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حیاتی،محیطی ،شخصیتی
آذربایجان ادبیاتی تاریخینه آلماس ایلدیریم کیمی داخیل اولموش
شاعرین اصیل آدی ابدولههسندیر .لکین اوشاقلیقدان اونو باباسینین آدی ایله
آلماس چاغیرارمیشلر .شئیرلرینی آلماس ایلدیریم ایمزاسییل درج ائتدیردیگیندن بو آدل دا تانینمیش و
مشهورلشمیشدیر.
آلماس ایلدیریم -١٩٠٧جی ایل مارت آیینین -٢٤ده باکی یاخینلیغینداکی
قال کندینده آنادان اولموشدور .اکینچی اولن آتاسی هاجی ابدولمهممد کیشینین قال کندینده کیچیک تورپاق
ساحهسی ،لپدؤینده ایسه
بیر-ایکی بالیقچی قاییغی واردی کی ،بونلردان الده ائتدیگی قازانجل عائلهسینین
دولناجاغینی ،چتینلیکله ده اولسا ،تعمین ائده بیلیردی .آناسی نیسه خانیم
ائودارلیقل مشغول اولموش ،اوشاقلرینی همین قازانجل بؤیودوردو١٩١٣ .جو ایلده آلماس آلتی یاشیندا ایکن
عائلهلری شووهلنا-١٩٢٠ ،جی ایلده ایسه
چمبهرکنده کؤچور .کیچیک آلماس -١٩١٥-١٩١٤جی تدریس ایلیندن باشلیاراق ،جنوبی آذربایجاندان باکی نئفت
مدنلرینده ایشلمهیه
گلمیش فهلهلرین اوشاقلری اوچون ایران حکومتی طرفیندن آچیلمیش “ایتتیهاد” مکتبینده تحصیل آلماغا
باشلییر .بو مکتبده درسلر آذربایجان دیلینده تدریس ائدیلیردی ،عینی زاماندا فارس دیلی فننینه ده گئنیش
یئر وئریلیردی .اودور کی ،آ.ایلدیریم “ایتتیهاد” مکتبینی بیتیررکن فارس
دیلینده موکممل یازی و دانیشیق تجروبهسی قازانمیشدی.
-١٩٢٥جی ایلده “ایتتیهاد” مکتبینی بیتیرن اون سککیز یاشلی آلماس
تحصیلینی عبدال شایقین نومونه مکتبینده داوام ائتدیرمهیه باشلییر .بو مکتبده درس دئین آ.شایق ،س.حسین،
ق.افندیئو )قانتمیر( کیمی گؤرکملی ضیالیلرل اونسیت ،گنج آلماسین اینتئللئکتوال
اینکیشافیندا ،بدیی یارادیجیلیق ایستئدادینین پارلماسیندا اؤنملی رول اویناییر .آ.شایقین نومونه مکتبینده آلماس
ایلدیریمل بیرگه اوخوموش و
دوستلوق ائتمیش بوزوونالی آبباسقولو الیهوسئین اوغلو آبدوللیئو )نافی(
) ( ١٩٠٥-١٩٩٣خاطرهلرینده گؤستریر کی ،طلبهلریمیز آراسینداکی دوستلوق ،سمیمیت و مئهریبانلیقدان بحث
ائتمک لزیم گلسه ،آلماس
ایلدیریمین آدی خصوصی قئید اولونمالیدیر .او ،آغیر طبیعتلی ،توازؤکار بیر
شخصیت ایدی .معلملریندن س.حسین و آ.شایقله داها چوخ اونسیتده اولردی.
طبیعی کی ،آ.ایلدیریمین مکتب معلملریندن بو ایکی تانینمیش
یازیچی ایله داها چوخ اونسیتده اولماسی اؤزونون ده ادبی فعالیته باشلماسی ایله علقهدار ایدی .گنج آ.ایلدیریم
“ایتتیهاد” مکتبینین سون صینیفلرینده آرتیق شیئر یازیر و هله او زامان جدی مؤوزولر سئچه بیلیر و بو
مؤوزولرین بدیی ایفادهسینده شعرین تئکنیکاسینا یاخشی بلد اولدوغونو
نوماییش ائتدیریردی.
آ.شایقین نومونه مکتبینده اوخودوغو ایللرده آ.ایلدیریم ه.جاوید،
ا.جاواد ،ج.جاببارلی کیمی گؤرکملی ادیبلرله ده تانیش اولور ،اونلرین
اثرلرینی موتالیه ائدیر .بو سنتکارلر ایچریسینده گنج آلماسین روحونو
ان چوخ اوخشایان و اونا یاخین اولنی احمد جاواد ایدی .ا.جاوادین اینجه
روحو ،هسساس قلبی ،آلیجناب داورانیشی گنج شاعرین دقتینی داها چوخ
جلب ائدیردی .ائله بونا گؤره ده اؤزونده شاعرلیک یانغیسی هیسس ائتدیگی گوندن
ا.جاوادی اؤزونه اوستاد بیلمیشدی .اصلینده او ایللرده تکجه آ.ایلدیریم دئییل،

بوتون میللیتچی آذربایجان گنجلیگی “گؤی گؤل” مؤلفینه حئیران ایدی.
ا.جاواد او زامان یئنیجه تشکیل اولونموش “ادبیات جمعیتی”
نین مسئول کاتیبی ایدی .آذربایجان ادبیاتینین یئنی قورولوشون طلبلرینه اویغون اینکیشافینی تعمین ائتمیی
قارشیسینا باشلیجا مقصد قویان
بو جمعیتین اساس فعالیت ایستیقامتلریندن بیری ده گنج ادبی
قوهلره کؤمک ائتمک ایدی .جمعیتین فعالیتینده تانینمیش سنتکارلرل یاناشی ،گنج شاعر و یازیچیلر دا یاخیندان
ایشتیراک ائدیر ،یئنی
اثرلرینی اوخویور ،موزاکیرهلرده چیخیش ائدیردیلر .گنج آ.ایلدیریمین
ا.جاواد صنعتینه و شخصیتینه بؤیوک رغبت و مهببتی اونو بو
جمعیتین سیرالرینا گتیریر.
-١٩٢٦جی ایلده “ادبیات جمعیتی” فعالیتینی دایاندیریر .بونا
سبب ،جمعیتده یئنی قورولوشل آیاقلشا بیلمهین )اصلینده بونو
هئچ آرزولمایان( ج.مممدقولوزاده ،ا.هاقوئردیئو ،س.س.آخوندوو
و س“ .قوجامان” یازیچیلرین نفوذونون آرتماسی ایدی“ .ادبیات جمعیتی” اؤز ایشینی “قیزیل قلملر اتفاقی”نا
تهویل وئریر“ .ادبیات جمعیتی”نده آچیق-ساچیق میللی فیکیرلی گنج شاعر آ.ایلدیریم یئنی قورولوشون
)سووئت قورولوشونون( “آییق-ساییق” کئشیکچیلرینی درهال دویوق سالیر .آز
سونرا آذربایجان پرولئتار یازیچیلری جمعیتینین صدری مصطفی قولیئو یازیردی“ :یازیچیلر آراسیندا
موساواتچیلرا آشیق و تورکییه چاووشلرینین حقیقی شاگیردی بولونان آلماس ایلدیریم یئر آلمیش اولدوغو میدانا
چیخماقدادیر .بونلر احمد جاواد و حسین جاویدلرین یولچوسودورلر .میللی ادبیات یاراتماق مقصدیله غملی
مرسییهلر یازان بو
کیمی گنج شاعرلردن ادبیاتیمیزی تمیزلملیگیک”.
بو “تمیزلیک” ،یوخاریدا قئید ائتدیگیمیز کیمی ،محض -١٩٢٦جی ایلده
فعالیته باشلیان “قیزیل قلملر اتفاقی”نین بونؤورهسی قویولور.
آ.ایلدیریم ادبی فعالیتینی بو اتفاقین عضوو کیمی ده داوام ائتدیرمهیه
باشلییر-١٩٢٦ .جی ایلده همین اتفاقین نشر ائتدیردیگی “گنج قیزیل قلملر” مجموهسینده اونون آلتی شعری
)“هیندلی قیز”“ ،شرقه”“ ،یارین”“ ،ائی
هیندیستان”“ ،نریمان”“ ،قربه”( درج ائدیلیر.
- ١٩٢٧جی ایلده ایندیکی باکی دؤولت اونیوئرسیتئتینین شرقشوناسلیق فاکولتهسینه داخیل اولن آ.ایلدیریم آز
سونرا بو تحصیل اوجاغیندان خاریج اولونور.
سبب کیمی گویا اونون تاجیر عائلهسینین اؤولدی اولماسی گؤستریلیر .اصلینده
ایسه ،آلماسین آتاسی ابدولمهممد کیشی چمبرکندده خیردا آلیشوئریشله مشغول اولوردو کی ،بوندان دا الده اولونان
قازانج اونون عائلهسینین
ان زروری احتیاجلرینی زورل اؤدییردی.
آ.ایلدیریمین اونیوئرسیتئتدن خاریج اولوندوغو دؤور آرتیق میللی دوشونجهلی ضیالیلرین تعقیبلرینین
گوجلندیگی ،میللی منلیک شعورونون ایزلندیگی
ایللر ایدی .بولشئویک رئژیمینین اؤزونه دوشمن سایدیغی سوسیال زومرهلری –
تاجیرلری ،سنایئچیلری ،کئچمیش دؤولت ممورلرینی ،میللی اوردو ظابطلرینی ،کند مولکهدارلرینی ،هابئله
اونلرین عائله عضولرینی ایزلمهیه ،بیرینجی مقامداجا مهو ائتمهیه باشلمیشدی.

یئنیجه موستقیل حیاتا قدم قویان ،علم ،تحصیل تشنهلی آ.ایلدیریم،
اونیوئرسیتئتدن خاریج ائدیلمهسیندن حددن ضیاده موتسسیر اولور ،بیر
مدت گوجلو روح دوشکونلوگو وضعیتینده یاشاییر .بیر قدر قددینی
دوزلتدیکدن سونرا ادبی ایستئدادینی ،بیلیک و باجاریغینی گئرچکلشدیرمک
اوچون موناسیب موهیت آختارماغا باشلییر .آدینی “اعتبارسیز آداملر” سیاهیسیندان سیلدیرمک اوچون،
کؤنولسوز ده اولسا یئنی حیاتی ترننوم ائدن
شئیرلر یازماغا باشلییر .یئنه ده داخیلی یانغیسینی بوروزه وئرمهدن شعره
حصر اولونموش ییغینجاقلردا ،موزاکیرهلرده چیخیش ائدیردی.
بو اووقات آ.ایلدیریمی -١٩٢٨جی ایلده یئنی تسیس اولونموش آذربایجان
پرولئتار یازیچیلری جمعیتینه گتیریب چیخاریر .آذربایجان موهاجیرت
ادبیاتشوناسلیغینین گؤرکملی نمایندهسی ابدولواهاب یوردسئور
) (١٨٩٨-١٩٧٦پرولئتار یازیچیلری جمعیتینین ماهیتینی بئله آچیقلییر“ :کوممونیست پارتیاسی طرفیندن
قورولن بو جمعیتین قایهسی
سووئت رئژیمینه کور-کورانه خیدمت ائدهجک ،سؤزده “ادیبلر” یئتیشدیرمکدی .کوممونیست سیرالریندا
قوتلی و ایستئدادلی صنعت اربابی پک
بولونمادیغی اوچون بو کیمیلر اکثرن پارتیاسیزلر آراسیندا آرانماقدادیر .بو مقصدله ،اصیل کوممونیست
ادیبلرین یعنی-باشیندا بیر ده “جیغیرداش” یازارلر زومرهسی ایهداس ائدیلمیشدیر .جیغیرداش یازار،
کوممونیست
گؤروشونه گؤره ،سووئت رئژیمینه پرینسیپ اعتباریله موخالیف اولماییب اونونل
ادبی ساحهده ایشبیرلیگی یاپماغا آماده بولونان قلم صاحبی دئمکدیر.
بؤیله بیر پارتیاسیز ادبی زومرهنین ایهداسی هم کوممونیستلرین،
هم ده میللیتچیلرین ایشینه گلیوردو .کوممونیستلر بو سرعتله قورولن مشترک چالیشما موهیتینده بعضی
ایستئدادلی گنجلری پارتیا لئهینه قازانا بیلهجکلرینه اومید ائدیردیلر .میللیتچی شاعرلر ایسه باشقا
هئچ بیر عالمی چالیشما ساحهسی بولمادیقلری اوچون بو جمعیته گیرمک
سورتیله فیکیرلرینی بیر پارچا یوروتمک و شئیرلرینی خالقا دویورماق
فورستینی الده ائده بیلهجکلرینی اولویارلردی .بؤیلهجه ،جمعیت ایچینده
ایکی موختلیف و حتی بیر-بیرینه دوشمن زومره قارشی-قارشییا گلمیش
اولوردو”.
آلماس ایلدیریم دا محض “جیغیرداش” یازارلردان ساییلیردی .آکادئمیک
بکیر نبیئوین بئله بیر مولهیزهسی ایله بیز ده تامامیله رازیییق کی،
“ ٢٠یاشی تزه تامام اولن بیر گنج ایستئدادین ج.مممدقولوزاده،
ه.جاوید ،آ.شایق کیمی “قوجامان”“ ،کؤهنه” سنتکارلرل بیرلیکده “جیغیرداش” کاتئقوریاسینا سالینماسی بیر
طرفدن اونون اجتماعی منشیی ایله
)“تاجیر اوغلو”( علقهدار ایدیسه ،او بیری طرفدن آ.ایلدیریمین ایستانبولدا چاپ
اولونموش شئیرلرینین هله ده اونودولماماسی ایله باغلی ایدی” .بورادا ایزاهات
اوچون قئید ائدک کی-١٩٢٦ ،جی ایلده ایستانبولدا چیخان “حیات” درگیسینده
آ.ایلدیریمین “آ داغلر”“ ،سئودیگیم” و س .شئیرلری چاپ اولونموشدو.
گنج شاعرین “جیغیرداش”لر سیاهیسینا سالینماسینین دیگر بیر سببی
ایسه موختلیف ادبی-مدنی تدبیرلرده ،ییغینجاقلردا دؤورون ،جمعیتدکی حاکم ایدئولوگیانین طلبلرینه اویغون
گلمهین چیخیشلر
ائتمهسی ایدی.

آلماس ایلدیریمین آذربایجان پرولئتار یازیچیلری جمعیتیندکی
فعالیتی بارهده او زامانین دؤوری مطبوعاتیندا معلومات چوخ آزدیر .آرتیق شخصیت کیمی کسکین ،میللی و
دونیوی مؤوزولردا یازان آ.ایلدیریمی آچیقجاسینا تعقیب ائدیلیر ،دوشونجهلرینی زورل “سووئت ایدئولوگیاسی”
باخیمیندان گوناهلندیریردیلر .هم ده آ.ایلدیریم گنج ،یئنییئتمه
اولسا دا ،آذربایجان خالق جومهوریتینین یارانیشینی دویموش و اونون
سوقوتونون آجیسینی اؤمرو بویو اونوتمامیشدی.
س.مومتاز آدینا آذربایجان رئسپوبلیکاسی دؤولت ادبیات و
اینجسنت آرخیوینده محافظه اولونان سند و ماتئریاللردا دا
آ.ایلدیریمین همین جمعیتدکی فعالیتینه دایر اهمیتلی منبعلره راست گلمدیک .یالنیز -١٩٨٠جی ایللرین سونو،
-١٩٩٠جی ایللرین اوللرینده رئسپوبلیکا مطبوعاتیندا درج اولونموش بعضی یازیلردا -١٩٢٠١٩٣٠جو
ایللرین ادبی-مدنی موهیتی ،همچینین آذربایجان پرولئتار
یازیچیلری جمعیتیندکی آب-هاوانین حقیقی منزرهسینی جانلندیرماغا یؤنلدیلمیش جهدلرین شاهیدی اولوروق .بو
باخیمدان واختیله
همین جمعیتین رهبرلریندن اولموش )مسئول کاتیب( خالق شاعری
سولئیمان روستمین “ادبیات و اینجسنت” قزئتینین  ٢٢یانوار -١٩٨٨جی ایل تاریخلی ساییندا “زامانین اساس
مئیاری” سرلؤوههسی آلتیندا درج اولونموش خاطره-موساهیبهسینده وئریلمیش فیکیرلر ماراق دوغورور.
س.روستم بو موساهیبهسینده آذربایجان پرولئتار یازیچیلری جمعیتینین بیر چوخ گنج عضولرینین اهوال-
روهیهسی حاقیندا معلومات
وئرمکله یاناشی ،دوستو آ.ایلدیریمین دا بو جمعیتدکی مؤوقئییندن صحبت آچیر“ :بیز ،آذربایجان پرولئتار
یازیچیلری جمعیتینین گنج عضولری ایستییردی کی ،هامی بیزیم کیمی یازسین ،بیزیم کیمی دوشونسون،
اینقیلبی تلیمی قاوراسین… بیز یاشلی نسیل او زامان گنج سنتکارلرین
یارادیجیلیغینی بزن دوزگون قیمتلندیرمیردیک .زامان قاریشیق ایدی.
بعضیلری گیزلی فعالیت گؤسترن موساوات پارتیاسینین تأثیری آلتینا دوشدو .بعضیلری ایسه حاقسیز تنقیدلره
داوام گتیرمهدی.
بونون نتیجهسینده بیر نئچه شاعر اؤلکهمیزی ترک ائتدی .اونلرین هئچ بیری ،او دؤورون
طلبی ایله دئسک ،نه بورژوا یازیچیسی ایدی ،نه ده بی-خان اؤولدلری.
آرالریندا آ.ایلدیریم کیمی چوخ گوجلو و ایستئدادلی شاعرلر ده واردی…”.
آذربایجان رئسپوبلیکاسینین امکدار معلمی ،واخت ایله آذربایجان پرولئتار یازیچیلری جمعیتینین عضوو
اولموش هومای حسنزادهنین )قئید ائدک کی ،هومای خانیم همین جمعیته قبول ائدیلن ایلک شاعره قیز ایدی –
م.ت (.حاضردا س.مومتاز آدینا آذربایجان رئسپوبلیکاسی دؤولت ادبیات و اینجسنت آرخیوینده قورونان
خاطرهلری ده،
آ.ایلدیریمین شخصیتی ،کاراکتئری حاقیندا مؤوجود تسوووروموزو بیر
قدر ده دولغونلشدیریر .هومای خانیمین شهادتینه گؤره ،آ.ایلدیریم
اورتا بویلو ،ساده و سلیقهلی گئیینن ،آستا یئریشلی بیر گنج ایمیش .باکیدا او زامانلر چوخ پوپولیار اولن
م.ا.سابیر آدینا کیتابخانادا “کیتاب دوستلری” جمعیتینین تشکیل ائتدیگی ییغینجاقلردا ایشتیراک ائدر،
شئیرلرینی اوخویارمیش .رسمی ایدئولوگیا ایله اوست-اوسته دوشمهین بیر سیرا چیخیشلرینا گؤره ،آ.ایلدیریم
“خیردا بورژوا یازیچیسی” کیمی ،هئچ ده خئییرلی آقیبت ود
ائتمهین بیر دامغا دا قازانمیش ایمیش.
طبیعی کی ،بئله بیر داغما صاحبی اولن گنج شاعرین تعقیبلره مروز
قالماسی لبود ایدی .حتی یئنی اجتماعی-سیاسی موناسیبتلری ترننوم
ائدن “هیندلی قیزی”“ ،شرقه”“ ،یارین”“ ،قربه”“ ،کریمدا آخشاملر” کیمی شئیرلر یازیب چاپ ائتدیرمهسی ده
اونو بو تعقیبلردن قورویا بیلمیر.

