سورگونده گونئی آذربایجان (ایران) قلم انجومنی

پروفسور محمد تقى زهتابى

خلقلر زندانى
سحردى تهراندا،
و قال  -ماقالدى ،یامان ازدحامدى هر یاندا،
آدین هر ایل دگیشن بیر گئنیش خیاباندا،
خیاال غرق اوالراق ،سالمادان جهانا نظر،
آدام سئلیله برابر،
موحیطه وارلیغی بیگانه تک اؤتوب گئدیرم،
گئدیر و سئیر ائدیرم.
او قورناز انگلیسین ،شئیطان اینتلیجنتین،
قارا سوران رضاخان سونگوسیله شیشدیریلن
بو هئرت شهرینى من.
قریبه بیر باشکند:
بو یئرده کى ،وورولوب ائللرین شوعورونا بند،
آخیر هر ائودن آرزو،
آخار سوالر گندوو،
هاواسی توستودو ،کاربون ،دوماندى ،قازدى و چن.
آغاجدا یاپراقالر،
یازین سحر چاغی گؤرسنمز ،اوزلرینده قیروو
یئرینده کاربون وار.
قیافهلر توتقون،
عزالیدیر کیشیلر سانکى ،قاش  -قاباقلی بوتون،
اوچوب ،کؤچوب ائله بیل کى ،گولوش بو یئرلردن،
و گیزلنیر اومود اؤلموش باخیشالریندا غضب،
توکنمهین بیر کین.
زاواللی غنچه اوشاقالر،
بنیزلرى حسرت چیچک کیمین سولغون،
کدرلی گؤزلرى هئى آختاریر گولوش و طرب،
بو معصوم اوزلره بو غم ایزى قازیلمالیدیر.
و گنجلر ساتیری اوزده رنگ  -به  -رنگ سیگار،
قاچاق نه وار،
و دوالر
و گیزلیجه هئرویین.
ائشیتسهنیز ده اگر گیزلی  -گیزلی گاه آدینی،
گؤرهنمهسیز قادینى.
گلیر ،گئدیر ،دوالنیر هئى ،و الکین ،هر یاندا،
شبح کیمین قارا زیل توربادا ،بیر اینسان دا.
قاپی دالیندا نه کى ،آنالییب بیلنلر وار.
شوعور اؤنونده دیوار!
و موزدو آنالماغین تکلیک،
آجلیق،
اؤزگه دیار،
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وطنده ایسه سینیق قول تک اؤزگهیه مؤحتاج،
همیشه آج،
یاالواج،
شکنجه ،قورخو ،تئرور ،حبس ،قورقوشون ،یا دا دار،
همیشه تنهالیق.
سحر بو تهراندا،
آدین هر ایل دگیشن بیر گئنیش خیاباندا،
کیچیکجه مئیداندا
یاناشدیم آخیری آستا قزئت ساتان کیبیته،
آلیب باخیم قزئته.
نه وارسا ،فارسجادی .بو رسمی دیلدیر البته.
مجلهلر سیراسیندا وار "الهدی"،
عرب اوشاقالرینا،
قزئتلرین سیراسیندا وار "الهالل"" ،کیهان"،
"شهاده"" ،جبهه" ،سورا "البدیل االسالمی"،
"لواء صدر"" ،الفبا"" ،وطن"" ،عمل"" ،قرآن"...
گؤزوم ایشیقالندی،
کى ،وار هووئیزهلى قارداشالرین دیلینده واراق،
قزئت ،مجله نهقدهر ایستهسن اوالر تاپماق.
چیلندى قلبیمه شادلیق،
ولئیک بیر آنلیق.
گؤرونجه اوردا "نیوز" و ،باشیمدا اسدى سازاق.
کى ،وارمیدیر ،عجبا! انگلیسلى هموطنیم
بو ایرانیمدا منیم؟
یوخ انگلیسلى ،ولی کورد واردى بئش میلیون.
هانى دیلینده قزئت؟
هانى به مکتبى ،دارالفنونو ،علم اوجاغى،
سسى ،صداسى اونون؟
گؤزل او یاللیالرى ،اینجه  -اینجه نغمهلرى؟
گؤزل ترانهلرى؟
هانى دیلینده مجله بو قهرامان خلقین؟
الینده حاقّینى آلماق اوچون ناغان خلقین؟
سویوق سو قاتدى بو حالت اینان کى ،داغ آشیما.
و ووردو قان باشیما
گؤرونجه اورداجا "ژورنال دو تهران"ین آدینى،
کى ،وارمیدیر ،عجبا! هئچ فرانسیز هموطنیم
بو ایرانیمدا منیم؟
او یوخدو ،لئیک بلوچ قارداشیم وار اوچ میلیون.
هانى دیلینده قزئت؟
هانى به مکتبى ،دارالفنونو ،علم اوجاغى؟
هانى صداسی ،سؤزو؟
یانیقلى نغمه لرى؟
عطیرلى دوزلو و اینجه ،گؤزل ترانهلرى؟
هانى دیلینده مجله بو مهربان خلقین؟
او یوخدور ،آما گیلک قارداشیم وار اوچ میلیون.
نه مهربان ،نه صمیمى ،نه ساده بیر میلت!
اؤزو،
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کالمی ،سؤزو،
ایالهى نغمه ،اونوندا خزر کیمین بوالغى!
هانى دیلینده اونون بس قزئت؟
هانى دیلینده مجله ،کیتاب و علم اوجاغی؟...
دگیردى بئینیمه قورشون کیمى موسلسلدن
بو سورغوالر ،بو سوآلالر،
و بیر  -به  -بیر کئچیریردیم گؤزومدن اوردا نه وار
کى ،غفلتا
قاماشدى قلب گؤزوم،
سئوینجدن،
کیبیتده دالدا بوجاقدا،
ساتاشدى چونکى گؤزوم
ائرمنى حریفلرینه.
اومود پیچیتیالری دوغدو تئز ایچیمده گئنه.
وار آلتمیش مینه جان
ائرمنى ده هموطنیم،
بو ایرانیمدا منیم.
باخاندا ائرمنیجه حرفلر یانیندا هامان
وار ایدى هم آسورى خطى اوردا ،هم عیبرى.
بوالردا بیر قدرى قلبیمى سئویندیردى،
کى هر بیرینده اوالر نئچه مین ده هموطنیم،
بو ایرانیمدا منیم.
وئریلمیش اونالرا قانونجا حق و حریت،
قویولموش آدالرى چون مذهبى اقلیت.
نه یاخشیدیر! ،نه گؤزلدیر!
کى ،آزلیغیندا دیلینده ساتیشدا واردى قزئت.
دموکراسیدیر ،آزادلیق ،بو اینسان حاقینا یولدور،
بو ایش نه ساغدى ،نه سولدور.
حقیقتین اؤزودور،
سؤزون ده الپ دوزو دور.
ولى تورکمن؟
گؤزل دیارى و بیر میلیونا قدهر ده سایى،
امکده تر آخیدان،
بیلمهدن
قیشى و یایى،
مگر دئییل منیم اونالردا ایندى هموطنیم،
بو ایرانیمدا منیم؟
هانى دیلینده قزئت؟
هانى به مکتبى ،دار الفنونو ،علم اوجاغى؟
مجلهسى ،کتابى ،نغمهسى ،هنر چیراغى؟
بو آغ قیزیل یاتاغی،
گؤرن اونوتدومو آت چاپماغی ،اوخو و یایى؟
دئییل اقلیت؟
بو اللیمین دئییل ،اونمین دئییل ده میلیوندور،
هانى دیلینده اوخول؟
هانى دیلینده رومانالرال بیرگه دیوانالر؟
ندیر بو اصول؟
ندن ساییلماییر اونالر
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یهودى تک میلت؟
گؤرن نهدیر عیلت؟
بوالر بیر اولساالر ایراندا گر ،اوالر اوندور،
کى ،بیزده سایالرى اولماز یقین کى ،اون مین ده،
ازیلمز اسالم اوالن یئرده بونجا بى دین ده!
نهدیر بو وحشیت؟!
نهدن بو ضدیت؟!
