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دی . مجازی دونیا دا اوروجلوق آیی بو گون قورتار

بیرینی تبریک ائدرک معنوی بورجونو  –هامی بیر 

اوده میش اولدو.ائله بیل بیر یوک دور آدامین 

بوینوندا . مجبورا اونو یئرینه یئتیرمه لیسن. 

 اولسون بونا کیمسه اعتراض ائتمیر.

آنجاق اوروجلوقدا آج قالماق ثاواب اولسادا ایندی 

 یر. آرتیق یئمه مک گوناه ساییل

یولومو محله میزین سوپر مارکتینه توشالدیم کی 

، ائوه بیر شئی لر آلیم.گیرن کیمی ایچرینین 

چوخ شولوغ اولدوغونو گوردوم.بایرامین گونو گوره 

 –سن بو مارکت نیه بو قدر قاالبالیقدیر. اوزو 

 اوزومنن سوروشدوم . 

بیر آز قاباغا گئتدیم گوردوم ماکارونی صفی 

ین گیریشیندن ده گوروررسن کی دی.ائله مارکت

بوش دور. ایلک گیریشده دئمک اوالرکی مارکت 

بیسکویت و چورک محصولالری سونرا ایسه گازلی 

و سو کیمی ایچه جک محصولالری واردیر. آنجاق 

ایچریه دوغرو دئمک اوالر کی مارکت بوش 

وضعیت ده دیر. بیر آز هیند و تایلند دویوسو 
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یئرلی دویو ده مایوس  سونرا اونون اوست طرفینده

مایوس مشتریلره باخیر.چونکو اونو آلماغا  –

کیمسه نین مادی گوجو یئتمیر. هره بیر اوف 

چکیب ایره لیله ییر. یان طرفده برک و دورو 

یاغالر پوز وئره وئره آداما باخیر . ائله بیل ایندی 

آتیلیب گیره جک گوزووه. قیمتلری او قدر باهادیر 

 باخمیر. کی هیچ کس اونالرا

سول طرفده تمیزلیک کاغیذالری و یویاجاق مایع  

 ایری باخیرالر. –لری وار اونالردا مشتریلره ایری 

کیمسه اونالرین ترس و باهالی باخیشی  

 اوجوباتیندان یاخین دوشمور اونالرا. 

هاما بیر استقامت ده گئدیر. سول یانادا ات و 

ی گرک سوت اورونلری واردیر. ات او قدر باهادیر ک

گوزونو یوموب اونون یانیندان اوته سن کی ، مبادا 

 قیمتلرین شاواغی گوزلرینه زیان وئرمه سین.

نهایت گئدیب چاتییق اساس مسله یه یعنی 

حبوبات اورونلرینه . لوبیا و مرجیمک ماکارونی و 

آداما ترس باخیردی. نوخود ایسه آز قاال گوزو 

یدی. چیخاردیردی. خرما دا کی اوز کیفینده ا

هامی جومموشدو ماکارونینین اوستونه .منه 

چاتاندا دورد پاکت قالمیشدی. باخدیم آرخاما 

گوروم بونالری من آلیم یا بو وطنداش. جاوان 

گران حال دا منه و ماکارونی لره نی اوغالن ایدی .

 باخیردی. 

سوروشدوم کی ، سیزه نئچه پاکت الزیم دی. 

: اویرنجیم باخدی اوزومه گولومسه دی و دئدی ک

اوللر یومورتا آلیب ییردیک ایندی او باهالشیب 

یالنیز اومید ماکارونیه قالمیشدی کی دئییرلر بو 

باهاالشاجاق. هامیسین سیز  ایکی یوز دفعهگوندن 

 آلین او منه دئدی.

دئدیم یوخ منه بیر پاکت یئتر اوچو سنین بیری 

 منیم اولسون .

 اولدو . بیر آز تعرف دن سونرا من دئین کیمی 

سونرا طلبه منه دئدی هیچ بیلرسیز مارکتلرده 

ماکارونی یوخدور ؟ یوخ دئدیم بو مسله دن 

الجاق اما بیز داها خبریم یوخدور. اولماسینا او

ات ، نوخود ، لوبیا , مرجیمک , و  اونودا دویو ،

 سوت قاتیق کیمی آال بیلمه ییه جییک. 

یزدن بیریم –ایکیمیزده نیگران باخیشالرال بیر 

گورشمسک ده عین درد ده اولدوغوموز آیریلدیق. 

 محقق عینی ایدی.
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 ایللرین قانادیندا
 صدیار وظیفه ائل اوغلو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اون سوز
بوگونکو  اوالن استقامتینده زامانال آیاقالشماق

دؤورونو  انکشاف شعریمیز معاصر عومرونون

 قدیم شعریمیزین دهیاشاماقدادیر. ائلجه

 کده بوگونکو عومرونه باشالیب دؤورلریندن

و  ییشدهلیلهایره باخیشدا اونون ریبیراؤته

. بیلیریک باشادوشه قاباریقلیقدا یاشادیغینی

آغیر آددیمالرال  شعر فورماالریمیزین معاصرلیک

 کیمی کؤینگیجان آغیرعصیرلرین آددیمالدیغی

، اؤلچو، چیخیب ندانقابیقالری کالسیک ننگؤرونه

 روحوموزا اویغون چاغداش ، و محتواالرینموضوع

 اولدوغونو اویغونالشدیرماقدیر دئیه کلیو گره

دیر. ، بوگونکو شعریمیز معاصرلشمکدهسهبیلیریک

 مضمونجا تکرارچلیقدان بونو شاعرلریمیزین

 معاصر ژانرالردا یازدیقالری یاخاقورتاریب

 شعرنین . آذربایجاندوشوروکباشا شعرلردن

 اونون سیماسی قاباریق نینخصوصتیلری ایندیکی

 بیلدیگیاوخوجوالرینا وئره عصرین ایگیرمینجی

مضمونالر و  قیداالنان تفکرلریندن یاشایش یئنی

 طلب بُعدلرده بوتون نینروحیه آزاد احوال

و آزاد قالیبلر و  ریتمیک کیمی ائتدیگی

 و مطبوعات چاپ فورماالردیر. دونیا شاعرلری

 اوزاق آشیب لریندناؤز اؤلکه سیلهواسطه

 عصردن ، یاریمبیردؤورده اوخوندوقالری لردهاولکه

، شعری آذربایجان توتموش یاساقلیقدا هوپ آرتیق

 اورتایا چیخاردیغی نینانقالبی بهمن 22 مبارک

 لیک بیرداهایئنی دهسینآزادلیقالر نتیجه

 انکشاف ایله اولدوغو شرطریلریله مالک ماهییتینه

 ایللر بویر شعرلرینی . اوزوندؤورنو باشالیا بیلدی

 مطبوعاتیمیزدا و شعرکیتابالریندا اورتایا چیخاران

لر جذبه اوالن اثرلرینده محتوالی شاعرلریمیزین

، طرزی هایفاد فردی ، اونالرینسیندهباره

دایر  گؤروشلرینه و شاعرانه قابلیّتی یارادیجیلیق

آز  حاضیرالدیغیم کیمی تقدیمات لریمیدوشونجه

 چاپ تبریز شهرینده لر، محتشممقاله حجملی

 اولونوبدور. ایکی درج سینده نامههفته ارک اوالن

 ایللرین»سریالالرال  آردیجیل دهمدت یاخین ایله

حاقیندا  لریممقاله اوالن چاپ باشلیقلی« قانادیندا

 محترم سینین نامههفته« ارک» قاباقجادان

 اوالن ، تشویقچیمدهجهائله امکداشالریندان

 و جنابالریندان هریس سیفجبرئیل حؤرمتلی

 ایللرین. »ییرمایسته بیلدیرمک تشکرلریمی

 کیمی کیتاب توپالیب میلریمقاله آدلی« قانادیندا

، سه میشمایسته اوخوجوالرا چاتدرماق بیریئرده

شاعرلریمیز حاقیندا  مونوگرافالردا سؤزو گئدن

، امکانسیزلیغیناگؤره نینسی فیکیر مبادله گنیش

 جکسنیز. عفو ائده منیکییقین

 1377ـ  قیش  اوغلوـ ائل احترامالرال: تهران
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 1336آغیارلی  
     

 

 مقدس اوالن للیکلر یوردو، قوچاقلیقالر بئشیگیگؤزه

 اوجاغی هنر و ادبیات دهجه، ائلهتورپاغیمیز آذربایجان

 و عموم لیدوشونجه ، درینخیاللی اولموشدور. اینجه

 شاعرلر بئجرمیشدیر. قیرخ آرزیلی سعادت اوچون بشریت

 هریس اوالن دا یئرلشمیش« قاراداغ» قاباق بوندان ایل

 نینسی تُربه خانقاهی اسحق شیخ نینخانمرود ماحالی

 ندونیایا گله ( کندینده)خانقاه« یهنهخه» داشیان آدینی

 دیلر. سئحر ائدیجیسسله حسین آدینی نینبیرکورپه

 بویا باشا چاتماقدا اوالن کندینده یهنهخه اوالن طبیعتی

 حیاتال طبیعتین بری ایللریندن لیک یئتمه ، یئنینحسی

 . اکینائدردی دویار و حیس بیر یئرده للیکلرینیگؤزه

بار  بیرلیکده سیثمره آنا طبیعتین لهامک یئرلرینده

 اوالراق اویغون ایستکلرینه نینعالمی ، اوشاقلیقرکنوئره

 گونلری سیمالی کـپنک للریناو ای ، ائلهلر دوشونوردوسهنه

 قانادالردان ک. او کویرهقانادالریندا قالدی یوموشاق نین

 آپباغ آغ اونو کیمی کپنک بیر اووج نتؤکوله چیرپیلیب

 حسین گونلر اولدو. گنج آغ عاید اوالن لر و او ایللره خاطره

. دوغما تردیگؤس ، هنر و ادبیاتا ماراقسونراالر شعر یازدی

 جیغازین بیر داغ آدالنان« یار آغ»یایالقالریندا  نینکندی

« آغیارلی» گؤتوردو، حسین شعر آدی اوزونه عنوانینی

دونیا  صنعتاینجه . دئمکشعرلر یازدی تخلو ـ صوایله

 ، حیاتاوچون« آغیارلی» نآالبیله اؤز پایینی سیندان

 لرله و صمیمیت آد، نجابت اوغورلو اولودو. پاک

اولدو.  پایی آالبیلدیگی حیاتدان اونون طالع یوغرولموش

بورا  ، تبریز و سایر شهرلریمیزدهتهران ایللر عرضینده اؤتن

 ایله و دویغولو شعرلری نشرییاتیمیزدا احساسلی خیالن

 یاشینی بوگونلر قیرخ آغیارلی حسین ائدن چیخیش

 آزیاریسی بیرعومورون دئدیگین ایل قویدو. قیرخ آرخادا

 آرخاسینجا اوچوشورالر. بیز ایسه نین دیر. ایللر بیرـ بیری

، دوغرو چیرپینیریق جکلره گله ایله قانادالری اونالرین

، ، سوینجلیقوغوشور، کدرلی ـ بیرینه . ایللر بیریاوچوروق

اوغورسوز ایللر اولورالر.  ده ایللر، اوغورلو، بعضاً ایستکلی

 دؤورنده ، یارادیجیلیقاونون اوغورلو گونلر بیرشاعر اوچون

 یارادیجلیقال اؤتن دیر. بیر شاعرین و ایللری گونلری اوالن

 عؤمرو ـ گونو ساییالر. دئمک اصیل اونون گونلری

حسابیندا  اوغورسوز گونلر شاعر حیاتیندا عومور ـ گون

 هربیر شاعر و یارادیجی ایللری لیکیئتمه یئنی !دئیل

، کدیر دئسهسی بینؤره ایلک فورماالشمانین اوچون

اثر  شاعرین و آرزوالرینی ، ایستکحرارتینی اوایللرین

 :تا بلیریکلرینده

 دوغدو گونش سانکی 

 ایله سسی بان خوروزالرین 

 سیله نغمه لرینبولبول 

 من اویاندیم وخومداناؤز ی 

 ...شعیر هوسیله یئنی 

 بیر اثر اؤز عومرونون اوخوجوسو اوالن دائم  

 قورتارماماق بیر اثر اوالبیلیر، یانیب نیهسونونو گؤرمه

سونا  سئودانین دیر، یانا ـ یانا قالماق داهادا گؤزل

ؤز گؤستر مکدیر. ایلدریمالر چاخیرالر، بیر گ چاتمازلیغینی

 یانقیالری ایچینده سؤنورلر، بیر آنین قیرپیمیندا آلیشیب

؟! سؤنمور، گونش دؤنور، قورتاریر، سونو اولمور. آنجاق کوله

 سونولمز اوالن ییندهاوره انسان جه یانا ـ یانا قالیر ائله

اوالبیلیر، داها  لیک سونسوز اولور، همیشه ده سئوگی

 دانیشدیردیغی نشاعیرخیاله دوغرو سو سؤنمز اولور.

 بیرینه بیری یانارلیغا چاغیریر، یارانمیشالری مخاطبینی

آرزیالر  ییر. شاعیردونیاسی ایسته کلی، گرهسئویملی

، و گئنیش آرزیالری« آغیارلی» کدیر دئسه دونیاسی

 و انسانالر اوچون اوچون ، وطناوچون دیر او ائل مقدّس

داها  شاعیریمیزه ییر. بیزایسهایسته حیات معنالی و فرحلی

 .دا اوغورلو گونلر آرزیالییریق

  

 

 یانا ـ یانا
 

 اریئیدم اولوب بیر شمع 

 باغیندا یانا ـ یانا دوست 

 یئریئیدیم اولوب سوینج  

 یاناغیندا، یانا ــ یانا  

 اوالیدیم سیز داغ بیر دومان  

 اوالیدیم اغب ـ یاشیل یاشیل  

 اوالیدیم ، یاغاوالردی نه  

 چیراغیندا یانا ــ یانا  
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 اوالیدیم ائل سارسیلمیان  

 اوالیدیم گول ، قیزیلائله  

 اوالیدیم دیل بیردانیشان  

 دوداغیندا یانا ــ یانا  

 نئیدیم بله اولوب قان آل  

 نئیدیم اله اولوب ایشیق  

 نئیدیم چیله دئیه وطن  

 قوجاغیندا، یانا ــ یانا  

 جانا گلدیم یام« آغیارلی»  

 یانا ـ یاناقالدیمنئجه  

 سونا چاتام اولوب بیر شمع  

 اوتاقیندا، یانا ــ  یانا  

 ؟!یادیندامی 

 کدهسحره دانیشیردیق  

 !...اینامالرال، ایستکلرله   

 آرزیالری گوله - گوله 

 ک، اورهکاوره ردیقپایالیی 

 ؟نیه ایندی 

 کؤزو سؤنور؟ کلریناوره 

 یویونور؟! گؤزیاشینا غم سئوگیلرین 

 ده، ایندیگل 

 کسیله پاسین نینآیناسی لرین کونول 

 اولدوزلو، گؤیهامی اولسون 

 یئرایشیقلی 

 یاراشیقلی یارانیشالر بیر ـ بیرینه 

 ینآیدینالشس لیک همیشه 

 کاوره ، ایکیکؤنول ایکی 

 !آیناالرتک ، پاریلپاریل بیریله -بیر  

 یاشایشالر معناسیندا اولسون بیرده 

 ،عومور گؤیچک 

 ... گؤیچک حیات 

  

 آنا  
 یاشینی گؤزلریمین درد الیندن

 آنا رمهیجرانیندا سوزه آجی 

 لیدوشه آیری اوبامدان ائلیمدن 

 آنا رمکؤنلومو بزه شعرایله 

 

 ،باغیندا سولالم آچیب باغیندا گول 

 قونچایا دولالم کیمی گول وصلینله 

 منتظر اولالم گؤروشونه سنین 

 آنا رمدؤزه فرقته حسرتلی 

 

 آلی ـ دومان چن گیمیسنسیز اوره 

 یارالی اولوب قلبیم آیریلیقدان 

 آرالی دوشدوم قوجاغیندان ایستی 

 آنا رمگزه ائلده اودورغربت 

 

 اوالر؟ کیم مجتلیم اولماسانسن 

 اوالر؟ کیم صداقتلیم نیم چکهغم 

 اوالر؟ کیمنیتلیم باشقاخوش سندن 

 آنا رمبئزه سنسیز بوحیاتدان 

 

 هیجرانا دوشدوم یئنه یام« آغیارلی» 

 بیریانا دونیاالر بیریاناسنده 

 عمانا دؤنوب گیمده اوره عشقین 

 آنا مرهاوزه دنیزلرده جوشغون 

  

 آرازآی

 
 سیلدیریمالر دایانیبدیر اونومده 

 سنه من ییمیاوره یامآچمالی 

 دردیمه یاناجاقسان اولساندردلی

 آرازآی بیرداغچیام دؤشونده داغ

 

 آرازآی بیر باغچایام میشسوگؤرمه 

 وئرمیشم یزلرهبوا گونلریمی 

 وئرمیشم دنیزلرهییمیاوره 

 ، اولدوزالرا وئرمیشملرهشمشک 
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 آرازآی اوراقچایام دردالینده 

 آرازآی بیر باغچایام میشسوگؤرمه 

 ، گولومونبوداغیمین بولبولویم 

 ، ائلیمیناؤزاوبامین یامیاراسی 

 ، اَلیمینامگیمین یامتاالنی 

 آرازآی بیرآغچایام لوکبؤ-بؤلوک 

 آرازآی بیرباغچایام میشسوگؤرمه 

 خبرآل سیرداشیمدان یام« آغیارلی» 

 خبرآل گؤز یاشیمدان ـ گؤزه گؤزه 

 خبرآل داشیمدان باشکسهگؤروشمه 

 آراز آی بیر پارچایام وطنیمدن 

 آرازآی بیر باغچایام میشسوگؤرمه 

**********************  

 

 ساپالق

1322-1388 

     

 چاالن ادبیاتیندا قلم آذربایجان یاخین ایله اوتوزبئش

 رلریمیزهشعر سئوه بوتون« ساپالق»شاعیر  قدرتلی

 ایکی کده یهایندی شعرلریله و ساتیریک تانیشدیر. جدی

 شعرلرینی ین« ساپالق» اثر چاپا یئتیرن جیلید دولغون

نیر و باشا اویره بیر شاعیر قدرتینی ندا دائماوخویا

استاد  کئچمیش اقتدارینی کیمی . باشقاالریدوشوروک

و اؤز دونیا گؤروشونو فیکیر  آپارمیش ارث شاعیرلریمیزدن

شاعیریمیز،  ناوخوجوالرینا یئتیره بیرلیکده درینلیگیله

بیر  اونوناوچور.  قوشا قانادلی گؤیلرینده ادبیات دئمک

 شعرلری ساتیریک ایسه بیر قانادی شعیرلری جدی قانادی

دوداقالرا  گلنده آدی ین« ساپالق» اولموشدور. بونونال بئله

ایللر بویو  قونور اوخوجونو حیرتلندیریر او اوزون تبسّم

 قویوب نین«   هجری» سییئرلیصابر، معجز و هم

« ساپالق»سیدیر. دوامچی نینطنز یولالری کئتدیگی

 ، ائلهشاعیر لرینین« قاراداغ»بو گونکو  اوسته - اوست

 ساقال و آغ ، گؤرکملیآذربایجانیمیزین دهجه

« ساپالق» شعریمیزده شاعیرلریندندیر. بو گونکو ساتیریک

 تانینمیش ده لردهشعر یوخودور. سایر اولکه یئرده اولمایان

اوخونور.  حؤرمتله و آد ی اثرلری ین«اپالقس»شاعیریمیز 

 ایل ایکی دونیایا اللی ایشیقلی والیتینده« هریس» دئمک

 و صاباحیمیزین شاعیریمیز بوگون گؤز آچانقاباق بوندان

 جکدهگله ، اونونکیدیر. یقین بیری لریندن گنجینه ادبی

 ـ سئوه یمیز سئوهنسل جکگله دهاثرلرینی اوالن چاپ

 لرهلحظه شاعیرکیمی بیر اجتماعی« ساپالق. »اوخویاجاق

 تهابدیه کی یازمیش ائله یازمایبدیر، بلکه و گونلره

 اثرلر یازیب . قاالرگی، قاالبیلسیناولسون قووشماغا قابلیتی

 نین شعرلری ین«ساپالق» بیگیحق خیراله یارادان

 ادبیات کیسیغماز. یقین لرهصحیفه کیچیک لریتحلیل

و  ایشلر یازمالی حاقیندا علمی اثرلری عالیملریمیز اونون

هر  جمعیتمیز اوچون دونیاسینی یارادیجیلیق اونون

 کی آراشدیرمالیدیرالر. اولسون ایلهآچیقال ماالری طرفلی

جکلر. گؤره لهرغبت جکدهسئورلریمیز گله ادبیات بو ایشی

 و ادیبلریمیزین سئورلرین ادبیات بری ایللریندن گنجلیک

 قازانان ماراغینی نینلریاوخوجو کوتله ده جهائله

 اوره همیشه . قویاورنکلر وئریریک اثرلریندن شاعیمیزین

 .گتیرسین ، دوداقالرا گولوشسئوینج کلره

 و سفسطه فلسفه  
 قانا سیررینی -نا قا سئودامیزین 

  کیم ساتان کیم ساتمایان یهسفسطه 

 عزابالر گلنده گوچ واختی سیناق 

 کیم آتان کیم آتمایان ایلقارینی 

 بوشال گل سینیگؤلگه تولکولویون 

 خوشالگل لیگی کیشی لیغی آصالن 

 یولو توشالگل علوی آچیق آیدین 

 کیم یاتان کیم دالداالردا یاتمایان 

 یولوموزال سوروننم اوسته اوزوم 

 دومانینا بوروننم لرینزیروه 

 .گؤروننم نادانالرا توز تورپاقلی 



8 

 

 Xudafərin 206  (2022)  1401خرداد  – 206خداآفرین  

 

 کیم باتان کیم توزونا باتمایان یول 

 نالینا بیر کهرین قیغیلجمام 

 یالینا نیمین کؤهله یاتمالیام 

 یولونا شرافتین انسانلیغین 

 کیم چاتان کیم چاتمایان هغیرتیل 

 قیناما قانادینی اوچانمیرسان 

 سیناما ایله فلسفه ی«ساپالق» سن 

 آناما آدلی یولوم سؤز وئرمیشم 

 کیم اودان کیم بو سئودادا اودوزان 

 اوالجاق ناش . دونیا ناناشدور بورجودالیم اَشی 

 .اوالجاق بیر باش هامیسیدئسه هرنه عموسام 

 قوردال، قویون اوینا یاجاق بریک هواسیله« جاز» 

 بوندانهله

 ها سویون، سویها چالینسورا دیر چال 

 اویون ، تازهنظاماولور تازه دنیادا حاکم 

 اوالجاق پیرداش -گؤر پیرداشا  بواویوندا نئجه 

 .اوالجاق ناش - ، دنیا ناناشدور بورجودالیماَشی 

 *** 

 آباالم دوران دوشور گردشبیر نظمهتازه 

 آباالم دوران آچیلیر پوللوالرا بیریئنی 

 آباالم ارزان اولونور درد و غم یوخسوالبخش 

 اوالجاق قارداش بئله الپ وار لیالر یوخسولونان

 اوالجاق ناش - دونیا ناناش دور بور جودالیم اَشی 

 

 الی یوخدور داها شیطانین بیرنظمده بؤیله 

 تَملی ائدیلیر سرمایادارلیق تنظیم ائیله 

 ؟لیدئیه هامیا، بیرباال پورسوق دان سارای آغ 

 اوالجاق دیرماشا دیرماش یوخاری دوواردان - دام 

 اوالجاق ناش - دونیا ناناش دور بورجودالیماشی 

 

 ئللر تاالنیرا ندئیه حقیقت هریئرده گرچه 

 ییرغاالنیر بئشیگی قان یئرینه آمانلیق امن 

 دوالنیرآج گؤرورسن انسان چکنهاردا زحمت 

 اوالجاق گؤزقاش یئرلره چوخهله« دانسارای آغ» 

 .اوالجاق ناش - دونیا ناناش دور بورجودالیم اَشی 

 

 چکیلیر ندیر وارطانا پئشکش ، عیبی«قارا داغ» 

 باالجا توخمدور اوردا اکیلیر نظمین یئنی 

 تؤکلورکسیلیر قان مز باشایلهعیب اینجیمه 

 اوالجاق قاش - بو اورتادا داش قسمتی نینوارلی 

 .اوالجاق ناش - دونیا ناناش دور بور جودالیم اَشی 

 

 1337 هریسلی
 نیشیایالقالر، دورناگؤزلو بوالقالر، گئ گوللو، چیچکلی

 نین« اؤکوز داغی» اوالن چمنلیکلر، بوز بولودالر یاتاغی

 کدهماحالیندا ایندییه« هریس» شنیئرله اتکلرینده

 گئچمیش سیناقدان و معاصر دؤورلرده کالسیک

آز    دهشاعرلریمیز، هئچ نمقامینا چاتابیله واستادلیق

 شخصیتلریندن اولمایبدیر. کالسیک

 شیخ هریسی ، هجریخانقاهی اسحق، شیخریسیه توپچی

اوالر. بوگونکو  آد آپارماق لری ، و سایرههریسی سلیم

 مخصوص اؤزونه شاعرلری چاغداش او ماحالین دهدؤرده

 ایلهو شعرلری بویا ـ باشا چاتان یئر توتور. بو والیتده

نژاد، ، بهرامم، ایلدیریساپالق: »شاعرلردن حؤرمتلر قازانان

آد آپارا نی«آغیارلی نژاد و حسین هریس موسی حاج

 شعر یازان دهسویه یوکسک نسلین . همینریکبیله

نژاد دیر.  هریس الدّین، زینده بیری نینشاعرلری

بو اسلوبلو شاعیریمیز  شعر یازان تخلوصوایله« هریسلی»

 لرده محفل ادبی دادینیاؤز هنر و استع یاشالریندان گنج

مطبوعاتدا آرا ـ  دوری ایله ثبوتا، یئتیرمیشدیر، واختی

 ایله شعرلری . موزوناوخوجوسو اولدوق سیرا اونون

 نینکوتله« هریسلی» حیاتیمیزا یاناشان اجتماعی

 دایر اثرلر یارادیر، اونون لرهمسئله قازانان ماراغینی

 الزم لیکلرینه لگؤزه ، حیاتینلسفهف درین شعرلرینده

 لر یاتیر.دویغوالر و دوشونجه اوالن

 آرزوسیله اوخوماق اثرلرینی شکلینده کتاب نین«هریسلی»

 نیهآیریال بیلمه اؤز آنا تورپاغیندان« اوتوزدوققوز یاشیندا»

یولالریندا اوغورلو  عومور، ادبیات اوزون شاعیریمیزه

شاعیر و  گنج محالیندا اوالن ، هریسکیرهر دیلهالآددیم

ـ  آللی شهرلرین آراسیندا بؤیوک یازیچیالریمیزا، اونالرین

سئور  یورد سئور، خالق آلدانمیان گینهبزه-گوللو بر

 دیر دئمگیمیزه نعمت بیر بؤیوک« هریسلی»شاعیریمیز 

شاعیر  موسی حاج . آتاسیاوالبیلیریک امینداها آرتیق
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 نسوره حیات دهبیر عائله اوالن اوجاغی اولدوقدا ادبیات

 لرهکؤنول بوتون ایشیغینی اوز دوشونجه« هریسلی»

 سون اونون لیکده ... ایندیامینم گهدئمه کجهیهچیله

 اوخوجوسو اولماقال موفق نینشعرلری الردا یازدیغیزامان

 .آرزیالیاق اغلیغیس جان شاعریمیزه

 

 «کرمی یانیق»
 بیرکره یئنه خیالیمی یورغون

 قانادینا میندیر کرمی نغمه 

 دره به ، درهبا داغ دوالندیر داغ 

 دیارینا اندیر کرمی« اصلی» 

 ایچینده بدن اولوب دوستاق آرزیم 

 ایچینده کفن چورویه قورخورام 

 یندهایچ وطن سرحد اسیرییم 

 سیندیر کرمی سرحدلری شیغی 

 یوخ نهایاگله چکدیم ، هارایهارای 

 یوخ نسیله یاشین گؤزومون آغالدیم 

 یوخ نبیله دیلین کؤنلومون سئودالی 

 ، دیندیر کرمیییمیدیندیر اوره 

 ، غیرتیوئریبدیر وطن پای منه 

 هرمصیبتی بو یولدا خوشالرام 

 ، حسرتی، دردی، آغرینیآجینی 

 سیزالجانیمیزا، سیندیر کرمی 

 وورولموشام من آتشینه عشقین 

 اودونا، هر سحر آخشام یانارام 

 اوجاغیندا یانماقال خوشام سنین 

 یاندیر کرمی نی« هریسلی»یاندیر  

 بیرچای
 ،ایدیق بیر چای

 .ایدیق گور چای 

 ؛رهلهنوزه، دلردندره شاققیلداردیق 

 .نیزلرهده لردنندوزه

 یولالر بویو، 

 ؛داشا وورولموشدوق داشدان 

 .دورولموشدوقتک گؤز یاشی  

 -، بیز، بیر فیرتانا قوپارکنبیر بوغاناق 

 ؛پارچاالندیق شیریم - شیریم 

 ؛، باییرا جاالندیقچؤله  

 ؛، دورولموشدوقچکمیشدی چوخ 

 ،تئز بوالندیق

 ،تئزبوالندیق 

 - قاالنحسرت پارچا موندار لئشه بیرجه 

 گونو دوغدو رین، تولکولهکافتارالرین 

 ، بوالنیقدانسودانزینه 

 بالیقالرال قارینالرین 

 دویوردوالر. 

 الرتامارزی موندار لئشه 

 بویوردوالر... تازا بالیق 

 ؛ایدیق بیر چای

 .ایدیقگور چای 

 زینه - زینه پارچاالندیق 

 ،، آمما، یئنهاوالق بیر چای قووشوروق 

 آمما، یئنه اوالق گور چای قاریشیریق 

 آخاق تاکی 

 ؛لرهنسیل لردننسیل

 عصیرلره نعصیرلرده

 بیز؛ده یئنه ریکشهبیرله 

 نیز.ده ماوی یولوموزا گؤز تیکیبدی 

 بیز. دهیئنه ریکشهبیرله 

 نآذربایجا
 اودالر یوردو

 مکانیمیز، مسکنیمیز؛

 بیز؛ آلوودان دؤغولموشوق 

 ؛دن بیز، آتش قوپولموشوق 

 ؛آنجاق اودوق نیهسؤنوکمه 

 ،سالخیم - ایشیغیمیز سالخیم 

 قوجاق - قوجاق پایالییریق حرارتی 

 یاخینالشساهر کیم بیزه

 ؛اوالرسا، قیزیناجاق دوست 

 یاناجاقدیر؛اولسا،  دوشمان 

  - نینسیواژه« آذربایجان» 

 قاناجاقدیر. معناسینی
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 ایلدیریم حسن

1337-1400 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داغالرین بولودالرال چولغاالنمیش لیده قایاالری شوش

چمنلیکلر  گوی گوللو ـ چیچکلی نشهآراسیندا یئرله

 خیاللی اینجه نینمحالی« هریس» اوالن بئشیگی

 حسن»شاعیریمیز  چاغداش دهبیری شاعیرلریندن

 اوالن سیماالریندان پارالق دیر. ادبیاتیمیزین« ایلدیریم

 ایلهو سئوگی ایللر بویو توکنمز ماراق اوزون« ایلدیریم»

 ائله مطالعه اطرافلی شعر، نثر و سایر هنر عالملرینی

 اقتدارلی آذربایجانیمیزین ، بوگونگؤره دیگینه

 چوخ دنیاسی« ایلدیریم»شاعیرلریندندیر. داها دوغروسو 

 دانیشیق لیدیر، اونو آراشدیرماغا سوییه گئنیش

برابر  و معاصرلریمیزله کالسیک نیر. او بوتونکلهگره

آراشدیریر و بو  آراییب شاعیر و یازیچالرینی آدلیم دنیانین

شعر و  بوگون سینده جهنتی مطالعه لیسیستم دهباره

 نظر صاحبلریندن دهسویه دنیامیزدا یوکسک صنعت

 گتیرمیشدیر. باجاریقالر اله و احترامالرا الیق اولموش

کارلیقالرینا  لر اؤز تواضعایندی« ایلدیریم»  

 دهائتمیرسه سالونالریندا چیخیش دانیشیق رسمی گؤره

آغیر  لردهساحه چوخ یزینادبیاتیم ، بیر گونکی یقین

. اوگوجلو شعر اوالجاق ساخالیانالردان یوکونو چیینلرینده

 تنقید چیلر لریندندیر.

 آراشدیریجیلیغیندا همیشه« ایلدیریم»  

 . او بوتونگلیریک راست لرهنقطه قاالبیلن اوزاق فیکیرلردن

ادیر. اؤز میدانیندا تالشد هنر و ادبیات لیکهیانقیسی جان

اوخوسادا استاد  سینده رشته طب تحصیالتینی عالی

دویغوالر  و درین خیال شاعیرلردندیر. داها دوغروسو اینجه

، دیل بیرگه لیکهپویتیک اوالن دیر. شعرلریندهشاعیری

 حسن»، کیگوجلودور. یقین و مضمونالر چوخ خیال

 ایله و مطالعه لماز ارادهیالنیز سارسی بو اقتداری« ایلدیریم

سیرا �ـ�آرا شعرلرینی بیلیبدیر. بیز اونون گئچیره اله

، مرهبیله ، دئیهجوموروق لیکلرهدرین مطبوعاتدا اوخویارکن

 . بیز اونونلرهبیر درینلیک اوالن گوزگولر درینلیگینده

ماغا و یاشا ، حیاتا سئوگیانسانا قایغی همیشه سیندهفلسفه

، او گوجلودورسه عنصرلری خیال . شعریندهتاپیریق یانقی

 سئوال ذهنیمیزده اویغوالرا اویدورمور، بلکه بیزی خیال

 شعریتین مدرن چاغیریر؛ بیزی یهدوشونجه یارادیر، بیزی

 حسن» ردیمائدیر. ایسته تانیش اوستونلوکلرله گتیردیگی

 اوخوماقال، سؤزو شاعیره رلرینیاث یئنی ین« ایلدیریم

 ـ یئنی یئنی شاعیر و تنقید چیمیزه ، باجاریقلیکوئره

 ...کیه باشارالر و اوغورلو آددیمالر دیله

 

 آزاری لیق ساری
 

 !دووتووتوب یامان ینابلیس ساری

 بویاالری اووسونالییب ابلیس 

 الری یاشیللیق 

 اودوب لریلیکماوی 

 !رؤیاالری الییب ساری 

 :دؤورونده ینابلیس ساری 

 دوغار  ـ  گؤنش 

 ساری ساچاقالری

 باتار ـ  آی 

 ساری الری شافاق

 :عالمین آزارلی ساری 

 گوندوزو ساری

 ساری سیگئجه 

 :آدامالری آزارینا سالیب لیقساری ابلیس ساری 

 ساری باخیشی گؤزلرین 

 الر ساریچاغیریش 

 لر ساریگؤروش 

 :کلریناوره قیزدیرمالی ساری 
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 ساری سئوداالری 

 ساری لریسئوگی 

 .... 

 اهلل ، آمانآمان 

 هارامیز وار 

 ؟کهارا گئده 

 قورویاق نئجه 

 ؟کائده نه 

 ؟!گوللو باهاری قیزیل ننگیزله کلریمزدهاوره 

  

 الرباخیش -اولدوزالر  

 بولود ایچیندنهگئج

 اولدوزالر چیخیر، باتیر، 

 گؤزلر خیالیمداکی 

 اویانیر... باخیر... باخیر 

 سوزور ایشیقالر گؤیده 

 باخیشالر خیالیمدا 

 گؤزلریمده قونموش سیس 

 بولودالر خیالالشیر، 

 بولودالشیر. خیالیم 

 ؛اولدوزالر دؤنور گؤزه 

 راشیر.دا ییمهباخیشالرال اولدوزالر اوره 

 

 ؛چیچک - اوزو چیچک گؤی 

 دامیر. قان چیچکلردن 

 گؤزلر خیالیمداکی 

 بویالنیر. چیچکلره 

 

 گؤزلر ناخیشلی حسرت 

 گؤزلر ، قیشلیپاییزلی 

 ساریلیر اولدوزالرا. 

 گؤزلر، چاخیشلی شیمشک 

 گؤزلر باخیشلی قارتال 

 سریلیر اولدوزالرا.

 

 بولودلو خیالیم 
 بولوتالر خیاللی 

 .نیز کیمیچالخاالنیر ده 

 ؛باخیش - باخیش دالغاالری 

 اولدوز. -اولدوز  مایاقالری 

 دنیز آراسی گؤی -یئر  

 گمی قیزیل ییماوره 

 .نیمیئلکه دویغوالریم 

 

 قاالنیر غم گمیمه 

 ییرقاالنیر؛ گمی قیزیل 

 مایاقالر سؤنور، یانیر؛ 

 یر.دالغاالن دنیز هئی 

 .دالغاالنیر دنیز هئی 

***************** 

 

 صالحی عمران

1325-1385 

 

 اقتدارلی شاعیرلریمیزین نتهراندا دونیایا گله

 دیر. عمرانین« صالحی عمران» دهبیری سیماالریندان

، اولوب کندینده« اسبی شام»اطرافیندا  زنجان آتاسی

 جماعات دیللی ، فارسآچیب تهراندا دونیایا گؤز اؤزوایسه

ائو آراسیندا  ، دیلیمیزیآراسیندا یاشادیغینا باخمایاراق

 شعرلر یارادمیشدیر. ـ گنجلیک لو گؤزه اؤیرنمیش

 اؤیرنمگه ادبیاتینی آذربایجان بری چاغالریندان

 چیخیش ایله اثرلری لیباشالمیشدیر. مطبوعاتمیزدا سوییه

قازانا بیلمیشدیر.  ماراغینی نینو گروپالریاوخوج رکنائده



12 

 

 Xudafərin 206  (2022)  1401خرداد  – 206خداآفرین  

 

دیر.  صاحبی قلم ـ تورکو( کسگین )فارسی دیلدهایکی

لر داها دوغروسو کوتله اوخوجوالری نیننثر اثرلری اونون

 اولوبدور.

 نی« صالحی عمران» اوالن تبسوم دوداقالریندا همیشه

، و تبسوملر آراسیندانب ایندیجه ، ائلهکیسانیرسان گؤرنده

 ! دوغروداندا، اوشیرینجکسؤزلر سوزوله شیرین شکردن

 حرارت گلن قوپوب کدن دوداقالرینا اوره تبسوملر، اونون

 دنپنجره» دیلینده آذربایجان دفعه دیر. ایلکسینمونه

 گونلرینده ایلک انقالبین شعر کتابینی آدلی« گلیر داش

لر و مطبوعاتدا سایر مجموعه اثرلرینی . اونوندیچاپایئتیر

دولو  فکرلرله سئوردیر، یئنی لیک. او، یئنیاوخویوروق

 اونون ائله شیرینلیک اوالن شعرلر یازار. شعرلرینده اوالن

 عمران اوالن صاحبی مخصوصدور. گوجلو قلم اؤزونه

 در مه قطاری ،ایران )طنز آوران دیلینده فارس صالحی

تصویرلر  شعرلرینده دیر. اونونمؤلیفی نینو...( کیتابالری

 شاعرین چکیب اؤزیله دیندیریر، ایماژالرسنی سنی

 همیشه اثرلرینده آپاریر. بیز اونون یهنقطه دیگیایسته

 لرینی. او اؤز شیرینلیکتاپیریق و حیاتا قایغی انسانا محبت

 ، اوخوجوالرینا وئریر، اوخو جوایلهوبمصراعالرا بوک

 اولور. تانیش لیکهمیشه

لریمیز و ائلیمیز ادیب نثر اثرلری دهجهائله شعرلری

 اوزون یه« صالحی عمران» بیلینن الیق تقدیره طرفیندن

 اؤرنکلر اوخویورق ن، اثرلریندهکرهیهعومور دیله

 فشنک بیر جیبینده

 نوغول دهبیر جیبین 

 بال زهر، بیر گؤزونده بیر گؤزونده 

 «گئشدی بیر آتلی بوردان» 

 

 چیخیبدیر آیا میدان 

 اِنیبدیر میدانا آی 

 ایشیغیندا توزلو آیین 

 «گئشدی اویناتدی آتین» 

 

 اویاتدی خوروزالری سسی گوهلل 

 داغیلدی گؤیده بیر اوجا باغیرتی 

 نداایوا دایاندی قان 

 «سالدی شفق کیمی گون» 

 

 کیتابالر صاندیقالردا، کؤهنه کؤهنه 

 الرناغیل کیتابالردا، کؤهنه کؤهنه 

 کاوره الردا قدیمکیناغیل کؤهنه 

 «گئشدی باتدی کیمیآی» 

 ساحیلینده بوسسین 

 

 ساحیلینده بوسسین

 گوللر قیرمیزی - قیپ 

 صدفلر آپیاغ - آغ 

 

 ساحیلینده ینبوسس 

 دالغاالر ساچلی اوزون 

 لرگمی سینیق - دالغاالردا سینیق 

 

 ساحیلینده بوسسین 

 باغالر، باغالردا گؤزل 

 لرمیوه شیرین - شیرین 

 

 ساحیلینده بوسسین 

 ییرگؤزله منی بیری 

 دومانالردا آچیلیر لریمیئلکن 

 دامجی ایكی 
 

 !: یارپاقالرا باخدئدیم

 ، آمما دانیشمادیباخدی 

 !: بوداقالرا باخدئدیم 

 ، آمما دانیشمادیباخدی 

 

 دوالندیق خیاوانالری 

 دوالندیق لریکوچه 

 دانیشمادی 

 :سونرا دئدیم بیرساعاتدان

 

 منله دانیش کلمه ایکی -

 !دانیشدی دامجی ، ایکیمنه باخدی 
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 آینا کیمی

 

 آینا کیمی

 !، سینمادیقندیقپارچاال 

 

 آینادا دیلر، پارچاالنمیشآتانالر بیلمه داش 

 چیخار آیمین بیر آیدان 

 گونش مین بیرگونشدن 

 اولدوز مین بیر اولدوز دان 

 

 آیناکیمی پارچاالندیق 

 چوخاالریق 

 اییشیغی چوخالداریق 

************* 
 

 (داغلی) سلمان صفری

1347 
ـ گوللو یایالقالر، چوپورلوقالریندا تایا  یآلل اطرافینی

 کندینده« پیقان» قایالیقالر بوروموش نندومانالر گیزله

شعرلر  تخلوصوایله« داغلی» صفریان سلمان دونیایا گلن

، شاعیریمیزین یاشلی گنج اوالن یازیر. کلیبر ماحالیندان

 . اونونتانیشیق هایلشعرلری دولو اوالن روحوایله لیک یئنی

 اهالی یئتیردیگیمیز واختدا، او ماحالین دیقت شعرلرینه

 و انسان ، صداقت، استقامتکلیککؤیره اوالن سینده

سیز لکه جانالنیر. شاعیر خالقین لر گؤز اؤنوندهسئورلیک

 معنادا باشا دوشولور. ، تامگوزگوسودور دئیرلرسه

، قلمی اولسادا، ایلهاملی یزدنشاعیرلریم گنج« داغلی»

 دونیا گؤروشو واردیر. بوگونکو شعریمیز هانسی آیدین

بیر  ایز آچان جگنیهگله ، ایشیقلیدیر دئیهاولمالی دهسویه

اوزاقالشدیقجا  فورماالر یمیزدان شاعیردیر. او کالسیک

، دیرکی الزم ییر، دئمکمنیمسه شعرلر فورماسینی یئنی

 اونالری فورماالردا یازماماق یازدیقالری لریمیزینسیککال

 ایله آهنگی ، حیاتینمعناسیندا دئیلدیر، بلکه ردّ ائتمک

ائدیر.  هماهنگ اؤزوایله لر بیزیاؤلچو ـ بیچی ننتؤره

شعر  اویغون ایستکلرینه مجبوراً بوگونکو یاشامین

 یارانیر. فورماالری

موضوعالر بو گونکو  احتوا ائدن شعرینی« داغلی»

 دیر. او گنجالریو قایغی ایستکلری اجتماعمیزین

دیر. شاعیرلریندن لندوغرو یؤنه لیکلره یئنی نسلیمیزین

 شاعیرلریمیز یاخین یاشدا اوالن گنج گلیرکی ائله منه

 سینهسوییه دونیا ادبیاتینین ادبیاتیمیزی جکدهگله

 یاتمیش رینهاوزه اجاقالر. بونالر دوننلریمیزینیاخینالشدیر

 ذهنیتیمیزه فضاسیندا اویان و غم جکتوزونو سیله غم

جکلر. سایر سؤیندیره قلبیمیزی رکیهشادلیقالر چیله

 منی شعردیلی نین« داغلی» کیمی شعرلری قاراداغ

 میتباخانالر و اه لیهر جهت ، شعریتیمیزهایناندیریرکی

زمانال  دیر، آخیاونالرین جکو گله وئرنلر آز دئیل

 دیر. او فرانسیز دیلیندهاولمالی یالنیز بئله سکلیلهایره

 یولالریندا همیشه ، ادبیاتگؤرموش تحصیل عالی

 شاعردیر. آختاریشدا اوالن

 رکیههنر یولالریندا اوغورالر دیله شاعیریمیزه گنج

 .اوخویاق رلیکدهبی شعرلرینی

 

 !آخ الم 
 

 آغالییردی بیزه هامی 

 سن هامییا آغالیان 

 آغالمادین  

 گورهمنه   

 ،من پؤرتموش بولود کیمی 

 آغالمادیم  

 گوره سنه   

 گلیر سسی بیر آزادا دؤز... قارا دؤهول 

 ایتر دنیزده دوزدور، دامال یاخشی 

 !جوشمایاسان گؤزله یئنه 

 اونودمایاجاقالر ؟ بیزیبیلیرسنمی 

 ر:کشفیاتچیالرا بنزه 

 گؤزلر رسام 

 گؤزلر، نامحرم  

 موندار گؤزلر 

 جوشماها!... 

 .آخ الم 
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 توی 
 

 آلما آتدیغیم باشیندان آرزیالریمین

 دنیز اوغروالرینا اولمازدی قیسمت 

 قارا بولودقارا گونده

 ییازیلماساید یازیق - یازیق

 

 ائوین باخت یاندیردی 

 دوداقالر. بوزوشن قاچمامیش

 دیلکلر. دیسؤزلنمه 

 قالدی بیزیمکی 

 خور گوروهو اوخویانا للرینخزه 

 خیناس ی ن اللریمین کاوناده یومارام 

 ، ،اینانیرام اینانمیشام 

 . آلما آتاجاغام بیرده

 

 سوسوز 
 

 سؤیلر نیلمیشسؤیله بوتون 

 بؤیوکلوکده سوکوت 

 .بورجلودور سنه بیرآلقیش 

 اوتاندیریر دهگونشی 

 .باخیشالرین کاسره سنین 

 ؟مکیمه من 

 یالنیز بیر سوسوز. 

 .سنی تاپایدیم کاش 

 .سنله یدیمایته کاش 

 سنله باتایدیم کاش 

 بوشلوغونا سوکوت 

 اؤتور قاتماقدان باش 

 اویناماق سؤزلرله 

 ر؟!هاچانا قده 

 

 

 

 اوراخچاسی کیل فلكین  
 

 قارانلیغی یوخوسوندان بیلمیرجیغیرالرین بیچه

 .اوراخچاسی کیل فلکین

 قالیب اودو، چاشقینآهیم 

 تاپانمیر یول

 سووارماغا یوکسلنمیر اوراخچانی

 لردهجرگه 

 قیز باششاقچی

 سایابیلمیر یاراالرین

*************** 

 

 قافالنتی

1312-1392 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 نشهیئرله سیندهمیانا بؤلگه میز آذربایجانیناؤلکه مقدس

 ایشیقلی کندینده« حیدرآباد» نین ماحالی« چاراویماق»

سئحر  او کندین ایللرینی لیک، گنجدونیایا گؤز آچیب

 مراد علی» نقوجاغیندا سوره نینطبیعتی ائدیجی

یاشینا  بئش ( آلتمیشقافالنتی)« قریشی

 یاخینالشماقدادیر.

 دوشوب اوزاق دوغما یوردوندان یاخین عصره یاریم 

 سالمیشدیر.  تهراندا مسکن کیمی میلیونالرال سویداشالری

« قافالنتی» شعرلر یازان آنا دیلینده یاخین اوتوز ایله

 بوعاتو مط اؤز کتابالری رلریمیزلهسئوه ادبیات

 تانیشدیر. ایلهسیوسیله

، ـ آجیالری آغری انسانالرین یاشایان سیندهاو، چئوره 

 ایلهمصراعالری و صمیمی ساده و هیجانالرینی ایستک
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، اؤز شاعیر قافالنتی قلبلی اوخوجوالرینا چاتدیریر. کؤیرک

 ( گؤتوروبدور. او)قافالنکوه داغیندان تخلوصونو قافالنتی

دیرسا  بیر انسان لیـ روحیه  احوال یوموشاق قانلی ایستی

 وار، قاباریقلیق سرتلیک قارشی عیبجرلیکلره شعرلرینده

روحو واردیر. شاعیر  و مبارزلیک وار، انیلمزلیک

عومورو ادبیاتیمیز  لیثمره ایل بئش آلتمیش نینقافالنتی

 کدهیندییهداهادا اوغورلو اولوبدور. ا اوچون

 )کندیمیزین شاعریمیزین او احساسلی« اثرلرسئچیملش»

عومور »و « سیشعر مجموعه»(، تاریخی لیکبیر ایل

دیر،  بوراخیلیب چاپدان عنوانالرال کتابالری« آیناسی

، گئنیش جغرافیاسی یارادیجیلیغیندا موضوع قافالنتی

 خیال دیر. اونونو شیرین وسعتلی ایسه عنصری تخیّل

اثرلر و پؤیئماالر  پوئتیک مصراعالرا چئوریلنده دونیاسی

 مختلف قافالنتی قازانان احترامینی یارانیر، اوخوجوالرین

فورماالردا  کالسیک ژانرالردا اثرلر یارادمیشدیر. او بوتون

 بیر شاعیردیر. قوجامان ثبوتا یئتیرمیش استعدادینی

 ایستکلی چاپا یئترسه اثرلرینی نشاعیریمیز بوتو

، داها میز داها گئنیشاوخوجوالریمیزال فیکیر مبادله

 آراشدیرماق یارادیجیلیغینی اوالجاقدیر. قافالنتی فاکتیلی

 . اونوندئیل ممکن لرلهمقاله لیآز حجم بوکیمی

 اوچون ائتمک سیفیکیر مبادله داهادا آرتیق سیندهباره

 حسن»شاعیر و ادبیاتچیمیز  تانینمیش ایللرده ناؤت

کیتابینا  آدلی« عومور آیناسی» نین، قافالنتیین«ایلدیریم

گؤرونور  کلیمراجعتیمیز گره سؤزه اؤن یازدیقی

 لهاوخوماقال، سیزیناثرلرینی یازدیغی یئنی شاعیرمیزین

اوغورالر یا «قافالنتی»یولالریندا  ادبیات بیرلیکده

 .مییرهایسته

 «داغالرا، داغالرا» 
 منیرهساتاشاندا گویه 

 داغالرا، داغالرا اؤزوم 

 نغمه دئییر شیرین کاوره 

 داغالرا، داغالرا دوزوم 

 باخیر اؤگئی گؤیدن گونش  

 چاخیر دولو دوشور، شیمشک  

 ایلدیمالر سونکو تاخیر  

 داغالرا، داغالرا بیزیم  

 آلیر دومان لریوهذیر  

 سالیر بوز بولوتالر کؤلگه  

 قالیر ایللر اؤتور تکجه  

 داغالرا، داغالرا دؤزوم  

 اولور کولک ، فصیلفصیل  

 سولور رنگی یاماجالرین  

 باخا یاشال دولور -باخا   

 داغالرا، داغالرا گؤزوم  

 ایله - ایلدن یام« قافالنتی»  

 ار گلهباه ییرمگؤزله  

 قالیر هله میشدئیلمه  

 داغالر، داغالر. سؤزوم  

 

 سنگلهسن ییرمگؤزله لیمآیالر ایللر گؤزه

 سنگله احسن یه، ایلقارینا سؤیلهایلقاریم 

 نازینا بیر آندا اینان لینهر گؤزه اویمادیم  

 سنگلهسن ییرمسسله نقدر وارنفسیم  

 گؤزلیم شان - شانبا غریمی یممن ائتدی فرقتین  

 سنگله سن میره، سؤیلهجانیمدا گئده عشقه  

 دهگئجه ظلمت یئری یاریلیبدیر، یاریالر، دان  

  سنگله سن ییرم دینله سینزمزمه سحرین  

 دؤزور« قافالنتی» ایلقارینی آندینی پوزماییب 

 سنگله سن سنبو دهرده سیچاره دردینین  

 

 هیجران
 

 قارا هیجرانین اودونا یانیرام 

 صوناباش یاشیل ائلیمدن آیریلیب  

 یوال ساالرام هجرانی سارسیلدیب  

 بیردونا سالسادا اؤزونو گونده  

 

 قورساالر یولومدا یاغیلر تله 

 بیله نهر یئته آچمارام سیرریمی  

 هگل نگاریم نازنین رمگؤزله  

 اونا دیر ایلقاریمباغلی ازلدن  
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 کدناوره سئودیم دلبری سئویملی

 ملکدن نازلی رم، دؤنمهیبدؤنمه 

 کولکدن قاردان قورخمارام قورخمایب  

 دونا بوسقودا اللریم -بوراندا   

 

 یولالرا آختاریر گؤزوم تیکیلیب 

 اؤزوم وئرمیشیم گیمیاونا اوره  

 گرکدیر دؤزوم هیجرینه مردؤزه 

 توزو قونا غم اوزومه قویمارام  

 

 آرارام گزیب« قافالنتی»داریخما  

 دارارام ساچین لیناو گؤزه تاپیب  

 یارارام باغرین نینگئجه قارانلیق  

 سونا حیاتین هجرنین میئتیرره  

********************** 

 

 واحدی الیاس

1347 
 

 

 اولمادیغی معلوم کمیتجه سایی سئونلرین یاتیمیزیادب

ـ آشکار  آچیق یهکیمسه کمیتی دهشاعیرلریمیزین کیمی

 بیر ـ بیری یارادانالرین یازیب دیلینده . آذربایجاندئیل

 ایله بیر ـ بیری اولمادیغینا و اونالری لریعالقه سیخایله

یوخلوغو، شاعیر و  رینمرکزل نبیله لشدیرهعالقه

، یا شادمیشدیر. ائلیمیزین لیکدهغریب یارادیجیالریمیزی

ژانرالردا  مختلف دهبیری جوانالریندان احساسلی اوبامیزین

دیر. ادبیاتیمیزا « واحدی الیاس» شعرلر یازان پوئتیک

شاعیر  قویان و توکنمز ماراقال قدم سئوگی درین

 و اونا آیدین آچمیش ورلو یولالر قوجاقاوغ یه« واحدی»

 شاعیرلریمیزدن موفق جکدهلر گؤستریر. گلهجکگله

 دیر. خیالتمیز و آیدینشعر دیلی اوالجاقدیر، اونون

 ، انسانیحیسی لیکدیر. یئنیوسعتلی ایسه دونیاسی

 و صنعت شعرلرینین اونون عشق لر و حیاتا پاکنیت

 آنادیلیمیزین لیکدهدیر. او، ایندیمایاسی ایلک دونیاسینین

 شاعیرلریمیز کیمی چوخ سیندهسویه مخصوص اؤزونه

فورماالشماغا موضوعالردا شعرلر یازیر آنجاق مختلف

 ادبیات ایزلرله اؤزو آچدیغی جکدهباشالمیشدیر. گله

 اولدوغونو یوکسک جکیولوندا یورولماز قدملر گؤتوره

شاعیریمیز  بللندیریر. جوان دنایندی بیزه ایله عدادیاست

 یازان دیلینده آذربایجان نینشهری میاندواب« واحدی»

 شن یه« واحدی الیاس»دیر. شاعیرلریندن

 باهارینی اوتوز اینجی عومرونون آرزوالماقال گنجحیات

 حیات شاعریمیزه جوان آرخادا قویموش یئنیجه

، نائلیتلر آرزوالییرام عالمینده و ادبیات لالریندا، علمیو

 یارادیجیلیق . اونوناولسون ، یولو ایشیقلیلیالهام قلمی

 .اؤرنکلر اوخویوروق دونیاسیندان

  

 «بابا   داغ»
 یادا سالمیشیق سنی هاچانساکی

 قالمیشیق ـ دئیه دئیه گونلری آغ 

 ییبدیر ایشیقهوئریلم وئریلیب گون 

 باباآغ کلرسهقورخو ـ قارا، اوره 

 بابالیبدیر داغدردلریمیز دیکه 

 چؤللره اسدی هاردان بو یانقینلیق 

 ییر دیللرهوار گلمه بار دئینده 

 گوللره یوخ قوراقلیقدیر، آغالیان 

 بابا باغ ییریکیوخودادا گؤرمه 

 بابا لیبدیر داغدردلریمیز دیکه 

 بیراسین ساری یئللر، بیزه دولغون 

 سینشیره یئرین بو قورداقالر سؤروب 

 سینبره سوسوزلوغون یخاجاق کیم 

 باباتاغ میشلیقجا اؤلوشگههامی 

 بابا لیبدیر داغ دردلریمیز دیکه 

 یاشدیر سیلیریک قانلی آخان گؤزدن 

 قانیمیزا گولدورورلر، گولوروک 



17 

 

Xudafərin 206 (2022) 1401خرداد  - 206خداآفرین   

 یاشاییشا اؤلوروک لیبو گولمه 

 بابا الغ اولوب ، نئجهـ اؤلوم یاشام 

 بابا لیبدیر داغ دردلریمیز دیکه 

 قارداییق باشی اووچو وورور بیزسه 

 یووا هاردا بیز اؤزوموز هارداییق 

 بیر پاییق جکبؤلونه بیر یئرهمین 

 بابا بیر اووالغ یامان دونیا اولوب 

 بابا لیبدیر داغ هدردلریمیز دیک 

 آرزیالر گئدیر اومان اللر اوسته 

 آرزیالر بیزی دننه تورپاق سویوق 

 وارآرزی چوخ دهیئنه ایچیمیزده 

 بابا ساغ اولسون باشین بو غملردن 

 بابا لیبدیر داغ دردلریمیز دیکه 

 نیر بو سسلربوغازالردا دویونله 

 رهوسل گؤزلریمیز ایسالنماغی 

 ترقانلی تؤکک بیزسه قانالر جوشسون 

 بابا یوخوسونا یاغ لرینگؤزه 

 بابا لیبدیر داغ دردلریمیز دیکه 

 

 «اووچو و اوو»
 داری بیر اووج

 قوش بیر دسته 

 آزقوش هامیسی 

 واراییی لکله گؤیده 

 قوخویور آجلیق یئرده 

 اووچوالر بوسقودا 

 ولتولو گولوشلریگور دالیب سیزلیگهسس 

 یاشاماغا یوخ 

 لر بو کور قوشالرگلیب یهیالنیز اؤلمه 

 قفسی قارتال گؤزوموزده 

 هوسی اؤتمک ایچیمیزده 

 چؤکوب رینهکؤکسوموز اوزه 

 اووالنیر قارا نفسی اووچوالرین 

 دهقاناد سس ایشیق 

 دهنفس سیز چیخاناذن 

 لرگؤی میشداریخیر غریبسه 

 غرورال یاشاییر دار آغاجالری 

 چاغدیر آسیالن لر دیللریندنکیشی 

 ییر، بیر آغیز سؤزهقادینالر یئریکله 

 آغیز سیز -اوشاقالر دوغور، دیلسیز  

 آلوو ساچیر ساچالریندان 

 بو اوشاقالر حئیوان ییی، گؤودهشیطانباشی 

 ، سئویلیریکسئویریک 

 رآدینا آچیلیر گؤزل سئوگی 

 یاغیر باخیشالردان گوناه ایسهنه 

 دیر هئجا غریبلیک بورادا ایکی سئوگی 

 هئجا -هئجا  یاشاییرق ایله و بیز تولکو سسی 

 قاپیالری یاغیش قاپانیب 

 بیزدن تانری اوز چئوریب 

 سویوقدور اسیر ایچیمیزدن بو نه 

 ********************** 

 

 فرشباف حبیب

1323 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 ، حبیبدهبیری شاعرلریمیزین زامانال آددیمالیان

 لریندهپلله یوکسک شعریمیزین دیر. او چاغداشفرشباف

، کلی اوره سئور شاعیرلریمیزدندیر. صاف انسان یئرتوتان

 شاعیر انساندیر. ادبیاتیمیز، ائلیمیز و بؤیوک تمیز وجدانلی

 نبورجونو باجاریقال اؤدیه قآمالیمیز اوغروندا وطنداشلی

 حیاتیمیزی اجتماعی رئال« فرشباف حبیب»شاعیر 

دیر. قلملی بیر الی متصورائدن ایله اونودولماز مصراعالری

نلردندیر. بو  یهلیلهسیرادا ایره ادبیاتیمیزدا اؤن اوقاباقچیل



18 

 

 Xudafərin 206  (2022)  1401خرداد  – 206خداآفرین  

 

 کده ایندیه شاعریمیزین خیاللی دویغولو، اینجه آیدین

 شعر توپلوسونون اؤنملی اولموش جیلید چاپ ایکی

( یئری ـ دان کندلیلری قاراداغ) اوخوجوسو اولموشوق

 حؤرمت حقیقی سئورلیگه و انسان حریّت اثر لرینده اونون

 . اوشاقگؤروروک انسانالرا قایغی ، فاغیر و مظلومگؤروروک

 شعرلر آرتیران لییرده شعریمیزه ادبیاتیمیزا، اوشاق

 یولالرینی سعادت اثرلرینده« فرشباف حبیب»شاعریمیز 

 اؤز آختارمادادیر. او، همیشه

چاغیرمادادیر. او،  گهفیکیرلشمه سینیاوخوجو کوتله

 لیکله بین ، نیکاومیدله همیشه جگینهگله انسانالرین

 یاناشیر.