باش سیاسی ایداره )قپو( شاعری نظارته گؤتورور و هر آددیمینی ایزلمهیه باشلییر .ایستانبولدا “حیات”
درگیسینده چاپ اولونموش “آ داغلر”
شعری پرولئتار یازیچیلری جمعیتینده ،داها سونرا ایسه “گنج قیزیل قلملر اتفاقی”ندا موزاکیره ائدیلیر .پرولئتار
یازیچیلری جمعیتینین
صدری ،او دؤورون نفوذلو تنقیدچیلریندن ساییلن اکبر روحی ،مصطفی
قولیئو آ.ایلدیریمی “میللی ادبیات پردهسی” آلتیندا مرسییهلر ،سئوگی قزللری یازماقدا اتهام ائدیر ،اونو
“موساواتچیلرین آشیقی”“ ،تورکییه قوووشلرینین حقیقی شاگیردی” آدلندیریر“ ،آرتیق بونا میدان
وئرمیجییک” کیمی حدهلرله شاعری آددیم-آددیم ایزلییردیلر .قلبی ،اوریی ،وطن عشقی ایله دؤیونن آ.ایلدیریمی
“اگر کئچمیشدن واز کئچرسه ،سادهجه سؤزده دئییل ،ایشده ده بیزیمله اولرسا ،باشقا مسئله ،یوخسا بیزیم
هوجوملریمیزا سینه گرمهلیدیر” کیمی فیکیرله بولشئویک مطبوعاتیندا چیخیش ائدیرلر .حتی -١٩٣٠جو ایللرین
اوللریندن ،آشقاباددا چیخان “زحمت” قزئتینده )-١٩٣٢جی ایل ١٠ ،آوقوست( اوخویوروق“ :آلماس ایلدیریم
ایدئولوژیمیز )سووئت ایدئولوگیاسی – م.ت (.اوچون زررلی بیر اینساندیر.
بیزه اینانماق شرتیله آرامیزدا قالماق دیلیینده ایسه ،بو آرزوسونو مطبوعات واسطهسی ایله بیلدیرمهلیدیر” .اونو
احمد جاواد و حسین جاوید کیمی شاعرلرین یولونو داوام ائتدیرمکده گوناهلندیریر ،بو کیمی یازارلردان پرولئتار
ادبیاتینی تمیزلمک لوزومونو کسکین شکیلده قئید ائدیردیلر.
وولقار سوسیولوژی تنقیدین نمایندهلریندن اولن اسد اییوبی ایسه بوتون اخلقی اورمالری اونوداراق یازیردی
کی“ ،آلماس کیمیلرین باشلری سووئت چکیجی ایله ازیلمهلیدیر”.
بئلهلیکله“ ،حیات مئیدانینا پارتلییشلی گونلرده آتیلن و سووئت ایستیلسیندان قاچاراق” ،آ.ایلدیریم بیر
شخصیت کیمی وطنه باغلیلیق هیسسینی شخصیتی ایله بیرلشدیریر .آمانسیز تعقیبلره مروز قالن شاعر
آذربایجان پرولئتار یازیچیلری جمعیتیندن خاریج اولونور و داغیستانا سورگون ائدیلیر.
آ.ایلدیریمین داغیستاندا کئچن ایکی ایللیک سورگون حیاتی بورادا ادبی موهیتین قاینار دؤورونه تصادف ائدیر.
شاعر بیر طرفدن پئداقوژی فعالیت گؤستریر ،عینی زاماندا “داغیستان فوقراسی” قزئتینده یئنی شئیرلرینی درج
ائتدیریر .بو شئیرلر داغیستاندا یاشایان آذربایجانلیلر ،لزگیلر ،چئچئنلر و باشقا خالقلرین نمایندهلری
ایچریسینده گئنیش یاییلیر ،سئویله-سئویله اوخونور.
سورگون دؤورونده آ.ایلدیریم همچینین داغیستان پرولئتار یازیچیلری
جمعیتینین تشکیلتلنماسیندا ،بو جمعیتین دربند اؤزیینین
یارادیلماسیندا یاخیندان ایشتیراک ائدیر ،موزاکیرهلرده فاللیق گؤستریر،
یئنی شئیرلرینی اوخویور .آز بیر زاماندا گنج شاعر داغیستان ضیالیلری،
طلبه ،گنجلر و زهمتکئش خالق ایچریسینده بؤیوک نفوذ قازانیر.
طبیعی کی ،بو حال داغیستاندا سورگون حیاتی یاشایان آ.ایلدیریمین هر بیر
آددیمینی ایزلهین سیاسی ایداره امکداشلرینی ناراحات ائتمهیه بیلمزدی.
اونلر آ.ایلدیریمین بوندان سونرا دا داغیستاندا قالماسینی میللیتچیلیک ،ایستیقلل ایدئیالرینین داها دا
قوووتلنمهسینین تکانوئریجی عاملی
کیمی قیمتلندیریر و بو مؤوجود سیاسی رئژیم اوچون بؤیوک تهلوکه ساییردیلر .شاعرین داغیستانداکی ادبی،
پئداقوژی ،اجتماعی فعالیتینین میللیتچی ،ایستیقللچی فیکیرلرینین گئنیش ووستی باش سیاسی ایدارنی شاعره
قارشی یئنی قددار تدبیرلر گؤرمهیه سؤوق ائدیر.
اونون -١٩٣٠جو ایلده باکیدا آزرنشر طرفیندن چاپ ائدیلمیش “داغلر سسلنیرکن” کیتابی سوسیالیزم
قورولوشونو ،فهله-کندلی حکومتی الئیهینه تبلیغات مقصدی گودن
زیانلی ادبیات کیمی قیسا بیر زاماندا ماغازالردان ،کیتابخانالردان ییغیشدیریلیر-١٩٣٠ .جو ایلین اوللرینده
ایسه آ.ایلدیریم داغیستاندان تورکمنیستانا سورگون ائدیلیر.
داغیستاندا باشلدیغی پئداقوژی فعالیتینی شاعر تورکمنیستاندا دا داوام ائتدیریر .آشقاباددا ایراندان و قافقازدان
کؤچورولموش تورک عائلهلرینین اوشاقلری اوچون تشکیل ائدیلمیش مکتبده درس دئییر .عینی زاماندا تورکمن
ادیبلری ،عالیملری ،ضیالیلری ایله سیخ علقهلر قورور .یئرلی قزئتلرله ،آشقاباد رادیوسو ایله سیخ

امکداشلیق ائدیر ،قارداش تورکمن خالقینین حیاتی ایله یاخیندان تانیش اولور و البته کی ،شئیر یارادیجیلیغینی
داوام ائتدیریر.
او ،بورادا ژورنالیستلیک فعالیتی ایله اینتئنسیو مشغول اولور،
“زحمت” قزئتنده خئیلی شئیر و مقالهلری درج ائدیلیر.
- ١٩٣٢جی ایلین اولینده شاعر شاماخیدان عائلهسی ایله بیرگه تورکمنیستانا سورگون ائدیلمیش ،اصلن.
آزربایجانین جنوبوندان – تبریردن اولن زیور آدلی بیر قیزل عائله حیاتی قورور .بو ایزدیواجدان دونیایا گلن
ایلک اوغلونا شاعر آذر آدینی وئریر.
ائله بورادا یئنییئتمه ،سورگون حیاتی یاشایان ،میللیلیک روحو ایله یوغرولموش شاعر آلماس ایلدیریمین ایلک
اؤولدینا “آذر” آدی وئرمهسی م.ا.رسولزادهنین “عصریمیزین سیاووشو”
آدلی اثریندکی آشاغیداکی فیکری بیر داها یادا سالیر“ :او ،پری کیمی بیر
اوغول دوغدو کی ،چؤهرهسی آذر هیکلینه بنزییردی”.
بورادان ،بو آدقویمادان آیدین اولور کی ،آلماس ایلدیریم بیر شخصیت کیمی دؤورونون
آجیسینی ،شیرینینی دادمیش ،اؤزوندن اوولکی سنتکارلرین اثرلرینی دریندن موتالیه ائتمیش“ ،بو قوجا و سرت
دونیانین عادتی بئلهدیر کی ،گاه اینسانی یهرین بئلینده ،گاه دا یهری اینسانین بئلینده گزدیریر” کلمی ایله باریشمالی
اولموشدور.
لکین تالئ تورکمنیستاندا دا آ.ایلدیریمین اوزونه گولمور.
اونو بورادا دا راحت بوراخمیرلر.
شاعر دایم تعقیب اولونور ،ایزلنیلیر و اونون توتدوغو میللیلیک یولوندان
ساپیندیرماغا چالیشیرلر“ .زحمت” قزئتینین  ٢٧آپرئل -١٩٣٢جی ایل تاریخلی
ساییندا درج اولونموش “اؤز حاقیمدا” آدلی مقالهسیندن معلوم اولور
کی ،وتهنینده ده شاعرین الئیهینه کومپانیا داوام ائتدیریلیر ،اونا موختلیف دامغالر ووروردولور .حتی شاعرین
سورگوندکی فعالیتینه نظارت
ائتمک اوچون ،آذربایجان سسر باش سیاسی ایدارهسی خصوصی نمایندهسینی آشقابادا ائزام ائدیر“ .بو آگئنت اؤز
بدخاه وظیفهسینی ایکی ایستیقامتده
یئرینه یئتیریردی :بیر طرفدن شاعرین هر بیر آددیمینی ایزلهیهرک اؤز ایدارهسی اوچون دونوس هازیرلییر،
دیگر طرفدن ایسه تورکمنلر و رئسپوبلیکاداکی آذربایجانلیلر آراسیندا اونو گؤزدن سالماق اوچون مقالهلر
یازیب نشر ائدیردی”.
آ.ایلدیریم یا بولشئویک رئژیمینین تکلیفینی قبول ائدیب،
همین ایدئولوژینین جبههسینه کئچمهلی ،یا دا میللی ایدئال صادق قالراق
ایستیقلل موجادیلهسینی داوام ائتدیرمهلی ایدی.
حیثیتینی ،شرف و لیاقتینی هر شئیدن اوستون توتان شاعر ،طبیعی
کی ،ایکینجی یولو – موجادیله یولونو اینتیخاب ائدیر .آرتیق تورکمنیستاندا قالماق اؤزو و عائلهسی اوچون
تهلوکهلی اولدوغوندان موهاجیر حیاتینی ،یعنی خاریجه گئتمک یولونو سئچیر-١٩٣٣ .جو ایلین یونوندا حیات
یولداشی زیور خانیمی و اوچ آیلیق کؤرپه اوغلو آذری ده گؤتوروب ،خلوتی اولراق ایرانا دوغرو ایستیقامت آلن
قاچاقمالچی دوه کاروانینا قاتیلیر.
اوزون یول قت ائدهرک ،قاچاقمالچیلردان آیریلیب داغ و تپهلره ،آیاقلری داش و تیکانلردان یارالی ،اؤزلری
آج و سوسوز ،اوزولموش حالدا ایران سرحدینه یاخینلشیرلر.
سرحد منطقهسینده آلماس ایلدیریمی درهال هبس ائدیر ٢٤ ،ساعت سویوق سودا ساخلییرلر .ایران سرهدچیلری
شاعری بولشئویک آگئنتی زنن ائدهرک ،اونا  ٢٥گون موختلیف ایشگنجهلر وئریر ،سینهسینه قدر سویوق سویون
ایچریسینده سوال-جاوابا توتورلر .بوتون بو ایشگنجهلر آ.ایلدیریمین سههتینه منفی تأثیر گؤستریر و او ،بؤیرک
خستهلیگینه توتولور.
نهایت ،تئهران رسمیلرینین گؤستریشی ایله شاعر آزاد ائدیلیب ،عائلهسی ایله بیرلیکده مشههده گؤندریلیر.
بئلهلیکله ،آلماس ایلدیریمین حیاتینین و ادبی فعالیتینین موهاجیرت دؤورو باشلنیر .قئید ائدک کی ،موهاجیر

شاعریمیزین یارادیجیلیغیندا ایدئولوژی-سیاسی روحل ،کولتورولوژی ،تاریخی مزمون قوووشوغوندان ،اونون
شخصیتینین اؤیرنیلمهسی تحلیل مئتودوندان ایرهلی گلیر.
بو دا هئچ ده موهاجیر ادبیاتی یارادان شخصیتین سیاسته تابع
ائتدیریلمیش “منی” دئییل ،میللی ایدئولوگیا )آزربایجانین ایستیقللی ،آزادلیغی
و موستقیللیگی( اوغروندا دؤیوشن یارادیجی شخصیتینی مویینلشدیرن عاملدیر .محض بو عامله خیدمت ائدن
شاعرین روحونو اوخشامایان ایران حیاتینی مشهدده ،تئهراندا و تبریزده یوخسول کئچیرن گؤروروک.
چکدیگی بو ایزتیرابلری شئیرلرینین بیرینده بئله ایفاده ائدیر:
هسرت قالیب دوغما یوردون نازلی ،موشفیق قوجاغینا،
گؤزلر یاشلی ،بویون بوکوک وتنسیزمی اؤلهجهیم؟
گؤز دیکهرک یاد ائللرین شفا وئرمز اوجاغینا،
بؤیله قریب بیر پارچاجیق ،کفنسیزمی اؤلهجهیم؟
شئیر پارچاسیندان گؤروندوگو کیمی شاعر ایراندا ،جنوبی آذربایجاندا بئله اؤزونو یاد و کیمسهسیز هیسس ائدیر،
قفسدکی قوش کیمی چیرپینیر.
نهایت ،ایرانی دا ترک ائتمک قرارینا گلیر .بونا سبب ایسه ،قددارلیغی و آمانسیزلیغی ایله سووئت اتفاقینداکی
بولشئویک رئژیمیندن هئچ نه ایله فرقلنمهین ،ایران شاهلیق رئژیمی ایدی .آ.ایلدیریم او زامان تورک دونیاسینین
یئگانه موستقیل و دئموکراتیک اؤلکهسی اولن تورکییه جومهوریتینه پناه آپاریر.
-١٩٣٣جو ایلده تورکییهیه گئدن آ.ایلدیریم ،بو اؤلکهنین سیماسیندا
اؤزونه ایکینجی وطن تاپیر .دیلی ،دینی ،کولتورو بیر قارداش-باجیلرینا قوووشور .شاعرین وطن هسرتیله تشنه
اولن قلبی ،آز دا اولسا ،راحتلیق تاپیر.
بورادا منزیل و ایشله تعمین اولونور ،عائلهسینین گوزرانی مویین قدر
یاخشیلشیر .عینی زاماندا یورولمادان بدیی یارادیجیلیقل مشغول اولور،
شئیرلر یازیر .تورکییهده یاشادیغی تقریبا ١٧ Žایللیک موهاجیرلیک حیاتی
دؤورونده آ.ایلدیریمین “چینارالتی”“ ،گؤیبورو”“ ،بوز قورد”“ ،اورکون”،
“اؤزلییش”“ ،کوممونیزمله موجادیله” کیمی تورکچولوک فیکرینی یایان
مجموهلرده ،وان و مالتیا ایالتلرینده ،همچینین بئرلینده نشر
اولونان “قورتولوش” موهاجیرت درگیسینده شئیرلری یاییملنیر .آزربایجانین موستقیللیک ایدئیاسی هسرتله
بیرلشهرک ،آلماس ایلدیریمین لیریک شئیرلرینده قوووشور و اونون شخصیتینین تام آچیلماسی آیدینلشیر.
میللیتچیلیگین هزم اولونماسی ایله باغلی لیریک فیکیرلر ،آ.ایلدیریمی داها
چوخ ماراقلندیریر و وطنی آزربایجانین ،سسری-دکی حالی اونو اینجیدیر.
ماهیت اعتباری ایله شاعر شخصیتی ،وطن هسرتی ایله تام چولغاشیر.
-١٩٣٦جی ایلده بوتون بو فیکیرلر شعره چئوریلهرک ،ایستانبولدا “بوغولمایان
بیر سس” آدی ایله ایشیق اوزو گؤرور .بو کیتابداکی شئیرلرله شاعر موهاجیرلیک
حیاتینین ایلک ایللرینده قارشیسینداکی وظیفهلردن بیرینی اوندا گؤرور کی،
آذربایجان بارهده تورکییه ایجتیمایتینده یارادیلمیش یالنیش تسسوراتی داغیتسین ،اوزینده ایسه گئرچکلیگی عکس
ائتدیرن اوبیئکتیو ری فورمالشدیرسین…
-١٩٣٦جی ایلده آ.ایلدیریمین اکیز اوغلنلری دونیایا گلیر .شاعر اوغلنلریندان بیرینه ائلدگز ،دیگرینه
یورداوار آدی قویور.
آکادئمیک بکیر نبیئوین قئید ائتدیگی کیمی“ ،آتا اؤز اؤولدلرینا وئردیگی بو نادیر
آدلرل اونلرا اؤزونون ان بؤیوک تاپشیریغینی تعمین ائتمک ایستمیشدی :یعنی اونلر ،اؤولدلری موتلق یوردا،
وطنه وارمالی ،ائلده ،اوبادا گزمهلیدیرلر!” تأسف کی ،شاعرین بیر چوخ آرزولری کیمی ،بو آرزوسو دا
اوریینده قالیر.