سبب بودورمو فقط تورکمن موسلماندیر؟
اونون کیمیندى بلوچ ،کورد ،عرب ،زاواللى گلیک؟
سبب بودور کى ،بوالر تابعین قورآندیر؟
دئمک بو قایدا ،بو قانون ،بو رسم  -ایراندایر
کى ،هانسى بیر میلت
قبول ائدیرسه موسلمانلیغى و قورآنى،
گرک اونوتسون او میلیتین ،اؤزون و دیلین
و فارسجا اؤیرنسین!!
آتوم زامانى بو قانون!!؟
دئمک هر هانسى ائلین
کى ،اولسا حرمتی میلیتى و اؤز دیلینه،
سئوهرسه تاریخینی ،باغالنارسا اؤز سئلینه،
آتیب قورآنى اینانسین گرک یا باشقا دینه،
و یا کى ،آیریالراق باخسین آنجاق اوز الینه.
بودور یاراتدیغی بیر اؤلکه اینتلیجنتین!!
بو فیکرلر ،بو خیالالر
آخیردى بئینیمه بئیدهر زهرلی سئللر تک.
خیالدا ،عالمه بیگانه تک ،گزیردیم تک.
توتولموش ایدى بوتون سانکى گؤزلریمده ببک،
قافامدا عکسى یوخ ایدى جهاندا هر نه کى ،وار...
بو دمده تاپدیم ایچیمده ایتیردیگیم اؤزومو
و گزدیریب گؤزومو
قزئتلرین سیراسیندا آریردیم اؤز سؤزومو،
بیر آذریجه قزئت.
یقینیم اولدو بو آندا حقیقى آذرى ام،
یادام فقط اؤزومه،
بیلمیرم فقط اؤزومو.
بو یئر اوزونده نه میلت ،نه خلق وار تانیرام،
یاناندا اوددا بیرى ،منده اودالنیب یانیرام،
ولئیک یانمارام عالمده تکجه اؤز ائلیمه،
یادام چون اؤز -اؤزومه.
بئش-آلتی دیل بیلیرم،
یادام تک اؤز دیلیمه،
یادام چون اؤز سؤزومه!!...
کیبیتده هر یانا باخدیم
و زیللهدیم گؤزومو
هر کیتابا ،هر واراغا،
آنام دیلینده قزئتچین و باخدیم هر بوجاغا
کى ،بلکه تاپدیم آزى
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بیر آذریجه یازى،
ولی یئرسیز.
بو جین دى ،بیسمیل اولوب ،سانکى ،بوسبوتون ایران.
قریبه عالمدیر،
اون اولسا ،آلتیسى آذرلیدیر بو توپراقدا،
یوز اولسا ،اللى بئشى،
تؤکنده تر تانیمازالر اوالر یاى ایله قیشى،
نه اود ،نه شاختا ،بوران،
نه یاخشى یئر نه یامان...
بو ایرانیمدا بوگون هر بوجاقدا،
بلی واریمدى یقین یاریدان چوخ هموطنیم
آذرى دیلینده منیم،
اؤتوب عصیرلر اولوبالر بو یئرلرین کئشیگى،
بو یئر ازلدن اولوبدور بو میلتین بئشیگى،
کئچینجه عصرلرى عصرلر ،اؤتونجه زامان،
توتوب کامان،
چالیب قیلینج ،تؤکوب قان،
قویوب بو میلت جان،
بو توپراغین قورویوب عزتین ،آدین ،شرفین
و ساخالییب یاددان
قاریش -قاریش سینیرین ،توپراغین و هر طرفین،
دیلکلرین ،هدفین.
باش اگمهییب بو ائل اسکندره نه دارا تک،
نه روما خسرو تک،
نه یزدگرد اوالراق
او ترک ائدیب عربه تیسفونو ،مئیدانى.
او آستیاک یارادیبدیر ،اولوب حیاتا کؤمک،
او ،قان و ظولم اوجاغی "نئینوا" نى محو ائدهرک
قوتارمیش ائللرى غمدن و قتل و غارتدن،
وئریب نجات اوالرا ظولمدن ،اسارتدن،
آچیب ترقییه یول.
دوغوب بو خلق "ارشک"
کى ،قورتاریب یاد الیندن سراسر ایرانى،
قوووب او یونانى
و داغ کیمین دایانیب روما قارشى بئش یوز ایل.
دوغوب بو خلق ختایى ،ایگیت " قیزیلباشالر"،
عرب اسارتینه ماهرانه سون قویاراق
بو گونکو ایرانى جانالر قویوب یاراتمیشالر.
بو گونکو ایرانى ایران ائدن قیزیلباشدیر،
و اردبیللى بئش -آلتی عاغیللی سیرداشدیر.
قازیب دیاریمیزین هر یئرین آساندا قوالق
گلن سس آذریجه ،تورکجه نغمه دیر آنجاق.
بودور بو یئرده بو خلقین دوننکى حاقّى ،سایی،
بو گون ده قویمور الیندن یئره بو خلق یایى،
و چوخدو یاریدان ایرانیمیزدا ایندى سایى.
دئمک بو خلق اقلیت اولمور ایراندا،
او اکثریت دیر.
بو بیر حقیقت دیر،
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و هم ده همهشه ایرانى حفظ ائدیب قورویان،
و ننگینى اتگیندن قیزیل قانیله یویان،
و فارسدان قاباق ائیلهین بو یوردو مکان.
تؤکنده قان،
قویاندا جان،
بو ائل قاباقدا گئدر هامیدان.
حقیقت ایسه بوالر ،بس قزئت دیلینده هانى؟
هانى به مکتبى ،دارالفنونو ،علم اوجاغى؟
کئچک هله بورادان،
دیلى دیل اولماغا دایر بیر امر الینده هانى؟
بو خلق الل یارانیبدیر مگر ازل باشدان؟!
و یا اونون دیلى دؤنمز کى ،خلق اولوب داشدان!!
آچاندا وجدانى پاکالر فضولىنین غزلین،
گؤرهللر تورک گؤزلین.
بو آذرى دیلى مؤحکمدى سیلدیریم داشدان،
کسیلمهیندیر اونون قایناغى
و ائل بوالغى!
هانى بس اوندا مجله ،کیتاب و دیوانالر؟
هانى بو دیلده یایینالر؟
حکایهلر و رومانالر؟
جهانى حئیران ائدن اینجه -اینجه نغمهلرى؟
تارى ،کامانچاسى ،رقصى ،خورو و سوزمهلرى؟
سهگاه تورکه نه اولموش ،نهدن سوسوب بایاتی؟
کوراوغلو هاردا قالیبدیر ،هایاندادیر قیر آتى؟
نه اوینایان گؤزه چارپیر ،نه بیر چاالن هئراتى،
نه واردى "جان سنه قوربان" ،نه واردى "سارى گلین"،
کرم اوزوبمو داها نازلى اصلىسیندن الین؟
محبتین سؤنوب آیا بو یئرده چیلچیراغى؟
و قیز گلین داها دوزمور ندن قاش اوسته تئلین،
و سوسلهمیر داها او اؤرپگین ،شالین و یلین؟!
وار اوردا فارس ائلىنین ،اونجا میلیونون غزیتى،
مجلهسى ،کیتابى هر نه قدهر ایسترسن.
گر ایرانیمدا اوال اللى میلیون هموطنیم،
ایگیرمى آلتیسى آذرلى تورکودور حتما.
بو اکثریتدیر.
بو بیر حقیقتدیر.
دیلینده یوخدو و الکین بو ایرانیمدا منیم
نه بیر قزئت ،نه واراق،
نه بیرکیتاب ،نه مجله ،نه مدرسه ،نه ده حاق،
نه آذریجهنى اؤیرنمگه کیچیک بیر اوجاق.
بوالر و بونالرا بنزهر ده هرنه وارسا ،یاساق.
اوچوب بشر آیینان اولدوزا باساندا آیاق،
طبیعتین
آچاندا سیرینى اینسان،
او قورناز انگلیسین ،شئیطان اینتلیجنتین،
یاراتدیغی بو عنایین کوروش دیاریندا،
قورآن کناریندا
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و هر یاندا
کسیرلر خلقلرین دیللرین ،اوچوش قانادین،
دانیرالر آدین.
قریبه دؤوراندیر
کى ،بیر اقلیت
دانیر ،بوغور و کسیر اکثریتین دیلینى،
بوکور ،قریبهدى ،حمزه کوراوغلونون بئلینى،
قریبه دیر! تپهنین داغ الینده زینداندیر!!
