
.گؤزوم قالدی کلبجرده
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Olmadı
m Qəmkeş Allahverdi
Neçə bağban calaq vurdu söyüdə,
Çəkdi öz zatına, badam olmadı.
Çiçək açdı, barda verdi aşkara,
Heyif meyvə sində bir tam olmadı.

اولمادي
غمکئش آهلل وئردیm
،نئچه باغبان جاالق ووردو سؤيوده
. بادام اولمادي،چكدي اؤز ذاتينا
، باردا وئردي آشكارا،چيچك آچدي
.حئيف مئيوه سينده بير تام اولمادي

Alımlər çalışıb çəkdilər qəhər,
Nə mis gövhər oldu, nə qara daş zər,
Nə şər xeyir oldu, nə zəhər şəkər,
Hesab kəsir qaldı heç tam olmadı.

،عاليملر چاليشيب چكديلر قهر
، نه قارا داش زر،نه ميس گؤوهر اولدو
، نه زهر شكر،نه شر خئير اولدو
.حئساب كسير قالدي هئچ تام اولمادي

Namərd atası tək nifrəti sevdi,
Düzü haqq bilmədi, şöhrəti sevdi,
Işiğa kür baxdı, zülməti sevdi,
Ondan oğuluna da bir kam olmadı.

،نامرد آتاسي تك نيفرتي سئودي
، شؤهرتي سئودي،دوزو حاقق بيلم هدي
، ظولمتي سئودي،ايشيغا كور باخدي
.اوندان اوغولونا دا بير كام اولمادي

«Qəmkeş» bu yollarda çox gəlmə cana,
Əslində heç olan çətindi qana,
Neçə alım elm öyrətdi nadana,
Alım oldu ama adam olmadı.

،«غمكئش» بو يولالردا چوخ گلمه جانا
،اصلينده هئچ اوالن چتيندي قانا
،نئچه عاليم علم اؤيرتدي نادانا
.عاليم اولدو آما آدام اولمادي

Edebi Köprü 3.Yıl 26.Sayı.Aralık 2020

1399.آذر.26سای.3ادبی کؤرپو ایل

15

Ədəbi Körpû ادبی کؤرپو

Qalıbdı
mEyyub Cabbarov
Məni körpəlikdən, ay zalım Sənəm,
Ovsunlamış göz könlümdə qalıbdı.
Hələ deyirsən ki, nədən tanıdın,
Nə vardısa düz könlümdə qalıbdı.
Deyirsən ki, yenə mənə şer yaz,
İndi hər nə yazsam, o Sənəm olmaz,
O vaxt “əmi” dedin, bu vaxt “utanmaz”,
İncidiyim söz könlümdə qalıbdı.
Nə qalıbdı sənə qurban olmalım,
Əgər gülsən, gülməlidi bu halım,
Sənin saçın ağdı, mənim saqqalım,
Gizlədiyin köz könlümdə qalıbdı.
Elə baxdın, sanki bir sabahdı o,
Yaman gəldi ömrümüzə bivaxt o,
Nə sən Sənəm, nə mən Əyyub, nə vaxt o,
Hər nə qalıb-öz könlümdə qalıbdı.

16
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قالیبدی
ايوب جاببارووm
، آي ظالم صنم،منی کؤرپ هلیکدن
.اووسونالمیش گؤز کؤنلومده قالیبدی
، نهدن تانیدین،هله دئيیرسن کی
.نه واردیسا دوز کؤنلومده قالیبدی
، يئنه منه شعر ياز،دئيیرسن کی
، او صنم اولماز،ایندی هر نه يازسام
،» بو واخت «اوتانماز،او واخت «عمی» دئدین
.اینجیدیییم سؤز کؤنلومده قالیبدی
،نه قالیبدی سنه قوربان اولمالیم
، گولم هلیدی بو حالیم،اگر گولسن
، منیم ساققالیم،سنین ساچین آغدی
.گیزلهدییین کؤز کؤنلومده قالیبدی
، ائله بیلدیم صاباحدی او،ائله باخدیم
،يامان گلدی عؤمروموزه بیواخت او
، نه واخت او، نه من ايوب،نه سن صنم
.اؤز کؤنلومده قالیبدی-هر نه قالیب
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Gəlir
mDədə Şəmşir
Kəlbəcər yaylağı, çiçəkli dağlar,
Sizə ağ yağışlı dumanlar gəlir.
Eşidib səsini bütün el-oba,
İstisu üstünə nə canlar gəlir...
Mənim söz qılıncım səndən sov alar,
Adınla fəxr edir bizim obalar.
Təmiz axar sular, təmiz havalar,
Xəstələr üstünə dərmanlar gəlir.
Çaylarda çalxanan sonadı, qazdı,
Bir yanda ney, kaman, bir yanda sazsı.
Cavandı, qocadı, gəlindi, qızdı,
Görüşünə igid oğlanlar gəlir.
Qəlbim fərəhlənir, qanad çalmağa,
Ellər gəlir səndən mətləb almağa.
Çəmənzar köksündə qonaq qalmağa
Ceyran bulağına mehmanlar gəlir.
İndi bizim eldə qardaşdı millət,
Nə xan var, nə sultan, yoldaşdı millət,
Şəmşir, birgə sözlü, sirdaşdı millət,
Neçə bir can kimi cananlar gəlir