اکیزلر آغیر خستهلنیر و بیر گونده دوغولدوقلری کیمی ،بیر گونده ده دونیالرینی دییشیرلر .بو فاجعهدن درین
سارسینتی کئچیرن آ.ایلدیریم چکدیگی ایزتیرابلری “بیر گونده اؤلن اکیزلر” شعرینده بئله ایفاده ائدیر:
من دئییردیم کی ،بیر گون واریب آنا یوردونا،
اؤپرسینیز آنامین توز باسان مزارینی...
اؤزلدیگیم او گونده من اؤلموش اولسام ،بئله
سیز منسیز گزرسینیز باکینین خزرینی...
لنت اولسون منه یار اولمایان بو فلهیه،
دوشمن کسیلدی منده یاشایان هر دیلهیه.
-١٩٣٤-١٩٣٥جی ایللرده آ.ایلدیریم پئداقوژی فعالیتینی موهاجیرتده ده داوام ائتدیریر.
بیر مدت پولو ایلقهسینین قاراغا بوجاغی ایبتیدای مکتبلرینده معلملیک ائتمیش-١٩٣٦ ،جی ایلدن اؤمرونون
سونونا قدر شرقی آنادولونون موختلیف ایالت شهرلرینده کارگوزار ،کاتیب ایشلمیشدیر.
او-١٩٣٦ ،جی ایلده ائلزیق اینسان ممورلوغوندا١٩٣٩-١٩٣٧ ،جو ایللرده کبین و پولو تحقیقات
کاتیبلیکلرینده-١٩٥١-١٩٣٩ ،جی ایللرده ایسه قارابغان ،آغین ،خانکندی ،بالی بی و موشان بوجاق بلدیهلرینده،
-١٩٥١جی ایل یول آییندان دئکابر آیینادک تونغالینین ایرهسی
بوجاق بلدیهسینده چالیشمیشدیر .اؤلوموندن بیر آی اول-١٩٥١ ،جی ایلین دئکابریندا ایسه شاعر مالتیانین قال
قصبه بلدیهسینده ایشه کئچیریلمیشدی .ائله بو وظیفهده ایشلدیگی زامان-١٩٥٢ ،جی ایل یانوارین -١٤ده ،بازار
ائرتهسی گونو موهاجیر شاعر گؤزلرینی ابهدی اولراق یومموشدور .بو بارهده تورکییهده چاپ ائدیلن بیر نئچه
قزئتده او جملهدن “آذربایجان” درگیسینده بیر صحیفه معلومات وئریلمیشدیر.
آ.ایلدیریمین حیاتی اذیت و مشققتلی اولموش ،بونا باخمایاراق،
اونون دوغما آذربایجانا مهببتی سؤنممیش و او ،آنا وطنینین
ایستیقبالینا ،موستقیللیگینه درین بیر اومید بسلمیشدیر .بو فیکیرلری او،
اؤزونون معلملری ج.جاببارلی ،ه.جاوید ،ا.جاواد کیمی شخصیتلرین
یارادیجیلیغیندا دا آختارمیشدیر .اصلینده سیموولیزمه مراجعت ائتدیکده
ده آ.ایلدیریم یارادیجیلیغینین و شخصیتینین ماهیتی تام آچیلیر.
مسئلن ،داغلرا مراجعتی ،آمودریا ایله صحبتی ،خزرین سیموولو اولن گؤلجوکله دردلشمهسینده روس-سووئت
سئنزوراسیندان یاخاسینی قورتارماق یوخ ،اونلرین مکرلیگینی ،میللی منلیک حاقیندا دوشوننلرین باشلرینا
آچدیقلری فلکتی تصویر ائدیر.
قافقاز داغلرینا مراجعتی بو فیکریمیزی تام آیدینلشدیریر.
بوتون بو فیکیرلرله روس ایستیلسینی ،تاریخین درین قاتلریندان آنالوگیا تاپماقل سیمووللشدیران شاعر
آزربایجانین یارالرینا سانکی ملهم آختاریر.
شاعر بو ملهمی شئیرلرینده تاپیر و وتهنین موستقیل ،آزاد ،هورر یاشاماسینا بوتون وارلیغی ایله اینانیر:
سن آلدیرما ایچیمدن یارالییام ،یارالی،
بوراخ کئچسین گنج اؤمروم فیرتینالی ،بورالی.
من بیلیرم ،سونوندا چیخمام اوزو قارالی،
یوردومون گنجلرینه اومیدیم ،ایمانیم وار.
معاریف تیمور

منیم اینجیم
نه ایراندان ،نه هینددن ،نه افغاندان ،نه چیندن،
من بیر اینجی تاپمیشدیم قافقاسلرین* ایچیندن،
اوینادارکن ،علیمدن دوشدو تورپاغا اینجیم،
نئرده منیم گنجلیگیم ،نئرده منیم سئوینجیم؟
دویمادیم ،اوچدو گئتدی او مندن چوخ اوزاغا،
تالئه قوشوم باشیندان ائنیب دوشدو توزاغا**.
او زاماندان کی ،منیم اؤز اینجیمی چالدیلر،
ساناسان کی ،عشقیمی ،سئوینجیمی چالدیلر...
اولونجا اؤز یوردوندان ،تورپاغیندان ،داشیندان،
گنج بیر شاعر نه آنلر ،باهاریندان ،قیشیندان؟
نئیلییم من روحومو چوخ ایستهین گونشی،
هاردا منیم ایلهیم ،هاردا کؤنلومون ائشی***،
من نه ائدم گونشین دوغوب تا باتدیغینی،
اؤنومه زهر ساچان بیر گون یاراتغینی،
من او گوندن نه سئوینج ،نه بیر هوس بیلیرم،
یابانچی ماهنیلرل آغلییرام ،گولورم!..

* مؤلفین ایملسی ایمکان داخیلینده قورونموشدور.
** توزاق – تله ،تور.
*** ائش – ائکیز ،برابر ،تای-توش ،یولداش ،یار.

آرکاداشیم نافی* بیر خاطره
اولماق اوچون شئیرلریمدن
بیر پارچاسینی یازیرام…
سندن آیریللی توتولدوم یاسا،
بو خسته کؤنلومده نالهلر قالدی.
گؤزلریم یاشاردی بولودلر کیمی،
ساریشین چؤهرمده ژالهلر قالدی.

فلک وارلیغیمی گنج ایکن ازدی،
قلبیمده الملر ،آجیلر گزدی،
عمل قؤنچهسینی یاد اللر اوزدو،
یئرینده ییپرانمیش للهلر قالدی.
بیرلیکده بیر زامان سئویشمزمیدیک؟
کؤنولدن نه کئچسه بؤلوشمزمیدیک؟
اوز-اوزه دایانیب گولوشمزمیدیک؟
ایندی آرامیزدا حالهلر قالدی...
 ،١٩٢٥باکی
----------------------------* نافی آلماس ایلدیریمل “ایتتیلهاد” مکتبینده اوخوموش آبباسقولو الیهوسئین اوغلو آبدوللیئوین تخللوسودور.
ایلدیریمین آذربایجانداکی یئگانه
آوتوقرافینی اوزون ایللر بویو خاطره آلبوموندا قورویوب ساخلیان نافی-١٩٩٣ ،جو
ایلین یونوندا  ٨٦یاشیندا بوزوونادا وفات ائدیب.

نریمان
نریمان نریمانووون وفاتی
موناسیبتیله یازیلمیشدیر
شرقه بیر سادت آرادیغین گون
نریمان ،اویریین پارچالندیمی؟
گؤز قاپاقلرینی یومارکن او گون
دوداقلرین قوجا شرقی آندیمی؟
اوفوقدن آخدینمی ،سن ده سؤندونمو؟
ساردی اولوم رنگی دوداقلرینی…
نریمان ،اؤلورکن هئچ دوشوندونمو
شرقین ایسسیز* قالن بوجاقلرینی؟
آه ،شیمدی آیریلدین ،قالدین اوزاقدا،
کسدی آرامیزی اؤلوم پردهسی.
سؤیله ،گلیورمو سنه تورپاقدا
ویران شرق ائلینین یانیقلی سسی...
اؤنوموزو کسن درمی ،داغمی؟
اوچوروملر بیزی قورخوداجاقمی؟
اطرافیمیز اولسا ظالملر دولو.
یئنه ایزلییریز غئتدیگین یولو.

* ایسسیز – بوش ،کیمسهسیز.

داغلر
اؤپرکن آلنیندان فوسونلو بیر یاز،
آخییور دؤشوندن سئللر ،آ داغلر!
یاشیل ،زومرود گؤزلو یاماجلریندا
آچیلیر للهلر ،غوللر ،آ داغلر!..
تاریخده نامینین سیلینمز شانی،
کاروانلر بوینونون قیزیل مرجانی،
سیننده کسرلر ائللر قوربانی،
کئچیررکن آغیر ایللر ،آ داغلر!..
تورپاغین جواهیر ،داشلرین آلماس،
چاملیقلر*گئیینمیش ایپکدن لیباس،
بزن بیلمم نئچین ساخلییرسان یاس،
قوزغوندان** اسرکن یئللر ،آ داغلر؟..
چکیلمیش قلبینه اسکیدن مین داغ،
تیترییر عشقینی آنان هر دوداق،
یاییلیر شیکسته سسلری داغ-داغ،
نه سؤیلر بو قریب دیللر ،آ داغلر؟..
زیرونده اوینایان روزگارلر آجی،
ایللرله گؤرونمز باشینین تاجی،
آنلت کی ،دردینین ندیر ایلجی،
ندیر بو دوماندان توللر ،آ داغلر؟
بوینوندا قیزلردان رنگین بیر دسته،
للهلر داغیلمیش یوللرین اوسته،
سن گل بو اؤلکهدن مین قوربان ایسته
سندن اسیرگمز یوللر ،آ داغلر!..
 ،١٩٢٧باکی

* چاملیقلر – شام مئشهلری.
** قوزغون – خزر دنیزینین کؤهنه آدی.

داغلراویدا
ازلدن جان دئیهرک بو سئودالی اؤلکهیه،
هر قاداسین آلدیغیم سانا ایان ،آ داغلر.
اوخشارکن هر دردینی سؤز وئردیم اؤلوم دئیه،
اونونچون بو چکدیگیم درد بیپایان ،آ داغلر.
دوغما یوردو ترک ائدیب آتیلدیم دیار-دیار،
گؤرمدیم گنج اؤمرومده یاشاناجاق بیر باهار.
دؤندو هپ دوشمن اولدو دوست دئییلن هر نه وار،
باری سن دوستلوغوندا مؤهکم دایان ،آ داغلر.
قف ،باکی ...بو آیریلیق مانا اؤلومدن آغیر،
عالمه باهار گلدی ،سنه یاغمور ،قار یاغیر،
گوندوزلرین دومانلی ،گئجهلر دیلسیز ،ساغیر*،
بو بوغولن سسیمی وارمی دویان ،آ داغلر.
هیجرینه تاب ائدرسم ،داغلری دلهجهیم،
بیر قانلی سئزار کیمی من یئنه گلهجهیم،
بیر گون ائلدگیز کیمی هایقیرا بیلهجهیم،
آرتیق اویان ،آ داغلر ،آرتیق اویان ،آ داغلر...
بیر گون گلر قوشاراق یوردومون هارایینا،
من آتش ائدهجهیم دوشمهنین سارایینا،
نه دوشر یوردو باتمیش بیر ایگیدین پایینا؟
یا شرفلی ایستیقلل ،یا قیزیل قان ،آ داغلر...
 ،١٩٢٧قیزیلبورون

* ساغیر – کار.

آرخیمئدومن
آرخیمئد دئییر“ :گؤزلریمه بوشلوقدا
بیر نقطه ،بیر ایستینادگاه گؤرولسه،
بیر دمیرله چئویرردیم دونیانی”...
من دئییرم :بو گنجلیکده ،بو یاشلیقدا
اود گمیرن گنجلیک مانا وئریلسه
بیر ووروشدا دئویرردیم دونیانی.
 ،١٩٢٧باکی

قورکییه
سن ،داشقین دنیزلرین قایالرل چارپیشان،
ییلدیریملر سؤندورن دالغاسیندان یاراندین.
شاهلرین حؤکم ائتدیگی یوخسوللر اؤلکهسینده
آج ،چیلپاق “آنا”لرین غم ،یاسیندان یاراندین.
اؤلکهده قان ساچیرکن کنیازلرین قفرمانجی،
سانا دوشمن کسیلدی رومانوولرین تاجی،
اونونچون دؤنوب اولدو سؤزلرین ،آدین “آجی”
یوردسوزلری اوخشادین ،کیمسهسیزلره یاندین.
ازلدن اینقیلبین سن آیریلماز ائشیسن،
بوز دنیزلرده سوزن فیرتینالر قوشوسان،
سن بو گون میلیونلرین تانینمیش یولداشیسان،
دؤنمز موباریز کیمی اؤز سؤزونده دایاندین...

او منیمدیر ازلدن
اسمه ،ائی ساباه یئلی ،بؤیله موخالیف اسمه،
تئللرینی پوزدوغون او سئودالی یار منیم.
سؤز وئردیم گلهجهیم ،گل ده ،یولومو کسمه،
او گؤی دنیز ،یاشیل داغ ،او گوللو دیار منیم.
کؤنلوم آلوو ساچارکن وولکان کیمی دریندن،
نه قورخوم بیر یولسوزون ،ایمانسیزین بیریندن.
بیر آه چکسم چالخانار ،داغلر قوپار یئریندن،
تاریخلردن اون آلمیش بیر شؤهرتیم وار منیم.
کیم کئچر دونیالری مست ائدن او گؤزلدن؟
من اونون اؤز یارییام ،او منیمدیر ازلدن،
یولوندا دؤیوشورم ،واز کئچمم بو عملدن،
یا او منیم اولجاق ،یا قانلی مزار منیم.

قافقاز داغلرینا
اولکوداشیم* لئیلیا
قانادیم یوخ ،اوچوب گلسم یاخانا،
سینندکی شاهینلره ائش اولسام.
یا دا مغرور بیر قارتالین قوندوغو
کؤکسونده بیر اسیردیده داش اولسام...
گؤی بیر بولود اولوب سنده گریلسم،
تورپاق اولوب آیاغینا سریلسم،
بیر گول اولوب سنین اوچون دریلسم،
یا اووچونون شیکاری بیر قوش اولسام...
باخیب دورسام اوزاق-اوزاق ایزلره،
قولق وئرسم سنی آنان سؤزلره،
هسرتینله بولودلنان گؤزلره،
سندن آخان بیر داملجیق یاش اولسام...

* اولکوداش – مسلکداش

بیرلشن ایکی نهر
تاریخ بویو آخدیغی یئردن آلیب ایزینی،
قوشموش دلی قوزغونا کور چاغلیا-چاغلیا.
گؤرونجه باش اوجوندا دردلی تورکمن قیزینی،
آراز دا درده گلمیش یاس باغلیا-باغلیا.
قوجاقلشمیش او یئرده ،بیرلشمیش ایکی باجی،
بیری عشقیم ،وارلیغیم ،بیری باشیمین تاجی...
بیرینده قافگاس قیزی ییخامیش گور ساچینی،
یولوندا قوربان ائتمیش منیم کیمی قاچینی*.
بیری ائش بولماز ،تؤکسه گیزلی-گیزلی ایچینی،
یانارمیش اؤز دردینه قلب داغلیا-داغلیا...
بولوشدوقلری تورپاق یئرده جنتین ائشی،
بیری قلبیمدکی قان ،بیری گؤزومون یاشی...
بیری توپلر سویونو مین درهدن ،مین گؤلدن،
بیرینین باغری یانیق ،اوزاقدان گلن سئلدن،
بیری منیم اؤز دیلیم ،بیری آنلماز دیلدن،
یانارام آرخاسیندان ،من آغلیا-آغلیا...
بیری منه دوغما یورد ،بیری گیردیگیم قوجاق،
بیر منیم ،بیری ده ...او دا منیم اولجاق!..

* قاچینی – نئچهسینی

او گؤزهله
خاتیرلرمیسان کی ،اوردا بیر زامان
سنینله دیلهیه ائردیم* ،گؤزلیم...
سن مندن یادیگار بیر شئی ایستدین،
قوپاریب قلبیمی وئردیم ،گؤزلیم.
منی قبره قدر گؤتورسون دئیه،
زهرمی قاتمیشدین سوندوغون** مئیه؟
من لنت اوخودوم سنسیز هر شئیه،
من هر شئیده سنی گؤردوم ،گؤزلیم...
موغان یایلسیندا ،گؤی میل دوزونده،
آخدی قانیم دامل-دامل ایزینده،
گل وفا قیل ،سن ده بیر دور سؤزونده،
من سؤزوم اوستونده دوردوم ،گؤزلیم...
کبم اولدون ،مئهرابینا دیز قویدوم،
خیزریم اولدون ،درگاهینا گؤز قویدوم،
قریب دوشدوم ،تورپاغینا اوز قویدوم،
بیر سورمادین ندیر دردیم ،گؤزلیم؟
هارا گئتسم آرخامدا بیر آهیم وار،
واریب باش قویماغا بیر درگاهیم وار،
البت کی ،منیم ده بیر اللهیم وار،
گون گلیر هورر اولور یوردوم ،گؤزلیم…

* ائردیم – یئتدیم.
** سوندوغون – اوزاتدیغین ،تکلیف ائتدیگین.

آ داغلر
چیچکلی قوینوندا بیر باغچا تیکدیم،
سووارا-سووارا گؤز یاشی تؤکدوم،
گئجه-گوندوز امیینی من چکدیم،
یولدو مئیوهسینی یئللر ،آ داغلر!..
ندن کوسکون یاخانداکی بولبوللر،
هاردا مانا لیل چالن او دیللر؟..
من سسلنسم :ائللر ،ائللر ،آی ائللر،
عکسی-سدا گلیر“ :ائللر ،”...آ داغلر!..
سؤیله ،ندن سس وئرمییر خزریم،
من کی ،اونون هر دردینی یازاریم،
سورگون اولوب اوغروندا هپ گزریم،
قیسمتیم بو اوزون یوللر ،آ داغلر...
سؤیله ندن دلی کوروم چاغلماز،
ایچدن جوشوب اؤز گونونه آغلماز،
گؤی موغانیم ندن یاشیل باغلماز،
دردلیمیدیر او گؤی گؤللر ،آ داغلر؟..
سؤیله ،شاهداغلریم ندن یاسلیدیر؟
کؤکسوندکی قیلینج ،قالخان پاسلیدیر؟
شاعرلرین ندن هزین سسلیدیر،
قریب سازدا قیریق تئللر ،آ داغلر؟..
آ داغلر ،آ داغلر ،سؤیله ،آ داغلر،
اولورمو آشنالیق بؤیله ،آ داغلر؟..
یامان گونوم یاخشی ائیله ،آ داغلر،
سانا قوربان بو کؤنوللر ،آ داغلر...

اؤمروم خاراب اولدو هئی...
کیم دئدی سانا کی ،چیخیب یولوما،
گنج یاشیمدا گؤندرهسن اؤلومه،
آدینی کیم قازدی بیلمم کؤنلومه،
گل کی ،سنسیز اؤمروم خاراب اولدو هئی...
سن گئتدین ،آردینجا بوینوم بوکولدو،
آخدی ،آخدی گؤز یاشلریم تؤکولدو،
ائللر ،دوستلر ،بیرر-بیرر چکیلدی،
همدمیم بیر قده شراب اولدو هئی...
دوغموشکن سولئیمان تاختینا گونش،
نه بیر موشفیق همدم ،نه جاواد بیر ائش.
ندیر بو ایچیمده سؤنمهین آتش؟
کؤنلومده اومیدلر سراب اولدو ،هئی...
من بئزگینم سنسیز هر بیر گونومدن،
کؤنول آسی* بخته اولن کینیمدن.
کئچدیم اوگروندا تانریمدان ،دینیمدن
باسدیغین یئر مانا مئهراب اولدو ،هئی!..