سبب ده تکجه بودور کى ،بو توپراق ایراندیر،
گوناه ایسه بو کى ،آذر ائلى موسلماندیر،
اوگوندهدیر کى ،بلوچ ،کورد ،عرب و تورکماندیر.
گون اورتا تهراندا.
گلن ،گئدن ،باغیران ،هایدى کویدو هر یاندا.
آدین هر ایل دگیشن بیر گئنیش خیاباندا،
شهرده هر یاندا،
گونش اودیله بئله آغناییر سمادان سس،
قوالقالرى کار ائدن گور صدالى بیر وئریلیش،
دؤیور بئیینلره هئى سانکى بیر زهرلى یاغیش،
قوالق بو سسدن اولور کار ،بئیینسه جینگیلدیر،
عذاب ایچیندهدى سسدن اوشاق ،بؤیوک ،هر کس،
توتور آچیقجا گزنده دوروب باخاندا نفس.
بشر نهجور یاشاییر بوردا ،ائى عجب! یاى ،قیش؟!
گؤرنمهسیز ابدا بیر اوچان فضاسیندا،
حیاتا ،چونکى گرک یوخ اونون هاواسیندا.
بوجاقالرا سیغینان ایت ،زاواللى زینگیلدیر،
ماشینالر اینلهییرى ساغلیغین عزاسیندا،
سیخیر بو درد یامان وارلیسین ،گداسیندا.
بو سس بو شهرده وار هر بیر آندا ،هر یاندا.
گورولتولو بو یایینالر سراسر ایراندا
همیشه فارسجادیر ،داخیلى وطنداش اوچون،
نه آذرى ،نه بلوچىجه دیر ،نه تورکمنجه،
نه کوردیجه ،نه گیلکجه ،نه لورجا ،ائرمنجه.
نه دردینه دگهجکدیر بوالر لورون ،بلوچون؟!
نه آنالیار اونو تورکمن ،گیلک و کورد نه بیلر؟!
اوالر دئییلمى بشر؟
بو یئرده یوخ بو وطنداشالرین دیلینده خبر،
ولئیک وار بو یایینالردا روسجا ،آلمانجا،
فیرانسیز ،انگلیسى ،هند ،چین و اسپانجا،
نه دیلده ایستهسهنیز.
عربجه وارسادا ،قانماز هووئیزهلى باجیمیز.
فقط بو ویراندا
وطن دئییب یاشایان ائللرین دیلینده فال!
مگر بو یئرده بو گون یوزده سکسنین دیلى یوخ؟!
بو شوبههسیز اوال بیلمز.
دیلى یوخ ائل کى ،تاپیلماز ،تاپیلماز حئیوان دا.
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ووروردو قلبیمه سانکى بو فیکر پئیدهر اوخ.
قزئت ساتان کیبیته آستاجا یاخینالشاراق
دئدیم:
آقا! باغیشالیینیز ،وارمى آذریجه قزئت؟
بو آذرى سؤزو دگدى آغیر سؤیوش تک اونا.
بو سؤزله دوشدو بیره تاجیرین آچیق دونونا.
دؤنوب منه دوه تک باخدى ،سانکى نالبنده،
بوزوب دوداقالرینى ،نفرتیله قارپپناراق،
گؤرور امام ،ائله بیل ،آلالهى دانان بنده،
قاشین چاتیب منه پیس ایرى -تیرى بیر باخاراق
سوروشدو فارسیجا:
 بیگانه سن؟ یوخ ،ایرانلى.هایانلیسان ،هارادان گلمه سن؟
 پوالسمانلى،سهندلى ،ساواالنلى.
 بو آذریجه قزئت فیکرى بس نه دیر سنده؟اوالر بو قورخولو افکار تکجه دوشمنده،
نه آذرى؟ بورا ایراندى ،فارس اوالر آنجاق،
آغیرلیق ائیلهمهسین ،آى کیشى باشین بدنن،
دبرتمه بیرده بو قورخونج سؤزدن اؤترو چنهن،
باشین سالیب آشاغى ،دینمه ،سوس و رد اول گئت:
نه آذریجه قزئت؟!!
بو یئرده چیگنینه اولموش سوار "رکسانه"
بؤیوک سکندرین ،آیا بیلیرسینیز ،یا نه؟؟
اؤزون ده فارسى اوخو ،ائوالدان دا فارس اؤیرت،
بو ایشله هم فخر ائت.
نه قدرى کى اوخوسان واردى فارسجا قزئت،
یا آل ،یا رد اول گئت!
قریبه بیر توپراق!
سورنده حؤکم دونن ،سؤزده بوردا آزادلیق،
بؤیوک تمدونون اوردا دؤینده داروازاسین،
اوالردى دایم آزادلیق بیخوولو ،حاق دوستاق،
و حؤکم بوردا سوروردو همیشه وحشیت،
و خلقلر توتا بیلمیردى اؤز دیلینده یاسین،
و ایندى بوردا اسرکن قورآن دئین بایراق،
عدالت -ازلىدن گئدنده صؤحبت آچیق،
ساالندا هر یانا هاى -کوى صداى حریت،
ساچاندا نورونو سؤزده حیات اسالمى،
قویاندا دؤوره -طاغوتا سؤزده سون آرتیق،
اوالندا محو اسارت و ظولم ایامى،
چیخاردا بیلمیرى میلتلر اؤز دیلینده سسین،
دونن کیمى چکه بیلمیرگئنه اوالر نفسین.
قورآندا حالبوکى ،آزاددى دیل ده ،میلت ده،
قانار قورآنى هر ائل اؤز دیلینده ،البته.
قریبه اؤلکه دیر ایران ،قریبه بیر توپراق!
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اسیر بو یئرده همیشه و هر دقیقه سازاق.
بو یئرده ظولم و زنجیر آدى عدالتدیر،
قارانلیغینکى ایشیق ،ذیلتین سعادتدیر،
بویئرده اینده ده میلتلره ،آچیق زیندان.
بشر شوعورونا دیوان
قوران
بیر اؤلکه دیر ایران!
بو یئرده هر نه کى ،گؤرسن ،ائشیتسن ،عکسینه قان.
ایکیندى تهراندا
ایکى موخالیف آخین.
آدام و بیر ده ماشین،
گورولتو تیترهدیرى هر یانین دامین و داشین...
آدین هر ایل دگیشن بیر گئنیش خیاباندا،
آدام سئلیله برابر دایانمادان گئدیرم،
گئدیر و سئیر ائدیرم
اؤتوب کئچنلرین احوالین ،اوز -گؤزون،
گئییمین
و دینلیرم دئییمین.
چئشید  -چئشیددى گئییملر :قیس ،گئنیش و اوزون،
بنیزلرى قاراشین،
آغ ،آریق ،توتوق ،توتقون،
دئییر گئییملرى بعضا گلیبدیلر هاردان.
اؤتور یانیمدان ایکی اوزلرینده غم اوخونان،
و گؤزلرینده بولود  -چن کیمین غضبلى دومان،
گئییملرى قارا ،یاغلى ،یاماقلى ،دیزده چیخیق،
و باشالرین توکو اورمان
و ساققاال قاریشیق.
دئییردى آذریجه دوستونا یاواشجا بیری:
 ائوین کیراسى اوچ آیدیر ،وئرهنمیرم ،قالیرى. چیخارتسا ،نئینهرسن؟چاتیشماییر آیلیق؟
 یاوان چؤرک پولونو کولفتین گؤرور زورونان. هه ده! پنیر یوز اوتوز ،دونموش ات ،شکر سکسن،و اوچ تومن ده الواش.
حؤکومتین بو ایشیندن ،هنرلیسن ،گه باش آچ!
 بیر آز یاواش! نییه؟ شهرده بونو بیلمهین ده واردى مگر؟! یاواش دئدیم ،ائشیدیب ،تورکسن ،دئیهرلر خر،قریبه شئیدى بو فارس آدالنان برادرلر،
دئییر گیلکلره هر یئرده کله ماهى خور،
و کورده ،داغ آییسى،
بلوچو سانمیر آدام
باشیندا شلمهسى ،اگنینده آغ ،اوزون دیشداش،
هووئیزهلى عربه باخ گئدیر جوان قیزینان،
و سؤیلور آستا :شلونچ! حبیبتى ،روحی؟
اودور باخ ،اونالرى هئى گؤستریب دئییر گئندن:
اودور چهییرتگه یئیهن!