 حبیب ازانفورماالریندا شعرلر ی و سربست کالسیک

 اوالن اوجاغی ادبیات قاباق بوندان ایل اوچاللی فرشباف

 شهرده همان دنیایا  گؤز آچیب ایشیقلی تبریز شهرینده

 بویا ـ باشا چاتیبدیر.

 باش . آذربایجانیمیزیناولوب آنادان تبریزده ردیمایسته

 سانالرا قایغیان و بوتون یئرلشدیرن یندهـ اوره اوجالیغینی

، دهطرفیندن لریکندلی قاراداغ شاعریمیزه نگؤستره

 جکلر آرزوالدیغیمیگله عومور و سعادتلی اوزون

 بیر لیکده اثرلرینی . استاد شاعریمیزیناوالم بیلدیرمیش

 .اوخویاق

 

    ... 

 آلماغا اله تسبئحین تجربه

 کگره سندوزه ، گونلرهگونلری 

 اوچون آییرماق وستونو دوشمانداند 

 کگره سنسوزه سؤز گجیندن زمان 

 

 سوالر آخماز صاف دوزلره ازلدن 

 دوروالر گلیب ـ داشا دئیب داشدان 

 اولسادا اولو آرزوالر ـ شیرین شیپ 

 کگره سنآجییا ـ آغرییا دؤزه 

 

 حیات بیر عماندیر غوغالی گئنیش 

 باقات رغاالر گلیر قاتقاسی تک داغ 

 اوتورما هیهات قوجاقالیب دیزین 

 کگره سناوزه ساحلینه نجات 

 انسان

 

 ؛نسویودو بیرده درجه هاوا قیرخ 

 یاشادی انسان

 ؛یئنه قیزیشدی درجه هاوا قیرخ 

 ؛سارسیلمادی انسان 

 یاشادی انسان

 ؛ییجهاولدو کئچینه یارپاق تکجه 

 یاشادی نسانا 

 ؛ییدؤشه - اولدو یورغان قارا تورپاق 

 یاشادی انسان 

 شرایطه ، پیسبیرگونه هر چتین 

 بیلدی، او دؤزهاوآلیشابیلدی 

 بویدا عدالتسیزلییه کلمه تکجه 

 بیلدی دؤزه . نهآلیشا بیلدی نه 

 ؛یاشاییردی کیمی او، انسان آخی 

 داشییردی دیآ او، انسان آخی 

  

 سفر 

 

 گونه نگونده یمسفرده

 آیا آیدان 

 ایله نایلده 

 یمسفرده 

 آغیرلیغی یاشایشین ده گیمکوره 

 اومیدکیمی قانیم ییمدهاوره 

 بویدا  کدر هیجران گؤزلریمده 

 سفرده هئچ دیممهتؤوشه 

  فیکیرلره فیکیرلردن 

 قدر سفریم

 لیکماوی

 دیر، ماوی اخیشینب 

 نیزده گؤزلرین
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 نگار خیاوی

1339 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ،شعریم منیم»

 .درمانیم دردیمله منیم 

 .«در بدر عومروم آداخلی غربت منیم 

، اؤز میصراعالردا، شاعیر اؤز مُناسبتینی یوخاریدا گلن

بورادا،  دونیاسینا بیلدیریر. دئمک یارادیجیلیق

 دیر.شعرلری اوالن درمانی ، همدهدردی هم زینشاعیریمی

دا اوالبیلیر. بیر  ، درد اولدوقدا درماندرد دیرکی بو هانسی

و  میزده ، چؤرهکی باشا دوشوروک یئتیرنده آز دیقت

 اوچون قلملی ـ عیبجرلیکلر، بیر الی حیاتدا اوالن

 حال دیر. در آغریسی کدوغروداندا درد دیر، اوره

خالقا  میصراعالرا بوکوب آغریالرینی کدرماندیرسا، اوره

 ،سینه آراسیندا، دوشونجه ، توپلومائتدیکده تقدیم

 سیلهواسطه نینشعرلری اوالنالری آرزو و آمالالرینا اورتاق 

 تانیش سیلهوسیله دیر، اونالرال میصراعالریتاپماغی

 سیخوجوالرال فیکیر مُبادلهدیر. دوغروداندا، اواولماغی

 ائتمکدیر. آغریسینا درمان کاوره بیر شاعیر اوچون ائتمک

 .«در بدر عؤمروم آداخلی غربت منیم»  

 و اؤز ایچریسینده یاشایان صمیمی اؤز عالمیله بو میصراع

بیر  هیجاالیان معناسینی فیرتاناالردا یاشایشین نوئره باش

 اوالن آداخلیسی دیر. بو غربتیرپینتیسیچ گیناوره

 . بسدئییل باشقا سی اؤزوندن شعرین ائله عومور، دئمک

 قوغوشدوغو عومور، غربته ایلهبیر ـ بیری شعرنین شاعیرله

 ایسه مسافرلری لردیر، بو غربتینآنالر و لحظه ندوشه

یرا آی اؤزونو شعریندن دیر. دئمکشعرلری شاعیرله

اوز  بیزی حیسلرله لیریک شاعیر، بو کیمی نیهبیلمه

 دیر: بئله ده بیری الریندان میصراع یوغرولموش روحوایله

 دووارالردان دردیم سنی 

 پارچاالندین سن نارکیمی یتیشمیش 

 بوداغیندان بارلی وارلیقین 

 داغیندان سینه ردینکؤزه 

حضورونو،  و شعرین لریلحظه اعیرانه، شاعیر او شدئملی

و  درمیش بوداغیندان لی، بهرهبارلی وارلیغین آتیب ال

 کرهیئتیشه نارکیمی قیرمیزی قیپ شعر ایسه

 ، شعر همیشهدئدیکده« یئتیشمیش»اولور.  پارچاالنمیش

، چاتاردا دئیل ال همیشه دیر، ایلهاماولمور دئدیگی یازمالی

نار  شعر ایسه ندریله بوداقدان او، بارلی دیر. آنجاقدئدیگی

 جیگینیدئیه« دیررنگینده قانی» کدیر. اورهرنگینده

 ییر.ایسته گؤستر مک

 نگتیره لیکشعردونیامیزا یئنی لرلهلیکیئنی بو کیمی

بیر  فورماالشماق گؤستریرکی« نگار خیاوی» شاعیره

. بو اولورموش مهم ایللرینده یارادیجیلیق کایل شاعیرین

 سیندن اراده ینلرینمهایسته اوخشاماق لرهاؤزگه مسئله

 نگارخیاوی شاعیرقیزی اردملی دیر. وطنیمیزینآسیلی

 خیاو شهرینده آذربایجانیمیزین اؤنجه اوتوز سگگیزایل

وندا بویا ـ یورد و اؤز مقدس اولموش شهر( آنادان )مشکین

 باشا چاتمیشدیر.

جیلد  ایکی اثرلریندن اولموش چاپ اونون کدهایندیه

 ایلهکیتابالری آدلی« سیکیدهکؤگله»و « شعریم منیم»

 اوالن سونرا چاپ ، انقالبداناثرلری . اونوناولدوق تانیش

 دهاثرلرین دیر. ایلکلریندنرلییهده شعر کیتابالریمیزین

 یه« نگار خیاوی» قویان آیاق عالمینه ادبیات لرلهموفقیت

 نین، و کیتابالریاثرلری لیسویه مکله اوغورلو ایللر. دیله

 شعرلریندن میزینشاعیره آرزوسیله اوخوجوسو اولماق

 .اوخویاق بیرلیکده

  

 یوواسی سئوگی
 

  توخودوق اللریمیزی 

 یووامیز دیکلدی 

 لرجوجه یوواالنان ایچینده 

 شیر جیویلده 
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 بوداغینا باش سؤیودون قوندوم 

 کلندیم کوره سنه 

 یینیکوره چکمه 

 سئوگیمیز چؤکر 

 

 دریسیندن یالقیزالرین بوتون 

 لرتیکیب آددیمالریما آیاققابی 

 سارسیلماز، دایانماز

 چکیب سینیشیره یالقیزالرین بوتون 

 ایچدیریبلر گؤزلریمه یشسوسام 

 سیز، سمیرسیزسس

 سیدوشونجه یالقیزالرین وبوتون 

 هاواسیندا گئنیش یالقیز اوتاقیمین 

 بوغوال، بوغوال

 الرباغریما سیغینیب

 

 *    *    * 

 ،مگیسؤز سوسله ، بوراخ، بوراخاَه 

 اوغوناق دردلی - دردلی قوی 

 ،دئینییب - دئینییب 

 قیریالق کدنگولم 

 ،دیغالماقادی بودا بیرجور کئفنن 

 .دیاوبیریسی بودا یاشامین 

******************** 

 داود اهری

1338 

 

 

، ماحالی قاراداغ ناونودولماز شخصیتلر بئجره

اولدوغو  اوجاقالریندان شعر و موسیقی آذربایجانیمیزین

و  یاخین یلیمیزهد ادبی اورتاق دیر. بوگون هامییا بللی

، قاراداغدیالوغودور.  قاراداغ قایناغی مهم اونون

 دیالوغون آراسیندا گئدن جاماعاتی عادی سینینبولگه

 قاراداغ، . اونا گؤرهتاپا بیلیریک دیلیمیزده ادبی ایزینی

 دیلیمیزین ادبی یاناشی ایله اثرلری لیجاذبه شاعیرلری

تورپاغیمیز  و مقدس ساییلیرالر. بؤیوک لریندنتمثیلچی

 طرزی دئییم لرینلیک جور بؤلگه آذربایجاندا جور به

 ادبی اورتاق ایلده ایگیرمی اؤتن سون اولدوغونا باخمایاراق

دیلیمیز ادیبلریمیز آراسیندا فورماالشمادادیر، 

شاعیر و  داغ قولو قره قدرتلی بوفورماالشمانین

قایدا و اوسلو بالرینا عایددیر.  دیل ادبی رینینیازیچیال

، او حقوقو قازانیب مرکزییت اؤزونه سینده بولگه قاراداغ

دنیایا گؤز  ایشیقلی اهر شهرینده اوالن مرکزی ماحالین

شاعیرلریمیزدندیر.  گنج« داوود اهری»شاعیر  آچان

 یئنی« اهری داوود» شعرلر یازان امضاء سیله« قارانقوش»

 شاعیردیر.  باخیشلی

 آدلی« پاییزدا بیر گون» اوالن سیتجربه ایلک اونون

شعرلر  ایلک . اونوناوخوجوسو اولدوق نینکیتابی

« داود اهری»، اولورکی باشادوشمک بئله توپلوسوندان

 فورماالریندان چئشیدلی نینشعری کالسیک قاراداغ

. لیبشعر فورماالرینا دوغرو یؤنه و آغ بست، سراوزاقالشیب

 اثرینده« پاییزدا گون»بیر  اوالن آددیمی ایلک اونون

. او راستالشیریق شعرلر و مینیاتور اثرلرله لمضمونجا گؤزه

بیلمیشدیر.  ائده تانیش ایله لریلحظه شاعیرانه بیزی

واردیر.  یریزمر لجانا سینه شعرلرینده نین«داود اهری»

 و شیرین گیزلی ، اوندا اوالناوخویار کن اثرلرینی اونون

شعر  یوموشاق اولور. اونون ممکن تاپماق ال رومانتیزمه

 اونون و یوموشاقلیق لیکک بو کؤیره دهواردیر. بلکه دیلی

 خیال شعرلرینده نیبدیر. اونونتؤره رفتارالریندان شخصی

 سینهرومانیتکجه بیر تخیّلون شاعیرانه عنصری

آددیمالریندا ادبیاتیمیز  ریر. ایلکگؤسته فورماالشماسینی

داود »گوردوگوموز  ییشلیله . ایرهاوالراق آردیجیل اوچون

و  ساغلیغی اوغروندا اوغورلو یولالردا جان ادبیات یه« اهری

 اونون وچونا . اورنکآرزوسیندایام جکگله آیدین

 .اوخویاق شعرلریندن

 



21 

 

Xudafərin 206 (2022) 1401خرداد  - 206خداآفرین   

 آلقیش
 قارانقوشالری 

 سالدیردیق سورگونلرده 

 یاندیردیق یارپاقالری 

 اللریمیزی 

 !قالدیردیق گؤیلرده

 قالمیش پاییزدان هله 

 قار یاغدیردیق گؤیلردن 

 داها دئمیرم 

 ساغدیردیقلرهاوزگه لریاینک 

 یئرلرینده اکین 

 قبیرلر قازدیر دیق قسویر 

 !قاندیردیق ، اینانمایانالریایناندیق 

 دنوئرمه قوالق یهکیمسه 

 قویروغو کسیلمیش 

 قارا آتالریمیزی 

 .چاپدیردیق 

 اللری سویوق سئویندیک 

 ...!چالدیردیق بیر ـ بیرینه 

 

 اؤلوم  
 

 سیز اؤلوم فرشته»دئییر: 

 ،مسیز اؤلو سیز شیطاناهلل 

 سیز جهنّم 

 ،سیز اؤلوم جنّت 

 !دونیاسیز اؤلوم بیر باشقا دونیادان 

 :دئییرم 

 دئییرسن - 

 ،اؤلوم نئجه من بس 

 سنی بیر گون بلکه 

 ؟!گؤروم بیر دؤنه 

 قالیبدیر سنده 

 

 

 ،گؤزوم آرزیلی

 بو درده سؤیله 

 ؟!دؤزوم نئجه 

 دئییر: 

 تما بو ایشه قالمیشام 

 ...! اؤزوم هله 

 !اؤلوم کدرلی 

 

 دونن یادیندامی

 دولوخدو گؤزلرین 

 :دئدین 

 !باخ - 

 اسیر... الردا  کولک یول 

 :دئدیم 

 اینانما قیشا - 

 داها یاز گلیر! 

 ایندی 

 ،آیدین گؤزلرین 

 گزیر ... الیمده ساچالرین ساریشین 

********************** 

 آذر پویا

1335 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

آنا تبریز  اوالن بئشیگی ادبیاتیمیرین مکتوب ایللیک مین

 مقامینی اؤز آنالیق دهادیبلر و ادیباتچیالریمیز اوغروندا هله

تبریز،  آنا ساییالن یه« خاقانی»میشدیر. اولو ایتیرمه
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 میصراعالریندا ایستی شاعیرلریمیزین چاغداش ایندیسه

 اؤزونو عکس ، دوغما آنا کیمیکلیاوره کیره، کؤقوجاقلی

 ادیبلریمیز همیشه بویا ـ باشا چاتان ائتدیریر. تبریز ده

 اؤن عالمینده اولموشالر. شرق مؤلیفی ایشلرین العادهخارق

آراسیندا تبریز  تفکر صاحبلری نیهلیلهسیرادا ایره

 گئچیریبلر. یئری لر الهپلله اؤزلرینه همیشه ضیالیالری

 همیشه گیاوره ، تبریزینکی ییرمایسته دئمک گلدیکده

 اولوبدور. دؤیونمکده ایلهنبضی زامانین

انسانالر  ، اقتدارلیتفکرلر قایناغی داهیانه تبریز همیشه 

اولماقال،  اوجاغی و مدنیت ، بیلیکبئشیگی

 یر. بو مرکزیتهچئوریلیبد مرکزییتینه آذربایجانیمیزین

 دیر، دائمصنعت دیر، اینجهادبیات یارانان تبریزده سبب

 دیر. و مدنیت علم اوالن لیشدهو یوکسه انکشاف

 شاعیر و یازیچی داهادا اردملی ، ائلیمیزینایسه ایندی 

 یئتمه یئنییاشاییرالر. تبریز همیشه او شهرده ائوالدالری

هوسکارالریمیزا، قیدا  صنعت و اینجه یاتجوانالریمیزا، ادب

 ادیبلریمیز و عالیملریمیزی نسیل - ، نسیلاولوب منبعی

 قیداالندیر یبدیر.

 ایشیقلی تبریزده اوالن لر قایناغیلر و دوشونجهحادثه 

 بویا ـ باشا چاتان شهرده ، او محتشمدنیایا گؤز آچیب

 دیر.« ناصرالفقرا قیمحمد ن» دهبیری ادیبلریمیزین

 مطبوعاتدا تانینمیش تخلوصو ایله« آذرپویا» 

 لیدوشونجه ، درینقانلی ایستی میزین ، اؤلکه«ناصرالفقرا»

 ضیالیالرینداندیر.

 اوغورلو اثری استاد شهریارین« آذرپویا» کلی شاعیر اوره 

 فارسجایا آنا دیلیمیزدن کیتابینی« حیدر بابا یا سالم»

 ترجمه بو محتشم آدلی« و قاف سیمرغ»ائدیبدیر.  ترجمه

 لرینه، اوخوجو کوتلهاستعدادینی بویوک ، اونوناثری

 سیله تایسیز ترجمه نین« حیدر بابا». او بیلدی گؤستره

 دیر. او مختلفچیبیر ترجمه ، قابلییتلیکی گوستردی

 حافظ خواجه رازلیشی« آذرپویا»فورماالردا شعرلر یازیر. 

 ایله لریترجمه ائتدیگی آنا دیلیمزه غزللریندن ین

نلردندیر بیلهگله سیندنعهده ایشلرین ، چتینکوستریرکی

 اسلوبال ترجمه دیر. اؤزو یاراتدیقیلیکلر عاشقیاو یئنی

 بیر سیما وئریر. یئنی وئریر، خصوصی بارزلیک اثرلرینه

 ائتدیگی سیندنخزینه ادبیات سیکباخیشالرال کال

 نین«آذرپویا» نایشلر گؤره الیق تقدیره گؤره لرهترجمه

 حاضیرالدیقیم کیمی ، تقدیماتاقتدارینی لیکچیترجمه

 اولماد یغیمی نیتینده گؤسترمک ایلهمقاله بو آز حجملی

 .ایدیم دئملی قاباقدان

بحثلر آرایا  اطرافلی ندهسیباره لریترجمه اونون

 غزل سینیآغیر حیصه اوالر. یارادیجیلیغینین چیخارتماق

معناسیندا  تام ائدیر. چاغداشلیغین احاطه ژانری

 شاعیریمیزه چیترجمه ینلریمیزدندیر. اقتدارلیلیلهایره

 اوغروندا استقامتلی ادبیات آرزوالیاراق ساغلیغی جان

 نین. آذرپویا جنابالریآرزوسیندایام نینآددیمالری

 .کائده مراجعه بیرلیکده ، یئنهاورنکلره اثرلریندن

  

 باشادوشمورم سینیکلمه دشمن 

 آتینامیندیریر منی آیریلیق 

 و تورپاق ؛انساندوستالریم لیازه 

 چیمدیریرمنی گؤلونده محبت 

 

 دامیا ، نفرتلهلیک، اؤزگهآیریلیق 

 شادام له، عشقلیق، شایینلیقآیین 

 بونالرا ساتیبدیر آتام جنتی 

 بیر دیندیریر منی بونالردیر هردن 

 

 رمایسته قالخماق بیر گؤیلره سنله 

 رمایسته باخماق یئرلره گویلردن 

 رمایسته شاخماق ایلدیریمالر کیمی 

 وار، تورپاغا ائندیریر منییاغیش 

 

 نوروز بایرامی 
 

 سنی ییردیم گؤزله

 گونونده بیراینجی باهارین 

 نوروز گونونده 

 ده، بوگونیوخقارا بولوت 

 سیخیلمیشدی بیرینه -بولودالر، بیر  آغ 

 ، سینار بولودالر، آچیالرهاواگلرکنسن دئدیم 

 ، بخار اولدوقاینادی ، گؤز یاشالریمدینگلمه 

 مناونداکی یاغدی مانا یاغیشدو قاریشدی 

 سن ده، بیردفعه، اؤپوشدومگؤروشدوم آنامینان 
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 قارا دؤندو یاغیش آخی گئیندین آغ یول گئچن 

 گلرسندونو، بلکه آغ سئوردینسن دئدیم 

 دیناولدو، گؤزلر دولدو، گلمه کولک 

 سنی ییرمگؤزله ایندی 

 بایرامدا نگله 

******************* 

 

 میثمی

1302 

 

 

، واراقالری آغ یازیسیز قاالن تاریخیمیزین معاصر ادبیات

 آرتیقدیر. چوخ قات نئچه لریندنصحیفه یازیلی اونون

 اؤز اثرلرینی دهشاعیر و یارادیجیالریمیز هله سایدا اوالن

ا تانینا آراسیند کوتله دایر، عموم دیکلرینهبیلمه چاپا یئتیره

تبریز  محتشم اؤنجه ایل بئش میشلر. یئتمیشبیلمه

 دنیایا گؤز آچان سینده عائیله بیر تبریزلی ، اصیلشهرینده

 دیلینده و تورک فارس میثمی شاعیریمیز اوستاد علی

 شاعیرلریمیزدندیر. یاریم . قدرتلیاونودولماز اثرلر یارادان

گوجلو شعرلر یازیر.  دیلده ایکیهر  آرتیقدیر کی عصردن

ییر. بنزه لرهرایحه قوپان لریندنذیروه صنعت شعرلری

یاشاما،  همیشه دیر. اؤز اثرلریندهشاعیری اثرلرین پوئتیک

 ریر.گؤسته سینیقایغی اوچون بشرییت توپلوما و بوتون

 ایانیاش اوچون یاشایبدیر، یانماق سئوه ـ او حیاتدا سئوه 

 یانقی اوالن شعرلرینده شاعیر انساندیر. اونون بیر حقیقی

مصراعالردیر. شعر  احساسلی ننتؤره اویانار لیقدان ایله

 نظر صاحبلریندندیر. حاقیندا کسگین

 اونون واخت هئچ بیر نقطه اوالبیلن الیق تنقیده شعرده 

 پابیلمز. صالبتلیتا امکانی یاینماق باخیشالریندان ایتی

یاتیبدیر.  ایتیلیگی اوخارالنمیش مصراعالریندا ایسه

ژانریندا  غزل فورماالردا و داها آرتیق و سربست کالسیک

 چاپ شعرلر توپلوسونون نین اوستاد میثمی شعرلر یازان

لیکلر یئنی  میزه خزینه ادبیات شککسیز اوالراق اولونماسی

 امپریالییزمین قاباق بوندان ایل آلتی یرخآرتیراجاقدیر. ق

ـ زورباالرینا و او  حربه قارشی لرهملت اوچونجو دنیا آدالنان

 آسیلی سیندن سکسکه نیناوچونجو دُنیا ساواشی زامان

 سیندهاؤلکه ایران واختیله شعری صُلح یازدیغی اوالراق

 یشالرال قارشیالنیر، صُلحآلق رلر طرفیندنسئوه صُلح اوالن

 صلح لردهیغینجاقالر و میتینگ طرفیندن پرستشکارالری

 شاعیرلرین اوخونور. عادتاً حیاتدا اوالن کیمی مارشی

 اورنگ شعرلریندن سون ، اونالرینرسهحاقیندا سؤز گئده

 اوالن الینیزده رلر، آنجاقائده اوخوجوالرا تقدیم اوچون

چاغدا،  یازدیغیم نیمقاله حاضیرالدیقیم کیمی تقدیمات

 زینهکؤرفه فارس لریمیلیتار قوه امپریالیستلرین یئنه

 لر اؤزلریآخیندادیرالر. او قارا قوه کیمی چکمیش هوجوم

، فاغیر میشائله بهانه نی« بحرانی عراق» قونداردیقالری

گلیرلر.  چؤکدورمگه لرهگون داها دا قره جاماعاتینی عراق

 صُلح ده ، ایندیامپریالیستلر طرفیندن گؤرونورکی

اوستاد  یئنه ردیملر آلتیندادیر. ایستهتهلکه سیمسئله

 صُلح یازدیقی اؤنجه ایل آلتی قیرخ نین«میثمی»

 ده سایر اثرلری . اونوناو خوجوسو اوالق بیرده نینشعری

 تازادیر. اونون-تاپ سنایسته اوخوماق اندیر. هاچ بئله

دیر. اوستاد گؤیرمکده باهار همیشه بیر یاشیل ییندهاوره

 ، انساندئیه سولماسین چیچکلری آرزی شاعریمیزین

عومور  شانلی حضرتلرینه سئور شاعریمیز اوستاد میثمی

، دنیامیزدا باریش . قویگونلر آرزوالییرام سعادتلی

 . بیرداها اونونسورسون حؤکوم آمانلیق ، امندوستلوق

 .ائدیریک مراجعت اثرلرینه

  

 سینغمه صلحون 
 

 گؤیلرده گؤیرچینلر اوچسون آغ قوی 

 ائللر هر یئرده وئرسین سس صُلحه قوی 

 پرده آچیلسین اوزوندن حقّین قوی 

 سیترانه شن ائللرین چالینسین 
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  آالنالرین درس ر مکتبیندنهیتل

 ووروشما اودونو یاندیرانالرین 

  بانلیانالرین تک اوغورسوز بایقوش 

 سسی کسیلسین لردن اؤلکه بوتون 

 

 اولکری صُلحون هر یئرده پارالسین 

 سحری آیدین ائللرین آچیلسین 

 اثری ، جهلینظُلمتین قالماسین 

 سینغمه لحونصُ گؤیلره اوجالسین 

 

 جاهاندا  بوتون وئریلسین سس صُلحه 

 آماندا قالسین بئشیکلر بومبادان 

 آذربایجاندا گوللر آچسین قیزیل 

 سیصحنه حیات امکدن نسینبزه 

 

 ...سئوگیلیمه 

 

 اختیار ائتدیم عشقینی سنین من 

 وار حوسنو سنده للرینگوزه بوتون 

 ائدیر داغدار میقلبی تکالله 

 سنین یاناغین نیهبنره یهالله 

 

 آزارا گؤزلرین مین منی سالدی 

 ووردو یارا گؤزلرین چوخ قلبیمه 

 قارا گؤزلرین گونومو ائتدی آغ 

 سنین فراقین داغالدی میسینه 

 

 بیلیر،هامیائل عاشقم وفالی 

 آلیر الهامی محبتدنشعریم 

 ر فیکیر دونیامیبورویه قارانلیق 

 سنینیانماسا چراغین قلبیمده 

 

 ائللر عاشقی عاشقیم وفالی 

 دیللر عاشقی ندئیه حقیقتدن 

 گوللرعاشقیقیزیل بیر بولبولم 

 سنین بوداغین یئریم قونان اوچوپ 

 عشق لیشرط

 
 دلبریم نازلی مسئویره سنی من

 سئو وطنیبو  بوائلی سندهگل 

  امتحانا چک عشقینده منی سون 

 سئو منی ، سندهاولسام عاشق دوزگون 

 

 یاناغینا گول ، عاشقمسئوگیلیم 

 دوداغینا بال شکر سؤزلرینه 

 باغینا آرزی شوقیلن قدم قوی 

 سئو چمنی ، سنبیرشیدا بلبل من 

 سئو بو وطنی بودیلی بوائلی 

 سئو منی، سندهمهسئویر سنی من 

 ********************** 

 

 

 علیرضا میانالی

1335 
 

 

 

 

 

 

 

 

 میانا شهرینده علیرضا  شاعیریمیز میانالی باهار طراوتلی 

 چاغالریندان ایلک ایللرینین اولدو. او گنجلیک آنادان

بیر  اولموش ادبیاتیمیزال تانیش دهجهائله شعریمیزله

 ، تبریز دهلیایره بوندان ایل یئتدیاعردیر.اونش یارادیجی

 دفعه ، ایلکالر جمعییتیندهشاعیرلر و یازیچی یارانان

سارسیلماز  بری او ایللردن علیرضا، ائله میانالی گؤردوگوم

 انکشاف آنا دیلیمیز، شعریمیز و نثریمیزین ایله اراده

 ناالشالر گؤسترهت تاپماسینا، انتشار تاپماسینا جدّی

 شاعیردیر.
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علیرضا  میانالی مؤلیفی لرینو مقاله سایدا کیتاب چوخ 

آراسیندا، اؤز شعر  شاعیردیر. یاشیدالری خیاللی اینجه

 نیبدیر. شعرصنعتیندهلهتئز یئیه دان هامی فورماسینی

 دیلیمیزله ادبی علیرضا، بوگون تئز فورماالنان دان هامی

 شاعیرلریمیزدندیر. اونون اسلوبدا شعرلر یازان گوندوز

 و انسان عشقی موضوعسو، وطن محبت شعرلرینده

 یئر توتور. اونون آرتیق سایر مؤضوعالردان رلیکسئوه

 اینجه اوالن تفکرونده بیر انسان اوخویارکن شعرلرینی

 لرلهئوگیلر و سلیک . او اینجهآپارا بیلیریک ال لرهلیک

یولو  یارادجیلیق دیر. اونونتاالشالر شاعیری یوغرولموش

، قالخیب یهزیروه دؤرونده ( اؤز حیاتیشعرینده )آذربایجان

ز ایتمه ایزی کؤکسونده ادبیاتیمیزین جک شهلهذیروه

شعرلر  علیرضا محتوالی اوالجاقدیر. میانالی یولالردان

تانینیر.  دهکیمی سی ر شعر تفسیرچی، بییازماقال بیرگه

 و قیمتلی اهمیتلی همیشه باخیشالری ادبی اونون

فورماالریندا،  و سربست کالسیک اولوبدور. شعریمیزین

 اؤز اقتدارینی سیندهشعر ساحه مدرن دهجهائله

بیر  اوچون« علیرضا میانالی» اوخوجوالرینا آیدینالشدیران

دولو  اوغورلو یولالر، نائیلیترلرله همیشه یکیم قلمداش

 شعر دنیامیزین ردیم. ایستهییرمعومور دیله اوزون اوالن

 شعرینی« یولالر» شاعیریمیزین یولالریندا اوالن ذیروه

 همیشه شعرلری . اونوناؤرنکلر اوخویاق وسایرشعرلریندن

 لدیر.تازا و گؤزه

 

 ر،یولالر، یولالر، یولال 

 دیکجه ، گؤزایشلهدیکجه فیکیر ایشله 

 ، قور تارمیر اونالرر گئدیرسنقده نه 

 تک ساپاند داشی انسانی وارکی یول 

 تولالر یهدره لردناوجا ذیروه 

 دندره درین دا وار، انسانی یول 

 یولالر یهذیروه قوشوتک سعادت 

 یولالر، یولالر، یولالر 

 سیندن ، دوشونجهالیندن وار انسان 

 آلالر، یول 

 یارانار  

 یاشایار اونالر...؟ 

 

 اوخویاندا بولبوللر،

 یادیما دوشور سن سن 

 آچاندا گوللر چیچک 

 یادیما دوشور سن سن 

 ؛سن ، یازیمسن باهاریم 

 سنگولمه سن مرهگولمه 

 بیلیرسن سیز هرآن سن 

 یادیما دوشور سن سن 

 ندههؤره یزالر ساچینق 

 سالیرکمنده اوغالن 

 ندهگؤره اونالریمن 

 یادیما دوشور سن سن 

 ؛کته یازی قویما قاالم 

 کته تامارزی یاشایام 

 کگؤرجه همدمی ایکی 

 یادیما دوشورسن سن 

 

 ؛یامسیتامارزی یولونون بیرچیخیش

 وم، گؤزییمچکیر اوره هاچاندیر یول 

 ؛منیم داها توکنیبدیر دیر دؤزوموم 

 دؤزوم دؤزومه مچوخداندیر گزیره 

 ؛یوخدور منه هئچ گوزار یئری - گیلئی 

 ممیشهائیله ، نهمیشمائیله اؤزوم 

 اؤزوم - اؤزومدن سوروشورام نردههه 

 ؟!ممیشه نئیله، مناولوبنه گوناهیم 

 اؤز قایداسیال؛ گئتمیر آخینه هیچ 

 وار یقینوار، نقصانهارداسا عیب 

 ؛دیییندنقاچیریر ائله باش هامی 

 منبیری 

 بیرین تاپمیرام عیبیمین 

 ؛جکرلشهتهبه لههه گئتسهبئله 

 دویون - بیرداها دویونه جکدوشه 

 :مدئییره 

 گلیبدیر بئله کی ایندی 

 اهال اؤیونبیر آز گون ، سنییماوره 

 یولو وار واردیسا چیخیش گوناهین 
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 گزیرم یی، نهآختاریب یوخسا نه 

 ، بلی گوناهکارام 

 من گوناهکارام 

 دؤزورم بئله کی واردیتسلیم 

 ؛، قینامامنیاوخوجوم گل ده سن 

 گوناهکار ، واهللگوناهکارسانده سن 

 بوینوموزا نقصانیمیزی آلساق 

 اوالر دوز یوال قایتارماق نیانیدو 

 ؟...گزیریک یی، نهآختاریب یوخسا نه 

 وار.اولسا بیر آز امید یئری ائله 

 !چوخ قینامایاق سنی ، منمنی سن 

 ،گوناهکار سان سنده 

 گوناهکار منده 

  

 جمشید شیبانی

1306-1391 

 

 نئیلیم داوا آپاردی»

 نئیلیم قوپاردی قلبیم 

 دئمکدن اوغول-اوغول 

 «نئیلیم قاباردی دیلیم 

 

 ()ائل    

 دفعه ، بیراینجیمیصراعالری هیجالی یئدی یوخاریدا گلن 

 کئچیر. گؤزونون دؤرد ایل اون ائشیددیگیمدن اوالراق

   ساواشیندا   شهید   وئرمیش   ایران   -   اوونو عراق ایلک

 تورپاغی خام ، هلهنیبایاتی یگیمبیر   آنا، قید ائتد

 ک، اورهسریلدیکده اوستونه بیر مزارین میانیاپریق

. ایگید سیزالییردی دئییب آغی لرلهاینیلتی آغریدیجی

 مصراعالری عزاسیندا، بو احساسالرال دولو اوالن اوغولونون

 آنا، مزارلیغا توپالشانالرین او قاراداغلی الیانآغی

 .گیزیلدتدی سوموکلرینی

، لهسس کاو آنا، تیتره نیهدوشمه ساچالرینا دن

 هیجاسینی ، سوننین مصراع دوداقالریندا سون

قور  گوزلریندن ، گلنلرینقورتار مامیشدیرکی دوداقالییب

، مزار باشینا چاتیلدی اوجاق ، کؤکسولریندهندیاله

گورولتولو آغالشدیالر.  کیمی یغیالنالر آلوولو بولوتالر

، چاخناشدیردی احساسالر اونالری مصراعالردا اوالن همین

 .ییندیردیده

. داهادا چوخالدی سئوگیم یا اوالنبایاتی بری او گوندن 

 یا احترامیم بایاتی اوالن آنا فورماسی حقیقتاً شعریمیزین

 ، اونالرینکسهیئتیر . بایاتیالرا دیقتبیر داها آرتدی

 حالالردان اولونموش حیاتیمیزدا تجروبه اجتماعی

 حیات الر بیزیم. بایاتیریکبیله باشا دوشه تؤرندیگینی

 لریمیزدیرلر. اؤز یارادیجیلیقمنظومه لریمیز، یاشایشلوحه

 شاعرلریمیزین یازان بایاتی اوالراق آردیجیل ایللرینده

 تبریزده ایللر عرضینده اولوبدور. اؤتن آز ، همیشهسایی

 ایلهآدی نینشاعیری بیر بایاتی لردهروزنامه نشر اوالن

 ایله بایاتیالری . او احساسالرینیتئز راستالشیریق�ـ�تئز

و  احساسلی ، پاکلیدوشونجه ، درینچاتدیران بیزه

 دیر.« جمشید شیبانی»، کلیحقیقتاً شاعیر اوره

، ضیالی نینتبریز شهری لیایره بوندان ایل یئتمیش 

 سیندهعائله« شیبانی» اوالن سیبیر عائله و اصیل مدنی

 نینسیمشهور راستا کوچه . تبریزیندونیایا گؤز آچدی

دونیایا گوز  ایشیقلی بندیندهدر «دانمال احمد مسئله»

، او ایللر شیبانی مهدی آتاسی نینجمشید شیبانی آچان

 باش نینلریمدرسه آدالنان« نوین مدارس» تبریز شهرنین

 مهدی» مرحوم اولوبدور. آتاسی و مؤسسلریندن مدیری

اولدوغونا، سایر  خدمتینده نینسیادره معارف«شیبانی

 ایسه« فرهاد شیبانی» یاشاییبدیر. قارداشی ده شهرلرده

اثرلر  لگؤزه شعرلر اسلوبوایله یئنی دؤروموزده چاغداش

 پوئتیک ایله اؤز بایاتیالری« جمشید شیبانی»یازیبدیر. 

 ، اوخوجوالرینا چاتدیرا بیلیبدیر. آنجاقلرینیدوشونجه
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 قایناغی و لیریزمین بو رومانتیزمین اوالرکی دئمک

. اولور آسیلی لردنحادثه حیاتیندا اوز وئرمیش شاعیرین

 ایلی گونش اینجی 1361، سیندهآزاد ائدیلمه خرمشهرین

خسرو »اوغلو شهید  ( قهرمانگون )خرمشهر آزاد اوالن

 یندهاوره سونرا، اونون ندنشهید وئره نی«شیبانی

 آلووالنیر. بیر اوجاق یانارلیقدا اوالن لیکهمیشه

 او گوندن کبیر اوره اوالن اوجاغی احساسالرین یانیقلی 

 چوخ آلیشیر، سؤنولمز اولور. عومرونون داها دا آرتیق بری

 سونرا، ایگید اوغلونو دؤیوش باشا ووردوقدان سینییاری

بویونا  اونون یازماق میدانیندا شهید وئریر، داهادا بایاتی

جمشید » یانقی دا اوالن�، بایاتیبیچیلیر. دئمک

سونرا،  دناو حادثه چاخماغی ونتاپیر. اون نی«شیبانی

 لریمیزدهسایر شعر قالیب ایللریندهچاخیلیر. او اؤز جوانلیق

 اساس اونون بایاتی آنجاق دهسهلر، ائدیرمیشتجربه

 ائدیر. تشکیل سینیچرچیوه یارادیجیلیق

. او تانییریق کیمی شاعیری بایاتی بیز اونو بیر احساسلی 

یازماقال،  بایاتیالرینی گرلیده روموزوندؤ چاغداش

 گیبیلیبدیر. او اوره یهادبیاتیمیز اوغروندا اؤز بورجونو اؤده

 ر بیر شاعیردیر. صمیمیسئوه دولو انسان لرلهسئوگی

 حضرتلرینه« جمشید شیبانی»آدامدیر.  کش، زحمتانسان

سیز قلم الی سیز،سئوگی گی. اورهمییرهعومور دیله اوزون

 .اوخویاق ،بایاتیالرینداناولماسین

  

 اولدو تویون شهادت

 اولدو روزگار اویون 

 مسینه یارالی منیم 

 اولدو بویون قول غمله 

 * * * 

 آ، گؤزلر آغالر«خسرو» 

 کؤزلر آغالر رمیشکؤزه 

 جانیم ییخیالن ائوی 

 گؤزلر آغالر اؤلونجه 

 * * * 

 اغالر، آ داغالرداغالر، د 

 اوجا داغالر بولوددان 

 اونودولماز دردیمه 

 آغالر، یاد آغالر تانیش 

 آالداغی گؤرورسن 

 آلیبدیر الال داغی 

 اوالر چاپماق داشی-داغ 

 چاپیلماز باال داغی 

      

 چیمنه گؤی گئدیرم

 گویچو منه ریبده گوی

 تؤکور یاشین گؤزونون

 چیمنه بولود، گؤی آغ

 

 گلر هاچان سنگؤره

 گلر گؤنلومو آچان

 ائومیزه ناوسته بوالق

 گلر قاچان گؤزومدن

 

 هایا گلین تؤکولون

 چایاگلین-چیمنه

 یارسودا آیا باخیر 

 باخیر، آیاگلین آی

**************** 

 

 

 رشادتی باقر

1325 

 
 

 

 

 

  

 

 

دونیایا  هر شهریندها ساییالن مرکزی نینماحالی داغاراق

لر و درگی یاییالن تبریزده ایللردیرگی«باقر رشادتی» نگله

 آز حجملیو  ، قیسا میصراعلیسیلهلر واسطهنشریه



28 

 

 Xudafərin 206  (2022)  1401خرداد  – 206خداآفرین  

 

 نینشعری قاراداغائدیر.  چیخیش ایله شعرلری

. داهادا اوزاقالشیب خصوصیتیندن و اویناق ریتمیک

 نیهایسته قسیغما لرینهشعر چرچیوه مُدرن

 فعال عرضینده ایل اون اؤتن رشادتی

 ، خاصّ بیر فورماسیاؤزونه شاعیرلریمیزدندیر. اونون

 درین ییر )فورمادا(، آنجاق ایسته وار. اؤزو اولماق

 لیاو قیساجا و آز حجم ائله لرینیدوشونجه

 قانلی اوخوجوسونا چاتدیریر. ایستی شعرلرینده

ر بیر ر، یوردسئوهسئوه انسان کلیرهاو پاک

 ، دوردلوک، گرایلیقوشما، بایاتی شاعیردیر. اونون

شعرلر  آغ وارسا، داها آرتیق فورماالریندا شعرلری

 یاییالن شهرلرینده زنجان ـهرانتیازیر. تبریزـ

 فولکولوروموزا عاید توپالدیقی نشرییاتمیزدا اونون

. چاپا جوسو اولموشوقاوخو نینموضوعالری

 شعرلر توپلوسو واردیر. اؤز شعرلری حاضیرالدیقی

ادیبلر  نی« رشادتی»سیما  یاراتدیقی اوچون

. یولو اوغورلو ایلهاملی آراسیندا تانیتدیریر. قلمی

 .ائدیریک تقدیم اوالراق نمونه ، شعرلریندناولسون

 

 باهارپایی 

 

 سولغونلوق بیر اورمان

  پاییز نشانی - 

 عومرومون بورویوب 

 گینیاز گؤرونجه 

 آتلی قوپوزلو آغ 

 دهسه گئجیکیب 

 سسینی نین سازی 

 !من مائشیدیره 

 سینتله - سینتله 

 کرهخبر وئره 

 ائلیمه باهاری 

 .مجهگتیره پای 

 

 اولسون سنلی 

 

 ،فیرالناجاق چرخی فلک

 لماساندااولساندا، او سن 

 :گیلن چالیش 

 لندیر، چیچک یاشاییشی 

 لندیر یوکسک انسانلیغی 

 دوالنیشالر، 

 یوخ سنسیزکی 

 اولسون سنلی 

 ،اولماسان اگرسن بیرگون 

 ،دورسون زامان 

 !ساغروقورسون 

 

 لر قارااؤتن

 

 !گؤزده دئو ایدی 

 بوگونلر هرتازا تاپینتی

 دهبشرژنین

 سی نتیدیکسی خیال

 !دیر بیزدهتؤره

 ،ظنیمجه 

 حیاتکئچرسه بوسایاق 

 آرزوسو یاشیللیق 

 داشا جکدؤنه 

 باشا! جک یهده 

 

 صاباحالراقاپی 

 

 تک ایشیغی حسنونون

 ،لهییمبیله لهییماؤره 

 لهییمدیله 

 ، بیرلشمیشملشمیشمهیم 

 داموارسا ایشیقال هرنه بودنیادا قارانلیغی 

 صاباحالرا، 

 .آچام قاپی 
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 بختیار نصرت

1313-1385 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

« بختیار نصرت»دویغولو شاعریمیز  ، شیرینخیاللی اینجه

، یاماجلی یاشیل سیندهبؤلگه سراب آذربایجانیمیزین

 سیندهعائله بیر اکینچی کندینده« بافتان» قوزئیلی سرین

 اوبامیزین - ز آچیبدیر. ائلدنیامیزا گؤ ایشیقلی

بخیار »شاعریمیز  رلیپهته گیاوره سیندا اوالنقایغی

 باهارینی دؤرد اینجی آلتمیش عومرونون ایندی« نصرت

مقامیندا  و ماهر ایشچی اولموش یاشاییر. تهراندا ساکن

 ایللرینده یارادیجیلیق دیر. ایلکسورمکده تقاعد ایللرینی

 ایل آلتیاون کیتابینیآدلی« قان قیزیل» توپالدیغی یازیب

 شعرلری چاپا یئتیرمیشدیر. داها سونراالر یازدیغی اؤنجه

ر و سئوه دیر. وطنفرقلی سیندنشعر مجموعه ایلک

 سمبولیک روحلو شاعیر بابادیر. داها آرتیق هومانیست

 ینمحیطین اؤز شعرلرینده« بختیار نصرت» شعرلر یازان

 لیریک آلیر. اونون قلمه لرینی، عیبجرلیکلرینیللیکگؤزه

 حرارتینی گینبیر اوره سئودالی اوخویاندا همیشه اثرلرینی

و  سلیس . شعردیلیبیلیریک ائده مصراعالردا حیس

 دیر. او همیشه شاعیری فورماالرین دیر. مختلف آخیجی

 عومرونده انسان ایله قانادالری لهاملیو ای یوموشاق خیالین

 ، شعرلریندهـ یوخوشلو یولالری ائنیشلی اوالن

باخیر. اونو سئویر،  ائتدیریر. حیاتا بیر شاعیرکیمیعکس

اوغورلو  اوچون« بختیار نصرت» اونا آجیالنیر. حؤرمتلی

 . اونونچاغالر آرزوسیندایام ، شیرینکاوره عؤمور، ایستی

میصراعالرا  ککؤیره سوزولوب دویغوالریندان ایپک

 .اوخویاق بیرلیکده سینی بیرنئچه شعرلریندن چئوریلن

 !تئللرینده شبنمین

 ،باهار یوخوسو گؤروردوم

 گئچه بو گئچن 

 اولدوزالر آلیشیردی 

 تئللرینده شبنمین  

 ایسهمن 

 دانیشیردیم دیلیجه قناری  

 وسو گؤروردومباهار یوخ 

 گئجه بوگئچن   

 آلتیندا نینبرج شالله 

 قوشو، چوبان  

 اوخویور   

 آلتیندا قورشاغینین گؤی 

 اوخویوردوم سحر نامازیمی  

 

 وطنیم
 

 ،وطنیم

 ندوغما بیر اره دایانیب اؤنده 

 آلنیندا قیریش 

 ییندهکوره 

 شله 

 ندنسه 

 نگیاوره کوسگوندور قیزقین 

 ؟اوچوننه 

 گولمز! افوقلرین 

 یانماز اولدوزالرین 

 ییب بودرهآتالرین ناولمییا کؤهله 

 دیر زنجیرده قارتالالرین

 وطنیم 

 دوراندا هر سحر یوخودان 

 تاپیرام سنی 

 سینده قووه دیزلریمین 

 آغریسندا اورگیمین 

 ساچالریمدا آغاران 

 ساچالریمدا. آغاران 
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 هله 

 دیراوسته یول باهار هله 

 لردناوجالیر دره سس 

 بوداق اییر یاشیل باشین 

 دنپنجره ائوه بیزیم 

 دیوار اوستن باخانگونه 

 باخیر قونشوموزا دؤنوب 

 داماریندان سارماشیغین 

 نورو آخیر شقایقین 

 گوچینلر اویغودایکن 

 قورور ایوانیمیز شنلیک 

  دکایندییه چیچک بؤیله 

 آچمامیشدیر ایوانیمیز 

 دنچکیلمه شافاقی آی 

 یاناقیندان باغچامیزین 

 اولدوزو سالمالییر دان 

 بوداقیندان نیلوفرین 

  اوسته گزیر یارپاق شبنم 

 او افسونلو گؤزلر کیمی 

 یاریر دوداقالرین غنچه 

 سؤزلر کیمی کیکؤکسومده 

 

 

 شكیبی

1334 
 

 

 

 

 

 

 اوالن الریمیز، ساز و سؤز اوستاسیآشیق یاشایان تبریزده 

شاعیر  تانییرالر. او بیر ایفاچی یاخشی نی« شکیبی یداله»

کلیبر  نینماحالی قاراداغساز باغالییر.  دیر، گؤزل آشیق

 ینجی 1334 کندینده« شوخانا» اوالن سیندنمنطقه

 یازدیغی دیلینده خالق ده. او سااولوب آنادان ایلی گونش

 للیکلریندنگؤزه و دوغولدوغو والیتین نیناؤلکه شعرلرینده

بیر شاعیردیر.  ، چیرپیناناوچون ائل گیسؤز آچیر. اوره

 نسیللره ادبیاتیمیزدا سون ، قدیمالریمیزینآشیق کالسیک

ر قوشماال گؤزل عمومیتینده لرینقالیب گئتدیکلری قویوب

 اوالن اویغون ایستگینه نینپوئزیاسی آشیقیارادیبدیر. 

. معاصر بیر شاعیر فایداالنیب و مضمونالردان موضوعالردان

 دیر. شاعیری شعرلرین یارادا بیلدیگی ینآشیق

 دوستلوغا، قارداشلیغا و محبت انسانالری او، شعرلرینده 

 قدیم لریدئییشمه لرلهسایره یولالرینا چاغیریر. اونون

 کیمی میدانی الریمیز آراسیندا سیناقآشیق بری دؤورلردن

 هر یئتن بیر ایزدیر. دئمک قالخان سینههنر زیروه گؤرونن

 یاخا قورتارا بیلمز. لردندئیشمه

 لرینینالر و مخمسقوشماالر، گرایلی نینشکیبی آنجاق 

شادلیقالر  لریندهپرده . سازینیناولموشوق سیییجیدینله

 .اوغورلو اولسون ، یولالری، عومرو اوزوننسینگوهلل

  

 قاال -قاال  
 

 وئرمه کؤنول نانجیبه

 قاال -قاال  ساالر سنی 

 گینیمرد اودونا اوره 

 قاال -قاال  هی کیچالیش 

 

 آلیب مرد دونیادا شهرت 

 سالیب توفان دؤیوشلرده 

 قالیب نشان دنمرد کیشی 

 قاال -قاال  ده« کلیبر» 

 

 نداسی حق نین« شکیبی» 

 چاتار سر صداسی ائله 

 تولکو اولماز شیر باالسی 

 قاال -دنیادا یوز قاال  

 یار چکر یار دردینی ازلیندن 

 اوزوم - اوزوم آی نیباؤیره سنه گل 

 

 عشقیمیزین پاک کی ازل نمگلسه 
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 اوزوم - اوزوم آی انیمییولوندا ج 

 

 یازدیپرپر اولدوگو   للریمیز، نه 

 یازدییار   مکتوبا، نه آیریلیقدان 

 یازدی، نهباشین باغریم اوخون مژگان 

 اوزوم - اوزوم دای الیمی ایستیرسن 

 

 بئزیکیبد یر  دریادا گؤز یاشیمدان 

 در، یادا آچیلیسن باخ نقیما گیله 

 آدیندا دریادا عشق اولموشام قغر 

 اوزوم - اوزوم امدادیما دای یئتیش 

 

 ساغاالر دردیم یم« شکیبی» میسکین 

 جانینا دردیم درد بیلمز جانانین 

 پاییزدا دردیم دیم بسله یازدا، باغ 

 اوزوم - اوزوم پای ساخالدیم سنه گل 

 ************************ 

 سؤنمز

1307 
 

 

 

 

   

قارا بولودالر  گؤیلرینی ، وطندهایل جی-1307

دونیایا  تبریز شهرینده بیر حالدا محتشم چولغاالدیغی

 آجیلی - آغریلی او گونلرین« چیمشروطه کریم» نگله

اولدو. او  شاعرلریمیزدن کلیاوره ک، کؤیرهاولدوغونا گؤره

 ، احترامالرا الیقجانینتورپاغیمیز آذربای مقدس ایندی

، اثرلرینده ائدیر. اونون تخلوص« سؤنمز»شاعیرلریندندیر. 

مصراعالردا  بوتون آرزوالری لر و اینسانیدوشونجه بشری

 اوالر. ممکن تاپماق

 یارادیجیلیق اؤز برکتلی« سؤنمز»شاعیریمیز  احساسلی 

 اثرلرین ایلهاملی شاعیرلریمیز اوچون گنج ایللرینده

 چاپ آنا دیلیمیزده ایله اثرلری اولوبدور. بیز اونون مؤلیفی

. اولموشوق تانیش سیلهلر واسطهلر و مجموعهنشریه اوالن

 ، شئحشامی سون عیسانین»، «آغیر ایللر»، ین« سؤنمز»

 لریشعر مجموعه آدلی« داغالر آمان»و « مونجوغو

و استقبالالرال قارشیالنیبدیر. اوستاد  اولوب چاپ دکایندیه

 آنا دیلیمیزدن اثرینی« حیدربابا یا سالم» ین«شهریار»

 دیلده هر ایکی« سونمز» ائتمیش ترجمه دیلینه فارس

 بیلیبدیر. رهاوخوجوالرینا گؤسته و باجار یغینی مهارت

شاعیر دیر.  ، تمیز وجدانلیقلبلی او، گولر اوزلو، پاک 

شعرلر  ، جناس، خصوصیلهقالیبلرینده بوتون عریمیزینش

 آد قازانمیش الریمیز آراسیندا الیقلیفورماسیندا ادبیاتچی

دیر، رنگارنگ بیر شاعیر دیر. سؤنمز یارادیجیلیغی

، اوغورالرا، چتینلیکلره دیر. حیاتدا اوالنچئشیدلی

 عرلرینیمضمونلو ش اوغورسوزلوقالرا دایر موضوعالر اونون

فیکیر  اوخویاندا شاعیرین اثرلرینی ائدیر. بیز اونون تشکیل

، دویغو و خیال ، اونوندونیاسیال راضیالشا بیلیریک

، اوچون قایغی انسانا و حیاتا اوالن لریندهدوشونجه

 . باجاریقلیسئویریک بیر داها دا آرتیق شعرینی« سؤنمز»

 اثرلرینین احساسلی ین«سؤنمز» شاعریمیز ایستکلی

یولالریندا،  اونا عومور و یارادیجیلیق اوخوجوسو کیمی

 قلمیندن ایلهاملی اونون . قویمییرهاوغورالر دیله

اؤز  ، هرهکبؤلوشه اوخوجوالرال بیرگه آلدیغیمیز پایالری

 .آلسین پایینی

  

 شاعر
 گیندن اوره قان آخماسا آل شاعر دئدیگین

 گیندناوره بیلمز، او گولوستان دره ر گولبی 

 تکشفق لر قانلیاولماسا کؤنلو گئجه قان 

 گیندن اوره دان آچیلماز سحری البته 

 کوندوز یانار هرگئجه چراغدیرکی بیرذره 

 گیندن؟ اورهاونا هاردان تؤکر یاغکی سورسان 

 زآچانما یئلکن توفاندا پناهسیزالر اوچون 

 گیندن اوره قوپماسا توفان اونون کیهر دم 
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 الر تکآری قونمازسا چالیشقان گوله میلیون 

 گیندن اوره شان - ، شاندادیزانماز بیزه شهدین 

  

 گؤزلر ایچینده
 

 یوزلر ایچینده باخاسان یوزگؤز اوال، سن

 قیز! سئچیلیر گؤزلر ایچینده ، آیشهال گؤزون 

 ، سحردهکیساندیم اوخومار گؤزلری شدولمو 

 نرگیزلر ایچینده ، پاریلدار تزهدیشبنم 

 ، آزدیراولدوز دئسم اوچون تمثیل اوزه او گول 

 ، اوزلر ایچیندهدیر اوزونآی لیکد ؤ رد گئجهاون 

 قووشد و شمعه نئجه کی ناؤیره دنپروانه 

 بیزلر ایچینده، لیحاللدیر، دئمه عشق پاک 

 بیلسم   یهیولونو ایزله اوزورسن دریاده 

 ایزلر ایچینده ،  پوزوالن یازیالرکن آنجاق 

 بیلدیم   ائله ا وسته  قلبیمین قویدو حکیم ال 

 کؤزلر ایچینده ، گزیر بوآلیشاندیارسین 

 قاشینال گلیر او اگری حئیفیم حوسنونه مین

 دوزلر ایچینده مینادیر، گزه، خطبیر اگری 

 تک وطن ده سؤزو، عالم محبت بیر سؤزدی 

 ر سؤزلر ایچیندهسؤز بوقده لباشقا گؤزه یوخ 

 گونونده اؤز یاخشی سهگؤزله کیم وجدانینی 

 اونو گؤزلر ایچینده گوندهدا، یامانوجدان 

 «سؤنمز»رعومرونو گئچیره سنیله کیهرگون 

 برابردیر، او، گوندوزلر ایچینده عومرهبیر 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سحر خانم
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 اوالن بایراقدارالریندان شعریمیزین تاریخیمیزده ادبیات

، دنآزدا اولمایبدیر. او جمله سایی شاعرلریمیزین قادین

، خانیم ، حیرانناتوان ، خورشید خانیمگنجوی مهستی

 ، مدینهایسه ایللریمیزده و ... چاغداش یاعتصام پروین

آد  دانخانیم« سحر»و  بلوری ، حکیمهگلگون خانیم

 .آپارمالییق

 حمیده سیده» اؤز یارادیجیلیغینا حصر ائدن میزیمقاله 

 اولموش آنادان شهرینده اردبیل )سحر( خانیم« زاده رئیس

 اوزون ایسه . ایندیبویا ـ باشا چاتمیشدیر و او شهرده

 آلتینجی قیرخ تهراندا یاشاییر. عومرونون ایللردیرکی

 باغینین دیر. شعر و صنعت سورمکده باهارینی

شعر  خانیم« سحر»میز شاعره عارف اوالن لریندنآشیق

دیر. او بیر شاعیره یئر توتان دهپیلله دونیامیزدا یوکسک

 اؤز اوخوجو گروپونا چئویره نیلریطیف مختلف خالقمیزین

 داهادا بؤیوک بیلمیشدیر. بو اؤزو، بیر شاعیر اوچون

 اوغوردور.

سورغو و  نینسیاولدوقدا، شاعیر اوخوجو کوتله بئله 

 اولدوغونو و باجاریغینی جوابده ایله شعر دیلی ایستکلرینه

 ادبیات آذربایجانیمیزین بؤیوک گلیرکی ائله بیلدیریر. منه

اوخشاییر،  کلریاوره دهاولدوز هله پارالق ایکی گؤیلرینده

ییر. اونالر ، باخیشالرا نور چیلهحرارت کلرهاوره دههله

و « اعتصامی پروین» شاعیر قیزی نینتبریز شهری محتشم

 خانیم« سحر» قیزی شاعره عظمتلی نینشهری اردبیل

 سیهر ایکی لرینشاعیره چکدیگیم یاناشی دیر. آدالرینی

 تاریخیمیزده ادبیات سینده نتیجه اؤز استعدادالرینین

، اوالرکی دئمک جکلر. جرعتله عومور سوره اوزون

 اوالجاقالر. اونودولماز شاعیرلریمزدن
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، کی یملی، دئمهسؤز گئدیرسه شاعیرلریمیزدن قادین 

 ادبیات عرضینده ایل ایکی اؤتن ایله شعرلری یئنی

 دا بؤیوک« نگار خیاوی» شاعیره خیاولی قوشوالن عالمینه

 دیر.یشدهلیلهاوغورالرال ایره

گئدیر. او  میز سحر خانیمدانشاعیره سؤز مُحتشم آنجاق

شعر  یایدیغی آدلی« ماویلر»فورماالشما دؤورونو  ایلک

 و اقتدارینی شافینی، سونرا انکردیکیتابیندا گؤسته

شعر  آدالنان« باخیش آیلی»و « ماهنی یاشیل»

میز شاعیره . ادیببیلدی کیتابالریندا اوخوجوالرینا گؤستره

 گونلرینده سون نینایلیگونش آلتینجییوز یتمیشاوچمین

 قوسی» شاعیری قدرتلی ادبیاتیمیزین کالسیک

و  ائتمیش و تصحیح تدوین نیشعر دیوانی نین«تبریزی

 بوراخمیشدیر. چاپدان

 شاعیر کیمی بیر موفق طرفیندن اوخوجوالری او همیشه 

 چاپا یئتیردیگی خانیم« سحر»میز آلقیشالنیبدیر. شاعیره

 شعرینین عرفان« باخیش آیلی»سونونجو شعر کیتابیندا 

 وسعتینی دهدایره ، همانکیمی ایلیمشمیش لرینهبهجذه

 ایله اوغورلو شعر دیلی گنیشلندیرمیشدیر. او همیشه

 بیر شاعیر کیمی موفق تصویرلر، تشبیهلر و قالیبلرده

 ائدیر. چیخیش

 کلیگره باخیشالرین حاقیندا، اطرافلی خانیم« سحر» 

سیغماز  یهمقاله بو آز حجملی رکناولدوغونو باشا دوشه

، دئییه ریکا آرخاینیلیقالردا آچا بیله، باشقبحثینی اوالن

 اوچون خانیم« سحر»میز شاعیره اوالن اوغورالر شاعیری

، . یولو اوغورلو اولسونییرمو باشاریالر دیله ساغالملیق

 .آیدین جگیگله

  

 دئسینلر دیوانه بیزه ، قویاویاق عشقه گل 

 دئسینلر بیگانه ینلر، گونهدیله ظلمت 

 بوداغیندان نیسگیل منی آل قولالرینی آچ 

 دئسینلر النه ایچین قوینون قوینووا، قویقوی 

 اوسته دؤشون آل سیغماز باشیمی سئودالره 

 دئسینلر ایمانه بوکافرقیزی گلمکده 

 تومارال ساچیما، دویغو دوامیله سالال 

 دئسینلر پریشانه جمع ایلقار یوواسی 

 باخیشیندان اوزالمیش عشقه گؤزومون فلنکئ 

 دئسینلر آرا میخانه خلق گؤزلریمه قوی 

 شوقی باخیشالرداکی گیزلی سال دیله - دیلدن 

 دئسینلردستانهسریمی قوی ائله - ائلدن 

 ، قاناد چالیئللرده یئلکنی سیغماز دیلگین 

 لردئسین طوفانه عشقده دوشدو باشی قوی 

 قوی باعزیما گل دالغاالری دالماقدادی 

 دئسینلر بیریانه الی عشق سحری چکدی 

 

 دؤنرگه
 

 سئویم سؤزلریمده منیم

 اینام اللرینده سنین 

 گؤزلرینده اونون 

 لریانکار پرده 

 گئچمیشیم اومنیم 

 سونرام منیمسن 

************* 

 

 بارزعباس 

1298-1390 

 

 
 

 

 قارا داغیمیزین اوالن شاعیرلر بئشیگی اقتدارلی میشهه

 دیر. یاریم« بارز»اوستاد  ده بیری شاعیرلریندن سئویملی

 لیسویّه یوکسک ، آنا دیلیمیزدهآرتیقدیرکی عصردن

 شعرلر یازان احساسلی تخلصو ایله« بارز»شعرلر یازیر. 