* آسی – اوسیانکار

نئ اوچون؟..
من آرتیق نه یازیم یوردوما دایر،
دوشمن زهر ساچیر ،دوستلر گیزلنیر.
بیلمم اؤز یوردونو سئون بیر شاعر
نه اوچون بیر جانی کیمی ایزلنیر؟
گیزلی یول کسمدیم ،قاچاق اولمادیم،
ساکیت بیر حیاتی پوزمادیم من کی،
هئچ کیمه قانلی بیر بیچاق اولمادیم،
هئچ بیر قتله فرمان یازمادیم من کی...
بس نئچین قریبم بو دوغما ائلده،
مهبسمی دؤرد یانیم ،من کی بوغولدوم...
ملون بیر زاماندا ،محکوم بیر ایلده
اللهیم ،من نئچین شاعر دوغولدوم؟..
١٩٢٧

دورناجیق*
بو گونلر منیم دردیم باشدان آشقیندی یئنه،
دقت ائتسهنیز اگر سیز چؤهرمین رنگینه،
ان آغیر بیر کدرین دویاجاقسیز ایزینی،
دردیم گتیریر جوشا قلبیمین دنیزینی.
ایچیمدکی توفانلر ،فیرتینالر ،بورالر.
هر بیر آندا کؤنلومو گاه اوزر ،گاه یارالر.
هر باخیشدان قلبیمه ساپلنار درین بیر اوخ،
هئیهات ،یئتیم قلبیمین هئچ بیر تسللیسی یوخ…
بو گئتدیگیم یوللرین اوجو یوخ ،بوجاغی یوخ،
بللی باش قویماغا بیر آننه قوجاغی یوخ...
دورنا ،گل قبول ائت ،سن بو چارپاشیق اویونو،
تنهلی سؤز اؤنونده بوکمه زریف بوینونو.
کوسمه ،سئودالی دورنام ،هر دردیمیز بللی ،گل،
گل بیرلیکده بوللیم باش-باشا تسللی ،گل.
غئتمه دورنام ،گئتمه ،دور ،آخی یوللر دولشیق،
بیر دینله ،باخ نه دیور باشی بللی آشیق...

* ایلک دفعه چاپ اولونان “دورناجیق” شعری بو ایللر عرضینده امکدار معلم
هومای حسنزادهنین حافیظهسینده یاشاییردی.

دورنالر
اوچورسونوز آلنی آچیق ،اوزو آغ،
باغریم چاتلر سیزدن آلماسام سوراق.
یورولندا اولور سیزه اوتوراق
گؤل کناری یاشیل چمن ،دورنالر.
قاققیلداشین ،قوی یاتانلر آییلسین،
ازیلنلر قالخیب آدام ساییلسین،
شؤهرتینیز بو ائللره یاییلسین،
ائی باش ووروب گؤلده چیمن ،دورنالر.
آرزوم بودور کسیلسین گؤز یاشینیز،
هر بلدان اوزاق اولسون باشینیز،
چیچکلنسین تورپاغینیز ،داشینیز،
توخونماسین سیزه دوشمن ،دورنالر.
من اؤزومه سیزی سیرداش سانیرام،
آرزونوزو دوشونورم ،قانیرام،
حالینیزا اود توتورام ،یانیرام،
دردینیزی گل بؤلک تن ،دورنالر.

ماییس گؤزلینه
یئنی پرولئتار ادبیاتیمیزین
پیونئری سولئیمان روستمزادهیه
باشیندا ایپکدن بیر قیزیل اؤرپک،
دؤشونده للهلر ،گوللرله گلیر.
بیر باهار گولوشو منیمسهیهرک،
لئنتالی ،قیویرجیق تئللرله گلیر.
قارشییا چیخانلر داغیلیر دوزه،
چؤکر موژدچیلر اؤنونده دیزه،
وئرمهیه بیر خبر گونشدن بیزه،
نشهلی ،سئیدالی دیللرله گلیر.
گولوش – سیماسیندا پوزولماز بیر شان،
گؤرنلر حوسنونه وئرمهده مین جان،
قولغیندا سیرغا ،بوینوندا مرجان،
ائللر نیشانلیسی ائللرله گلیر.
ایللرله کوسولو قلبی آجیدان،
ائللر سئوینج اومار قویدوغو تاجدان،
چیچکلی درهدن ،زومرود یاماجدان
دالغین ،آشیب جوشان سئللرله گلیر.

بیر ائل آشیغینین دئدیکلری
)قوبادا بیر گون(
گونش سوزگون تئللرینی ییغینجا داغلر آردی،
بنزهدی بیر یانیق قلبه ،آخار سولر قارالدی.
بوروندو بیر یاس تولونه چمن ،چاییر ،داغ ،دره،
قاناد چارپان هر یئتیم قوش چکیلدی انگینلره.
دیلبر کؤیلو* قیزلرینین یاس بورورکن اوزونو،
بیر هیچقیریق توتدو آخان پینارلرین** گؤزونو.
قارا گؤزلو گنج قیزلرا قایغی وئرن بیر آخشام
خبرینی وئردی گؤیده ایلک اولراق یانان شام.
باشلریندا دؤرد یوز ایللیک بیر کؤلهلیک کؤلگهسی،
آلنی آچیق ایختیارلر قاش چاتاراق انگینه،
باخییورلر اوفوقلرین قان لکهلی رنگینه.
گنج ایگیدلر آت اویناتماز ،قئیب ائتمیشلر سئوینجی،
آه بو دیلبر اوبالرین هاردا گؤمولدو دینجی؟
اوزون یولدان یورغون-آرغین ،بت-بنیزی بولشیق،
علینده بیر اوچتئللی ساز گلدی بیر قوجا آشیق.
گؤرونجه هر گنج ،ایختیار آیاغینا واردیلر،
گؤرونن بیر خیزیر کیمی اطرافینی ساردیلر.
– گل ،گل آشیق…
– نئردن بؤیله؟
– اوزاقمی گلدیگین یول؟
– گل روحوموز آجیقلیدیر ،باری بیزه نشه بول!..
آشیق گولدو آجی-آجی:
– نشمی؟ من گؤرمدیم،
بو یوللردا اؤمور وئردیم ،بیر سئوینجه ائرمدیم.
نشه هاردا ،بکلنیرمی جهنمده بیر باهار؟
– بس سازینین تئللرینده؟..
– اینیلتیلر ،هیجرانلر…
– بیز قملیگیک ،نشهلندیر،
– منه دئییل ،سازا سور…
ساز بو ائلین قلبی ،روحو ،هئچ اولمورمو اونا زور؟
سنین کؤنلون نه ایسترس…
– یوخ بارماقلردا بیر ایش،
یالنیز دردلی تئللریندیر هر نغمه ،هر سؤیلییش…
آشیق بیر آز راحتلندی ،توپلندی کؤی باشینا،
آنلدی کی ،ائل مونتزیر او دیلسیز یولداشینا.
بیر آه چکیب آلدی اله ،گؤز دیکهرک داغلرا،
* کؤی – کند.
** پینار  -بولق.

آتشلی بیر قوشما قوندو
او تیترک دوداقلرا:
– دورنام اوچدو گئتدی اوزاق ائللره،
گئتدی ،بیلمم هاردا قالدی ،گلمدی…
چوخ یالواردیم آشیب-داشان سئللره
اوجا داغلر دومان آلدی ،گلمدی…
دورنان اوچدو ،منیم بوینوم بوکولدو،
خزان گلدی ،گؤی یارپاقلر تؤکولدو،
لله سولدو ،یازین باغری سؤکولدو،
بولبول اؤلدو ،گول سارالدی ،گلمدی…
دورنام اوچدو اوزاق داغلر آردینا،
اوغرادیمی بیلمم شیمال قوردونا؟
ائللره بیر باهار ،منه فیرتینا،
گونش سؤندو ،قاش قارالدی ،گلمدی…
عکس ائدینجه بو شرقی قارشییا قیریق-قیریق
هامینین گؤزلرینده تیترهدی بیر آیریلیق.
بیر آخشام قریبلیگی سینرکن آوللرا،
دالدی کوسکون باخیشلر دومان چؤکن یوللرا.
بیر شئیخ شامیل هیددتی قونونجا دوداقلرا،
ایختیارلر قاش چاتیب داخدیلر شاه داغلرا…

هیندلی قیزی
یئنه سوردوم او گؤزل قیزجیغازی،
یئنه هیجران اونو سارمیش دئدیلر.
پورخزنمیش* یازیق اؤمرونده یازی،
بیر یقین ماتم اولموش دئدیلر…
سیزلییرمیش یئنه قلبینده سیتم،
چیرپینیرمیش یئنه درد ایله الم،
اونو پک آغلتییورموش آجی غم،
اینججیک قلبینی یورموش دئدیلر…
قوجویورکن قارا سیس ائللرینی،
اوزادین شرقه کیچیک اللرینی.
پوزویورکن آجی یئل تئللرینی،
قایناشیب دردی جوشارمیش دئدیلر…
خیرپالرکن اونو هر قانلی بیر ال،
اینلییرمیش او سیاه ساچلی گؤزل،
چاغیریر“ :آذری قیز ،قوش ،بانا گل”.
گؤزو بیر نورو آرارمیش دئدیلر…
او سولوق یاورونو شنلندیرهجک،
غملی ،گولمز اوزو هپ گولدورهجک،
او آخان یاشلری بیر آن سیلهجک
اینقیلب اوردوسو وارمیش دئدیلر…

* پورخزنمیش – پاییزل دولو

هیندیستاندا فیرتینا*
دئرلر اوزاق هیندیستانین گول سینهسینده،
زنجیرلنن دوغما ائللر قان قوسار ،آغلر.
قوجا هیندین بیر هیچقیریق وارمیش سسینده،
اوفوقلرده سسلنیرکن اویانان داغلر.
انگینلری اؤتن قارا گؤزلو بولودلر،
آخیب گئدن دردی قاندا شیکایت ائیلر.
ایلک باهارین دوغوشونو گؤرمهین اوتلر،
قربین آجی روزگاریندان حکایه ائیلر.
اوردا چیلپاق آننهلرین سینهسینده آج
یاورولرین یاپراق کیمی سولمادا اؤمرو.
ساریلرکن کؤلهلرین اومزونا** قیرباج،
تورپاقلری چئینهیهرک کئچیریر امری.
اوردا قوجا هیند دنیزی اسبی ،قاینار،
ساحللرین قلبی قیریق قاسیرغالردان.
چایلریندا آخیب گئدن مئییتلر اوینار،
او دنیزین اوددوغو قان ،سوووردوغو قان…
فیرتینا وار،
فیرتینا وار،
پارچالندی گؤی…
اوفوقلرین ییلدیریملر دولدو قلبینه،
قوپاجاقدی فیرتینالر،
ایشده یاندی گؤی،
بو قودورمیوش قاسیرغالر نه ایستییر ،نه؟
چینلندی یئر،
چینلندی گؤی،
چاتلدی داغلر…
بولودلرین اوز-گؤزونده تلش وار ،تلش،
قوپدو بؤیوک بیر زلزهله،
پارتلدی داغلر…
ائورستین جیریندن قوپدو بؤیوک داش
* منبعلرده بو شعرین س.رحمانل بیرگه یازیلدیغی ادعا ائدیلیر.
** اوموز – چیگین

فیرتینا وار،
فیرتینا وار،
کؤپوردو چایلر،
بیر سئل آخدی مئییتلردن اوممانا دوغرو.
سان یئریندن دئوریلهجک قانلی سارایلر،
قوجا هیندین چاتلدی باخ،
چاتلدی باغری.
کینلی بومبئی ،اسکی قانقون ،او قانلی دئهلی
بیر هزز آلدی فیرتینادان ،قیزیشدی عصیان،
اسیرلرله زنجیرلی بیر اؤلکهنین اهلی،
گوندوزلره ساچدی آلوو ،گئجهلره قان…
قوپدو چیلغین فیرتینالر
جوشدو آخینلر…
اود گتیرن گئجهلرین قلبی قودوردو،
قوشولدو بو فیرتینایا اوزاق ،یاخینلر،
اینگیلیسلر بوتون یولو باغلدی ،دوردو –
“هیند بیزیمدی!”
“چک علینی!”
دالغالندی سس،
“او بیزیمدیر،
قیر زنجیری،
گؤتور کمندی!”..
سس وئردی بو دالغین سسه هر اینلهین کس،
ساردی قانلی بیر عصیان هر شهری ،کندی.
قوپدو قربین اؤلوم ساچان قانلی روزگاری،
قان داملدی فیرتینانین اودلو گؤزوندن،
عصیان ائدن هیندلیلرین کسکین باشلری،
آخدی قانقین قان لکهلی جوشغون اوزوندن.
فیرتینانین قلبی قودوز ،دورماز ،اینلییر،
قوت آلیر عصیان دولو قاسیرغالردان.
“هیند بیزیمدیر!”..
یالنیز بونو ،بونو دینلییر،
یان ،ائی ملون بریتانیا ،قیریل ،تؤکول ،یان!
ساوریلرکن تورپاق اوسته چاناق-چاناق قان،
یانیر ،اودلو هیندیستانین قلبی یانیر ،باخ!
سؤیله ایگید هیندیرسونا اؤیونمهسین چوخ.
هیندی آلمیش دیشینه بیر کینلی فیرتینا
قانادلنیب عصیانلرین مینمیش سیرتینا،
ائله آزغین بیر عصیان کی ،داشسا دنیزلر،

یئنه بؤیوک مقصدینی دورمادان ایزلر،
ائله چیلغین بیر عصیان کی،
قورخ سن اؤزون ده،
پارتلماسین لوندورانین ملون گؤزونده
“یا آزادلیق و یا اؤلوم…” هایقیران عصیان،
“هیند بیزیمدیر ،چک الینی…”
دئین زورلو فیل
تاپداغیندا سوروکلنن بیر آجیز دئییل،
بیر گون گلر قزبلنیب توتاجاق سنی،
خورتوموندا اوممانلرا آتاجاق سنی.
فورست ایکن ییغ شلنی ،باشینی آل ،قاچ،
او کؤلهلیک زنجیرینی هیندیستاندان آچ!
یوخسا اؤلوم آمان وئرمز ،ییخار تاختینی،
باخ اونسوز دا اوغورسوزلوق سارمیش باختینی.
یان ،ائی ملون بریتانیا ،قیریل ،تؤکول ،یان.
هیند قورتولور،
یارین اولور.
آزاد هیندیستان.

قربه
یئنه قانل دولموش آفاقین،
جاناوار گؤزلرینده کین پارلر.
ایتی جایناقلی قانلی پنجهده،
دیدیلن ،پک چوخ آغلیانلر وار.
ائی سیاه اوزلو وحشی افریت،
نه گؤزل ،کیرلی شؤهرتین واردیر.
وارلیغیندان اوساندی بیر خیلقت،
حاکمین قان ایچن کراللریدیر.
او کراللر ،او کینلی جللدلر
حؤکم ائدن فارسدا ،چینده ،هر یئرده.
قوپویور اؤلکهلرده فریادلر،
نئرده ویجدان ،عدالتین نئرده؟
وارلیغین هر دمیرله ،داشلرل،
پارچالنسین دا قانلی یاشلرل،
نه دئییم ،آه ،او گؤزلرین باتسین.
سنی ،ائی قرب ،فلکلر آغلتماز،
بیر قدر بکله سن ده ،سن ده بیر آز،
سنی یالنیز بیر آغلدان اولجاق
او دا البت ،قیزیل ،قیزیل بایراق.

پاریسه خیتاب
ائی قودوز آتلسلرین یاخاسیندا قیوریلن،
آلوولو فرانسانین دامارلرینی سوران،
موهیتلره قان ساچان “مدنیت” اوجاغی،
تاریخلرده ان بؤیوک فاجعهلر قوجاغی.
سینندکی توفانلر ،فیرتینالر ،بورالر،
باخ منیم ده قلبیمی زامان-زامان یارالر.
او وحشی گؤبیینده قانلرین چاغلدیغی،
کؤکسونده کؤلهلرین اینلهییب آغلدیغی،
میلیونلرل آج ،چیلپاق سورونن اینسانلرین
یئر آلتیندا گیزلیجه بوغدوغو گؤز یاشلری،
“آلتون” دئیه زؤوق اوچون کسیلن قوربانلرین
گئجهلری سئنایا فیرلدیلن باشلری،
“حاقیم” – دئیه عصیانلر ،تتیللرله قایناشان،
“اؤلوم” – دئیه آجیقلی تالئییله اویناشان،
آجیزلرله ایلنمک ،گولمک آسان دئییلدیر،
اونلرین دمیر قولو دیک باشلری اییلدیر.
قورخ کی ،سالونلریندا ایچیلن قانلی شراب
منیم ییخدیغیم چارین ایچدیگینه دؤنمهسین.
مؤهتشم سارایلرین دؤنوب اولماسین خاراب،
دونیایا کین پوسکورن تاجین یئره ائنمهسین.

سئن* چاغلر…
پاریس کومموناسینا
من اؤمرومده پاریسین گؤرممیشم اوزونو،
ائنممیشم او وحشی ،چیلغین شانتانلرینا.
قوجمامیشا ،آج گؤزلو قهبهلرین دیزینی،
باخمامیشام سارایدا ووران فانتانلرینا.
اوردا کی ،سینهسینده سودمر دیلسیز چوجوق،
آج و چیلپاق آننهلر سوکاکلرا آتیلر.
اوردا کی ،آلتون دئیه گنج قیزلر قیوریلراق،
بیر ساعتلیق زؤوق اوچون کاباکلردا ساتیلر.
اوردا کی ،آشیب-داشان دلی ،قودوز سئن چاغلر،
عکس ائدر قهقههسی هیچقیران گئجهلره،
دردینی بؤلن دیلسیز قارا داشلر ،تورپاقلر
جاواب وئرمز سوردوغو گیزلی بیلمهجهلره.
اوردا کی ،ناپالئونلر آتش ساچیب دورموشدو،
چئویرمیشدی دونیانی آجیزلرین باشینا،
لودوویکلر حؤکمونو قان اوستونده قورموشدو،
بویانمیشدی ظلمدن تورپاقلر گؤز یاشینا.
او یئرده کی ،حال سئن قان ایچکیسیله یئنه،
سولریندا بوغولموش مئییتلرله اویناشیر،
اوردا “بشر” نامینه“ ،مدنیت” نامینه
دونیاداکی ان چیرکین رزالتلر قایناشیر.
اوردا اللی دوققوز ایل بوندان ازل ایرماقلر،
جوشغون بیر اینقیلبین ماهنیسینی دینلهدی،
عصرلر بویو گولمز ساری ،سولغون دوداقلر
اوخورکن او ماهنینی پک دریندن اینلهدی.
اوردا یالنیز بیر باهار چیچک آچدی ،یاز اولدو،
دؤندو آنجاق بیر یازلیق تار گئجهلر گوندوزه.
آغلیانلر گولرکن گؤز یاشلری آز اولدو،
هر کس ایناندی دوردو سؤیلنن شیرین سؤزه.
ایلک اولراق کؤلهلر زنجیرلری آچاراق،
مؤهتشم سارایلرین قیردیلر قاپیسینی.
ایلک اولراق پاریسین قاپیسیندا آل بایراق
قوردولر لئشلر اوستده قوربانلر یاپیسینی.
* سئن – سئنا چایی

آچیلدی بیر گون یئنه فیرتینانین قانادی،
قارا قانلی اوفوقلر بوروندو بیر چارشافا،
سئنانین دلی قلبی یئنه جوشدو ،قانادی
آتیلرکن باغرینا مینلرجه قانلی قافا…
هفتهلرله پاریسین سوکاکلریندا قانلی
اؤز اوسیانین قالدیران چیلپاق لئشلر اوزاندی.
اونونچون “گؤزل” پاریس دیللره دوشدو شانلی،
تاریخلردن سیلینمز یرنج بیر آد قازاندی.
او زاماندان باغریندا فیرتینالر ،بورالر،
قودوردوقجا داشلری ،تورپاقلری اینلییر،
بو درد اونون قلبینی هر گون بیر آز یارالر،
دلی ،جوشغون آتلسلر ماهنیسینی دینلییر.