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دئدیم یاواشجا بیر آز کى ،یاییلماسین اییسى.
قریبه دؤوراندیر!
دیلى یاساق ائدیلن ده ،ائدن ده اینساندیر!!
بو توپراق ایراندیر،
کى ،یوزده سکسنى خلقین آچیقجا زنداندیر،
یاغیر حقارت اونا هر طرفدن ،هر یاندان،
وورورالر تحقیر اوخون ایشده ،سؤزده اوزلرینه،
بو ائللرین دیلى ،روحو ،شوعورو دوستاقدیر،
و یوخ اونون نه ائشیکدن سونو ،نه داخیلدن،
بو ،ساده سؤزله دئمک ایستهسک ،قول اولماقدیر،
آزاددیالرسادا گزمکده ،یوخدوسا زنجیر،
آزاد دیر اونالرا هر ایش ،امک
نوکر قول تک،
آزادیالرکى ،سورولسون حیات جیرگلرى،
بئیین و قول گوجو ،تا اؤزگهیه یاراتسینالر
صاباح اوچون مدنیت،
بو گون اوچون لذت،
و هئچ نه اوزلرینه!
یاساقدى چونکى بو ایش،
مگر یارین ایشى ایچین گرک
بیر آز سنگک.
گرک بو میلتلر
چکیب فالکتلر،
آغیر رذالتلر
چالیشسین اؤزلوگونو بیلمهدن بئله یاى ،قیش،
سورو قویون کیمى ایزسیز عؤمور سوروب گئتسین،
بوالردا اولمالیدیر تکجه ایش قولو و قارین،
ولى نه آد ،نه تانینما ،نه دون ،بوگون ،نه یارین،
نه آبیده ،نه آنیت،
نه درگیلر ،نه قزئت،
نه سؤز ،نه بیر مدنیت ،نه بیر یازى ،نه پیتیک،
نه باش -فیکیر و نهده گؤز -گؤروش ،شوعور و بیلیک.
بیلر بو ایشلرى ایراندا تکجه زیندانبان،
یانى کوروش نوهسى" ،داریوش" ائوالدى،
و بیر ده اؤزلوگون اینکار ائدیب ده فارسالشان،
نه باشقا میلت اوالن کورد ،تورک ،عرب ،تورکمن،
اوال بو اؤلکهده بونالر فقط گرک زیندان،
و ایشلهییب یارادان.
بیر اؤلکهنى پوزوب آنجاق اؤزون قوران،
بئش  -آلتى میلته قاندال ووران،
اونون وارین،
بازارین،
قودرتین،
گوجون ،حیاتین
بوخووالیان و سوران،
و اؤزولوگوندن قیران
هئرت شهرى تهراندا،

پروفسور زهتابی :خلقلر زندانی

| 11

سورگونده گونئی آذربایجان (ایران) قلم انجومنی

آدین هر ایل دگیشن بیر گئنیش خیاباندا،
گؤروب ائشیتدیگىنین زهرى قلب ائوین گمیرهرکن،
کئچیردى فیلم کیمین تاریخیم بوتون
نظریمدن
اؤتونجه عصرلر ،آذر ائلى بو ایراندا
نهلر کى ،ائتمهییب اونون شؤهرتى ،قوامى اوچون!
تؤکوب نه قانالر او،
قویوب نه جانالر او،
بو ایرانین آدى ،ایستقاللى ،داوامى اوچون!
بو اؤلکهنین هاراسین قازاسان ،آذرى اییى وار،
و هر یئرین گزهسن ،اورادا آذرى هایى وار.
دونن و بوگون،
بو یئرلر آذرینین بئینى ،قلبى ،ات ،سوموگوندن
یارانمیش اولدن،
بو یئرلر آذرییه اولموش ایلک گونده وطن،
بو یئرلرى آسورى جایناغیندان آزاد ائدن
او فارس ائلین آسورى ظولمو ،همده بابیلدن
خیالص ائدیب بورانی آدلى -سانلى دولت ائدن،
نه تکجه ایرانى ،بلکه بوتون یاخین شرقین
ازیلمیش ائللرینین زنجیرین قیران،
و قان ایچن آسورو "نئینوادا" دفن ائلهین،
بو میلتین و یئرین دوغدوغو "کیاکسار" اولوب،
اونون الیله بو یئر مستقل اولوب ،وار اولوب،
و دوشمنی خوار اولوب.
سکندر اولدو راحات حؤکمرانى ایرانین،
بو اود دیارى ولى گؤرمهدى اونون آیاغین،
بو یئرده ساخالدى زردوشتون ائل یانار چیراغین،
"ارشک" قیردى یادین آخیریندا طمطراغین،
و ایرانین گئنه قالدیردى بایراغین،
روما بئش یوز ایل اوالر کؤکس گردى مردانا،
قازاندیالر تازا شؤهرت و آد بو ایرانا،
نه فارسى ازدیلر اونالر ،نه کوردو ،نه عربی،
ازیلمهدى نه دیلى ائللرین ،نه رسمى ،دبى،
و حؤرمت اولدو دیله ،میلته بونون سببى،
دیل ایله قدرتى اونالر آییردیالر بینالى.
چیخینجا اولدوزو ایراندا آل ساسانین،
دگیشدى هر بیر زاد،
چوخالدى محنتى خلقین ،شاهینسا قالماقالی.
وورولدو دیللره بند،
و اولدو میلت اسیر،
ائدیلدى تحقیر ،آیاقالندى خلقلر ،دیللر،
ازیلمیش ائللره تحقیر ،توهین اولدو آزاد،
وورولدو زنجیره سانکى جوشوب داشان سئللر،
و کوکرهین یئللر،
یانیب یوخ اولدو کیتابالر ،یاخیلدى هم اسناد،
یازیلدى ترسینه کئچمیش بوتون حقیقتلر،
وئرینجه کاتیبه فرمانى اردشیر و قباد،
یوخ اولدو دفتر -تاریخده دونکو میلتلر،
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بو گون تک ایراندا
و عصرلر اوزونو،
فدا ائدیب اؤزونو
بو توپراغا ،ائله ،گتدیکلرى شرف ،هم آد
یوخ اولدو سرتاسر،
سیلیندى خیدمتلر،
و توتدو یئرلرین افسانهلر ،حکایتلر.
ولى حقیقتین عالمده چوخ یامان اوزو وار،
یوز ایللر اؤتسهده ،زور ،گوجله سوسمایان سؤزو وار،
حقیقتین اوزون اؤرتر قرینهلر توز تک،
یاشار والکین او ،اؤلمز ،کول آلتداکى کؤز تک.
زمانه آچدى آیچین آخیر آل ساسانین،
و عدلىنین ایچ اوزون آچدى شاه کسرانین،
بیلیندى کى ،او مداین سیتم سراسى ایمیش!
بوتون او نخوتى ،او قودرتى ،او دبدبهنى،
او بارگاهى ،مدایینى ،تختى ،طنطنهنى
داغیتدى بیرجه آووج آج عرب راحاتلیقال،
قورولسا ظولمله ،ائللر دئمیش ،اگر ائیوان،
سونو اوالر ویران.
یوخ اولدو شؤهرت ساسان ایله الیفبا ،دیل،
و ارثى خلقلره ذیلت اولدو ،قانلى قیلینج،
دئموکلیسین قیلینجى!
و زنجیر اولدو ،اسارت و گؤز یاشى ،ماتم،
و اؤیله دین کى ،قوروب ذاتینى کدر و الم،
و درد ایله غم،
و یاددى روحونا شنلیک ،صفا ،گولوش و سئوینج،
و دوغمادیر اونا ایلغیم و هر نه وارسا آجى،
عمامه تاجى!
بو زنجیرى قیران آذر قیلینجى بابک ایدى،
و غزنویدى و سلجوق ایدى ،اتابک ایدى،
بو صحنه لرده او تورک آلپ ارسالن تک ایدى.
عرب قیلینجینى ایراندا سیندیران تورکدور،
بو گونکو ایرانى ایران ائدیب قیزیلباشالر،
شاه اسماعیل و بئش -اون اردبیللی آغ باشالر،
بوتون وجودو ایله خلقه باغلى سیرداشالر،
و افغانین قیلینجین سیندیران دا نادر ایدى،
و روس قولون دا بوروب قیرماغا او قادیر ایدى،
آزادلیغى وئرن ایرانا "ستار" اولموشدور،
بو تبریز ایله مجاهد و ساالر اولموشدور.