18
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گلیر

دده شمشیر
 m

، چیچکلی داغالر،کلبجر يايالغی
.سیزه آغ ياغیشلی دومانالر گلیر
،اوبا-ائشیدیب سسینی بوتون ائل
...ایست یسو اوستونه نه جانالر گلیر
،منیم سؤز قیلینجیم سندن سوو آالر
.آدینال فخر ائدیر بیزیم اوباالر
، تمیز هاواالر،تمیز آخار سوالر
.خستهلر اوستونه درمانالر گلیر
، قازدی،چايالردا چالخانان سونادی
. بیر ياندا سازسی، کامان،بیر ياندا نئي
، قیزدی، گلی ندی، قوجادی،جاواندی
.گؤروشونه ایگید اوغالنالر گلیر
، قاناد چالماغا،قلبیم فرحلهنیر
.ائللر گلیر سندن مطلب آلماغا
چمنزار کؤکسونده قوناق قالماغا
.جئيران بوالغینا مئهمانالر گلیر
،ایندی بیزیم ائلده قارداشدی میللت
، يولداشدی میللت، نه سولطان،نه خان وار
، سیرداشدی میللت، بیرگه سؤزلو،شمشیر
نئچه بیر جان کیمی جانانالر گلیر
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Nə Yaxşı Görüşdük

 نه ياخشی يئنه،نه ياخشی گؤروشدوک

mƏnvər Rza

انور رضاm

Kəndin hər nemətdən yenə var payı –
Qayanın kəkotu, dağın qar payı...
Uzanıb yatdığım çəmən çarpayı,
Nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı yenə!

- کندین هر نعم تدن يئنه وار پايی
... داغین قار پايی،قايانین ککاوتو
،اوزانیب ياتدیغیم چمن چارپايی
! نه ياخشی يئنه،نه ياخشی گؤروشدوک

Xəyalım buludtək burdan ötəndir,
Soruş: “Saçındaki bu dən nədəndir?”
Yanmayıb qəlbimi yandıran təndir,
Nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı yenə!

،خيالیم بولودتک بوردان اؤتندیر
” “ساچینداکی بو دن نهدندیر؟:سوروش
،يانمايیب قلبیمی ياندیران تندیر
! نه ياخشی يئنه،نه ياخشی گؤروشدوک

Hər yan cənnət olar, qəşəng baxsalar,
Bağban can yandırsa, qəşəng bağ salar.
Ay qəşəng həyətlər, qəşəng baxçalar,
Nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı yenə!

، قشنگ باخساالر،هر يان ج نّت اوالر
. قشنگ باغ ساالر،باغبان جان ياندیرسا
، قشنگ باخچاالر،آي قشنگ حيطلر
! نه ياخشی يئنه،نه ياخشی گؤروشدوک

Bu da “yehərləyib” mindiyim boz daş...
Kövrəlmə, ürəyim, tab gətir, tablaş.
Ömrümün ləzzəti a köhnə dam-daş,
Nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı yenə!

...بو دا “يئه رلهيیب” میندیییم بوز داش
. تابالش، تاب گتیر، اورییم،کؤورلمه
،داش-عؤمرومون لذتی آ کؤهنه دام
! نه ياخشی يئنه،نه ياخشی گؤروشدوک

Vurğundur bu yala, yamaca Ənvər;
Meyl edər yarpıza, umaca Ənvər!
Ay quzu otaran balaca Ənvər,
Nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı yenə!