شرقه
آننه ،آرتیق بو گون سن آغلما ،گول…
چونکی قوینوندا اویناشان بولبول
جوشاراق اینجه بیر ترننومله،
سنه بیر باخ نه سؤیلویور ،دینل…
بو گون اوغروندا چارپیشان ،ووروشان
یاورولر ،قؤنچهلر ،گؤزل قیزلر،
هره بیر ییلدیریم ،یانار وولکان
کیمی گورلر ،جوشار ،چاخار ،قاینار.
درهلر ،داغلر ،اؤلکهلر آشییور،
بیر ییغین اودلو یاورولر قوشویور.
قوشویور اینلهین او فریادا،
قوشویور هپسی ،هپسی ایمدادا.
سیس ،دوماندان سیلیندی ،باخ یوللر،
گلیور هپ دمیر قیران قوللر،
بیر جسور قیز علینده بیر بایراق،
گورلو بیر سسله دایم هایقیراراق.
سؤیلییر“ :دورما ،قاچ ،چکیل ،دوشمن…”
باخ ناسیل تیتریور سفیل دوشمن!
تیتریور خیردا قورخاجاقلر تک،
قاچماق ایستر رزیل قاچاقلر تک.
قاچییور بلکه ،دورمادان قاچییور،
سانکی داغلردا بیر دومان اوچویور.
آنن… آنن… یئتر باخیب دورما،
اودلو بیر قلبی گل یاخیب دورما.
یئتر آرتیق ورمله اللشدین،
بیتدی هر شئی – هپ آیریلیق ،هیجران،
سنده وار شیمدی علم ،حاق ،اورفان
نه قدر باخ بو گون گؤزللشدین.

آنانین قیزینا
ائی اسکیدن بری یاسا بورونن،
شرفلی آنامین گولوزلو قیزی،
آل شفقلر ایچره ایندی گؤرونن
شرق اوفوقلرینین پنبه ییلدیزی.
بیر زامان یوردومون قارانلیق قالن
بوجاقلریندا سن آغلمازمیدین؟
هورریت عشقیله جوشوب چیرپینان
آنامین اوریین داغلمازمیدین؟
فقط ایندی هاردا او درین-درین
هزین نالهلرین ،اینیلتیلرین؟
سؤیله ،آغ گونلره چیخدینمی بور گون؟
ظلمون هیکلینی ییخدینمی بو گون؟..

موستملکه اولموش شرقه
قانلی پنجهلرده گؤز یاشی تؤکمه،
ائی سیاه اؤرتوکلو گلینی شرقین!
ظالمه یالوارما ،بوینونو بوکمه،
آزجا آچما داها علینی شرقین.
چؤکدوسه اورتایا هیجران ،آغلما،
اولدوسا ائللرین ویران ،آغلما،
وئردینسه سن بیر چوخ قوربان ،آغلما،
بیازلتما سیاه تئلینی شرقین.
او شیمدی اینلهین ناشادلرینل،
او قلبیندن قوپان فریادلرینل،
او ایگید چؤهرری اؤولدلرینل،
پارچال ،یاخ قارا تولونو شرقین.
باخ یئنه جوشویور آخان چایلرین،
“قالخ” دئیه سسلییر هیمالیلرین.
اینان کی ،قوینوندا عصیاندیر یارین،
آیدین ائت عصیانل یولونو شرقین.
سیلکین ،تا قیریلسین دمیر قفهسین،
ثروتین ایشلتسین “حاق” دئین سسین،
ظالم دوشمنلری یاخسین نفهسین،
قالدیر یوکسکلره یولونو شرقین.
ائی پارچالنمیش شرق ،ائی گؤزل آنا،
بنزه دنیزلرده قوپان توفانا،
آجیز یوخ ،جسور اول ،هایقیر دوشمانا،
ازمهسین اینلهین ائلینی شرقین!

یارین*
)شرق اوچون(
خزان پنجهسینده سارالن گوللر،
شوبههسیز ،شنلنیب گولهجک یارین.
هسرتله چیرپینان خسته کؤنوللر،
پک دادلی نشهلر سورهجک یارین.
قیریلجاق کیرلی ،دمیر قفسلر،
داها گلمهیهجک او یانیق سسلر،
قارانلیقلرداکی اینلهین کسلر
یاشلی گؤزلرینی سیلهجک یارین.
شرقه حؤکم ائدرکن قابارلی اللر،
قؤنچهلر وئرهجک سولوق عمللر.
بیر شنلیک گؤرمهین او ایسسیز ائللر
سادت نه ایمیش ،بیلهجک یارین.
* یارین – ساباه

الویدا ،باکی!
)تورکوستانا گئدرکن(
الویدا ،ائی موشفیق آنا ،الویدا…
بو آندا قلبیمده نه درین غم وار،
ایچیمده بیر سیزی ،گؤزومده نم وار،
الویدا ،ائی موشفیق آنا ،الویدا…
سنده کئچیب گئتدی ایگیرمی دؤرد یاشیم،
بیر زامان بلدان چیخمادی باشیم،
سن اولدون همدمیم ،دردلی یولداشیم،
لیللر سؤیلدین مانا ،الویدا…
من سانا یاد دئییل ،دوغما اوغولدوم،
اؤز قانیندان گول یاخاندا دوغولدوم،
گوناهیم“ ،جان” دئدیم سانا ،قووولدوم،
آجیمادین بو قوربانا ،الویدا…
یوخ اولدو چمبرکندی* گؤزلردن،
باتیب گئتدی پیرونزلی* ایزلردن،
کیم نه آنلر بو چارپاشیق سؤزلردن،
بونلر بیر خاتیرات مانا ،الویدا…
بیر زامان قوینوندا من ده یاشادیم،
سوکاکدان-سوکاکا** سسلندی آدیم،
بیلمم سؤنجکمی سندکی یادیم؟
بلکه ده دؤنمم سانا ،الویدا…
باخ نه دئییر یئنه بو جوشغون خزر،
قوینوندا شیمالدان گلن یاد گزر،
بو بیر درد کی ،منی اؤمرومجه ازر،
سالیر منی حالدان-حال ،الویدا…
* چمبرکند ،پیرونزهلی – باکی محلهلری
** سوکاک – کوچه

اوزاقدا قارالیر قیزلر قالسی
سؤیلر کی ،باشیمین چوخدور بلسی،
نئرده اؤز اوغولو ،ایگید بالسی،
آجیسین دوشدوگو اودا ،الویدا…
منیم گوناهیم یوخ ،منی باغیشل،
چوخ چارپیشدیم ،دوشدوم توفانل ،قیشل،
بزن سلم گؤندر سن ده بیر قوشل
گئتدیگیم یئر تورکوستانا الویدا…
الویدا ،ائی گؤزل باکی ،الویدا!
ساغلیقل قال ،سون سؤزوم بو ،الویدا!..

گیجگینه
I
من کریمین ساحلینی
گزیب-گزیب دولشدیم.
یاشیل ،دیلبر تپهلردن،
اوجا داغلردان آشدیم.
یالی بویو قارا دنیز
دالغالنیب کؤپویور.
ساحلدکی گیجگینهنین
اتییندن اؤپویور.
گتیررکن سولر دیله
ساحلدکی داشلری،
گیجگینهنین گؤزلرینده
ساللنیر گؤز یاشلری.
گیجگینه ،او ماجرالر
یاوروسونون بئشیگی،
قارا دنیز ساحلینده
توقای خانیم کؤیوشو.
کؤهنه سارای لیوادیا
ساغ بؤیرونده تیکیلی.
باغ باشیندا ساندالیانین
قریب بوینو بوکولو.
سول بؤیرونده اوچوب گئدن
بیر فیرلنقیج یوواسی.
کئچن عصرین کئچیب گئدن
گؤزو یاشلی دورناسی.
گیجگینه ،او دیلبر قیزین
آدلدیغی تپهلر،
ماهنیسینی دینلر ایمیش،
دردین بیلن لپهلر.
توقای ،یالی بوینوندا بیر
بؤیوک تاجیر سانیلیر.
هر یاندا آد قازانمیشدیر،
هر طرفده آنیلیر.
اونو بلکه ایمپئراتور

بؤیوک بیلیر ،تانیردی.
اوتاغیندا سیلسیلهلر،
چیلچیراقلر یانیردی.
آدلی خانلر ،بیزادهلر،
کنیازلردان قوناغی.
هؤکموندیدی داغلرداکی
قاچاقلرین ییغناغی.
“قیز سالونو” سوسلنیردی
اسیر دوشن قیزلرا.
ساف آلتونلر سسلنیردی
کیسهلرده یوزلره.
شرق ائلیندن گلن قیزلر،
ساتیلیردی بیلره.
عکس ائدیردی گؤز یاشلری
اولدوزلرا ،آیلرا.
زؤوقو اوچون بوتون قوللر
صرف ائدیردی اؤمرونو.
تورپاقلری چئینهدهرک،
کئچیریردی امرینی.
قارا دنیز ،قارا دنیز
کؤپوروردو ،جوشوردو.
گمیلرله گلنلرین
ایمدادینا قوشوردو.
گلن قوللر بوینو بوکوک
سالملرکن ساحلی،
او مولووس* گئجهلرین
کیلیدلنیردی دیلی.
II
گیجگینه ساحل بویوندا
بیر بالیقچینین قیزییدی،
گؤزلری گؤی دنیز رنگی،
یاناقلری قیرمیزییدی.
* مولووس – لکلنمیش ،موردارلنمیش.

او هر گون آخشام چاغیندا
چیخاردی ساحل دوزونه،
گؤی دنیزدن اسن روزگار
تؤکردی ساچین اوزونه.
اوندا بیر تاتار قیزینین
محضون ،دیلبر اوزو واردی،
گیزلی سئوگی اولدوزونون
گؤزلرینده ایزی واردی.
بزن سورار دالگالردان
سئودیگینین دوراغینی.
دالغاجیقلر گلیب دیله،
وئرمدیدی سوراغینی:
– خاسای ،خاسای ،ایگید خاسای
دنیزلرین ائلچیسیدیر.
گلمهیهجک سنه بو آی،
اوزون یوللر یولچوسودور.
خاسای یوخسول بیر تاتاردی،
سورممیشدی گنج اؤمرونو.
اوموزوندا داشیییردی
توقای خانین هر امرینی.
گمیده بیر موزدور کیمی
چاپالییب دوراردی او.
بزن جوشغون دالغالردان
گیجگیننی سوراردی او.
تیترک ،دورغون گؤزلریندن
سیجاق اینجیلر داماردی.
سئودیگینی سالیب یادا
ساحللری سالملردی…
او زامانلر قارا دنیز
فیرتینالی ،بورالییدی.
سولر جوشغون ،اسبیدی،
داشقین قلبی یارالییدی.
اوزرینده اسن یئللر
کؤپوروردو توفانینی.
گمیده هیچقیران قوللر
جوشدوروردو عصیانینی.

ساحلده سرت قایالری
کؤکوندن ییخماق ایستردی.
قان لکهلی بو یاللری
عصیانل بوغماق ایستردی.
III
یئنه یئلکنلی بیر گمی،
یاخینلشیردی کؤرپویه.
اسیرهلر گلدی دئیه،
گؤیلرین آرتیردی غمی.
توقای خانین گؤزلرینده
سار آلتون پاریلتیسی،
گلنلرین اوزلرینده
هیجران یاشی ،الم یاشی.
زنجیرلنیب آپاریلدی
توقای خانین سارایینا.
گؤی سرولر سس وئردیلر
زنجیرلرین هارایینا.
قیز سالونو دولدو یئنه
شرقین یئتیم قیزلرییل.
اینلهیهرک ساتیلدیلر،
دللللرین سؤزلریله.
IV
بیر گون یئنه گیجگینهنین
دردلری جوشدو ،چاغلدی،
چیخدی قالین اورمانلیغا
گیزلی آغلدی ،آغلدی.
بیر آرالیق توقای خانین
قیز اوولیان اووچوسو،
قارشی چیخدی گیجگینهیه
اولدو اونون آلیجیسی.
قیز چیرپینیب قارشی دوردو،
چوخ یالواردی ،چوخ آغلدی.
فقط توقای خانین قوردو
توتدو قوللرین باغلدی.
قاچماق اوچون یولو باغلی،
یئتمزدیلر هارایینا.

دوشدو علی ،قولو باغلی
توقای خانین سارایینا.
او سئودالی کریم قیزی
دوشدو قیزلر سالونونا.
دردلی گئجهلر اولدوزو
بوروندو غمدن دونونا.
باخدی باش اوجوندا دوران
توقای خانین گؤزلرینه.
دلی ،چیلغین مجلیس قوران
کنیازلرین اؤزلرینه.
بیر یاندا قول اسیرهلر،
بدنلری بوتون چیلپاق.
بیر چوخونون اوموزوندا
قامچیلرین قویدوغو داغ،
قیوریلیبلر ایلن کیمی،
آتشده قیوریلن کیمی.
اسیر دوشن گیجگینهنین
سارای دولندی باشینا.
حئیران-حئیران باخیب دوردو
توتولدو هپ گؤز یاشینا.
اوریینده سئودیگینین
گوناهسیز عشقی جانلندی.
آتاسینی سالیب یادا،
قیوریلدی ،قیوریلدی ،یاندی.
او شیمدی بیر اؤلو کیمی
زاواللی ،بوینو بوکولو.
یورغون پریشان تئللری
آچیق اوموزا تؤکولو.
باخییور بیر دورنا کیمی
گؤزلرینده پاریلتیلر.
عکس ائدمز قولغینا
سارایداکی گورولتولر.
توقای خانین داماریندا
ائهتیراس جوشدو ،قاینادی،
باخیب دیلبر گیجگینهیه
زؤوقو یئریندن اوینادی.

امر ائلهدی دوران قول
آپاریلسین اوتاغینا.
او هر زامان هازیرلنمیش
اسیرهلر یاتاغینا.
کنیازلرین علینده مئی
اویناداراق گولوشدولر.
سونرا دوروب زنجیرلنن
گؤزللری بؤلوشدولر.
ایلن کیمی قیوریلراق
هره چکیلدی بیر یانا.
دوداقلر کینلی ،مؤهتریس،
دامارلر گلدی هیجانا.
هر بوجاقدا ،هر گوشهده
یوکسلدی ناله ،هیچقیریق.
ات چیگنهین دیشلریندن
اوزلر اولدو قیریق-قیریق.
V
توقای هله گیرممیشدی
او زنجیرلی اوتاغا.
گیجگینه بیر سول باخدی،
بیر ده قانلی یاتاغا.
پنجرهیه یاخینلشیب،
باخدی ساحل بویونا.
آی نورونو سپیردی
گؤی دنیزین سویونا.
گئجهلرین دردلی یئلی
خفیف-خفیف اسیردی.
گیجگینهنین غیر قئیب علی
اومیدینی کسیردی.
دالغالرین اینیلتیسی
اولدوزلرین آتشی،
سئودیگینی خاتیرلتدی
آیین سولغون باخیشی.

او بیر هفته بوندان اول
ماوی گؤزلو او دیلبر
بیر گئجهده ددلشیردی
سئودیگیله برابر.
خاطرهلر خیال کیمی
گلیب کئچدی گؤزوندن.
او ،آیریلماق ایستمیردی
سئودیگینین ایزیندن.
قلبیندکی قیریق-تؤکوک
عمللری دیریلیردی.
او زنجیرلی حیات اونا
بیر جهنم گؤرونوردو.
بلکه داها سون اولراق
اومید اونا گولمز ایدی.
بلکه داها خاسایجیغی
اونو گؤره بیلمز ایدی.
او یاشاماق ایستر ایدی،
او یاشاماق ایستییردی.
تالئ اونا سون اولراق
قانلی بیر یول گؤستریردی.
دوداقلرین چئینهیهرک
آجی-آجی دوشونوردو.
او آندا بیر گوموش خنجر
گؤزلرینه ایلیشیردی.
آلیب باخدی ،هنوز قانی
سیلینممیش دوروردو.
توقای اونو اسیرهلر
سینهسیندن ووروردو.
او آن ایدی یان اوتاقدان
بیر اسیره اینلهدی.
قالخیب-ائنن نفهسینی

دیلسیز گئجه دینلهدی.
او آن ایدی توقای خانین
گورلو سسی یاخلشیر،
او گوناهسیز قیزجیغازین
سون نفهسی باغلشیر.
بوتون اؤمرو گؤمولسونمو
جاوان ایکن تورپاغا؟
یا دؤنسونمو یاتاقلردا
چیگننن بیر یاراغا؟
یا دؤنهرک بیر ایگیده
اونا قارشی دورسونمو؟
قان داملیان پولدجیغی
سینهسیندن وورسونمو؟
قرار وئردی ،گؤزلرینده
قان ایزلری اوینادی.
اوریینده قودوز کیمی
بیر اینتیقام قاینادی.
قان لکهلی پولدجیغی
باسدی یومشاق قوینونا
ساچلرینی داغیداراق
دوزدو بیاز بوینونا.
توقای گیردی ،گؤزلرینده
وحشی زؤوقون نشهسی،
گیجگینهنین ایشوهلرله
بویالییدی چؤهرهسی.
قارشیلییب توقای خانی
سوروکلهدی یاتاغا،
بو آندا بیر دلی فریاد
عکس ائیلهدی اوتاغا.
بیر آه چکیب دوشدو یئره
اینلهیهرک توقای خان،

آخدی بیاز یاتاغینا
کین پوسکورن قیزیل قان.
– وورولموشدور توقای – ،دئیه
سس-کوی دوشدو سارایا.
بوتون قوللر ،اسیرهلر
قوشولموشلر هارایا.
گیجگینهنین قلبی قودوز،
قان چؤکموشدو گؤزونه.
دلی کیمی باخمادایدی
گلنلرین اوزونه.
علیندکی خنجریندن
داملییردی قیزیل قان،
یوخسوللرین گؤز یاشیندان
لختالنمیش رزیل قان.
ذاتا Žبؤیوک پاشالرین،
کنیازلرین ،بیلرین،
ذاتا Žبوتون تورپاقلرین
دنیزلرین گؤیلرین.
تاریخلرله ساویردیغی
قان گؤز یاشی دئییلمی؟
سلطانلرین ایچدیگی مئی
حاقسیزلرین آل قانی
کؤلهلرین گؤز یاشیدیر
اسیرلرین فغانی.
توقای خانی هپ بولشمیش
گؤرونجه آل قانینا،
بوتون سرخوش کنیازلرین
قورخو دوشدو جانینا.
اسیرهلر ،بوتون قوللر
سارایا کین ساچدیلر.
او کؤلهلیک زنجیرینی
قوللریندان آچدیلر.
او زاماندان توقای خانین
قیز سالونو بوش قالدی

او یوزلرجه قیز چئگننن
وحشی سارای لوش قالدی.
گونلر کئچدی ،آیلر اؤتدو،
بیر چوخ ایللر دولندی.
قارا دنیز ساحللری
قیزیل قانل بولندی.
بیر گون دلی بیر زلزهله
قوپدو ،یئرلر سیخیلدی،
او مؤهتشم شن سارایلر،
او قاپیلر ییخیلدی.
او زاماندان او یئرلره
دالغالر باش اییرلر.
یاواش-یاواش گیجگینهنین
ساحلینه دییرلر.
او زاماندان او سارایدا
گیجگینهنین یادی وار.
گیجگینه یوخ ،یالنیز اونون
شن دیللرده آدی وار…

“پوتیومکین”
)تاریخی پوئمادان بیر پارچا(
قارا دنیز قارا گؤزلر کیمی دالغین ،قایناشیر،
اوزرینده اسن چیلغین روزگارلرل اویناشیر.
اوفوق قارا دومانلردان بیر چادرایا بورونموش،
گؤی اوزوندن آخیب گئدن او سئودالی ،او گوموش
آی سولرین گؤی باغرینا سولغون بیر نور سپیور،
دالغاجیقلر اوینادیقجا ،قارا دنیز کؤپویور.
بیر فیرتینا موژدهسی وار اوفوقلرین گؤزونده،
قاسیرغالر رقس ائتمهده گؤی دنیزین اوزونده.
“پوتیومکین”این پولد دؤشو آغ کؤپوکلر ساچاراق،
ایرللییر گؤی سولرین باغریندا یول آچاراق…
ایرللییر… سسلنرکن سولر اونا قیزییور.
ایرللییر… دالغالرین هوجومونو پوزویور،
ایرللییر… گوونهرک ایچیندکی عصیانا،
دؤیوش گرمیش پولد دؤشلر فیرتینایا ،توفانا…
ایچیندکی بهریونلر آند ایچهرک دریندن،
قوپارمیشلر او دیک باشلی لئیتئنانتی یئریندن،
آلمیش اله “پوتیومکین”این سوکانینی اوسیانکار
بهریونلر ایلک اولراق او ییرتیجی ،جاناوار
لئیتئنانتا قیزغین هوجوم آتشینی آچمیشلر،
قارا دنیز سولریندا دلی بیر کین ساچمیشلر.
او اوسیانکار “پوتیومکین”این ایلک آچدیغی آل بایراق،
ایلک اولراق “شاها” عصیان تئللرینی ووران او،
ایلک اولراق وحشیلییه کؤکس گریب دوران او،
او قهرمان “پاتیومکین”این چلیک قلبی دؤیونور،
قارا دنیز اونون اؤلمز قورورویل اؤیونور،
آلمیش اونو کؤپوک ساچان دلی مغرور قوینونا،
سالمیش اونو قاسیرغالر ،فیرتینالر اوینونا.
بوراخدیغی قارا ،قالین دومانلردان یاس داملر،
آل بایراغی اؤپن یئللر ساحللری سلملر...