نه وقت تورکسوز اولموش بو باغرى قان اؤلکه؟
نه وقت تورک قانىایالن یویولمامیش لکه؟!
عجب! همیشه بو آذر ،بو قهرامان میلت
تؤکوب قانین قازانیب ایرانا شرف ،عزت،
ازیب یادى و وئریب ایرانا قاناد ،شؤهرت،
و موزدو ایندى دیلیندن ده محروم اولماقدیر،
و کؤلگهلر تک اثرسیز جهاندا قالماقدیر،
بو گونکو دونیادا کى ،هر کیچیک ائلین آدى وار،
صداسى ،فریادى وار...
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بو دویغوالرال قیزارکن قافام،
گئدیردیم عالمه بیگانه بیلمهدن هارا من
کى ،بیر نفر یاناشیب سؤیلهدى یاواشجا :ساالم!
عجب! بو کیمدی گؤرن؟
قیرخ اوچ ایل قاباقکى تانیش.
قریبه دیر! تانىییب ائلهدیک شیرین خوش  -بئش.
تانیش آپاردى منى آخیرینده منزلینه.
او قیرخ اوچ ایلدى بو ائوده تانیشدى فارس دیلینه،
بابا سانیر اؤزونو اوغالنا ،قیزا ،گلینه،
و حظ آلیر نوهدن،
ائوینده واردى نه کى ،ایستهسن،
نه ایستهییرسه معاصیر یاشام،
ائوینده واردى تامام.
کیتابلیغیندا کیتابالر
یا انگلیسجهدى ،یا فارسجا ،آزجا تورکجه ده وار.
خبر یاییر تلویزیون یاریم ساعات آخشام،
فقط یاریمجا ساعات آذریجه تبریزدن.
نه سؤیلهییر گؤرهسن؟
 امام  -امت  -جان بر کفین حضوروندا،وزیر -کشور و آموزش و کشاورزى،
براى دانش و بهزیستى و بهروزى،
قسم یئییبلر کى...،
دئدیم :حقارت بس،
یئتر ،یئتر ،اونو دوستوم دو کس،
و آلاله عشقینه سوسدور داها کى بسدیر هوس،
گرک دئییل بیزه اصال بو آذریجه خبر،
بو آذرى دیلینه ،خلقینه حقارتدیر،
خبر دئییل بو ،آچیقجا یاغان رذالتدیر.
بو ،ایرانین یاریدان چوخ شرفلى اینسانینا.
توفو ،حقارته کیم یول وئریرسه ،وجدانینا.
توفو ،اونون قوخوموش بئینینه و ایمانینا.
اونون عقیدهسى و حؤرمتى نه تهرانا وار،
نه دوغما خلقینه ایمانى وار ،نه اینسانا وار،
اونون نه حؤرمتى تورانا وار،
نه ایرانا وار.
او ایستهمیر مدنیت ،اسیر شؤهرت دیر،
اسیر واردیر او ،مکنتدى ،مالدى ،دؤولتدیر،
غوالم ثروتدیر،
اسیر شهوتدیر،
او قولدور اؤزگهلره ،قول ،غوالم حلقه به گوش،
یادین اؤنونده او ،یوخ منلیگیله ،یالواراراق
ائدیر هر آن کورنوش.
بو بندهلیکدن اونون فیکرى ،ذکرى قدرتدیر،
دیلینده خلقلره وئردیگى سعادتدیر،
والکین ایشده ،حقیقتده غمدى ،محنتدیر،
طبیعته و یادا دایما اسارتدیر،
حیاتى خلقلرین درددیر ،رذالتدیر،
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دیلینده سؤیلهدیگی تاریدیر ،دیانتدیر،
قورآندى ،دیندى ،شریعتدى ،حقدى ،حؤرمتدیر،
بؤیوک حقیقتدیر...
ولى یاالندى سؤزو،
و اگرى دیرده دوزو،
تام عکسینه ،بامباشقادیر ایچیله اوزو،
یادیندیر ،اؤزگهلرین ،دشمنینکى دیر او گؤزو،
اوزو باهاردى ،گؤزللیکدیر ،اینجه سانکى قوزو،
ایچینده قورددور آمما ،ایالندى ،شاختا ،سازاق،
جینایتین اؤزو ،قاتیل و اینجهلیکدن ایراق،
دوداقدا اینجه گولوش ،آرخادا الینده پیچاق،
اورکده زهر هالهل ،گولور اوزونده شافاق،
اوزونده سئوگى ،محبت ،ایچینده کینه قاالق،
اورک قارا ،اوزو آغ،
ایچی سازاق ،اوزو یاز،
وجودو ،قلبى گوبوتلوقدو قوورا تک ،اوزو ناز،
گوجو قولوندا یوخ ،انگینده دیر ،الینده ده ساز،
شوعورو دایاز،
و رحمى ،لوطفو بشر سئومک حیسى ،دویغوسو آز.
نه دیر قیلینج؟ او یالنیز جینایت آلتىدیر
و آرخاسیندا اونون بیر جهت وئرن ال وار،
نه او جینایتى آنالر ،نه بو ،نه بارماقالر.
بو بیر جوت آلتین آردیندا بیر ایراده اوالر،
اودور توتان تصمیم،
اودور عدالته عامیل و یا جینایتکار.
حقارت ائل دیلینه ساده بیر جینایتدیر.
بیر عیده اینسانا اوخشار قیلینجىدیر ،الىدیر،
قوالقالرى آنادان گلمه سانکى سیرغالیدیر،
و تهران اونالرا سنگر.
و ایندى خلقیمیزین دویدوغو حقارتدیر،
اونون اوچون ده حیاتى بوتون فالکتدیر،
یاشام دئمک اونا چوخدور ،او بیر رذالتدیر.
اؤتونجه ایل ،سوموگه هر زامان چاتاندا پیچاق،
جوشوب هاراى قوپارار خلق سانکى آسالن نر،
جوشار بوتون توپراق،
جوشار عظام رمیم،
و سیلکهنر یئرلر،
قادین ،کیشى ،قیز ،اوشاق...،
جوشار و دالغاالنیب کوکرهیر بیر عمان تک،
حوقوقون آلماغا قادیر کوراوغلو اینسان تک،
هارایال عالمى مجبور ائدر دوشونجهلره،
و سیلکهلر بشرین ویجدانین بو عوصیانالر،
داالر درین فیکیره،
بیلیر کى ،وار هله زنجیرى دارتان آسالنالر،
و حقى تاپداالنانالر
و باغرى آل قانالر.
بو وقت تهران اونا آد وئرهر خیانتکار،
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شریک بیگانه،
وارام دئیهن متجاسر و بیلمیرم داها نه.
نئجه کى ،سؤیلهدى قیرخ ایل قاباق سید جعفره،
عزیز دوست سنه،
و هم ده منه.
خبر زامانیدیر آچ بیر گؤرک
نه واردیر عالمده.
آچاندا ،ناله بیتیب نغمه گولدو بیر دمده،
بیر اؤلکه عئیشده اوزمکدهدیر ،بیرى غمده،
بیرى چالیب چاغیریر ،دیگریسه ماتمده،
و سؤیله ییر دانیشان عشقله ،حرارتیله
فلسطینین ازیلن حاقى ،یوردو ،دردیندن،
دئییر کمال مرارتله،
همده دقتیله
بو خلقه اسراییلین ائتدیگى جینایتدن،
فلسطین ائللرینه وئردیگى اسارستدن،
وجودونو ،دیلینى دانماغیندان حدتیله،
دئییر ،ساییر ائدلین ظولمو ،جور و نفرتیله،
دئییر بو ظولمله بیر قهرامان ائلین دؤیوشون،
فلسطین ائللرینین مردلیگین ،گوجون ،ووروشون،
ائریترهدن دانیشیر ،باسکدان و افغاندان،
هایاندا بیر ازیلن خلق وارسا ،اوندان،
عراقدا کوردلرین حقى تاپداالنماقدان،
دئییب دیفاع ائلهییر اونالرین حوقوقوندان،
و قیبریسین دؤیوشن تورکلریندن حؤرمتیله،
دئییر کى ،ایسالم اولوب دایما حقیقتیله،
دئییر و آیه اوخور هر سؤزونده قورآندان...