 ياماجا انور؛،وورغوندور بو ياال
! اوماجا انور،مئيل ائدر يارپیزا
،آي قوزو اوتاران باالجا انور
! نه ياخشی يئنه،نه ياخشی گؤروشدوک
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Gözəlləmə
mXəqani Həbiboğlu
“Min bir gecə”dən də şirin nağıldı,
Paxıllıqdan ağ buludlar dağıldı.
Xəcalətdən gün dənizdə boğuldu,
Açıldılar:-əl göylərə, göz-ələ,
Aman Allah, gözələ bax, gözələ!

گؤزهللمه
خقانی حبیب اوغلوm
،«مین بیر گئجه»دن ده شیرین ناغی لدی
.پاخیللیقدان آغ بولودالر داغیلدی
،خجالتدن گون دنیزده بوغولدو
،اله- گؤز،ال گؤيلره-:آچیلدیالر
! گؤزله، گؤزله باخ،آمان اهلل

Açılmayıb, puçurruyub dodaqlar,
Başıüstə yelpik çəkir budaqlar,
Ayağına yıxılırdı qovaqlar,
Qorxdular ki, barmaqları əzilə,
Aman Allah, gözələ bax, gözələ!

، پوچوررويوب دوداقالر،آچیلمايیب
،باشی اوسته يئلپیک چکیر بوداقالر
،آياغینا يیخیلیردی قوواقالر
، بارماقالری ازیله،قورخدوالر کی
! گؤزله، گؤزله باخ،آمان اهلل

Kama çatdı meh, saçını daradı,
Saç-Arpaçay,bu qız gözəl Saradı...
Allah bunu xoş vaxtında yaradıb,
Bizlərisə qaçaraqda...tez elə,
Aman Allah, gözələ bax, gözələ!

، ساچینی دارادی،کاما چاتدی مئه
...بو قیز گؤزل سارادی،آرپاچاي-ساچ
،اهلل بونو خوش واختیندا يارادیب
،تئز ائله...بیزلریسه قاچاراقدا
! گؤزله، گؤزله باخ،آمان اهلل

Bənövşələr çiçək açıb telində,
Hörük zorla bənd alıbdı belində,
Ağlım axdı saçlarının selində,
Tapammıram, ay ana, sən çözələ,
Aman Allah, gözələ bax, gözələ!

،بنؤوشهلر چیچک آچیب تئلینده
،هؤروک زورال بند آلیبدی بئلینده
،آغلیم آخدی ساچالرینین سئلینده
، سن چؤزله، آي آنا،تاپاممیرام
! گؤزله، گؤزله باخ،آمان اهلل

Bir də gördüm hərb bürüdü yanımı,
Kişisini dartışdırıb xanımı:
-Kişi, noldu, aldılarmı canını?!
-Eh, ay arvad, gəl bunu da söz elə,
Zalım qızı, gözələ bax, gözələ!

،بیر ده گؤردوم حرب بورودو يانیمی
:کیشیسینی دارتیشدیریب خانیمی
! آلدیالرمی جانینی؟، نولدو،کیشی، گل بونو دا سؤز ائله، آي آرواد،ائه! گؤزله، گؤزله باخ،ظالم قیزی

Həsrətindən neçə baxış qarıyar,
Yaraları zaman görən sarıyar?!
Ya padşaha, ya şairə yarıyar,
Qalanları baxırdılar boş elə,
Aman Allah, gözələ bax, gözələ!

،حسرتیندن نئچه باخیش قاریيار
!ياراالری زامان گؤرن ساریيار؟
، يا شاعره ياریيار،يا پادشاها
،قاالنالری باخیردیالر بوش ائله
! گؤزله، گؤزله باخ،آمان اهلل

Gözəlliyə yaraşıqdı isməti,
Özündən də gözəl ola qisməti.
Xəqaninin şerə döndü heyrəti,
Layiqi var yüz dastana, qəzələ,
Aman Allah, gözələ bax, gözələ!