 نینماحالی داغاراق ایلی گونش 1298« سالمیا عباس»

 یئرلشن سمتینده شمال نیناهر شهری اوالن مرکزی
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 آی» یئرلشن اتکلرینده نینداغی« شیور» هوندور قایالیقلی

دونیایا گؤز  سینده عائله بیر روحانی کندینده« پیرزان

 .آچدی

میرزا جعفر  مرحوم آتاسی اوستاد شاعریمیزین

 بیر روحانی فیکیرلی آچیق دورونده یاؤز حیات االسالمشیخ

، االلسالمشیخ اوالن طرفداری نینانقالبی . مشروطهایمیش

و  فیکیر، بیلیک ، اونا آچیقائدیب تربیه اؤز اوغلو عباسی

 عؤمرونون بارز برکتلی دیر. عباس اؤیره درسی جسارت

 ایسه ایندیماحالیندا یاشاییر، و  قاراداغ باشینی -باشا 

 دیر. سورمکده حیاتینی دوغولدوغو کندده

پرور بیر شاعیردیر.  ر و انسانسئوه بارز وطن عباس 

 احساسلی« ساحل»و اوغلو  ائتمیش ائوالدالر تربیه الیقلی

 افتخارلی نینسیبؤلگه داغ شاعیرلریمیزدندیر. قره

 ینشهریار محتشم« بارز عباس»اوستاد  شاعیری

 استقبال اثرینه منظوم فولکولوریک« حیدربابا یا سالم»

 شاعیردیر. ایلک یازان

دونیا  کیتابدا بارزین همان آدالنان« دایاغینا سالم ائل» 

و مضمونلو  ، پوئتیکاحساسالری گؤروشو، پاک

 آراسیندا سئودیره کوتله ، اونو عموممیصراعالری

 ماهر بیر رسام شعر قالیبلرینده بیلمیشدیر. او کالسیک

 میزیناؤلکه دیر. شعرلرینده مؤلیفی اثرلرین پوئتیک کیمی

« بارز» یئر وئرن داهادا آرتیق لرینهدوشونجه ویکوتله

 بیر شاعیر دیر. تانیش ایله دردلری ، اوبامیزینائلیمیزین

 تمیشتقائد مقامینا چا سیندهاداره« و پرورش آموزش» 

دیر،  لر شاعیریسئوگی« بارز»شاعیریمیز  قوجامان اوالن

غزللر  ماهرانه دهدیلینده وورغونودور. او فارس محبت

 یازیبدیر.

قوشما  اوالن اوغورلو شعر قالیبی نینشاعرلری قاراداغ 

 سیغیندیرا بیلن اؤزونه خیالینی اینجه بارزین عباس ژانری

 محفیللریمیزده ادبی همیشه زداندیر. آدیشعر فورماالریمی

 همیشه« بارز»شاعیریمیز  قدرتلی احترامالرال چکیلن

 ، کؤکسو سیسجوناالرا بورونموش آغ لیکلریذیروه

 کیمی قایاالری سرت نینداغی« شیور» اوالن دومانلی

 گؤرونن استقامتینده باریشمازلیق لیروحیه سرت

 اونون و جسارت ، اینام، مبارزلیکئنیلمزلیکشاعیردیر. ا

 قاباریق اثرلرینین منظوم یازیالن ایله دیلی خالق

 لییندؤوره محیطی یاشادیغی دیر. شاعیرینخصوصیتی

، عدالتسیزلیگه اونون قاباریقلیغی چوپور قایالیقالرین

یر دسببکاری اولدوغونون معترض نادانلیغا و رذالتلره

 تأثیره ائتدیگی طبیعتین اطرافیندا اوالن ، انساندئسک

 سورن ، صنعتلهعومرونو شعرله لی. ثمرهاینانیریق

، ساقلیغی جان بارز حضرتلرینه شاعیریمیز اوستاد عباس

 اثرلرینه ، اونونآرزوالیاراق حیات عومور وشن اوزون

 .قویورام سون سؤزه مراجعتله

  

 لرهگئج
 

 لرگئجه عالم ساری لیکاولور باشیما تک تنگ 

 لرگئجه اوال همدم لنمن بیر نفر اولمادی 

 چکیرنه بیلیر کیماوالنالر نه بیگانه عشقه 

 لرگئجه جهنم اهل چکنی من سینچکمه 

 کؤنول بو ویرانه، بیرده، بیر بو قلمبیر منم 

 لرگئجه باهم یهناله گلیریک اوچوموزده 

 دونیادا منیم سررینی گیمبیلمز اوره کیمسه 

 لرگئجه محرم منه سنسن ، دورماکییاز قلم 

 دیمهائیله فاش ه«بارز» قویدو سؤزون لیپرده 

 لر. گئجه سررلر اؤرتوگو، بوقورخولو مبهم 

 

 اولدوزو خیال
 

 بیر آتیر هردن آددیم زمان - زمان

 اولدوزو سماسیندا، خیال الخی 

 مداردا فیرالنیر هانسی بیلمیرم 

 اولدوزو او حال اولدوزو تک هالی 

 

 قالیبا سیغمیر تک تئوری مجهول 

 اوزادیر ییغمیر ییغلماز قویروغون 

 لر آلتیندا قالیر، چیغیرمیرضربه 

 اولدوزو محال نینفرضیه محال 

 

 میر اونا ، بنزهدیر سن بنزهیهنه 

 بیر دونا سایریلیر اؤزگه دونوندان 

 یئتیشمیر سونا عومرو تک وارلیغین 

 اولدوزو فینال نین افسانه - افسون 
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 آیناسی پارالق تفکورون اینجه

 یاسی ایله ریر توی بیر دونداگؤسته 

 الماسی گیرناسیندا دارتان فیزیک 

 لدوزواو سئوال بیزه قویماز ساچسین 

 

 دیر، گؤز انتظارداسسده قوالغیم 

 نگاردا ، نازلیآمانیم قالمادی 

 دیاردا بیزیم ائولره قارانلیق 

 اولدوزو نور ساچار وصال هاچان بس 

 

 سایا بارز سالینماز کؤنلومو سال 

 آیا بارز باخ باجاسیندان گونش 

 تایا بارز - تای گلدی توش کی هاچان 

 اولدوزو ر کمالوئره باش افقدن 

 ********************** 

 آهنی

1312 

 

 سئحر ائدیجی آنا طبیعتین اوخشایان کاوره

، سینیبؤلگه قاراداغ لشدیرنجمع اؤزونده لیکلرینیگؤزل

 ائدن تشکیل نیائدیر. او بؤلگه ماحالالر تشکیل مختلیف

)گرمادوز( « دوزگرمه» دهبیری سگیز ماحالین اون

 تانینمیش نیندوز ماحالیگرمه دیر. سؤز گئدنماحالی

« آهنی»دیر. «آهنی وردیآهلل» دهبیری شاعیرلریندن

 ساققال آغ گؤتورموش شعر آدی اؤزونه سینیکلمه

بیر  مالیک حؤرمتلره آراسیندا درین شاعیریمیز ائل

 اولموش ور کندلریندنمشه نیندوز ماحالیانساندیر. گرمه

دیر. او عومرونو آدی دوغولدوغو کندین اونون« مووالن»

و یاشاماقدادیر. اؤز  یاشامیش کندده باشا همان-باشدان

 ، یازدیقی«آهنی» ننلهحؤرمت آتا کیمی ماحالیندامدریک

 سینی، اؤز عاطفهلیغینیقانلی اؤز ایستی شعرلرینده

شعرلر  دیلینده خالق بیلیر، ساده رهتهآیدینجاسینا گؤس

 کدهایندیه بیرینده هئچ نینشهرلری قاراداغیازیر. 

انتشار  نیننشریه و ادبی لیگینبیرگوندههئچ

 یارادان یازیب سیندهاراضی نین، بؤلگهتاپماماسیناگؤره

 نینالریآشیق قاراداغیالنیز  شعرلری شاعیرلرین

قونشو آراسیندا آیری جاماعات اورادا یاشایان هسیلوسیله

ائدیر. شاعیر و  دوام دههله یاییلیر و بو گئدیش لردهبؤلگه

، ائله-ائلدن بویو ادبیاتیمیزی الریمیز تاریخآشیق ایفاچی

 انکاشافیندا مهم و اونون ماحاال یایمیش�-�ماحالدان

 قالیبلرده کالسیک یشعرلر نین«آهنی»اوینامیشدیر.  رول

واردیر. او اؤز  و مخمسلری قوشما، گرایلی اولور، داها آرتیق

 سیندهاؤز چوره ، خصوصیلهنینکوتله عادی شعرلرینده

و  ، ایستکطرزیندن یاشایش انسانالرین یاشایان

 سؤز آچیر. اونون و معیشتلریندن ، حیاتآرزوالریندان

بیر  نیئتیره اشایشا و حیاتا دیقتی شیرین شعرلرینده

 اولور. ممکن دونیا گؤروشونو تاپماق انسانین اولوسال

، اولونوب قبول کیمی اوستاد نامه الریمیز طرفیندنآشیق 

بیر  اوخونان مراسملرینده و شنلیک دویونلرده - توی

دیر. سینشانه نینجذبه اوالن شعرلرینده ، اونونشعری

 و شیفاهی ادبیاتی لر، عاشق، اوستاد نامهیلدیگیمیز کیمیب

 محتوالی اوالن کیمی درسلیکلری ادبیاتیندا حیات خلق

 قبول کیمی اوستاد نامه . شعرلریدئیریک اثرلره منظوم

 شیرین یه« آهنی. »آز اولوب شاعیرلریمیز همیشه اوالن

 .ایللر آرزوالییرام عؤمور ایلهاملی ، اوزونحیات

 

 هئچزاد-هئچزاد
 

 جامینی عشقین ایچمه کؤنلوم لیده

 هئچزاد-هئچزاد دای رسندئیه بیر زامان 

 طاقت قالماز، بدنده ایشیق گؤزده 

 هئچزاد -هئچزاد  ، وایرسندئیه چکیب آه 

 

 برینده -لر دؤور عزیز شیرینجه 

 دهرلر اؤز کئفلرینگوله دانیشیب 

 دورار یئرینده هر بیری چاغیرسان 

 هئچزاد -هئچزاد  وئرمزلر هایووا، های 
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 گئچر یان اوالر بولبوللرین خزان 

 گئچر افغان -گئچر  غم خیالیندان 

 گئچر سان آیالر قاباغیندان -گونلر  

 هئچزاد -هئچزاد  ، آیبیر گونو سایارسان 

 

 اولماز جان سنه جان - ر جاندئییه گؤرن 

 اولماز جان جانین فایدا وئرمز خسته 

 اولماز مان لر بؤلوشندهورثه 

 هئچزاد -، هئچزاد وئرمزلر پای سنه هئج 

 

 هئچزاد بیر بولبول اولماسا گولشنده

 هئچزاد هئچزاد، گول هئچزاد، چیچک چمن 

 هئچزاد بیل ائللرسندن دوشه آیری 

 هئچزاد -هئچزاد  یوئرمزلر هایووا، ها 

 

 بو دنیادا گئدندی یامان یاخشی 

 دردمندی دنیادا چوخ گؤرموشم 

 ندندی بیلنمیرم هئچ« آهنی» 

 هئچزاد -، هئچزاد دئییر دنیا، وای هامی 

 ************************ 

 

 اوغلو چای

1318-1399 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

و  ساده آنادیلیمزده« اوغلو چای» آبادیبهروز دولت

شاعیرلریمیزدندیر.  شعرلر یازان دیلینده خالق صمیمی

« اولماز بایات بایاتی» شعرلر توپلوسو اوالن ایلک اونون

 همن« اوغلو چای. »اوخوجوسو اولموشوق نینکیتابی

 یازدیغی اوچون خالق ، آرزوالرینی، ائلیمیزیناثرینده

چالیشمیشدیر. آغیر  ائتدیرمگه مصراعالریندا عکس

« اوغلو چای» گؤرونن کیمی سیچیآغی دردلرین

 قالبی و آخیجی سلیس شعر فورماالریمیزین کالسیک

 گهاوره و سایر شعر قالیبلرینده اؤلچوسونده بایاتی اوالن

 شعرلر یازیر. یاتان

 و اینامینی ، سئوگیالرینی، قایغیاو دردلرینی

 اوخوجوالرینا چاتدیرماقدا اؤز یارادیجیلیقچیلپاقجاسینا 

 نینشعری لشدیرمیشدیر. بو خالقمعین سینیچرچیوه

سیز واسطه اوالبیلر، اوخوجوایله خصوصیتی داهادا صمیمی

یارادیر،  دیلیدانیشیق اورتاق قونوشور، اوخوجوایله

 کیییرمایسته . دئمکدیلی دانیشیق لشمیشادبی

سونراالر  کیمصراعالر یقین نینا باشا دوشولهراحاتجاس

 اوالجاقدیر. تأثیرلی دیلیمیزه دانیشیق لشمیشادبی

 اونجهایل آذربایجانیمیزدا آلتمیش اوالن ادیبلر بئشیگی 

 اوالن دا ساکینلشمیشتهران لیکده، ایندیاولوب آنادان

ونلر. اوغورلو گ جنابالرینا سعادتلی« اوغلو چای»شاعریمیز 

 دهاثرلرینین اولمویان چاپ ، اونونآددیمالر آرزوالیاراق

 ردیم، ایستهتاشاسیندایام اوخوجوسو اوالجاغیمیز گونلرین

 ! قونوشاق ایله شعرلری شاعیریمیزین

 ... 

 زامان هر بیر اولدوز آخان 

 کوچر دنیادان بیر انسان 

 ،دئشیگیندن یورغانیمین 

 اولدوز آخیر، ردیمهگور 

 یاخیر گیمیآخیردا، اوره 

 ،اولدوزومو آرایاردیم 

 ساچالرینی پارالق اونون 

 خیالیمدا دارایاردیم 

 ایشیقینی اووجالردیم 

 جانیما لردیمسپه 

 کئچه قدر اؤتوب نه زامان 

 کئچه باشیما قار تؤکوب 

 دالیرام الرا منناغیل 

 الیرام امایله اونالردان 

 چالیرام ناغیل شعریمه 
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 چالیرام سازیمدا ناغیل 

 ایلن سازیم دنیا وارکن 

 ایلن سؤزوم 

 رکندئییه ، آغیبایاتی

 

 ...یاشاییرام 

 ایشیغی ابدی انسانین 

 اولسا اوزون قدر گئجه نه

 سحر آچیالجاق یئنه 

 اولسا توتقون قدر افق نه 

 تئزدن صاباح کی بیلیرم 

 جکدیر سؤکه یئرینی دان 

 بیرگون گؤزل 

 کی گون ایله 

 ،اؤنون توتانماز اونون مئح 

 صاف ایشیغی 

 داها شففاف 

  گینده کوره چاتیب افق کی بیلیرم 

 سحر، منه گتیریری

 قینامیرام بوناگؤره 

 ،سینامیرام افقو من 

 

 انسانام من 

 وار، گیمدیلهبیر  ابدی 

 دوغاجاقدیر، سحر مندن 

 بوغاجاقدیر قارانلیغی 

 سحر لگؤزه گیمه کوره چاتمیشام من 

 ، دورمایاجاغامکی آنجاق 

 ایله ایشیغی گیمین اوره 

 لریرهده ایشیقالدیب 

 اوجاالرا - اوجاالردان قالخاجاغام 

 ساچام کائناتا ایشیق 

 چاپام چیلپاق ینیبم آتین مرادیمین 

 دوناجاغام ، اگر دورسامکی بیلیرم 

 سمترپشمه 

 قاالجاغام ، اللریندهلئشخورالرین 

  - بونا گؤره 

 منی سارسیدانماز افق 

 ،انسانام من 

 تئزدن صاباح 

 چاپاجاغام یئرینی دان 

 آچاجاغام سحرم من 

 آچاجاغام سحرم من 

 ************** 

 

 

 یالقیز

1316-1389 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میدانیندا قوجا شرقین و ادبیات عصرلر بویو صنعت

تبریز  شاعرلر و متفکرلر بئشیگی ، داهیاوالن بایراقداری

 شاعرلریمیزین اوالن یارادیجیلیقال مشغول شهرینده

دیر. او «یالقیز« »ایران مجید صبّاغ» طنز شاعری دهبیری

سئویلیر.  آرتیق لر آراسیندا بیر اسلوبلو شاعر کیمیتبریزلی

 ناحتوا ائده مضمونالری اجتماعی ایلهطنز دیلی اونون

 سویداشالریمیز توکنمز ماراقال اهمییت ، تبریزلیشعرلرینه

آلقیشالنا  ادبیاتچیالریمیز طرفیندن وئریرلر. او بوگون

 تانینان ر شهریطنز شاعریمیزدیر. حقیقتاً دیقتل نبیله

ها  و اوغورلو قارشیالنماق بوقدر سئویلمک تبریز شهرینده

تخلوصونو « یالقیز» دهنوبه . او بیراینجیدئیل ایشی مینین
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 شعر آدینی اصیل ، اونونگؤتورموشدورسه شعر آدی اؤزونه

 خالقیمیز وئریبدریر.

 خالق تبریزده آنا اوالن یاتاغی ـ شاعرلر یوردو اونا محتشم 

بو  دئییرلر. باخ« طنز پیغمبری»و ادیبلر آراسیندا 

 کی بیلیریک اونودولماز بیرآد، پوزولماز ایلقاردیر. یاخشی

 عنوان وئردیگی ، خالقاولوب ندئیه خالق همیشه

، کیییرمایسته . دئمک، اونودولماز اولوبگیشیلمز اولوبده

 کسکین بوکیمی ادیبلریمیزین و ائلیمیزین« یالقیز»

 یارادیجلیق بیرشاعرین قازانا بیلیبدیر. بو قازانج لرینیرأی

 دیر. آلدیغیسینشانه شرف بیلدیگیائده الده ایللرینده

« یالقیز»سیندا یاری سون ایلین گردیر. اؤتنو ده قیمت

 - جیغان. »بوراخیلدی چاپدان شعر کیتابی ایلک ین

اثر  او ساتریک چاپا یئتیریلن ایله عنوانی« ویغان

 قاریشالندی رغبتلرله اوخوجوالر و عالیملر طرفیندن

 اؤزونه لریناوخودوقدا تبریزلی شعرلرینی یالقیزین

 اونون منجه راستالشیریق بیرساتیرا ایله اوالن مخصوص

طنز  هرنینتبریز ش دؤوروموزده چاغداش شعرلری ساتریک

 ده بیر اسلو بدور. )بوباره ناورتایا چیخابیله کیمی مکتبی

( مگؤروره واختالرا ساخال مالی ، آیریدانیشماغیمیزی

 همیشه مضمونالری شاعرانه اونون الزیمدیرکی دئمک

 - گولدوره ، بیزیایسه اولوبدور، مصراعالری لگوزه

بیلیر، بو  آغالدا دا  گولدوره -آغالدیر، آغالدا  گولدوره

 ریر. یالقیز ایندیگؤسته اقتدارینی نینبیرطنز شاعری

 یاشاییر. اونا اوزون یازینی بیراینجی آلتمیش عومرونون

ساتیرا  . قویچاغالر آرزوالییرام ر اوز ایلهاملیعومور، گوله

 ، سؤز اونوندور.گؤلدورسون همیشه بیزی ایله الری

 

 دوروشدو یئتمشیده ایله خان ، اوروجخانبایرام 

 دوردو، ووروشدو خان ایکی بیرفیر تیناسالدی 

 خان میرزا اوروج یبایله مغلوب خانیبایرام 

 اؤتدو، سوروشدو بو ووروشما قدا دالی بایرام 

 مظفر خان اولدو اوروج کیائله حاکم 

 قجا بوروشدودوشدو، بورولدو ایشلر دویونه 

 یوخ عمل سؤزده اؤزون آنجاق دیائله تبلیغ 

 بیر آیدا سوروشدو؟ حالینی گؤر بیرنفرین 

 بو رعیت جور آلسین، نهات دؤرد یوز تومنه 

 اوروجدو چوخداندی گونه خوش ائل دیبیلمه خان 

 ائوینده یاتدی توتدو، یئدی گوندوز چوخو هوپ 

 گؤروشدو گئتدی گئجه خلق افطار گئچیب 

 اوال شنلیک گون بایراما، بئش ایدیک گؤز تیکمیش 

 فروشدو پیش جهایله دئدیلر اوچ لیکشن 

 آپارسین عزرائیل شاعری گئجه گلمیشدی 

 سوووشدو چکدی آلتینا ال بوغونون چکدیم 

 بیل اؤزون« یالقیز» مگئدیره من دئدی بودفعه 

 قوروشدو ، مرجسن لیبوسفر گئتمه سمگل 

 جکدوشه توودان اؤزو یانماقدادی چون یاندیران

 جکدوشه یاندیقجا، آالودان سیشعله جکسؤنه 

 دوو وئرمیر هیچ دهخلقه گؤتوروب میدان اوکی 

 جکدوشه اودا دوودان بیرگون جکلر نئجهگؤره 

 پوسکؤرور اود کیبئله نفسیندن اژدها تک 

 جکدوشه هوودان آیناسی جکگیزلنه نفسی 

 گزیر دیللرده ، آدیبیرباخ هریئره چوو سالیب 

 جکدوشه چوودان سانی -آد  صداسی سس یاتاجاق 

  ایتی خنجردن سسی تک قیلنج دی سؤزو کسگین 

  جکدوشه جکدیر سؤزو سوودانیهکسمه لیبکوته 

 گئت تورکوده ، دئیریییر اَذهبامر ائیله عرب 

  جکدوشه هر اوچو، رودان« برو»فارسجا دستور  

 دردیندن گیرودور یازیر ائل جانی یالقیزین 

 جکدوشه گیروودان سیندی جانی جام اونداکی 

 آتیبدیر ریب، اوز دؤندهکوسوبدو مندن بختیم

 یاتیبدیر دوشوب هایاندا یورغون گئدیب بیلمم 

 وطنده ساخالسین باش اومنله دیگئچمه خوش 

 آتیبدیر ، جبراً منیگؤتوردو قاچدی باشین 

 رگیندیده دوشوب ، ایتگیندیللی - اللی بیچاره 

 باتیبدیر - ایتیب دیر گئدیبدیر، گؤزدن او گئتمه 

 قارا دوشوبدور گلیبدیر، یاکیراست توفانه 

 چاتیبدیر ، سرمنزلهاؤلوبدو، یاکی مبیلم 

 گئچیردیر عومرون تک من غمیله ائل ده غربت 

 ـ جانا قاتیبدیر ، او جانایله رقیبیم یاکی 

 بختین تاپیلدی آخیر، بیرگون رسنگؤره« یالقیز» 

 ساتیبدیر سانما سنی گؤردون وطنده گلدی 
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 عاطف

1324 

 

 اؤز میللی ده، هلهایللرینده سون عصرین جی-20بیز 

 خوشبخت ساخالدیغمیزا گؤره قورویوب خصوصیتلریمیزی

، ، اوبامیزین. ائلیمیزینریکاوالبیله بیری مللتلردن ساییالن

دورو -، دوماحساسالری پاک وطنداشالریمیزین

 خالقین بیزیم لیغیقانلی و ایستی ، هومانیستدویغوالری

 ساییلیر. خصوصیاتی گؤرونن ترامالرا الیقاح

هنر و  نگئده لیایره بوگون خصوصیتی بیز بو صمیمی 

 و اثرلرینده قلم یارادیجیالریمیزین یولالریندا اوالن ادبیات

، اوبامیزدا ائلیمزده بونونال یاناشی دهجه، ائلهبیلیریک گؤره

 - ، آغریمازلیقالری، چاتیشمانیسگیللری ناوال بیله

 ادبیاتیمزین چاغداش ، ظفر و اوغورسوزلوقالریآجیالری

. آالبیلیریک لریندننمونه صنعت ندئیله صداسی عکس

 عموم لرینماینده حقیقی شعریمیزین بیزیم دههله

 چاالن موضوعالرینا دایرقلم اوالن کلیگره نینکوتله

 شاعرلریمیزدیرلر.

، یئرقازانان خصوصی اؤزونه شعرینده ز آذربایجانبی 

 شعرینه« قاراداغ» کاراکتر داشیان ویو کوتله قاباقجیل

 قاینایب ، آنا طبیعتلهنینشعری قاراداغ، یئتیرنده دیقت

 اوالن دهاحساسالرال محیط اوالن ده، چئورهقاریشدیغینی

 سیغیندیرا بیلدیگینیمصراعالرا  احساسلی لیکلریلگؤزه

هنر و  لیایره بوندان ایل اوچ. اللیبیلیریک باشا دوشه

کلیبر ماحالیندا  نینسیبؤلگه قاراداغ اوالن اوجاغی ادبیات

دنیایا گؤز  ایشیقلی سیندهعائله بیرکندلی آدالنان« کالن»

 شاعرلریندن احساسلی او ماحالین« عاطف»شاعر  آچان

اوخوجو سو  نینسیشعر مجموعه ایلک دیر. بیز اونونیبیر

اولسادا  سیتجربه ایلک اونون« شعر گوزگوسو. »اولدوق

بیلیر. رهگؤسته مهارتینی قالیبلریمیزده کالسیک شاعرین

 چاپ لریندهشعر کیتابیندا و تبریز نشریه نچکیله آدی

تاالشدادیر.  شهاو همی وئریرکی ، نشانشعرلری اوالن

 آرزوسیندادیر. مکلیلهایره همیشه

شاعرلریمیز  نبیله یهلیلهیولالریندا، اییره هنر و ادبیات 

اوغورالرینا دوغرو آتدیقیمیز آدادیمالردا اؤز  صاباحالرین

 ین«عاطف»جکلر. شاعر  رهگؤسته تأثیرلرینی مثبت

 و بشریته اینام جگه، گلهانسانالرا حؤرمت شعرلرینده

 .تاپابیلیریک آرزویالرینی سعادت

 سیندهچرچیوه نینشعری قاراداغ اثرلرینی بیز اونون 

داهادا  سینیسوییه آراشدیردیقدا، شاعریمیزین

 جان . شاعریمیزهریکبیله باشا دوشه اولدوغوکیمی

شعرلر  احساسلی قلمیندن ، الهاملیآرزوالیب ساغلیغی

 شعرلرینی احساسلی اونون ردیم. ایستهییریکزلهگؤ

 .تاپشیراق اوخوماقال سؤزو شاعریمیزه بیرلیکده

  

 «حسرت» 

 منه توخویوب بیر کوینک بو فلک 

 حسرت ، ناخیشیدوگون-داغ سایاسی 

 ،تک چای چیرپنیر دالغالی گیماوره 

 حسرت ، کدر، آخیشیسکوتو غم 

 

 اولمور اولو دونیانین ؤرمکگ سونون 

 اولور کولو دونیانین چوخ کؤزوندن 

 تنتیدیر، یولو دونیانین نیسینه 

 زار، یوخوشوحسرت-آه ائنیشی 

 

 قووراسیندا سورتولور عومور زامان 

 میرسو اولور ده سیندهکوره حسرت 

 اودآلیر کؤمور آتشیندن کاوره 

 حسرت آلو، یاخیشی-اود یانیشی 

 

 گردیشی فیرالنیر چرخین ترسینه 

 کیریشی ینقیریلیر یای ظولمدن 

 ایشی دونیانین دیرسه بئله« عاطف» 

 حسرت ایشی سئوینجدیر، چوخ آز ایشی 
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 تجنیس

 

 ائدسین یاتاق قوی ینیاوره نیسگیل

 هر وفاسیز یارا، دان دئمه سررین 

 سیندن بیتیشمه نامرد ملحمینه 

 یارادان سوزوله مرد اوخونا، قان 

 

 ، تاظولمه دؤزه انسان کگرهنیه 

 ، آتاظولم مینه باسا اوزنگیسین 

 ظولماتا نامرد، دوشه دوستاخائین 

 ساچا یارا، دان ایشیق مرد اوزونه 

 

 سینا، سن باشدان دوستو ازل« عاطف» 

 ن، سسینه ائتمه قالخان هرناکسه 

 سننه سین گئدسن مرد یولوندا اؤلوب 

 امداد اوالر یارادان اوردا سنه 

 

 باریشماز سندن داهی کوسوب کؤنلوم

 حاصاری اوچولوبدور محبتین 

  قیربسان چکیب صاپین گیمیناوره 

 ، ها، ساریها، چنگله دوزلمیرکی 

 

 بو تاغا چکدیم زحمت معماریدیم 

 بوتاغا قالدیم حسرت باغوانییدم 

 بوتاغا قونانمادیم بولبولیدیم 

 اولودو ها، ساری رنگیم عشقیندن گول 

 

 سنساری کؤنلون سینیق ین« عاطف» گل 

 سن ساری یاد کیمسیه چؤویرمه یؤن 

 سن ساری ائتمه طرالنا غنیم شوخ 

 اوجاتماها، ساری عومور بویو گل 

 

 

 

 

 نیامی مفتون

1306 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

اؤز  شاعیر کیمی باجاریقلی تاریخیمیزده معاصر ادبیات

 هنر و ادبیات لشدیرنزیروه گون به گون اقتدارینی

 لرلهلیکیئنی اوخوجوالرینا همیشه یولالریندا اؤز دؤرونون

 اوالبیلن جوابده ایله مضمونلو شعرلری دولو اوالن

 دیر.« امینی مفتون» دهبیری شاعیرلریمیزین

 آذربایجانیمیزین اوالن للیکلر بئشیگیگؤزه اؤنجه ایل 73

 نینچایی جیغاتی تؤکولن اورومو گؤلونه آخیب اتکلریندن

دونیایا  دهبیر عائلهاوالنمشغول لیکهاکینچی ساحیللرینده

و شعر  بری ایللریندن جوانلیق ایلک مفتون گؤز آچمین

 اوجاقالریندا احترامالرال قارشیالنا بیلیبدیر. اوزون ادبیات

 لیکدرس اوالن شامل دؤورونه مُدّتلر اورتا تحصیل

 ساییالن گیبهگؤز به تبریزین قهرمان کیتابالریندا اونون

 اوخوجو اوالن شعرینین قاالسینا یازدیقی ارک

احساسالرایال  درین وطنداشالریمیز، اوستاد شاعیرین

 تانیشدیرالر ایلهشعرقابلیتری دهجهائله

ثبوتا  باجاریغینی بیر شاعیر کیمی قدرتلی او همیشه 

 لیآشیق» اونون قاباق بوندان ایل یئتیریبدیر. ایگیرمی

 سینینشعر مجموعه یازدیغی آنادیلیمیزده آدلی« کروان

« امینی مفتون»شاعیر  . هومانیستاوخوجوسو اولدوق

 کروان لیآشیق» یازدیغی اؤلچو سونده عروض فارسی

اوخوجو  بیرداها گئنیش لرینیدوشونجه کیتابیندا درین

و  کالسیک آرتیق عصردن . یاریمچاتدیرا بیلدی لرینهکوتله

اونودولماز  نوعلرینده بوتون شعرفورماالرینین چاغداش

 کدهایند بوگونه مینیا مفتون اوالن اثرلری
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اولوبدور. او حقیقتاً  مؤلیفی لرینکیتابالر و مقاله بیر چوخ 

 و فورماالرین موضوعالرین اوالن اویغون لرینهطلب زامانین

 شاعیرلریندیرندیر. موفق

جنابالرینا  امینی شاعیریمیز اوستاد مفتون قاباقجیل 

 .ییرم ایلهامالر دیله ، شیرینحیات عومور، شن اوزون

  

 رباعیلر
 چیچکلی گلیبدیر، گول باهار یولدان

 ایواندا، بیر قیرمیز اتکلی دوروب 

 ائتمز عزیزیم فرق رنگی شرابین 

 کلیاوره آغ اولسون کدیر ساقیگره 

 

 دادلی ، ساققیزالر نهآغزی اوشاقلیق 

 دادلیچیخما یارپیزالر، نه بوالقدان 

 داد وئرمز بوگونلر زاد وارکی چوخهن 

 !دادلیدادسیزالر، نه او گونلر بئیله 

 

 وار بوران داشبئلده چنلی عزیزم 

 وار یوز قوالن گلمیش نسله دان دورآت 

 دیر« بئلچنلی»بیر  ، بوشدهگونلوم منیم 

 وارجنون بیر عاشق اوندا تکجه کی 

  

 ایله آغلیغی ، اوزلر، بوجامیایچک

  ایله ساغلیغی عشغین رنگی قیزارداق 

 باسمشیدیر و الکین دنیانی سویوق 

 ایله کلر داغلیغیواردیر اوره غم نه 

     

 دیرنکوره قیزغین بیر یامان چون زامان

 ندیرسوره ساخالیاندیر، کیم اونو کیم 

 ، شهرده، کندهاوچور یئللرتکین 

 دیرنهوره دیر، ایت گئچن کروان دئییر: 

     

 ایواندا عمه دیر خالچاسین سالیب 

 عمه جزوه ، الیندهشالده بئلین 

 وار، یادگار لیق، بیر سؤزومعزیزیم 

 ، دا انمهسن ر مین، ایهآتا مینمه 

 یانار

1347 

 
 

 

 

 

 

 

 

 یندهلرساحه هنر و ادبیات عرضینده ایل یرمیای اؤتن 

شعر  . داها آرتیقاولدوق شاهدی دگیشیکلرین گئنیش

 دئییه کیمی شاهدی نیناوغورلو ایللری سینینساحه

شاعیرلریمیز  گنج چاتمیش یهعرصه ، بو دؤوردهکی بیلیرم

 اثرلرین و محتوالی ، دولغونلگؤزه ـ بیریندن بیری

 شاعیرلریندن وفقم دؤورون اولدوالر. همین شاعیرلری

 دیر.« یانار»شاعیر گنج ده بیری

 دونیایا گلن شهرینده اردبیل لیایره بوندان ایل اوتوز اوچ

 اوّللریندهب نینایللری گنجلیک« یانار» بهمنی عبداله

اولدو.  شاعیرلریمیزدن آلقیشالرال قارشیالنان الیقینجه

 ادبیات بوتون شعرلری احساسالرال دولو اوالن اونون

و  قازانا بیلدی ماراغینی و ادیبلرین ، شاعیرلرینسئورلرین

و  احساس پاک اوخوندو. اونون اثرلری سئویله ـ سئویله

بعضاً  اوخوجوالرینی قابلیتی شاعیرلیک ایله لریدوشونجه

 شعرینین فورماالردا آذربایجان . کالسیکحیرتلندیردی

 سونرا سربست« یانار» ساییالن شاعیری گنج قلیباجاری

اوغورال  سیناقدان نیشعر فورماالریندادا اؤز باجاریقی

 ، ائلسیسئوگی وطن اوالن یندهاوره . اونونبیلدی گئچیره

 آرزوسو اؤز انعکاسینی سعادت و انسانالر اوچون قایغیسی

بیلیبدیر. ائده کسدونیاسیندا ع یارادیجیلیق ین«یانار»

 اوخوجوسو اولماق نینلریشعر مجموعه اونون

، عومورو ایلهاملی . شعریپرلیته گی. اورهآرزوسیندایام

 .اوخویاق ؛ شعرینینورلو اولسون

 

 سرتلیکده یوخوشالری 

 بیر قایادی هربیری 
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 بویول 

 دیر بیر گونشه 

 بویول 

 آیادیر پارالق 

 دئیل ائنیش گئدیشی بویولون کی یاخشی نه 

 بوکولنلر دیزلری 

 رلرگئده اونو انیب 

 یوخوشالری چیخیریق 

 یولالر یورورالر بیزی 

 ییر ییخابیلمه آنجاق 

 یولالر اومیدیمیزی 

 ، دوروروقیخیلیریق 

 میز برکییباراده 

 ، داشا دؤنورمیرهده 

 آیاغیمیز آلتیندا 

 ؤرونوریولالر عاجز گ 

 آددیمالری آتیریق 

 آددیمالر اؤنونده سرت 

 قورخوالر چؤکور دیزه 

 اییر بیزه باش اؤلوم 

 آددیمالری آتیریق 

 تاپداالنیر غرورالر 

 آددیمالر اؤنونده سرت 

 یولالردا یورولورالر 

  

 وطن اوچون سنین

 

 ، سیزیلدارامآغالرام

 وطن چون سنین مگوهلل 

 دفعهمین گلسه مالزی 

 وطنچون سنین ماوهلل 

 

 باخسا یاد ایری سنه 

 فریاد قوپار کؤکسومده 

 بیر ائوالد نکئچه جاندان 

 وطن چون سنین اولالم 

 

 کباغلیدیر اوره سنه 

 کدیله نه کامسیز نه سن 

 چیچک بیر آغ اوالرام 

 وطن چون سنین سولالم 

 

 !انسانو  بنؤوشه

 

 آچیرالر، لر گولبنؤوشه

 ،کیمیالله 

 نرگیز کیمی 

 نیرلر،لر بزهبنؤوشه 

 بیر قیز کیمی نکؤچه گلین 

 دسته دسته 

 بویوبسته نینبنؤشه 

 ،ظریف 

 ،اینجه 

 ،یینجهاوره للیگیگؤزه 

 ،دؤزومو یوخ 

 قیشا، یوخ داوامی 

 قارا 

 لر قانادالنیربنؤوشه 

 

 هبنووش

 او باهارا بوباهاردان 

 ؛دیبینده آتیرالر کول بوی 

 عومور سورور اونالر خوشبخت 

 دیبیندن لر کولبنؤوشه 

 گؤرور، یئری 

 گؤیو گؤرور 

 قولتوقالردا یاشاسادا 

 دئییل بیر مان گوللر اوچون 

 ، سنهماندیر منه بو ایش 

 کیبنؤوشه 

 دئیل انسان 
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 ثالث سلیمان

1324 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قاراداغ اؤز احساسالرینی ایللر بویو تبریز شهرینده اوزون 

 قوشما قالیبلرینده اوالن قالیبی موفق نینشعری

 اینجه« ثالث سلیمان»شاعیر  اوخوجوالرینا چاتدیران

 دیر.بیری شاعیرلریمیزین خیاللی

 قاراداغ بریزلهت قاباق بوندان ایل آلتیاللی ثالث سلیمان 

 شنیئرله دهقوغوشدوغو نقطه بیرینه ـ بیر نینلریبؤلگه

 اولوبدور. عومرونون آنادان کنددهآدلی« سیآرپادره»

 ثالث شاعیریمیز سلیمان آرخادا قویان باهارینی بئشاللی

 مطبوعاتدا احساسلی اوالن چاپ ایللرینده انقالب ایلک

 -. ائلیمیزینکیشالریندا گؤستردیچیخی شعرلریله

 دیر.بیری ائوالد الریندان ، صفالیکش قایغی یوردوموزون

 ر شاعیر انساندیر.او، اوزو گوله 

 سالینام ائوه یوخسول پاالز اوالم» 

 «منه اوال ربو حیات اوندا شیرین 

 خالق ایللر بویو شعریمیزین اوزون ایله شعری مخمس 

 . او بیر چوخگؤستردی اولمادیغینی غافل یندانحیات

 کدهدیر. ایندییهو دوبیتلر شاعیری ، گرایلیقوشما، غزل

 تواضع اونون میشدیرسهچاپا یئتیرمه سینیشعر مجموعه

 شعرینده اونون آسیلیدیر؛ احساسالر ال بیرگه کارلیغیندان

 واردیر. عریتش لآرزوالر و گؤزه ، شیرینخیال درین

تبریز  و استعدادینی اؤز باجاریغینی ثالث سلیمان 

ثبوتا یئتیریبدیر.  ایله شعرلری اولونان درج لریندهنشریه

 . قویآرزوالییرام جکعومور، اوغورلو گله اونا اوزون

 .کگؤره شعرینده ، اونوندهنی گی ایسته شاعیرین

 

 وار ییایسته
 

 ساچالرینی ریبس گونش 

 بوداغینا آغاجالرین 

 وورور کبزه باهارفصلی 

 یاناغینا چیچکلرین 

 اؤتور   شن ـ شن شیدا بولبول 

 بوداقالردا یارپاق یاشیل 

 وار قاینارلیق کیمی قانیم 

 ، بوالقالردالردهچشمه 

 بوشالدیغی دولوب مسینه 

 هاواسیندان بوصاف یازین 

 دویمور گؤز اوخشویان کؤنول 

 صفاسیندان یاییالقالرین 

 بو بوساطال یئر   اوزونده 

 باهار ای سن قال ابدی 

 یندهاوره شاعیرینده 

 وار آرزو ایستگی بئله 

 

 سحر

 

 نسه بو دونیایه رینیگؤزله آچدین

 آخشامی بیر قیش ، شاختالیبورانلی 

 ؛خبری بو خوش کولکلر پایالدی 

 هامی سئویندی تک ، آنانتک آتان 

 ؛وطن اوبا، سئویندی - ائل سئویندی 

 قویدو یاناکی پاپاغین داغالر چال 

 دیر آنجاق بئله حیاتی بشرین 

 تویدو؛ اولسا، بیرینده یاس بیر ائوده 

 نگولدوره ، دوداقنسئویندیره کؤنول 

 الجاقساناو ، سناولدون سن بو ائوده 

 تک آنان ناموسو، عاری قوروسان 

 پارالیاجاقسان اولدوزو کیمی دان 

 ؛اوخو دوشون ، درسمکتبه بؤیو گئت

 قان جگین، گلهکئچمیشین وطنین 

 ؛اوبانین - ائلین اول شریک دردینه 
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 اولسا یان ، الزمسئوین ندهسئوینه 

 العزیز با بویو ای حیات چالیش 

 طبیعتینه قویما شر قاتیشسین 

 ؛سنبسله حؤرمت ائللره قلبینده 

 سعادتینه یوخ زوال امینم 

 آنجاق لیشینگه بو دونیایه نینسه 

 کدری - غمی کلردناوره سیلدی 

 آرزوسو بو دور کؤنلومون منیمده 

 سحری خوشبخت ائللرین اوالسان 

 وطن

 طنباشا بو و باشدان

 دیر اوشاقالربیزیمکی 

 همیشه وطنسیزی 

 آیاقالر اؤتن یولدان 

 ، چایالریبوالقالری 

 قانیمیزدیر، قانیمیز 

 ، چؤللریدنیزلری 

 ییمیز، جانیمیزاوره 

 گتیرسه هجوم دشمن 

 داغالرینا دایاننیق 

 زهر اولوب بیر آجی 

 جاالننیق یینهخؤره 

 بویو وطنسیز حیات 

 بیر آنیمیز لماسیناو 

 اونو عزیز سانماغا 

 ائدیر وجدانیمیز حکم 

 

 یتنها یس یستكلیمژده اوالم ا

 یتنهب یئردهاوالم سوسوز  چشمه

 ساالم وطنه یقاوالم ائش چیراق

 منه یاتاوالربو ح یرینش اوندا

 

 یاندیرام یاود اوالم جهالت بیر

 یرامدوشوندوره م قاند قانمایانی

 یرامآند ینه د ارکان ید یهانس یول

 منه   یاتاوالربو ح یریناوندا ش  

 

 یچاپام اوجا داغالر یمیک فرهاد

 یم باغالر یرهاوالم گوللن د باهار

 یآغالر یم قاراالر بیرلشدیره

 منه یاتاوالربو ح یریناوندا ش 

 

 یللرهد یشالنم یفیلاوالم ق آچار

 مرهم اوالم قابار چاالن اللره

 ائللره جانال باشال قوللوق ائده م

 منه یاتاوالربو ح یرینش اوندا

 

 اوالم آرزوسونا چاتانا یولداش 

 آتانا یوردونواوالم اؤز  اؤلوم

 قاتانا یاوالم دوست آراس زندان

 منه یاتاوالربو ح یرینش اوندا

  

 یاگئده م اوزاق ائله اوبا قوناق

 ینایابرکده بوشدا س یمن ائللر

 ییاده اولسام تان یساولسام پ یاخشی

 منه یاتاوالربو ح یرینش دااون

********************* 

 

 تابی
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 چوخ اوجاقالری شعر و ادبیات آنا تبریزین ایللرده سون 

 اولوبدور. تک یغینجاقی نینشاعیر و یازیچی سایلی

شاعیر  کند و شهرلریمیزین بیر چوخ بلکه یوخ تبریزین

 لرهجذبه اوالن تبریزده تچیالریو ادبیا ، یازیچیباالالری
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 یاشلی گنج اورایا توپالشا بیلیبلر. داها آرتیق گؤره

 دیرلر. شاعیرلریمیز تبریزده

 شعرلر یازان و شیرین احساسلی آنا دیلیمیزده تبریزده 

 اوتوز بیرینجی عومرونون ده بیری شاعیرلریمیزین

تا( دیر. )بی فریمحمد جع اوالن سورمکده باهارینی

 تورکجه« تابی»شاعیر  ایستکلی نائده فارسجا تخلوص

 حیات شیرین شعرلرینده شعرلر یازیر. اونون لگؤزه

 تبریزلی دونیاالر یئرلشیبدیر. اصیل و شاعیرانه سیفلسفه

، بیر شعرلرینده نین«تا بی» دونیایا گلن سیندهعائله

 باشا دوشه باغلیلیغی یندا اوالنآراس طبیعت شاعیرله

یارادیجیلیقال  یاشاییب تبریز شهرینده . ایندیبیلیریک

یاناشیر. او  اهمیتله شعریمیزه« تابی» اوالن مشغول

 ، محتواسینا، تکرارسیزلیغینا دیقّتلیکلرینهلگؤزه شعرین

 ییبدیر.چاپا یئتیرمه سینیشعر مجموعه دهیئتیریر. هله

، اؤز چیلپاقلیغیندان آنا طبیعتین« تابی»شاعیر  گنج 

 گئیدیریر. اونون دویغوالرینا دون مصراعالریندا اوالن

 همیشه گؤرونور. قوی لرینشانه لیکیئنی شعرلرینده

 جکگله کی. یقین، یولو اوغورلو اولسونایلهاملی قلمی

 :کوئره یمیزهشاعر ، سؤزو گنجاوالجاق نسیللرین یئنی

 

 اومود یولو
 

 واردیر یول مین گیلهسئوگی

 بویادا مین 

 واردیر هر یولوندا، سئوینج 

 واردیر ایستک 

 یول گئدن من 

 ، دویغولودوریاشیللی یام 

 آدی یولون یندییمبه 

 اومود یولو 

 تانیرام بو یولو بیر من 

 بیر سئوگیلیم 

 زوموزدؤرد گؤ بیزیم چونکی 

 ، دویغولودوریاشیللی یام 

 خمیچم سئوگی

 ییمدیلهمنیم 

 یاساسی سئوگی 

 وورغونالر کؤرپوسو 

 کدیرایمه باش 

 یالوارماقدیر، یالوارماق 

 اوشاقالرینا زامان

 ساتیرالر قورشون 

 ساتیرالر ایلغیم 

 اوشاقالری زامان 

 قوشماجاالر دئیرلر لیریک 

 ملیقبوچارشیدا ساغال 

 آلینیر ایلهرییهده انسان 

 قمرلر صنعی وحیاتیمیزی 

 اوتوروبالر یهمحکمه 
 ائدیرلر سایارالر ثبت بیلکی لریو بو محکمه 

 یهجهگله 

 

 قورو آغاج 

 

 ، قارا بولودقارا قاباق 

 دنیزلره باغیریردی قییها چکیب 

 ، آچیلیردیقیوریالرکن کیمی ایالن 

 لرهکاوره چولغادیردی غینیآجلی 

 شالالقلیردی داشی داغی قیشقیرارکن 

 ییردیتیتره اولوب آغاجالر اسولغون 

 قورو آغاج بیرمحتشم 

 

 دایاناراق اوردا پوالد کیمی آنجاق 

 بؤلدوقارا یئلی ایکی تکی قیلینج 

  یاردی بولودوندا باغرین 

 گولدو سحر چیخیب گونش 

 سمالرده لندیرناالرا فرحدو 

 

  ، گوللر آچدیچایالر آخدی 

 عطیر ساچدی تئله قیزیل 

 لندیسپه عطری شنلیک 

 هر بیریانا دوالناراق 
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 لیال کحالی

1356 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ائدن اثرلر بخش لعصرلر بویو ادبیاتیمیزا گؤزه اوزون

و  پاک ان نیناؤز دویغوالری لریمیز، همیشهشاعیره

 نسیغینا بیله قالیبلرینه صنعت قیسملرینی احساسلی

 چاتدیرمیشالر. فورماالرال بیزه

 حزین ان دؤورلریمیزین لریمیز کالسیکشاعیره قادین 

 سون موضوعالرینی آغریدیجی کاوره ، انلرینیناله

 آنا دیلیمیزده لیکدهیادگار قویموشالر. ایندی نسیللرینه

 کیمی لریسالله نسلین لریمیز همانشاعیره عرلر یازانش

 عصریمیزین آیالریندا اوالن گؤرونورلر. قورتاراجاق

 سئورلریمیزین لر یمیز ادبیاتشاعیره بیر چوخ عرضینده

 نینآلقیشالریال قارشیالندیالر. اونالر اؤز دؤرلری

رلر یازماقال اث قیمتلی کیمی و ادبیاتچیالری لریشاعیره

بیر بیلیبدیرلر. هئچ ائده الده رلرینیدئیه طرفیندن خالق

 اولماز، سون نیهاؤده کیمی خالق رینیدئیه صنعتکارین

 ردیر.دئیه وئردیگی سؤز خالقین

سیرا  -آرا  اثرلرینی لریمیزینشاعیره یاشلی گنج 

 نسلین جگن . همینبیلیریک مطبوعاتیمیزدا سیر ائده

 اوالن سیندنبؤلگه زنگان دهبیری لرینینشاعیره باجاریقلی

 تحصیل عالی دیر. او، ایندی« لیال کحالی»میز شاعره گنج

 احساسلی دیللرینده و تورک اوخوماقال برابر فارس ایللرینی

 اونون شعر دیلی نسلین شعرلر یازیر. یئنی و قابلیّتلی

اوغورلو  دیر. اونونبیری بارز خصوصیتلرین اوالن اثرلرینده

 موفق دئییه جکگتیرهاؤزوایله زامان جگینیگله

 . کائده مراجعت شعرلرینه میزینشاعیره

 ایدی دووارالر داش

 دووارالر داشدان 

 لرنفس ایستی چینینده دووارین 

 اودلو اؤرکدن چیرپینان اسیردی 

 دئیلدی داش کیشی 

 آغلیردی کیشی 

 ایدی دوواالر داش 

 دووار داشالردان 

 ایدی داش دئدیلر کیشی اوزاخدان 

  

 آتا

 

 قاپییا ساری اوشاقالر قاچیردی 

 !گلیردی ، آتاچؤلدنایدی آخشام 

 باخیردی درین گؤزلری آتانین 

 گؤزوندن ایکی - ندهگوله دوداغی 

 !ایتیردی ، تئزدهردیگئچی خیال مین 

 سپیردی ائوه ، شنلیگیباخیشی 

 ، بیر ـ بیر اوپوردواوزون اوشاقالرین 

 دردلرین قاالن قاپیدا، آتانین 

 ؟!چکیردی نئجه سیز کوچهز، سسدینمه 

 

 قالی 

 گلدیلر اِئوه گون نکسه قالینی 

 دئدیلر اولوب گؤزل، نهرنگلینه 

 ،، گؤیدن، گؤیودهشدنگون سارینی 

 رنگینی یاشیل لردنمئشهآلیب 

 آلیب ، یانار گوللردنقیرمیزالری 

 ،لر توخونوبگئجه 

 ،اوندان قارانی 

 ؟آلیب ، هارادانآمما بوایشیقی 

 اوزونه باخدیالرقیزین سوروشوب 

 داها گؤزلری دیلر قیزینبیلمه 

 دنییر قارا گئجهسئچمه ایشیقی 

 دنوئرمه جواب باغالدی گؤزلرین 

 سیخدی ، الیندهیارا بارماقالرین 

 یاواشجا بوغازدا اوتدو آجینی 

 سوروشدو! بو؟ بیریگئدره یهنئچه 
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 (1918-1917) لریفعالیت  الریناورمیه و اطرافیندا ائرمنی و آسوری

 ( سیفاجیعه  )جیلولوق
  دوکتور باریش متین

 ینباس ائلچکؤچورن: ع

 

  اؤزت  

 روسیه سونرا اینقیالبیندان بولشویک 1917 اوکتوبر  

 بیرینجی وضعیت بو  .چکیلدی کنارا ساواشدان

 اینگیلیس، روسیه، ایللرینده ساواشی دونیا

لره، ف موناقیشهموختلی آراسیندا آلمان و  عثمانلی

دن فاکتیکی ساواشا صحنه اوالن ایراندا او جومله

لری اوچون اوستونلوک تأمین ن قووّهتورک و آلما

الری، ائتدی. سؤزو گئدن مودّتده تورک قوشون

ایران داخیلیندن قافقازالرا یؤنلمگه باشالرکن، 

نین بوشالتدیغی اینگیلیس ده ایراندا روسیه

لری اله گئچیرمگه چالیشدی. اینگیلیس، بؤلگه

لریندن اؤنجه ایرانین قوزئیینی ایشغال تورک قووّه

سینه باخمایاراق بو ایش اوچون مهئتمک ایستها

ایله  عسگری گوجونون یئترسیز اولماسی سببی

اورمیه و اطرافیندا توپالنماغا باشالیان ائرمنی و 

الر دا بو الرا دستک وئردی. ائرمنی و آسوریآسوری

 موسلمان دینج و لرینهقووّه تورک  لرده کی بؤلگه

   .یئتیردیلر قتله چوخونو بیر سالدیریب یهاهالی

 اینگیلیس، اورمیه، آسوری، ائرمنی،:  سؤزلر آچار  

  عثمانلی،جیلولوق روسیه،

  گیریش  

 نیناینقیالبی بولشویک 1917 اوکتوبر دهروسیه  

نی اؤنملی سئیری نینساواشی دونیا سی،گئرچکلشمه

اؤلچوده دَییشدیردی، بو وضیعیته حاضیرلیقسیز یاخاالنان 

نین ساواشین گئدیشاتینا لریوتّفیق دؤولتموتّحید و م

سینی ضروری حاال لرین تعیین ائتمهدایر یئنی سیاست

لری اوچون لیکله موتّحید دؤولتگتیردی و اؤزل

ه د   لریجک اؤنملی دَییشیکلیکاوستونلوک تأمین ائده

باشیندا لر، تزار سونراسی ایشاورتایا چیخارتدی. بولشویک

متینی چئویردیکدن سونرا موتّحید اوالن کرنسکی حؤکو

مه قراری آلدی و لری ایله ساواشا دوام ائتمهدؤولت

سی طلب ائتدیلر. بو ایستک کس موقاویلهآتش

کس تاریخینده آتش 1917دسامبر  15سینده نتیجه

 چاتیشماالر  کیلریندهایمضاالندی و بوتون روس جبهه

 تووسکلی-برست تاریخینده 1918 دسامبر 22. دایاندی

 دؤولتی، عثمانلی ماجاریستان،-اوتریش آلمان، شهرینده

 لریگؤروشمه باریش آراسیندا لربولشویک و بولغاریستان

 لرینگؤروشمه تاریخینده ده1918 مارس 3 و باشالدی

باغلی موقاویله ایمضاالندی.  ایله آدی شهرین  آپاریلدیغی

سینده ایرانین لیتووسک موقاویله-برست

 تورپاق و سیائدیلمه رعایت سیاستینه طرفسیزلیک 

 ایله اینگیلیس اوچون بونون) قورونماسی بوتونلوگونون

 یهبؤلگه اوچ ایرانی ایلینده 1907 آراسیندا روسیه

ره موذاکی ده سیمسله( لغوی نینموقاویله پارچاالیان

 تورک و روس آذربایجانداکی گونئی و  اولوندو

. ائدیلدی قبول سیلهمس سیچکیلمه گئری نینعسگرلری

 دههله ایله روسیه دهبؤلگه دَییشیکلیک سؤزوگئدن

 اوچون آلمان و دؤولتی عثمانلی اوالن حالیندا موناقیشه

 عثمانلی چیخارتدی، اورتایا وضعیت بیر اوستون

 شرق نیندؤولتی

 بیر بؤیوک باخیمیدان  سیزلیگیتهلوکه  نینالریحودود

 و روس بری دناؤته یکیم قالخدیغی اورتادان تهلوکه
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 جوغرافیاالریندا ایسالم آلتینداکی تحکّومو اینگیلیس

 ایران اوالراق باغلی سیاستینه ایسالم ایتّحادی یورودولن

-برست. ائتدی تأمین آرتماسینی نوفوذونون  کیاوزرینده

سینه دایر آلینان سینده ایرانین تخلیهک موقاویلهلیتووس

 ایظهار نیندؤولتی عثمانلی"  قراردان ممنون اوالن شاه،

 "ممنونیّتی دویدوغو دندوستانه حیسّیاتی دیگیائیله

 تلقرافال گؤندردیگی ایشلرینه خاریجه عثمانلی بیذات

  .بیلدیردی

 1917کتوبر او باشالماالری چکیلمگه ایراندان روسالرین   

الرین بولشویک اینقیالبی و اؤلکه ده قاریشیقلیق

النیر. بو اثنادا گونئی آذربایجاندا و استباشالدیغی دؤنمه ر

الرینداکی نین اولودوغو ایران تورپاقروس عسگرلری

لرده، کندلرده اوتوریته بوشلوغونون اورتایا شهرلرده، قصبه

نین چیخماسی و آساییشین پوزولماسی، ایران حؤکومتی

اوتوریته قوراجاق ژاندارما و پولیس گوجوندن محروم 

له بیر قاریشیقلیق اورتامی یاراندی. بو اولماسی سببی ای

وضعیتده اینتیظام و بیرلیگی پوزوالن حتّی معاشی بئله 

ین روس عسگرلری یاغماغا باشالدیالر. تأمین ائده بیلمه

ونئی ایران گ قوروالن طرفیندن اینگیلیس گونئی ایراندا 

لری کوماندانی اوالن سِر پرسی مولزورث پولیس قووّه

الری ایله باغلی آلدیغی تاالنچیسایکس ، روس 

ده اوالن بیر دوستوندان آلدیغی لرینی او سیرادا تبریزحیسّ

 روس مینلرله بورادا…"  ائدیر؛ ایفاده بئله دایاناراق  مکتوبا

الرینی، نی، سورساتلریتوفنگ عسگرلر، بو. وار عسگرلری

 بوتون  جکاشیاالرینی و آتالرینی و پوال چئویره

. گئدیر شیلینگه بیرنئچه آتالر. ساتیرالر رینیالتجهیزات

 هدیه تکجه آتالر کی باهاالشیب قدر قیمتی یئمین آنجاق

 ایران، شیمال و غرب اصلینده، "..دَییر  وئرمگه

 بو روسالرین اوزوندن ضعیفلیگی نینحؤکومتی

  وضعیتیندن چوخ ضرر چکدیلر.

 تورک الرینداتورپاق ایران و چکیلدیگی روسالرین  

 یارانماغا اورتامین بیر   اویغون داها اوچون لریقووّه

 آیالریندا مارس و فوریه 1918 دؤنمده بیر باشالدیغی

 بوالقساووج الرآسوری و لرائرمنی یاشایان ایراندا

الرینی اله ا روسالرین سیالحاطرافیند( مهاباد گونوموزده)

اشالدیالر. گئچیریب اورمیه و دیلمان اطرافیندا توپالنماغا ب

نین اؤنوندن چکیلن لریسیندن، عثمانلی قووّهوان بؤلگه

الر ایله سؤزو گئدن ایران ائرمنی و ائرمنی و آسوری

سینده بیرلشه رک یئرلی الری اورمیه گؤلو چئورهآسوری

لرینه قارشی ساواش یه و عثمانلی قووّهموسلمان اهالی

نه الری گؤردولر. بو وضعیت اوزریحاضیرلیق

 یه اورمیه سیندنبؤلگه وان هم ده لریقووّه  عثمانلی

 گونئی سیندنبؤلگه رواندوز و اربیل ده هم دوغرو

  .گئچدیلر حرکته دوغرو قافقازا و آذربایجان

سالرین رو ده بؤلگه طرفیندن ظابیطلری عثمانلی  

لر لرله باغلی موشاهیدهوئرنسی زامانی باشتخلیه

الرا افیق یوخاری کوماندانلیقموتمادی اوالراق موو

 اوّلیندن نینآیی دسامبر ایلین جی-1917 چاتدیریلیردی. 