گونون گون اورتا چاغى،
بئش -اون حرامى ،یاغى
آساندا بیر یازیغی،
قریبه بیر اینسان،
همیشه حاق باغیران،
بینالى عدل ایله انصافا عالمى چاغیران،
قریبه بیر اینسان
دیفاع ائدیر آسیالندان،
غضبله تاپدایاراق هئى دمیر کیمین آیاغى،
بئش -اون نفر قولو باغلى زاواللى اینسانین
اوزون،
گؤزون،
بوغازین ،سینهسین ،سؤزون،
شرافتین،
هنرین ،عزتین،
کئچنلرین ،هدفین.
آلین قیریشلى ،ساچ آغ ،ال قابارلى بیر پهلوان،
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حیاتى مهستىلر تک دویان بیر آغ ساچ دول
باخیب دئییردیلر آستا:
 سئچیرسن اؤزگه گؤزونده ندن قیلى ،بیلگى،سبب نه گؤرمهییسن اؤز گؤزونده بس دیرگى؟
 جینایتین نئجه اؤرتر سنین بو سؤز کلگى؟ دئوى برى ائده بیلمز اوزون ملک بزهگى! دئییب ائل :اول ائوین داخیلى ،سورا ائشیگى! قاباق گلنلیک ائدیر اؤرته تا جینایتینى! ائوینده حاقینى وئر دوغما قارداشین ،آکیشى،اوزاق ازیلمیشین حاقین ساوینماغین قالسین!
 یادین غمینده یانانالر ،قان اوتدورار دوستا؟! دویورمو هئچ ،گؤرهسن ،بو ایشین نهایتینى؟ بیلیرمى اؤزگهلرین خئیرینه ائدیر بو ایشى؟! ندن چاپیر گؤرهسن بالتا ایله اؤز آیاغین؟الیله کورالییر اؤز میثیلسیز هنر بوالغین؟
ندن وورور بئله اؤز بخت آیناسین بو داشا؟
ترقیدن و سعادتدن ائیلهییر حاشا؟
 گرک او آنالیاکى ،قول یارانماز ائل بینادان!اگر او آنالماسا ،آنالدار سونوندا زامان! دوزهلدهجک قوزودا ،شوبهه سیز ،زامان بیلگى! ازنمز ائللرى بیگانهیه گر اولماسا قول! دئیین گؤرک ،دوغولوب قول هاچان،هاچان،
آنادان
هر هانسى بیر اینسان؟
طبیعتین آناسى هر زادى دوغار آزاد.
یئرى ،گؤیو ،چیچگى،
آیى ،گونو ،فلگى،
نسیمى هم کولگى،
مگر دوغولماز آزاد گؤى ائوینده قار پیلگى؟!
بشر طبیعتین اوغلو ،طبیعتین گولو دور،
سبب نه دیر کى ،بو میلت ،او میلتین قولودور؟!
سبب نه دیر کى ،بو آلچاقدى ،دیگرى اولودور؟!
عدالتینمى بو یول ،یا حقیقتین یولودور؟
عجب عدالتدیر!!
عجب حقیقتدیر!!
چالیندى زنگ و دوستون گؤروندو احبابى،
و هر بیریله نئچه اورتا بویلو قیز ،اوغالن،
و بیر ایکى نوه شئیطان کیمى ،کیچیک جیرتدان!
حیات قاینادى ائوده اوالر گؤرونمى هامان،
اوشاق طبیعتىنین بؤیله اولموش ایجابى.
بئش  -آلتى ثانیه ده چکمهدى تانیشلیغیمیز،
گلنلرین هامیسى آذرى و تورک باالسی،
و یئرلرى ایسه ساراب ،خوى ،اهر ،مرند ،تبریز...
دئمک بیر ایدى او ائوده ،بؤیوک ،کیچیک ،دیلیمیز.
دئدیک بو گونکو حیاتدان ،دوننکى گوندن بیز،
صفاسى آزدى ،ولى چوخدو زحمتى ،عذابى،
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کئچن گونو قارا ،ذیلت ،قارانلیق هم سوراسى،
دانیشدى هامى کئچن درددن ،فالکتدن،
دئییلدى درد ،ولى آختاریلمادى چاراسى،
دئیهن ده اولمادى درد اولسا گر ،اوالر داواسى،
سؤز اوردا تکجه یاشاییش ،قارین و زحمت ایدى،
تک اؤلمهمکدن اؤتور ذیلت ایدى،
مؤحنت ایدى،
بیر عؤمر درد ،فالکت ،ایرینلى غربت ایدى.
سؤز اوردا ،بلى! فقط درد ایدى ،شیکایت ایدى،
دئمک هدفسیز حیات!
اوزو حیات کیمی قاینار ،ولى ایچینده ممات.
آتوملو دؤوراندا،
بؤیوک بیر اورماندا،
ایتن یازیق بیر تات،
فقط سو خاطیرنیه چارپیشیر،
قاچیر ،یانیر ،آلیشیر،
هدف سودور اونا آنجاق ،نه چاره دیر ،نه نجات.
قریبه دیر ،گر اوچاغالر دا باغلى اولسا قاناد،
سؤنوب اؤلرمى اوالردا ،گؤرن ،اوچوش هوسى؟!
مگر گونش ایچىنین اولمامیش سسى،
نفسی؟!
حیات ایپلرى دوشموش دوگون
اوالردا بو گون،
ببکلرینده والکین گولن او پارالق گون
خبر وئریر داندان،
خبر وئریر شافاقیندان
گونشلى بیر یارینین
کى ،اوندا چکمگه عاشیق فراقین اؤز یارینین،
کى ،اوندا ائتمهیهلر میلتى زاواللى سورو،
سوروب ده قوومایاالر کى ،قاریندان اؤترو یورو!
تانیشدیالر باالالر بیر -بیریله سورعتیله،
اوجالدى سس و داالشماق صداسى شیدتیله:
نکن ،نزن ،توبدى  ...سسلرى اوجالماق همن
جوجوق گلیب آتایا سؤیلهدى شیکایتینی:
 بابا! ماشین حسن را نمیدهد بهمن. برو ،تو دختر خوبى ،برو تو بازى کن.اوشاق گئدینجه سوروشدوم :نوهنمى دیر؟ آدى نه؟
 نوهمدى ،دوردانه. یقین کى ،فارس ائلیندن سئچیب اوغول گلینى.تعجب ایله دئدى :دوغما قارداشیم قیزیدیر.
 سبب نه دیر به نوهز بیلمیر آذرى دیلینی؟ بو جوردور ایندى اوشاقالر. ائشیتدیم ،آما ،دئیین بیر بونون نه علتى وار؟سبب نه عایلهنین سیز پوزورسوز عادتینى.
دوشونموسوزمو دریندن بونون نهایتینى؟
بو وقتهجن گولوشن اینسانین توتولدو اوزو،
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یئره تیکیلدى گؤزو،
دگیشدى حالتى بیر لحظهده باهار گونو تک.
دئدی :باغیشالیینیز!
یقین کى ،گؤرمهمیسیز تهرانین حیاتینى سیز.
بیز آذریلره ایلغیم ائدیلدى تاکى ،چؤرک،
دیارى ترک ائدهرک،
عالجسیز بو یئره اوز قویوب گلندن بیز،
آلین تریله قازاندیقسا گونده بیر سنگک،
آچیق-آچیق بیزه هر یئرده تورکه خر دئدیلر،
هایاندا اولدو آغیر ایش ،گوج ایستهین بیر امک،
توکوب آلیندان تر
اونو شرفله بیتیردیک.
ساغ اول دئمک یئرینه بیزلره موغول دئدیلر،
آغیز آچانداسا ،جاسوس ،نوکر و سول دئدیلر،
آچیق آداملیغا بیگانه ،بىخبر دئدیلر،
تاپان مقامى ایتیردیک،
و یاغدى هر یاندان
بیزه بینالى حقارت و تورکه خر دولوسو،
سئچیلمهدى بو حقارتدن آلچاغى ،اولوسو،
قوتارماق ایستهیهرک طعنهدن ،حقارتدن.