،گؤزللیيه ياراشیقدی عصمتی
.اؤزوندن ده گؤزل اوال قیسمتی
،خقان ینین شعره دؤندو حئیرتی
، غزله،اليیقی وار يوز داستانا
! گؤزله، گؤزله باخ،آمان اهلل
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Kəlbəcər Düşür Yadıma
mŞəlalə Dağlarqızı
Üzü qışa hava soyur,
Dağa yağan qarmı görən.
Səngərdəki əsgərlərin,
Od ocağı varmı görən..

کلبجر دوشوريادیما
شالله داغالرقیزیm
،اوزو قیشا هاوا سويور
.داغا ياغان قارمی گؤرن
،سنگردهکی عسگ رلرین
..اود اوجاغی وارمی گؤرن

Ana varmı oxşamağa,
Şaxta vuran tellərini.
Sıxıb ovcunda isidə,
Buz bağlayan əllərini.

،آنا وارمی اوخشاماغا
.شاختا ووران تئللرینی
،سیخیب اووجوندا ایسیده
.بوز باغاليان اللرینی

Belə yağma boranlı qar.
Günəş çıx şaxtanı apar.
Hər əsgəri yollarını,
Gözləyən bir anası var.

.بئله ياغما بورانلی قار
.گونش چیخ شاختانی آپار
،هر عسگرین يولالرینی
.گؤزلهين بیر آناسی وار

Gədikləri kəsmə covğun,
Yol aç vətənə yetişsin.
İgidləri salma yorğun,
Getsin vətənlə görüşsün.

،گدیکلری کسمه جووغون
.يول آچ وطنه يئتیشسین
،ایگیدلری سالما يورغون
.گئتسین وطنله گؤروشسون

Şəlalə sən dualar et,
Allahım güc ver orduma.
Gedim o yerləri gəzim,
Vətənim düşür yadıma.
Kəlbəcər yadıma düşür.

،شالله سن دعاالر ائت
.اهللیم گوج وئر اوردوما
،گئدیم او يئ رلری گزیم
.وطنیم دوشور يادیما
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Yoxdur
mMəhəbbət Kəlbəcərli

يوخدور
محبت کلبج رلیm

Niyə xəyalımdan çıxıb getmirsən,
Sənə qovuşmağa yolum ki yoxdu.
Oyatsam dərdimi oyadaram mən,
Səni oyatmağa halım ki yoxdur.

،نیيه خيالیمدان چیخیب گئتمیرسن
.سنه قوووشماغا يولوم کی يوخدو
،اوياتسام دردیمی اويادارام من
.سنی اوياتماغا حالیم کی يوخدور

Eşqimin sellərdən sorağı gəlir,
Ayrılığın kimi bir yağı gəlir.
Üzümə baxanın yazığı gəlir,
Möhnətindən ağır zülüm ki yoxdur.

،عشقیمین سئللردن سوراغی گلیر
.آيریلیغین کیمی بیر ياغی گلیر
،اوزومه باخانین يازیغی گلیر
.مؤحنتیندن آغیر ظولوم کی يوخدور

Gözdən qoymur bağladığm yas məni,
Üzdü vüsalın tək bir “əfsus” məni.
Asırsansa öz zülfündən as məni,
Onsuz da sənin tək zalım ki yoxdur.

،گؤزدن قويمور باغالدیغم ياس منی
.اوزدو وصالین تک بیر “افسوس” منی
،آسیرسانسا اؤز زولفوندن آس منی
.اونسوزدا سنین تک ظالم کی يوخدور

Məhəbbət, gün deyil, san gəzdirirəm,
Eşqin tək beynimdə qan gəzdirirəm.
Yaşamaq deyil bu, can gəzdirirəm,
Əlindən biryolluq ölüm ki yoxdur.