 قدر اورتاالرینا نینآیی ژانویه ایلین جی-1918

 افندی صادق کشفیاتچی اوالن همداندا و( سنندج)سنه

موشاهیده و ائشیتدیکلری اساسیندا  طرفیندن

نجی جی ایلده بیری-1918ژانویه  11حاضیرالدیغی و 

 موصول گؤره راپورتا گؤندریلن مودیرلیگینه  شؤعبه

-1917 دسامبر 12( دنبؤلگه) روسالر "  سیله؛واسیطه

 دسامبر 26 و باشالدیالر چکیلمگه گئری ایلده جی

 ".قالمادی عسگر بیر هئچ قدر ایله جی-1917

 
 ائرمنی دهبؤلگه سونرا سیندنچکیلمه روسالرین. 1  

    لریفعالیّت آسوری و

 و ائرمنی توپالشان سیندهبؤلگه اورمیه دؤولتی عثمانلی  

 قارشی اونالرا و ییرایزله یاخیندان فعالیتینی الرینآسوری

 پاشا خلیل کوماندانی اوردو. 6 چوخ داها جهد هانسی هر

گؤتوردو.خلیل پاشا، موصولدان  اوزرینه اؤز

 یناتاریخینده رواندوز قروبو کوماندانلیغ 1918.ژانویه.22

گؤندردیگی تلقرافدا ؛ چئشیدلی ایستیخبارات 

بوالغین تخلیه الریندان ساققیز و ساووجقایناق

نین ده تخلیه نین آنالشیلدیغی و اورمیهائدیلدیگی
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جگینی ایفاده ائتمیش و بو خبرلرین ائدیلمیش اوال بیله

الر طرفیندن تأیید جک ایستیخباراتچییه گؤندریله بؤلگه

 وضعییتی و قووّه الرینآسوری ائرمنی،"  ی وسینائدیلمه

 اهمیت ایستحصالینا معلومات حاقیندا

 1918.ژانویه.22. ائتمیشدیر ریجا  "سینیوئریلمه

 گؤندردیگی، کوماندانلیغینا اوردو ایکینجی تاریخینده

لر یز و ساووج بوالغین بوشالدیلدیغینا دایر گلیشمهساقق

لقرافدا ، حاقیندا بیلگی وئردیگی شیفره ت

 بو دایر فعالیتینه الرینآسوری و ائرمنی  کیدهبؤلگه

 تاریخینده 1917 دسامبر 15) ائدیر؛ ایفاده لریبیلگی

 "  (ایمضاالنان آراسیندا روسیه ایله لریدؤولت موتّحید

سینه توفیقاً یی مخصوصهنین مادّهنامهموتاریکه

 حدی جیواریندا شمدینان اوزره، ائتمک تداریک ارزاق 

 حوسنی طرفیندن روسالر کؤیلولریمیز گئچن  فاصیل

 و ائرمنی دوالشان موسلحاّ ده لرایسه گؤرموش موعامیله

 قورتارا اؤزلرینی. ائدیلمیشلردیرقتل طرفیندن الرآسوری

گؤره اورمیه جنوبی اطرافیندا ایکی  لرینهایفاده لرینبیلن

ز روس مین قدر ائرمنی و آسوری واردیر. بیرینجی قافقا

 پروتستو قازاق اوردوسو کوماندانی نزدینده بو موعامیله 

 پاشا، خلیل  ".آلینمادی جواب هنوز. ائدیلمیشدیر

 1918.فوریه.5 گؤندردیگی وکالتینه کوماندانلیقباش

نین روسالر طرفیندن تخلیه رمیهاو تلقرافدا شیفره تاریخلی

ائدیلدیگینه دایر گلن خبرلره باخمایاراق اورمیه 

لرینی الرین قووّهخینالرینداکی ائرمنی و آسورییا

آرتیرماغا چالیشدیغینی، شهرین اله گئچیریلمه سی 

جک بیر حرکتده هرهانسی بیر پیس اوچون گؤروله

یه داها گوجلو بیر مک و اورمیهوضعیته مئیدان وئرمه

دسته ایله گیرمک اوچون ایشغالین بیر موّدت 

ویاخود وان سینی ریجا ائتمیش لنمهائرته

 باشالنماسی حرکته طرفیندن اوردو. 3  کیسیندهبؤلگه

 ایستیقامتینده اورمیه آیریجا. بیلدیرمیشدی گرکدیگینی

 عشایردن  کی قوزئیینده اوچون اولماق قووّتلی داها

وشوندوگونو، فصلین عشایرین د ائتمگی ایستیفاده

حرکتینه و معیشتینه موساعید اولمادیغینی، داها چوخ 

نین ه آیریلماسی مؤضوسونو سینجار )سنجار( عملیاتیقووّ

  سینه باغلی اولدوغونو عالوه ائتمیشدی.لنمهنتیجه

 ایران، ایله، سیچکیلمه ایراندان روسالرین اینگیلیس،  

الری اؤزلرینه موسلمان هیندیستانداکی و افغانیستان

قارشی ساواشین باشیندان بری آیاقالندیرماغا چالیشان 

لری اوچون هم بو ی و آلمان دؤولتعثمانل

 قافقازا ده هم جک،بیله گئچیره فعلیاتا الرینی آماج

 روسیه و جکائده الده الرینیپترول باکی اوزاناراق

ورتایا ا زمین بیر موساعید جکبیله چاتا الریناموسلمان

دیر. مودافیعه ناظیری چیرچیل هنین فرقیندچیخدیغی

اسی شرقده اورتایا چیخان بولشویک اینقیالبی سونر

 هیند و ایراندا. دیرشرقده  تهلوکه باشلیجا…"  وضعیتی

 قوروماق لرینیمنفعت یناینگیلیس اوقیانوسوندا

. دَگرلندیرمیشدی ایله سؤزلری  کی شکلینده   "الزیمدیر

لر اوزرینه اینگیلیس، روسالردان بوشاالن لیشمهگ بو

لرین شدیر. اینگیلیسیه عسگر گؤندرمگه قرار وئرمیبؤلگه

گونئی ایرانداکی محدود ساییداکی عسگرلری خاریجینده، 

سی اولمادیغیندان و ان جک یئترلی قووّهقوزئیه گؤندریله

نین اولدوغو بغدادین گونئی لرییاخین اینگیلیس بیرلیک

ده آذربایجانا اوزاق اولماسی سببی ایله ایلک مرحله

 تورکلری ویا مکاؤنله تعروضونو تورک بیر موحتمل 

 بیرلیگیایش  کی دهمنطقه او ایله آماجی دوردورماق

 عسگر موزدور و الریآسوری لری،ائرمنی اولدوغو ایچینده

 عسگرلری و ظابیط قاچان اوردوسوندان روس اوالراق

اق، تعلیم و تربیه ائتمک اوچون بیر تشکیالتالندیرم

و بو سینه قرار وئریلمیشدی عسگری هئیتین گؤندریلمه

 اورمیه  هئیتین باشیندا ژنرال دانسترویل گتیریلمیشدی.

 تشکیالتالندیرما الریآسوری و ائرمنی اطرافینداکی

 الریلوقکونسول اینگیلیس و آمریکا مؤوضوسوندا

لی ی یوکسک روتبهایک سوردورورکن لرینیفعالیّت

 دنیزینده خزر هدفی و  ظابیطدن عیبارت 12کوماندان و 

 باشقا بیر اوالن چاتماق یهلیانز اوالن هریش لیمان بیر

 یوال ایله  اوتوموبیل اوزره گئتمک ایرانا بغداددان دا قروب

 احتشام اوالن سفیری عثمانلی ایرانین  .چیخمیشدیر

لر،ایراندا اوالن نگیلیسای گؤره سینهایفاده نینالسلطنه

روس عسگرلری کوماندانی ژنرال باراتوفدان روس 

نین داها اؤنجه ایشغال ائتدیگی اراضی نینعسگرلری

یه قدر روس  لر طرفیندن ایشغال ائدیلینجهاینگیلیس

لری اوچون یاردیم عسگرلرینی ایراندان چکیلمه

م ایقدا دایر مؤوضویا بو  میشدیلر.سینی ایستهائتمه

سینده یایینالنان بیر خبره گؤره باراتوف، روس قزئته

نین و لریده قالمیش، ظابیطاینقیالبیندن سونرا اورمیه
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 و عاجیز ائتمکدن تأمین  نین معاشینیعسگرلری

 بیرلیکده ایله معیتی اوچون قورخدوغو لردنبولشویک

 معیتینده باراتوفون. قاتیلمیشدی لرینهبیرلیک اینگیلیس

سی الرین تعلیم و تربیهلر، ائرمنی و آسوریبیطظا  کی

سی ایرانی تخلیه ائتمهنین ایله مشغول اولوردوالر.روسیه

الریندا هم ده ایران اوزون مودّتدیر هم عثمانلی تورپاق

لری ایچینده موتّفیقی اوالن و موستقیل دؤولت اولما امل

الر اوچون خیال قیریقلیغینا لر و آسوریداشییان ائرمنی

نین سبب اولموشدو. آنجاق قیسا مودّت ایچینده روسیه

.اوردو کوماندانی خلیل 6و. یئرینی اینگیلیس دولدورموشد

 تاریخینده 13,04,1918 کوماندانلیغینا  .فیرقه6پاشا، 

 یهایندی طرفیندن اوردوسو عثمانلی تلقرافدا؛ گؤندردیگی

ن ائدیل الده حرکاتدان ائدیلن قارشی لرهائرمنی قدر

سی لرین روسالرین چکیلمهیه گؤره ائرمنیتجروبه

لرینی و ته دایر گؤروشجگی موناسیبسونراسیندا بیلدیره

سی گرکن سیاستی ده سونراسی اوچون تعقیب ائدیلمه

لرین روسالردان آچیقالمیشدی. بونا گؤره ائرمنی

سی ایله لنمهدیکلری یاردیمین و دستگین انگلگؤزله

 ایندی لرینائرمنی  لری بوتونلوکله سیناجاقدیروحیه

 آز و دیرعیبارت موقاویمتدن و لیقداغیدیجی ایش گؤردوگو

 . مومکوندور گلمک غالیب قارشی اونالرا ایله قووّه بیر

 لرائرمنی گؤره؛ ائدیلدیگینه ایفاده تلقرافدا گئدن سؤزو

 طرفیندن الرآمریکالی و  فرانسه  اینگیلیس، ایرانداکی

جاقالرینی اومید ائدیردیلر و اونالرا قوشولماق اوال حیمایه

  ییردیلر.فورصتینی گؤزله

 دایر اطرافینا و اورمیه نینلریقووّه رکتو. 2  

  حرکاتی عسگری

 آسوری و ائرمنی سونراسیندا سیتخلیه روسالرین  

 داها بؤلگه یوغونالشدیغی نینلریفعالیّت نینلریدسته

. اوردو کوماندانی 6ولموشدور. ا سیچئوره و اورمیه چوخ

تاریخینده رواندوز قروبو  13,2,1918خلیل پاشا 

لیک تلقرافدا، گؤندردیگی آلتی مادّه دانلیغیناکومان

سینی تخلیه بوالق منطقهروسالرین اوشنو، پاوه، ساووج

لرین تشکیالت لری اوزرینه اورمیه اطرافیندا ائرمنیائتمه

 گرک"  رک؛قوردوقالرینا دایر خبر آلیندیغینی بیلدیره

 و آنالماق اوالراق نیظامی سینیتخلیه ایرانی روسالرین

 و تشکیالتی ائرمنی یارانان داخیلینده ایران گرکسه

 موجاویر حودودوموزا ایرانین تشبّوثاتی، اینگیلیس

 حاقیندا ایمکانی تداروکو ارزاق و احوال  کیسیندهمنطقه

ندوز قوروبو پاوه، اوشنو، روا اوچون آلماق معلومات دوغرو

لرینه قووّتلی ظابیط کشفیات قولالری مرگَور، ایستیقامت

 سفرلری کشفیات بو. وئرمیشدیر امرینی  "سوره جکدیر.

 کشفیات دوروموندا الشیلماسیقارشی روسالرال سیراسیندا

 آغ داشییاجاقالری یانالریندا نینالریکوماندان قول

مک آماجی وضعیتی گؤزله عومومی رک،گؤستره بایراغی

لرینی، گئری دؤنوشده ایله مأمور ائدیلدیکلرینی سؤیلمه

نین گؤز آردی نین بوسقو قورما احتیمالیلریمنی دستهائر

 آیریجا قدر خطینه اورمیه میاندوآب،  سینیمهائدیلمه

 قطعاتی اوردو تشکیالتی، ائرمنی رک گؤندریله الرجاسوس

میشدیر. خلیل سینی ایستهمهائدیل الده بیلگی حاقیندا

 12,3,1918 . فیرقه کوماندانلیغینا6پاشا، موصولدان، 

تاریخینده گؤندردیگی تلقرافدا دا؛ اورمیه 

 لریفعالیّت لرینائرمنی  کیسیندهبؤلگه

 اورمیه اوزره اولماق ایشغالی تحتی لرینائرمنی"  حاقیندا

نی . یالنیز اهالیمائتمه اهمیّت لرینهائتمه تجاووز جنوبونا

الر لرین چیخینتیتهدید و یاغما اوچون موتفرّیق دسته

 دَیرلندیرمه بیر  کی شکلینده  "اخیلینده دیر.احتیمال د

 ایسه بونا"  دا اوالراق ایلگیلی تدبیرله آلیناجاق یاپاراق،

 و حیمایه اهالینی رکائده ایشغال اوشنونو بیزیم

بیر وضعیت آلماقال مانع  رکائده ایستیفاده الردانآتلی

سینده ائرمنی و دئمیشدیر. اوشنو بؤلگه "اوالبیلیریز.

ائولرینی یاندیرمیش و  نینالر، موسلمان اهالیسوریآ

الر موسلمان اهالینی ده قتل ائتمیشدیلر حتّی قاراپاپاق

ده مسکون بعضی موسلمان تورکلری ده کیمی بؤلگه

اؤزلری ایله بیرلیکده حرکته مجبور ائتمیشدیلر. خلیل 

تاریخینده  26,3,1918 .اوردو کوماندانلیغینا3پاشادان 

. اوردو کوماندانلیغیندان یازیالن بیر تلقرافا 3و  گؤندریلن

جواب اولماسی موحتمل اولدوغو بیلدیریلن 

 24,03,1918سیندن گلن کوماندانلیق وکالتی جلیلهباش

لی امری احتیوا ائدن تلقرافدا؛ نؤمره 4242تاریخ و 

سینده لیکله اورمیه گؤلو چئورهعثمانلی دؤولتی، اؤزل

 اوچون مکلهانگل لرینیلیّتفعا لرینائرمنی  کی

 تاپاجاق تشکیل اهالیدن موسلمان یئرلی داآذربایجان

-قارص  جگییوروده موشترکاً اوردوالرین. 3 و. 6 لرلهقووّه

 باشالتماغی حرکت بیر ایستیقامتینده ایروان

.اوردو 3.اوردو کوماندانی خلیل پاشا،6ارالشدیرمیشدی. قر
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سینده وشترک حرکت اؤنجهجک مائدیله کوماندانلیغینا

 دایر  لرینهوضعیت  لرین ایران داخیلینده کیائرمنی

 ولیعهدی ایران گؤره؛ نیلدیگینهاؤیره بیلگیدن وئردیگی

 ایران بؤلوک بیر ائدن حرکت تبریزدن کوماندانلیغیندا

دا توققوشما اولموش لر آراسیندا خویسی ایله ائرمنیهقوو

اچماالری اوزرینه لرمغلوب اوالراق قو ائرمنی

 ایشغال طرفیندن ولیعهد کندلری ائرمنی  کیدهبؤلگه

 کوماندانی فیرقه. 6 دایر احوالینا نیناورمیه. ائدیلمیشدی

 27,03,1918 گلن کوماندانلیغینا اوردو. 6 دنخئیری

یه گؤندریلن و و ایکی آی اؤنجه رواندوزدن اورمیه تاریخلی

لرینی احتیوا ائدن یئنی دؤنن ایکی جاسوسون ایفاده

 الرسیالح  کی الینده نیناهالی ده اورمیه"  تلقرافا گؤره؛

 اهالی بعضی و توپالنمیش طرفیندن لرائرمنی

 آمریکا بیر ده اورمیه. قویالمیشدی یئره الرینیسیالح

یر ده فرانسه کونسول وکیلی مؤوجود اولوب، ب و کونسولو

وداخیله لرین ایشینه مفرانسه کونسولونون ائرمنی

دیگی و آمریکا کونسولونون اؤتدن بری اورمیه ده ائتمه

 یاردیم یه ایقامت ائدن زنگین بیر دوکتور اولوب فقیر اهالی

 پئیان اوسسی دهخریطه قوزئیینده نیناورمیه. ائتمیشدی

الراق گئچن مؤوقعده روسالر طرفیندن او شرفخانه

ورمیه بوراخیلمیش کولّی سیالح و تجهیزات اولدوغو و ا

ائرمنی  1,000دن مارشیمون کوماندانلیغی آلتیندا 

 1500نین ده ایران والیسی یه حرکت ائتسهبؤلگه

الری قارشیسیندا مغلوب سوواریدن عیبارت قوشون

اولموش و دیلمان ایستیقامتینده چکیلمکده ایکن ایکی 

اؤلو و چوخلو  500سینا اوغرایاراق عشیرتین سالدیری

وئرمیشدی. ایندی اورمیه ده و دیلماندا  میقداردا دا اسیر

قدر ائرمنی مؤوجوددور و بونالرین فرانسه و روس  2,000

لری توفنگی ایله ایکی توپ و ایکی موسلسل توفنگ

ین امری ایله نسیجلیله وکالتی کوماندانلیقباش  "واردیر.

. اوردویا 3. اوردو طرفیندن وان ایستیقامتینه گؤندریلن 3

. 4یندا علی احسان )سابیس(ین اولدوغو باغلی و باش

قاال اوردو وانی اله گئچیرمیش و سارای و باشقول

. اوردودان 6دیر. لری تعقیب ائتمکدهایستیقامتینده ائرمنی

اورمیه ایستیقامتینده حرکت ائتمک اوزره تخصیص ائدیلن 

دان حودودو ده رایات5,4,1918نین بیر تابورو دا موفرزه

اوشنو ایستیقامتینده، دیگر اوچ تابورو دا گئچمیش اولوب 

اربیل ایله رواندوز آراسیندا یورویوشده دیر. موفرزه 

نین ایشغالی اوچون اوشنوده توپالندیقدان سونرا اورمیه

اوردو کوماندانلیغی . قول13جکدیر. خلیل پاشا، یهلهلیایره

 لها ینوان  گؤندردیگی تلقرافدا . فیرقه کوماندانلیغینا6و 

 وان رکائده ایفاده ممنونیّتی دویدوغو سیندنگئچیریلمه

 جیوارینداکی اورمیه لرینائرمنی چکیلن سیندنبؤلگه

. 4 اوالن تعقیبده اونالری وضعیتده سیبیرلشمه لرلهائرمنی

یا دوشه یمّات باخیمیندان سیخینتیموه اوردونونقول

نی ایشغال میهنین عاجیالً اور. فیرقه6جگی و بو سببله بیله

. فیرقه 6میشدی. بونون اوزرینه سینی ایستهائتمه

کوماندانی خئیری، خلیل پاشادان 

 اوچون ائتمک مودافیعه شهری لرینائرمنی  کیدهاورمیه

بو باخیمدان  آلدیغینی خبرلر حاقیندا توپالشماالری

سینی طلب ائتمیشدی. بوالغا بیر بؤلوک گؤندریلمهساووج

. اوردو و بو اوردویا باغلی 3یه دایر اورمیهخلیل پاشادان 

الرینا اورمیه اوردو کوماندانلیق.قول4

 حاقیندا وضعیتی لرینائرمنی  کیسیندهبؤلگه

 دهاورمیه ،28تلقرافدا گؤندردیگی تاریخینده 13,04,1918

مین  4، 3لری کومانداسیندا ینگیلیس و فرانسه ظابیطا

یکیسی عادی اولماق اوزره سئری آتیشلی، ا 2ائرمنی ایله 

لرین توپ، بیر نئچه موسلسل توفنگ اولدوغونو، ائرمنی 4

کم گونئیینده  30-20نین نین اورمیهلریقاباقجیل دسته

فاده ای اولدوغونو سلواتیده ماشان، هازمالر، خان، رشا  کی

لر، اینگیلیس اوردوسونا قوشولماسی ائتمیشدی. ائرمنی

میش آنجاق ایران ایجازه ایستهاوچون ایران حؤکومتیندن 

الری ترک اتتیکدن سونرا بونا ایجازه حؤکومتی سیالح

جگی جوابی وئریلمیشدی. بو دؤنمده اورمیه وئریله

 سیندهبؤلگه موصول گونئیده لرینائرمنی  کیسیندهبؤلگه

لرینه لری ایله توققوشان عثمانلی قووّهاینگیلیس قووّه

الر گلمگه باشالمیش و یستیخباراتسالدیراجاغی یؤنونده ا

سینی اله گئچیرمه دیلمان بؤلگه-بونون اوزرینه اورمیه

مئی  10اوردو اوردویا وئریلمیشدی. قول. قول4سی وظیفه

یه دوغرو حرکت ائتمیشدی. انور ده اوشنودن اورمیه1918

تاریخینده  11,05,1918 . اوردو کوماندانلیغینا6پاشا، 

سینه لرین موصول بؤلگهرافدا؛ ائرمنیگؤندردیگی بیر تلق

. 4 دانیشاراق  ایستیخباراتدان  کیسالدیراجاقالری یؤنونده

 ائتدیگینی امر حرکتینی اوزرینه اورمیه اوردونونقول

جولفا اوزرینه -نایروا ده  نینبیردسته زاماندا وعئینی

دن مهسینی و قافقاز حؤکومتیندن ایجازه گؤزلهیورومه
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 ریجا لیکله سینی اؤزلین ایشغال ائدیلمهنتبریز خطی

 اوشنو و رایات طرفیندن اوردو. 6. ائتمیشدیر

 حرکته عسگری دوغرو یهاورمیه ایستیقامتینده

 لشگر. 6 مارشیمون، پاتریکی آسوری حاضیرالنیرکن

یغینا بیر مکتوب گؤندره رک عثمانلی دؤولتینه کوماندانل

یندن لیقدان بحث ائدیب و روسالر طرفباغلی

قاندیریلدیقالرینی و کوردلره قارشی اؤزلرینی مودافیعه 

یرک آمان ائتمک مجبورییتیده قالدیقالرینی سؤیله

لرینه میش آنجاق قیسا مودّتدن سونرا عثمانلی قووّهایسته

ده دیلمانی ژوئن 18اوردو . قول4یئنیدن سالدیرمیشدی.

انلی عثم اله گئچیرمیشدی. دیلمانین و سلماس دوزونون

سیندن سی اوزرینه قافقاز جبههنین الینه گئچمهلریقووّه

 جولفادان لریقووّه ائرمنی  کیسیندهگلن آندرانیک، ایداره

 دوغرو گونئیه اوزریندن خوی رکگئچه چایینی آراز

 تبریز آماجی لرین مگه باشالمیشدی. ائرمنی لهلیایره

 ایله لریقووّه ساینگیلی ینلهلیایره قدر  سینهبؤلگه

 قافقاز و ائتمک مغلوب لرینیقووّه عثمانلی رکبیرلشه

 لریقووّه عثمانلی فقط. دؤنمکدیر گئری سینهجبهه

 دنوئرمه ایذین سینهبیرلشمه لرلهاینگیلیس لرینائرمنی

نین قوزئیینه دوغرو چکیلمک وب ائده رک آراز چاییمغل

تاریخینده  1918ت آقوس 22مجبورییتیده بوراخمیشدیر 

 وکالتینه کوماندانلیقباش شهبندرلیگیندن سنه)سنندج( 

 کیرمانشاهداکی لریناینگیلیس تلقرافدا؛ بیر گلن

 بوالقساووج لریناینگیلیس و گتیردیگی یهسنه لرینیقووّه

قوزئیه دوغرو حرکته گئچمک اوزره اولدوقالری  داها و

لر سونرا اینگیلیسایستیخباراتی وئریلمیشدی. بیر مودّت 

کم  10اورمیه خطینه قدر چاتمیشدیالر و تبریزه -رشت

  مسافه ده باسمیج کندینه قدر یاخینالشمیشدیالر.

 تاریخینده 06,05,1918 پاشا، انور وکیلی کوماندانباش  

 ینده اوالن اوچونجو اوردو کوماندانلیغیناسجبهه قافقاز

تبریزده گؤندردیگی تلقرافدا گونئی آذربایجان و 

 یاراتدیقالری اطرافدا او لریناینگیلیس و ائرمنی  کی

 قدر اولدوغو مومکون و چکمیش دیقتی الراداشقینلیق

 بونون و سینیگؤندریلمه قیته بیر قووّتلی تبریزه سورعتله

تبریزه قدر گلن ترن یولونون اله  قافقازدان اوچون

. 46میشدی. پاوه ده اوالن سینی ایستهگئچیریلمه

. 6تاریخینده  03,06,1918لیگیندن یستیخبارات ظابیطا

گلن تلقرافا گؤره؛ عثمانلی دؤولتی  اوردو کوماندانلیغینا

سی اوزرینه اینگیلیس نین تبریزه دوغرو یؤنلمهلریبیرلیک

الری شهری ترک ائتمیش و تبریزده لوقو فرانسه کونسول

 لیعثمان. باشالمیشدی ائتمگه فرار ده لرائرمنی  کی

 اله اؤنجه لردناینگیلیس تبریزی مودّتده، قیسا لریقووّه

 قاراچام، داش،تیکمه میانه، سونرا داها گئچیرمیش

 شیدّتلی لریاینگیلیس لریندهمؤوقع  تورکمنچای

دوغویا چکیلمگه مجبور یگونئ سیندهنتیجه الرساواش

  ائتمیشدی.

 سونراسی لریچکیلمه ایراندان روسالرین لر،اینگیلیس  

 الرالآسوری و ائرمنی  کیسیندهبؤلگه اورمیه طرفدن بیر

 یرکنهدفله کسمگی اؤنونو نیندؤولتی عثمانلی رکبیرلشه

 اورادان ویالیتینی رشت یولویال قزوین-تهران طرفدن دیگر

 انزلینی شهری لیمان یئرلشن زی ساحیلینده دنی خزر دا

 دؤنمده او و تماغیچا  یاباکی یولویال دنیز رکگئچیره اله

 شهری رکبیرلشه لرلهائرمنی ساخالیان اللرینده شهری

 گؤرکملی رشتینن آنجاق. پالنالمیشدیالر ائتمگی ایشغال

 احمد آقا گیالنلی ایله خان کوچوک میرزا لریندنشخصیت

لری آراسیندا آقا برلیک ائتدیگی، سؤز صاحیبره خانین

جی شیخ سید عبدالوهاب، آقا سید محمود، آقا حا

ین محمدحسن، آقا شیخ علی، آقا شیخ محمدحسین

اولدوغو و گیالندا اورتایا چیخان ایچلرینده بعضی تورک 

نین ده اولدوغو بیلینن جنگلده یاشاماالری لریظابیط

لر حرکتی سببی ایله بو آد ایله آنیالن جنگلی

 اؤنملی قارشی لرهاینگیلیس و لرهائرمنی  کیدهبؤلگه

 داخیلینده ایران لرینجنگللی. آپارمیشدی رلموباریزه

 حاقّیندا الریآماج اؤز لردهنامهبیان داغیتدیقالری

 و حوریّت نینلریوطن هدف؛ گؤره یهبیلگی وئردیکلری

رین چئوره موسلمان الایرانلی و آلماق گئری ایستیقاللینی

سینه انگل اوالن ایله یاخشی گئچینمه قونشوالری

ارشی موقاویمت و موحاریبه ائتمکدن لره قاینگیلیس

عیبارتدیر. عثمانلی دؤولتی، ایراندا کی مشروطیت 

لری زامانیندا اؤن پالنا چیخماغا باشالیان میرزا حرکت

ن ساواشی هنوز قارشی لرینهفعالیّت روس  کوچوک خانی

سی میش، روسالرین چکیلمهباشیندان اعتیباراً دستکله

سی .اوردو کوماندانلیغی واسیطه6لیکله سونراسیندا دا اؤزل

لری لر گؤندرمیشدی. قووّهایله سیالح و دگرلی هدیه

 خان کوچوک میرزا اولمایان الده حاقیندا کسین بیلگی 

قازا قاف رشتدن لریناینگیلیس لر،جنگلی  کی رهبرلیگده
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سی اوچون اؤنملی اوالن منجیل کؤپروسونون گئچمه

 رشتده و  وشسینده باشاریلی اولممودافیعه

 لورن مک کونسولو رشت قویاراق ال بانکینا اینگیلیس  کی

  .توتوقالمیشدی نؤویلی یوزباشی و

 سونوج  

 روسالرین ایراندان سونراسیندا اینقیالبی بولشویک  

ایشغالی آلتیندا اوالن و  روس لیکلهاؤزل سیچکیلمه

سینه عثمانلی دؤولتی ایله روسالرین هر تورلو موناقیشه

نه اوالن ایران اوچون روس، اینگیلیس، ائرمنی و صح

آسوری تهلوکه سینی داها دا آرتیرمیشدی. تزار 

ایمپیراتورلوغونون ییخیلماسی ایله بیرلیگی پوزوالن روس 

لری سیراسیندا گئچدیکلری عسگرلری ایرانی تخلیه

لری یاغماالمیش و ائولری یاندیرمیشدیالر. ساواشین بؤلگه

اً روس اوردوسو ایچینده یئر آالن ویا باشیندان اعتیبار

 لریدؤنوش روس اوردوسونون آنادولو ایچلریندن 

 سینهبؤلگه اورمیه چکیلیب گئری برابر اونالرال سیراسیندا

ئرمنی و ا بیرلشن ایله سویداشالری  کیدهبؤلگه و گلن

الری اله الر، روس اوردوسونداکی سیالحآسوری

کی تورکلره سالدیرمیشدیالر رک گونئی آذربایجانداگئچیره

الر تؤرتمیشدیلر. اینگیلیس ایسه عامو بیر چوخ قتل

 اوالن سؤمورگه بیر اؤنملی چوخ اوچون  اؤزو

 ده هم سیزلیگینیتهلوکه  هیندیستانین

نین الینه ید گوجلریموتّح نینالریپترول  باکی

 چکیلدیگی روسالرین  ایله  مک آماجیسینی اؤنلهگئچمه

 اینگیلیس،. باشالمیشدی گؤندرمگه عسگر هیبؤلگه

 اؤنجه اؤزلریندن نیبؤلگه بوشالتدیغی روسالرین تورکلرین

 فرانسه آمریکا،- اوچون مکلهانگل سینیگئچیرمه اله

الری ی و آسوریائرمن -ایله یاردیمی نینکونسولوقالری

لرینی تربیه میشدی. حتّی ائرمنی و آسوری دستهدستکله

باراتوف کیمی روس اوردوسونون قاالن  ائتمک اوچون

لیغیندا ایستیخدام پول قارشی الرینی کوماندانلری حیصه

  ائتمیشدی.

 اورمیه لیکلهاؤزل الرینآسوری و ائرمنی  

لری اوزرینه عام ائتمهقتل اهالینی تورک  کیسیندهبؤلگه

یه دوغرو لر اورمیه. اوردویا باغلی بیرلیک3. اوردویا و 6

ده رک بو بؤلگهزئیدن و گونئیدن حرکته گئچهقو

 خوی و ائتمیش مغلوب الرآسوری و ائرمنی  کی

. گئچیریلمیشدی اله تبریزی یرکلهلیایره ایستیقامتینده

دنیزدن چاتا بیلمک اوچون   یاباکی نینلریقووّه اینگیلیس

نین ساحیلینده یئرلشن لیمان شهری خزر دنیزی

 و اوالن  سیندهبؤلگه گیالن تعروض یائتدیکلر یه انزلی

 کوچوک میرزا رهبرلیگینی بیلینن، اوالراق لرجنگلی

 مودّت اوزون طرفیندن لربیرلیک سیالحلی ائتدیگی خانین

جی ایلده -1918 اوکتوبر 30. لنمیشدیانگل  ایله باشاری

نین ایمضاالنماسی و سیموندروس باریشیق موقاویله

سینه کسین ایلگیلی مادّهیله آتشساواشین باشا چاتماسی ا

جو ایل -1914لری اویغون اوالراق، عثمانلی قووّه

سرحدیندن کناردا قاالن بیرجه بؤلگه اوالن قوزئی ایرانی 

  بوشالتمالی اولدوالر.

 الرقایناق

 Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt 
Başkanlığı Arşivi (ATASE), Klasör. 484, 
Dosya.1896, Fihrist. 001-11 

 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Irak-
İran Cephesi 1914-1918, Genel Kurmay 
Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, 
C.3, 2.Kısım, Ankara 2002. 

 BLAGA Rafael; İran Halkları El Kitabı, Yayın 
evi ve yeri yok, 1997. 

 QASIMOV Musa, Birinci Dünya Muharibesi 
İllerinde Büyük Devletlerin Azerbaycan 
Siyaseti 19914-1918. Yıllar, Adiloğlu 
Neşriyat, Bakü 2001 

 SARISAMAN Sadık, “İranlı Bir Türk Lider 
Mirza Küçük Han” Türk Dünyası Tarih 
Dergisi Mayıs 1998. 

 SYKES Percy, İran Tarihçesi Harb-i 
Umumide İran, Erkan-ı Harbiye-i 
Umumiye İstihbarat Dairesi Neşriyatı, 
İstanbul 1341. 

 YÜCEER Nâsır, Birinci Dünya Savaşı’nda 
Osmanlı Ordusunun Azerbaycan ve 
Dağıstan Harekâtı,Azerbaycan ve 
Dağıstan’ın Bağımsızlığını Kazanması 
1918, Genel Kurmay Başkanlığı Yayınları, 
Genelkurmay Basım Evi, Ankara 2002. 

 

 

 

 آچار سؤزلر

آسوری ,ائرمنی ,تاریخ ,تورک ,عثمانلی ,آذربایجان

 ,قیریمسوی ,جیلولوق ,سلماس ,هورمیا ,

 

 

 

http://elchin.arzublog.com/tag/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86/1
http://elchin.arzublog.com/tag/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%84%DB%8C/1
http://elchin.arzublog.com/tag/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%84%DB%8C/1
http://elchin.arzublog.com/tag/%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9/1
http://elchin.arzublog.com/tag/%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9/1
http://elchin.arzublog.com/tag/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE/1
http://elchin.arzublog.com/tag/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE/1
http://elchin.arzublog.com/tag/%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%85%D9%86%DB%8C/1
http://elchin.arzublog.com/tag/%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%85%D9%86%DB%8C/1
http://elchin.arzublog.com/tag/%D8%A2%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C/1
http://elchin.arzublog.com/tag/%D8%A2%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C/1
http://elchin.arzublog.com/tag/%D8%A2%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C/1
http://elchin.arzublog.com/tag/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%87/1
http://elchin.arzublog.com/tag/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%87/1
http://elchin.arzublog.com/tag/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3/1
http://elchin.arzublog.com/tag/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3/1
http://elchin.arzublog.com/tag/%D8%AC%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%84%D9%88%D9%82/1
http://elchin.arzublog.com/tag/%D8%AC%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%84%D9%88%D9%82/1
http://elchin.arzublog.com/tag/%D8%B3%D9%88%DB%8C%E2%80%8C%D9%82%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85/1
http://elchin.arzublog.com/tag/%D8%B3%D9%88%DB%8C%E2%80%8C%D9%82%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85/1
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 و امكانالری شافینكیا یئری، ایچریسینده دیللری نیاود نین دیلی ایجانآذرب

 .رئاکسییاالری طلبلرینه نین پروسئسی قلوبالالشما
Azərbaycan dilinin dünya dilləri içərisində yeri ; inkişaf imkanları və 

qloballaşma prosesinin tələblərinə reaksiyası. 
 

 آیسل قریبلی
Aysel Qəribli 

 برگردان : تانای شرقی دره جک

  
 

 دیللری، دولت آذربایجاندیلی

 آید قروپونا دیللر ملی یاخود

 اوچون دیللر همین اولوب

 اونون و) دیلده بو. مالکدیر عالمتلره اوالن سعجییوی

. دانیشیر انسان آرتیق میلیوندان اللی( دیالئکتلرینده

 یازیلی هد هم شفاهی، هم( زنگین و)  قدیم قدر کیفایت

 تورکجه آذربایجان یاخود دیلی، آذربایجان اوالن مدنیتی

 دولت( ایلدن جی -1918) اوللریندن عصرین-20سی

 دیلی ملتین بیر مستقل یا و دیل ملی اونون دا، اولسا دیلی

 یئنی سونو عصرلرین اورتا تاریخی فورماالشما کیمی

 رناعتبا دؤوردن همین  ائله. باشالییر اوللریندن دؤورون

 داغیستان گورجولر، ائرمنیلر، خالقالر  قونشو سیرا بیر

 سی واسیطه انسیت الخالق بین رئگیونون. س و خالقالری

. ائتمیشلر استفاده سیندن تورکجه آذربایجان اوالراق

-19 پارچاالنماسی، خانلیقالرا مختلیف اؤلکه نین الکین

 ایسه جنوبونون روسییا، نین شیمالی اوللرینده عصرین

 سینده نتیجه سی ائدیلمه داخیل ترکیبینه رانینای

 ملتین یاییلماغا، دیلی فارس ایسه جنوبدا روس، شیمالدا

  دفعه نئچه بیر قالمیشدیر، معروض سیخیشدیریلماغا دیلی

 دیلی آذربایجان بئله بونونال. دییشدیریلمیشدیر الیفباسی

 آذربایجانلیالری دنیا فورماالشمیش، اوالراق دیلی دولت

. ائتمیشدیر انکشاف کیمی سی واسیطه عموم انسیت ننی

 (4: باخ اوچون معلومات اطرافلی ده باره بو)

 طالعیی، نین دیلی آذربایجان دنیادا معاصر قلوبالالشان

 ملی آذربایجانلینی بیر هر کی، طبیعیدیر  تامامیله

. دیر مسله دوشوندورن دریندن باخیمیندان تعصبکشلیک

 -تصنیفات ائتدیگیمیز تقدیم یدایوخار ایسه، عمومیتله

 اوالن آید سینه سوییه یاخود قروپونا، -3 نین«ییئرارخییا»

 نظره دیگینی گؤزله طالع عئینی یوخاری-آشاغی دیللری

 پروقنوزالشدیریلماسیندا  نین جگی گله اونالرین آلساق،

 ائتمک چیخیش قناعتلردن یا و تصوور عینی  تخمینن

 .گلیر  الزیم

  دنیاداکی نین دیلی اینگیلیس وئیسللی الدینفخر پروفسور

  قلوبالالشما …»: قییمتلندیریر جور بو هئگئمونلوغونو

 دیلین بو حؤکمرانلیغی نین دیلی اینگیلیس شرایطینده

 اقتصادی، بریتانییانین بؤیوک و آمریکانین ساییالن آناسی

 همین ائتمکله استفاده لردن واسیطه حربی و سیاسی

 کی، چیخاردیر گتیریب سینه دیریلمهائت قبول دیلین

 مدنیتلرینه و دیللرینه خالقالرین  باشقا دا بونونال

 گؤرکملی(. 14. ص -10) «اولور دیمیش ضربه اؤلدوروجو

 یازیب نین سی نئچه بیر نین داهیلری دنیا» دیلچی

 گله نین دیلی آذربایجان جمله دن او ،«دیللرین یاراتدیغی

 او(. 15. ص -10) دیر فیکیرده بدبین ده باره طالعیی جک

 تلفوظ و قرامماتیکایا گنجلر ایندی» کی، ائدیر قئید

 چئینه ساققیز بیل ائله دانیشاندا. وئرمیرلر فیکیر قایداالرینا

 سوپئر، هوت، تاپ، س م س، دیلینده اونالرین.  ییرلر

 سؤز یوزلرله کیمی پورتال، دونلود، چات، موبیل، هندی،

 سؤزلر بو. وارمیرالر فرقینه الریناون هئچ کی، ایشلنیر

 ایسه دیللرین گؤتورن اونالری هجومودور، دیلین قلوبال

 (.15. ص -10) «فریادیدیر

 باشا هیجانالرینی  نین وئیسللی فخرالدین پروفسور

 دنیانین قلوبالالشان …دئییل چتین ده قدر او دوشمک

 دیلی، اینگیلیس چئوریلن سینه واسیطه عموم انسیت

 -دیل قدر دیلی فرانسیز یا و آلمان عرب، دا، ندوغرودا

 آلماق نظره الکین. یئتیرممیشدیر داهیلری تفککور

 چئویک، اولدوقجا نین دیلی اینگیلیس کی، الزیمدیر

 سی،«پولیفونییا» توتان نبضینی دنیانین معاصر ایشگوذار،

 جک بیله گیره کونکورئنسییایا اونونال سی«دیپلوماتییا»

 .یوخدور دیلده خالقال بین بیر هئچ
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 ایله مودا -دب دیلی سؤسسور دئه فئردیناند واختیله

 واسطه انسیت دیل دا، دوغرودان و.  ائدیردی موقاییسه

 ،!(حتی ادابازلیقالردان) اداالردان مختلیف کیمی سی

. دئییل محروم یندان«استیلیزاسییاالر» معاصرگؤرونمک

 دنیانین لسوناو اولورسا «داغیدیجی» قدر نه ده گؤره اونا

 معین  دیللرینه لی سوییه درجه. س و اوچونجو ایکینجی،

 حالدا هر اولماسینا داخیل چوخ یا و آز  ین«آنومالییاالر»

 همین کی، گؤره اونا ده بیر. الزیمدیر باخماق طبیعی

 اؤزو نین دیلی اینگیلیس ائله نئولوگیزملر«آنومالییا»

 و …یئنیدیر هتامامیل دئییل، حادثه تاریخی ده  اوچون

 خوصوصیتلری نیطق ائدن تاثیر «داغیدیجی» دیللره باشقا

 لی اوره طبیعتیندن نین دیلی اینگیلیس  یالنیز نین

 چونکی اولمازدی،  دوزگون ده ائتمک گومان گلدیگینی

 دیل هانسی هر چئوریلن سینه واسطه انسیت الخالق بین

 مئنتال ملتین یا و خالقین اولدوغو منسوب تدریجن،

 چیخماقال کنارا جغرافییاسیندان نین صالحییتلری

 .قازانیر عالمتلر ترانسملی

 مشاهده دوزگون تامامیله وئیسللی فخرالدین پروفئسسور

 ساده، ایللر سون دیلینده آذربایجان معاصر کی، ائتمیشدیر

 مئیل سینه دیلمه ایشله  لرین جمله مختصر حتّی

 دئییلیک کیردهفی او بیز الکن ،(15. ص -10) آرتمیشدیر

 و ساوادسیزلیغین ایشلتمک جمله قیسا یئرده هر» کی،

 دنیادان بوگونکو. «عالمتیدیر نین سیزلیگی سرشته  دیل

 دانیشیق نینکی  لرینی جمله  اوزون نین فضولی.م

 هر  اولماز؛ ائتمک طلب  ده دیلیندن یازی هئچ دیلیندن

 سترسهای عصرلرین، اورتا ایستر کی، گؤره اونا اول شئیدن

 لرین حادیثه جمله پردازلیغی دؤورلرین سونراکی ده

 وئرمه رئاکسییا  درحال شعوورون ائتدیگی، جریان سرعتله

 بیر میش گؤرونمه نین تئمپی تفککورون و اولدوغو لی

غیری  تامامیله اوچون دنیا بوگونکو  یوکسلدیگی شکیلده

 عملیات جراح  کی، اوخشاردی اونا  بو. طبیعدیر

  ،«!سکالپئل» مثال، آسسیستئنتلرینه،  اؤز دهپروسئسین

 منه اولماسا، زحمت» عوضینه« !بینت» ،«!قایچی»

 قایچینی لوطفا، ایسه، ایندی» یاخود ،«!وئرین سکالپئل

 .ائدیدی مراجعت دئیه« !گتیرین

 اؤزوموزده گون بو» نین وئیسللی فخرالدین پروفسور

 میزه هدوشونج اؤز یا و محصولالرا  اولونان استحصال

 جور  هئچ سی وئریلمه آدالرین خاریجی شئیلره اویغون

 مارکئت،-سوپئر نیگهتبار،  بوناقوا،». دئییل دوشولن باشا

 سئرویجئ جئنتئر؟ ژوب تالکسهوو؟ کلوب، مئدیکال

  احتییاج نه سؤزلره خاراکتئرلی بیلدیریش کیمی «پوینت

 دا سوال اعتیراضی( 16-15. ص -10) «سن؟ گؤره وار،

 بوتون کی، آلساق نظره الکین. بیلمز دوغورمایا قمارا

 قلوبالالشمانین  دا، اولسا پارادوکسال قدر نه بونالر،

 اوندا گلیر، لی ایره!( اوالراق  طبیعی و) طلبیندن

 اؤزونو کی، چتین دا، اعتیراضی هیجان  بو پروفسورون

 .ائدیلسین قبول آغریلی یا و دوغرولتسون

 .قالیر فاکتلیغیندا فاکت آنجاق

 باکیدان،) مرکزدن نین رئسپوبلیکاسی آذربایجان

 معاصر  کندینده بیر اوزاق.( س و دن گنجه ناخچیواندان،

 «سوپئرمارکئت» اوزرینه آچیلیب ماغازا بیر بؤیوک تیپلی

. جکدیر گله الزیم باخماق طبیعی تامامیله بونا یازیلیرسا،

 ربی اونو اهالیسی یاشلی خوصوصیله کندین همین حتّی

 …بئل آدالندیرسا  «دوکان» ایله عادت کؤهنه مدت

 مدنیتلره، عمومن و دیللره ملی قلوبالالشما چونکی

 ضیدیتلر، اولور، داخیل پارادوکسالرال ده، نؤوبه بیرینجی

  ماهیت. یارادیر قارشیدورماالر  ین گؤرونمه یا و گؤرونن

 اوچون دنیا بوتون) قلوبال کی، عیبارتدیر بوندان ایسه

 اوالن( رئگیونال) ملی  حادیثه اوالن( اونیوئرسال می،عمو

 اورتا هله.  جلب ائدیجیدیر یا و ماراقلی اوچون انسان قدر

 میفولوگییاالری،  اؤز( دؤورلرده قدیم ده ائلجه) عصرلرده

 مثال،) ائتنوسالر خالقالر، مختلیف اوالن اینامالری دینی

 یاخود ینینی،د  ایسالم( قافقازلیالر ایرانلیالر، تورکلر،

 قبول ممنوعنیتله  مدنیتینی دا یاخود دنیاگؤروشونو،

 دنیا  سوپئرائتنیک یا و سوپئرملی بیر  عمومی ائدیب

 ایرانلی تورکلویونده، تورک بئله بونونال یاراتمادیالرمی؟

 اودور.. قالمادیمی؟ قافقازلیلیغیندا قافقازلی ایرانلیلیغیندا،

  پالنئتیمیزده لیکله، لهبئ» کی، ائتمک اعالن درحال  کی،

 محو دنیانی بوتون   دا بو کی، فورماالشیر مونومدنیت

 باشقا  تئزدیر، چوخ هله ،(17. ص -10) «آپاریر دوغرو

 .مالحظه دیر  اساسالندیریلمامیش قدر الزیمی سؤزله،

 اوالن پروسئس بیر طبیعی تاریخی فیکریمیزجه، بیزیم

 مک لعنتله رحالد اونو یاخود چکینمک، قلوبالالشمادان

 .دئییل یولو چیخیش

 انکشاف سیویل «آذربایجان قلوبالالشان» باخیمدان بو

. گؤرونور( دوغرو و) ماراقلی داها بیزه موقعیی نین مرکزی
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 کیتابیندا «دوغرو قلوبالالشمایا» ائتدیگی نشر مرکزین

 بو فایداالری دانیلماز قلوبالالشمانین»  کی، گؤستریلیر

 ایداره شکلده یاخشی ان بونو و انقورخمای پروسئسدن

 آذربایجانین. مقبولدور اوچون اؤلکه لر باجاران ائتمگی

 پروسئسده بو و قالماماسی  خاریجینده قلوبالالشمانین

 ماکسیموم ایسه  نین فایداسی مینیموم، نین ضرری

(. 27. ص -5) «واجیبدیر سی یئتیرمه  دیقت اولماسینا

 دیققتی ده مالحظه بیر ئلهب  تاپمیش عکسینی اؤز کیتابدا

 انکشاف خاریجینده میز ایراده  قلوبالالشمانین»: چکیر

 اولدوغونو پروسئس بیر جگیمیز بیلمیه  ائده نظارت و ائدن

. اولونور طلب حاضیرالشمامیز جیدی بونا رک ائده درک

 محض حاضیرلیغا پروسئسینه قلوبالالشما اؤلکه میز بیزجه،

 (.25. ص  -5) «باشالمالیدیر تحصیلدن

 و آمریکا اینگیلتره، آلمانییا، فرانسا، تورکیه، آذربایجان،

  متخصیصین چوخ دن -50 آلمیش تحصیل کانادادا

 انکشاف سیویل «آذربایجان قلوبالالشان» چالیشدیغی

 قلوبالالشما،» کی، بئلدیر موقعیی عمومی نین مرکزی

 اوالراق آنالیتیک وئریلمدن، دیر نئقاتیو و پوزیتیو

 الزیم آلینماسی جدییه و ائدیلمسی حل و سی شونولمهدو

 (.22. ص  -5) «فئنومئندیر بیر گلن

 دیل  ملی ده دن جمله او موقعدن، ملی هانسی هر بیز

 اونا حتّی  ائتمسک، تقدیر قلوبالالشمانی  موقعییندن

 تاریخی-طبیعی بو بئله، قالخساق یه ائلمه اعالن  محاریبه

 لری مانعه بوتون چیخان قارشیسینا حرکات-پروسئس

 اولدوغو آرزوسوندا چوخدان بشریتین و داغیداجاق ووروب

 دئسک، ایله ایفاده پوپولیار قدر کیفایت آرتیق و

 بونا ده کاپیتالیزم.  رئالالشدیراجاقدیر نی«دنیا سرحدسیز»

 دئیرلر، نئجه  مودئرنیزمله، …کوممونیزمده  آتیردی، جان

 …عیبارتدیر وندانب ایدئالی ده پوستمودئرنیزمین

 شرایطینده قلوبالالشما نین دیلی آذربایجان» کی، اودور 

 اؤلکه ده و سینه استفاده اویغون طلبلرینه زامانین

 نین«پروقرامی دولت دایر انکشافینا دیلچیلییین

 9 ایل جو -2013 نین پرئزیدئنتی  آذربایجان حاضرالنیب

 چوخ یس ائدیلمه تصدیق ایله سرانجامی تاریخلی آپرئل

 طلبلرینی، دؤورون معاصر. دیر حادثه تاریخی مهم

 سینی فلسفه نین پروسئسی قلوبالالشما  اوالراق، کونکرئت

 دیلی آذربایجان» مقصدی نین پروقرامی دولت آالن نظره

 نین قایغیسی دولت تدقیقینه و سی استفاده نین

 قلوبالالشما نین دیلی آذربایجان  سینی،-آرتیریلما

 سینی، استفاده اویغون طلبلرینه  امانینز شرایطینده

 صورتده اساسلی نین آراشدیرماالری دیلچیلیک اؤلکده

 آپاریجی دیلچیلیگین یاخشیالشدیریلماسینی،

  تدقیقاتالرین تطبیقی و فوندامئنتال ایستیقامتلرینده

 نین سعیلری یارادیجیلیق یؤنلدیلمیش انکشافینا

 جمعیتین رمعاص دیلچیلیگین و سینی بیرلشدیریلمه

 تامین سینی عالقه لندیریلمه ایله پروبلئملری آکتوال

 (.1) «ائتمکدیر

 تمامیله آنالییشینین، «قلوبالالشما» پروقرامیندا دولت

 دیگرینه بیری باردکی بو ایضاحی، گئنیش اوالراق، دوغرو

 وئریلمه اجمالی مالحظه لرین اوالن ضد  زامان  چوخ

 سندین اهمیتلی!( ملت و) دولت مهم بو الکین میشدیر،

 قلوبالالشما محض نین سببی تاریخی چیخماسینین میدانا

 اوالر دئمک پروقرامین، اولماسی( قاچیلمازلیغی اونون)

 نتیجه تاپمیش، عکسینی اؤز مدعاسیندا بیر  هر کی،

 دوشوندورن بشریتی بوتون میقیاسلی عمومدنیا اعتباریله،

( آنالیتیک)  دریندن قدر  کیفایت یه پروسئس حادیثه

 :بیلدیرمیشدیر مناسبت

 باشلیجا دولتچیلییین ملی  نین دیلی آذربایجان گون بو»

اؤلکه  تدقیقی، اساسلی و سی استفاده اوالراق رمزلریندن

  وضعییتین سینده ساحه علمی دیلچیلیک ده

 زمین الوئریشلی اوچون یاخشیالشدیریلماسی

 سرعتله انینتئخنیک و علم زاماندا عئینی.  یارادیلمیشدیر

 آذربایجان دؤورو قلوبالالشما حاضیرکی  ائتدیگی انکشاف

  نین امکانالری تطبیقی و سی زنگینلشمه نین دیلی

 ایشلرین آپاریالن ایستیقامتینده سی گئنیشلندیریلمه

 (.1) «ائدیر طلب سینی یوکسلدیلمه یه سویییه یئنی

 یخس هم باخیمالردان مختلیف ان  ایله دیگری بیری بورادا

 ده هم گلن، آردینجا نین دیگری بیری اوالن، باغلی

 :چکیر دیقتی مسله ایکی  دایانان قارشییا -قارشی

 همین و) سونرا ائتدیکدن الده مستقللیگی دولت( 1

(  رک محکملندیره  شکیلده بیر آردیجیل مستقللیگی

 هم اؤلکه ده، هم دیلینین دولت رئسپوبلیکاسی آذربایجان

  نین میقیاسی استفادسی داکنار اؤلکه دن ده

 انکشاف علمینین دیلچیلیک و سی گئنیشلندیریلمه

 شرایط ایدئولوژی -سیاسی جور هر اوچون سی ائتدیریلمه

 یاراتمیشدیر؛ امکانالر
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 ائدیر طلب پروسئسی قلوبالالشما   یعنی دؤور، معاصر( 2

 آذربایجان فایداالنماقال شرایط امکانالردان همین کی،

 داها کناردا اؤلکه دن ده هم اؤلکه ده، هم دیلیندن

مدنی  و سییاسی اجتماعی، اونون استفاده، گئنیش

  استقامتینده سی ائدیلمه تامین نفوذونون اینتئللئکتوال

 .گؤرولسون تدبیرلر

 آذربایجان دیلی آذربایجان کی، دئمکدیر او ایسه بو

 نین آذربایجانلیالری دنیا و!( دولتین) نین رئسپوبلیکاسی

 گئدن دنیادا معاصر اوالراق ثروت دیری تاریخی!( یللتینم)

 قلوبالالشما اوالراق، کونکرئت پروسئسلر، قلوبال

  مودافعه گوجلو قدر کیفایت او، و. دایانمیشدیر قارشیسیندا

 طلبلرینه، زامانین یاناشی ایله اولماسی مالک امکانالرینا

 .لیدیر وئرمه جاواب دا چاغیریشالرینا

 صاباحی دیلینین آذربایجان»: یازیر ئیسللیو.ف پروفسور

 چالیشساق قدر نه بیز. آسیلیدیر وسعتیندن قلوبالالشمانین

 تمرکزلشمه گئوسییاسی مدنی، اقتصادی، گئدن دنیادا دا،

 بو. عاجیزیک آلماقدا قارشیسینی نین تاثیری دیله نین

 یه، اؤیرنمه  دیلیمیزی آذربایجانلیالر غیری دنیادا گون

 ماراق ده  قدر او یه ائتمه استفاده یئرده ره اوندان

 سعی قدر او بونا اؤزلری آذربایجانلیالرین هئچ. گؤسترمیرلر

 (.18. ص  -10) «گؤسترمیرلر

 گؤرکملی  اوزره سی نظریه دیل یا و دیلچیلیک عمومی

 سالماق آلتینا شوبهه درحال البته، موقعیینی، متخصصین

 لره مسله سیرا ربی بئله بونونال اوزاغیق، فیکریندن

 اول، شئیدن هر  …ایستردیک گتیرمک آیدینلیق

 نین دیلی آذربایجان» یالنیز «وسعتی قلوبالالشمانین»

  داها دیلیندن آذربایجان دنیانین معاصر یوخ نا«صاباحی

 فرانسیز، آلمان، مثال،  نفوذلو، داها یاییلمیش، گئنیش

 ینن دیلی انگیلیس حتّی نین، دیللری. س و عرب روس،

 ده گؤره اونا.  جکدیر ائده تاثیر اهمییتلی دا صاباحینا

 «اول واختیندان» ده باره طالعیی دیلینین  آذربایجان

  اساس جیدی بیر ائله قاپیلماغا بدبینلییه اولماغا،  ناراحت

 اؤیرنمیه، دیلیمیزی» ین«غیری آذربایجانلیالر». یوخدور

 ماراق هد قدر او یه ائتمه استفاده یئرده هر اوندان

 بورادا،  ایسه، گلدیکده سینه مسله «لری گؤسترممه

 موجود یاخود اولماق، رئالیست قدر بیر فیکریمیزجه،

 حالدی هر  کی، بئله. الزیمدیر ائتمک چیخیش رئاللیقدان

 آذربایجان دنیادا  اول بوندان ایل بئش اییرمی -اییرمی

 ایندی کی، گلمزدی بئله تصوره ماراق قدر بو  دیلینه

 آذربایجان «یئرده هر» هامی کی، دئمیریک بیز …واردیر

 محبتیندن( خالقینا آذربایجان و) آذربایجانا دیلینی

 ماراقالر کونیوکتور بورادا کی، طبیعی ییر، ایسته اؤیرنمک

 اؤیرنیرلر آنجاق اولمایاجاقدیر؛ آز واخت هئچ و دئییل آز دا

 تونبو واختیله …جکلر اؤیرنه چوخ داها  گئده -گئت و

 اوالن بئشیکلریندن  نین مدنییتی دنیا قدیم) هیندیستان

 سی موستملکه بریتانیانین بؤیوک( اؤلکه بیر نهنگ

  نامینه حاقیقت و. اؤیرندی دیلینی اینگیلیس اولدوغوندان

 لیشینه یوکسه نین اؤلکه بو، کی، الزیمدیر ائتمک اعتیراف

 …دیر گؤسترمکده ده بوگون. گؤستردی تاثیر اهمیتلی

 اینگیلیس بیر کیمی، دئییلدیگی ظارافاتدا مشهور الکین

 میز موستملکه بیزیم سیز کی، ائدنده الغ هیندلییه بیر

 سیزین ده بیز: وئریر جاواب غورورال  هیندلی اولموسوز،

 نئجه اونونال چئویردیک، میزه موستملکه اؤز دیلینیزی

 .داوراندیق ده جور او ایستدیکسه

 بیلن یاخشی اینگیلیسجه راندارستو فرانسادا  بوگون

 یئمک دیلینده اینگیلیس قارسونونا فرانسیز بیر ایدیعالی

 ائشیتمه مزلییه اؤزونو  دفعه نئچه بیر  وئرنده سیفاریش

 .الزیمدیر باخماق طبیعی دا بونا وورورسا،

!( قورور) ایدیعا جور بو کی، اولماز دوشونمک و

 ایل مین ههل. دئییل سجیییوی اوچون آذربایجانلیالر

 عرب و) عربلره فیلولوق متفکری تورک  بؤیوک اول بوندان

 اؤیرتمک دیلینی تورک( خالقالرا بوتون بیلن دیلینی

. یاراتمیشدی ونو«التورک دیوانی الغت» مشهور اوچون

 کی، گؤسترمیشدی ایسه گیریشینده ین«دیوان»

 دیلینی اونالرین اؤترو اولماقدان یاخین اوریینه تورکلرین

 هئچ نین وئیسللی.ف پروفسور  کی، اودور …نین رهاؤی

 یه اؤیرنمه دیلینی آذربایجان ده اؤزلری آذربایجانلیالر

 اگر. بیلمز ساییال دوغرو قناعتی گؤسترمیرلر سعی

 انکشاف مختلیف دنیانین بوگون گنجلری  آذربایجان

 گئنیش دیلینه اینگیلیس خوصوصیله دیللرینه، ائتمیش

 یوکسک توتماق، یئرلرینی  اؤز تداحیا گؤستریب، ماراق

 بونو نیرلرسه، اؤیره دیللری همین اوچون قازانماق  موقعلر

 ائتمک اینتئرپرئتاسییا کیمی  امتناع دیلیندن  آذربایجان

 .اولماز

 نفوذونون الخالق بین خوصوصیله نین دیلی آذربایجان

 جلب دیقتی رولو نین «عامیلی نفت» سینده گوجلنمه
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 ملی آرتیق حددیندن نین وئیسللی.ف رول بو الکین. ائدیر

 بیرباشا ده قدر ائتدیگی گومان موقعییندن وطنپرورلیک

 نین صنایعسی نفت هئچ» عالیمین  ده گؤره اونا. دئییل

 باشقاالری سونرا و یارانان دیلیمیزده بیزیم بئله اؤزونده

 گلمک راست تیپینه جمله یا و سؤزه ایشلتدیگی نین

 دن اینگیلیسجه سؤزونو /پیپئلینئ/ ونگ بو بیز. اولمور

 ترجومه ایله ایفاده کیمی /کمری بورو) دیلیمیزه گؤتوروب

 دیلیمیزده سؤزلری /بورو/  و /کمر/ حالبوکی. ائدیریک

مالحظه . س و( 18. ص -10) «سینونیملردیر  ایشلنن

 و) نین صنایعسی نفت کی، بئله دوغورور؛ مباحثه لری

  دنیادا فورماالشماسی یارانیب(  تئرمینولوگییاسینین اونون

 بو  آذربایجانین یالنیز اولوب  حادیثه بیر گئنیشمیقیاسلی

 بین الخالق.  محدودالشمیر ایله اوغورالری  کی ده ساحه

 کیفایت کی، طبیعی و ایشلنن دیلینده اینگیلیس دیلده

 دیلینه آذربایجان تئرمینی پیپئلینئ اوالن پوپولیار قدر

 عئینی بو کی، چئوریلمیشدیر  یندهشکل «کمری بورو»