وجودومو گمیرن حبسدن ،اسارتدن،
فیکیر وئریب نئچه آى کئچدی فارسجا اؤیرندیم،
والکین ایندى ده یاتمیر ندنسه فارسا دیلیم،
بئله خیال ائلهدیم ساده لیکدن اوللر
بیلینجه فارسجانى حتما بیتر زهر دیللر
چؤنر صفایا کدر.
قوتارمادیم گئنه الکین دوننکى محنتدن.
بو یول گؤرهنده منى هر طرفده ،هر یاندا،
ووروب گؤز آرخامجا،
یاواشجا سؤیلهدیلر،
نیگا به لهجه یارو ،بپا که ،تورکه خره.
بوگون ده من دانیشاندا اولور همین فقره.
نه جور قوتارماق اوالر ،سؤیلهیین ،بو زینداندان؟
نئجه تحمل ائده بونجا تحقیره اینسان؟
خاراب اولوبدو ،کئچیندیرمیرى آذربایجان،
بو یئرده بیر زیندان
و هم بوتون ایران!
نه دیر عالج ،نه دیر چاره ،بیر چیخیش ،درمان؟!
چوخ اؤلچهرک ،بیچهرک یوخالدیق ساغین ،سولونو
تاپانمادیق یولونو.
کئچیب بیزیمکى ،دوزهلمز داها بیزیم دیلیمیز.
مثل دئییر :دوزهلر قبیرده بو قوز بئلیمیز.
بیزه حقارت اوخو ،تا واریق بیز ،اورتاقدیر،
بو جسمیمیز ،جانیمیز ،بیز دورونجا ،دوستاقدیر،
ولى قوى اولمایا زیندان بیزیم اوشاقالریمیز،
یانیرسا ساقه و کؤک ،یانماسین بوداقالریمیز،
و سؤنمهسین ،بیز اؤلرکن ،بیزیم چیراقالریمیز،
داغیلماسین آتاالردان قاالن تیفاقالریمیز،
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و سؤنمهسین داها ،کور قالماسین اوجاقالریمیز.
بو درده چاره اوچون چاتماییرسا گر الیمیز،
اوشاقالر آنالماسین قوى نه دیر سؤیوش ،تحقیر،
قوى اونالر اولمایاالر بیز کیمین همیشه اسیر،
قوى اونالر عؤمر ائدهلر باش اوجا ،حقارتسیز،
و هئچ ائشیتمهیهلر تورکه خر سؤزون ابدا!
گر اؤیرهنه باالالر فارسجانى اوشاقلیقدان،
و تورکو بیلمهسهلر ،لهجه اولماز اونالردا،
بیلرلر فارس کیمین فارسیجان،
و بیز تک اونالرین اولماز حیاتى پاک زیندان،
گولر ببکلرى ،آلقیشالر اونالرى دؤوران،
یاشار نه جورکى ،سورهر عؤمر بیر آزاد اینسان،
وئرهر او هم فرمان.
دئدیم :کؤکون چاپیر ،اى بینوا! سنین اؤز الین،
اوشاقالرین سن اوالنماز ،یازیق! ،اونوتسا دیلین.
او فارس اوالر و بودور دشمنین اساس هدفى،
ییخیلسا دام ،نه تاوانى قاالر اونون ،نه کفى.
قانین ،بیلین،
ایچریدن ،هم ائشیکدن اوالندا دوستاق سیز.
دیلیزله اؤزلوگه مالیک بیر اؤزگور اینسانسیز،
دیلین گئدنده نه اؤزلوک قالیر ،نه شخصیت،
سنین دئییل اوشاغین،
کؤکون اگر قوروسا ،وارمیدیر سنین بوداغین؟!
همیشهلیک ،ابدیلیک سؤنر سنین چیراغین،
او آدلی  -سانلى چیراق کى ،یانیبدیر آلتى مین ایل،
اونو یاخیب و یانار ساخالییبدیر اجدادین،
قاسیرغاالر قاباغیندا قویارکن اؤز جانین،
اونوتمایارکن او اجدادى ایله پئیمانین،
قاالرمى هئچ کى ،داغیلسین ،گؤزوم ،سنین تیفاغین؟!
نه یاپراق ایستیسن آرتیق کسیر کؤکون اوراغین،
و کور قالیر اوجاقین،
یانان اوجاقسا ،بزهر اؤزگه بیر ائلین دوواغین،
سؤنور قاریندان اؤتور وارلیغین چیراغى او دیل،
سوسور حیات بوالغین،
یاخیر بیر اؤزگه چیراغى سنین حیات یاغین.
سن اؤزلوگون قویاراق درده آختاریرسان ام،
زاواللى! گر گئده اؤزلوک ،گئدرسه میلیت،
یوخ اولسا حیثیت،
نهیین گرکدى سنین چاره ،امچى ،یا مرحم؟!
خطر اوالندا اونا سوسما ،ساخالما ماتم،
دویونجا ذره قدهر اوندان اولماق ایستیر کم،
و یا چاتیر اونا نم،
یانار داغ اول ،آخاراق سئل تک عالمى یاندیر،
کوراوغلو اول ،داغا چیخ ،وور ،داغیت ،قیریب سیندیر،
وئریلمز حق ،آلینار هر زامان ،بو آیدیندیر،
آزاد حیاتینا ضامیندى شاهینین جایناق،
یولوندا جان قویانى ،جان کیمى سئور توپراق،
باشى و قودرتینه آرخاالنمیش اصل قوچاق!!
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سوسان آیاقالناجاق،
اینلهین ده محو اوالجاق،
طبیعتین ایشی ،قانونو بؤیله دیر آنجاق!!
بو اؤلکه ایراندیر.
بو یئر اوغولالرى ،میلتلرى و ائللرینه
وطندیر آددا ،والکین عملده زیندانیر.
بینالى بوردا حؤکومت
و قولالریله ده قودرت،
بولوددو ،زهر تؤکور چؤللرى و گوللرینه!!
بو اؤلکه ایراندیر،
حقیقى زینداندیر
بو یئر اوغولالری ،ملتلرى و ائللرینه،
بو زندانین نه ائشیکدن سونو ،نهایتى وار،
نه اینسانین اورگیندن ،ایچى و روحوندان،
بو یئرده حبس اولونوب جیسمله برابر جان.
بلی! نه تک اینسان،
بو یئرده زیندان ائدیلمیش فیکیر ،شوعور ،ویجدان،
و باغلیدیر بو سببدن ده هم اوچوش قانادى،
یاساقدیر خلقلرین دیللریله بیرگه آدى،
بو غولموش حق دئیهنین بوردا دادى ،فریادى.
بو یئرده حؤکم سوروب تخت و تاج ،یا دستار،
و هر طرفده کئچن عصرلر حکایتى وار،
بو یئرده هر آدامین عؤموردن شیکایتى وار،
ترقى یاس توتاراق بوردا دایما آغالر،
بو یئرده بیر  -بیرینى آلدادارالر اورتاقالر،
بو یئرده حؤکم سورهر دوغرولوق آدیله یاالن،
بو یئرده عدل ساییبالر همیشه بیدادى،
یئرى عاغیللیالرین بوردا داردى ،یا زیندان،
بو یئرده بیر  -بیرینه قویو قازار وطنداشالر،
و بیر  -بیرین گؤره بیلمز نه دوغما قارداشالر،
نه اسگى یولداشالر،
بو یئرده حق دئسهلر بیر سؤزه ،او باطیلدیر،
بیلیکلی سؤیلهسهلر هر کسه ،او جاهیلدیر،
بو یئرده گؤز تیکیلیبدیر یارین دئییل ،دوننه،
اؤلومدو پاى او قدیم قیبله گاهدان دؤننه،
فالکتی گؤرن اینسان گرک دئسین :منه نه،
آغیرلیق ائیلهیهجکدیر ،دئمزسه ،باش بدنه،
یانان شاما باخان اولماز ،توتالال یاس سؤننه،
قاشیر تک اؤز قوتورون بوردا عؤمر ائدن هر آدام،
اؤلومله قارشیالنار کیم کى ،چکسه ائل غمینى،
بو یئرده هر یاشایان کور و کار گرک و عاوام،
قویون و ذلته خام،
اسیر دین ،اوهام،
بئش اوزلو هم بدنام.
داغى ،دوزو بو دیارین اگرچه نعمتدیر،
اگرچه هر یانى ،یئر اوستو -آلتى ثروتدیر،
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والکین هر یئری ،هر بیر دیارى ویراندیر.