، سان گزدیریرم، گون دئيیل،محبت
.عشقین تک بئينیمده قان گزدیریرم
، جان گزدیریرم،ياشاماق دئيیل بو
.الیندن بیريوللوق اؤلوم کی يوخدور
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Sənə Olan Eşqim...
mElməddin Nicat
Səni öz adınla tanımadılar,
Səni öz ruhundan ayrı sevdilər.
Sənə olan eşqim boyumu aşır,
Çatmaz topuğuma qeyri sevgilər.
Biz harda itirdik dəyərli vaxtı
Dünyada bir biri gecikib gördük.
Tutub yaxasından söyüm bu baxtı
Nə gündü yaşadıq, ömürdü sürdük?!.
Bizi aldatdılar xoş gün adıyla,
Günümüz göyərdi, bir gün görmədik.
Dərd bizi ovutdu öz inadıyla
Olduq içimizdən sürgün, görmədik.
Bizi nəfəs kəsdi, qarğış əritdi,
Bizi pis gözlərin nəzəri tutdu.
Könül qapımızı qoydu kilidli
Kimsə daş altında açar unutdu...
Barı, ürəyinin baş tərəfində
Adımı yazmağa ad yeri saxla.
Durmuşam gözümün yaş tərəfində,
Səni gözləyirəm gəl məni haqla...
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...سنه اوالن عشقیم

علمالدین نجاتm

،سنی اؤز آدینال تانیمادیالر
.سنی اؤز روحوندان آيری سئودیلر
،سنه اوالن عشقیم بويومو آشیر
.چاتماز توپوغوما قئيری سئوگیلر
بیز هاردا ایتیردیک ديَ رلی واختی
.دونيادا بیر بیری گئجیکیب گؤردوک
توتوب ياخاسیندان سؤيوم بو باختی
.! عؤموردو سوردوک؟،نه گوندو ياشادیق
،بیزی آلداتدیالر خوش گون آدیيال
. بیر گون گؤرم هدیک،گونوموز گؤيردی
درد بیزی اوووتدو اؤز اینادیيال
. گؤرم هدیک،اولدوق ایچیمیزدن سورگون
، قارغیش اریتدی،بیزی نفس کسدی
.بیزی پیس گؤزلرین نظری توتدو
کؤنول قاپیمیزی قويدو کیلیدلی
...کیمسه داش آلتیندا آچار اونوتدو
 اوری ینین باش طرفینده،باری
.آدیمی يازماغا آد يئری ساخال
،دورموشام گؤزومون ياش طرفینده
...سنی گؤزلهيیرم گل منی حاقال
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Tərsinə döndü
mBimar ƏLİ
Tərsinə baxışlı tərsa ceyranım,
Bəs niyə ilqarın tərsinə döndü?
Tərsə oxuyuram, tərsa yazıram,
Gen dünya başıma tərsinə döndü.
Bəs belə demirdin, zalım, əzəldən,
Vəfasızsan, daha əlin üz əldən,
Tərsə sual etdim, tərsa gözəldən,
Tərsə cavab verdi, tərsinə döndü.
Sağalmaz, məndə var bir yara pünhan,
Baqi qaldı sinəm içrə bir zaman,
Tərsinə yollandı yarı-mehriban,
Gördü ki, xoş günüm tərsinə döndü.
Aləm fəryadımdan zinhara gəlib,
Həsrətin çəkməkdən canım incəlib,
Tərsinə axanda badi-müxalif,
Rəqs etdi telləri, tərsinə döndü.
Deyərdim sən ilə mənim xəyalım,
Ölüncə ayrılmaz, nainsaf zalım.
Tərsinə boylandı sərxoş maralım,
Mənim də xəyalım tərsinə döndü.
Bimarın məqsədi sənə əyandı,
Atəşin qəlbimdə sönməz, ta yandı!
Sol məmən mənimlə çox mehribandı,
Sağ məmən diksindi, tərsinə döndü.
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ترسینه دؤندو
بیمار علیm
،ترسینه باخیشلی ترسا جئيرانیم
بس نیيه ایلقارین ترسینه دؤندو؟
، ترسا يازیرام،ترسه اوخويورام
.گئن دونيا باشیما ترسینه دؤندو
، ازلدن، ظالم،بس بئله دئمیردین
، داها الین اوز الدن،وفاسیزسان
، ترسا گؤزلدن،ترسه سوال ائتدیم
. ترسینه دؤندو،ترسه جاواب وئردی
، منده وار بیر يارا پنهان،ساغالماز
،باقی قالدی سینم ایچره بیر زامان
،ترسینه يولالندی ياری مهریبان
. خوش گونوم ترسینه دؤندو،گؤردو کی
،عالم فريادیمدان زینهارا گلیب
،حسرتین چکمکدن جانیم اینج هلیب
،ترسینه آخاندا بادی موخالیف
. ترسینه دؤندو،رقص ائتدی تئللری
،دئيردیم سن ایله منیم خيالیم
. ناینصاف ظالم،اؤلونجه آيریلماز
،ترسینه بويالندی سرخوش مارالیم
.منیم ده خيالیم ترسینه دؤندو
،بیمارین مقصدی سنه عیاندی
! تا ياندی،آتشین قلبیمده سؤنمز
،سول َم َمن منیمله چوخ مهریباندی
. ترسینه دؤندو،ساغ َم َمن دیکسیندی
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Səndən
mŞair Firudin
Mən dönmərəm, istər gələ
Başıma yüz kələk səndən.
Çətin məni ayrı sala,
Çərxi dönmüş fələk səndən.
Ləblərinin var şəkəri,
Tellərinin müşk-ənbəri,
Sənə çatmaz huri, pəri,
Gözəl olmaz mələk səndən.
Firudin qurban qamətə,
Saldı məni qiyamətə,
Dönübən baği-cənnətə,
Əsər sərin külək sndən.
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سندن
شاعر فیریدونm
 ایستر گله،من دؤنم هرم
.باشیما يوز کلک سندن
،چتین منی آيری ساال
.چرخی دؤنموش فلک سندن
،لبلرینین وار شکری
،عنبری-تئللرینین موشک
، پری،سنه چاتماز حورو
.گؤزل اولماز ملک سندن
،فیریدون قوربان قامته
،سالدی منی قیيامته
،ج نّته-دؤنوبن باغی
.اثر سرین کولک سندن