سلیم خان
)تاریخی پوئمادان پارچالر(
چئچئنلی ا.پ-یه
خیالیمدا یئر ائتمیش،
ایختیار داغلرینیز
سنینله گزدیگیم او،
بختیار داغلریمیز…
گیریش
او زامان کی ،قافقازین ایختیار داغلرینا
اوفوقلرده آغ باشلی قارا دومان چؤکویور،
او زامان کی ،بولودلر شیمشکله اؤپوشهرک،
آخیب گئدن آرغونا گؤز یاشینی تؤکویور،
او زامان کی ،گؤزونو قیرپاراق نازلی گونش،
یاسلنیر یاواش-یاواش قوجا داغلر آردینا،
او زامان کی ،قانادین چارپاراق هر یئتیم قوش
چکیلیر اورمانلیغا ،گؤی بوداقلر آردینا،
او زامان کی ،گولوزلو دیلبر چئچئن قیزلری،
دؤنرلر آددیم-آددیم بولقلرین باشیندان،
کؤپوکلرله قاینایان ایرماقلرین باشیندان،
دوداقلریندا چینلر اودلو چئچئن ماهنیسی.
چئچئن ماهنیسی
آیلی-ل-یالی-آیلی-ل-والی
یالی-ل-آیلی-والی-ل-آیلی…
دوداقلریندا چینلر اودلو چئچئن ماهنیسی.
او زامان کی ،قهرمان ،ایگید چئچئن ائللری
دوغما یوردون سئویملی تورپاغیندا سوروندو،
اوندا دمیر هاسارلی وئدونولون یوللری
چار گؤندرن آغ آتلی کازاکلرل بوروندو.
او گونده کی او جللد پولکوونیکین چکمهسی
دیدی بیزیم چئچئنین تورپاغینا ،داشینا.
او زاماندان سلیم خان دوغما یورددان آیریلیب،
دیرماندی او ووقارلی ،قوجا داغلر باشینا.
اونون یومشاق یاتاغی قارا داشدی ،تورپاقدی،
توک یاستیغی کؤتوکلر ،ماوی گؤیلر یورغانی.
آجاندا چئیندیگی ساری ،سولغون یارپاقدی،
ایچدیگی سو چؤللرین یاغمور گؤزلو دومانی.

او زامان کی ،دومانلر تؤکولوردو داغلرا،
یوکسلیردی درهدن آج قوردلرین سسلری.
او چینینده توفنگی چکیلیردی داغلرا،
بوراخمازدی یاخینا اونا دوشن کسلری.
چوخ گئنئرال ،پولکوونیک دوشدو اونون ایزینه،
امر ائلهدی سلیم خان یوواسیندا توتولسون،
لکین او اوریینی آلراق اؤز دیشینه
کیمسنی بوراخمازدی اوزرینه آتیلسین.
او زامان کی ،تالنمیش ،مخمر دونلو اوباسی
ظالملرین علیندن گیزلی-گیزلی یاناردی،
اوندا بیزیم سلیم خان قاچاقلرین باباسی
باشی قارلی داغلرین زیروهسینه قوناردی.
آیلی-ل-والی-آلی-ل-والی…
دینلرکن بو ماهنینی ،باخدیم ،چئچئن داغلری
قافقاسلرین پوزولماز قورورونا بوروندو.
منه نقل ائدر کیمی تیترهین دوداقلری،
گؤزلریمده سلیم خان یاپینجیدا گؤروندو.
او بزن وئدونولون یوللریندا آت اوستده
درهلردن آدلییب ،تپهلره دیرمانیر،
بزن ده قارتال کیمی سن ایکی قاناد اوستده
شاهینلرین قوندوغو زیروهلره دایانیر.
گئجهلر گؤزلرینه اویغو گیرممیش دئرلر،
ساعتلرجا باخیرمیش کندی دوغما یوردونا.
اوزاقمیش خوراچویدان اونون گزدیگی یئرلر،
وئررمیش آرخاسینی قارلی داغلر آردینا.
من گؤرمدیم بونلری ،منیمچین بیر ایختیار
تیترک دوداقلرییل سؤیلمیشدی چئچئنده،
سلیم خانی تانییان ،ایستهین هر بختیار
سورسون داشا ،تورپاغا خوراچویدان کئچند…
بیر گون یئنه ریاکار ،اوزون دیللی بیر چئچئن
خاین دیلین اوزادیب یالتاقلندی مارشال،
دئدی – :یاتما بو گوجه ،داغلردادیر ،سلیم خان…
یئنه بیر تور قورولدو او چئچئنلی قارتال.
چالیندی تونج ،بارابان اوردو دؤندو دنیزه،
زنجیر کیمی ساردیلر دؤرد طرفی ،دؤرد یعنی.
سلیم خانین پاپاغی گؤروندو داغ باشیندا
مارشال آغزی کؤپوکلو ،گؤرونجه سلیم خانی
– دور! – دئدی – ،قاچامازسان ،قیمیلدانما ،تسلیم اول.
یوخ سنه آرتیق آمان ،هونرین وار ،چیخ اوزه.
سنی او اؤیوندوگون ،دوردوغون دیک قایادان
بیر قارتال کیمی آلیب فیرلدارام دنیزه.
سلیم خان گولومسهدی – :هایدی ،قوچاق مارشالیم،
آل اوردونو ،چکیل گئت ،جان-باشین سیزلمادان.

سن اؤزون قورخ ،یاتدیغین او قارا گئجهلرده
باخ یاستیغین آلتینا ،یوخمو اوردا سلیم خان.
ایگید مارشال ،اورماندا چوخ قوربانلر گؤرموشم.
کی ،اونلری یالنیز بیر قورد بالسی هورکودور.
چوخونو گؤز آچینجا دیک آلنیندان وورموشام،
بو باشیمدا گؤردوگون ایگید چئچئن بؤرکودور.
آخماق او دلی شاهدیر کی ،سنی قویموش حاکم
حاقسیزجا حؤکم ائتمهیه بو چئچئن ائللرینده.
هایدی باشل ،باخالیم ،قورخاق کیمدیر ،قوچاق کیم؟
هونرلیسن ،سن دایان او دوردوغون یئریند…
چالیندی تونج ،بارابان ،هوجوم امری وئریلدی.
سس دوشدو او دومانلی ،قوجا ،کسکین داغلرا،
هر کس ساندی کی ،آرتیق ایگید قارتال وورولدو،
سلیم خانسا گوونیب اوجا ،کسکین داغلرا،
نیشان آلدی مارشالین دلی مغرور باشینی،
ووروش داها توتمادی ،سریلدی مارشال یئره،
آغ آتلی کازاکلرا اود دوشدو بیردن-بیره،
اوندا چئچئن داغلری چاتدی گرگین قاشینی،
سلیم خان گولومسهییب یاپینجییا بوروندو،
آتدی دمیر چینینه جان یولداشی توفنگی.
کنیازلرا اود ساچان چئچئنیستان قاچاغی
اوجا ،قارلی داغلرین دیک باشیندا گؤروندو…
خاراچوی
خاراچوی ،خاراچوی ،دیلبر خاراچوی،
قاچاق سلیم خانین دوغما یوواسی.
داغلرین باغریندا آتمیش گؤیه بوی،
ایگید چئچئنلرین یاشیل اوباسی.
اطرافی دومانلی داغلرل موهات*
اوستونده بولودلر قانادلی بیر آت،
دومان اوچمادادیر دیک زیروهلره،
بیر یعنی باشلری دؤندرن دره.
درهنین قلبینده گؤز یاشی چاغلر –
قایالردان سیزان سرین بولقلر.
قافقاسین ان گؤزل ،دیلبر گؤروشو،
بو قوجا داغلر کی ،اوردو یوروشو
کیمی دوزولموشدور آرخا-آرخایا.
اوچرومون باشیندا دوران هر قایا
مغرور بیر گؤرکمه بورونوب دورور،
تورپاغیندا قورور ،داشیندا قورور،
باخدیقجا اینسانین قلبی دؤیونور.
دونیایا ایشوهلر سالن داغلرل
اؤیونور بو قوجا قافقاس ،اؤیونور.
خاراچویدا سلیم نجیب و یوخسول
* موهات – اهاته اولونموش

بیر گنج تانیلیردی ،گؤرنلر دئیر،
اؤمرونده وئرممیش هاقسیزلیغا یول،
کیمسهدن مرهمت اومماز ،باش ایمز،
ارلر مجلیسینده اؤزونو اؤیمز.
آتیلمیش زحمته اون دؤرد یاشیندا،
بیر بؤیوک عائله واردی باشیندا.
او قوجا باباسی ساچ-ساققالی آغ،
سلیمی اؤزونه سانیردی دایاق.
علینده دوخسان بئش ایللیک بیر اسا،
هر آخشام گؤزلردی اونون یولونو،
تارلدان دؤندوگو بیر آز گئج اولسا،
تیترک اللرینی قالدیریب گؤیه،
ایگید نوهسینه دعا اوخوردو،
قاشلرینی چاتیب یول باخیردی.
او هر آخشام بولق اوسته کئچنده،
گؤزل قیزلر اونا قاش-گؤز آتاردی.
اؤزونو سئودیرمک اوچون چئچئنده
گؤزللرده بؤیله بیر عادت واردی.
بیر چوخو اورکدن اونا مفتوندو،
بوتون گنجلیک اونا بلکه مدیوندو*
سلیم خان ،سلیم خان – ایگید بیر اوغول
گؤرمک ایستمزدی چئچئنلینی قول.
زؤوقونو اوخشاردی هر توتن باجا.
آناسی آلتیمیش یاشلی بیر قوجا،
سلیم خانل هر گون چؤلده برابر
گاه توخوم سپردی ،گاه شوملردی یئر.
باجیسی فاطمه هر گون گونورتا
علینده دوز ،چؤرک ،یاغ و یومورتا،
یالین جیغیرلردان کئچیب او تایا،
آپاریردی اونلر اوچون تارلیا.
ترلی سئوینجلرله ،شن گولوشلرله
هامیسی بیرلیکده ائدردی ناهار.
بؤیلهلیکله هر ایل گلیب کئچردی
داغلرین قلبینده آچان بیر باهار…

* مدیون – بورجلو

سورگون
بیر گون چاردان امر اولوندو
آغ آتلی بیر قازاغا،
خبر وئرین ،چئچئن یوردو
کؤچورولسون اوزاغا!
یاییلرکن آوللرا
کین دولوسو بو خبر،
چاتیب دوردو قاشلرینی
هر چئچئنلی ایگید ار.
قلبی قیریق آننهلرین
دولدو یاشلر گؤزونه،
ایختیارلر باخیب دوردو
ایگیدلرین اوزونه.
ناسیل اولدو چار نامینه
بؤیله امر وئریلدی؟
چئچئنلرین سورگونلوگو
ندن روا گؤرولدو؟
بیر قانونمو دوغما یوردو
ترک ائلهسین چئچئنلی؟
تانری بیزه چوخمو گؤردو
بو تورپاغی ،بو ائلی؟
بیز کؤچموروک اوزاقلرا،
مسکنیمیز بو بیزیم.
یئر وئرمریک کازاکلرا،
تورپاق بیزیم ،سو بیزیم…
خبر چاتدی پولکوونیکه
امره قارشی چیخمیشدان.
بیر آز کئچدی اوچ آتلی
کازاک ائندی یوخوشدان.
بو چئچئنلی خاین ظابط،

بایقوش کیمی اوغورسوز.
هایقیرینجا سوسدو بوتون
چولوق ،چوجوق ،گلین ،قیز.
قورناز ظابط علیندکی
کسکین امری اوخودو،
آننهلرین آغ تئلینه
قارا لچک توخودو.
چارین امری بودور دئدی:
هایدوت چئچئن ارلری،
آلیب پوزغون آننهلری
ترک ائتسین بو یئرلری!
یئتر آرتیق بو اؤلکهنین
واری ،یوخو تالندی
یئتر آرتیق چئچئنلیلر
قولدورلوقل دولندی!
– بیزمی قولدور؟
– اوه ،یاراماز!
– سنده چئچئن قانی یوخ!
– بو تحقیره دایانیلماز!
– ظلم ائوینین سونو یوخ!
بیزمی چاپدیق بو اؤلکنی،
یاخود کازاکلر ،روسلر؟
بو بؤهتانا دایانیرمی
کازبئکلر ،ائلبروسلر؟
بوتون بیر کند دالغالندی
دنیز کیمی داشدیلر،
امر اولوندو کازاکلرا
هپسی آتش آچدیلر.
قوپدو قانلی بیر فیرتینا،
اؤلوم حؤکمو وئریلدی.
قارشی دوران ایگید گنجلر
بیر-بیر یئره سریلدی.
آننهلرین کؤکسو آچیق
قان لکهسی دؤشونده،

توتولموش بیر هیچقیریغا
اؤلنلرین باشیندا.
ایختیارلر سینهسینده
اوچ یوز ایللیک اودلو داغ.
ساچلری قانلی ،گونشه
ائتمدیدی الویدا…
آخشام چؤکدو ،ماوی گؤیلر
پرده چکدی اوزونه،
بیر هیچقیریق قوندو آخان
پینارلرین گؤزونه.
“کؤچ ائدنلر” یاواش-یاواش،
یول اوستونه چیخدیلر.
یاشیل ،دوغما یوردلرینا
سون باخیشل باخدیلر.
ایختیارلر دوشدو اؤنه،
چولوق-چوجوق هپ یایا.
قیز ،گلینلر دؤنه-دؤنه
باخیردیلر آرخایا…
یول آلدیلر انگینلره
بو داغیلمیش دستهلر.
یوللردا جان وئره-وئره،
گؤز یوموردو خستهلر.
دول قالنلر گؤزو یاشلی
سلملردی داغلری.
آندیلر هپ بایقوشلرا
بوراخیلن باغلری.
بیر ایختیار چیخیب باخدی
بیر تپهدن گئرییه،
گؤردو یانیر اود ایچینده
گؤی ارییه-ارییه.

سون اولراق یانان یوردو،
هسرتله سلملدی،
گؤزلریندن ایکی دامل
اود دامجیسی داملدی.
چارین امری بویموش – دئدی
دوغما یوردو بوراخ ،گئت
نئرون اولسا بئله آرتیق،
یاشاماز بو سلتنت…
دئیه گؤزدن قئیب اولراق،
توز ایچینده ایتدیلر.
تالئ اوچون اوفونلری
دولشاراق گئتدیلر…
***
خوراچوی ،خوراچوی ،دیلبر خوراچوی،
ایگید چئچئنلرین دوغما یوواسی،
داغلرین قوینوندا آتمیش گؤیه بوی،
زحمت سئونلرین یاشیل اوباسی…
اطرافی دومانلی داغلرل موهات،
اوستونده بولودلر قانادلی بیر آت.
دومان اوچمادادیر دیک زیروهلره،
بیر یعنی باشلری دؤندرن دره.
درهنین قوینوندا گؤز یاشی چاغلر –
قایادان فیشقیران بوزلو بولقلر.
قافقاسین ان گؤزل ،دیلبر گؤروشو،
بو قوجا داغلردیر اوردو یوروشو.
کیمی دوزولموشدور آرخا-آرخایا.
اوچوروم باشیندا دوران هر قایا،
مغرور بیر گؤرکمه بورونوب دورور،
تورپاغیندا قورور ،داشیندا قورور.
باخدیقجا اینسانین قلبی دؤیونور،
چیچکلی داغلرل ،قارلی داغلرل
اؤیونوب بو قوجا قافقاس ،اؤیونور.

آغ ساچ بیر ایختیار نجیب و یوخسول،
اؤمرونده وئرممیش هاقسیزلیغا یول،
کیمسهدن مرهمت اومماز ،باش ایمز،
ارلر مجلیسینده اؤزونو اؤیمز.
آتیلمیش زحمته جاوان یاشیندا،
بیر بؤیوک عائله واردی باشیندا.
او اؤز زهمتیله خوش دولنیردی
سلیمی اؤزونه دایاق سانیردی.
اوندان کیچیک اوغلو سلطان موراددی،
اوغوللر اوغول یوخ ،آلوودو ،اوددو.
سلیمخان ،سلیمخان ایگید بیر اوغول،
گؤرمک ایستمزدی چئچئنلینی قول.
او دا جوجوقلوقدان داغلرا مفتون،
ائلینه مرهمت ،شفقت دیلردی.
اونو سسلییردی کؤپوکلو آرغون،
هاقسیزلیغا قارشی سوسماز بیر اردی.
گؤرونجه یوردونو اودلر ایچینده
قلبی چیلدیریردی ،جوشوردو قانی،
قالیرکن وئدئنو یادلر ایچینده
دامارریندا آشیر-داشیردی قانی…
او آچیق گؤروردو چئچئنده هر گون
یوخسول کندلیلرین تالندیغینی،
دویاردی ،آت اوستده کئچنده هر گون
گؤیلرین باشینا دولندیغینی.
بزن وئدئنویا دوشنده یولو،
گؤزلریندن نیفرت اودو یاغیردی.
تالنمیش گؤررکن ساغی و سولو
هسرتله داغلرا دوغرو باخیردی.
او زامان وئدئنو مؤهکم بیر قال،
اوردا پولکوونیک اولوردو ساکین.
داغلر باش اییرکن او “آغ قارتال”
چئچئن اؤلکهسینه سالیردی بیر کین.
اوردا حیات واردی :دوخان ،رئستوران،
سرخوش ظابطلرین اللرینده قان،
قان دولو قدهلر سسلنیردیلر.
چئچئن قانی سوروب بسلنیردیلر.