اکن ،قوران ،یارادان ،قایدادیر بو ،اینساندیر،
بدندى توپراق ازلدن ،اگر بشر جاندیر.
قریبه دؤوراندیر،
اؤلور بو یئرده بشر نعمت ایچره آجلیقدان،
دنیز ایچینده ایسه تشنه لب سوسوزلوقدان.
کؤچور هامى ،یاشایانمیر بو وارلى توپراقدا،
نصیبى دیر بو خوصوصیله اودالر اؤلکهسىنین،
یئییر او ایندى ده مشروطه ،فرقهنین آغاجین.
آباد شهر بؤیوک ایراندا تکجه تهراندیر،
و فارس منطقهسینده بئش -آلتی یئر و ماحال،
و تهرانین سویو گندوو ،هاواسى توستو ،ذوغال.
بشر اوچور و آچیر کهکشانالر عالمینى،
ولئیک بیز اکیریک نوح دؤورو تک زمینى،
و ائل چکیر یایى سو ،قیش گونونده اود غمینى،
ناغیلالر عصرى تک اینسان طبیعتین نوکرى،
قاریندان اؤترو آدامالر یئرین دیلنچیلرى،
نه وار صنعت آخاریندان ،نه علمدن خبرى،
فقط گزیر ،سورونور،
و کؤلگه تک گؤرونور.
آى  -اولدوزن قاپیسین فتح ائدن آتوم باغیریر.
یاتان ازیلمهلیدیر،
طبیعت ،اوغلونو اسرارین آچماغا چاغیریر،
بیلیک بو سیررى آچار،
بو بیر دوگوندور آچار تکجه باشالر ،اینسانالر.
آچان بو اسگى دیارین بو گون
بو کور دوگونون
ازیلمیش ائللرى ،میلتلرى و خلقلرینین
ذکاسى ،قودرتى ،فیکرى ،شوعورو اولمالیدیر
نه یاد کى ،یادالر الیلن چؤزولمز اصل دوگون
آچار بلوچ ایله کوردون،
عربلر ایله گیلک ،تورک و فارس و تورکمنین
بیر اولموش ال و ذکاسى،
باشى ،گوجو و صداسى،
چیچکلنن باجاریقالر،
قادین ،کیشى نه کى وار!!
تک الده یوخدو هاوار!
دگیشدیرن بو دیارین همیشه سیماسین،
قیران یادین کمرین ،قالدیران شرف بیناسین
سهندین اوالدى ،اودالر دیارى میلتیدیر.
بو خلق ایرانا باشدیر ،اونون شرافتیدیر،
بو ایرانین یاریدان چوخ نفوسو آذریلر
گئنه اونون ائدهجکلر ایشیقلى فرداسین.
همیشه اؤنده گئدر ،قایدادیر بو ،آسالن نر،
بونو بو خلق اؤزونه بیر شرفلى بورج بیلر،
بو بورجو ائل اؤدهمیش دایما شرافتیله،
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نثار ائدیب قانین ،اؤز وارلیغین صداقتیله،
دؤیوش جوانشیر ایله باشالمیش خالفتیله،
اونوتمامیش قیلیجین بابکین بو داغ  -داشالر،
و هم شهامتینى،
ختایى ،تاجلوبگیم ،اردبیللی سیرداشالر
قوروبدوالر بو دیارین بو گونکو دولتینى،
یاییبالر شهرتینى.
بوتون جهان ائشیدیر سردارین سسین هله ده،
و ساالرین آدى ایرانا سالدى ولوله ده،
شاهین سارایینا سالمیشدى برک زلزله ده
دونن سید جعفر.
بو اؤلمز اینسانالر،
گونش یولون آراییب آختارانالر،
آسالنالر،
آزاد حیات آراماقچین گرکلى مشعللر،
ائدیب وصیتلر،
دؤیوش حیات یولودور،
دؤیوش حیاتین اؤزوندن گرکلیدیر ،اولودور،
اسارته باش اگیب دینمهین ،قارینقولودور،
گمیرمک آردى کسیلمز و سیلکمک یئرینه
اؤپرسه بیر میلت
اسارتین ایپینى،
او کؤلگه دیر ،یاشایانماز ،حیاتى یوخ ،اؤلودور،
اونون گؤزونده شرافتدى چکدیگی ذیلت،
او خلق چوخدان ایتیرمیش آداملیغین ساپینى،
دؤیوش شرفلى حیاتین سیالحیدیر ،قولودور،
آزاد حیاتى دایانماز دویوشله قان ساخالر،
دایانمایان دؤیوشو بیرلیک هم ایمان ساخالر،
و بیرلیگى ائلینه ،خلقینه یانان ساخالر،
شرفلى نسل اودور کى ،اوخو نیشانا وورار،
و دوغما خلقین آدین دفتر -زامانا وورار.
ایگیت بو نسلى بیزیم روحوموزدا آلقیشالر،
ایگیت او نسل اؤلومسوز یاشار ،زامانال یاشار،
و هم ده دوغدوغو سردار،
و هم یاراتدیغى ساالر،
و هم ختایى ،کیاکسار.
سالم او نسله ،سالم!!
بو دور وصیتلر،
بو دور سؤزو ،اؤیودو بابکین ،ختایىنین،
جوانشیرین و قیزیلباشالرین و ستارین،
و باغبانین و مجاهدلرین و ساالرین،
و چالدراندا ،دؤیوش مئیدانیندا قویموش جان
بئش -آلتى مین قوجامان ،قهرمان قیزین ،قادینین،
و هم ده پیشهورینین ،قوچاق فدایىنین.
نه حالدادیر بو ایگیت قهرامانالر ائوالدى؟
چاتیبمى بونالرا هئچ اونالرین او فریادى

پروفسور زهتابی :خلقلر زندانی

| 22

سورگونده گونئی آذربایجان (ایران) قلم انجومنی

قاریندان اؤترو سورونمزدى ،چاتمیش اولسایدى.
اؤلوبدو سانکى ،دوراردى او یاتمیش اولسایدى.
اگر چاتایدى ،تانیردى ،بؤیوک بو خلق اؤزونو،
و آتماز ایدى چؤرکچین ائوین ،دیلین ،سؤزونو،
و ظولمه یومماز ایدى بیرجه آن گؤرن گؤزونو،
او پاتالیاردى یانار داغ کیمى حقارتدن.
و کوکرهیردى دنیزلر کیمین اسارتدن،
قیراردى زنجیرى ،آزاد یاشاردى ائللر تک،
جوشاردى ،هاى قوپاراردى ،آخاردى سئللر تک،
دئیهردى هر قوالغا دردینى او یئللر تک،
آالردى منطق ایله اعترافین هر بیرینین،
صداسى شیمشک اوالر حقى تاپدانان دیرینین،
اسارتین قویوسوندان نجات تاپماق اوچون
ائدر هؤروکلرین اؤرکن سئویملى دیلبرینین،
چاتینجا ایستگینه ،تیترهدر جهانى بوتون.
حوقوقو تاپداالنارکن سوسان بیر ائل ،میلت
جهاندا وارمى بو گون؟
نه واردى بیر بئله میلت ،نه بیزده کى ذیلت،
نه بونجا ساى ،نه بو قودرت،
و نه بو صبر و حقارت.
قوى اودالناق،
کول اوالق ،بوندان آرتیق اوددا یاناق،
چؤرک دالینجا اوالق هر دیارا ،خلقه قوناق،
و قطبه تک ده قوناق،
قویون گوله بوتون ائللر تمسخرانه بیزه،
بو سایال ،کئچمیش ایله هیمت یالنهمیزه!!
دونن بیزه باش اگن ،ایندى "چورنى ژوپ" چاغیران،
ولوطف ائدهنده "باران"،
و هم ده وارلیغینی قودرتیم ،گوجومدن آالن،
همیشه بیزلره هر یاندا تورکه خر باغیران
بو بیر آووج میلت،
عجیب اقلیت
بینالى یاغدیراالر گولله تک حقارت اوخون،
آیاقالییب ازهلر بیزلرین وارین و یوخون،
آدام دا سایمایاالر هم اؤزون
کى ،بلکه بیز اوتاناق،
بو وضعدن اوساناق،
و میلى حقى قاناق!!
 77-1-7631تهران
 82-71-7631شبستر
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