1399.آذر.26سای.3ادبی کؤرپو ایل

25

Ədəbi Körpû ادبی کؤرپو

Döndərər
mŞamil Əsgər Dəlidağ
İgidi söz, kababı köz
Yandırıb külə döndərər.
Söz qananı bircə kəlmə,
Nazildib milə döndərər.
Ox süzərmi yay olmasa?
Dərya olmaz, çay olmasa.
Yar yarıyla tay olmasa,
Hər günün ilə döndərər.
Hikmətdirmi arı şanı?
Şamil, sən görənlər hanı?!
İnsan əli boz tikanı,
İstəsə, gülə döndərər.
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دؤندهرر
شامیل عسگر دل یداغm
 کابابی کؤز،ایگیدی سؤز
.ياندیریب کوله دؤندهرر
،سؤز قانانی بیرجه کلمه
.نازیلدیب میله دؤندهرر
اوخ سوزرمی ياي اولماسا؟
. چاي اولماسا،دريا اولماز
،يار ياریيال تاي اولماسا
.هر گونون ایله دؤندهرر
حیکمتدیرمی آری شانی؟
! سن گؤرنلر هانی؟،شامیل
،اینسان الی بوز تیکانی
. گوله دؤندهرر،ایستهسه
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Harasindadir
mSəfər Verdiyev
Gözüm səni gördü, könlüm vuruldu,
İsbatı qəlbimin yarasındadır.
Sevmək eyib deyil bizim zamanda,
Bəs mənim günahım harasındadır?
Sevməyə bilərmi bülbül çəməni,
Laləni, nərgizi, həm yasəməni?
Nə üçün günahkar görürsən məni,
Günah gözlərinin qarasındadır.
Xəstənəm, sevgilim, gəl məni dindir,
Bu sınıq könlümü güldür, sevindir.
İstəsən alovlat, istəsən söndür,
Qəlbim odla suyun arasındadır.
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هاراسیندادیر
صفر وئردیيئوm
، کؤنلوم وورولدو،گؤزوم سنی گؤردو
.اثباتی قلبیمین ياراسیندادیر
،سئومک عيیب دئيیل بیزیم زاماندا
بس منیم گوناهیم هاراسیندادیر؟
،سئوم هيه بیلرمی بولبول چمنی
 هم ياسمنی؟، نرگیزی،اللهنی
،نه اوچون گوناهکار گؤرورسن منی
.گوناه گؤزلرینین قاراسیندادیر
، گل منی دیندیر، سئوگیلیم،خستنم
. سئویندیر،بو سینیق کؤنلومو گولدور
، ایستهسن سؤندور،ایستهسن آلووالت
.قلبیم اودال سويون آراسیندادیر
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Vətən, ox...
mCavid Qənbəroğlu
Yaşamaqdı - aylar ötür, il keçir,
Günlərimin biri ağdı, biri yox.
Bu dünyanı görə-görə gəlmişəm,
İnsanların biri acdı, biri tox.
Məəttələm yaradanın işinə Qeyrətsizlər necə döyür döşünə?!
Yaddan çıxıb kişilik nə, kişi nə,
Haçan olar namərdindən kişi çox?...
Ayaq açıb, var toplayır gədələr,
Az qalırlar xalqı söküb-didələr.
Yoxa çıxıb alp-ərənlər, dədələr,
Hədəfinə gedib çatmır nizə, ox.
Tufan qopdu, çadır qaldı çətənsiz,
Ruha dönüb dolaşırıq bədənsiz.