 سؤزو «بورو» الکین. بیلردی اوال ده «خطی بورو» اوغورال

 سینونیملیگیندن دیلینده آذربایجان  سؤزونون «کمر» ایله

 مقاویله عصرین بیز گر» …دئییل دوغرو ائتمک بحث

 نین مقاویله  بیرینی سؤزلردن بو ایمضاالیاندا سینی

 شکیلده بو اونو دنیا بوتون و سالسایدیق متنینه

  ده دیلیمیز کی، بیلردیک دئیه بیز اوندا ایشلتسیدی،

 شکلینده( 18. ص -10) «ائدیر ایشتیراک قلوبالالشمادا

 لرین مقاویله بین الخالق ده تعصوبکشلیک  کی

 ده قدر او باخیمیندان تئخنولوگییاسی حاضیرالنماسی

 دا اقچیخارم نی نتیجه او بورادان و. سسلنمیر منطیقلی

 عالمده الخالق بین دئمه لی،» کی، دئییل دوزگون

 دانیشماق دایره سیندن تاثیر نین دیلی آذربایجان

 پروفسورون آنجاق(. 19. ص -10) «معناسیزدیر

 آذربایجان کی، دوغرودور تامامیله فیکیرلری  آشاغیداکی

 سایه  نین خالقی آذربایجان بؤیوک ده گون بو» دیلی

 اقتصادیاتیمیزین  یولو قیسا ان ونبون. یاشاییر سینده

 آد ائدیب استحصال اؤزوموز.  کئچیر اولماسیندان قودرتلی

 دنیایا بیرگه محصولوموزال بیزیم آد همین  بیلسک، وئره

 (.19. ص -10) «بیلر یاییال

 مختلیف تئخنولوگییاالرین معاصر خصوصیله اقتصادیاتین،

 نفوذ خدانچو آرتیق باخیمیندان آدالندیرما لرینه ساحه

  نینکی دیللری بوتون دیلی اینگیلیس ائتمیش

 دئمک باشقا، آدالردان اهمیتلی ائتنوقرافیک قاباقالمیش،

 ائتمک ایفاده( ادالری) آنالییشالری بوتون کی، اوالر

 .ایدیعاسیندادیر

 سوال بیر بئله متخصیصلرده اوزره قلوبالالشما ایسه بو

 دیلده سیهان پوستیندوستریئنس هومو»: دوغورور

 -5) «دیلینده؟ اینگیلیس  یالنیز دوغرودانمی دانیشاجاق؟

 جاواب «عادی -غیری» بیر بئله سواال همین  و(. 123. ص

 ده قدر او  قالماق تاخیلیب  سواال بو اصلینده،» : وئریلیر

 پوستیندوستریئنس هومو کی، اودور اساس. دئییل اؤنملی

  بو. دیر کدهچئوریلم مارکاسینا یئنی قلوبالالشمانین

 ده پروبلئملرینه قلوبال  چوخ بیر دنیاینین چئوریلمه

 اوخشایان، بیرینه -بیر  گؤرسن،. بیلر  دییشه باخیشالری

 چاغین یئنی آالن یول هدفلره عئینی دوشونن، جور عینی

 دینی لری، موناقیشه اراضی یئنه آراسیندا انسانالری

 وئره باش توققوشماسی سیویلیزاسییاالرین لر موحاریبه

 هانسی  کیمین جکسه، وئره باش بونالر بوتون اگر جکمی؟

 دا، دوغرودان یا و  وار؟ معناسی نه دانیشماسینین دیلده

 ده پوستیندوستریئنسین هومو  جکسه، وئرمیه باش اگر

 اهمیتی بیر هئچ دا نین دانیشماسی  دیلده هانسی

 (.124 -123. ص  5« )!اولمایاجاق
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 سیندن مسله دین یاخود اراضی، نهسی مسله دیل مؤلیفین

 سی واسیطه انسیت چونکی دوغرودور، باخماسی کناردا

 همین طالعیی جک گله دیللرین یاخود دیلین، اوالن

 عصرین کئچن. بیلمز اوال آسیلی بیرباشا تاسیساتالردان

 «اوستقوروم» یاخود ،«بازیس» دیلین ایللرینده جی -50

 ده لری مذاکره وئتسو باغلی ایله  اولماماسی -اولوب

 نه اونو دیر؛ حادیثه خوصوصی دیل  کی، گؤستردی

 ده نه خاراکتئرلی، اقتصادی مادی یعنی ،«بازیس»

 خاراکتئرلی ائتنوقرافیک معنوی یعنی ،«اوستقوروم»

 اوچون دنیا بوتون الکین. اولماز ائتمک آید تاسیساتالرا

 همیشه دیلی تصوورلر سحو اوالن عمومی اونیوئرسال

 داخیل سیراسینا لر حادیثه!( مدنی) ائتنوقرافیک-ویمعن

 ایسه، قلوبالالشما.  سالمیشدیر چیخمازا اؤزونو ائتمکله

 نه نین دارالری علیه یاخود نین، طرفدارالری  اونون

 آنالییش موجود باخمایاراق، لرینه دوشونممه-دوشونوب

 کی، ایضاح بیر ائله ائدیر؛ طلب ایضاح آنالیتیک تصوورلره

 دا او وار، منبعی ایستیناد مئتودولوژی بیر یالنیز  ادااور

 جوغرافییاسیندان و دینیندن ملتیندن،. طالعییدیر انسانین

 نئجه طالعیی!( جعمیتین) انسانین اولمایاراق، آسیلی

 ایسه بو. اوالجاقدیر ائله طالعیی ده دیلین اوالجاقسا،

 همم ایکی سی مسله دیل قلوبال دنیادا» …یارادیر قورخو

 دیل بو، طرفدن بیر. اولونور مشایعت  اعتیراضال

 اعتیراض ایکینجی  …یارادیر قورخوسونو ایمپئریالیزمی

 قارشی سیاستینه دیل قلوبال آزلیقالرین ملی ایسه

 (.23. ص  -10) «باغلیدیر ایله چیخماالری

 دیله الخالق بین دیلی» هم کی، دئمکدیر او ایسه بو

 لینقویستیک بئله ؤزوا نین اینگیلتره چئوریلمیش

 ،«ناراحتدیر آلماسیندان  وسعت گئنیش ایمپئریالیزمین

 ائدن حس سینی«تهلوک» نین دیلی اینگیلیس ده هم

 اوالن سی نماینده سونونجوالرین مثال، …دیللر

 :یازیر شاعیر آذربایجاندیللی

 

 !سالم علیکوم

 !چاتدی جلیا دیللرین

 !..علیک السالم

 :هاراسیدی هله بو…

 اؤلور، دیلینده اینگیلیس یلئیل

 دیلینده اینگیلیس مجنون

 …چکیر خیففت

 قذافینی…

 .لیبیا سؤیور دیلده بو

 ی«یاسین» جلالد

 …اوخویور دیلده بو

 جاماعاتی قاراباغ یالینجاق…

 اوشویور، دیلینده اینگیلیس

ATT اینگیلیسجه 

 !ییر دؤشه ناغیل

 (.بهمنلی واقیف)

 

 ایمپروویزاسییاالری ،سادجه شاعیرین، آذربایجانلی بو،

( نفوذون اجتماعی -سیاسی و) دیلین ن الخالقیب دئییل،

 عینی. رئاکسییادیر یا و نیش دیره ملی قارشی تضیقینه

 -سوسیال اوبیکتیو یاراتدیغی دنیانین قلوبالالشان زاماندا

 ائتنوقرافیک رئگیونال قارشی یه منظره معنوی

 اولدوقجا موقعدن ملی  کی، اعتیراضدیر( سوبیئکتیو)

 سادلؤو اولدوقجا ایسه موقعدن الخالق بین معنالی،

 .بیلر گؤرونه( کوستار)

 رین-تشکیالتال الخالق بین ایسه اوغورو پوئتیک شاعیرین

  قلوبال عومومن ین،«آنالشیلمازلیقالر»  کی فالیتینده

  ساده یعنی ،«اولدوغونو انگیلیسجه» ماراقالرین

. عبارتدیر دئمکدن اولدوغونو آنالشیلماز اوچون آذربایجانلی

 …آنالشیلمازدیر ده موناسیبت کیمی دیل  یئنی

 اساس  آذربایجانلیالرین سی فلسفه شعرین بئله بونونال

  یاخود وحدت ده، عوضوی موناسیبتینی دیله الخالق بین

  بیر آغریلی اؤلکه نین یالنیز ائتمیر، ایفاده حالیندا کل بیر

 شکیلده، اوبرازلی و) تالرینتشکیال الخالق بین پروبلئمینه

 .ائتدیریر عکس موقعیینی کونیوکتور( دیلین الخالق بین

 پراکتیک دیلینه اینگیلیس آذربایجاندا ایسه، عمومیتله

 اوچون اینانماق اولدوغونا پئرسپئکتیولی قدر نه ماراغین

 اینگیلیس کی، کیفایتدیر خاطیرالماق فاکتی بیر یالنیز

 اول اوندان اوالراق دیل بیر( القالخ بین و) خاریجی دیلی

 قدر جک کئچیرده پالنا آرخا  دیلینی دولت اؤلکه ده

 تمامیله دیلینی روس مالک نفوذا گئنیش

  یا و موناسیبتلری انسیت -دیل یئنی سیخیشدیرماقدا،

 .یاراتماقدادیر سی منظره
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 "  دئییل کاسیب او، ساریدان محبت دئمک، دویورسا، نفر بیر شاعیری "

 نریمان حسن زاده نین آفوریزملری
Nəriman HƏSƏNZADƏNİN aforizmləri 

 علی محمدنیابرگردان : 

 

 

 دؤندوم، کؤزه گاه آختاردیم، اود گاه من

 دؤندوم، سؤزه من ایدیم، اور  ایدیم، جان

 دؤندوم، حوسنه مین  گؤروندوم، اوزده بیر

 منم، عاشیق بو منیمدی، سئودا بو

 .منم ایشیق او  گزدیگین آقآل چیر

 حسن زاده. ن

 من، لییم دئمه وار مطلبلر ائله

 من؟ نیم کیمم، نچییم،  م سه دئمه

 آسسانیز، قوالق آییریب واخت آز بیر

 ... داریخمازسینیز شیریندی، کالمیم

 حسن زاده. ن

 وار، آغریسی اؤز دا اولماغین مودریک

 .وار آغریسی گؤز نین گؤره شئیی هر

 وار، آغریسی باش دوشئنین باشا هر

 .وار آغریسی یاش دونیادا بو ده بیر

 حسن زاده. ن

 ازل، سی پرده سیرلی وارلیغین آچیالندا "

 "...   گؤزل ایلک جیلولنن جاهاندا بو اولدو سؤز

 (گنجوی. ن)

 " بلدچیدی  سؤز قارانلیق، یول ایشیق،  دونیا "

. ثروتیدیرلر دیرلی ان خالقین بیر هر مودریکلر کی، دئییرلر

 اولماق، صاحیب یه درراکه عاغیال، درین  اولماق ودریکم

 وئرن باش شرایطلرده موختلیف حیاتیندا اینسانین

 و ائتمک موحاکیمه دوزگون زامانی لر حادیثه موختلیف

 اینسان باجاریغی، ائتمک قبول قرارالر دوغرو

 یانلیش قاوراماق، دویماق، لیکلری اینجه موناسیبتلرینده

 سؤیکنمک، دیرلره اخالقیمعنوی ،آتماماق آددیمالر

 اوزاقگؤرن گؤرمک، دیگینی بیلمه گؤره نین باشقاالری

 یئتیشمک کامیللییه مودریکلییه، شوبهه سیز،. اولماقدیر

 روحی. ضروریدیر اولماق مالیک معنویاتا ساغالم اوچون

 معنوی و علمی عقلی، اینسانین یولو لیشین یوکسه

 حاقدان سؤیکنن، حاقا  کامیللیک. کئچیر کامیللیگیندن

 .دیر سؤزلرده گلن

 تاریخه یارانیر، تاریخن سؤز. وارلیقدیر بیر جانلی سؤز "

 .چئوریلیر

 کیمینسه. اولور یولداشی یول لرین قرینه عصرلرین،

 گؤزللیگینی، اؤز...  نیر، شرفله دئییلمکله دیلینده

 اولماسینی منبگی حیکمت و معنا تکرارسیزلیغینی،

 بیر گؤمولنده یادداشینا تاریخین. یرائتدیر نوماییش

 اؤزونون چئوریلیب آچارینا نین سی خزینه حیکمت

 تاپاجاق، اونو کیمسه کی، ییر گؤزله. ییر گؤزله مونیسینی

 دوزه چلنگینه حیکمت ، " 'ائدئجئک کشف اونو کیمسه

 قییمتی، ندیر کی، گؤر شرف، سؤزدو دونیایا ".  جک

 داهی دئین  " یرقییمتیقد ایتمز یازماقال دانیشماقال،

 دانیشیق سؤزصؤحبتینی، گؤزل اینسانین نیظامی

 اینسانین باجاریغینی ایشلتمک یئرینده سؤزو قابیلیتینی،

 حساب بیری عالمتلریندن اساس نین گؤزللیگی معنوی

 یه اوره سؤزلر گلن اورکدن تعبیرینجه، اونون. ائدیردی

 نین وشونجهد ":  سیرداشیدیر اینسانین سؤز ائدیر، نوفوز

 اینسانین کی، اونوتما سؤزدور، سیرداشی گؤزل مونیسی،

 عالیلیگی، اینسانین.  "...   سؤزدور سیرداشی ازل

 آتاسی سؤزون ".  گؤرونور سؤزده معنویاتی مودریکلیگی،

 1(. سؤزو آتاالر قاراقالپاق)  " دیلدیر آناسی عاغیل،



61 

 

Xudafərin 206 (2022) 1401خرداد  - 206خداآفرین   

حسن  نریمان پروفئسسور کولتورولوقعالیم، شاعیری، خالق

 اوریژینال نین، سی دوشونجه فلسفی درین نین زاده

 نین سی تجروبه حیات زنگین تفککورونون، ائستئتیک

. یاناشیلیر جور بو محض سؤزه اثرلرینده اوالن محصولو

 اولدوغو سؤزلر گلن حاقدان سؤیکنن، حاقا کالمالری اونون

 یول وئرن، نصیحت منطیقلیدیر، قییمتلیدیر، اوچون

 :گؤسترندیر

 باش قییمتی دا ساچا قییمتی، یوخدو باشدا هر ساچین آغ

 .قازاندیریر

*** 

 قوالق اونا دانیشاندا اورک آز، بیر تلسمه دانیشاندا عاغیل

 .آس

 اینسان بیر موالییم مرحمتلی، قلبن موعلیمین نریمان

 موناسیبتده قارشی قادینالرا خوصوصیله کسه، هر اوالراق

 اونون لدوغواو نین یاناشماسی اؤزونمخصوص

 کسه هر تانییان یاخیندان اونو و اوالن بلد یارادیجیلیغینا

 قادینالر محض شاعیرین کیتابین و. معلومدور یاخشی

 لریله دوشونجه و میصراعالری شعر حاقینداکی

 دئییل، تصادوفی کی، ائدیریک حساب دا باشالنماسی

 یاخیندان یارادیجیلیغینا اونون نین چی ترتیب عکسینه

 قادینالر شاعیرین. گلیر لی ایره اولماسیندان بلد

 وارلیق ایالهی قادین "گؤره، لرینه دوشونجه حاقینداکی

 نینکی آنادی، نینکی او گؤزللیگیدی، حیاتین دی،

. ایلهامدی  قادین یولداشدی، دوستدو، نینکی سئوگیلیدی،

 حسن زاده نریمان بودور بلی،.  "...   یووادیر ایستی قادین

حسن  نریمان بودور! معنویتی بؤیوکلوگو، ی،مودریکلیگ

 گؤرونور،! محبتی اینسانپرورلیگی، هومانیستلیگی، زاده

 دیری یوکسک بئله وئریلن قادینا طرفیندن شاعیر

 کئیفیتلره بو محض اوچون ائتمک درک الزیمینجا

 اثری شاه ان دونیانین "  قادینی. الزیمدیر اولماق صاحیب

 "  اوالراق، حاقلی اونو زاماندا یعئین شاعیر آدالندیران  "

 ائوین هر قادیندیر:  ائدیر حساب  " نفسی ایستی ائوین هر

 .عوضی یوخدور آنادیرسا،  قادین نفسی، ایستی

*** 

 آرخا بؤیوک ان اوچون، ار قادین دی سیرداش بؤیوک ان

 .دی قادین بلکه دا

*** 

 .قیزماز جان، ائوده او دونار اوالر، سویوق ائو قادینسیز

 و زنگین معنن صمیمی، چوخ اؤزو حسن زاده نین نریمان

 دویغوالری اینسانی اونون کیمی، اولدوغو اینسان صاف

 اینسانی. مالیکدیر صافلیغا روحی ده شعرلری ائدن وصف

 محبت ائندیرن یئره گؤیلردن ده بعضن و اوجالدان گؤیلره

  " ثروتی کؤنول "  ، " سسی تانری "  حیسینی

 بؤیوک زامان هر موضوعوسونا سئوگی آدالندیران،

حسن زاده  نریمان شاعیری محبت یاناشان حساصلیقال

 نیسگیل حسرت، عشق، وئریلمیش بؤلومده آیریجا نین

 :ثوبوتدور دئدیکلریمیزه میصراعالری دولو

 معناسیدی  سئومک ثروتی، کؤنول  ثروتدی ده عشق

 .حیاتین بوتون

*** 

 ایسته شعر مندن. خبری اؤزوندن یوخ وارلیغین بو ایالهی،

 .اثری طبیعتین ییر

*** 

 اوشودور، لر خاطیره سونرا قلبی قیزینان آرزوالرال اول

 .هئیهات

 یه سؤیله  لی گؤزه ان سؤزون "  فیکرینجه، آریستوتئلین

 ایسه نین یه دینله دیگی، سؤیله اوالراق دوغرو نین

 . " سؤزدور یارارالندیغی

 آید موضوعوالرا موختلیف و آفوریزملر توپالنمیش کیتابدا

 درین دئتالالرال عادی زامان چوخ ده، دئییملر مودریک

 ائیهامین، منطیقلی و معنالی نین، لؤوحه پوئتیک مفهوملو

 نین، طرزی ایفاده اوریژینال و آنالشیقلی آیدین، صمیمی،

 تفککورون یارادیجی اوالن کامیل و زنگین جهتدن بدیعی

 :ترننومودور نین حقیقتلری حیات محصولو،

 تؤکولورسه سؤزدن اوچورور، زامان لی هئیکه تونج بعضن

 .دورور هئیکل، او

*** 

 نادان عادیلشر داهی یانیندا، اینسان اوالر داهی اینسان

 .یانیندا

 اینسانی نادیر مدنیتی، یوکسک معنویاتی، زنگین

 نورون ایالهی نجیبلیگی، تواضع کارلیغی، کئیفیییتلری،

 ایله مودریکلیگی اونون ایستعدادی لنن بهره سیندن شؤله

 محض تفککورونه، حسنزاده نریمان محض  رک، بیرلشه

 حسن زاده نریمان محض اوسلوبونا، حسن زاده نریمان

 موکممل اوریژینال، بنزرسیز، بو اوالن مخصوص قلمینه

. اولموشدور سبب یارانماسینا لرین نومونه لرین، ایفاده
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 درین الکین قیسا، ساده، چوخ حیکمتلری بؤیوک

 لری واسیطه تصویر بدیعی زنگین ایفادلرله، فلسفیمنطیقی

 شکیلده فردی طرزده، اؤزونمخصوص ده هم ایله،

 دئییلمی؟ ایستعداد اصل صنعتکارلیق، اصل چاتدیرماق

 پئداقوق، گؤرکملی موعلیمی، نین حسن زاده نریمان

 بو اونون پاشایئو جالل میر یازیچی و عالیم

حسن  نریمان...   ":  ائتمیشدیر قئید بئله نیخوصوصیتلری

 الوان، نین دیلی خالق یازان، توتارلی یازان، قیسا زاده

. شاعیرلردندیر چکن پالنا اؤن جهتلرینی کولوریتلی منالی،

 سلیس ساده، یاخین، دیلینه دانیشیق شعرلری نریمانین... 

 لمیریازی بونالر کی، گلیر ائله آداما. سئچیلیر ایله اوسلوبو

 : " نیر سؤیله

 بیر آددیمدا هر نییه! ندیر گؤر اؤیرن، سیررینی دونیا بو

 قیزیل نییه بیتیر؟ آلتدا قار نووروزگولو نییه وار؟ ایمتاحان

 وار؟ تیکان اوستده گولون

*** 

 خیردالیق کیچیکلر واخت، هر آختاریر بؤیوکلوک بؤیوکلر

 . ***آنجاق گؤرورلر

 سیررینی ائدیلمز، درک قیمنطی دی، فلسفه دونیا بو... 

 .بیلمز کیمسه

 خوصوصی گؤزللیگی مفتونو، گؤزللیک ذؤوقلو، یوکسک

 دویان، دریندن قاورایان، حساصلیقال بؤیوک ظریفلیکله،

 بیر حسن زاده نریمان ائدن سجده اونا ائدن، درک

 اؤزونمخصوص تظاهورلرینی حیات کیمی شاعیرائستئت

 یئرده بو. تلندیریرقییم نؤقطه یینظردن فلسفیائستئتیک

 موراجیعت موعلیمه جالل میر  اوستادینا شاعیرین ده یئنه

 بیر حساس اولدوقجا نریمان ":  دوشردی یئرینه ائتمک

 نین الله بیر اوچوشوندا، قارتالین بیر او،. شاعیردیر

 کایناتی، بوتون باخیشیندا نین کؤرپه بیر دوروشوندا،

 ایسته گؤرمک یحیاتیمیز دولو معنا و عالمی اجتماعی

 گتیریب دیله شئیی هر دایاندیغی قارشیسیندا او. ... ییر

 یاخین اورگینه...  بیلیر، ائده جلب حسبیحاال دانیشدیریر

 : " ییر ایسته چکمک اولویتی شعر معنا، درین شئیدن هر

 الر اوخویان اولوب؟ گول شاه قیزیلگول ایچینده گوللر نییه

 !؟اولوب بولبول بیری تک  ایچینده

*** 

 .سنی یازار چیچکلرله لر، گه باهار

 .سنی پوزار لر،کولکلرله گه پاییز

 مودریک و آفوریزملر دئییلنلردن، حاقیندا محبت و قادین

حسن زاده  نریمان کیتابدا قییمتلی بو باشقا دئییملردن

 مقاله پوبلیسیستیک آلدیغی قلمه ایللرده موختلیف نین

 لری، دوشونجه بیاد مضمونلو درین سئچیلمیش لریندن

 گؤرکملی بعضی نومونه لری، تفککور پوئتیک اونون

 او فیکیرلری، دیگی سؤیله حاقیندا شخصلر و صنعتکارالر

 موصاحیبه وئردیگی واختالردا موختلیف دن جومله

 :توپالنمیشدیر پارچاالر لریندن

 ده بلکه بو، باخیر دؤنوب دا آرخایا هارداسا، اینسان... 

 اؤزونه حیاتین و لره خاطیره ،اؤزونودرکی اونون

 یاشاماق. حیسیدی دویماماق دونیادان باغلیلیغیدی؛

 !عشقی

*** 

 .سسیدی تورپاغین دوغولدوغو شاعیر... 
*** 

 .اوالر قازانماق یارادیجیلیقال یالنیز شؤهرتی... 

 دئییر  " بلدچیدی  سؤز قارانلیق، یول ایشیق،  دونیا "

 ضیاسی اونون ده، یملردئی مودریک بو. حسن زاده نریمان

 ذره جیکلری نین شفقلری گونش  اوالراق، نورو نین

 معنویروحی و عقلینه کسین هر اوخویان اونالری کیمی،

 گؤستره تاثیرینی موثبت اؤز ساچاجاق، ایشیق دونیاسینا

 صافالشدیراجاق، دا داها ظاهیرن و داخیلن جک،

  جک، کامیللشدیره جک، اولویلشدیره جک، گؤزللشدیره

 ان یئتیشمکده مدنیته روحی  زنگینلییه روحی یعنی

 دئییلمی، مدنیت اصل اؤزو بونون. اوالجاقدیر بلدچی گؤزل

 خیدمت مدنی خالقا اینسانالرا، آنالمدا کولتورولوژی

 محض معیاری اصل نین دیری اینسان چونکی دئییلمی؟

 بیلیکلری، اونون یعنی  مدنیتی، روحی شخصیتین

 ایراده مؤحکم مسئولیتی، رخواهلیغی،خئیی باجاریقالری،

. اؤلچولور ایله خیدمتی اینسانالرا و فعالیتی یارادیجی سی،

 یوکسک اونون اوچون اینسان گؤره، اینامیما درین منیم

 یوخاری سیندن ائدیلمه قبول کیمی اینسان مدنیتلی

 باشلیجا مدنیتین. بیلمز دا اوال و یوخدور قییمتلندیرمه

 ایسه داشیییجیالری مدنیت سی، قوووه حرکتوئریجی

 محبت خالقینا و وطنه وطنپرورلیک،. ضیالیالردیر محض

 مدنیت روحی یوکسک وطنداشالرینا اؤز ضیالینین

 یاردیم سینه تربییه و تحصیلینه اونالرین آشیالماسیندا،

 یه امه لیاقتینی، وطنداشلیق و اینسانلیق سینده، ائتمه
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. اولونمالیدیر ایفاده سینده ائتدیرمه اینکیشاف محبتینی

 نین حسنزاده نریمان ائتمک خیدمت یولال بو وطنه

 شرفلی اینسانالرین معنویاتلی یوکسک تیمثالیندا

 نین قانادی بیر کامیللیگین دا ایسالمدا. میسسییاسیدیر

 اولماسی بیلیک علم، ایسه نین قانادی دیگر معنویات،

 زامان وقالریاولد حالیندا وحدت یالنیز بونالر. بیلدیریلیر

 بیری قانادالردان بو اگر. بیلر یئتیشه اینسان کامیل

 بیلمز، یوکسله سینه زیروه کامیللیک اینسان اولمازسا،

 سی نتیجه دا بونون و طرزی دوشونجه دوزگون اینساندا

 .فورماالشماز خاراکتئر دوزگون اوالراق،

 واسیطه یارادیجیلیغی تکرارسیز اؤز حسن زاده نریمان

 قارداشلیق، دوستلوق، مئهریبانلیق، اینسانالرا وتونب سیله

 مردلیک، گونلوک، دوز حیسلری، صمیمیت محبت،

 اوغروندا بوتؤولوگو آذربایجانین آشیالییر، روحو موباریزلیک

 اوالراق، خادیم اجتماعی و ضیالی بیر چاغیریر، یه موباریزه

 شرفلی اؤز رک، گوونه ایستعدادینا زاماندا عئینی و

 و مهارتله بؤیوک عؤهدهسیندن نین یاسیمیسسی

 :گلیر اوستالیقال

 قورویا ائالئلی آیریلسا، بیلمز، یویا سئل سؤیکنسه، داغداغا

 .بیلمز

*** 

 .ازیلر میلت مظلوم دؤیوشر، میلت مغرور
*** 

 اگر قیفیل ائله، کشف باجار گؤرورسنسه، هونری بیر

 .ائله کشف آچار آچیلمیرسا،

 شاعیری خالق دوستو، اخینی حسن زاده نین نریمان

 ":  دئمیشدیر حاقیندا اونون واختیله اولوتورک رضا خلیل

 بعضن و حساس اینجه، ظریف، درجه سون حیاتدا

حسن  نریمان تانیدیغیمیز یومشاق حلیم، آرتیق حددیندن

 او تانیمیر، کومپرومیس عالمینده یارادیجیلیق بدیعی زاده

 "...   پرینسیپیالدیر و مرد درجه سون

 و مرد زاماندا عئینی حلیم، حساس، درجه سون بو بلی،

 گنجلر یارادیجیلیغی و حیاتی بوتون اینسانین پرینسیپیال

 وطنپرورلیک، اینسانلیق، اصل اؤرنکدیر، اصل اوچون

 یوخاریدا مودریکلیک،. مکتبیدیر مودریکلیک

 دوزگون قانونالرینی حیات اوالراق،  عالوه دئدیکلریمیزه

 حیات دیگر یا و بو آلماق، عیبرت لردنسهو آنالماق،

 موختلیف خوصوصیتلرینی و ماهیتینی نین تظاهورلری

 اینسان و لره نتیجه پوزیتیو گؤرمک، طرفلردن

 ائدن یاردیم اولماغا نایل هارمونییاسینا نین موناسیبتلری

حسن  نریمان. قابیلیتیدیر ائتمک قبول قرارالر عاغیللی

 ده هم دئییل، قالردانیاخشیلی یالنیز حیاتین زاده

 اولدوغونو عیبارت چتینلیکلردن و پروبلئملردن مورککب

 لیاقتله و ائتمک قبول مردلیکله اونالری رک، گؤستره

 بویو یارادیجیلیغی بوتون اولدوغونو الزیم آپارماق موباریزه

 :چاتدیریر دیقتینه اوخوجوسونون

  سئوینج اونو، سن قورو لیاقتدی، ده قم

 .اولویتدی  مق گؤزللیكسه،

*** 

 اول، حاضیر بعضن اینساندان ائشیتدیگین تعریف

 .ده یه ائشیتمه تحقیر یوز
*** 

 نیب سؤیكه اؤزونه اَیلن، یویورسن تلسمه، قووساالر

 .اؤیرن قالخماغی
 دوشونن نوقصانالر سورن حؤکم جمعیتده دؤورلرده بوتون

 تنقید ده بوگون و ائدیلمیش تنقید طرفیندن باشالر

 وطنداش بیر ضیالی، بیر شاعیر، بیر. دیر کدهائدیلم

 اوالن مؤوجود جمعیییتده ده حسن زاده نریمان اوالراق،

 ریاکار الرا، ایستعدادسیز چکیلن قاباغا  چاتیشمازلیقالرا

 اؤزباشینالیقالرا، یالتاقلیغا، خیصلتینه، لیک کؤله اخالقا،

. یرقالمامیشد بیگانه زامان هئچ حاقسیزلیغا عدالتسیزلییه،

 بو چیخان، قارشی عئیبجرلیکلرینه جمعیییتین

 عیبرت آمیز شاعیرین چئویرن هدفینه ساتیرا نوقصانالری

 :ائدیر مجبور یه دوشونمه کسی هر میصراعالری

 یوز توتانا چؤمچه بیر وار، گولن دوزه چالیب، ال ایرییه

 .وار بوکولن

*** 

 وار، آدامالر تمیز یوخ، ین تمیزله یئتیشیر، مداحالر

 .یوخ دئین تمیز
*** 

 .اولدو تلطیف عادیلر اولدو، تعقیب داهیلر
 چیخان قارشیسینا یولالریندا حیات کئشمکئشلی

 عؤمرو بوتون حسن زاده نریمان اینسانالری خئییرخواه

 :خاطیرالییر ایله حیسی میننتدارلیق درین بویو
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 اینسان طبیعتلی پئیغمبر حقیقتن موعلیم جالل میر

 .قانینقایدی جانیندایدی، اونون یقخئیرخواهل. ایدی

*** 

 نین خالقی یاشایان، ایدئالالرال بؤیوک علییو حیدر

 .ایدی شخصیت ائدن فخر اونونال و دوشونن صاباحینی

 دوکتورو علملری فلسفه فیلوسوفو، آذربایجان تانینمیش

 نین سیستئمی پئنتالوگییا فلسفی اؤزونون اسدوو، عادیل

 اوچونجو آدلی  " سی فلسفه ینگؤزللیگ "  لرینده بؤلمه

 فلسفه گؤزللیک ایله میسسییاسی ائستئتیکا ده حیصه

 رک ائده ایضاح فرقی آراسینداکی میسسییاسی سی

 لی فرق میسسییاسیندان ائستئتیکانین "  کی، گؤستریر

 اینساندا میسسییاسی نین سی فلسفه گؤزللیک اوالراق،

  یحیس لیاقت. یاشادیلماسیدیر نین حیسی لیاقت

 ایدئالی گزدیردیگی درینلیکلرینده نین قلبی اؤز اینسانین

 باغلی ایله روحو بوتون اونا و سی گؤرمه شکیلده بیر آیدین

 اؤنملی داها رئاللیقدان نین ایدئالی اینسان، اگر. اولماسیدیر

 اولدوغونو اویغونالشدیریلمالی ایدئاال رئاللیغین اولدوغونو،

 اؤزونده حیسینی حقیقت .حیسیدیر حقیقت بو، دویورسا،

 ضیدیتی آراسینداکی رئاللیق و ایدئال ایسه کس یاشادان

 تدریجن آختاریجیسینا، اولجه ایدئیانین بیلن ائده حل

 ایدئیانین بیر بئله ایسه ده نتیجه سون یارادیجیسینا،

 ایدئاال رئاللیغی اینسان. چئوریلیر داشیییجیسینا

 وندقودرتاؤز بو، دویورسا، ایمکانینی یوکسلتمه

 ؟ " یاشانتیسیدیر

 رئاللیق ایدئالال  حسن زاده نریمان شاعیری خالق

 یولالرینی حلی اونون و گؤرن ضیددیتی آراسینداکی

 و یارادیجیسی ایدئیانین بیر بئله محض گؤسترن

 !صنعتکارالریمیزداندیر قودرتلی اوالن داشیییجیسی

 الرئ عالمله روحی شاعیر. وئرگیدیر ایالهی شاعیرلیک "

 روحا اینسامن شعر. واسیطه چیدیر آراسیندا دونیا

 واسیطه شعر قوووشماسیدیر عالمه روحی تاپینماسی،

 شاعیرلری نیظامی. ... یاخینالشیر آلالها اینسان سیله

 حساب لر بنده اوالن یاخین ان آلالها سونرا پئیغمبرلردن

 نریمان اوالن وئرگی ایالهی شایرلیگی معنادا بو ، " 'ائدیر

 پیئسلریندن، پوئماالریندان، شعرلریندن، سن زاده نینح

 روحیمعنوی لرده نومونه سئچیلمیش لریندن موصاحیبه

 عشقین قاالراق معروض ایضطیرابالرینا سئوگی  آغریالرا

 تنهالیغین عاشیق، ائدن فتح سینی زیروه کامیللیک

 صادیق یاشایان چکهچکه ایله وارلیغی بوتون عذابینی

 حیاتین چیخان، ایمتاحانالریندان حیات یولداشی، حیات

 کامیللیک روحی  یه زیروه اوجا ان آالراق درس اؤزوندن

 رئال اوبرازی اینسان بیر مودریک قوووشان سینه زیروه

 نین نیظامی ".  قوجایئو )مممد  2: سئویلیر و دویولور گؤرونور، شکیلده

 (.32.صه ،2012 ، " موترجیم "  باکی،.  " سی اینسان فلسفه

. سی فلسفه گؤزللیگین. اسدوو عادیل. عادیل اسدوو .ویکیپئدیا. آذ   2

 .صه 500 ،2005 نورالن، باکی،

 سئوگیسیز سئومک، حیاتی چتیندیر قادینسیز

 .دئییل حیات بیر دا حیات

*** 

 حیات سنسیز ناغیلالشمادیم، عادیلشدیم، سنسیز

 .آچمادیم باش هئچ ندیر،

*** 

 تاپماق سعادتی ایتن والر،ا یاشاماق یئنیدن حیاتدا

 ؟اوالرمی

 کیتابدا کی، ایستردیم ائتمک قئید اوالراق خوصوصی

 حسن زاده نریمان طرفیندن ترتیبچی لر نومونه توپالنان

 و احتیرام درین اوالن یارادیجیلیغینا اونون و شخصیتینه

 سریشته مسئولیت، دیققت، بؤیوک ایله، حیسی محبت

 ایشگوزار چمنلیکده. سئچیلمیشدیر ذؤوقله و لیلیک

 یه چیچکدن چیچه هیجانال و شؤوق بؤیوک آریالرین

 شیره طبعیی  نئکتاری کاساجیغینداکی اونالرین اوچاراق

 شاعیرین ده ترتیبچی کیمی، چکدیکلری قطره قطره نی

 یاخین آ 40 اولونان نشر آراسیندا ایللر جو2013 - 1956

 الری،پوئما سئیرلری، اونون آراشدیرمیش، کیتابینی

 حاقیندا محبت حاقیندا، قادینالر پیئسلریندن

 دئییملرینی، مودریک آفوریزملرینی، میصراعالرینی،

 موصاحیبلریندن موختلیف و لری مقاله پوبلیسیستیک

 میصراع میصراع، حساصلیقال یوکسک لری نومونه اوالن

 قییمتلی ان توپالمیش، سئچمیش، جومله جومله بندبند،

 .دوزموشدور ساپاایپه  کیمی اینجیلر

 باغالنتیالرینا متن طرفیندن ترتیبچی زاماندا عئینی

 اثرلریندن، اؤز موعلیمین نریمان لر سرلؤوحه وئریلمیش

. سئچیلمیشدیر لریندن موصاحیبه پوبلیسیستیکاسیندان،

 بیر اوزونده یئر اینسان ")  سیراالساق، آردیجیللیقال

  ؛! نیمیش؟  مؤعجیزه اولمادی دئین بیر یمیش، مؤعجیزه

 ایضاحسیزین بو یا ایضاحی، یوخدور محبتین هئچ یا "
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 بیر بیری هر لرین سرلووحه بو.( س و  "...   ایضاحی بودور

 .برابردیر سینه خزینه حیکمت

 وئریلن، ایختییارینا اوخوجوالرین کیتابدا کی، اینانیریق

 نریمان  لر نومونه گلن سوزولوب تفککوروندن اونون

 زاماندا عئینی الکین چتین، شیرینلی،آجیلی موعلیمین

 اوزون قاالن، آرخادا یولونون، عؤمور معنالی و شرفلی

 ایللرین، اولمایان اوزون ده هئچ ایسه اصلینده  گؤرونن

 اوالن یامان  ائننده مئهریبان،  قالخاندا "  لری پیلله

 حیات ائتدیگی درک یاشایاراق ، " نردیوان دونیانین

 بو یارانان رک کئچه  یندنسوزگج نین حقیقتلری

 یولو چیخیش دوشن، چتینه حیاتدا  کالمالر حیکمتلی

 اوالن، احتییاجی مصلحته دوغرودوزگون آختاران،

 ده ک ایندییه  اوچون کس هر آتان جان مودریکلییه

  جک، گتیره آیدینلیق مطلبلره چوخ بیر قاالن قارانلیق

 لیکدناومیدسیز یه، گئرجه یاالندان ایشیغا، ظولمتدن

 حیاتی،  اوالجاق، چیغیر بیر ایز، بیر آپاران دوغرو اومیده

 بشری داها سئوگیسینی وطن محبتی، گؤزللیگی، اؤلومو،

. اوینایاجاقدیر رولونو مایاک بیر ائتمکده درک میقیاسدا

 و لری دوشونجه پوبلیسیستیک شاایرین زاماندا عئینی

 و ماراقلی سئچیلمیش لریندن موصاحیبه موختلیف

 نین مودریکلیگی حسن زاده نریمان جاوابالری نطیقلیم

 ده ک انگینلیکلره و درینلیکلرینه اولونمایان فتح دیبی

 یئتیشمک، اولسا ده قیسمن سینه زیروه الچاتماز یوکسلن

 وارماق، اولسا ده قیسمن گئرچکلیگینه حسن زاده نریمان

 بهره لنمک اولسا ده قیسمن نوروندان نین ضیاسی اونون

 آسیلی یاشیندان! اوالجاقدیر مشعل بیر ابدی ریندایولال

 حسن زاده نریمان چونکی...  اوچون کس هر  اولمایاراق

 دوشوندورن هم دوشونن، هم خالقیمیزین

 .صنعتکارالرینداندیر

 خالق حؤرمتلی دئین  " مدنیتدیر دویماق شاعیری "

 باشی زامان هر نین پریسی ایلهام اونون شاعیریمیزه

 سی مه ائتمه ترک اونو واخت هئچ اوچماسی، اوزرینده

 اینسانین مودریک بو دونیاگؤرموش سیزلری ایله آرزوسو

 ... قویوروق باشباشا ایله کالمالری مودریک

 مممدوو فواد. پروف

  ... دانیشاق   سوسا سوسا     گل

 یوخدو آنادیرسا قادین سی، نفه ایستی  ائوین هر قادیندی

 ... عوضی

* * * 

  قادین. قیسمتین دی بنؤوشه دی، الله دو،قیزیلگول

 .طبیعتین سیرریدی سیدی، مؤئوزه

* * * 

قادینینا  باخسین ین ایسته گؤرمک گؤزویله بختینی

 !یانیندادی بخت

* * * 

 اسیر اؤزلری  سئونده، قادینالر، گؤزل ده ائلسه اسیر

 .اولورالر

* * * 

. اورگی قادین بعضن  ییر ایسته سیغال عادی

 .دوزوچؤرگی اونون مرحمتدی، دیقتدی،

* * * 

 .دویور قادین   نین، کیشی اولسا توفان باشیندا

* * * 

 قادی بیر عادی حیاتی عشقی، نین کیشی دئمه سن

 .ایمیش الینده نین

* * * 

 آروادا  نین کیشی گلینه، قیزا، اوشاغا،  آروادین

 .وار احتییاجی

* * * 

 ... قالیر سیز کیمسه دا آتا قادینسیز

* * * 

 آتا قاالندا قادینسیز اولور، آناسی نین آتاسی قیزالر

 .دونیادا

* * * 

 حیاتدا باشقادیر ائوده، تکم من یانیندا اوغول قیز

 .یولداشی حیات

* * * 

 اوزوکسوز قاشییام، اوزوک ائوده من اوزوک، او

 ... اولماز قییمتی دا قاشین

* * * 

 آساندی کیشی، قادینسیز  عسگردی قالخانسیز

 .ائلمک مغلوب وشدهدؤی

* * * 
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 بیر حیاتدا   نین، کیشی یوخسا، محبتی قادین

 .دا یاشاماسی یوکدو

* * * 

 .. .قادیندی ایتکی بؤیوک ان دونیادا

* * * 

 .لیاقتی ار نین کیشی قادیندیر

* * * 

 قادینا ده بلکه مدنیتی، بؤیوک ان کیشینین

 .موناسیبتدیر

* * * 

 سئوگیسیز سئومک، حیاتی چتیندیر قادینسیز

 .دئییل حیات بیر دا حیات

* * * 

 دویا مه، سؤیله قباحت ارکیانالیغا گؤردویون قادیندا

 .ن سه بیلمه

* * * 

  صداقتی اصل گرک، اؤیرنمک کیشیدن سئومگی

 .قادیندان آنجاق

* * * 

 وار، سی نفه اونون کؤچمور، ابدی ائویندن اؤز قادین

 .ائوده وار روحو

* * * 

 ییب، گیزله قایغینی یارانماق، ینقاد آغیردی قدر نه

 .دانماق آغرینی

* * * 

 .یاشاما یوخ، قادینسیز، قارداش، یاشا، وطنسیز

* * * 

 ... قادینسیز کیشی اوشاقدی بیر یئتیم

* * * 

 .اولمور یاشاماق قالیب تک دونیادا... 

* * * 

 زامان هئچ آناسی نین کؤرپه اوالن یانیندا آتاسی

 .بیلمز دیکسینه

* * * 

 ایچیلن کؤنولسوز اعتیبار، وفا، حالالنیر اوسته شقع

 .آجیدی شربت

* * * 

 ده وطن قادینسیز اوالر، یاشاماق قوربتده قادینال

 .جانسیخیجیدی

* * * 

 .بیلمز اوال یاد اؤوالدینا آنا... 

* * * 

 نین اورگی چیراقدی، بیر ائوینده ار  اؤزو قادین

 .اونون اوتاق ایستیسیدی

* * * 

 گولور، اوزو اوشاقدی، بیر یئتیم ائوده  ار قادینسیز

 .اونون واخت هئچ گولمز کؤنلو

* * * 

 یئتیم نه   هله، دونیادا کیمی قادین ارسیز

 .سیز کیمسه ده نه گؤرموشم،

* * * 

  گؤردوم آنا دیر، بیگانه آناسینا گؤردوم، اوغول

 .دیر دیوانه اوچون اوغول

* * * 

 .اثری شاه ان دونیانین قادیندی... 

* * * 

 نین اللری قادین چکیرسه، اوتو عادیجه یه کؤینه

 .یوخدو عوضی

* * * 

 ائو سالسان، اود  ائوی، قیزینان سیله نفه قادین

 .بیلمز قیزا ائو یانار،

* * * 

 ثروتی حاالل ان عزیز، سودوندن آنانین دونیادا

 !اؤوالدین؟ وارمی

* * * 

 یاندو قدر آنام منی کس، ساالن باشا قدر آنام منی

 .اولماییب

* * * 

 بیرینجی الیالنین شاعیریمیز، ایلک ده بلکه آنادیر

 .مؤلیفیدیر

* * * 

 .اولسا ارسیز  یئتیمدی ائوینده آتا قادین
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* * * 

 .دا اولسا قوهومو یوز قادین ارسیز قالیر تک

* * * 

 .قدر بیر یاددی قارداش ار، دوغمادی قادینا

* * * 

 سو  دونیادا، ینقاد ارلی واخت، هئچ گؤتورمز لکه

 .دا او پاکدیر کیمی

* * * 

 بؤیوتدویو اونون وطن، بورجلودور قادینا ده بلکه

 .اوچون اوغولالر

* * * 

 دییر اورگینه آنا   ندیر، هر ضربه، توشالنان اؤوالدا

 .موطلق او،

* * * 

 پایالدین، جان کسیب، جاندان دئدیکجه،  " جان "

 دین گؤرمه یقخانیمل بیر ایکن، خانیم آنام، جانیم

 .آنام خانیم سن،

* * * 

 ییب بزه دونیانی  الیدیر، قادین کی، بیل ائله گونش،

 ... بیزه گؤستریر

* * * 

 هئچ بلکه اوزونده، یئر بو سن قوووه گوجلو ان

 .ده اؤزون بونو بیلمیرسن

* * * 

 وار، گوجو یئگانه اولور، گر حیله ضعیفلیکدن قادین

 .باشیندادی اؤز ریتوفانال یئنه یاشیندادی، گؤز

* * * 

 دوشدونمو، قوجاغی، قادین دو قویو درین ان

 .اوجوبوجاغی گؤرونمز

* * * 

 قالیب یاشاماق، اؤلوب قلبینده قادین بیر

 .البت اوستوندور یاشاماقدان

* * * 

 قادیندان    دئییل، کیشیدن: گؤرموشم من بعضن

 .زامان ییر گؤزله کیشیلیک

* * * 

 ان صاباحکی قیزالر، اهدیگون آتمایین، آلدادیب

 .قیزالر آنادی عزیز

* * * 

 گلینلیک دا، اولسا گؤزل باختی قیز قیزالرین

 .اولمور موعین باختالری

* * * 

 ائوینه اوغالن یاد یادالشیر، قیزالر ائوینه آتا اؤز

 .دیکجه ائله مئیل

* * * 

 اوجاغینا آتا قیزالر، قاالیار اوجاغینی اؤزگه

 .اونالر قیزینمیر

 ** * 

 اوالن قیز آتاسینا اؤزگه دئییر، آنا قیز آناسینا اؤزگه

 .قیزالر

* * * 

 یانانین آلدانیب آلداتمایین، سیز آلداناندی، قیزالر

 .قاالر بوز قانی

* * * 

 .دئییل قادیندا دی، کیشیده گوناه... 

* * * 

 .گوناهکاردی قارشیسیندا آنا اوغول... 

* * * 

 بؤیوک ان اوچون، ار قادین دی سیرداش بؤیوک ان

 .قادیندی بلکه دا آرخا

* * * 

 درد شرطدی  توتار، یاس کیشی ایتیرنده قادین

 .دا اولماق الییق گلنده

* * * 

 اوالن طرفینده آنا اوغلوم، قورویور، شرفینی آتا

 .اوغولالر

* * * 

 . ..حاییفدی کیشی ائوده بیر قادینسیز

* * * 

 نده،دئی سعادت آنجاق توتموشام نظرده قادینی

 .بویو حیاتیم

* * * 
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 عؤمرون بیر بوداغی، بادام آغاپپاق  گلینلیک

 .سییمیش مرحله ظریفلیک

* * * 

 .محبت سؤنر دؤندرسه، اوز قادین

* * * 

 ان دونیادا البت، ایستسه، ائدر، خوشبخت قادین

 .بئله کیشینی بدبخت

* * * 

 جان، اوائوده  دونار اوالر، سویوق ائو قادینسیز

 .قیزماز

* * * 

 ییخیلسام، غوروروم، آتا عاییله ده قالخسام،

 .سنسن طاقتی دیزیمین

* * * 

 اولور، عصا قادین الی، نین کیشی قوپاندا دونیادان

 .توتور ال اونا

* * * 

 قاالندا، وطنسیز سین، نئیله وطن قاالندا قادینسیز

 .قادین وطندی

* * * 

  " قادین "  گؤردوم، سونرا من ائوده، بیر قادینسیز

 .اولمور یاشاماق دئیه دئیه

* * * 

 یانیندا آروادی دویماز، کیشینی ایتیرن آروادی

 .کیشیلر اوالن

* * * 

 نه کیشیلر اینانمیر، سؤزه دی، مودریک قادینالر

 .ده وئرسه عاغیل قدر

* * * 

 ائوده کس، آالن بیلئط ه " گؤزل یئددی "  آی،

 .لین گؤزه بیر سن بیل قدرینی

* * * 

 سیرری کیمی، طبیعت دیر همؤعجیز قادین

 .قالیر سیرلی او،  آچیلدیقجا،

* * * 

 گوناهی دایم یا   ائتمک، ایتتیهام قادینی آغیردی

 .گؤرمک قادیندا

* * * 

 اوالندا محبت اولور، محبت یئرده اوالن قادین

 .عذابی خوشدور

* * * 

 قمین او. ایضطیراب کئشدی عذابکئشدی، قادین

 .هئچدی بیزیمکی یانیندا

 ** * 

 ایتیریر ظریفلیک! ار  ظریفلیگی بیرینجی قادینین

 .ایتیرنلر ار

* * * 

 ار ایتیریر بختینی ار دی طالعیی بیرینجی قادینین

 .ایتیرنلر

* * * 

 ار ایتیریر قادینلیق! ار  لیاقتی قادینلیق قادینین

 .ایتیرنلر

* * * 

 قادین  ار سییمیش نیشانه یئتیملیک  قالماق دول

 .سییمیش هکاشان عؤمرونون

* * * 

 لیاقت ائلین بیر غئیرتی، اوغول  اورگینده قیزین

 .سیدی آبیده

* * * 

 قلبه یوز محبت، اوالن قلبینده قادین بیر

 .سینی شؤله اؤز ساچارمیش

* * * 

 نظرینده قادین ائلمک سجده قارشیسیندا قادین

 .فقط قالخماقدی

* * * 

  ده نؤوبه بیرینجی آنجاق، کیشییه، گرکدی دا قیلیق

 .دایاق گونده دار

* * * 

 .آغالییر دونیام آغالیاندا، آنام... 

* * * 

 .هؤنکورور تورپاق هؤنکورور، آنا... 
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* * * 

 !اوغولالر داهی  آناالردان ساده

* * * 

 قیشقیراقیشقیرا قیزال، سئودیگی آناسییال، اینسان

 .اصال دانیشماز،

* * * 

 من ی،من سن آنا، چاغیرسایدین، دئیه  "! اؤلؤم "

 .منی دن تزه یاشاداردین  اؤلمزدیم،

* * * 

 . ..اوالیدی دیللر چاغیردیغیم  " آنا "

* * * 

 ... تورپاق قادینال باجیدیرالر عکیز

* * * 

 !ندیر  مؤعجیزه یئرده اوالن قادین

* * * 

 .دئییل حیاتین حیات بیر قادینسیز

* * * 

 چاغیریر، عشقه هم خیلقته، بو من ایالهی، حیرانام،

 !خیانته هم

* * * 

 .وار عاغلی کیشی باشیدی، قادین  باش... 

* * * 

 .وار زهمی کیشی وار، سی هیککه قادین... 

* * * 

 گوجو بیر کیشیده اگر، ایستسه دا قادینالر قیزالر،

 .ائیلر گوج ایکی

* * * 

 قادین یازیالنی آلنا دویور، قاباقجا فالکتی قادین

 .اوخویور

* * * 

 .. یئریشی کیشی نین قادی چتیندی

* * * 

 گؤزله ال کیشی تامام، باشقادیر گلنده اوزاوزه... 

 .احتیرام قادین ییر،

 

 

 دکتر ح. م. صدیق

 موالنا جالل الدین رومی

 
و  عالء الدین محمد، جالل الدین رومی نینموالنا 

 بهاء الدین احمدلقبی ایله معروف اوالن  سلطان ولد

لو وار ایدی. و ایکینجی هـ .( آدلی ایکی اوغ 712 - 623)

ملک آدلی اوغلو و  مظفرالدین امیر عالمخانیمیندان: 

گوهر آدلی قیزی اولموشدور. بیرینجی خانیمی  خاتون

گرای خوارزم تورکلریندن و ایکینجی خانیمی  خاتون

، آنادولو تورک عائد سیندن ایدی و مولوی گوهر خاتین

 دی.خاتون اؤلدوکدن سونرا اونونال ازدواج ائتمیش

 الرندهایله یوز کیلومتر آرالی اوالن  قونیه، سلطان ولد

 قارامانشهری بوگون  الرندهشهرینده دنیایا گلمیشدی. 

نجی عصرده ده یعنی یوز ایل  -8ایالتی نین مرکزیدیر: 

مولوی نین اؤلوموندن سونرا، تورک دیلینی رسمی و دولت 

مانلیالر دیلی ائدن قارامانلیالرین پایتختی اولموشدور. قارا

اصال ایرانین افشار تورکلریندن ایدیلر و مغولالرین ایرانا 

ایله یاخین  250حمله لریندن سونرا، آنا دولویا کؤچدولر و 

والیتینده حکومت ائتدیلر و عثمانلیالر ایله دفعه لر  الرنده

 ساواشدیالر.

دنیایا گلندن بیر نئچه ایل سونرا، مولوی  سلطان ولد

شهری او زمان  قونیهینه کؤچدولر. عائله سی قونیه شهر

امن امانلیقدا و مختلف ملتلرین گلیب گئتدیکلری تجارت 

 مرکزی ایدی.
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 حلبایله بیرلیکده  عالء الدینسلطان ولد قارداشی 

 شهرینده مکتبه گئتمیشلر.

سلطان ولد، مولوی نین ارشد اوغلو ایدی. اونون اؤزونون 

واجد  چلبیزاهد ، عابد چلبی، عارف چلبیسونراالر 

آدلی ایکی  عارفهایله  عابدهآدلی دؤرد اوغلو و  چلبی

قیزی اولدو. ایندی تورکیه ده یاشایان چلبیلر، اؤزلرینی 

 اونون سویوندان بیلیرلر.

، مولوی نین ارشد اوغلو ایدی، اؤز آناسینا داها سلطان ولد

یاخین ایدی و اونونال برابر سماع مجلیسلرینده حاضر 

 اولوردور.

نی شاماتدان قونیه یه  شمس تبریزینجو ایلده  - 643

قایتارماق اوچون مولوی اونو دالیسیجا یولالدی. روایتلره 

سلطان ولد شمس گؤره شاماتدان قونیه یه قده ر 

 نین رکابیندا و پیاده یول گئدیرمیش. تبریزی

 بو واقعه نی بئله تعریفله ییر: سلطان ولد

 شد ولد در رکاب او پویان
 لی ز صدق و ز جان.نز ضرورت و

 شاه گفتش که: شو تو نیز سوار،
 بر فالن اسب خنگ خوش رفتار.

 ای شه شاهان! -ولدش گفت: 
 با تو کردن برابری نتوان.

 چُون بود شه سوار و بنده سوار؟
 نبود این روا، بگو زنهار؟

نی ده چوخ سئویردی. الکن مولوی  شمس تبریزیاو، 

شمس لنرده گؤره نین کیچیک اوغلو عالء الدین، دئیی

نی چوخ اینجیدیرمیش و حتی اونو اؤلدورمه  تبریزی

 شایعه سی ده وار ایمیش.

ادبی قایناقالردا یازیلدیغینا گؤره، مولوی ارشد اوغلو 

داها چوخ سئورمیش و اوشاقلیقدان اونون  سلطان ولدی

کتابیندا  مناقب العارفینتربیه سینه دقت ائتمیشدی. 

 دئدی: سلطان ولدهوی اوغلو یازیلیب کی بیر گون مول

منیم بو دنیایا گلمه گیم، سنین ظهورونو بشارت »

 «اوچوندور.

سن منیم فعلیم و عملیم »و بو سؤزدن سونرا دئمیش کی: 

 «سن.

 سلطان ولد فارسجا مثنویسینده دئییر:

 ولد را نیست علم و نی والیت،
 جر آن علم و والیت کش پدر داد.

همین مضمونو شعره  و تورکجه دیوانیندا دفعه لر

 چکمیشدیر. بیر مثنویسی ده بئله باشالییر:

 موالنادیر اولیا قطبی، بیلین،
 نه کیم اول بویوردوسا اونو قیلین،

 تانری دان رحمتدیر اونون سؤزلری،
 کورالر اوخورسا، آچیالر گؤزلری.

سلطان نین وفات ائتدیگی گونلرده، یازیرالر کی  مولوی

ویاق قالمیشدی و اوچونجو گئجه گوندوز ا -اوچ گنجه  ولد

بیر داها اونون باشی اوسته گئدنده، مولوی بو غزل 

 قوشورکی چوخ معروفدور:

 رو، سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن،
 تنها من خراب شب گرد مبتال کن.

مولوی نین مزاریندا اوال صندوقه نین عربجه کتیبه سینی 

 اؤز خطی ایله یازمیشدیر. سلطان ولدده 

اونون  صالح الدین زرکوبتاسی وفات ائتدیکدن سونرا، آ

جانشینی اولدو. صالح الدین همده سلطان ولدین 

قایناتاسی ایدی. مولوی اوغلونون تویوندا ایکی غزل 

 یازمیشدی:

 بادا مبارک در جهان، سورو عروسی های ما،
 سور و عروسی را خدا ببرید بر باالی ما.

 و:

 ها، مبارکی که بود در همه عروسی

 در این عروسی ما باد ای خدا! تنها.

عالقه و محبتی داها  سلطان ولدهنین ده اوغلو  مولوی

چوخ ایدی. حتی اونو مستقیم اوالراق مدح ائله ییب. مثال 

 اوچون دئییر:

 رو بطلب وصل احد، -والد گفت این به ولد: 
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 همچو پدر عاشق شو، ای پسر بافر من.
 ثمری،من پدرم تو پسری، من شجرم تو 

 گرچه منم بحر عجب، دان که تویی گوهر من.

نجی ایلده مولوی نین جانشینی  - 690سلطان ولد 

ایله یاخین خلیفه لیک ائتمیشدیر. اوندان  30اولموشدور و 

کریم و  حسام الدین چلبیقاباق صالح الدین زرکوب و 

هره سی نئچه ایل خلیفه لیک  الدین بک تمیر

خلیفه لرین هر اوچونو تأیید  بو سلطان ولدائتمیشلردیر. 

حاققیندا  کریم الدین بک تمیرو توصیف ائدیبدیر. مثال 

 دئییر:

 پسر بک تمیر، کریم الدین،
 هست اندر زمان ولی گزین.

 اندر این دور اوست صاحبدل،
 نفس را کرده بهر حق بسمل

 روز و شب در رضای او کوشید،
 میِ جانی ز جام او نوشید.

لیک زمانیندا مولویه طریقتینی  اؤز خلیفه سلطان ولد

 توسعه وئردی و سهمانا سالدی.

مولوی اؤزو بیر طریقت ایجاد ائتمه دی، الکن بیر رسملر 

قویدو. مثال اوچون توپالندیقالری یئرلرده قرآن قرائتی، 

سماع حرکتلری و نی سسی ایله مثنوی اوخوما رسمی 

 ایجاد ائتدی. سلطان ولد ایسه، خالفته و جانشینلیگه

یئتیشدیکدن سونرا، بیر تکیه ایجاد ائتدی. بورادا هر هفته 

مریدلر ایله توپالنیب قرآن اوخویور و سونرا مثنوی شرح 

 ولیمهائدردی و سونرا سماع رقصی باشالردی و سونوندا 

 مراسمی اوالردی.

 فعال ایدی: طریقتاو زمان آنادولودا دؤرد اساس 

لر طریقتی، کند اهالیسی و یئنی چری بکتاشی .1

 اوچون ایدی.

طریقتی، سلطانالر و امیرلر اوچون  خلوتیه .2

 ایدی.

طریقتی، الهی دین عالیملر اوچون  نقشبندیه .3

 ایدی.

 طریقتی عموم خلق اوچون ایدی. مولویهالکن  .4

طریقتی سلطان ولد طرفیندن گئنیش یاییلدی و  مولویه

نظم و نظاما سالیندی. او، ایراندا و عرب اؤلکه لرینده ده بو 

 ته خانقاهالر تأسیس ائتدی.طریق

نئجه کی بیر آتا اؤز اوغلونو تربیت ائدر، نئجه کی بیر معلم 

اؤز طلبه لرینه تعلیم وئرر و نئجه کی بیر طبیب اؤز 

مریضلرینی درمان ائدر، بو خانقالهالردادا مرشدلر، 

 روانی تربیه لری ایله مشغول اولوردوالر. -مریدلرین روحی

ین آتاسینا سلطان ولدائتمه،  مولویه طریقتینی تأسیس

ان بؤیوک خدمتی ایدی. یعنی آتاسی نین قوردوغو مکتبی 

ابدی ائتدی. مثنوی و شمس دیوانینی استنساخ ائتدیردی، 

چوخلو نسخه لر نهیه ائدیب خانقاهالرا گؤندردی. نئچه 

 نفری آتاسی حاققیندا کتاب یازماغا مأمور ائتدی.