اوردا فاهیشهلر ،شانسونئتکالر…
چالغین دوخانلردا قیامت قوپار.
اوردا اورکئسترو ،کلوب ،کازینو،
ایلنجهلر یوردو ،سیسلی وئدئنو،
هر گون زؤوق ایچینده آتیلردی هپ.
اوردا پولکوونیکین بوساتی واردی.
جنته اوخشار بیر حیاتی واردی.
اوردا کازاکلرین قوردوغو مجلیس،
چار سولداتلرینین سوردوغو مجلیس.
اوردا چئچئنلرین آلینمیش حاقی
قولدورلر الیله چالینمیش حاقی
اوردا نیکولیین بویروغو واردی،
کین ساچان دلی بیر “قویروغو” واردی.
هؤکموندیدی بوتون چئچئن یوردلری،
ییغاراق باشینا بیاز قوردلری،
او “دلی قارتالین” وحشی قوربانی
تالییردی بوتون ائلی ،اوبانی.
اورادا چئچئنلر آغلر دوروردو،
درهلر سسلنیب ،داغلر دوروردو.
دومانلر آجیقلی ،یئللر آجیقلی،
تئرئکده قودوران سئللر آجیقلی!
درهلر قورخولو ،اوفوقلر قانلی،
انگینده قاش چاتان داغلر دومانلی.
سان بیر فیرتینایا توتولجاقدی،
اؤلومله قووغویا آتیلجاقدی…

یاریمچیق قالمیش شئیر...
او زامانلر چوجوق ایدیم ،طبیعتین قوینوندا
تام آسوده یاشار ایدیم ،تانیمازدیم ایستیبداد.
فیرلناردیم دایم کؤنلوم سیخیلمایان یئرلرده،
آدیم آلماس ،قورخو بیلمز ،شجاعتلی بیر اؤولد.
خوش سؤزلرله آتام ،آنام ائوده منه هر زامان
هپسیندن چوخ ننم ،بابام ،نسیهتلر ائدردی.
دامداباجا بیر دیو ایمیش سککیز باشلی ،قوجامان،
هر بیر کس کی ،دیندار اولماز ،اونو یئیر – ،دئیردی.
گؤی گورولدار ،شیمشک چاخار ایفریتهلر یئرینده،
آج یالقوزاق گؤزو سانکی قارانلیقدا گؤیرمیش.
آزاندا ،دیو چؤلده قالن چوجوقلری بوغازلر،
تانری بیلمز ،راحت دورماز اینسانلری یئیرمیش...

بولودلر
لئرمونتوودان ایقتیباس
ائی لجیورد گؤیلرین ابهدی یولچولری،
میروارید زنجیر کیمی اوفوقلر آشارسینیز.
سیزدمی منیم کیمی دوغما ،عزیز وطندن
قووولدونوز ،اونونچون جنوبا قوشارسینیز؟
کیمدیر قووان سیزلری ،تالئمی ،یا قرارمی؟
و یا گیزلی بیر هسرت ،آچیق بیر قرهزمی وار؟
یوخسا بو گئنیش گؤیلر گزمهیه سیزه دارمی؟
گئنمی آخشاملردا شیطانلرین بزمی وار؟
یوخ ،یوخ ...سیز بو بهرهسیز تارللردان بیقدینیز،
اونون اوچون اوزون بیر یولچولوغا چیخدینیز...
یابانچیدیر سیزلره ایزتیراب و ائهتیراس،
سیز او بوشلوق ایچینده آزاد دوغولورسونوز.
سیزلر کی ،منیم کیمی دویامازسیز کدر ،یاس
نه بیر وطنینیز وار ،نه ده قووولورسونوز.
١٩٣٠

آجی گونلر
آج چیلپاق ایشچیلر بوتون گونونو
چالیشیر اونلرچین آلین تریله.
اؤزونه بورج بیلمیش ایتین گونونو
دؤیوشور هیهجان زربلریله.
چالیشیر ،اؤزو آج ،عائلهسی آج،
چالیشیر ،آلدیغی موزدو ،حاقی نه؟
چاتماییر آنجاق بیر یئمک حاقینا.
هئیف حاق وئرن یوخ ،فقط نه ائتسین؟
شیکایت ائتمهیه کیملره گئتسین؟
یوخ ،اونون گوجو وار ،قودرتی ده وار،
یا اؤلوم ،یا حیات وئرسینمی قرار؟
او زامان روسیا اودلر ایچینده
ووروشلر ایچینده چالخالنیردی.
آجلیغین کابوسو گرمیشدی قاناد.
هر یاندا فلکت ،هر یاندا اؤلوم،
هر یاندا کین ،زهر ساچان بیر حیات.
یوخسوللر بو ظلمه “یئتر” دئمیشلر،
سورونمک اؤلومدن “بئتر” دئمیشلر.
یا اؤلوم ،یا حیات بودور سان دئمک
چار ایسه سارایدان گولومسهیهرک،
اؤلوم امری وئرمیش ،بوتون بیر اؤلکه
آتیلمیش توفانلر ایچینه بلکه.
هر یئرده ایشچیلر دالغالناراق،
زنجیرلی حیاتا کسیلمیش آسی،
شهر اولموش بیر اینقیلب یوواسی،
ایشچیلر ایچینده بیر هیهجان وار،
“قارا کوتلهلرین” سؤزونه قارشی
بؤیوک میلیونئرلر ناراحات اولموش،
یئریندن قوپاجاق سانکی زاوودلر،
نؤکری گؤرونجه اؤزونه قارشی
قیزیشمیش هیددتی ،ایکی قات اولموش،
بیر چوخ زاوودلردا ایشلر قیریلیر،
بیر چوخ ییغینجاقدا میتینق قورولور.
ناتیقلر جوشاراق سؤیلر آزادلیق،
بیر چوخو هایقیریر :حاق وئرین بیزه!
چوخ یئرده ایشچیلر دایانیر اوزه.
آه ،بونو بوغماغا قان لزیمدیر ،قان،
عجبا ،وارمیدیر بؤیله بیر ایگید
کی ائتسین بو آسی قهری ساکیت؟
وار ،اوت قودرتلی بیر نیکولی وار،

هؤکمویله تالنچی ،امریله قددار،
او بوتون اؤلکنی بوغماغا قادیر.
اونونچون شهرین دوخانلریندان
اوغرو ،باش کسنلر ییغیلمیشلردیر.
هر گئجه محله ،دالنلریندا
یئنی بیر حادثه ،بیر لؤوهه واردیر.
هر گئجه قولدورلر ،دسته توتاراق
کنار مهلهلره هوجوم ائدردی،
قارشی چیخانلری بوراخمازدی سان،
بوتون عائلنی سویوب گئدردی.
هر قاتیل بیلیردی ،چارین قوشونو
بیر جزایا محکوم ائدمز اونو.
او زامان هر قاچاق بیر هؤکمراندی،
هر قوچو آیریجا بیر قهرماندی.
بؤیله بیر شهرده کیم باش قالدیریر،
پولیسدن خبرسیز بیر باش قالدیریر.
کیم دئمز کی ،چارین والیسی اوغرو؟
ایشچیلر سؤیلرکن:
بومو چارین بیزلره
بخش ائتدیگی “عدالت”،
“چکیلمز بو رزالت،
بو ظلمه قارشی آرتیق
بیلینمز نه ائتمهلی؟
میلیونلرین سسیله
یئرلری تیترتمهلی...
اونونچون توپلشمالی
“بولشئویک” فیرقهسینه،
بیرلیکده سس وئرمهلی
رهبرلرین سسینه.
بو چیخیلماز حیاتدان
اونلر قورتارار بیزی
دوغرو یول بودور بوتون،
زاوودلری ییخمالی
بوتون ساهیبکارلری،
هیجاندا بوراخمالی.
او وحشی آلچاقلرا
ان کسکین جاواب بودور.
– اوت ،دوغرودور.
– یوخ ،دئییل!
– یوخ ،دوغرودور!
بیر بولشئویک هیددتله
آتیلیب چیخدی اوزه

– بو تئررورچولوق سیزه
هئچ بیر علج وئرمز.
ساهیبکارلر بو ایشدن
هئچ بیر زرر گؤرمز.
اونلر بوتون زرری
دؤولتدن آلجاقلر.
آنجاق یئنه آج قالن
ایشچیلر اولجاقلر...
آرکاداشلر ،دورونوز،
باشسیزلیق ائتمیینیز.
بولشئویک یولو دوغرو،
باشقا یول گئتمیینیز.
فقط تئرروریستلرین
جوشدوقجا جوشدو قانی
“زاوودلری ییخمالی”...
سسی توتدو هر یعنی.
باشلندی تئررورچولوق
فابریکادا ،زاووددا،
بیر چوخ یئرلر آلیشدی،
مهو اولوب گئتدی اوددا.
“تئررور” – دئیه یوزلرله
ایشچیلری توتدولر.
باغلییب ال-قولونو،
مهبسلره آتدیلر.
میلیونئرلر زرری
بوتون دؤولتدن آلدی،
یئنه ظلم ،تجاووز،
آجلیق یئرینده قالدی.
گونلر کئچدی اؤلکهده
آساییش اولدو “برپا”
یئنه ساهیبکارلرین
ائوینده زؤوق و سفا.
یئنه ده کؤهنه دامغا،
امیرلره وورولدو
وارلیلر قالیب چیخدی،
اودوزان یوخسول اولدو...

من ده آغلمیرام
 ...من کی ،حال بیر گنجم ،اومیدیم وار ،شانیم وار،
دامارلریمدا جوشان ،آخان قیزیل قانیم وار.
مادام کی ،کؤکسوم دمیر ،آغلماق ،نئچین ،ندن؟
سورونمرم حیاتین اوچوروملریندا من.
قالدیراراق باشیمی ایندی موهیته باخدیم،
باخدیم کی ،سورونمیین سونو یوخدور ،بوراخدیم.
قاپادیم بیر مزارا اؤکسوزلوگون داشینی.
گؤزلریمدن سیلمیشم امیرسیزلیک یاشینی.
عمللریمله ائتدیم ،گؤز یاشینا الویدا،
قلبیمده ایندی اومید ،بیر یوکسک بولودلو داغ
اؤنومده گؤرونمییر نه اوچوروم ،نه قازیق،
اومیدسیزلیک ایچینده آغلیانلرا یازیق...

من
توخونما ،توخونما ،دردلیدیر باشیم،
بوراخ ،اؤز یاراما درمان ائدم من.
اوزاقدا قالدیقجا تورپاغیم ،داشیم،
جنت اولسا بو دونیایی نئدم من؟..
منیم ایمانیم بیر ،عشقیم ،اؤزوم بیر،
بیر چئشمهدن آخدیم ،قاینار گؤزوم بیر،
تورک اوغلو تورکم من ،مردم ،سؤزوم بیر،
یول وئر ،یول وئر ،اؤز یوردوما گئدم من.

بیر سس گلیر اوزاقدان
بیر سس گلیر اوزاقدان ،او یارمی گلدی دیله،
بیر خبرمی یوللندی بو یارالی بولبوله؟
بولبول ،یولون دوشرسه منیم دوغدوغوم ائله،
بو یانیق اینیلتیمی داغلرینا سال دا گل،
قلبیمه آلماق اوچون قاداسینی آل دا گل.
من گلرکن او یوردون مؤوسومو سون باهاردی،
گولشنده گول یئرینه قیزیل تیکانلر واردی...
دورما ،بولبول ،بو هیجران دردلی باغریمی یاردی،
گئت ،بیر آن اولسا دا ،گئت ،سینهسینده قال دا گل،
کؤنلومه سالماق اوچون دردلرینی آل دا گل.
دورما بولبول ،وار دا قون قارلی داغلر باشینا،
تورکومو سال او یوردون تورپاغینا ،داشینا،
آل بو گؤز یاشینی ،قات او یارین گؤز یاشینا،
دؤنرکن ساچلریندان بیر-ایکی تئل چال دا گل،
سولغون دوداقلریندان گیزلی بیر سؤز آل دا گل...

تامارا
عشقسیز قالن بیر دیل کیمی گؤز دیکهرک انگینه،
گیزلی-گیزلی هسرت چکیب آغلرمیان ،تامارا؟
دالیب دیلیب آخشاملرین یاس دوغورسان رنگینه،
آشیب-داشان دریال کیمی چاغلرمیسان ،تامارا؟
یادیندامی بیر باهاردا اوز-اوزه گلدیک وجده،
سن منه بیر عشق اوخودون ،ائتدیم بو عشقه سجده،
سندن باشقا آلمادیم من ایلک باهاردان بیر موژده،
سن کؤنلومو زنجیرلهین باغلرمیسان ،تامارا؟
یادیندامی مانا سوندون گؤی بورژومون سویونو،
ایلک اولراق من قوجموشدوم او یوکسهلن بویونو،
بیر قهرمان شامیل کیمی گودسم اؤلوم اویونو،
مانا ایمانلی بیر اومید باغلرمیسان ،تامارا؟..

سارایلر ییخیلیرکن
اینقیلبی شاعر لهوتییه
قاسیرغالر ،بورانلر ،فیرتینالر ایچینده
ایللرله دینلدیک بیز آجیقلی هارایلری،
دمیر آتلری چاپدیق اودلرین قوجاغینا،
بیز ییخدیق ،بیز دئویردیک او قانلی سارایلری.
او سارایلر کی ،اوردا قانلی پئیمانهلرده
ایچیلدی یوخسوللرین زهرلی گؤز یاشلری،
او سارایلر کی ،رنگی قیزیل قانل بویانمیش،
اینسان کللهلریندن یارانمیشدیر داشلری.
بیز وورارکن زربنی جوتباشلی آغ قارتال،
بیر تکانل ییخیلدی اونو بسلهین یووا.
من بیلیرم ،سنین ده قلبینده بیر آرزو وار،
او یول چکین گؤزلرین اوزاق بیر یوردا دالمیش.
آییرمیش بیر دونیانی ایکییه ،باخ بو داغلر،
بیزده باهار آچیلمیش ،او یئری بوران آلمیش.
من بیلیرم قوینوندا قایناشیر اوزاق اوممان،
عصیانلرین ایچینده کئچر گونلر و آیلر،
من بیلیرم او تیترک دوداقلریندا ایران،
وار اونون دا قوینوندا ییخیلمالی سارایلر...

کریمدا آخشاملر
م .موشفیقه
ائنرکن قیزیل گونش قوجا داغلر آردینا،
باخاردیم حئیران-حئیران او دیلبر تپهلردن.
بوی آتینجا دنیزدن نازلی آی ،سئودالی آی،
سان بوسهلر آلیردی لپهلر لپهلردن.
اوه ،آخشاملر ،آخشاملر ،هله دیلبر آخشاملر.
گؤر ناسیل بیر یئردیر کی ،ائللر اوردا آخشاملر.
ساحلده یوکسک بیر یئر ،قدیمدن قالما سارای،
اوزاقلردان باخماغا گلیرلر بوردا آیا،
سرولر آراسیندا دوغونجا سئودالی آی،
ان موقتهدیر بیر رسسام قوی گلسین تاماشایا.
اوه ،من ده ساعتلرجا دوردوم او گؤزل یئرده،
دالدیم شن طبیعتین او دیلروبا رنگینه.
دوشوندوم ائلیم نئرده ،کریم نئرده ،من نئرده،
خیالیم اوچدو همن اوزاقلرا ،انگینه...
آی تؤکدوکجه نورونو گؤی دنیزین اوزونه،
ساحلدکی گیجگینه یالدیزلرا باتاردی.
چارپدیقجا دالغاجیقلر قیرلنغیجین دیزینه،
گؤزل دیلبر اوزاقدان مین بیر ایشوه ساتاردی.
لیوادیادا زؤوق آلن بیر ایشچینین علیندن
چینلیان قارمون سسی عکس ائدرکن گئجهیه.
گتیریرکن خاطره بو یئرین کئچمیشینی،
هر کس حئیران قالیردی بو دادلی بیلمهجهیه.
بو سارایدا بیر زامان مؤهتریس کنیازلرین
علینده قان دولوسو پئیمانهلر یاناردی.
آغ قارتالین عشقینه سسلنیرکن قدهلر
گئجهلرین قلبینه اؤلوم زهری سوناردی.