Oba köçdü, ellər qaldı Vətənsiz,
Dilim gəlmir deyim yoxsan, Vətən, ox...
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... اوخ،وطن
جاوید قنبر اوغلوm
، ایل کئچیر، آيالر اؤتور- ياشاماقدی
. بیری يوخ،گونلریمین بیری آغدی
،گؤره گلمیشم-بو دونيانی گؤره
. بیری توخ،اینسانالرین بیری آجدی
- معطلم يارادانین ایشینه
!غيرتسیزلر نئجه دؤيور دؤشونه؟
، کیشی نه،ياددان چیخیب کیشیلیک نه
...هاچان اوالر نامردیندن کیشی چوخ؟
، وار توپاليیر گدهلر،آياق آچیب
.دیدهلر-آز قالیرالر خالقی سؤکوب
، ددهلر،ارنلر-يوخا چیخیب آلپ
. اوخ،هدفینه گئدیب چاتمیر نیزه
، چادیر قالدی چتنسیز،طوفان قوپدو
.روحا دؤنوب دوالشیریق بدنسیز
، ائللر قالدی وطنسیز،اوبا کؤچدو
... اوخ، وطن،دیلیم گلمیر دئيیم يوخسان
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Görünür
mYusif Hüseyn
Dünya necə bəzənsə də,
Çox dərdi-səri görünür.
Dəyişib öz libasını,
Şeytanlar pəri görünür.
Yordu ömrün yır-yığışı,
Fərq eyləmir yazı, qışı,
Alnımızda dərdin xışı,
Həsrətin vəri görünür.
Kimi dəndi, kimi sərçə,
Nişangahda bircə-bircə,
Tamah var ki, göycə, yercə,
Qılınc kəsəri görünür.
Adam var, dəli yerində,
Adam var, zəli yerində,
Diri var, ölü yerində,
Ölü var, diri görünür.
Xatirələr bulandıqca,
Günüm günə calandıqca,
Sandıq daşlar bağlandıqca
Çoxunun yeri görünür.
Qocaldınsa nə bəm, nə zil?!
Yorur bayır, sıxır mənzil,
Son ayrılıq, axır mənzil,
Bir az da bəri görünür.
Kef çəkən çox, ağıl dərdi,
Yurd ağlayır oğul dərdi,
Elə-belə deyimlərdi,
Yusif sərsəri görünür.
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گؤرونور
يوسیف حسینm
،دونيا نئجه بزنسه ده
.سری گؤرونور-چوخ دردی
،ديَ یشیب اؤز لیباسینی
.شیطانالر پری گؤرونور
،يیغیشی-يوردو عؤمرون يیر
، قیشی،فرق ائيلهمیر يازی
،آلنیمیزدا دردین خیشی
.حسرتین َوری گؤرونور
، کیمی سرچه،کیمی دندی
،بیرجه-نیشانگاهدا بیرجه
، يئرجه، گؤيجه،تاماح وار کی
.قیلینج کسری گؤرونور
، دلی يئرینده،آدام وار
، زلی يئرینده،آدام وار
، اؤلو يئرینده،دیری وار
. دیری گؤرونور،اؤلو وار
،خاطیرهلر بوالندیقجا
،گونوم گونه جاالندیقجا
ساندیق داشالر باغالندیقجا
.چوخونون يئری گؤرونور
! نه ذیل؟،قوجالدینسا نه بم
، سیخیر منزیل،يورور بايیر
، آخیر منزیل،سون آيریلیق
.بیر آز دا بری گؤرونور
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KƏLBƏCƏR AŞIQLARİ
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