یدی، هم مریدلر اولماسا سلطان ولدبیر سؤزله اگر 

داغیلمیشدیالر، همده مولوی نین شعشعه سی بو گونه 

 کیمی گلیب چاتمازدی.

سلطان ولد اؤزوندن قاباقکی خلیفه لری سئچمکده ده 

 صالح الدین زرکوبمهم رول اویناییردی. میثال اوچون 

یه  حسام الدین چلبیدان سونرا سئچدیگی اورمیه لی 

یخ، شیخ اجلّ اکمل و آتاسی کیمی ضیاء الحق، فخر المشا

 بایزید زمان لقبلری وئردی.

 دیل

تورکجه سلطان ولد اوچون آنا دیلی حساب اولوردو 

فارسجانی دا عربجه کیمی مکتب و مدرسه دیلی اوالراق 

اؤیرنمیشدی. الکن مولویه طریقتی نین رسمی ادبی دیلی 

فارسجا ایدی. او دورکی سلطان ولد بیر یئرده کنایه ایله 

 دئییر:

 رک دیلینی بیلورمی ایدین سن،تو
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 سؤز ایله بللو گؤستره یدوم من.
 بیلدیره یدیم خالیقه سؤز ایله،
 گؤره لردی یاراتغانی گؤز ایله.

 تاتجا )= یعنی فارسجا( آیدام نه کیم دیلر سیززسیز
 بوالسیز کیمسه نی کی بولدوق بیز.

سلطان ولدین فارسی شعرلری ده، آتاسی نین غزللری و 

یم تورک دیلی تأثیری آلتیندا ایدی. بونا بیر مثنوی سی ک

 چوخ فارس آراشدیرماچیالر تأکید ائدیرلر. میثال اوچون:

 خموش کی هلدم تشنگی این یاران،
 مگر که از بریاران به یار غار روم.

جمله سی نین « یارِ غارا گئدم»، «به یار غار روم»بورادا 

« زد یار غاربه ن»، «به بر یار غار»ترجمه سیدیر. فارسالر 

 دئیرلر.

 و یا:

 نمی خورم به حالل و حرام من سوگند،
 به جان عشق که باالست از حالل و حرام.

حالل و حرامدان »جمله سی « باال از حالل و حرام»

جمله سی نین ترجمه سی دیر. فارسالر بو « یوخاری

 دئیرلر.« باالتر»مقامدا 

غلو باشقا طرفدن قید ائتمه لیم نئجه کی مولوی و او

سلطان ولدین تورکجه سی خوراسان تورکجه سی ایدی، 

تاجیکی ایدی. اونون بو شعرلرینی  -فارسجاالری دا افغانی 

 فارسجاالشدیرانالر، اونا جفا ائتمیشلر.

ین تورکجه تمیز و گؤزل بیر دیوانی واردیر. سلطان ولد

فارسجا دیوانیندادا بیر چوخ تورکی جمله لر آرتیریب. بودا 

ی او زمان تاتالر یعنی فارسالردا تورکجه گؤستریر ک

 بیلیرمیشلر. مثال:

 کیم سنی گؤردوشوم بنده ورا، 
 باشین چین سن بنا بی رحمت ائتگیل

 سنونچون ون دلی دستم بگیری
* 

 زهی سوچی که بیر جرعه سی آنون
 بای ائیلر یوخسولو، مینوش می را

* 
 خاموش از این گفت ولد: ائتمه دلی، ائتمه دلی،

 کن، کوتاه کن، دئمه اوزون، دئمه اوزون. کوتاه
* 

 سلطان ولدی تحقیر ائتمه

، جالل هماییو  ذبیح اهلل صفاایراندا شاه زمانیندا 

، سلطان ولده محمد علی موحدانقالبدان سونرادا 

 دیشلری نین دیبیندن چیخان هرسؤزو دیله گتیرمیشلر.

 دئییر: ذبیح اهلل صفا

توسط و گاه سست و سراسر دیوان سلطان ولد اشعار م»

معموال خالی از گرمی و شوق وحدّت احساسات و وسعت 

 «مشرب و لطافت ذوق است.

و بیز بیلیریک که اؤزو ایکی فراماسونری لژ عضوی 

 اولموشدور و اؤز صفتلرینی سلطان ولده منسوب ائدیر.

جالل ده، اؤزو تحقیق ائتمه دن،  محمد علی موحد

 و دئییر: نین سؤزلرینی تکرار ائدیر همایی

بدیهی است که سراج الدین مثنوی خوان هر چه زور »

بزند، متاع کم مایه ی سلطان ولد در برابر گنجینه ی 

شاهوار موالنا توفیق نمی یابد. ... تقالی سلطان ولد برای 

 «رقابت با پدر، حقیقتاً رقت انگیز است.

بو تحقیر ایشینده او قدر حیاسیزلیق وار کی بیری دئییر: 

سلطان ولد برای ترکیه اهمیت دارد، برای ما که اگر »

عطار و سنایی و مولوی را داریم، پسر آن بزرگوار چندان 

 «جلوه ای پیدا نمی کند!

کی البته بیلیریک کی بیز ایرانلیالرا سلطان ولد هامیدان 

داها عزیزدیر. چون کی او هئچده رقابت فکرینده دگیل، 

 اؤزو بویورورکی: 

ولدی در بیان اسرار احدی آن بود  سبب انشای مثنوی»

که حضرت والدم و استادم و شیخ سلطان العلماء و 

العارفین موالنا جالل الحق و الدین محمد بن الحسین 

در مثنوی خود قصه  -قَدَّسَنا اهلل بسرُّه العَزیز  -البلخی 

های اولیاء گذشته را ذکر کرده است و کرامات و مقامات 

غرضش از قصه های ایشان اظهار  ایشان را بیان فرموده،

کرامات و مقامات خود بود و از آن اولیایی که همدل و 

همدم و همنشین او بودند مثل سلطان الواصلین سید 

برهان الدین محقق ترمذی و سلطان المحبوبین و 

المعشوقین شمس الدین محمد تبریزی و قطب االقطاب 

لسّالکین صالح الدین زرکوب قونوی و زبدة االولیاء و ا

عَظَّمَنا اهلل  -چلبی حسام الدین ولد اخی ترک قونوی 

احوال خود را و احوال ایشان را به واسطه ی  -بِذِکرهم 

قصه های پیشینیان در آنجا درج کرده، چنان که فرموده 

 است:

 خوش تر آن باشد که سرّ دلبران،
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 گفته آید در حدیث دیگران.
نبود که مصدوقه لیکن چون بعضی را آن فطانت و زیرکی 

ی حال را فهم کنند و غرض او را بدانند این مثنوی 

مقامات و کرامات حضرتش را و از آن مصاحبانش که 

 همدم او بودند که:

 بیت

 مقصود ز عالم، آدم آمد،
 مقصود ز آدم، آن دم آمد!

 صدیقح. م. درس گفتارهای دکتر 

 جلسه ی دوم –اشعار ترکی موالنا 
 

های کودکی و نوجوانی خود را در گفتم که موالنا سال 

ترکستان بلخ و بدخشان یا همان گونه که ما می گوییم در 

خراسان بزرگ سپری کرده بود زبان محاوره اش ترکی 

آمد، با ترکی غربی مواجه شد  قونیهشرقی بود و وقتی به 

بسیاری از مردم شیوه ی محاوره ی او را برنمی تافتند. 

أله اشاره دارد. از جمله در بارها به این مس مولویخود 

 رباعی معروفی گوید:

 بیگانه مگوئید مرا زین کوییم،

 در کویِ شما خانه ی خود می جویم،

 دشمن نی ام هر چند که دشمن رویم،

اصلم ترک است، گرچه دری می گویم یا )اگرچه هندی 

 گویم(

 بیرونی ابوریحانو  سینا ابن، فارابیهمان گونه که 

 نظامیو  خاقانیبی می نوشتند و آثار خود را به عر

نیز به لفظ  مولویبه فارسی شعر می سرودند،  گنجوی

قلم آن روز که در مکاتب و مدارس تدریس می شد و با 

سواد به کسی گفته می شد که با فارسی و عربی آشنا 

 باشد، طبیعی است که باید به فارسی شعر بسراید.

ی چون گرچه بحث پیرامون ترک یا فارس بودن اشخاص

نادر خور شأن آنان است، اما تعیین منسوبیت  مولوی

قومی و ملی هر شخصیت تاریخی و ادبی از الزامات تاریخ 

 ادبیات پژوهی بشمار می رود.

 در یک رباعی گوید: مولویخود 

 من بنده ی قرآنم اگر جان دارم،
 من خاک ره محمد مختارم.

 گر نقل کند جز این کس از گفتارم،
 و ز آن سخن بیزارم. بیزارم از او

این جاست که می گویم تأکید بر افغانی بودن، ایرانی 

بودن و ترکیه ای بودن موالنا بحث لغوی است که من 

و هر  مولویخود نمی خواهم گرفتار آن بشوم. نمی توان 

شخصیت هم قد و قواره ی او را متعلق به یک قوم و کشور 

 27او یعنی دانست. مانند شهریار تبریزی که روز وفات 

قلمداد می « روز شعر و ادب فارسی»شهریور را برخی ها 

کنند و تأکید عجیب و ظالمانه ای هم بر این عمل لغو 

خود دارند. در حالی که طرح اولیه ی این اقدام که از 

علی تهیه شد و به وسیله ی  فردی اصغرسوی مرحوم 

که آن زمان نماینده ی مجلس بود به  اصغر شعردوست

نام « روز شعر و ادب»جمهور وقت ارائه گردد رئیس 

 داشت.

بزرگترین هنر شهریار این بود که شعر معاصر فارسی را از 

بی اخالقی و بی بند و باری رهانید در روزگار او اغلب 

شاعران به اصطالح روشنفکر تحت تأثیر القائات نیچه، 

به سرودن اشعار و خلق آثار ادبی  مارکسفروید و حتی 

دست از ارزش های »گفته بود:  نیچهختند. می پردا

می گوید برداریم و ما به « نه»اخالقی که به زندگی 

 «بگوییم!« آری»زندگی 

شاعران نوپرداز فارسی در دوران پهلوی اول و دوم کم و 

بیش تحت تأثیر چنین حرف هایی بودند. آنان از کالسیک 

 ها روی برگرداندند زیرا کالسیک ها اخالق را اصل می

را نخوانده « مخزن االسرار»دانستند. به نظر من کسی که 

باشد و در محتوای عمیق آن و دریایی را که فرا راه 

خواننده می گشاید، غور نکند، نمی تواند ادعای شاعری در 

 فارسی کند.

مرحوم صابر گفته است بهترین شعر آن است که مردم 

هم  بپسندند و حفظ کنند. در روزگار ما و در آن زمان

علی ای همای »بیش از نود درصد از ایرانیان شعر 

از شهریار را از « آمدی جانم به قربانت»و غزل « رحمت

حفظ بودند و هستند. کدام شاعر فارسی سرا را این 

سعادت نصیب شد. فارسی زبانان حق دارند که روز شهریار 

 را روز زبان فارسی بدانند.

ا بلحاظ اشعار فارسی اما در بیرون از ایران کسی شهریار ر

او نمی ستاید. در سطح جهان و تقریبا در همه ی 

کشورهای آسیایی و اروپایی صدها نظیره بر منظومه ی 

از او سروده شده است. شهریار را حیدربابا « حیدربابا»

جهانی کرد. این است که روز شهریار روز شعر و ادب 
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و ادب ترکی هم است. از این رو اول این روز را روز شعر 

 ایران نامیدند نه فارسی.

اینان چون خورشید عالمتاب هستند که بر همه جا و همه 

کس نورافشانی می کنند. اما همان گونه که می گوییم 

خورشید از فلک شمس برمی خیزد و، موالنا را هم می 

گوییم که از میان ترکان برخاسته و به زبان فارسی طلوع 

م وطن ندارد، هر عالم کرده است. به قول معروف اگر عل

 صاحب قومیت، ملیت و وطن است.

چند وقت پیش با یکی از اهالی قلم ترکیه صحبت می 

در سمپوزیوم مولوی  سید حسن نصرکردم، گفت روزی 

شرکت داشت و به زبان انگلیسی  استانبولپژوهی در 

خداوند بر مولوی منت نهاده، او را »صحبت کرد و گفت 

 قونیهکرده و برای دفن به فارس آفریده و مسلمان 

)نقل قریب به مضمون( بعد می گفت که « فرستاده است.

من در آنتراکت به او نزدیک شدم و پرسیدم شما 

آمریکایی هستید، گفت نه، ایرانی ام. گفتم آخه همه آثار 

قلمی شما به انگیسی است؟ باز گفت ایرانی ام. گفتم پس 

فروش، به عنوان شخص می تواند زبانی غیر از زبان بومی 

 زبان قلم انتخاب کند.

را در نظر بگیرم. او اهل  غالمحسین ساعدیمثالً مرحوم 

تبریز بود، او تا آخر عمر وقتی فارسی حرف می زد لهجه 

ی غلیظ و ستبر ترکی خود را نشان می داد. درحالی که 

یک صفحه هم به ترکی از او بر جای نمانده است و همه 

کم نگاشته است. یادم است در دهه چیز را به لفظ قلم حا

امام راحل در یکی از صحبت های خود خطاب به  60

هنرمندان کشور، گفتند: فیلم هم می سازید مثل فیلم گاو 

بسازید )نقل به مضمون( و از این فیلم تمجید کردند. می 

دانیم که این فیلم براساس یکی از داستان های بلند 

ام با ملیت و مرحوم ساعدی ساخته شده است. ام

منسوبیت ساعدی مشکل نداشت، مشکل ایشان فیلم های 

غیراخالقی گسترده شده و جامعه بود، هنر مبتذل بود. 

 هنر نیچه ای بود، هنر ایده لوژیک بود. 

اشعار ترکی بازمانده از موالنا بلحاظ ساختار زبانی گونه 

 های چندی دارد:

مصراعی یعنی این که یک  ملمعگونه ای  .1

را به ترکی و مصراع دوم را به فارسی و یا مصراع 

 بالعکس سروده است.

یعنی این که یک بیت را به  بیتی ملمعگونه ی  .2

ترکی و بیت بعدی را به فارسی و یا بالعکس 

 سروده است. 

یعنی این که پاره ای از  ملمع آمیختهگونه ی  .3

یک مصراع را به فارسی و پاره ی دیگر را به 

 ه است. ترکی و یا بالعکس آورد

، یعنی این که تمامی ساختاری رهاگونه ی  .4

شعر خود را در قالب رباعی، یا قطعه یا غزل به 

 ترکی سروده است.

یعنی این که در درون یک  تکواژی ی گونه .5

مصراع یا بیت فارسی یک یا دو لفظ ترکی وارد 

 کرده است.

 من، همه ی این ها را در کتابی که انتشار داده ام آورده ام.

در تربیت نخستین شاعران  مولویوش نکنیم که فرام

فؤاد عارف ترکی سرا در آناتولی نقش داشته است. مرحوم 

 در جایی می گوید: کؤپرولو

Melunanı iyice bilmeden Anadoludaki ilk 
Türk eserlerini anlamak mümkün 

olmayacağı ilmi bir hakikattır. 
آشنایی با آثار یعنی: این یک حقیقت علمی است که بدون 

مولوی فهم و درک نخستین نمونه های شعر ترکی 

 ناممکن است.

را در نظر آوریم، او که اصالً از شهر  یونس امرهمثالً 

در آذربایجان غربی بود و امّی دانسته شده است و  خوی

بنیانگذار شعر ترکی در آناتولو به شمار می رود و بسیاری 

مال غرب ایران و از پیروان طرائق و مسالک باطنی ش

بکتاشی ها و اهل حق و غیره او را از سخن سرایان آئینی 

 خود می شناسند، در جایی گوید:

 موالنا خداوندگار بیزه نظر قیاللی،
 آنین کؤرکلو نظری کؤنلوموز آیناسیدیر.

دیوان یونس امره از سوی چند تن از پژوهشگران ترکیه با 

ایسه ای دیوان شمس موالنا به صورت تطبیقی و مق

بررسی شده و مقاالت ارزنده ای نگاشته شده و در آن ها 

تأثیر ساختاری و محتوایی دیوان شمس بر دیوان یونس 

 باز نموده شده است.

 :3بیت 

 سنی اونودور دوستالرین، اوغلون، قیزین، عورتلرین،

 اول مالینی أوله شلر، حساب ائدوپ قیلدان قیال.
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نفصل دوم شخص : تو را. حالت مفعولی ضمیر مسنی

 مفرد.در ترکی ضمیر نیز ماننداسم و فعل صرف می شود.

جدول صرف حاالت هفتگانه ی ضمیر در ترکی چنین 

 است.

ح.      مفعول الیه       اضافه       مفعول      مفعول 

 مفعول  عنه      مفعول فیه  

 آزاد

 

من           منه              منیم            منی         

 مندن              منده              منله
سن          سنه             سنین          سنی          

 سندن            سنده             سنله
او            اونا              اونون          اونو           اوندان             

 اوندا            اونونال

زه                بیزیم          بیزی       بیز           بی

 بیزدن            بیزده           بیزیمله

سیز         سیزه              سیزین         سیزی       

 سیزدن           سیزده        سیزینله

اونالر      اونالر         اونالرین       اونالری     اونالردان      

 اونالرال       اونالردا  

صیغه ی سوم شخص مفرد از مصدر اونودماق در  اونودور:

( فراموش کردن، به یاد نیاوردن. مثال: 1معنای: 

( قادر به 3( جاگذاشتن. 2بوچیچگین آدینی اونوددوم. 

( بخشیدن و گذشت کردن. مثال: 4انجام امری نبودن. 

 (6( اهمیت ندادن.5اونون گناهینی چوخدان اونودموشام. 

از ذهن و دل بیرون کردن. در این بیت معنای اخیر مراد 

 است.

 Dost).حالت اضافی جمع کلمه ی دوست ) دوستالرین:

به نظر می رسد این واژه ترکی االصل باشد که به فارسی 

 نیز وارد شده است و با صائت کشیده تلفظ می شود. دوس

(Dos و توس )(Tos)  ،در ترکی کهن در معنای پیشانی

شانی و رو در رو ایستادن آمده است. از این بن هم به پی

مصدرهای توسالماق )=شاخ به شاخ شدن( و 

 توسالشماق)= به همدیگر شاخ زدن( را داریم.

نث و ٔ  ( فرزند مو1دخترت.کلمه قیز در معناهای: قیزین:

 ( دختر باکره آمده است.2

 زنانت.عورتلرین: 

 رک. بیت اول. اول:

مک در معنای چیزی را بین لشۆاز مصدر ا له شلر:ۆا

 لوشمکٔ  بوهمدیگر تقسیم کردن.هم معنی و مترادف با 

 که اکنون در ترکی ایران رایج است.

صیغه سوم شخص مفرد، وجه وصفی از  حساب ائدوپ:

مصدر حساب ائتمک در معنای اندیشیدن و طرح ریختن و 

 با احتساب سود و زیان چیزی، استنتاج کردن.

( موی بز، 1و. قیل در ترکی معانی: مو به م قیلدان قیال:

( صفت 3( هر موی بلند بر تن آدمی یا جانور بروید، 2

برای بافتنی هایی که در بافت آنها از موی بز استفاده شود 

 است. مثل: قیل کیلیم.

تو را یارانت، فرزندان و اهل عیالت  برگردان فارسی:

شمار فراموش کنند. مرده ریگ بازمانده از تو را مو به مو 

 کنند و میان خود بخش کنند.

 :3بیت 

 سنی اونودور دوستالرین اوغلون قیزین عورتلرین،
 اول مالینی اوله شلر حساب ائدوپ قیلدان قیال.

در لحظه ی جان دادن و پس از مرگ رابطه ی انسان با 

اطرافیانش قطع می شود. نه مرده می تواند و نه اطرافیان 

او بیان سازند. در این  او قادرند مشهودات خویش را بر

بیت باز هم مخاطب موالنا شخص غافل است که به او می 

 گوید:

موالنا می فرماید ای غافل مالی را که می پرستیدی و روی 

هم جمع می کردی، اینان میان خود تقسیم می کنند و 

 دیناری هم به تو نمی رسد، مو به حساب می کنند. 

ق آن بخیل بوده مالی که بر جمع آن حریص و به انفا

 است.

در معارف شیعه آمده است که غفلت و اعمال شرّ و پس از 

مرگ به صورتی زشت و کربه المنظر ظاهر می شوند و 

 باعث عذاب و وحشت صاحبش می شوند.

 :4بیت 

 قیلمایاالر سنه وفا، بونالر بای اوالر، سن گدا،

 سنین ایچون وئرمیه لر، بیر پاره ائتمک یوقسوال.

صیغه سوم شخص جمع مضارع روایتی منفی ر: قیلمایاال

از مصدر قیلماق در معنای: انجام ندهند. این مصدر در 

( گزاردن نماز. مثال:جمعه 1ترکی دو معنی عمده دارد: 

( فعل معین در معنای کردن و 2نامازین مسجدده قیلیر. 

انجام دادن است. در بیت حاضر،معنی اخیر مراد است.وفا 

 کردن، ثابت قدم و پای بند بودن. قیلماق یعنی: وفا
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به تو، بر تو.حالت مفعولُ به یی ضمیر منفصل دوم  سنه:

 شخص مفرد.

دارا، ثروتمند، نیرومند و مقتدر. این کلمه در فارسی  بای:

 رایج است.« بیگ»نیز وارد شده است و به صورت 

صیغه سوم شخص مفرد مضارع التزامی از مصدر  اوالر:

ن و وقوع یافتن و تحقق پذیرفتن. اولماق در معنای شد

 بای اولماق یعنی:دارا شدن.

سائل و فقیر و بی چیز. بسیاری را ظن بر این است  گدا:

که این واژه فارسی االصل و پس مانده ی گویش های 

گبران دوره ی جاهلیه ی پیش از اسالم ایران است. اما 

چنین نیست. این واژه، صفت فاعلی از مصدر گئتمک در 

ی رفتن و به سویی روان شدن است. بدین گونه معنا

گوئیم معنای لغوی واژه ی گدا چنین است:رونده و عازم و 

کسی که به در خانه ها به قصد اخذ چیزی برود. اصطالح 

تبدیل شده « شاه و گدا»بای و گدا بعدها در فارسی به 

 است.

 حالت اضافی ضمیر منفصل دوم شخص مفرد. سنین:

ت در ترکی کهن که در ترکی ایران نیز ادات سببی ایچون:

» در عصر ما به همین صورت به کار می رود. از ریشه ی 

سبب و خاطر است . چنانکه امروزه تعبیرهایی نظیر: « اوج

اَنون اوجوندان )=به سبب آن(، سنین اوجوندان )= به 

خاطر تو( موجود است. این ادات معانی گوناگونی دارند، از 

( به قصد و به 1معانی زیر را یاد کرد:آن میان می توان 

( درباره 3( به واسطه. 2یلمک ایچون. ٔ  خاطر .مانند: سو

( در مقام سوگند نیز آید. 6( در مقابل. 5(برای. 4ی. 

 مانند:باشین ایچون.

در شعر عروضی گاه به اقتضای وزن شعر، صائت آغارین 

اسقاط می شده  -به ویژه همراه ضمیر های شخصی -آن

 است.

 ثال:م

 دوستوم! عالم سنین چین گر اوال دشمن منا،

 جان عالم سن، یئترسن دوست، آنجاق سن منا.

صیغه ی سوم شخص جمع مضارع التزامی وئرمیه لر: 

( دادن چیزی به کسی، 1منفی از مصدر وئرمک در معانی: 

( 4(پیچیدن و دور زدن، 3( عطا کردن و بخشیدن، 2

وهر دادن و جز آن. ( دختر به ش5مهمانی بر پا داشتن، 

در معنای سیر کردن شکم نیازمندان « ائتمک  وئرمک»

 است.

( رقم  نشانگر نخستین 2( یک )نخستین عدد(. 1 بیر:

 ( صفت عددی برای نخستین عدد.3عدد. 

کلمه ی ترکی االصل است، در فارسی دری نیز به  پارا:

بوده « پاال»به کار می رود. اصل آن « پاره»صورت 

درمعنای قطعه یی از هر چیز به کار می رود. است.اکنون 

از آن، مصدرهای پاراالماق )= پاره کردن(، پاراالنماق 

)=قطعه قطعه شدن(، پاراالندیرماق )= وادار به قطعه قطعه 

شدن(، پاراالتماق )= وادار به انجام عمل پاره کردن( را 

 داریم.

 یعنی یک قطعه )= قرص( نان. بیر پارا ائتمک:

سم ترکی کهن در معنای نان. اکنون در آسیای ا ائتمک:

صغیر به صورت ائکمک به کار می رود. ترکیب های 

ائتمک چیخارماق )= پول نان در آوردن( و ائتمک ائیله 

مک )= نان پختن( نیز در متون دوره ی اسالمی به کار 

 رفته است.

حالت مفعولُ به یی کلمه . یوقسول در معنای  یوقسوال:

ه سختی امرار معاش کند.  فقیر، بی چیز کسی است که ب

در معنای مجازی مفهوم ناکامی و ناشایسته را دارد. در 

 ترکی معاصر ایرانی به صورت یوخسول به کار می رود.

وفا بر تو نکنند، اینان بی نیازی کنند و  برگردان فارسی:

تو بی همه چیز کنی، از برای تو قرص نانی نیز به چیزان 

 ندهند.

 :4بیت 

 قیلمایاالر سنه وفا، بونالر بای اوال، سن گدا،

 سنین اوچون وئرمیه لر، بیر پارا ائتمک یوخسوال.

وَ مَنْ اُوفِیَ خداوند در قرآن خود را باوفاترین می شمارد: 

( )چه کسی به عهد خود چون 111)توبه /  اهلل بِعَهْدِهِ مِنَ

 خدا باوفاتر است؟(

 ی خواند:و بندگان خود را نیز به وفا فرا م

 یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

موالنا می گوید اهل عیال تو به تو وفادار نمی شوند، زیرا 

تو در غفلت بودی و حرص و بخل تو را دربرگرفته بود. و 

اینان ثروتمند می شوند در حالی که همه چیز را تو از 

 دست می دهی.

 :5بیت 

 ، آندان باروپ باغالشاالر،بیردملیغا آغالشاالر

 سنی چوقورا گؤموشوب، تئز دؤنه لر گوله گوله.
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لحظه ی اندکی. مرکب از: بیر )صفت عددی( بیردمیلغا: 

+ دم )اسم در معنای لحظه، نفس، اندک زمان( + لیق )پی 

 افزوده( + ا )پی افزوده(.

لغت ترکی االصل است در معناهای:لحظه نفس، اندک  دم:

و و جز آن که در فارسی نیز داخل شده و به زمان، رنگ و ب

 همین معنی ها به کار می رود.

پی افزوده ی چهار شکلی لیق /لیک /لوق /لوک که پس از 

( برآن به صورت لیغ در آمده، به aافزوده شدن صائت آ )

فرجام اسم و ضمیر و صفت و قید می آید و اسم می 

 سازد.

ع مضارع بگریند. صیغه ی سوم شخص جمآغالشاالر: 

روایتی از مصدر آغالشماق، وجه اشتراکی از مصدر بسیط 

 آغالماق در معنای گریستن به اتفاق هم.

 سپس، پس از آن. آندان:

وجه وصفی از مصدر بارماق در معنای رفتن. از  باروپ:

قرن نهم به این سو، این فعل در متون نظم و نثر ترکی به 

مصدر چنین صورت وارماق آمده است. معانی رایج این 

( به وضع و حالتی 2( گام به مقصد گذاشتن. 1است: 

(واصل شدن، 3معین در آمدن. مانند:یاشی قیرخا واردی. 

( از 5( احساس مزه. 4رسیدن. مانند: ائوه آخشام واردیم. 

( 6حالتی دیگر در آمدن. مانند: سجده یه وارماق. 

( 9( فانی شدن. 8( راه رفتن. 7گذشتن،اتصال به ماضی. 

 جوم کردن.ه

روان  –وارا در معنای روان  –از همین مصدر ترکیب وارا 

 به کار رفته است.

 حق نفسی دریا ایمیش،

 وارا سؤیلرم. –هاوار 

 ایره بیلمم پایانینا

 چندین هزارا سؤیلرم. )قوشچو اوغلو(

صیغه ی سوم شخص جمع مضارع روایتی از باغالشاالر: 

و در انجام امری با  مصدر باغالشماق در معنای اتّفاق کردن

کسی به توافق رسیدن. ترکیب مصدر چنین است:باغ )ریشه ی 

واژه در معنای ریسمان و طناب( + الش )افزوده ی فعل ساز که 

از اسم فعل اشتراکی می سازد( + ماق )نشانه ی مصدری بر واژه 

 های ستبر صائب(.

 حالت مفعولی ضمیر منفصل دوم شخص مفرد. سنی:

مفعولٌ به یی اسم چوقور که در ترکی حالت  چوقورا:
( فرو 1امروزین ایرانی االصل چوخور تلفظ می شود و به معنای: 

( مزار 3( فرو رفتگی چانه ی انسان و 2رفتگی خاک در زمین، 

و گور است. در بیت فوق معنای اخیر مراد است. امروزه اصطالح 

 به کار« زمینه سازی مرگ کسی»چوخورونو قازماق در معنای 

می رود. نام اصلی شهر ایروان پایتخت فعلی کشور ارمنستان 

بود و از شهرهای مسلمان نشین به شمار « چوخور سعد»قبالً 

 می رفت.

وجه وصفی از مصدر گؤموشمک که آن هم از  گؤموشوب:

( نهادن 1مصدر بسیط گؤممک ساخته شده است. در معناهای: 

( دفن کردن 2در زیر خاک و با خاک پوشاندن چیزی یا کسی، 

( در مراسم دفن کسی شرکت کردن 3و در گور گذاشتن جنازه، 

آمده است. گؤموشوب دؤنمک کنایه از به فراموشی سپردن و 

 نفی کسی است.

 زود، سریع و تند: تئز:

 آخیتدیم گؤزومدن قان ایله یاشی 

 بیر دوست تاپانمادیم، تئز آخشام اولدو

 پیر سلطان ابدال-

صل به فارسی دری نیز داخل شده و به این کلمه ی ترکی اال

 در فارسی امروزین رایج است.« تیز»صورت

یغه سوم شخص جمع مضارع دؤنمک در صدؤنه لر: 

( به عقب رفتن، 2( حرکت عکس، عقب گرد. 1معنای:

( انحراف حاصل کردن، از راه به در شدن. 3عقب افتادن. 

ونی ( دگرگ5(تشابه و مانندگی. مثال: ائوی جنته دؤندو. 4

( بر سر 7( از سویی رفتن . 6و تغییر و حال به حال شدن. 

 ( روی برگرداندن.8موضوعی باز گشتن. 

 این بیت، مجازاً معنای اخیر مراد است.در 

قید حالت از مصدر گولمک در معنای گوله:  –گوله 

شکفتن و باز شدن و خندیدن که با پی افزوده ی دو 

مصدر گول است ساخته شده است. بن این « آ/ا»شکلی 

که هم در مقام فعل امر دوم شخص مفرد به کار رود و هم 

نام شکوفه ی باز شده و خندان باشد. این واژه ی ترکی 

االصل در همین معنا به فارسی دری نیز وارد شده است. 

در گویش های گبران دوره ی جاهلیه ی پیش از اسالم 

و پهلوی ایران و در متون بازمانده به الفبای دین دبیره 

گفته می شود. « ورد»مانند اوستا و خرده اوستا به گل، 

نیز هنوز بر جا است. اما « سهرورد»چنان که در کلمه ی 

را به « گل»فارسی زبانان مسلمان واژه ی زیبای ترکی 

  برگردان فارسی: گبران به کار گیرند.« ورد»جای 

گور اندک زمانی بر تو گریند، سپس اتّفاق کنند و تو را در 

 نهند و تند و تیز از تو روی برگردانند.
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 پالچیغین قاریشدیردیغی آغزیندا حاصارین موعلیم صادیق

 آیاغی بیری او آیاغینی نیب، سؤیکه بئله چؤمچه یانیندا

 هؤرگوسونه نین کیشی نیفتالی آشیریب اوستونه نین

 گؤزونون پاپاغی دوزلتدیگی کاغیذدان باشینا باخیر،

 ایدی، اورگینجه دوغرودان، حاصار،. چکیردی اوستونه

 ده هم وئریردی، گؤزللیک خوصوصی سینه محلله و ائوینه

 جوجه-تویوق قونشوالرین داها کی، فکیرلشیردی اورگینده

 گیرمیه لرینه محلله سیویشیب آراسیندان کولالرین یلر

. قیشقیرمایاجاقدیالر تولالییب داش اوستلرینه جک،

 میشار: دوزلتمیشدیلر آیاقالتی باشلی-عمللی اوستایا

 اوزون اوستونه میش، چینله یئردن اوچ داشالرینی

 باشا بو-باش او کیشی نیفتالی دوزموشدولر، تاختاالر

 داشی، چای خئیلی آلتینا نین آیاغی. نیردی هرله راحاتجا

 اوجلوقالری و کونجلری ییغمیشدیالر، داشالری میشار

 داشالری چای یئرلری قاالن توتور، داشالریندان میشار

 گؤتوروب قوخاغینا زورال داشی گؤی ایری. هؤروردو ایله

 ییب سیلکله یئرینده تارازالدی، برابرینده نین چیرپی

 ایله قولو نین کؤینگی سونرا النداناو امین بونا اوتورتدو،

 سیلدی، ترینی نین آلنی سونرا سویونو، بورنونون اولجه

 دی، ائشله دیبینی نین وئدره اویرو-اَیری کؤهنه ایله ماال

. آتدی اوستونه داغین گؤتوروب پالچیق چیمدیک بیر

 اؤنلوک پارچادان برئزئنت ساری کیشی نیفتالی

 .  چیرپدی توزونو ؤنلوگونا  دفعه دؤرد-اوچ گئیینمیشدی،

 آیاقالتی گؤر واردی، بویو قاریش بیر نین کیشی بو –  

 .  گؤرونور اوزون نئجه اوستونده نین

 یوخاریدا بویلولوغو آلچاق نین کیشی نیفتالی دوغرودان،  

 اوزانیب سی کؤلگه هوندورلوکدن او. اولونموردو هیسس

 .  آددامیشدی طرفه بیری او دا یولونو ماشین

 آز سسله آمیرانه تولالدی، یئره ده بیرینی او نین وئدره  

 :  قیشقیردی قاال

 !  تاالشا! پالچیق –  

 تاختاسینا بئلین چؤمچه  کی الینده آغیرلیغینی بایاقدان  

 دن وئدره یانینداکی دیکسیندی، موعلیم صادیق ساالن

 قاریشدیریب بئلله دی، چیله سو اوستونه پالچیغین

. قویدو یانا-یان ده ایکیسینی لرین درهوئ یومشالتدی،

 چتین ده قدر او وئرمک دولدوروب سینی وئدره پالچیق

 دولدورماق ایله تاالشا نی وئدره بیری او آنجاق دئییلدی،

 داشالری خیردا. ایدی ایش عذابلی اوچون موعلیم صادیق

 تاالشانی پالچیقال و ایدی زولوم آختاریب بوردان-اوردان

  دفعه اوچ-ایکی بئل چؤمچه. ایدی لی ئرمهو واختدا عئینی

 اونو موعلیم صادیق و دولوردو وئدره بوشاالندا-دولوب

 قالدیریب برابری بویو یئرده دوردوغو نین کیشی نیفتالی

 ییغماق تاالشا آنجاق قویوردو، اوستونه نین آلتی آیاق

 یوخاری-آشاغی بویو یول گؤتوروب نی وئدره اوچون

 گؤتورور، داشالری خیردا چیخان راستینا گزیر، خئیلی

 .  قالخیردی-اَییلیب  دفعه نئچه کیمی دوالنا

 دوشموشدو، دالبادال سیراسی قویون و مال کیمی ترس  

 نوباتینا قویون گون بو تاپدیق اوغلو اوخویان سککیزینجیده

 توتماغا فهله. گؤرردی او ایشلری بو یوخسا گئتمیشدی،

 پووست –حكایه 
Öykü - povest 



79 

 

Xudafərin 206 (2022) 1401خرداد  - 206خداآفرین   

 وئرمه ایجازه یقالآج موعلیمه گولسوم آروادی ایسه

 اوستا و ایدیلر کوسولو کی، ایدی گون نئچه. میشدی

 زاد-فهله کی، دئمیشدی آچیقجا صؤحبتده ایله نیفتالی

 صادیغی ایله الی – فهله، اودئی دئییل، الزیم

 .  گؤسترمیشدی

 تئز ایشی کی، دئییرسن یاندان بیر موعلیمه، آی –  

 .  بئله دا یاندان بیر قورتاراق،

 صادیق کی، چیخمیشدی بئله دئمگیندن تانیناوس  

 .  گتیریم ایسفندییاری قوی اولماز، فهله موعلیمدن

 اوستونده باشینیزین کیمی اوخ ناغاییرسین؟ بو به –  

 .  جک چکمیه ها قارووول دوروب

 دی، دئمه نه هئچ اوستا –. مصلحتدی بیلن اؤزونوز –  

 امین تانیاوس گولسوم. ساخالدی ایچینده یلیغینیناراض

 .  اولدو مجبور دانیشماغا آز بیر اوچون ائتمک

 اؤز هامی. می ه نیفتالی اولمور، ها بوزو آغی، نین فهله –  

 بئلینده الی توتار، فهله آدام او. سیدی فهله نین ایشی

 گؤزو کیمی بعضیلری دای قازانسین، پول کی، هرلنر

 .  بوزارماسین مکدن گؤزله ماعاشی

 اوستایام، من وار، تفاووتو نه اؤترو مندن ،معللیمه آی –  

 .  وسساالم. وئرسینلر واختیندا قومومو پالچیغیمی،

 خئیلی آختارا-آختارا تاالشا بویو یول موعلیم صادیق  

 گئتدیکجه آغری جانینداکی اولدو، مجبور یه گئتمه اوزاغا

. گئدیردی-گلیب آغریالری نین بئلی آرتیر،

 آغریالرا. بیلمیردی کیلمکچ گیزیلتی توپوقالرینداکی

 تاالشا کیشی نیفتالی ایندی چونکی دی، وئرمه اهمیت

 ین گؤزله اوستانی چیخیب چؤله گولسوم ییردی، گؤزله

 گؤزلری یالواریر، آلالها. آچاجاقدی آغزینی گول گؤرسه،

 آدامالریندان کند راستینا کی، بویالنیردی یانا دؤرد

 !  اوشاقالر یگیدئد درس دا چوخ ان. چیخماسین کیمسه

 ائله اوالردی، دولو کسکله-داش ایز-یول واختی اؤزگه  

 توخونوب داشا  دفعه نئچه آیاققابیسی موعلیمین صادیق

 ...  ایندی. ایتیرمیشدی رنگینی

 کئچدی، اعتیراض بیر ایچیندن –! قال آغالرا سنی –  

 نی وئدره سالخاق-سینیق چیخان یئریندن تئز-تئز قولپو

. باخدی چپرینه داش نین کیشی عیباداهلل آتیب کنارا

 ائلمه آلاله آنجاق، اوالردی، دولدورماق نی وئدره بوردان

 چونکی چیخاراردی، آغاجا پیشیگینی گؤرسیدی، میش،

 قاباغینی-دال یئرینی، سؤزونون کیشی اوالن یاوا آغیزدان

 یه وئدره آستاجا قامارالییب داشی دؤرد-اوچ. بیلمیردی

 کیمسه اطرافدا. سین ائشیدیلمه یلتیسیتاقق کی، قویدو

 ساحه. دولدوردو نی وئدره ائدیب گومان اولمادیغینی نین

 هیسس گلدیگینی دهفترین سینه آرزومان قاییدان دن

 .   دی ائتمه

 !  اولسون آواند ایشین موعلیم، آی ساالم، –  

 .  دئدی ساغول دیلوجو اوتاندی، سونرا دیکسیندی،  

   یرسان؟ناغایر بورادا –  

 !  نه هئچ –  

 گرک زامانادی، هاسی ایندی اولموش، ساغ آی –  

 ایشلنه آز قومون سئمئنتین، هم اوندا آالیدین، کوبیک

 نی وئدره دولو –. ییغمایاجاقدین تاالشا ده هم جکدی،

 گتیردی، کیمی یانینا نین کیشی نیفتالی گؤتوروب

 .  آتدی سؤز اونا ساالمالشیب اوستایال

 تاالشایا کی، قوی ائله داشالری بو سن می، ه تالینیف –  

 .  سالمیسان یولالرا مللیمی. اولسون احتییاج آز

 فرسیزدی، ده هم آزدی، داشی ناغایریم، من آیه، –  

 .  خالتورایا کئچیب دا او چیخیب، زایی دا المدارین

 هم داشی، کوبیک کیمی گول قاراداغین دؤیمو هاییف –  

 گئدیشی آرزومانین –. صرفی ده هم هاسانت، هؤرگوسو

 .  ائشیتدی سیفاریش بیر آیری اوستادان ایله

 !  آت بری ایریلریندن او آزالیب، داش دورما، بوش –  

 او ایدی، بند سؤزه بو قولالری موعلیمین صادیق سانکی  

 دوداقالری سوسامیشدی،. باشالدی سیزیلداماغا ساعات

 هم گتیرسیدی، چای بیر گولسوم. اولموشدو قوپقورو

 .  یاتیراردی سوسوزلوغونو ده هم ائدر، ایستیراحت

 اوستاالرین! اوستا آی چکمیرسن، پاپیروس نییه سن –  

 !  چکیر کی، هامیسی

. آلمامیشام الیمه ده سینی دنه بیرجه زهرمارین او من –  

 .  ایستمیرم دا آلماق هئچ

 رفط اونالرا باخا-باخا حاصارا چیخیب ائودن گولسوم  

 .  یاخینالشدی

 ایشله سحردن بیل ائله هئچ می،ع نیفتالی آی –  

   ممیسینیز؟

 دی، تمیزله توزونو چیرپیب اؤنلوگونه بارماقالرینی اوستا  

 .  ائشیتمیردی سؤزلرینی گولسومون بیل ائله

   هایی؟ –  

 .  آرتماییب هئچ حاصار دئییرم –  
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 !  ها لماییباو موسکوا بیره-بیردن موسکوا. آرتاجاق –  

 .  گتیرجم آزدان بیر قویموشام، چای –  

 .  وئر سو وارسا، سو –  

 باالجا، کیشی نیفتالی قالخدی، گؤیه سی وئدره داش  

 اوسته آغزی گؤیده نی وئدره ایله بویو سیز جوسسه

 خیریلداییب قیرپیمیندا گؤز بیر داشالر خیردا. چئویردی

 صادیق تولالدی، ئرهی نی وئدره اوستا دولدوردو، بوشلوغو

 دقیقه بیر کی، دوشوندو دایانیب طرف یوال اوزو موعلیم

 و آتیالجاق یئره بوشالیب ده وئدره بیری او سونرا دن

 .  جک ائشیده سؤزو ایکی چکن تاریما عصبلرینی

 !  پالچیق –  

 !  تاالشا –  

 صادیق کندده باخمایاراق اولماسینا موعلیم حتّی  

 .  گلمه: موشدوالرقوی آد بیر موعلیمه

 ائویندن دین مممه چوبان ائولندی، گولسومله کی، ائله  

 اولمادان گوزشت بیر هئچ گلدی، گولسومگیله چیخیب

. باشالدی یه مه ایزله قاراباقارا اونو سؤزو «گلین بیزیم»

 آز بیر سسینی. اولوردو ده دئینلر اوزونه دن ائلمه چکینیب

 خوشونا کیمینسه دئینده، دوزونو سؤزون قالدیریب

 .  قاییدیردی اوزونه قیپقیرمیزی آدام همین و گلمیردی

 .  گلینسن بیزیم سن گئتمه، یوخاریدان چوخ سن –  

 .  باشالییردی دئییشمه اولوردو، گولسوم جیرنایان چوخ ان  

 ده، موعلیم صادیق –. عزیزیندی... سنین گلین –  

 کی، یردیلرگل فیکره بیر دوشنده صؤحبت آرادا ده گولسوم

 جاماعاتین هم تیکسینلر، ائو آلیب محله آیری اؤزلرینه

 ده هم اولسونالر، اوزاق سیندن تنه صؤحبتیندن،-سؤز

 بیری او ووروب شهریندن بیر روسییانین تئز-گئج

 بورادا سونرا قاییدیشیندان مسیمین چیخان شهریندن

 گؤرنلرین اونو. اولمازدی دوزگون جوره هئچ قالماقالری

 بیلیردیلر ساخالماماغیندان  عالقه ائوله شیقالریندان،دانی

-بورام جیبلری کوستیومدا گئتدیگی تئز-گئج مسیم کی،

 .  قاییداجاق گونو بیر گونلرین بوش

 گون اؤزونوزه – آناسی، دئییردی – مسیمیندی، ائو –  

 .  آغالیین

 صبر آخیردا دینمیردی، بئش دینمیردی، بیر ده گولسوم  

 هاردان ائو کی، دئییردی آناسینا انداداش کاساسی

 گئدندن عسگرلییه اولمالیدی؟ مسیمین نییه مسیمیندی؟

 خالخین. سندن ده نه وار، خبری ائشیکدن-ائو نه

 اودئی،. آچیب کنده آغزینی پولونون روسئتین اوغالنالری

 آیاقالری بیر... خاال صبیره آرواد، خاال،قرنفیل کوبرا

 سن؟. تاپمیرالر یئر قویماغا وپول بانکدادی، رایونداکی

 .  دانیش اوچونه آلاله دانیشاندا

 گؤندره دا او کیمی دوزلن. دؤی ساهماندا ایشلری –  

 .  جک

 قازاندیغی. دا آیاغی توتور، ده الی دؤی؟ ساهماندا نییه –  

 دیگینی خرجله اونالرا. ناتاشاالردادی ده بیر آراقدا،

 اولماسا، اوغلو یاد بو. آالق درمانینی گؤندرسین،

 .  گتیریر-آلیب ییرسن ایسته نه ناغایرارسان؟

 .  قیمیلدانیردی آلتیندان دوداق دؤنمور، دئدیگیندن آرواد  

   اوالرمی؟ اوغول آداما اوغلوندان یاد –  

 موعلیمی ادبیات تحصیللی اونیوئرسیتئت موعلیم صادیق  

 آراسیندا اونالرین اوخوموشدو، کیتابالر چوخلو ایدی،

-دئدی واردی، ده اثرلری نین یازیچیالری اؤلکه خاریجی

 ایراد دا آروادینا بزن دئییلدی، آدام قویان محل قودویا

 اورگی آرواددی، قوجا اولما، بند شئیه چوخ کی، توتوردو

 .  ائله ییر، ایسته نه

 بوتون کی، دئییر صادیق، آی دانیشیرسان، نه سن –  

 .  یئییرلر ده اؤزلری ببیشیری اؤزلری قالیرام، آج گونو

 نه هئچ. اول بیلدیگینده اؤز سن دانا، دئییر دئییر آاز، –  

 !  وئرمه فیکیر ده یه

 ایچریسینده واخت آز کندینی قاراچای موعلیم صادیق  

 بئش نی دره-داغی بوالغی، هر گزمیشدی، قاریش-قاریش

 یارپیزی، وتونو،ا ککلیک تانیییردی، کیمی بارماغی

 کیمی گونونه اولدوغونو الزیم ییغماق واخت نه ایتبورنونو

 بیلمه ازبردن ائتمگی ایستیفاده نئجه اوتالردان. بیلیردی

 حکیمدن. باخیردی آچیب اونو واردی، کیتابی ده،  سه

 گؤزالتی او،. مصلحتلشیردیلر آچیب آغیز اونا چوخ

 باغ ایله یئری آدالنان چایکند کندین کی، ائلمیشدی

 جک گله اونون ساحه اوزون کیآراسیندا نین یئری

 بیر – ایدی لی منظره چوخ. اوالجاق یئری یاشاییش

 بیری او کئچیردی، آخیب ایله شیریلتی یئکچای طرفدن

 دومدوز سی ساحه آرمود آلما، هئکتارلیق اون ایسه یاندان

 .   اوزانیردی دیکجه ایشله گؤز

. چیخارتمیشدی قئیدیاتدان پاسپورتونو گلنده باکیدان  

 شؤعبه قئیدیات پاسپورت یولونو گئدنده مرکزینه ایونر

 اونو اولموش، تانیش بشیرله ین ایشله اورادا سالیب سینه
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 آچیالندان آراالری. ائتمیشدی دعوت ناهارا  دفعه نئچه بیر

 معاریف پاسپورتونو، صورتینی، نین ورقی تعیینات سونرا

 ده دنه بیر آراییشی، حاقیندا دیگی ایشله سیندن شؤعبه

 بشیره قویوب آراسینا پاسوپرتونون اونلوغو قیرمیزی

 آز. آلسین قئیدیاتا کندینه قاراچای اونو کی، دئمیشدی

 کندده. قاراچایلی اولدو موعلیم صادیق ایچینده واختین

 کی، توتدوالر خبر ساییرالر، دیشینی آغزیندا آدامین

 نین سووئتی کند. دوشوب قئیدیاتا کنده موعلیم صادیق

 سونرا یازاندان کیتابا آدینی اونون آرزومانوو توفیق سدری

 داها موعلیم صادیق دئمزسنمی، بس کی، چکدی جار

 کاغیذا. ساکینیدیر باشلی-عمللی کندین دئییل، گلمه

 قاراچایلیالرین ده یئنه موعلیم صادیق ایدی، کیم باخان

 .  ایدی «گلین بیزیم» و گلمه دیلینده

 اونو گلدی،  دفعه نؤوبتی غینااوتا بشیرین موعلیم صادیق  

 ده نؤمره خوصوصی آپاردی، ستورانینار «نارزان» ناهارا

 .  آچدی اونا اورگینی آچدی، سوفره باشلی-عمللی اوتوروب

 سی ساحه تورپاق سووئتیندن ایجرایییه رایون من –  

. دوشور کیمی موتخصیص گنج منه اصلینده،. آلمالییام

 دانیش، اونونال. یوخدو آرام هشیکایتل زورال، وار، سندلریم

 حؤرمتین سنین. ائلسین هلل وئریم، ندی حؤرمتی-حاقی

 .  یئرینده اؤز ده

 یولداشی حیات قوهومودو، ایجراکومون بشیر دئمه، سن  

 دوزلمه سیستئمه اونون ائله ایمیش، نسلیندن اونالرین

 بشیره ناغیلی موعلیمین صادیق. اولوبموش کؤمگی سینده

 ایشین بو کی، وئردی سؤز و ائتدی تاثیر باشلی-عمللی

 ده قییمتی جک، ائده کؤمک باشال-جانال سینه دوزلمه

 .  چاتدیراجاق اونا نی عریضه و سندلری جک، ائده موناسیب

 نی محلله باخدیالر، یئره گلیب اوستاالر تاپدیغی آراندان  

 ائوین کئچیردیلر، گؤزدن آددیمالییب باش بو-باش او

 موعلیمه صادیق مانشیرالدیالر، میخالرال تاختا یئرینی

 اطرافا تؤکدورنده قومو داشی، کی، تاپشیردیالر دؤنه-دؤنه

 گولسومنن موعلیم صادیق. سین تؤرتمه مانعچیلیک

 ائوین لی ایکیمرتبه گلدیگی قرارا سون مصلحتلشیب

 سونرا ساالندان باشا بیرتهر میرهت اوستا فورماسینی

 .  لمالیدیآ داش قدر نه کی، سوروشدو

 سانا آلسان، چوخ قدر نه. وار ضیانی نه داشین –  

 الزیمدی، هؤرمک حاصار سنه باشقا ائودن. خئییردی

. الزیمدی تیکمک دامی ال الزیمدی، تیکمک تؤوله

-آلتی کوبیک، کاماز بیر اوچون توتماق دوز کونجلری

 .  باخاریق سونراسینا آل، داش گؤی کاماز یئددی

 مسیم قاینی موعلیم صادیق ده، لسسهت قدر نه آنجاق  

 هله. دی بیلمه تیکدیره ائوی کیمی قاییدانا روسئتدن

 نین قایناناسی اول آی بیر گلیشیندن مسیمین لیک اوسته

 مسیم. قاییتدی ائوینه کیرایه اولکی. ائتدی ترک ائوینی

 توزونو نین کیمسه گلنده من کی، یازمیشدی دن تورمه

 صادیق ساققال، آشاغی ایدی، یغب یوخاری. گؤرمگیم ائوده

 بیر آییریجیندا، یول ایکی قالمیشدیالر ده گولسوم دا،

 هر اونالرا نین آناسی یاندان بیر دسی،ه مسیمین یاندان

 آروادین ده طرفدن بیری او سؤزلری، تیکانلی آددیمباشی

 دین بورنونا قارنی کی، اودور اولماسی، خستسی چارپایی

 دینممم چوبان  دفعه دؤرد بزن اوچ، گونده گولسوم

 باش یانینا نین آناسی اویون-آیین یئمک، الینده ائویندن

 .  چکیردی

 آرواددی، آغیر آنان دئییرم، سؤزدو سنه باخ گولسوم، آ –  

 قونشودان یا بیلمزسن، چیخاردا چؤله قالدیریب تک اونو

 اؤزونله بیرینی قوهومالرینیزدان دا یا چاغیر، آدام بیر

 !  کوس اؤزوندن اولسا، شئی بیر اغااوش گؤتور،

 دانیشیردی، سؤز بیر هره گلیردی، یول گلمگی مسیمین  

 کیمی چیخماییب، هله دن تورمه کی، دئییردی کیمی

 اودوزوب، قوماردا چیخیب، دن تورمه کی، دئییردی

 ده کیمی بوراخمیرالر، گؤره اونا وار، بورجو چوخلو

 کیمی اونا. لدئیی قایداسیندا سندلری کی، دئییردی

 دونیاسینا حاق ووروب باشا گونونو-عؤمرونو قاری دورسون

 قدر نه گتیردی، دونیایا تاپدیغی گولسوم قوووشدو،

 مممه چوبان موعلیم صادیق بئله، اولسا شرایتسیزلیک

 مجبور ارینی ده گولسوم هئچ. چیخمادی ائویندن دین

 تاالراوس آرانچی توتدو، سینه محلله تزه اوزونو. دی ائلمه

 ائوین چاتدیردیالر، باشا هؤرگونو ایله باشچیلیغی تئمیرین

 صادیق تئمیر دا، چاتماسا گوجو یه گؤتورمه اوستونو

 حاضیرالییب  اوتاغی بیر کی، دی ائله تکلیف موعلیمه

 اوتاقلی بیر موعلیم صادیق و اولدو ده ائله. بیلرلر کؤچه

 داها. ائتدی یسسح خوشبخت چوخ اؤزونو ییغیشاندا ائوده

 مسیمین. ایدی یوخ دئین سینی کلمه «گلین بیزیم» اونا

 بیر نین گئجه و قورتارمیشدی ایسماریجالری دولو حده

 سرخوش لی،نشع مسیمین آییلیب یوخودان عالمی

 .  گؤرموردو باخیقالرینی
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 !  تاالشا –  

 !  پالچیق –  

 یکیم اولکی ده  دفعه بو لری وئدره نیفتالی اوستا  

 بورنونون ایله الی ساغ بیریلداتدی، آشاغی یوخاریدان

 الینی همین آتدی، اوستونه هؤرگونون سیلیب سویونو

 موعلیمی صادیق بو چکدی، اورتاسینا اؤنلوگونون توزلو

 گؤروب گولسومو گتیرن پادنوس الینده ائودن اییرندیردی،

 .  اورکلندی

 لینه،ا دییش، هاوانی دوش، آشاغی بیر اوستا، آی –  

 !  ایچک چای دا ستکانا بیر. سیل ترینی وور، سو اوزونه

 او آلیب قوالغیندان بو سؤزلرینی اونون کیشی نیفتالی  

 .  وئردی قوالغینا

 بیلیرسن ائله. چخیمیشام گوجنن بورایا دوشوم؟ یه نه –  

 وئر، بورا قندیمی چاییمی، هاسانتدی؟ قالخماق دوشوب

 .  ایچجم بوردا

 .  توتوالجاق جییرلرین تورپاقدی،-زتو اورا –  

 ایندیینجن توتولسایدی، اولموش، ساغ آی –  

 .  توتولموشدو

 قیزینی سونرا قویدو، اوستونه ستولون چایالری گولسوم  

 .  دی سسله

 احتیاطلی آنجاق گتیر، بورا چاینیکلری او شبنم، آی –  

 .  یاندیرارسان اؤزونو اول،

 گولسومه چوخ ان سوالی تااوس – یوخدو؟ داشقانیز –  

 .  وئریردی

 .  یوخدو –  

-مال سحر. اوالجاق الزیم چوخ سیزه یوخدو؟ نییه به –  

    داشییاجاقسینیز؟ نینن پئیینی ساخالیاندا قویون

 .  آختاریرسان نیی قویوب نیی می، ه نیفتالی آی ائه، –  

 دوز والاله،. دوزلتسین بیرینی دئنن،  غریبه اوستا –  

 داشیماقدان تاالشا وئدرینن موعلیم بو باخ،. ومدوسؤز

 نه دولدورماقنان  دفعه بیر اولسایدی، داشقا آما، یورولدو،

 قونشونون. اوالردی تئز ده ایشیمیز گؤرردی، ایش قدر

 ایشیمیز هله اونسوز آل، گونلوک بیر اونو وار، بیری یاخشی

 نیآراسی داشالرین گؤی اولور، الزیم چوخ تاالشا. چوخدو

 کوبیک ده، دئدیم یوخ؟ یا الزیمدی، دولدورماق

 قدر نه گؤر سئمئنته. اوالردی لی صرفه بوندان آلسایدینیز

 اولسا، داشقا لیگیک، تیکمه یهک، نئیله ایندی. گئدیر پول

 .  اوالر هاسانت ایشیم منیم ده هم موعلیمین، هم

 حَیَطده چیخیب ائودن اوغلو قونشونون واخت بو  

 .  گؤروندو

 .  دور بری بیر آلیم، قادا آ –  

 .  یاخینالشدی اونا آددیمالرال جلد اوشاق  

 .  دئدی – یورولمایاسینیز، –  

    هاردادی؟ داشقانیز –  

 .  حَیَطده –  

   بوشدومو؟ –  

 .  دولودو پئیینده ایچی یوخ، –  

 ایله تاالشا ایچینی آپار بوشالت، یه محله  اونو گئت، –  

 .  یرگت دولدور،

   ندی؟ تاالشا –  

 .  داش خیردا دانا، خیر بیلمیرسن؟ –  

 !  اوسته باش –  

 نین بدنی چؤکدو، راحاتلیق بیر جانینا موعلیمین صادیق  

 داش خیردا ایزدن-یولدان جانی اولدو، قوپقورو تری

 گولسومون آنجاق اوالجاقدی، آزاد اولسا، دا آز ییغماقدان

 .  ائتدی اعتیراض اوستایا الآجیق آز بیر دییشدی، رنگی

 .  بویوردون اوشاغینی خالخین ناهاق می، ه نیفتالی آی –  

   نییه؟ –  

 .  گؤررلر والیدئینلری. اوالر نارازی بیردن –  

 قدر نه ازیتینی اونالرین ده ایکینیز سیز. گؤرسونلر –  

 ایچینیزله سیز. جکسینیز چکه ده هله چکمیسینیز،

 !  اولون مشغول

 یارییوخولو، کند گتیردی، نشه کنده گلیشی مسیمین...  

 آمان دا آن بیر سرخوشلوق ایدی، وضعیتده یاریاییق

 چوخ ان ائتدی، سیرایت دا آدامالرینا کندین بو. وئرمیردی

 باشالری-اوست دییشدیلر، هاواسینا مسیمین جاوانالر دا

 .  آالجانالندی گؤزلری قوخودو، توتون

 سومکاسی «دیداسآ» زالمیشسؤ رنگی لیب کؤهنه  

 هم آچاری گلدی، اوجاغینا آتا مسیم چیینینده

 سابیردن اوغلو میسیع نین آتاسی ده هم قونشوالری،

 «دیداسیآ» گیریب ایچری آچدی، قاپیسینی ائوین آلیب

 راستینا چیخدی، مرکزینه کندین و آتدی کونجه بیر

 یکیش کامال نفرله اوچ کیمی اؤزو گؤروشدو، چیخانالرال

 صادیق سحریسی. ایچدیلر گئدیب پیتیخاناسینا نین
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 موعلیمله، صادیق اولدو، پئیدا قاپیسیندا موعلیمین

 .  گؤروشدو سویوق اوشاقالرال گولسومله،

   سن؟ نئجه! گلمیسن خوش –  

 .  وئردی جاواب اؤتری سوالینا نین باجیسی  

 !  کیمی گؤردویون –  

 .  سوزورم چای ایندی اوتورون، –  

 .  ایچمیرم چای من –  

   مسیم؟ گلدین، بیریوللوقمو –  

 .  دئیممرم –  

 سنی ائله. قالدی یولدا گؤزو آنامین. گلدین گئج یامان –  

 بیلمه ائولندیره اوغلونو بیر. گئتدی نیسگیللی. آرزوالییردی

 زیارته آنامی. شنلندیر یوردونو آتا بئله ایننن باری. دی

   گئتدینمی؟

 !  ها جمی دیریلتمه گئدیب –  

   سؤزدو؟ نه او –  

   دین؟ ائشیتمه –  

 آنا ین ائله قوربان سنه شئیی هر! سنه اولسون آییب –  

   یاراشارمی؟ سنه سؤز ائله حاقیندا

 .  الزیمدی پول منه –  

 منه سن. گلیرسن سن روسئتدن. الزیمدی هامییا پول –  

 .  ییرسن ایسته پول وئرمکدن، پول

 مئشوکنان گئدن. تؤکولوب لره کوچه روسئتده پول –  

   ییغیلدی؟ قدر نه اوستونده. گتیریر ییغیب

 .  تؤکولوب اوچون آدامالر فراستلی عاغیللی، –  

    ییغیلمیشدی؟ قدر نه! سوروشورام پولو –  

 گؤتوردو، جاهانگیر اری خاالمین آنامی بیلیم؟ نه من –  

 .  قاریشمادیق یه نه هئچ بیز. وئردی او دا احسانالری

   اؤلموشدون؟ سن کی؟ لیدی گؤتورمه نییه جاهانگیر –  

 کی، گلیردی دالینجا خبر خبر قوومادین؟ ائودن منی –  

 یاتاق آنان کی، دوشونموردون آنجاق ائودن، چیخین

 حاضیرالییب یئمک. الزیمدی قوللوق اونا خستسیدی،

 رمهگتی حکیم اوستونه آلمالیسان، درمان لیسن، وئرمه

. دین ائلمه دین، گلمه... لیسن مه تمیزله آلتینی لیسن،

 گتیر، حکیم بورا رایوندان. هامیسینی دی ائله اوغلو یاد

 باکیدان تاپمیرسان، رایوندان درمانی رایونا، آپار

 آدام کنددن قونشو وورماغا سیستئم گتیردیرسن،

 هئچ. یتدیاذ-عذاب پولدو، هامیسی بونالرین. گتیردیرسن

 آلماغا پامپئرس روسئتدن. دی ائله صادیق مزدی، ئلها کیم

 هر ایسه او. آنانا دوغما دین گؤندرمه قپیک بئشجه

 .  وئرمیشدی سنه شئیینی

 .  اوخوما ناغیل ماا –  

 اؤزوم یه، کیره چیخدیق ائودن اوخویاجام؟ ناغیل نه –  

 آنامی یئنه دی، گؤتورمه اورگیم آنجاق ایکیجانلی، ده

 ایندی! اولسون خوشو حاالل-حاالل. دیم رمهوئ اله اؤزگه

 هئچ پولو یاس. ییرسن ایسته پولو یاس مندن گلیب

. دوزلتدیک بیز اوستونو. دی ائلمه پولو نین باشداشی

 ...  دا اوبا-ائل بوتون بیلیر، ده جاهانگیر

 .   لیسینیز وئرمه منه پولو ییغیالن –  

 حاق نین آروادی دی، بیلمه دؤزه داها موعلیم صادیق  

 دیگینی ائتمه تاثیر مسیمه سؤزلرین دئدیگی اوچونه

 .  توتدو گولسومه اوزونو یاخینالشدی، اونالرا گؤروب

   ییر؟ ایسته پول سندن بو –  

   گؤرمورسن؟ –  

 دنه اون جیبیندن –! آال. ییر ائله یاخشی ییر، ایسته –  

 کی، بیلیردی صادیق. اوزاتدی اونا قاالغینی ماناتلیغین

 آتیر، گوهلل قپییه گلیب، جیبله بوش روسئتدن مسیم

 ایچمه حؤکمن پاخمئلدی، ایندی ایچیب، مؤحکم آخشام

 .  اؤلدورر اونو آغریسی نین باشی ، سه ایچمه لیدی،

 گؤیده الینی نصادیغی گؤروب قاالغینی پولون مسیم  

 .  چمکیردی اوستونه اونون سایدی، آجگؤزلوکله قاپدی،

   و؟پولد نه بو –  

   تانیمیرسان؟ پولو –  

 .  آزدی. تانیییرام –  

 .  قایتار منه اونو اوندا آزدی؟ –  

 یوخ هئیی اوتورماغا باشالدی، یه اسمه اللری مسیمین  

 دوغرو یوال ساغولالشمادان قالخدی، آیاغا ایدی،

 .  قیشقیردی بویالنیب گئری آددیمالدی،

 !  حاضیرالیین آالجام، دا قاالنینی –  

 وئریب جاوابینی اونون صادیق –! اول قوالقدا گؤزده –  

 .  ساکیتلشدیردی آروادینی آغالیان

   وئردین؟ پول نییه اونا –  

 ن، سه وئرمه. ییردی ایسته پول سندن نئیلگیم؟ بس –  

 .  جکدی چکمیه ال

 .  گؤرر دیبینی نین قوالغی. جکدی ائلیه غلط –  

 آدام اوندان. قورتاریب قارداشین اینجیمه، گولسوم، –  

 بیزدن باالسینی-خاتا وئردیم، پولو قان اونا من. اولماز
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 او اونو دا یا جک، اؤلدوره ووروب کیمیسه یا. ائلسین اوزاق

 ...  مثله

 پولونو روسئتین گئدیب آجالری بختورین جاماهات –  

 عیمارتلر ساخالییر، عاییله گؤندریر، بورا مئشوکنان

 ده اوستونه نین قبری نین آناسی چهئ بو تیکدیریرلر،

 .  بیلیر آر اؤزونه گئتمگی

 !   ساتاجاق ده ائوی داریخما، –  

 اوجاغینی آتا مسیم دا، دوغرودان میش، کئچمه آی بیر  

 باغاتلی-باغلی مرکزینده کندین. چیخاردی ساتدیغا

 !  کی ایدی قدر او موشتریلری مولکون

 !  تاپماز خئییر ساتان مولکونو بابا-آتا! ساتما –  

 !  اول ایشینده تاپماییم، قوی –  

 !  قاالجاقسان دوزلرده –  

 !  کی قالمایاجاقسان سن –  

 بیر اوردا، گون بیر. قالدی آراالردا دا دوغرودان ساتدی،  

 اونالرین یئنه  دفعه سون! نشه ایچکی، قومار،. بوردا گون

 .  بیلمیردی دورا اوسته آیاق. گلدی قاپیسینا

 !  وئرین پولل منه –  

   پولو؟ نئینیرسن –  

 .  قاییدیرام روسئته آلیب بیلط –  

 مک گؤرمه گؤرمکدن قارداشی کیمی سنین اول، ردد –  

 .  یوخدو دا زاد-پول. یاخشیدی

 !..  پولو –  

 گولسومون بیچاقال چیخارتدیغی جیبیندن مسیم  

. گیردی آرایا چاتدیریب اؤزونو صادیق شیجرادی، اوستونه

 ایتله گئری ایله گوجو وار اهلل ایکی سیندن سینه مسیمین

 تئلئفون آرخاداکی اوزولدو، یئردن آیاغی مسیمین. دی

 یئردن ییخیلدیغی و ییخیلدی یئره چیرپیلدی، دیرگینه

 .  دی ترپنمه

 !  اجالف چکیرسن؟ بیچاق اوستونه نین باجی سن –  

 اوستونه نین شیقاردا گولسوم –! بوردان اول ردد دور –  

-اوست قالخیب گلدی، اؤزونه آزدان بیر مسیم. قیشقیردی

 اوندان گون اوچ. ائتدی ترک حَیَطی و چیرپدی باشینی

 مسیم کی، یاییلدی خبر چیخمادی، سوراق-سس

 جاماعات. اؤلوب آخوروندا ایرکلرین فئرماسیندا کولخوزون

 کند اؤلومو اونون آنجاق سالدی، یوال عادتده اونو

 جاوابسیز ده اؤزو سوالالرینا، سایسیز نین ینلریساک

 دی بیلمه حاقیقتی لاص کیمسه. اولدو سبب سوالالرینا

 گوناهکار کیم اؤلومونده اونون و اؤلدو ندن مسیم کی،

 باش اورقانالری موحافیظه-وقوقح رایونون حتّی اولدو،

 آپاریب مرکزینه رایون مئییدینی اونون آچمادیقالریندان

 سرخوشلوغونو،. قویمادیالر دیاقنوز دیلر، ائتمه ایینهعمو

-ائوسیز دا چوخ ان قوماربازلیغینی، نشخورلوغونو،

 باش ایشه ائدیب بهانه سفیللیگینی ائشیکسیزلیگینی،

 صؤحبت-سؤز جومله بیرجه کندده اگر. قوشمادیالر

 گوناهکاردی، کیمسه اؤلومونده اونون کی، یاییلسایدی

 صادیق آچار، آیاق دهکن کیمی آری میلیسی رایون

 .  تپردیلر سامان دریسینه موعلیمین

 آلما چیخیب حَیَطه بیر ساعاتدان هر موعلیم صادیق  

 گون او دنده توستوله پاپیروس سینده کؤلگه نین آغاجی

 .  جانالنیردی اؤنونده گؤزلری

 .  گولسوم  حامیله –  

 .  مسیم قارداشی سرخوش –  

 .  سی موباحیسه ایستمک پول –  

 .  هوجومو اوزرینه اونون بیچاقال مسیمین –  

 .  قیشقیرتیسی گولسومون –  

 دوغرو وورماغا باجیسینی  حامیله حاقیقتن مسیمین –  

 .  آددیمالماسی

 ایتله ایله گوجو وار مسیمی آرخادان و قاچیشی اونون –  

 .  سی مه

 آشاغی سی، دیمه بورویا دمیر نین باشی مسیمین –  

 .  اوتوروشو حالسیز و سی اَییلمه

 گؤزلری کیمی لئنتی کینو لری صحنه بو موعلیم صادیق  

 توتور، تیترتمه گلیر، تر ایستی بدنینه جانالندیراندا اؤنونده

 لری حادیثه کی، چالیشیردی آندا او دارالیر، سی نفه

  حادیثه بیر بئله گویا آتسین، سیلیب یادداشیندان

 قان بئیینه مسیم ییب، اؤلدورمه او مسیمی اولماییب،

 ییخیلیب، سونرا نشلنندن هارداسا ییب، اؤلمه سیزمادان

 حیات گولسوم، اودئی، وار، ده شاهیدی. دییب داشا باشی

! گولسوم باجیسی دوغماجا دوست مسیمین یولداشی،

 صادیق مسیمی اگر اوغلونا؟ یاد کی، جک دئمیه یاالن

 ادیقص ائله اولدن، گون اوچ اؤلدورسیدی، موعلیم

 اوچ یوخ، کی؟ دی اؤلمه. اؤلردی حَیَطینده موعلیمگیلین

 .  اولوب اولوبسا، نه گونده اوچ بو. کئچینیب سونرا گون

 اونیوئرسیتئتده موعلیمین صادیق بو! جزا و جینایت  

 ادبیاتیندان روس. ایدی بیری اثرلردن مشهور اوخودوغو
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 گئجه ایکی موعلیم صادیق حاضیرالشاندا سئمینارا

 اونون آنجاق. اوخوموشدو دیقتله رومانی قالیب خوسوزیو

 زامان او جزا و قالمیشدی جزاسیز جینایت تؤرتدیگی

 سونرا اؤتندن ایللر نئچه اوستوندن کی، جکدی وئریله

 گلیب سینه ایداره پولیس گولسوم آروادی دا یا صادیق،

 مسیم گئتمیش رحمته بس کی، جکدیلر ائده اعتیراف

 دن تزه شئی هر! منم گوناهکار اؤلومونده اوجاقوئردییئوین

 اعتیراف گوناهی هانسی – گولسوم یا صادیق، باشالیاجاق،

 جزاسینی جک، اَیلشه کورسوسونده لرمتهم  – ائدیردیسه

 .  آالجاقدی

 اؤزلرینده جسارتی بو بیری هئچ اونالرین کی، هله  

 هر! ده دوشونموردولر هاقدا بو هئچ ائتمیر، یسسح

. ساخالییردیالر کیمی سیرر ایچلرینده وبون ایکیسی

 تامام ایسه سببی کوسونون سویوقلوغون، آراالرینداکی

 .  ایدی مثله باشقا

     

    * * * 

 !  تاالشا –  

 !  پالچیق –  

 یئره حیرصله بوشالدیب لری وئدره داها نیفتالی اوستا  

 تاختا ترالن. چمکیرمیردی اوستونه موعلیمین تولالمیر،

 دیب دیگیرله هوسله دا، اولسا بؤیوک اؤزوندن نیآرابا

 موعلیمسه صادیق گتیریر، دولدوروب یئرلردن تاالشالی

 یوخاری دولدوروب یه وئدره قیرپیمیندا گؤز بیر پالچیغی

 دا یا قالیر، بوش کیمی ینه ایسته پالچیق اوستا قالدیریر،

 .  قویموردو قوروماغا ییب چیله سو پالچیغا

 موعلیم صادیق – دؤیموش، صنعت بیر هد لیک فهله –  

 خاطیرالدی، مئهدینی دوشن یادا دئییلنده فهله کندده

 برات مئهدییه ساالن یئره سؤزونو آدامین چوخ

 وئرن، داش اوستایا کیمی آخشاما سحردن قازاندیردی،

 مئهدییه دولدوران تئز-تئز سینی وئدره توتوب پالچیق

 واجیبلیگینی اغیناوخوم اوشاقالرا درسده. گلدی یازیغی

 باخ،: چکیردی دا میثال موعلیم صادیق وورغوالیان

 دئمیردی، «نؤکر». اوالجاق فهله کیمی مئهدی اوخومایان

 بو و ایدی یوخ نؤکر خان، بی، جمعیتینده سووئت چونکی

 سووئت. اولونوردو یاساق گتیرمک دیله سؤزلری

 !برابرچیلیک. ایدی برابر بیرییله-بیر هامی جمعیتینده

 چونکی یاناشیردی، ایله شوبهه سؤزه بو موعلیم صادیق

 رایکوم ایندی خانی بی، ایدی، یوخ برابرلیک رئاللیقدا

 ایسه نؤکری ییردی، ائله عوض درص ایسپالکوم، کاتیبی،

 .  کندلی و فهله

 کولخوز اولدو؟ هاردان! برابرلیگی قالسین آغالر –»  

 یاالندی، اولدو؟ برابر هاردان کولخوزچو ایله سدری

 «  !یاالن یاالندی،

 اوستا نیفتالی –! بوشالتما یئره آلیم، قادا آ داشقانی، –  

 اورا بیرباشا ائله آال، وئدرانی هه، –. گؤستریردی یول ترالنا

 !  وئر منه ییغ،

 آنجاق. ییردی ایشله هوسله جلد، دن دیللنمه ترالن  

 چیخمایان چؤله سحردن. اوخشاییردی آدامالرا سوچلو

 قدر حاصارا آغزیندان نین قاپی سی کؤلگه شبنمین

 .  اوزانیردی

    دملگیم؟. قاینادی چای آنا، آی –  

 دمله نئجه چایی وئریردی، گؤستریش قیزینا گولسوم  

 .  الزیمدی مک

   گتیریم؟ سوزوم –  

 .  گتیر –  

   گتیریم؟ ستکان نئچه –  

   نفردیلر؟ نئچه گؤر باخ –  

 حَیَطده پادنوسدا ساعات او چای ررنگیپو ستکانا اوچ  

. ایدی نفر ایکی ین ایشله. قویولدو اوستونه ستولون  کی

 سوزموشدو؟ کیمه ستکانیا اوچونجو شبنم بس

 ایله اوستا قادینی ائوین واخت هئچ! قطعییین آناسینامی؟

 صؤحبت سی گله عاغیال. ایچمزدی چای اوتوروب

 ترالن ستکان ونجواوچ. ایدی آیدین مثله اوندا. دئییلدی

 ایله تاالشا کی، ایدی آرابا نئچنجی آرتیق. ایدی اوچون

 اوستانین وئدره-وئدره دا اوردان گتیریر، دولدوروب

 بالدان بیر بؤیوک موعلیم صادیق. قالدیریردی آیاقالتیسینا

 آزادلیق بو و ایدی آزاد ییغماقدان داش خیردا دن کوچه –

. یاییلیردی کیمی یاغ جانینا راحاتلیق دوغروسو، داها –

 صادیق اولونموردو، الده بوشونا-بوش راحاتلیق بو آنجاق

 آراسیندا حاصارالرین باغالیان طرفدن دؤرد ائوینی موعلیم

 .  گؤروردو پارالدیغینی نین قیغیلجیمالری سئوگی بیر

 قویمایان آیاق قیراغا آغزیندان نین قاپی گولسومون  

 .  اولدو اورگیندن تپینمگی قیزینا

 ایچری، کئچ ده اؤزون وئر، منه چاینیکلری ائله، تئز –  

 !  اوالجاق آخشام ایندیجه. بیشیر یئمگی
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 شئیی بئله موعلیم صادیق اولسایدی، واخت اؤزگه  

-بیر ترالنا سؤیوشلرله حتّی سؤزلرله، سرت باغیشالماز،

 یاشدا او. قوواردی کیمی قووان ایتی چکر، ایکیسینی

 سایالینی یولداشی سینیف ده علیممو صادیق اوالندا

 سایاالنین توتان خبر بوندان! نئجه ده اؤزو سئومیشدی،

 .  توتموشدو حَیَطینده مکتبین اونو آناسی

 قیزیمین منیم گؤزونو یئری، دوز یولونو یئتیم، آ –  

 !  لر گه باشا باها سنه! چک اوزوندن

 اون یوخ، دؤرد اوریینی موعلیمین صادیق سؤزو یئتیم  

 چیلیک-چیلیک محبتینی ایلک پارچاالمیش، یئره دؤرد

 .  ائلمیشدی

 حَیَطه آرابانی آغیر ییغیب تاالشا هاراالردان ایندی  

 ن،ی کسمه کلمه و ین ایشله دیلدن جانی گتیرن،

 دئمک سؤز آرتیق اوشاغا گلن کؤمگینه نین موعلیملری

 بؤیوک کی، اودور. اوالردی کیمی سانجماق اوخ یه اوره

 سینه سوفره چای ده شاگیردینی سسله ساکیت و متحؤر

 .  ائتدی دعوت

   دوزمورسن؟ آشاغی اوستا، –  

 .  وار ده قندیم. وئر بری منیمکینی قادا، آ یوخ، –  

 .  اؤتوردو اوستایا ستکانیا  

 .  ایچک چای گل –  

 اصلینده دی، دئمه سؤز بیر سالیب آشاغی باشینی ترالن  

 .  گتیرمیردی عاغلینا ایچمگی چایی سوزدویو شبنم

 .  ایچمیرم من! اولون ساغ –  

   نییه؟ –  

 یارییاجان چایی دایاندی، سینده کؤلگه داروازانین ترالن  

 قاپی ترالن کی، گلدی ائله بیردن موعلیمه صادیق ایچن

 حَیَطدن آددیما ایکیجه ساعات بو آغزیندادی، نین

-تاققیلدادا آرابانی هدئیند تاالشا نیفتالی اوستا و چیخاجاق

 .  جکدی گئده کیمی کنارینا چای تاققیلدادا

 .  ایستمیردی هئچ ایستمیردی، بونو موعلیم صادیق  

 موعلیمین صادیق آنجاق قورتاردی، ایچیب چایی  

 تئز-تئز باغالمیشدی، قایساق سوسوزلوقدان دوداقالری

 چاینیکلری شبنم. یاشالییردی دوداقالرینی ایله دیلی

 اوستا ایتمیشدی، گؤزدن قویوب اوستونه ستولون هکؤهن

 اوچونجو میشدی، ائندیرمه یارییا ستکانیا هله نیفتالی

. سویویوردو یاواش-یاواش میشدی، دیمه ال ایسه ستکانا

 چاغیرایدی اونو گرک نیردی، هرله باجادا-حَیَط گولسوم

 نین نیفتالی اوستا ترالنین،. سین تزله چایالری کی،

 سینی دوشمه یئره سؤزونون چاغیرماغی، نواو یانیندا

 .  سوزدو چای ستکانا بوش  کی الینده اؤزو دی، ایستمه

   تزلگیممی؟ چایینی اوستا، –  

 !  قادا آ قورتارمامیشام، هله –  

 سینده چرشنبه یئل سن دئیه بایرامیندا، نووروز هله  

 یئینده آشدان قازماقلی اوتوروب باشیندا ستول عاییله

 آلسینالر، سویودوجو مأذونیتینه یای کی، دوشدو تصؤحب

 آدامین چوخ کندده کی، دئییردیلر اوشاقالر چونکی

 ائوینه ده سرحد چوبان حتّی – وار سویودوجو ائوینده

 کی، دی ائله تکلیف موعلیم صادیق. آلیب سویودوجو

 ماعاشینا گولسومون آلسینالر، سویودوجو ماعاشینا اونون

 داها تیکیلسیدی، حاصار. رسینلرتیکدی حاصاری ایسه

 گؤرونمیه باجاسی-حَیَط نین ائوی موعلیمین صادیق

 چکیلمیش تاختادان کوسدان،-کول مفتیلدن، جکدی،

-اؤتوب یولدان ده هم گؤستریر، یؤندمسیز ائوی حاصار

 .  گؤتوردولر اونالری کئچنلر

 ...  سای سایدیغینی سن  

 قییمتلی ان اوچون اونون ائوینده موعلیمین صادیق  

 و نین موعلیملری اونون آلبومدا بو واردی، آلبوم ساییالن

 سون. واردی اونوانالری شکیللری، نین یولداشالری طلبه

 وورولموش، شکلی نین بیناسی اونیوئرسیتئتین ده صحیفه

 اییول ایل هر: یازیلمیشدی سؤزلر بو ایسه آلتیندان اونون

 !  لی گؤروشمه دامئتروسون «سووئتی باکی» ده-1 نین آیی

 بیرینجی آنجاق گؤروشدولر، اونواندا دئییلن ایل نئچه بیر  

 اوچو یگیرمی جمعی دن طلبه بئه یئتمیش ایل

 و ائندی سیفیرا سای بو اؤتدوکجه ایللر. گلمیشدی

 موعلیم صادیق. چیخدی یاددان کی، اوالر دئمک گؤروش

 کندده. دیگؤندریر اونوانالرا کونوئرتله یازیر، مکتوب اونالرا

 مکتوب» گؤرنده هر آختاران، قدر اونو ایسالمی پوچتالیون

  دفعه هر. ایدی یوخ آدام ایکینجی وئرن سوالی«  وارمی؟

 شئی هر لی، دئمه دوشوردو؟ وضعیته نه آالندا جاوابی یوخ

 خاطیره شیرین خوش، ایللری لیک طلبه! ایمیش اؤتری

 !  دئییلمیش شئی بیر باشقا دن

 اولدوغونو یئره بوش نین هیجانی وناون گولسوم  

 .  بیلدیریردی
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 بیزیم. کئچیرمه مکتوبالرال او واختینی هاوایی موعلیم، –  

 ده نفر بیر آنجاق یازیلیب، واختی گؤروش دا آلبومدا

 .  گلمیر

 درسده شبنمه، تاپدیقال ائوده موعلیم صادیق آنجاق  

 میشتانین ایللری، لیک طلبه دوشدوکجه یئری اوشاقالرا

 فخر بونونال آچیر، سؤز حاقیندا موعلیملری شاعیر و عالیم

 .  دویوردو

 قروپدا بیر منیمله قیزی نین شاعیری خالق او –  

 .  دی نجیبه آدی. اوخویوب

 ایندی. اوتورموشوق سیرادا بیر ایله اوغلو سورونپروف –  

 .  ییر ایشله ده وظیفه فیالن

 دانیشیر، اورکله موعلیم صادیق. ایدی صؤحبت ماراقلی  

 ایسه اؤزونو آپاریر، عالمینه خیالالر اوشاقالری لر خاطیره

 گؤزلمه بیرینده گونلرین و. یونگوللشدیریردی خئیلی

 .  دی سسله اونو ایسالم پوچتالیون حالدا دیگی

 !  وار مکتوب سنه مللیم، آی –  

 اونا کیمسه کی، گلمزدی دا عاغلینا موعلیمین صادیق  

 .  یاخینالشدی پوچتالیونا سویوققانلیقال. یازا مکتوب

 قاالق بیر آتیب جیبینه الینی قزئتلر، قولتوغوندا ایسالم  

 آدینا اونون کئچیریب گؤزدن بیر-بیر چیخارتدی، مکتوب

 .  وئردی تاپیب مکتوبو گلن

 !  گؤتور ده قزئتلرینی گئتمه، –  

 ازربایجان» ،«گنجلری ازربایجان» ،«کوممونیست» او،  

 دستله آییریب قزئتلرینی «کندی سووئت» ،«موعلیمی

 جی-7550: باخدی اوزونه مکتوبون قاتالییب قزئتلری. دی

 طلبه قروپون اوخودوغو اونون. ایدی لریندن طلبه قروپ

 حرفلرله بؤیوک ماکینادا. آچدی مکتوبو. لریندن

 :  یازیلمیشدی

 !  دوست عزیز  

 فیلولوگییا نین اونیوئرسیتئتی دؤولت آذربایجان سیزی  

 ایله یوبیلئیی ایللیک 20 بیتیرمگینیزین سینی فاکولته

 دعوت گؤروشه اوچون ایشتیراک تدبیرده دار عالقه

 آیی اییول تدبیر. واجیبدیر حؤکمن ایشتیراکینیز! ائدیریک

 آرخاسیندان مئتروسونون سووئتی باکی ده-1 نین

 .  باشالیاجاق

 .  سی کومیته تشکیالت: هحؤرمتل  

 دؤنه-دؤنه مکتوبو آتداندی، اورگی موعلیمین صادیق  

 واخت. قویدو جیبینه دؤش طرفدن سول قاتالییب اوخودو،

 دونن بیل ائله! ایل ایییرمی. کئچیرمیش اؤتوب تئز نه

 گؤره. ییغیشاجاقدیالر یئره بیر یولداشالری طلبه. ایدی

 کومیته تشکیالت ائدیردی؟ تشکیل کیم تدبیری سن،

 گؤروش تکی ائلسین، ییر ائله کیم وار؟ فرقی نه. سی

 .  اولسون

 گؤرمه واخت هئچ ده روحیییه-احوال بئله ارینی گولسوم  

 !  ده تعجوبلندی. میشدی

   اولوب؟ نه –  

 .  ساغلیغین –  

 .  دییشمیسن تامام! گیزلتمه –  

 ایییرمی. جگیک گؤروشه ده-1 اییولون بیلیرسن، –  

 .  ایللیگیمیزدی

   بیلدین؟ دانهارا –  

 !  مکتوب بودئی، –  

 اودوب، «وولقا» لوتورئیان سن گؤره دئدیم ده من –  

   ندیر؟ یوخسا

 کیمیاچیالر. گولسوم آی بیلمزسن، شئیلری ائله سن –  

 مادده قوخولو پیس آلینان اوندان ده بیر رئاکسییادان،

 گنجلیک، ایللری، لیک طلبه کی؟ بیلیرلر نه باشقا لردن

 اولمایان قییمتی دونیادا بونالر... لر خاطیره ،گؤزللیک

 بیریمیزی-بیر کی، ایلدیر یگیرمیا دوز. نعمتلردیر

 .  گؤرموروک

   جکسینیز؟ نئینییه گؤروب –  

 قاییداجاغیق، جاوانلیغا ایل ایییرمی جگیک؟ نئینییه –  

 موعلیملریمیزی آچاجاغیق، سؤز گونلردن اؤتن

 ایلده ایییرمی... اغیمیزیقاچم درسلردن خاطیرالیاجاغیق،

 کیمین هارادادی، ایندی کیم. اولوب دییشکنلیکلر هانسی

 ...  وار اوشاغی نئچه

 باکیدا، اوتوروبالر ائدنلر تشکیل گؤروشو او صادیق، –  

 ساخالمیرالر، قارا-مال تیکمیرلر، ائو قورو، آیاقالری-اللری

 کیمیسه کئفلرینه یقین. وئرمیرلر دن یه جوجه-تویوق

 اطراف اؤز اونالرین. دوشوب ایچمک-یئییب یا ؤرمک،گ

 نئینیرلر؟ موعلیمینی کند بیر سنی،. وار لری دایره

 نین شاعیرلری خالق فیالن قیزی، ینناظر فیالن دئییرسن

  وظیفه یولداشالریندی، طلبه کیم کیم، بیلیم نه اوغلو،

 من جکلر؟ بسلیه موناسیبت نه سنه اونالر صاحیبلریدی،

 عالی. بیرییم یاشایانالردان وضعیتده پیس ان کندده بو

 هر یهنلرین بیلمه یازا آدینی باخما، اولماغینا تحصیلیم
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 من... توزسورانی سویودوجوسو، تئلئویزورو،: وار شئیی

 پولونا مأذونیت نینس گئت، گؤتور یولپولو بیلمیرم،

 .  آالجام سویودوجو

 آغاجا قورویوب قوپقورو اوالندا بئله موعلیم صادیق  

 رئستوراندا، بیر اوتورارالر گئدیب کی، قورخوردو دؤنوردو،

 حسابی-حاق یئدیلر، دوندورما یا ایچدیلر، چای کافئده،

 نئیله اوندا آت، جیبینه الینی کی، قویدوالر بوینونا اونون

. بیلمزدی دانیشا فخرله داها بیر گیرر، یئره اؤلوب یهردی؟

 کی، سوروشاردیالر افاتیاناظار اوندان سونرا اؤدیر، اوشاقالر

 پول قورخوب آرواددان یوخسا، آلیرسانمی؟ زاد-ماعاش

   وئریرسن؟ آروادا کیمی آالن پولو گؤتورممیسن؟

 لیک طلبه ایل بئش کی، فیکیرلشدی ها موعلیم صادیق  

 آلیب، چای ستکان بیر اونا یولداشی طلبه هانسی ایللرینده

 یئمه نه هئچ ایل بئش او ده بلکه دی، بیلمه خاطیرالیا

 ایله هاواسی شهرین ائلجه میشدی، ایچمه میشدی،

 اوغالن یئتیم. وورموشدو باشا گونلری قایغیسیز قیداالنیب،

 ائوین لی بئشمرتبه اوتاقدا، لی نؤمره 37 یاتاقخانادا ایدی،

 یاتاقخانا. قالمیشدی نفرله دؤرد سینده مرتبه ایکینجی

 دؤشک، بالیش، بیر اونا چونکی گلمیشدی، خوشونا اونون

 اوزره ایشلری تصروفات کومئندانتین اوزلر آدیال، یورغان،

  دفعه بیر آیدا هر وئریلیردی، طرفیندن ایشچیسی

 اوندا و دییشدیریلیردی آغ اوزلری، بالیشین یورغانین،

 «وبشو». دئمیر حامامی هله. بورونوردو یگینه خلور صادیق

 یای-یاز کی، واولورد ائله حامامدا آدالندیردیقالری

 یادیندان او هه،. چیمیردی گون هر واختالری

 یویونماق و الوز لره طلبه قاالن یاتاقخانادا چیخمیشدی،

 اوچون یئمک. وئریردیلر دا دسمالالر ایری و خیردا اوچون

 آی بیر تالونال او. وئریردین مانات بیر اون جمعی تالونا

 مکلر،یئ سولو نیعی – «پئروی» یئمکخاناسیندا طلبه

 اوستونده ماکارون، وئرمیشئل، آش، پورئ، – «وتوروی»

. ایدی کئف. یئرینده اؤز دا کومپوت. یئییردین ات کوتلئت،

. گؤتوروردون ده  عالوه دویمایاندا. ایدی دادلی یئمکلر

 لر طلبه چوخ یئمکخاناسیندا طلبه بو کی، واردی اوراسی

 دان،یولداشالرین طلبه بورادا صادیق و یئمیردی یئمک

 نی کیمسه لردن طلبه اوخویان کورسالردا یوخاری آشاغی،

 .  گؤرموردو

 طلبه اونیوئرسیتئتین صادیق کی، بیلیردیلر یولداشداری  

 نه هئچ اونا آلیر، تالونو یئمک تشکیالتیندان همکارالر

 باخیردیالر، آشاغی یوخاریدان گؤزله، باشقا ده، لر دئمسه

 اهمیت دوغروسو، داها ،دئییلدی وئجینه هئچ نصادیغی بو

 اونیوئرسیتئتین یئمکلر یئدیگی اونون چونکی وئرمیردی،

 چیرکلی و کوتلئتلردن قونان میلچک اوستونه بوفئتینده

 .  ایدی لذتلی  دفعه مین سوسیسکاالردان قاینادیالن سودا

 اوچجه یاتاقخاناالردان ائله یاسامالدا، کورسدا ایکینجی  

 قارووولچوسو گئجه ماغازاسیندا عرضاق آرالیداکی مئتر یوز

 بؤیودو، دییشدی، تامام صادیق سونرا یندن ایشله

 دا-9,00 ساعات آخشام بیر گوندن اوچ. کیشیلشدی

 کیمی آ-9 ساعات سحر آلیب آچارالرینی ماغازانین

 درسلره اوتوروب دیواندا اوتاقدا باالجا  کی ایچریده

 زانینماغا بوتون صادیق یازان سئمینار حاضیرالشان،

 یوخ، تامیلالنین یاساماللی ماغازا سانکی اولوردو، صاحیبی

 آلدیغی عرضاق ائتدیگی، بازارلیق گون هر. ایدی اونون

 واردی اوراسی ایدی، مخصوص اونا پاراسیز-پولسوز ماغازا

 موختلیف چکدیگی قارووولونو اوتوروب بورادا کی،

 یوخا ایشتاهاسینی اشیاالری یئمک چئشیدلی

 حالبوکی، چیخمیشدی، یاددان آجلیغی دی،ائندیرمیش

 ایله چؤرگی بیلجری بوتؤو «کولباسانی دوکتورسکی» بوتؤو

 قالمیش  دقیقه بئش اون دوغغوزا تامیلال. یئیردی تک

 ساخالییر، آغزیندا ماغازانین سینی«ژیقولی» قیرمیزی

 .  وئریردی تاپشیریقالرینی ایشچیلره گزدیریر، گؤز ایچرییه

   یئمیسن؟ شئی بیر طلبه، –  

 .  یرخ –  

   یوخدو؟ زادین-مدن نییه؟ –  

 .  اولون ساغ. ایدی یوخ ایشتاهام –  

   گؤتورمورسن؟ نه هئچ یه یئمه بس –  

 .  اولون ساغ –  

 چؤرکله یاغ، پئندیر، سوسیسکا، کولباسا، توربانی بیر  

 .  وئریردی اونا دولدوروب

 نوش. بیلمز اوخویا یاخشی طلبه ین یئمه یاخشی –  

 !  گؤتور نی ایستیه اورگین وارام، کی، نئجه! اولسون

 یاخشی چوخ  عالوه مانات 60 تقاودونه ماناتلیق قیرخ  

 دانیشیغیندا حرکتلرینده، گئییمینده، صادیق ایدی،

 کینوسو هیند تزه  دفعه بیر. دییشمیشدی خئیلی

 قیزالری صادیق!«  حیله قارشی تاماهکارلیغا»: گلمیشدی

 اوسته ائتدی، دعوت کینویا همین کینوتئاترینا جاببارلی.ج

 اون ونالرا) قیزالر حئیرتلنن. قوناقلیغی دوندورما ده لیک
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 قاچیب درسدن و راضیالشدیالر ساعات او( ایدیلر نفر دؤرد

 .  گئتدیلر کینویا

 کیمی، اینقیالبی سوسیالیست اوکتیابر بؤیوک بو،  

 بیر کیمی لونماسیاو عوض سوسیالیزمله کاپیتالیزمین

 گئتمک کینویا اوندان قیزالر سونراالر و اولدو  حادیثه

 .  ائدیردیلر خواهیش تئز-تئز دیکلرینی ایسته

 گؤرمه و میش ائشیتمه اولسون ده  دفعه بیر صادیق  

 چوخ – بیری اوغالنالردان قروپالرینداکی کی، میشدی

 تشببوسله بیر بئله اوشاقالری عاییلهلرین ایمکانلی

 اؤز اوشاقالرین او،. اولمامیشدی یوخ،. ائتسینلر چیخیش

 لردن فاکولته موختلیف واردی، قروپالشماالری

 ماشینالرینی، حَیَطینده اونیوئرسیتئتین. ییغیشمیشدیالر

 قیزیل نین بوغازالری کئچیملرینی،-گئییم

 نوماییش قیزالری گزدیکلری بویونباغیالرینی،

 .  فرهاد میرزه، ،ناظر ،ائلخان ،رائوف... ائتدیریردیلر

 !  قویورسان مایا باشلی-عمللی قیزالرا! صادیق اول، ساغ –  

 .  دی وئرمه فیکیر سینه تنه اوشاقالرین  

  قستینسسینه «ناخچیوان» دا صادیغی گلسنه، –  

 .  دییشسین دیشینی بیر. اوغالندی یاخشی. آپاراق)هتل(

 ایدی، یمیصم-غئیری یا دئییردی، صمیمی بونو  رائوف  

 .  دی گلمه خوشونا سؤز

 .  گئدرم اؤزوم اولوب، نه منه –  

 جیبین قیلالنمیسان، سن، دئیه! صادیق اول، ساغ –  

 اؤزون. بیل اؤزون ائدیریک، تکلیف بیز. دولودو پولال

 .  یاخشی الر گئدرسن،

 اونو آتاسی، ایدی، اوغلو نین کاتیبی رایکوم رائوف  

. ییر ایشله لیگیندهناظر ایشلر یداخیل. دوزلتدی سیستئمه

 اولدو، کاتیب سینده کومیته کومسومول رایون میرزه

 ائلخان ر،ناظ. مودیریدی  شؤعبه رایکومدا ایندی

 مکتبلرده، اورتا چوخو قیزالرین. ییرلر ایشله رلیکدهناظ

. چالیشیرالر آکادئمییادا اینستیتوتدا، تئخنیکومدا،

 .  وار ده ائدنلری  مودافیعه

 هئچ سالدی، قریبلییه سؤزلرینی نین آروادی ادیقص  

 ین، ایشله لرده وظیفه بویدا او کی، گلمزدی دا عاغلینا

 دورا-دورا اونالر کی، وئرمزلر ایمکان اؤوالدالری کیملرین

 جیبینه الینی اوغالن یئتیم ده اؤزو موعلیمی، کند بیر

. اولمازالر راضی ده یه وئرمه پولو چای هئچ. سالسین

 یول توتارالر، احوال-حال صؤحبتلشر، گؤروشر، الاله،اینش

 رایون قاییدانباش و چیخماز خرجی بیر باشقا پولوندان

 بیر آالر، سویودوجونو گئدیب اونیوئرماغا  کی مرکزینده

 .  گتیررلر ائوه توتوب ماشین

. گئتمیرم ها یه ایچمه-یئییب باکییا من گولسوم، آی –  

 .  گئدیرم یه گؤروشمه یولداشالریمال

 من آنجاق! سن دا او یول، او بیل، اؤزون! دانا دئدیم –  

 !  قویاجام فاتمانیسه دییشیب آدیمی اولماسا، دئین

    * * * 

 !  پالچیق –  

 !  تاالشا –  

 صادیق ایچن آجگؤزلوکله چایی ستکان اوچ دالبادال  

 سو ستکان-اوچ دی، ائله یسسح آغیر اؤزونو موعلیم

 سیندن مده ایچینده توربانین بیر مادی،یاییل جانینا

 تئز-تئز قارنی دا، اونوتدورسا آجلیغینی آسیلدی،

 اوستونده داشقانین گورولتو بو و باشالدی قورولداماغا

 ده موعلیمین ینی حئیرتلندیردی، اولجه ترالنی اوتوران

 گولمگینی سونرا اوالندان امین بونا قورولدایارمی، قارنی

 قارنی موعلیمین صادیق چونکی ی،چالیشد یه گیزلتمه

 برکدن کیمی گورولتوسو قورباغاالرین قورولتوسو نین

 .  چیخیردی

 دولدوروب نی وئدره آخیرینجی ایدی، توتمالی پالچیق  

 .  قالدیردی یوخاری

 !  آت بری دا داشالردان ایری او –  

 دئمه سؤزو بو چونکی دیللندی، کؤنولسوز نیفتالی اوستا  

 گؤرردی باخیب اولسایدی، فهله ایدی، یوخ احتییاج یه

 .  آزالیب داش آلتیندا نین الی اوستانین کی،

   وئریم؟ داش یوخسا توتوم، پالچیق –  

 !  ائله ده ایکیسینی –  

   ائلیگیم؟ نتری بیردن ایکیسینی –  

 .  کیمی فهله! ده باخ –  

 ایری دا چوخ گلدی، کؤمگینه نین موعلیمی ترالن  

 اوستونه نین آیاقالتی داشالری چاتان گوجو ن،اولمایا

 تاختانین داشالردان ده موعلیم صادیق باشالدی، تولالماغا

 .  باشالدی دولدورماغا اوستونو

 !  ترالن آ اول، ساغ آی –  

 طرفده حاصار گؤزو بیر ایدی، آغزیندا نین قاپی شبنم  

 آیاغا-باشدان اونو باخیشالری دا ترالنین ائله ایدی،

 ایله آیاماسی اونو نین نیفتالی اوستا وزوردو،س
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 ائدیب هیسس بونو ترالن و ائشیتدی قیز چاغیرماسینی

 .  عصبلشدی اوستایا

 !  دئ آدیمی منیم –  

 ایدی، داشالردا حاصاردا، فیکری نین نیفتالی اوستا  

 .  آنالمادی اولدوغونو یئرده نه ایشین

   دؤیمو؟ ترالن آدین –  

 !  یوخخ –  

   ندی؟ به –  

 .  گلدی کؤمگینه اونون موعلیم صادیق  

 .  اوستا ترالندی، –  

 !  اولسون ترالن ترالندی، نوالر، هه؟ –  

 .  دیدی کؤمگی چوخ بیزه. اوغالندی یاخشی  

 اورتایا قومدان گؤتوروب، بئلی چؤمچه موعلیم صادیق  

 .  آتدی

   اتیم؟ق بیره دؤرددن سئمئنتی بلکه دئییرم، اوستا، –  

 بئلنن بیر قات، بیره اوچدن ائله سن آلیم، قادا آ یوخ، –  

 .  دوشمزسن کاسیف

 پالچیغی اؤرنده سینی تؤوله اونون کی، دئییر جلیل –  

 .  قاتیبالر بیره بئشدن

 حاصار شئیدی، آیری تؤوله. دئییر شئی چوخ جلیل –  

 ؤزوا. بیر اوشدن بیر، اوشدن. ائله دا اونو دئییرم نه. آیری

 .  قاتما پالچیق دهبیر دیقه توت، چوخ آز بیر ده

 آچیب اورتاسینی سونرا قاتدی، قوما سئمئنتی کیسه بیر  

 موعلیم صادیق و گلمیشدی عمله گؤلمچه. تؤکدو سو

 دوشوردو، اورا سی کؤلگه اؤز باخدی، خئیلی یه گؤلمچه

 ائله دوزولدو، دایروی شکلی نین یولداشالری طلبه سونرا

 دوزولوب ایله جرگه رئستورانیندا «میرواری» یداباک بیل

 دا، دوغرودان! دوغرودان. چکدیریردیلر شکلی خاطیره

 موعلیم صادیق سؤیکنمیش ساپینا بئلین چؤمچه

 هسندی، قیراقداکی او. گؤردو بیر-بیر شکلینی اوشاقالرین

 پونهان، ایلهام، الی، دایانانالر اوسته آیاق یانیندا اونون

 آیتن، سئوینج، آفاق، سئودا، قیزالر توراناو جاوانشیر،

 ...  بحریییه ایراده، آیتاج،

 آرخاسینا نین ستانسییاسی مئترو «سووئتی باکی»  

 لی نؤمره 52 و 39. گلدی تئز خئیلی واختیندان گؤروش

 کناردا دایاناجاغیندا، سون نین آوتوبوسالری مارشروت

 شالدیر،بو گتیریب آدامالری آوتوبوسالر ساری. دایاندی

 آز بیر میکرواوتوبوس لی نؤمره 177. آپاریردیالر دولدوروب

 ایله سی نؤوبه سیرا سرنیشینلر بورادا ایدی، لیده ایره

. ایدی بئله ده ایللرده اوخودوغو موعلیم صادیق. مینیردیلر

 کیمسه یولداشالریندان طلبه یاخین ساعاتا بیر آنجاق

 .  دی گلمه

 قانا-اته آز بیر دییشمیش،. واولد ایلهام گؤردویو ایلک  

. تانیدی ساعات او حرکتلریندن باخیشالریندان، ده، گلسه

 نفر آلتی کیمی آ-10 ساعات. اؤپوشدولر قوجاقالشیب

 چایخانادا یاخینلیقداکی کی، آلدیالر قرارا. اولدوالر

. باخارالر گلیب دایاناجاغا آرادا ایچسینلر، چای اوتوروب

. گلدیلر سینده «ژیقولی» آغ ائلخانین میرزه ائلخانال

 .  گؤروشدولر

 «میرواری» دا-12,00 ساعات اوشاقالریمیز –  

 .  گئدرسینیز اورایا ده سیز. اوالجاقالر ستورانیندار

-بوردان سیز گلیرلر، قاباق واختیندان گلنلر رایوندان –  

 .  بیلدیردی ایرادینی ائلخانا –. گلمیرسینیز بورا

 چوخ. دی«میرواری» یاخشیسی ائله .بوردا ائ، وار، نه –  

 گئدر، واخت هم ایچسنیز، چای بوردا ائله. دئییل اوزاق دا

 .  وار ایشیمیز. گلیریک ایندی ده بیز. داریخمازسینیز ده هم

 اوشاقالریندان، سیندن، عاییله – دانیشیردی سئوینج  

 کئچیرمه تدبیرلر دئمگیندن، درس نئجه مکتبدن،

 ده-آتس اری. یاشاییبالر یگیلدهقایناتاس اولجه. سیندن

 ییب، گئتمه یوال ایله قاینانا سونرا مودتدن بیر. ییر ایشله

. وار ائولری لی ایکیمرتبه. تیکدیریبلر ائو آلیب تورپاق

. وار لری جوجه-تویوق قاراالری،-مال. نورمالدی شرایتلری

 حَیَطلریندن گلیب ائله. توتور یاغ شور، پئندیر، یاخشی

 سینیفده اونونجو قیزی بؤیوک. ساتیر دا یومورتا. آپاریرالر

 ساوادلی، چوخ. حاضیرالشیر اینستیتوتونا تیبب. اوخویور

 هله او،. اعتیبار – وار اوغلو ده دنه بیر. باجاریقلیدی

 .  کئچیب سینفه سککیزینجی

 دانیشدی، سینی هئکایه اؤز ده موعلیم صادیق  

 ایله ریسوالال نین یولداشالری دانیشمادیقالرینی

 .  جاوابالندیردی

 ماهنیالر گؤزل ایللرینده گنجلیک سن سئودا، –  

 هیند حتّی واردی، سسین عادی-یریغ اوخویوردون،

 آذربایجان. ایدین مشهور کیمی ایفاچیسی نین ماهنیالری

 ده ایندی. گؤسترمیشدیلر دا تئلئویزییاسیندا

   اوخویورسانمی؟
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 یئرینه ستکانی مودوآر آلیب قورتوم بیر چایدان سئودا  

 .  قویدو

 لیک طلبه دا حیات دا، اوخوماق صادیق، آی ائه، –  

 بیلمه قاال باکیدا چالیشدیم، قدر نه. گئتدی ایله ایللری

 بیر. ایدی یوخ قئیدیاتیم شهر آنجاق ایدی، وار ایش. دیم

 جک، ائلیه کؤمک کی، وئردی سؤز واردی، تانیش نفر

 عاغلیم ایندیکی. دواول سهویم ده منیم. آلینمادی

 تعییناتال گئتدیم. اوالردی جور باشقا حیاتیم اولسایدی،

 سینه هره ایدی، چوخ ینلر ایسته. اولوروق مرکزده رایونا

 سینده ایداره پولیس رایون یولداشیم. قویدوم میز بیر

 کوبود قیسقانج، چوخ. آلداندیم بوخونونا-بویونا. ییر ایشله

 شئیه هر خترینه اقالریناوش. قارادی گونوم. آدامدی

 .  دؤزورم

 آفاق سوالینا سئوینجین – جکسن؟ دؤزه قدر نه –  

 .  وئردی جاواب

 .  کیمی اؤلنه –  

 .  دی تصدیقله سئودا – هه، –  

 بیلن اؤزون سئودا، آی دؤی، حیات بیر دا او –  

  دفعه بیر اینسانا عؤمور کی، فیکیرلشنده. مصلحتدی

 حیات دئییل، اوزون ده قدر او عؤمور وئریلیر،

 دان آداما چوروتمک عؤمرونو ایتنن بیر اعتیبارسیزدیر،

 .  گلیر

 قادینا بوشانمیش باخما، کیشیلره آفاق، یئریدی، رایون –  

 مکتبده ده سن دانیشیرالر، سؤز جور یوز باخیرالر، پیس

 حؤرمتین نه یانیندا اوشاقالرین. ییرسن ایشله موعلیم

   اوالر؟

 دنده یئلله الینی ایالهه –! ده سن گؤرک ویق آاز، –  

 کند اولمور، یئری رایون –. داغیلدی چای دیدی، ستوال

 سونرا، یهندن کئچمه خوش گونوم منیم اولسون، یئری

 کیشیلرین قویوم کولو حیاتی؟ او کیشینی، او نئینیرم

 گون منه. دولودو. یوخدو کیشی باشقا اردن گویا. باشینا

 نییه. اولدو هئیله منده اونو؟ ئینیرمن سونرا وئرمییندن

 هاردان اونو باخیردی؟ نییه سنه گئدن او گولدون؟

 ائله خاراب بئینیمی سوالالرنان گیج-گیج تانیییرسان؟

 بوندان دوزلدر، قبیر قوزبئلی کی، گؤردوم آخیر. ییردی

 آتام گلدیم ییغیب نی شوله-شله دئییل، اولساسی آدام

 ایت. یاشاییرام سربست احات،ر دئییرم، درسیمی. ائوینه

 چیخارتدی، مئتره بیر دیلینی. اولوب پئشمان کیمی

 یه ائششه کی، دئدیم سالدی، اوستومه قرباسینیا-قوهوم

 بیر. اولماز کی، اولماز. ایکی ده دوشمک آییب، بیر مینمک

 هامی آهلل. اوخویور دوققوزدا ،ماشاهلل بؤیویوب، وار، قیزیم

 .  منیمکینی ده ایچینده سین،ائل خوشبخت بالسینی نین

 !  ایالهه آی آمین،! آمین –  

 چایالری چاغیریب اوغالنی چایچی سویوموشدو، چای  

 «سووئتی باکی» موعلیم صادیق و تاپشیردی مگی تزله

 یئرده دئییلن باغی فیالرمونییا آرخاسینداکی مئتروسونون

-یاواش قیقیلیگینهح نین سؤزلری گولسومون چایخانادا –

 آزجا اونالردان نفر دؤرد آرا بو. باشالدی اینانماغا واشیا

 .  اَیلشدی ستولدا آرالیداکی

   اونالری؟ تانیدین آاز، –  

   ایالهه؟ آی دئییرسن، کیمی –  

   گؤرمورسن؟. دانا دئییرم اوتورانالری او –  

 .  صادیق دیللندی سئوینجله – آرتیستلردی، –  

 .  گؤرممیرم. زومهگؤ دوشور گون باخیم؟ قوی –  

 او ایئودی،رض ایسالم بیری لییئودی،ع هابیل بیری –  

 .  مممدوودو بابا لیع یانداکی

   دوغرودان؟ –  

 .  اؤزلریدی. هه –  

 .  اوتوران طرف بیزه آرخاسی کیمدی؟ بیری او به –  

 .  چیخیب یادیمدان ادی.کامانچاچاالندی او –  

 نتری ایشلرین سنین سن؟ نئجه سن بس واسیف، –  

   گئدیر؟

. ییرم ایشله موعلیم کندده. گؤزونه آلالهین شوکور –  

 موعلیملییه تزه. دیرئکتورام ایلدی اوچ دوغروسو، داها

 عاییله اونونال واردی، شاگیردیم دئدیگیم درس باشالیاندا

. وار اؤوالدیمیز اوچ. خوشبختم چوخ. قورموشام حیاتی

 بیر. رییازیاتچیدی یریب،گ اونیوئرسیتئته اوغلوم بؤیوک

 .  اوخویورالر مکتبده اورتا دا قیزیم بیر اوغلوم،

 .  سوروشدو ایالهه – واسیف؟ آی ندی، آدی نین قیزی –  

   آالجاقسان؟ اوغلونا آدینی؟ آز، نئینیرسن، –  

 آتاسینی، تاپاجام؟ یاخشیسینی اوندان. آلمیرام ده نییه –  

 .  مدیالزی نه دای تانیییرام، آناسینی

 .  قویموشام آدینی آنامین دی، سریییه آدی –  

 گؤره دولوسو گؤزو! واسیف آی ائلسین، خوشبخت آهلل –  

 !   آمین ایالهی. ائلسین خوشبخت باالالری بوتون آلاله! سن

 .  سوزدو چای ستکانالراا واسیف گلدی، چاینیک ایکی  
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 .  وبگؤر )پلیس( میلیسیونئر بیل ائله چایدی، نه بو  –  

 آتیرالر، سویا قاینامیش چایی قاشیغی چای یارینی –  

 .  گتیریرلر میش دملنمه

 بورا-بوردان. ائلمیرلر دوزگون هئچ اوشاقالری شهر بو –  

 کیمی بیزیم دی، وئجلرینه نه. چیخیر جانالری یه گلمه

 ایشیم قدر او. یوخ لری جوجه-تویوق یوخ، قاراالری-مال

 .  گلمیشم قویوب اومیدینه الریناوشاق هامیسینی. کی وار

 آخشام اولسایدی، تئز. گلمیشم داالشنان-داعوا ده من –  

 .  قاییداردیم آلیب بیلئت قاتارا

 .  اولدو اورگینجه قیزالرین اعتیرافی سئودانین  

 ایندی. دئییل ایش بیر دا قالماق قوهومگیلده –  

 .  دی پئدیکورده-مانیکورده قیزالریمیز

 یه، گؤرمه بیریمیزی-بیر بورا بیز کی، دیدئ صادیق  

  ساچیمیزی، داها گلمیشیک، یه مه تزله لریمیزی خاطیره

 !  یوخ نوماییشه )رنگله دیب( کراسکاالدیب اللریمیزی

   آاز؟ گئتدیمی، اره آیتاج –  

 سوالینی اؤز اؤزو اولمادی، وئرن جاواب سوالینا آفاقین  

 ایشله نشریاتدا کی، ائشیتمیشدیم من –. جاوابالندیردی

 .  ائلمگیف-گئدیف زادا-اره. ییر

 او. دی بینمه ی هوال ایدی، لی گؤزه دونیا اؤلموش –  

 .  اوغالنی شیکیلده

 داها حیاتی یونگول. دی ائله بدباخت اؤزونو-اؤزو او –  

 .  خوشالییردی چوخ

 .  اؤتوردو کؤکسونو ایالهه  

 ائله. میرسانوار فرقینه شئیی چوخ اوالندا جاوان –  

 کئچندن آز بیر. اولمالیدی ده بئله ائله کی، بیلیرسن

 .  یولداشیدی باش قاالن آداما کی، گؤرورسن سونرا،

 سس دایاناندا یانیندا میکرواوتوبوسالرین« 31-قاز» قارا  

 اوزونبوی دوشن فورماسیندا پولیس ایچیندن چیخارتدی،

 چایخانایا راسون بویالندی، اطرافا باغالییب قاپینی آدام

 رائوف: تانیدی یئریشیندن اونو صادیق آددیمالدی، طرف

 ایدیسه، نئجه اول ایل یگیرمی دوز اؤزویدو، هه،. ایدی

 موندیر  کی اَینینده تکجه قالمیشدی، ده ائلجه

 .  دییشمیشدی

 .  صادیق دئدی –! گلیر وفئرا –  

 .  سوروشدو بیردن هامیسی – هانی؟ –  

 .  اونونکودو« 31-قاز» قارا. گلیر جاقداندایانا اودئی، –  

 گؤروب آرتیستلری چاتمامیش اونالرا رائوف  

 .  دییشدی ایستیقامتینی

 !  ساالم می،ع –  

 گؤروشدو، اونالرال. دئییردی مممدووا بابا لیع میع  

 .  توتدو احوال-حال

 .  سوروشدو ایئورض ایسالم – اوال؟ یرخ بوردا سن –  

   یردی؟خ –  

   چالماغا؟ یوخسا باشالمیسان، اوخوماغا –  

 .  گولدو هامیسی سوالینا لییئوینع هابیل  

 الیمیزدن چؤرگیمیزی بیزیم اول، ایشینده ،آهلل سن –  

 سونا جیدیلیکله ظارافاتینی اوستادی کامانچا –! آلما

 .  ووردو

 –. دایاندی کیمی هئیکل یانالریندا –! اوشاقالر ساالم، –  

   ؟نتریسینیز

. قوجاقالشدیالر اونونال قالخیب ده واسیف دا، صادیق  

 .  گؤروشدو توتوب ال قیزالرال

   هاراالرداسان؟ نتریسن؟ یئتیم، –  

 .  دی سؤیله یوردونو-یئرینی صادیق  

   مایور؟ یولداش هاراالرداسان، سن بس –  

. توتدو طرفه رلیگیناظ ایشلر داخیلی الینی –. بوردا –  

 .  اوشاقالریمیزدی اؤز دئیین، وارسا، پروبلئمینیز یرب رایوندا

 ،رائوف آی سالماسین، سیزلره یؤنونو ده ایتین آهلل –  

   دئییلیکمی؟ یازیق

 .  گولوشدولر  

 –. بئله اولدو ائله، اولمادی بیردن دانا، دئییرم –  

 نلبه-ستکان الینده قاچاراق اوغالن دی، سسله چایچینی

 .  گلدی  کی

 باشلی-عمللی گئت، اوتانمیرسان؟ ه؟ چایدی، نه بو –  

 .  گتیر ده مورببننن فرلی دمله، چای

   ریس؟ قارپیز، یوخسا گیالس، آغ –  

 ماشالاله، آی –. توتدو قیزالرا اوزونو –! ده ایکیسیننن –  

 .  قیپقیرمیزی یاناقالرینیز کؤکلمیسینیز،

 ده ائلجه وار نتری! دئییلسن پیس ده سن هئچ –  

 .  قالمادی آلتیندا سؤز ایالهه –. قالمیسان

 شنبه. آغاریب ساققالیمیز-ساچیمیز ائی؟ هاردان آاز، –  

 سو، هاوا، تمیز سیز. ایشدگیک هفته بوتون یوخ، بازار یوخ،

 ین ائله امر. ایچیرسینیز یئییرسینیز، مئیوه-مئر تر تزه

 .  یوخ شئی بیر یوخ،
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 ایشه اؤزونو هئچ سن ؟رائوف آی ییرسینیز، ایشله نه –  

-شنبه. گونلری بازار شنبه، ده اؤزو. دئییلسن اوغالن وئرن

 .  دی ایستیراحتده هامی اولور؟  حادیثه نه بازار

 ایستیراحت بازار،-شنبه چوخو لرین حادیثه ائله –  

 !  ها باخمیر گونه آیا، جینایتکار ده بیر. داا اولور واختالری

 ستکانالریا کئچدی، اقوللوغ خوصوصی اوغالن چایچی  

 بیر-بیر قابالرینی مورببه سوزدو، چای ییب، تمیزله

 .  تؤکدو مورببه دوزوب قاباقالرینا

   تاپشیریغینیز؟ باشقا ریس، –  

 بیر قوی، ستولونا امیگیلین سینی مورببه قارپیز بو –  

 !  چای ده چاینیک

 !  اوسته باش –  

 .  توتدوالر سواال ورائوف قیزالر  

   ؟رائوف آی ائولنممیسنمی، –  

 .  هلبتته –  

 .  دئییریک ائولنمگی رسمی –  

 .  ائولییم )قانونی ائولنمک( زاقسال هه، –  

   وار؟ اوشاغین نئچه –  

 .  اوغالن بیر قیز، ایکی – اوچ –  

   اوخویورالرمی؟ –  

 .  دیرلر مکتبده اورتا –  

   کیملردندی؟ یولداشین –  

 .  رداندیشکیخانووال –  

 .  دئییلم قاینانا سنه بوشال، ظارافاتی –  

 .  قیزیدی سورپروف –  

   تورپاقداندی؟ کیچیک –  

   اوالر؟ هارالی آدام –  

   اوالر؟ هارالی آیدیندی –  

 .  آیدیندی –  

 قورتوم ایکی چایدان گؤتوروب قاشیق بیر دن مورببه  

 .  آلدی

 ده-12 ساعات یز،بورداسین کی، دئدی ائلخانگیل –  

 گئدیردیم، ایشه ده من. اوالجاقسینیز ده «میرواری»

 اوردا گئتدیم، من یاخشی،. گؤروشوم سیزنن دؤنوم، دئدیم

 .  گلجم کیمی تاپان واخت اولون،

 طرف ماشینا بیرباشا ساغولالشیب ده آرتیستلرله رائوف  

 .  سیردی تله سانکی گئتدی،

 .  دی وئرمه دا پولونو لرین مورببه –  

 .  قالمادی سؤزوندن ایالهه  

 بولواری دنیزکناری گؤرک گزک، پییادا. گئدک دورون –  

 .  دییشدیریبلرمی

 .  یئتیردی سادیغا اؤزونو اوغالن چایچی  

   قدردی؟ نه بورجوموز –  

 .  مانات قیرخ –  

   قدر؟ نه –  

 .  مانات قیرخ –  

   چوخ؟ بئله نییه –  

 ییر ائله ماناتدان اون سی هره مورببه، ایکی می،باخ،ع –  

 ماناتدان اوچ بیری چاینیک، ده دنه یئددی مانات، یگیرمی

 سیزه گؤره یسهئر مانات بیر. مانات بیر یگیرمیا ییر ائله –

 .  ائدیرم حؤرمت

. اوزاتدی اونا چیخاریب اونلوغو قیرمیزی دنه دؤرد صادیق  

 ...  کؤنولسوز آچیغی،چوخ

    * * * 

 !  للیمعم نوولدو،! پالچیق –  

 داشقانی ترالن دی، دئمه تاالشا  دفعه بو نیفتالی اوستا  

 ایشه بئلی چؤمچه موعلیم صادیق گئتمیشدی، دولدورماغا

 طلبه اورتایا قومو قاتیلمیش سئمئنت قیراقداکی سالیب

. آتدی اوستونه شکلین چکدیردیگی ایله یولداشالری

 اونالری فوتوقراف. چیخیردی یوخا یاواش-یاواش شکیل

 دایانین،» دئمیشدی،« !رم کی چه» دوزوب یه جرگه

 .  چاققیلداتمیشدی آپاراتی دئمیش،« !ده بیر دایانین

 صادیق چیخماماغیندان-چیخیب شکیللرین او آنجاق  

 او اوشاقالر شهرلی چونکی ایدی، یوخ خبری موعلیمین

 لی گؤندرمه دنه بیر یه هره آلیب فوتوقرافدان شکیللری

 .  میشدی وئرمه مکتوب اونا ایسالم پوچتالیون. ایدیلر

 قروپ. قیزلی-وغالنلی– ییغیلمیشدیالر نفر آلتی اون  

 قاالن حسابالندی، ماناتدان بیر شکیل بیر یه هره حالیندا

. چکدیردیلر شکیللر خئیلی اوچبیر-ایکیبیر قیزالر

 .  حسابالشدی آیریلدیقدا کس هر فوتوقرافال

 وئدره داشان-دولوب آلتیندا بوالغین ایدی، تیقا پالچیق  

 نیفتالی اوستا. دی چیله اوستونه یاریسینی گتیریب نی

 .  اوتوردو اوستونده داشین

 بیزیم موعلیمه گولسوم سن، فیکیرده نه سن للیم،عم آ –  

 ایکی یئمگیننن گونورتا. آلداتدی چاینان باشیمیزی

 یوخسا جک، ئرهو یئمک بیزه گؤر، باخ بیر. کئچیب ساعات
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 یا سویوتماسی، قارتووون آلتی-بئش الزیمدی، نه. یوخ

 قارنیم آجیندان. شوردان پئندیردن، دا آز بیر قیزارتماسی،

 دا داشی کی، سن یئیه گرک. چالیر فیتی گیرداووی

 .  سن بیله قویا دوز قالدیریب

 دئییلدی، سی دئیه سؤز بیر گولسومه موعلیم صادیق  

 می شبنه اولوب مجبور آچمیشدی، بئتر اوستادان ده اؤزو

 .  دی سسله

 !  آتا بلی، –  

 نه... بیلمیر یه ایشله آجیندان اوستا قیزیم، آ –  

   بیشیرمیسینیز؟

 .  حاضیردی خؤرک! آتا بیشیرمیشیک، –  

 ایکی ناهاریندان گونورتا دانا، آچین سفره اوندا به –  

 .   اولور آخشام. کئچیب ساعات

   .ایندی –  

 دوشوب آشاغی پیللکانال اوستا اولدو، گؤرونمز شبنم  

 باخیب هؤرگوسونه – یوخارییا چیرپدی، باشینی-اوست

 خوصوصی حَیَطه داشالر گؤی دا، دوغرودان فرحلندی،

 ده موعلیم صادیق یودو، الینی بوالقدا. وئریردی گؤزللیک

 .  یاخینالشدی ستوال اورتاسینداکی حَیَطین برابر اونونال

 .  قورتاراریق آخشاما –  

 .  دئنن قویسا آهلل –  

 .  تکرارالدی دئدیگینی اونون موعلیم صادیق  

 دوراندا چایخانادان باغینداکی فیالرمونییانین...  

 واسیف آنجاق دیلر، ایسته چکدیرمک شکیل آرتیستلرله

 نئچه شکیللر چونکی ائتدیلر، اعتیراض دا قیزالر ده،

 هارایا آلیب کیم اونو اوالجاقدی، حاضیر سونرا گوندنسه

 یولداشالریندان طلبه و دئییلدی معلوم جکدی، گؤندره

 سادجه. ایدی یوخ اینام جگینه ائده بونو کیمینسه

 لرینی روحیییه-احوال گؤروش بو. آیریلدیالر ساغولالشیب

 «ازنئفت» دوشدولر، بولوارا دنیزکناری. یوکسلتدی خئیلی

 دوغرو ستورانینار «میراواری» اوزو باشالییب مئیدانیندان

 قاغاییالر – میشدی دییشمه شئی چوخ. آددیمالدیالر

 شیغیییر، اوستونه دالغاالرین قالخیب هاوایا تک ازلکی

. چکیردی سیغال گؤزلره-اوزلره کولک اسن دنیزدن

 «میرواری» ائله. وورولموشدو رنگ یئنی سکامیاالرا

 باخیملی هادا دییشمیش، گؤرونتوسو دا نین رئستورانی

. ییغیلدی نفر آلتی اون ناهارینا گونورتا. سالینمیشدی حاال

: وئردیلر ایضاحات و معلومات وکیللری نفرین دوققوز قاالن

 .  وارمیش ایشلری واجیب گویا

! یوخدو ایشیمیز واجیب بیزیم گویا سایمامازلیقدی، –  

 هامیمیز کی، گلمیشیک کیلومئتری یوز بئش یوز، دؤرد

 .  گؤروشک ییغیشاق،

 .  بیلدیردیلر گیلئیلرینی دا آفاق ده، ایالهه  

 شخصن من سایمیرالر؟ بیزی دئین کندچیگیک –  

 هر شوکور، آلالها. باخیرام گؤزنن یازیق لره کی شهرده

... یئمکلر یعبیط م، عاییله ائشیگیم،-ائویم تپتزه، شئییم

 اورگیم سیخلیقدا بو. گلمرم شهره دا، یالوارساالر هئچ

 ...  یخیلیرس

. دئییردی توتوب اوز قیزالرا آچمیشدی، دیل ده واسیف  

 یاشدا بو. ایدی میرزه ،ناظر ائلخان، ،رائوف اونوانی اصلینده

 .  چکمیردیلر ال سؤزلریندن آتماجالی شیتلیکلریندن، دا

 جاوابالر،-سوال لر، اؤپوشمه قوجاقالشیب گؤروشلر،  

 صؤحبتلر حاقیندا قایغیالری عاییله لر، خاطیره کؤهنه

 رهبرلیگین قوللوقچو. اولدو سبب لیگه پاراکنده رئستوراندا

 .  اولمادی خئیری دا، چاتدیرسا شیکایتینی

. گؤرورک ایندی دوستالریمیزی ایللیک یگیرمی بای، –  

 میننتلری رئستوراندی، مکتبدی؟ یا باغچاسی، اوشاق بورا

 رئستوران باکیدا. اولموشوق موشتریلری گلیب کی، اولسون

 .  ده جگیک گوله ده، جگیک یئیه. چوخدو نه

 .  اسیردی دؤشلری ایری عصبیندن علمیرانین  

 تاپمیسان سن اوالر؟ شئی بئله! ده دئنن ،رائوف –  

 .  دوستالریندی سنین. بورانی

 !  اولون ایشینیزده وئرمه، فیکیر –  

 ایمیش، گولخانیم سی کومیته تشکیالت دئمه، سن  

 او ده گؤروشو ائله. گؤندریبمیش او اونوانا یمکتوبالر

 .  آچدی

 بو چونکی. اوالر دئمک اوشاق سیزه! اوشاقالر عزیز –  

 اون – یئددی اون قاییتمیشیق، اوله ایل یگیرمی بیز گون

 ایل یگیرمی بیز گون بو بلی،. جاوانالریق یاشلی سککیز

 ایللریمیزه قایغیسیز گنجلیگیمیزه، اولکی بوندان

 آنجاق دییشمیشیک، ظاهیرن چوخوموز. موشوققوووش

 حیاتدا ده هم. دی یئرینده اؤز سسیمیز باخیشالریمیز،

 عوضولری قروپوموزون. موعینلشدیرمیشیک مؤوقئلریمیزی

 اوغورالر ائتدیکلری الده اینسانالردی، تانینان رئسپوبلیکادا

 .  توتور یئر اؤنملی اینکیشافیندا رفلیهرط میزین اؤلکه
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 بیر وئردینمی، سن،ی وئرمه تریبونا گرک موعلیملره بو –  

 .  جکلر اؤته کیمی رادیو قیریق ساعات

 .  وئردی قوووت ائلخان سؤزونه ونرائوف  

 !  مؤحکمدیلر چوخ دن چنه –  

  کی الیمیزده خانیم، گولخانیم آی جکسن، وئره ایمکان   

 !  اولماسین زای محصول

 عسگرخانلی ددخانم ژورنالیست تانینمیش گولخانیم  

 مکتبی لینمره 190 مشهور باکیداکی ایدی، قیزی نین

 مکتبه بو ایلی بیتیرن اونیوئرسیتئتی بیتیرمیشدی،

 دئییردیلر. ایدی اوینیعمو دیرئکتور آلمیشدی، تعیینات

 بوتون تاغییئوانین خانیم سونا دیرئکتورو مکتبین او، کی،

 مکتبه ،قوجالمیشدی چوخ خانیم سونا. گؤرور ایشلرینی

 ماشینال لری نوه دوغروسو، داها گئدیردی، گلیب گوجله

 ایسه قاییداندا قالدیریر، اوتاغینا توتوب قولوندان گتیریر،

 .  آپاریردیالر موعلیملر اوالن ماشینی

 تله ائله. باشالییرام آچماغا تزه-تزه هله آغزیمی –  

 سونراکی ایلدن ایییرمی. قویدوم نؤقته من سیرسینیزسه

 !  شرفینه وشوموزونگؤر

 «قاراباغالر»  کی کوردمیرده گونورتا دونن صادیق  

 آخشام ایدی، اوستونده نین پیتی یئدیگی رئستورانیندا

 ایچمیش، نوخودال نی پیوه بوکال اوچ یاسامالدا ایسه

 وئردیگی ظفرین ین ایشله کومئندانتی ده هله یاتاقخانانین

 یئمه یئمک ش،قالخمی اوباشداننان سحر یاتیب اوتاقدا

. چاتدیرمیشدی مئتروسونا «سووئتی باکی» اؤزونو میش

 ستوال ده ایندی ایچمیش، چای آنجاق عرضینده گون

 ایکی-بیر ساالتیندان «پایتاخت» چؤرکدن-پئندیر دوزولن

 هیجانی گؤروشون اوشاقالرال لر، خاطیره. آلمیشدی تیکه

 یئمکدن سانکی ائتمیشدی، محروم شئیدن هر اونو

 – سی هوه یئمک بیچاقال-چنگل لیک، اوسته. شدودویمو

 اونو اوتانجاقلیق – کندچیدیر و آجگؤز سینلر دئمه

 لری ایچمه ائرکن بئله اوشاقالرین و ونرائوف. توتموشدو

. ایچدی سوناجان چکیب باشینا ستکانی چاشدیردی، اونو

 .  ائتدی تاثیر پیس اونا بو،

 .   یائتدیرد وامدا یلیگینیماساب گولخانیم  

. وار سؤزو اورک کسین هر گؤروشده بو کی، یعبیط –  

 رئقالمئنته بورادا. جک ائده چیخیش ایله نؤوبه کس هر

   گؤرورسونوز؟ مصلحت نه. دویمورام احتییاج

 .  وئردی جاواب تکلیفه رائوف –!  دقیقه بئش یه هره –  

 !    دقیقه اوچ. چوخدو!   دقیقه بئش نه –  

 .  ووردو قولالب وناپاپیروس ائلخان  

 شئی یه دقیقه اوچ ؟ دقیقه اوچ نه ائلخان، دا، یاخشی –  

 اونون دا قیزالر. ائتدی اعتیراض گولخانیم – اوالر؟

 .  ساخالدیالر طرفینی

 ائولنمه یا ائولنمیشیک، دانیشاجاغیق؟ نه باالم، آی –  

 و قیسا. ییریک ایشله وار،هاردا اوشاغیمیز نئچه میشیک،

 قورتارسین وئرک وئرمیشدیک، سؤز بالیق یزالراق. تمیز

 .  وار گوجوموز-ایشیمیز. گئتسین

 کیمسه باشقا گولسومدن سونرا قدحدن ایکینجی صادیق  

 اونون مجلیس. دئییرمیش دوز. ائشیتمیردی گؤرمور، نی

. ائدیردی چاتیشماز هاواسینی سیخیر، اورگینی

 ئریندنی عصبلرینی هیریلتیسی قیزالرین اوغالنالرین،

 طلبه اوالر، یاخشی داها یدی، سه گلمه. اوینادیردی

 .  ساخالیاردی کیمی جانالندیردیغی خیالیندا یولداشالرینی

 یئریندن ائدیب ایمتیناع دانیشماقدان اوسته آیاق باهار  

 .  باشالدی سؤزه

. چالیشیرام اینستیتوتوندا دیلچیلیک آکادئمییانین –  

 سؤزلرین خاریجی  یک دیلیمیزده». دوکتورانتام

 نامیزدلیک وسوندامؤوض «تهلیلی مورفولوژی

 یاخینالردا. ائلمیشم  مودافیعه دیسسئرتاسییاسینی

 حیات. لییم عاییله. اوالجاق م مودافیعه دوکتورلوق

. وار قیزیم بیر. ایشچیسیدیر لیسپ یولداشیم

 .  قدر بو. اوخویور اونیوئرسیتئتده

 .  وئردی ارائوف سؤزو. زوالییبآر اوغورالر باهارا گولخانیم  

 .  دانیشسین ناظر قوی –  

 .  دانیشاجاق ایله نؤوبه هامی. دی سنده سیرا –  

 . دانیش عوضیمیزدن ده بیزیم سن –  

 .  وار سؤزلرین یاخشی  

 .  یئمیسن دیلوتو واختی آیری. گلیب نه سنه –  

 !  ائله عوض بیزی سن یک،ج وئره قوناقلیق بیر –  

 بیلیرسینیز اوشاقالر، یاخشی، وئرنسن؟ قوناقلیق نس –  

 ناظر. چالیشیر ده وظیفه مسئول ده-دین رائوف ده

 لیگیناظر «رتیکینتیآذ» ائلخان نین، لیگیناظر تیجارت

 ایشچیلری، نین سی کومیته پارتییا رایون میرزه نین،

 ایشچیسیدی، نشریات شبنم. قایماقالریدی قروپون بیزیم

 بیلمه ائده ایشتیراک گون بو گؤره وغونااولد ایشی واجیب
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 ایشتیراک دا سلیمووا ایراده سایالی، سامیره، وسیله،. دی

 .  ائتمیرلر ایشتیراک آنجاق لییدیلر، ائتمه

. وئردیلر ادیغاص سؤزو سونرا آفاقدان ایلهامه، واسیف،  

  دفعه نئچه صادیق دهک گلنه باکییا آالندان مکتوب

 سؤزلری هانسی جگینی، هائد چیخیش نئجه گؤروشده

 تکرار-تکرار ائتمیش، مشق اؤزلوگونده جگینی دئیه

 آیاغا چاتاندا، مقام ایندی. وئرمیشدی لیشلر دوزه سؤزلرینه

 سیلینیب بئینیندن سؤزلر او باشالیاندا دانیشماغا دوروب

 حاضیرالشمامیش، چیخیشا گونلرله سانکی آتیلمیشدی،

 سؤزلرینی او، ایندی. قالخمیشدی تریبونایا بیرباشا ائله

 آیاق. ییردی بنزه آکتیورا چیخان یه صحنه و اونودان

 اورگی نیر، هرله باشی دوروردو، گوجله ده اوسته

 .  توتموشدو اونو ایچکی آجقارینا. بوالنیردی

 ایییرمی. یولداشالریم طلبه حؤرمتلی و عزیز ساالم، –  

 تاریخی – گؤروشوموزه سونرا آیریلیقدان ایللیک

 ائدنلره، تشکیل گؤروشو بو و شادام چوخ روشوموزهگؤ

 درین ینلره ائتمه و ائدنلره ایشتیراک گؤروشده

 چیخیشالر گؤزل اول مندن. بیلدیریرم میننتدارلیغیمی

 تکلیفلره و آرزو چیخیشالرداکی او ده من اولدو،

 تأسوف سی مه ائتمه ایشتیراک نفریمیزین 9. قوشولورام

 اهمیت گؤروش بو اوچون راونال لی، دئمه. دوغورور

 .  فورماالشمیشدیق اوالراق کوماندا بیر بیز آنجاق داشیمیر،

 گؤزلری قیزارمیش ائلخان –! کئچ اوستوندن اونالرین –  

 .  بارماقالدی دیبینی نین

 !  عوذورلودورلر –  

 قروپ کئچمیش یول ایل یگیرمی من. اولسون –  

 اولدوم، تانیش هایل مؤوقئیی گونکو بو یولداشالریمیزین

 .  ائدیرم فخر سیزلرله من. فرحلندیم خئیلی

 دییب اونا آتماجاسی ونرائوف –! یئتیم آ اول، ساغ –  

 .  وئردی داص-کسع

 سونراکی بوندان ده ایل یگیرمی وئرسه، ایمکان آهلل –  

 ائده فخر آچیب، سؤز لردن زیروه اوجا داها گؤروشوموزده

 آکادئمیک خانیم باهار ،اوالجاق گئنئرال رائوف. جگیک

 رایکوم میرزه اوالجاق، یناظر تیجارت ناظر اوالجاق،

 موعلیمی کند رایوندا بیر اوجقار من.اینشالاله... کاتیبی

 اوغالن یئتیم. سانیرام خوشبخت اؤزومو. ییرم ایشله

 اؤزوم اولوب قبول گوجومله اؤز اونیوئرسیتئته اولموشام،

 آرخامجا کیمسه. النمیشاماو تقاودله ایل بئش. اوخوموشام

 یاتاقخانا. ییب گؤندرمه چؤپو کیبریت بیر یا قپیک، قارا بیر

 .  اولموشام اوشاغی

 !  یئتیم اول، ساغ –  

 !  ساغلیغینا یئتیمین –  

 دا قوناقلیغی) دوندورما(  ماروژنا و کینو قیزالرا سن –  

 .  وئرمیسن

 کیم کی، ییرم ایسته دئمک اونو دئییل، اوندا سؤزوم –  

 اوخودوغوموز بیرگه ایل بئش ده یئنه اوالق، اولوروقسا

 بئش او. چیخمامیشیق کنارا سیندن دایره لیگین طلبه

 ایللرده او رائوف پولکوونیک نییه؟. شیریندی چوخ ایل

 ییب ایشله  دقیقه بئش قیرخ ایکییه اون ساعات. کی نئجه

 «ریگولسا ،علویداا» واختی ایمتاحان ائلخان. دئییردی

 فیلولوگییا. بیلیردی قیز یوخ، آت گولسارینی رومانینداکی

 اینجه و قالین خانیم باهار عالیم دیلچی دوکتورو، ائلملری

 بیرینه-بیر صامیتلری جینگیلتیلی و کار سایتلری،

 .  قاریشدیریردی

 .  دیمیشدی خترینه باهارین سؤز – زوغالالییر؟ نه بو –  

 .  یئللتدی الینی رائوف –! بوشالتسین اورگینی قوی –  

 ...  عزیزلریم اینجیمگین، –  

 .  دئییرسن اینجیمگین سونرا دئییب، یمونم دای –  

 .  باهار دین، دوشمه باشا منی سن –  

 اویناییر، یئریندن ایچاالتی –. دوشجم باشا نیینی دای –  

 .  دوشوردو یئرینه دن تزه قالخیب، قدر بوغازینا

 کیم اولماغیمیزدان، هارادا کی، اودور جانی سؤزومون –  

 ...  اولمایاراق آسیلی اولماغیمیزدان

 قالمیشدی، اوسته آیاق ائلخان –! قورتار آهلل سن ه،ه –  

 .  سیردی تله هاراسا سانکی

 سویییه بئله ییبلر، گلمه ییب ائله دوز نلری گلمه –  

. یاخشیدی اوتورماماق اوتورماقدانسا، ستولداا بیر سیزنن

 ...  کی گولخانیمدادی گوناهالر بوتون

 صادیق – اولور؟ سیز سویییه دئین دوزونو سؤزون –  

. چکدی شیلله ترس بیل ائله صیفتینه پؤرتموش باهارین

 من تکجه اونو اولماییب؟ ائله. دئییردیم ظارافاتال من –

 دقیق الپ ایندی کوردوالر؟ یا کار اوشاقالر بو گؤرموشم؟

 علمینه دیلچیلیک اینسانسان، بیر یزساوادس سن: دئییرم

 .  یاماقسان

 اوچون داعوا بورایا بیز. اوشاقالر اولمادی،! بسدی –  

 .  ییغیشمامیشیق
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 صادیق آسان؟ قوالق ایدی کیم سؤزونه گولخانیمین  

 بوغازینا قالخیب ده یئنه ایچی دئییلدی، اؤزونده

 طرف آیاقیولونا دوروب ستولوندان. چاتمیشدی

-یئییب کی، اولدو آیدین حرکتیندن ایتی ی،آددیمالد

 یه کابینه گوجله اؤزونو. قوسمالیدی ایچدیگینی

 .  چاتدیردی

 صادیق. چکدی واخت خئیلی تمیزلگینجه، ایچینی  

 قاییداندا. آغریییردی مؤحکم دا باشی ایچیندیدی، سویون

 .  دی گؤرمه یئرینده چوخونو نین قیزالری شهر اوغالنالری،

 .  دایانمیشدی باشیندا ستولون اوغالن قوللوقچو  

 .  گتیر قاتیق گئت، اوردا؟ دایانمیسان نه سن –  

 .  ستکانالدیا بیزده دنه؟ نئچه –  

 !  قدر او وار، نفر نئچه بوردا گؤر سای –  

 !   اوسته باش –  

   دی؟ یئرده نه سی لهمس حساب-حاق –  

   حسابالیارالر؟ دئیرم ایندی –  

-حاق مجلیسین بویدا بو قورودو، موتو-ماتی نصادیغی  

 بوز سویودوجونون. قالیردی اوستونده اونون حسابی

 بدنینی گلن قوسونتو و میش ترله اونون سویوغو گؤزونون

 .  اولدو بیز-بیز توکلری دی، تیتره سویوتدو،

 اونون یس،ئر دیگین ائله قوللوق سحردن ه،ه –  

   ادیالر؟آتم جیبلرینه اللرینی یانینداکیالر

 .  یووخ –  

 کیم حسابی کی، دین دئمه چیخاندا اونالر سن بس –  

   جک؟ اؤدیه

 .  سوروشدوم –  

   دئدیلر؟ نه –  

 صادیق سیز. جک اؤدیه موعلیم صادیق کی، دئدیلر –  

   موعلیمسینیز؟

 .  بلی –  

   اوینی؟عمو نین یناظر تیجارت –  

   اوین؟عمو نه موعلیمم، من –  

 .  اؤدگین حسابی بیلمیرم، –  

 .  یوخدو پول منده –  

 .  قالمیسینیز سیز چیخیب، آرادان هامی بیلمیرم، –  

 ...  دا قاتیق قاب بیر گتیر، دا حسابی –  

 .  یاییلمیشدی حَیَطه یگی بورشونون شبنمین گولسومنن  

 .  ییرم ایسته چوخ بورشو. درمانیدی جان –  
 .  دیللندی سسله اوجا سونرا گزدیری، زگؤ ستوال نیفتالی اوستا  

 یئمک قاتیقسیز بورشو! قاتیق وارمی؟ قاتیغین گؤر –  

 .  گوناهدی

 چکدیگی قاریشدیردی، بوشقابی چیخان بوخاری قاشیقال  

 .  باخدی حاصارا

 .  دئدی – آلینیب، یاخشی –  

 .  دی تصدیقله سؤزلرینه اونون موعلیم صادیق – هه، –  

   اوخشاییر؟ نهسددی چین –  

 یاراشیقلی هؤرگوده داشالری چای. قشنگدی دا اوندان –  

 .  گؤرونور

 پیس ده کوبیک. آپاریر چوخ سئمئنت آز بیر ائلدی، –  

 .  آلینمازدی

 قویدو، ایچینه قاغیشینی چای گتیردی، قاتیق شبنم  

 گؤزه کیمسه. بویالندی چؤله قاپیسیندان آچیق داروازانین

 بورشو آلیب دیشدم بیر چؤرکدن موعلیم صادیق. دیمیردی

 .  قاشیقالدی

 قویمادیم، خیر ایزده-یولدا ده، کوچه بو گوندو نئچه اوستا، –  

 گتیردی، ییغیب داشقا نئچه دا اوشاق او داشیدیم، وئدره-وئدره

 .  دیمیر گؤزه ده سی دنه بیر گؤرورسنمی،

 دولدورور، آراسینی داشالرین ایری دانا، دی ائله به قادا، آ –  

-یاخشی گرک دا اونو خیردی، هؤرویونکو. برکیدیر هؤرگونو

 .  پالچیقالیاسان یاخشی

 کیمی سددی چین کی، گلدی ائله موعلیمه صادیق بیردن  

 جلف آریق، بو چکن حاصار هوندور طرفدن هر سینه محلله

 و تاالشاالری لردن وئدره آلتینداکی نین الی نیفتالی اوستا

 آمیرانه اوجا، تولالییر، اوستونه اونون بوشالدیب هؤرویه پالچیغی

 :  قیشقیریر سسله

 !  سایت قالین –  

 !  سایت اینجه –  

 ایزی،-یولو گؤتوروب لری وئدره بوش موعلیمسه صادیق  

 باهاری، نی، میرزه ی،ناظر ائلخانی، و،رائوف آختاریر، داشی-داغی

 نیفتالی اوستا و ییغیر یه وئدره قیریق گؤتوروب بیر-بیر میشبن

 گؤز بیر ایسه نیفتالی اوستا اوزادیر، آلتینا نین الی نین

 آراسینا داشالرین گؤی ایری قالدیریب نی وئدره قیرپیمیندا

 .  تولالییر یانینا اونون نی وئدره تؤکور،

 !  پالچیق –  

 !  تاالشا –  

 نین بیری-بیر داشالر. باخیردی حاصارا موعلیم صادیق  

 ...  دوزولموشدو کیمی میرواری جهنئ اوستونده

 ائلخان، میرزه، ،رائوف کی، گلدی ائله موعلیمه صادیق بیردن  

 تؤکدویو، قالدیریب دن وئدره قیریق نین نیفتالی اوستا... باهار

 .  آراسیندادیرالر داشالرین پالچیقالدیغی اوستونو

   سون                  ! قاالجاقالر ده ائله ایدیلرسه، وار نئجه و  
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 یقموشف یكائیلم

 !یم؟نئجه ال چك
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لشن،گونه بو گؤزل-آه! من گوندن

 !یم؟نئجه ال چک یاداندون ایشیقلی

 لشن،ال یلهگؤ یشان،چارپ یئرله بو

 !یم؟نئجه ال چک ینادانآش دوستدان،

 

 ینده،سحر یازشبنمه  یرب دؤنمه

 !ئریندهیپارال  یمیگونش ک کؤنول،

 -یندهلراتک یوردالج گؤیلرین

 !یم؟بو قووغادان نئجه ال چک گئدن

 

 یمی،سؤکولموش ک یئریدان  باخینیز،

 .یمیتؤکولموش ک یهبو جبهه دوستالر

 یمی،اوزاغا خام گوموش ک-اوزاقدان

 !یم؟صحرادان نئجه ال چک آغاران

 

 یس،خس یعتطب دیر،یوارل طبیعت

 !یسدموهن یاونو، سن ائ درکنایشله

 یس،بو ح یگیمده قارت داشالرا وئرد من

 !یم؟معنادان نئجه ال چک ینجها بو

 

 داغالر، یالر، دومانلترالن یاندا بیر

 بوالقالر، یناآ لر،یکککل یاندا بیر

 باغالر، لییچکلر، چبولبول یاندا بیر

 !یم؟بو تاماشادان نئجه ال چک من

 

 بو کئشمَکئشدن، یکلریدئد «حیات»

 آتشدن، یانان یمداانق قلبیمده،

 گونشدن، یدان،گوندوزدن، آ دن،گئجه

 !یم؟فضادان نئجه ال چک ینانگ بو

 

 عومّان، یرب یندر یدالغال قارشیمدا

 توفان. یآج یرب یدیرسارس عومّانی

 یاپان، یچکچ یرب یلرکؤپوک بیاض

 !یم؟نئجه ال چک یادانخول شعیردن،

 

 دیر،یراقبانیچ یکریمینف اولدوزالر

 دیر،یوانیکار یالیمینخ بولود

 دیر،یانیآش یسّیمینح ی،ک سما

 !یم؟سمادان نئجه ال چک یرب بؤیله

 

 دوردو، یمداقارش یلیمسئوگ مئهریبان

 ووردو. یماباش یرلیگیمشاع یئنه

 مندن مجنون کؤنول ماراقال سوردو:

 !یم؟نئجه ال چک یالدانلئ یبو ساچ -

 

 تحمّول، یبائد یسیناآج خزان

 اؤتنده بولبول یندهسکؤلکه گولون

 کؤنول. یرپینیرچ یهدئ «یاتح حیات،»

 !یم؟سئودادان نئجه ال چک کؤنولدن،

 

 یسلردن،ح یئنی ینیآش ینآلد سن

 دوشمه بهَردن! یم،جاوان قلم ائی

 من بو هونردن، یین،یلهدوستالر، سؤ آ

 !...یم؟طبعِ واالدان نئجه ال چک بو

 

 

 شاعیریمیز –شعریمیز 
ŞEİRİMİZ - ŞAİRİMİZ 
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 روشن یزرام

 کرتنكله
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و بوز کرتَنکَله،ب قاچیر

 .یرقاچ یوبقورخو دو نسه

 اله، یشمکئچمه قویروغو

 .یرقاچ یوبقو قویروغونو

 اؤزونو جنجله، سالمیر

 اجله. یرجان وئرم قاچیر،

 -جوره یراؤزو ده ب قاچماق»

 .یرقاچ ییبدئ« .ایگیدلیکدی

 بئله، یرقورخوب قاچ دننه

 .یقسوروشارد دایانسایدی

 -خبر توتساق، بلکه ائله

 .یقاوندان دا برک قاچارد زبی

 ...یرقاچ ییف،حئ ییف،حئ آما

 

 مدآرازنم

 قارانقوش

 

 یله،یسموژده یاز یئلیوعده  اسدی

 قارانقوش! یئنه، یوانیماائ قوندون

 یله،د یرکنگل لهینعشق ینسن من

 درد اولدو منه، قارانقوش!  اوچماغین

 

 اوچورموشام من، یووانیزامان  بیر

 .یادیندادیرو ده، بلکه ده ا بلکه

 

 

 سن،یهیلهسؤز سؤ یبدرد آچ یوخ، دیلین

 .یندادیرده، سؤزون ده قاناد دیلین

 

 یابا، یینیندهچ یش،ش یندهأل بعضاً

 قوش! یآ ییغیلدی، یانیما اوشاقالر

 یووا، یکدیگینت یاآ یرگونه، ب اون

 قوش!  یآ یلدی،داغ یچیندهآن ا بیرجه

 

 ون؟اؤتن گ یکئچد یملهسئل می،لهیئل

 .یدییسس یمشکش یبلکه اؤتر او

 یین،دوشمه یریآ یووانداناؤز  سنین

 .یدیسییلنجهاوشاق اَ یرب منیمچون

 

 داش،-داغ  ینجیدیا یندانبو حال بلکه

 !یدیمیلهب یااوز واختبندا دو بونو

 کاش،  یمیگوناه یقگونلوک اوشاقل بیر

 .یدیمیلهب یویا یوعؤمروم بو بوتون

 

 ی،سنشه ینون آناو گو دیمبیلمه

 منه درد اوالجاق عؤمروم اوزونو.

 -یاؤوالد نفس یغیسی،ائو قا بلکه

 بونو. یمازدیمده دو یندیا اولماسا،

 

 !یادا یریرگت یلرنه یال... خائه

 ن اوال منه، قارانقوش!موژده یئنی
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 یندا،گولوشوم قانادالر لیککؤرپه

 دؤنه، قارانقوش! یهیگون گئر بیرجه

 

 ینسان،جان اومور ا یزدانجانساولور  واخت

 بونالر دا آنجاق. دیریتسلّ عادی

 یووان،اوچوالن  یگیم،لکؤرپه اوچان

 .ییتمایاجاققا ییهدا گئر اونسوز

 

 !یئریندهقور دوغما  یووا یئنه گَـل

 قارانقوش!  یندی،د لهینحسرت کؤنلوم

 گؤرنده، یمن ینمهاوچما، چک تا

 ...قارانقوش! یندی،ا ییلماوشاق دئ من

************************** 

 

 یگنجو ینظام

 ینا،هجران ینگؤرور کؤنلوم سن یرگئجه تدب هر

 .یناسولطان یرینش ینتئزدن بند اولور عشق صوبح

 

 جان اولموشوق، یرب یسنه من، سانک یموئرد کؤنلومو

 !ینا؟جانان یرباشقا ب یئتسین ی،جان وارم یرب باشقا

 

 ر باخسان، گولوم!کئچ یرینش یمیک یرامبا گونلری

 .یناتئزدن سن نظر سالسان اگر قوربان صوبح

 

 یا،یسن تک آتل یرشمش یرامجورأت، قالد وارمی

 !یناقالخان یناوسته توتموشام، وور ضربه باشیم

 

 ین،سن یممئهمان گرک دائ یمیمن ک مجلیسینده

 .ینااؤز جان سینیلهتؤکسون اوزه، قصد ائ گؤوهری

 

 ائت امتناع! ی،پر یک، ائال چ یدمَکدند یگرج سن

 .ینااؤز قان یگرگون ج یرب یسن یلرغرق ائ یوخسا

 

 بو گون، یونسو یگرتؤکدوم ج یمیسئل ک گؤزلریمدن

 ...یوانیناائ ینقونماس یغوبار نین«ینظام» تا

 

 عقوب زلیمخان

 یزتبر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یم،یسمجنونون پروانه یک بیلدی

 باشینا تبریز. یدوالندیرد منی

 ی،داوجادا گؤرمک ایسته اوغلونو

 داغالرین قاشینا تبریز. قالدیردی

 

 بالدان شیرین،-بیر عؤمور یاشادیم یاغ

 بیر حقیقت گؤردوم خیالدان شیرین.

 دونیادا نه وارمیش ووصالدان شیرین؟!

 گؤزومون یاشینا تبریز. قاریشدی

 

 یرین،ش یندندفعه غم ینم سئوینجی،

 .یرینش یندندم یندن،صؤحبت غمی

 یرین؟ش یندانطام ینار بو شهَرو نه

 آشینا تبریز. یلی،قارداش، سئوگ دوست،

 

 وار، یاوسته، ساز اوسته، بیر حیات درد

 وار. یدن مین بایاتگؤینه دیلینی

 وار، یقات یشهریارین یئدد گؤردوم

 !یزتبر یاشینا، یخینه،تار باخدیم

 

 ی،گؤزومه بیر ملک کیم گؤروندو

 .ییمجک کشیب گلهبوتؤوله گؤردوم

 ی،چیچک کیم-گول ی،یاغیش کیم یاغدیم

 هوپدوم تورپاغینا، داشینا، تبریز!...
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 یكزادن یعقوب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ینجا،تاپ یسئوگ یئدیم ییمیاوره

 .یشدینمسؤز وئرمه یچیما یرب دیلینده

 صاباحا، یولالرگؤرونوردو  قارا

 .یشدینمگؤز وئرمه سه،یشدینوئرم ایشیق

 

 یم،هر زادقارا -دوشدو آغ گؤزومدن

 .یمآد یلدیچک یفیلالندی،ق دیلیم

 یولالدیم، یائلچ یمااؤز باش سنه،

 .یشدینمدا دوز وئرمه یلقاریا سویوق

 

 قاال، یانیمدا یم،سو سپد گؤیلونه

 قاال.-بوش قالما یشدینقاتم باشینی

 یوال،هؤرموشدوم  یبآلداد گؤزومو

 .یشدینمقورو خبر ده تئز وئرمه بیر

 

 پورانالماقدا؟منده نه گؤروبسن 

 حاقدا، ناحاقدا. یشمگوونم سنه

 دوراجاقدا، یرب یک ییامده حاقل من

 .یشدینمگولوشومه اوز وئرمه یاوان

 

 البت، دینیلمهب یخارینیاؤز چ سن

 .یرتغ یسنده ک یزلندیگ دهکؤلگه

 ینّت؟م یدیمچکه یینهمن نه آخی،

 ...یشدینمدوز وئرمه یشدین،موئرمه چؤرک

 
 

 وغلوسفرا دومان

 یمرآلزا

 

 

 

 

 

 

 

 

 گون سنه وورولدوم، هانسی

 .بیلمیرم

 دوغولدوغوم آن، گؤزلرینده

 زامان. یییموئرد یسنه پا اؤزومو

 دؤنومودور، یلا قیریمینینیسو سئوداالر

 .ینتحاریا یسئوگ بلکه

 خاطیرالمیرام

 یومو،اؤلدو سنه

 دامال گؤزومدن قوپدوغونو،-دامال

 .ومویسوروندو یمینک کؤلگه سنه

 ییل،دئ یادیمدا هئچ

 دفعه، ایلک

 .یساؤپوشمه الیمقوالغ سسینین

 ین،آدرس ایتیرمیشم

 .یاوانینتوخوندوغوم خ سنه

 یردین؟گولون قوخوسونو سئو هانسی

 یشانالمیشدینن یماسان هانسی

 سئوگیمیزه؟

 یزین،مپنجره یونوردؤ ییاوره

 !می؟قاییداجاقسان

 یدیم،بیلسه

 ،یمخالچا سررد قیرمیزی

 .میزدنکوچه

 .یلیآس یاخامدان قارانلیق

 !یلیمسئوگ آه

 گولوشومدن  آخیر
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 .ییلدئ یادیمداده  ییمائتد ویداع

 سه،ینگئتد سن

 ینیمی،بئ یلدیس آلزایمر

 .ییلدئ یادیمدانه  هئچ

 

 ...دوزدنچی

 یدین؟ا یهارال سؤیله

 یریردین؟نه چاغ آدیمی

 !...ین؟سن یدینه ا آدین

 
 

 یدواح آقایعل

 !...رمایالوا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !یالوارما یاره یاوالن نازل یزوفاس کونول،

 !یالوارما اعتبارهیاعتبار اونا؟ ب نه

 

 جک،گئچه یمیزروزگار یامان-یاخشی! داریخما

 !یالوارمابئش گون عؤمره گؤره روزگاره  بو

 

 بولبول! یائ ین،گون اوالر نوبهار یرده ب سنین

 !وارمایالخاره  یله،صبر ائ یناجفاس خزان

 

 یله،مظلومه احترام ائ یزه،عاج فقیره،

 !یالوارماظولمکاره  یچنه،قان ا عدویه،

 

 یر،داؤلوم مرد اوچون سعادت یولوندا وطن

 !یالوارمامداره اوچون فلکِ کج حیات

 

 اول!« منصور»سن ده  یمه،باش اَ ینهاهل مُخالف

 !یالوارماده داره،  یلسناوسته چک «اناالحق»

 

 مُلکِ اسکندر؟ ید،تِ جمشاولدو دول نه

 !یالوارما یارهشهر یرتاجداره، نه ب نه

 

 یسترسن،، خوش ائتمک ا«!یدواح» یاتینیح اگر

 !..یالوارماچک، نه ده خاره  ینیگول جفاس نه

 

 

 یروانیش یخاقان

 دیر،یننه هونر ین،دؤولت نه قودرت

 .دیرینلرده، ثروت ده ناکس منصب

 یشانن یشقالمام ینداذات فلكین

 ...یقدانصداقت و آدامل ایگیدلیک،
@SheirOcagi 

 

 ( یز) سسس ییاکبر رضا
 ی. دئمه لیرد یریان موقددس سؤزلردن ب یوسؤزوجو وطن

 یمدن یتدهو عموم یخینیتار یلینی،د ینی،ائل ینی،توپراغ

 ینتسیزم یناو خالق ینهوطن ینسانا یرسئون ب یغینیوارل

 یاتیندانح یو اؤزونون خصوص یاشاییر یاوالراق باغل

 یقداها آرت یقالرینیوارل یمدن ینن یخالق ییریبزامانالر آ

 . یورجان قو یهوکسلتمه ی

 "یار یمحمد ب" یراونودولماز شاع یریب ینسانالردانا بو

دومدورو  یدینآ ییو اوره  یاسیزر یقتاحق یار یاولموش. ب

چووووخ اؤنم  یغیناوارل یجان. آزرباینسانیمیشا یراوالن ب

 یینلریو بئ یاناوخشا یاورکلر یندازامان و یشوئرم

 .یئتیرمیش یئرینهوطن بورجونو  یرلریلهشع یدینالدانآ

 ینلرم یبهجوم چک یجانالر آزربا یآرادا پهلو بو

 ینآراز یالرقاچد یاؤلدورن زامان، چوخالر یجانلینیآزربا

 یار ی. آمما محمد بیالرقورتارد ینیو جانالر یینااوتا

 یالنیز... من  ی؟ک یشمم یلهن نه ائ: م یو دئد یقاچماد

سؤزو  ینن یمسهو منه هئچ ک یشمائله م یدمتخ یماخالق

و  یلر چکد یتو چوخلو اذ یلمز... آنجاق بورادا قالدیاوالب

 .یگئتد یینااوتا ینآراز یبسونرا مجبور قال یلنئچه ا یتانها
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 ینن یحکومت یو اورادادا شورو یاولماد یار باخت

 ینهبؤلگه س یبریو س ییبتوتوقالاونو  یمامورالر

نه  ید یارینه بوردان  "یار یمحمد ب" یازیق. یولالدیالر

دن  یبریسونرا س یللراوردان. آنجاق اوزون ا یده ک

 ینید یلتینمسجد ده م یرب یندهشهر یو باک ییدیبقا

 یرماغادوالند ینیوئرمک له باش اوابج یناسورغو سوال الر

 .یباشالد

،  یوخ مسلمان ، اوروج ناماز اهلچوو "یار یمحمد ب"

،  یانجان باغال ینهچووووخ وطن سئون ، چووووخ وطن

 ینسانالردانا یشوئرم ینهچووووخ عؤمرونو روحونو وطن

و  یلر قاچاندان سونرا گلد یاولموشدور. پهلو یریب

 یبو فان یللردها ینج 60. یتیریدیب یاتینیح یزدهتبر

 یندامزار یابدرحمت ده  یراق وادیوماگؤز  یایادون

 . عشق اولسون.یباشالد یه ینجلمهد

و  یچینا یمیز، توپراغ یغینی، وارل ینیوار جان یئری

 یالدن وئرن بوتون اونودولماز عال یچینا یمیزوطن

و بوتون وطن  ییرمباش اَ یسیناائدک. هام یاد ینسانالریا

و بو  یرمائد یاد یدلریمیزیشه یَنبورجونو جانال اؤده 

جان وئرن لر هر  یولونداسونورام. وطن  سنایهام یمیشعر

 .  یلرد یریزامانا د

 

 ( یز) سسس ییاکبر رضا

 وطن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وطن یمدیرباهار یمباغ گولشنیم

 وطن یرگاهیمدیرسئ یچیکلیچ گول

 

 بولبولم باغ و چمنده من خوشام

 وطن یگاریمدیرخوش ن یاریم نازلی

 

  یلمیشیکجانا جان ب ینوطن نام بیز

 وطن ییاریمدیرهم جان د یمائو جان

 

 یریندن ش یهر شئ یئردهزامان هر  هر

 وطن یاریمدیرخوش سؤزلو  دویغولو

 

 هر آن یخسامداچ یرهسئ یندنائو جان

 وطن یمدیرم راحت مزار"یزسسس"
 
 

 ( یز) سسس ییاکبر رضا

 )معلم( یرتمنؤا

 

 یاساندون یسان نورلوسان حرارت ل ایشیقلی

 یاساندون یل طراوت یاتا،اوزره ح وارلیق

🌸 
 ینمعناس یاشایشین یناتکا یرآل سندن

 یاساندون یل یتآتا بابادان روا اولو

🌸 
 یریقاورک گؤزون آچ یکلرینله،دئد سنین

 یاساندون یوئرمه گه سخاوت ل یلگیب بیزه

🌸 
 ینَد یوز یا ینَد یرب یکر یلمهاولماسان ب سن

 یاساندون یل یامتق یده،سئوگ محبتده

🌸 
 سؤزلر یک یکریمیزدهف یر،ا تاپمعن یلها سن

 یاساندون یامانت ل یکریمهسؤزومه ف هر

🌸 
 یلعالمده ب ینعزّت ین،سن یربه گون آرت گون

 یاساندون یکرامت ل ینسانالرا،بو ا بوتون

🌸 
 ینسولماس یناولسادا، آرزوالر یندرد غمین

 یاساندون یل یتوال یمیزدهبو قلب بیزیم

🌸 
 یرسنچوخ سئو ییناولساندا سن، هامم آجیغلی

 یاساندون یآنا تک لطافت ل یکیرلیف بیر
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🌸 
 یلیرسؤزون گول تک آچ یشدادا،ق پاییزدادا

 یاساندون یداللت ل یازینا، کؤنلوموزون

🌸 
 ینانسنله دوشوندوک ا ین،لذّت محبّتین

 یاساندون یشرافت ل یرنجییه،اؤ مینلرجه

🌸 
 سن اؤزومدن اؤزومسن یم،آتامسان من آنام

 یاساندون یصداقت ل یغوما،م دوه اویغوما

🌸 
 یلیرسنب یلکلریند یستکلرینا دونیانین

 یاساندون ینجابت ل ی،قلبل یپکا اینجه

🌸 
 هر آن یرسنعالج ائد ینه،درد ینعالم سن

 یاساندون یهم مؤمنه، شفاعت ل کافره

🌸 
 یشالریندانباخ ینسن یر،داش یرآرت کرامت

 یاساندون یقناعت ل ینا،احوال دونیانین

🌸 
 یاسیدون یشیغالرینا یشیغسان،ا سن

 یاساندون یبصارت ل یوال،توتان  قارانلیق

🌸 
 یناالر یالسک ینسن یر،گه ل ینسانجوره ا مین

 یاساندون یل یتجوره، حکا ینم یرینهب هر

🌸 
 ییلاوچ دئ یکی،ا یا یرب ییل،دئ یبِئ یفال تکجه

 یاساندون یکؤنلونه، شجاعت ل اؤیرنجیلر

🌸 
 وار اورکده ینصاف عشق ییزدا،پا یازدا قیشدا

 یاساندون یشرافت ل یلکده،بو د قوروتولماز

🌸 
 قووورسان یقورخوالر یرسن،سَس وئر هامییا

 یاساندون یل یافتلره ض یلککور د بوتون

🌸 
 یسینقاپ یاسینیندون ین،عشق یبسانآچ "یزسسس"

 .یاساندون یل یترضا یاتاح یرب دؤزوملو

 

 

 ( یز) سسس ییاکبر رضا

 شقع
 

 یَمزداشا د یراولماسا گر، کل جاهان ب عشق

 یمزقاشا دَ یراگر اولسا کؤنول، ب سئوداسیز

 

 له یمال یله،بوتون جاه و جالل دونیانی

 یمزباشا، دَ یرمنه وئر ب ییغسؤز دئمه سن،  خوش

 

 ییبدیرخلق ائله  یچین،ا یتک سئوگ یزیب تانریم

 یمزدَ یاشا یرتک ب یلیعشق یاشاماق، ییل مین

 

 سئل سئل یاشیگؤز  ینن یآخارسا هام گؤزلردن

 یمزدَ یاشاتک  یالن،آخ ینداندال یسئوگ بیر

 

 ساخالر ینسانالریا یزب یو محبتد سئودا

 یمزداشا دَ یرب یلیونوموزاولماسا گر م عشق

 

 یزلیاوالر قلبده گ «یزسسس» یگین،دئد سئودا

 یمزدَ یولداشا یرب یوار یااولسا، بو دون عشق

 

 زاده بیمس جمشید

 سن اهلل
 

 

 

 

 

 

 

 

 یخارداجیامچ    یادیمنان    یک دیمه

 گئدمه   سن اهلل   یئدسنفکرلن  گ بو

 یاودونا  سالما  سن  من یجرانه  گل

 ائتمه    سن  اهلل    یبو  ظولوم  منه
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 ینداش  یجرانگل  ه  یمهاورگ  وئرما

  یاشیناؤزومه   کوزومون       آخیتما

 ینباش   یمینغربا   یلنسوز  اغیارین

 سن   اهلل   یدمهانتظارا   د    سالیب

 

 شردن  یاماندان  یالندوالنگ    اوزاخ

 قوروگوالن   اؤزو   هر   درد    سردن 

 گوزومه  گؤرون  سن   هردن  اماندی

 سن  اهلل  یتمهگؤزومدن ا یوللوق بیر

 

 یانا   یرسنده   ب   یانادی    یرب   دنیا

 حانانا  یمینک  نیقربان    سن    جانم

 سالما  خزانا  ینکونلومون    باغ   گل

 سن  اهلل   یتمهباغدا   باغچادا   ب  هر

 

 قاش قاش  قاشداما   یمیاؤرگ  منیم

 باشداما     ینساز   یریلیقآ   چالماغا

 ساخال    بوش داما     یندهال    الیمی

 گودمه  سن  اهلل یریسینغ  آغالردان

@gojaaghlar 
 

 یاووسک یمهد

 به زبان شعر یالكرس یهمبارکه آ یهآ یرو تفس معنی

 

 

 (1)   یاله یزس یاودور تا یرد یرب آهلل

 یتناهیلره  لوطفو ، ال بنده

 (2) 

 یو حاضر زنده د یزامان الر ح هر

 ید یندهضامن و پا یارانمیشا

(3) 

 او یاتمازهئچ  ی،د یداریده ب یآن هر

 هم ده کسالت دوتماز او یوخو هم

(4) 

 ید یمرز یب ینهم آخر اولین

 ید یاالرض یو ما ف یلرگوو صاحب

(5) 

 دن مدعا یعنفر اولسا شف یرب 

 سه اوننان مقابل ادعا ائیله

 

(6) 

 یبگئد یئرسیز ییب یلمهاول ب ینیحد د 

 یبده او کس جرآت ائد پیشگاهین

(7) 

 اوندان گلر یشفاعت فرمان هر

 اوندان گلر یدرمان دردمندین

(8) 

 ید یآگاه یشینهم گلم کئچمیشین

 ید یآلله یلقتیناوزون ده خ یئر

(9) 

 کس ائدنمز ال تاپا یرب دورونه

 مرتبه گئت گل تاپا یرنه ب علمی

(10) 

  یباال بما شائ گل تابباقا

 یبگل یهآ یمینک یالکرس آیت

(11) 

 یرداش یدنگوو یاندازه س ینن علمی

 یرآش یئردن یوسعت ینن دانشی

(12) 

 یانراحت ساخل یآهلل د ییگوو یئر

 یوخلیان یائدن ارض و سمان حفظ

(13) 

 هم ده توانادور اوزو یوکب هم

 و هم ده دانادور اوزو یمعظ هم

(14) 

 ده ینیالد یوار ال اکراه ف معنا

 ده ینید یوخدور یو جبر و اجبار زور

(15) 

 یبنورالر ساچ یولو یرهر ب سئچمگه

 یبآچ ینراه ینهر مسلک گئتمگه

(16) 

 ینفر گئتسه گئر یردن هر ب کفر

 ینه اولسا بر یسبحان خالق



106 

 

 Xudafərin 206  (2022)  1401خرداد  – 206خداآفرین  

 

(17) 

 یبسال یلینمئ یهرشته  یریلمازق بیر

 یبچال یناو چنگ یه یالوثق عروه

(18) 

 یرد یاری یمانو اهل ا یمعل هم

 یرد یاریو اهل قرآن  یعسم هم

(19) 

 نور ساالر ینه،عالم یمانا اهل

 اون دان آالر ین یکیو تار ظلمت

(20) 

 یلینائ یاریناخت ینکفر راه

 یلینائ یارینعزم د کیفرین

(21) 

 اوالر یطانو ره ش یوره د هم

 ده او غلطان اوالر ینقعر ین دوزخ

(22) 

 دن تئز طرد اوالر یانوار عالم

 ده مفرد اوالر یکیو تار ظلمت

(23) 

 اهل دوزخ اوردا اوالرالر ماندگار

 ده پروردگار یقرآن یبدئ دوز

 

 )ایمان( سامانیامام وئردی 

 یامانلیق اخشیلیغای
  

 چــوبــان اؤروشـده اوتـارار کـن داوار 

 هاوار  یئردن یـهگـؤ یشاوجالم گؤردو

  

  یـدانداغـل یـیاوره  یـربـ یـراوجال سس

  یـدانبـاغـلـ یـنـانسـار یچـیـنـدها توربا

  

  یـمپـاتـالد یـالریـمبـاغـلـ یـنآچـ دئییر

  میآمـان چـاتالد یآ یـمبـاغـر یاریلدی

  

  یـپـیا یچوبـان توربـادان آچد چکدی

  یـپیاژداهـادان چـاش تـ یـالنا چیخدی

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  یـنـونـابـو ینچوبانـ یخجاقچ دوالشدی

  یـنـونـااونـو تـرس او یـنقضانـ سـالدی

  

 آچان  یگـلـد یـلـهد ینچالس ید ایسته

 هـاچـان  یـلـدیـمسنه قـ یـامانلیق سوردو

  

  یـامـانـلـیـق یاخـشـیـلـیـغـا یدئـد ایالن

  یـقتـاپـاسـان آمـانـلـ یـوخدئسه  کیمسه

  

  یـالرآغـاجـا چـاتد یـربـ یـبگئد آزجا

  یــالراونــا آنــالتــد یقــارار قــایــدا

  

 وار داوا  یـملــر یــوهمــ یدئــد آغــاج

 اولـمـوش هـاوا  یـاپـراغـیـم یارانمیـشـا

  

 الر  یـنـدیرارسـ یان مـنـنه بوند یاخشی

 الر  یـاندیراراوجـاقـدا  یـبائد کؤکدن

  

  یورور یمعـاغـلـ یحاقـالر یندئ ایالن

 دورور  یمداگـؤز قـابـاغـ یبگل یامان

  

  یـمچـالـ یـنقـاند یمیحاقق یدئد ایالن

  یمفـال یورسون یاوچ قاض یدئد چوبان
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 دور دوالر   یـبگـل یقـارشـ یه ینها بیر

 سوردوالر  یسـوآل یـناو آزقــ اونــدان

  

  یاغ یراولسـا سـودوم پـنـ یدئد اینک

 وئرن  اوزون آغ  ینَکا  یردئ  ساغان

  

 کسـرلـر  یـمیآزالجـاق بـاشـ سودوم

 اسرلـر     یـمگؤرنـلـر   یکسن   باش

  

  یـردوز گلـ یـلـیـمـهالـبـت د یامـانلیق

  یرگـلـ یـوز یـنمـ یلهد یوخکره ده  بیر

  

 اولـدو آدام  یـلـریقـاضـ اوچـونــجـو

  یـاداممـن  یسـؤزلـرلـه دئـد آتـمـاجـا

  

   یـمبـاخـ یـرمـن بـ یااو توربا گؤسترین

  یـمآخـ یـزداقــارار یــاریاو اولــســـا

  

  یتـوربانـ یـبآنـجـاق دوالنـ تاپـدیـالر

  یتوتـمـاز او سـن زوربـان یدئد باخدی

  

   یتوربا نـئـجـه تـوتـسـون سـنـ اخیرداج

  یمـنـ یـیـیـبـسـیـزسـار یزاوالن س معلوم

  

 سـؤزوم جانالرام    یریـبگ یدئـد ایالن

 قـانــالرام  یـکـیـزیهـر ا تـوتـسـامـنـی

  

  یـرد یمـجّـانـ ید یـلـهسـؤ ایمتاحـانـی

  یرد یکـانـ یـاالنـیـنبو سـؤزدن  قاچان

  

    یـاتـوربا یـالنا ـردییگـ قـورشـادیـالر

  یازوربـا یـامـاننـه  یـدیگـؤز اَ قـضـا

  

       یـلرتـپـد یـخـاریـنچـ یرجـکگ توربایا

  یـلـرنـه داش وارسـا اونـا سـپــد داغـدا

  

   یـیـنآل پـا یـلـردئـد یامـادیـقـجـا داش

  یـیـنهـا یـالنـیـنعـرشـه ا قووزادیـالر

  

 اول   یـاخـشـی ــانـایـام سیزیلدایـیـردی

 ترس اوصول یمن ینه حاال سـالـد گؤر

 

 امام وئردی سامانی )ایمان(

 کارگر یبمناسبت روز جهان

 "ییرآغال"
 

  ییرآغال    یالنوئ یداندامئ  یسار یشگؤردوم  ا ایشچی

  ییرآغال   یدانمئ یشسیزلهسس سسه ا یشوئرم سانکی

  
  یرند یـلـلتع یللـتـهذ بـو  یلـیـمن  ب یلـلـهد  یـمد دینلـه

  ییرآغال    یجدانو یندهوجه  ینصافسیـزینا ید ایـنـلـه

  

  یرند  یمکـانا  یمـکـانسـیـزاا یـرند  یجـدانو  ییر بیلمـه

  ییرآغال    یمکانچـاره  ا  یـوخ   ینهدرد  یسئچگ  آیری

  

  ینهصـدر یشلـرا  یلـهپارت  ا  یز یلمـهب  یـشا  قالـدیریر

  ییرآغال    یـراناولـوبـدور  فلسـفـه  منطـق ده حئ  مـات

  

  ینمسند یلـنـلردردا ، ب  یـن یلمـهب یـشا  یبائد  قصـب

  ییرآغال    یـزانم ینـدهنظم یخیـبچ  یزانـدانم  اؤلچـو
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 گره ک   ینپولون  پارت  ینتاپماغـا  آرت  یشا  آخـتـاریب
  ییرآغال    یـنـسـانا یـئـردههـر    یـنـاگـزنـلـر  حال  ایـش

  

  یباش یشا یـزآما  اولمـوش ساوادس یشا یسانسال یوخ

  ییرلـوقمـان    آغال  یندهرأس  یـیـردوکتـور  دئ یـه دلـلـه

  

  یالین  یزدانالبته  وار   تک توک  ساوادس  پـورفـوسور

  ییردرمـان    آغـال ینـدهدرد  یلسوفـونز  ف یمـهدَ  درده

  

 اولونموش مؤمونه   یفتکل  یـاری ینصـافا  هیلـا  دیـن

 ییرآغال   «یمانا» یلها یـند ینـونـا،تـرس او مؤمـونـون

 

 

 )ایمان( یسامانامام وئردی 

 مدرکلر یجعل
  

 پاردان  یدوز مدرک یبمدرکلر سال یاولموش جعل جـار
 هاردان  ینقیدیبق یزساوادس ینامـالرداا یغسیـنجـور س نـه

  
  یندکترا آلد یـانـدانهــا یــزاورتـــا مکتبسـ ســورانـــدا

 بولغاردان  یم یمگئتمه الـه سـالد یـنچـوخ دا   در دئییــر

  

  یوارسا پولون بعل ییـرآلمـاق اوالر مـومکون دئ ســاتیــن

 بــازاردان  یفــوور یآالرم یدلـالل یوارد   یـوخ چتیـن

  

  یشا یرب یلهرت ادکتـر تـاپارسان پا یـرب یآدلـ اوالرسـان

 آماردان  یخسیندا چ یناوستونده باش یشا یکمـزم گـره

  

  ینضرر وئرس یوخسا ییرخئ یرداآخ یشبـورجون ا یـرد نه
 آثـاردان  یک یـا یلینسیـنس یـنلـر بــاتس یـهسـرمـا ایتیـب

  

 مدرکدن  یجعل ینده جـرأت سـؤز آچس یمسهده وارک نه

 داردان  یـردیـالرنــو آســداو یـدلـر شـا یجعل آچـارسـا

  
  یدخل یربـو سـؤزلـردن سنـه بـورجو  نه د «یمانا» چکیـل

 پـاردان  یدوز مـدرک یـبمــدرکلر سـال یجعـل یآلتـ اَل

  

  یاشدانداشدان نه گؤزلردن سوزن  یـازشعـر  یـازیـرسـان

 آلباردان یریلمازچـاشدان اَلَک آ یـدنآچمـا  اگـر سـؤز

 

 )ایمان( سامانی امام وئردی

 یرد یهارا کاشانه س
  

     یـرد یآلاله  هـارا  کـاشانه  ســ یـلبرینگؤزل د  بــو

  یرد یجانانه س یلیسئوگ یمینک یمدیسن  ک گــؤره

  

   یگاراولــدوز  گـونـه  بنـزر  بــو    ن یگؤزلر یآ  اوزو

   یــرد یدوردانـــه  س  یاشـرف یــا  یگوهر  دنیــزین

  

   یینهدرنــه   یلینینن  محــفرآاگلنجــه  قـ  ــولبولبـ

    یــرد یپروانه س یلیاوجــاالن چاغر یباختــ هانسی

   یخـارانروحــو  بدندن  چ یبباشدان قوپار  هــوشو

   یـرد یهمخــانه س یمینک یا یاتان ینـونداقــو کیمسه

  

 کاش   ایـــاوزاق  اولمــا یلعلــ   یـنن یلب طالئعیمــدن

 یـرد یس یمانهپئ یلـهخسته روحـون جام ینچــ بـاده

  

   ییلدئ  یبلل  یئری  یم  افســونگـر اونــا وارد دئســه

   یرد یلر افسانه س یمســهک یاخیــن  یملــهک یی اوره

   

     یهوار اوره کدن   اوره  یولدوز سؤز دور اگر یوخسا

 یـرد یس  ـوانهید یدل «یمانا» ییـر یلمـهبس ب نییــه
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