بو سارایدا بیر زامان ...سؤیلهدیلر ،دئدیلر.
کینلی گئنئراللرین او وحشی سینهسینده،
مسوم کریم قیزلری زؤوق اوچون دیریلدیلر،
بیر هیچقیریق سؤنرکن بوغولن نفهسینده.
خیال گلیرمی هئچ کی ،هامان بو سارایدا،
گؤی کؤملکلی بیر ایشچی گلیب ده دینجهلهجک؟
و یا کندلی بیر یوخسول ،شاهلرین گزیندیگی
گؤی سرولر ایچینده یاتیب سرینلنهجک؟

داغلر سسلنیرکن
ائی اوزاقدان گلن یولچو ،بؤیله ساپقین گئتمه ،دور،
چوخ یولچولر سینهمیزده ائتدی چاپقین ،گئتمه دور…
باشیمیزدان فیرتینالر گلیب کئچدی ،اؤلمدیک،
تورپاغیمیز قان اوداراق داشلریمیز قیزاردی،
سلطانلرا یول وئرمدیک ،شاهلرا یار اولمادیق،
سینهمیزدن کئچن یولچو دومانلردان آزاردی...
هر گون یئنی بیر اوردو
کؤکسوموزده یول آچدی،
هر گون یئنی بیر قارتال
قاناد آچدی ،قول آچدی.
بیر گون بیری گلدی – “منم بو دونیانین آغاسی”،
گؤی یاخامیز بئش گون اولدو آنجاق اونون اویناغی،
او قودورموش اوردولرین بیتمز اولدو قووغاسی،
زیروهمیزده ایز بوراخدی شاهینلرین جایناغی.
هر گون یئنی بیر تانری
چیخیب گؤروندو گؤزه.
شامیللر جانا گلدی،
پناه گتیردی بیزه.
چوخ زامانلر باشیمیزدان شاهین اؤتدو ،سار کئچدی،
چوخ حاکملر حؤکم ائیلهدی ،یاخشی ،یامان بیلمهدی.
عرب گلدی ،بو یئرلردن کازاکلرل چار کئچدی،
لئرمونتووون هیددتیندن یاشیل قافقاس گولمهدی.
بیر چوخونون تاختینا
یوللر آچان بیز اولدوق.
بیر چوخونون باختینا
اؤلوم ساچان بیز اولدوق…
گلنلر کئچدی گئتدی ،تورپاق قالدی ،داش قالدی،
قارتاللر اوچدو گئتدی ،میدان یئنه بوش قالدی.
باخ وارمیدیر اونلردان زرره نیشان ،بیر اثر؟
نه قیلینج وار ،نه قالخان وار ،نه میدان وار ،نه ووروش

او چارپیشان اوردولرین اویناغیندا یئل اثر،
گئنه میدان بیزیمدیر ،باخ ،بوساتیمیز قورولموش.
ائی اوزاقدان گلن کس،
قاییت گئتمه بو یولو.
سن ده ائتمه گل هوس،
غضبیمیز قورخولو.
 ،١٩٢٩دربند

داغلردان خاطرهلر
م.ک.الکبرلییه
دون قارشیمدا نوازیشکار گولر اوزلر اوینادی،
قلبیمدکی اومید یئنه جوشدو ،جوشدو ،قاینادی،
اطرافیمدا لزگی ،قوموق ،آوار ،لک ،ترکمه،
اویناق گؤزلر ،شن دوداقلر ،هپسی یابانچی غمه.
اوزاقلردان اوجا داغلر عکس ائدرکن گؤزلره،
چیخدیق یاشیل تپهلره ،مخمر دونلو دوزلره.
آل گئییملی قیزلریمیز هپسی وئریب قول-قول،
چیچک دریر دوزمک اوچون ساپمادایدی ساغ-سول.
اورمانلردان آخیب گلن ،قایالردان سیزان سو،
گؤی مخمرلی درهلرین سوکوتونو پوزان سو،
سسلندیکجه ،قلبیمیزین چیرپیناردی تئللری.
او سئودالی آل ماییسین للهلری ،گوللری،
دوزولدو ییلدیزلر کیمی سیاه ،قیوریم ساچلرا.
باشلریندا چلنگلری بنزردی آل تاجلرا.
بیردن-بیره قارشی چیخدی مین بیر ییللیق یاپیلر،
حال آچیق دورمادایدی قالین ،دمیر قاپیلر.
دیو گؤودهلی هاسارلرین چیخدیق سؤکوک باشینا،
باخیب دوردوق تاریخلرین تورپاغینا ،داشینا،
قلبی قیریق خرابهلر مین بیر داستان اوخوردو،
کئچمیشلری یاد ائتدیرن افسانهلر توخوردو.
بیر واخت واردی زؤوق آلردی رزالتدن ،ظلمدن،
ایندی بو ییخیق سوتونلر خبر وئریر اؤلومدن،
نه خانلرین مجلیسلری ،نه ده شاهلر دیوانی،
نه ده حاقا قارشی چیخان “گوناهکارلر” دیوانی،
نه فریادلر ،اینیلتیلر ،نه زنجیرلی اسیرلر،
یالنیز آغلر سینهسینده اؤلوب گئدن اسیرلر…
گزیب ،گزیب چوخ دولشدیق ،قیزلریمیز یورولدو.
قارشی چیخدی آل لچکلی بیر تپه،
گول-چیچکلیلیر تپه...
هپسی بیردن هالقا ووردو .جوشغون مجلیس قورولدو،
چالغی جوشدو ،اینجه ،شاقراق لزگینکهلر وورولدو.
اویناماقچین اینجه چوبوق الدن-اله آتیلدی،
ایشوه ،نازلر ساتیلدی.
بیر لزگینکه چاغیرماقدا لزگیلری “کیره”دن،
بیر لزگینکه خبر وئریر خاساویورتدان“ ،سورا”دان.
بیر لزگینکه اوینادیردی چئچئنلرین ائلینی،
بیر لزگینکه قاباردینین خاتیرلدیر دیلینی…
نازلی گونش چکیلدیکجه اوزاقلرا ،انگینه،

بویلنیردی قیزیل داغلر ساریمتیراق رنگینه.
داغین زومرود یاخاسیندان باخان کیچیک آوللر،
یازین دیلبر آخشامیندان اینجه بیر زؤوق آلیرلر.
یالنیز بیرجه کؤهنه قال دوشونجهیه دالمادی،
یورغون ،آغیر آددیملرل بیزدن اوزاق قالمادی.
آرخاسیندان درین دره ،سرین سولر آخاردی،
اتییندن ایکی دربند بیر-بیرینه باخاردی.
داغ باشینا چیخانلرین ایلیشدیکجه گؤزلری،
ایکی شهری بیر-بیریندن سئچه بیلر اؤزلری.
گون باتارکن بولقلردان سرین سولر ایچیردیک،
اؤمروموزدن بیر گون بئله اینجه ،شاقراق کئچیردیک.
بیز دؤنرکن آخشام ماوی کؤملگینی گئییردی،
اوزاقلردان داغلر بیزه دیک باشینی اییردی…

لزگی ائللرینده
گولشن اوچون
من اؤمرومده گؤرممیشدیم لزگیلرین ائلینی،
دورمامیشدیم اوجا ،قارلی داغلرین دیک باشیندا.
شارابانل کئچممیشدیم جوشغون چایین سئلینی،
چاپمامیشدیم آت اوستونده شالبوز داغین دؤشونده.
دون منه بیر قوجا لزگی بیر حکایه سؤیلهدی،
بو ائللرین دیله گلمز ان حقیقی شانیندان.
قارتاللرین اؤلکهسیندن مین بیر مثال دینلدیم،
سؤنمهین بیر آتش دویدوم جوشغون لزگی قانیندان.
کؤهنه دونیا بو یئرلردن آتیب گئتمیش کورکونو،
باغری یانیق مینارهلر سون ماهنینی بستهلر،
حتی قوجا لزگی آتمیش خنجرینی ،بؤرکونو،
بو داغلردان اؤتوب گلر آل لچکلی دستهلر.
یالنیز منیم سئوگیلیمین ماهنیسینی دینلییر،
بو یئرلرده کؤهنه حیات جان چکیشیر ،اینلییر.
جوشغون چاتلر آشیب-داشیر ،تورپاقلرا قان وئریر،
اوجا داغلر دیارینا اینجی سپر ،جان وئریر،
گؤزل بولق تئل-تئل اولور گؤی چمنلر ایچینده،
تراکتورلر بزنیرکن یاسمنلر ایچینده.
سئیر ائدینجه داغ دؤشونده او دیلروبا آختینی،
داماریندا سئودالی بیر شاعر قانی قاینادی.
من او یئرده بولدوم یالنیز قلبیمین شن باختینی،
گنجلیک عشقی جانلناندا کؤنول تئل-تئل اوینادی.
آدلیینجا درهلردن ،تپهلردن آت اوستده،
من او گوندن بو یئرلرده باشقا بیر حال گؤرموشم.
سحر ،آخشام گؤز یئتیریب بو ایختیار داغلرا،
شن ،بختیار داغلرا،
زنجیرلهییب اورییمی بو ائللره وئرمیشم.
اونونچوندور کؤنول سئویر آشیب-داشیب ،جوشماغی،
قارلی داغلر آشماغی…

بوغولمایان بیر سس
داغیستاندان آننمه مکتوب
دئییرلر منه کی ،گئنه هر آخشام،
او تیترک اللرین رازی-نیازدا.
بیلیرم یولومو گؤزلدیگینی،
من گله بیلمدیم سنه بو یاز دا…
دئییرلر هر ساباه آلنین مؤهورده،
گئنه یالواریرسان رسولیللها…
بیر شئی اومماییب بو دیلسیز دهرده،
اومید باغلمیشسان بؤیوک آللها…
باخیرسان دایما ساغیر گؤیلره،
دردی دردین کیمی آغیر گؤیلره.
بزن قولق وئریب اذان سسینه،
دییشیر بوسبوتون او بت-بنیزین،
اوز توتوب مسجیدین مینارهسینه
کؤهنه سجدگاهدا بوکولور دیزین…
عکس ائدر مئهرابا سؤنوک بیر نیدا،
جان وئریب دورورسان دوشدوگون اودا.
بزن اوز چئویریب قارا کبهیه،
اوخورسان عصرینین سون دعاسینی.
بلکه ده کئچن گون دؤنهجک دئیه،
اونوتمازسان اونون الویداسینی.
قاشلرین آلتیندان باخیب شیمال،
آغلرسان یوردونون دوشدوگو هال…
بزن کیپریگینده ایکی دامل یاش،
چیخارسان او توزلو یوللر اوستونه.
قلبینده چیرپینار گیزلی بیر تلش،
دئرلر کی ،بیر دعا اوخورسان منه،
تیترک دوداقلرل منی آنارسان،
یانارسان ،یانارسان ،آننه ،یانارسان…
لکین منیم دوشدوگوم فیرتینالر ،بورانلر،
مئهرابلردا عکس ائدن دعالردان نه آنلر؟
عصرلرله ایزلنن او قارانلیق ،اسکی یول،
چیخارمادی بیزلری بیر نجاتا ،عمین اول.
نه چیخدی توربهسیندن تاپیندیغین مبدین؟

من آنلماق ایستمم نه مذهب ،نه یول ،نه دین،
منیم یالنیز اومیدیم تورک قلبی ،ایرادهسی،
منیم یالنیز توتدوغوم میللتیمین حاق سسی.
من یالنیز ایمان ائتدیم قوللریمین زورونا،
بو زور منی قورتاریب ،چیخاراجاق یارینا
داغلری تیتردیرکن قلبیمین داشان کینی،
ائه ،سن کی بیلمزسن بو گنج قلبیمدکینی…
من آتمیشام او کؤهنه ،اسکی گؤرکومو ،آننه،
دینلهسنه اوزاقدان جوشان تورکومو ،آننه!
 ،١٩٣٠شامیلقال

منیم تورکوم
آشیقم ،جیسمیم اگر بوزلو جهنمده یانا،
داشیماز قورخولو داغلر بو توکنمز یاسیمی…
گؤر ملکلر وئرهلر جنتی-الیی مانا،
سؤیلرم :ایستمم اول جنتی ،وئر قافقاسیمی!
قافقاسین عشقی بوتون زر دولو دونیایا دگر،
دئسهلر یوردو اونوت ،آل “یئنی دونیا”یی* اگر،
سؤیلرم ،عشقیمی وئر ،حاقیمی وئر ،یوردومو وئر،
دینلهسین قوی بوتون عالم بو بوغولماز سسیمی!
 ،١٩٣٠شامیلقال

* “یئنی دونیا” دئدیکده ،شاعر کوممونیزمی نظرده توتور.

کوپئت داغلری*
من سانا گلمیشم اوزاق بیر ائلدن،
منی ده سیننه آل ،کوپئت داغلر!
بو اودلو قلبیمده داشقین آرزو وار،
گل منه بیر لیلی چال ،کوپئت داغلر!
هر یانین بیر چئشمه ،گؤی چمن ،چاییر…
آرتیق من نه یازیم تصویره دایر
گلمیش حضورونا اسیر بیر شاعر،
سئوگیمی قلبینه سال ،کوپئت داغلر!
بیر خاتیرات دئیه قالسین درینده،
آدیمی عکس ائتدیر درهلرینده،
من گئدر اولسام دا ،سن اؤز یئرینده
عصرلر بویونجا قال ،کوپئت داغلر!..

* کوپئت داغلری – آشقاباد شهرینین یاخینلیغیندادیر.

یارالی اولماسایدی
کیم اووچو نیتیله گزردی بو داغلری
سینهسینده جان آلن مارالی اولماسایدی؟
کیم شاعر هسرتیله سوزردی بو داغلری،
ایچیندن قلبی قیریق ،یارالی اولماسایدی.
اوف… دومان چؤکدو یئنه بو کؤنول داغلرینا،
کیم گتیرمیش آدیمی سولغون دوداقلرینا؟
کیم دوشردی حیاتین گؤرونمز آهلرینا،
بو کؤنول او کؤنولدن آرالی اولماسایدی؟
کیم منی سالدی بیلمم دایانیلماز بو درده،
نئرده منیم اؤز یووام ،اؤز ائلیم ،گونوم نئرده؟
آنام منی دوغوروب یاشاتماسایدی اوردا،
یا ایچیمدکی بولبول اورالی اولماسایدی…

 ،١٩٣١آشقاباد

آمودریا
آمودریا ،منی آل،
او جسور داغلرین قوینونا سال!
آمودریا ،دینله،
من سنین دردینله،
گنج ایکن چکمهدهیم هیجر ایله یاس،
آمودریا ،منی آل ،باغرینا باس…
گل اوووت توغیانیمی،
سن دویارسان کی ،منیم عصیانیمی.
من دئدیم کی ،دلی ،جوشغون خزره،
گئت قوجاقلش و یار اول،
من دئدیم اؤلکهلری
گولدورن بیر باهار اول.
دئمدیم بوزلو شیمال ایستگینه
اویاراق،
بیزدن اوزاق
بیر یئره دول.
سرتیهسن قانلی شیمال،
سنی ده ائتدیمی قول؟
کسهرک یوللرینی،
باغلییب قوللرینی
سنی ده ائتدی کؤله؟
آمودریا ،نیه بس
وئرمییرسن منه سس؟
یا نئچین دالغالرین گلمییر عصیانل دیله؟
سؤیله گؤز یاشلری ،قان سئللری بوغموشمو سنی؟
قوجا شرق داغلری قان اودماغا دوغموشمو سنی؟
یوخ ،یوخ آرتیق دؤندر
او قودوز سئللرینی،
بویاسین آل قانا ،یا آل چیچهیه
دوغما تورک ائللرینی!
آتیلیب فیرتینادان-فیرتینایا.
چئینه زنجیرینی قیر،
سنه ان دوغروجا یول ،ایشته ،بودور!..

داشاراق،
قانلی آتشلرله دیرناقلشاراق…
یاشاماق
ایستر ایسن ،آل سانا حاق!
بؤیله لل آخما ،سوکوتدان دوغاماز ایستیقلل!
بو آخشام ایستمم اولسون جانسیز،
بیر عمل پارلیاماز قوربانسیز،
آمودریا ،منی آل،
او جسور دالغالرین قوینونا سال.
بوراخ ،آلسین منی روزگار اؤلومه،
بوغاراق عشقیمی قان،
اولییم من قوربان.
و قانیمدان قاتاراق سئللرینه،
آخ بو تورک ائللرین…
بلکه بیر گون یاشاییر بیر ایدئال،
بلکه بیر گون بوی آتار ایستیقلل…
یئنه قوی حؤکم ائلهسین تورک آغزی،
اوغوزون یازدیغی فرمان کاغیذی!
آمودریا ،منی آل،
قوپاجاق فیرتینانین قوینونا سال.
سن بوراخ دوشمانی گیرسین قانیما،
قانا گیرمک یاراشیر اؤز شانیما،
بس ندن قورخو دویوب ،هورکوم من؟
آتامین اوغلو ،ایگید تورکم من!...

 ،١٩٣٢آشقاباد

بؤیوک شهیدیمیزه
مونیر کاری اوچون
اؤزون بیر نور ایکن “قانلی اولدوزون”
ضولمت اولدوغونو قاندین دئدیلر…
تورک اوچون یارانمیش بو قوجا شرقه،
یئنی بیر گون دوغار ساندین ،دئدیلر.
گؤز دیکیب قارالن داغلر آردینا،
باخیب قریبسدین دوغما یوردونا،
اورکدن قیزاراق “شیمال قوردو”نا
آلتون اوردولری آندین ،دئدیلر.
وطن بیر چیراقدی ،سن بیر پروانه،
دولنیب باشینا قییاردین جانا،
بیلمدینمی دوشر یورد سئون قانا؟
سن ده میللت اوچون یاندین ،دئدیلر…
قویاراق میللتین قلبینی داغلی،
دوزدولر قورشونا قوللری باغلی،
آلتای قهرمانی ،تورکوستان اوغلو،
دونیایا دیر بیر جاندین ،دئدیلر.

“پراودا ووستوکا”یا
یادیندامی ،اون ایل اول دوغولدوغون زامانلر،
او زامانلر سنین سسین بؤیله شاقراق دئییلدی.
سیلیندیکجه اوفوقلردن قارا سیسلر ،دومانلر،
بیزه قارشی چیخان دوشمن قوتینله اییلدی.
عکس ائتدیکجه گورلو سسین اوبالرا ،یوردلرا،
دالغالنان تارللردا آغ قوزالر جان آلدی.
آمانسیز بیر زربه ووردون “ساغ”“ ،سول” گودن قوردلرا
یاییلدیقجا یارپاقلرین شورا شرقی شان آلدی.
…ون ایل اول اوخودوغون ماهنی بیزیم مارشیمیز،
بو مارش ایله اون یاشینی سئوینجله ائتدیم تامام.
سن گنج شرقین گونشیسن ،ایشیقلری قارشیمیز
بیتیردیگین اون یاشینا “زحمت”ایمیزدن سلم.

هانی؟
آخشام اولور ،قوشلر دؤنر یووایا
منیم دؤنوب قوناجاغیم دال* هانی؟
ساباه اولور چوبان ائنر اوبایا
منیم قالخیب-ائنجییم یول هانی؟
یاز گلینجه داغلر دومان قوشانیر،
درهلردن سئللر آخیر ،بوشانیر،
کؤنلوم دئییر اونسوز ناسیل یاشانیر؟
سؤیلر – منیم دوغولدوغوم ائل هانی؟
هسرت قالیب باهارینا ،قیشینا،
سوردوم اونو اوچوب گلن قوشونا،
باخما ،دوستوم ،گؤزلریمین یاشینا،
منی اوندان آییراجاق قول هانی؟

* دال  -بوداق.

قریب قوشوما
قریب قوشوم ،بو گلیشین نئرهدن،
اوچوب گلدین هانسی داغدان ،درهدن.
من آنلمام کؤکسوندکی یارادان،
بیهودهدیر ،منده ملهم آراما،
ملهم اولسا ،قویارام اؤز یاراما…
هانسی جللد او کؤکسونو دیشلهین،
اسکی بیر یارامی اؤیله ایشلهین؟
او سس نه ،ایچینده درده باشلیان؟
بئیهودئ دینلتمه مانا نوانی،
من نه بیلیم کیملر یاخمیش یووانی…
کیم دوست اول ،یارانا کیم ایلیشه؟
بیر ائش بولسام ،بو دردیمی بؤلوشه.
گل آلدانما اوزومدکی گولوشه،
دال روحوما ،کئچیردیگیم آنی گؤر،
گیر قلبیمه ،ایچدن آخان قانی گؤر…
ائی آذری تورک ...ائی وطنداشیم...
سنین قارت اولونموش حاقیندان دوغان داشقینلیغینا تر
جومان اولییم دئیه هایقیردیم ...نه یازیق کی ،بو هایقیریش سونوندا
قیریق-تؤکوک چیخان هیچقیریقلریمدان عبارت بوغوق بیر سس اولدو...
آه ...بو سسده بئله سنی ،هم سنین عشقینی ،هسرتینی،
قریبلیگینی آزاجیق دا اولسا یاشادا بیلدیمسه ،نه موتلو مانا!..
آذربایجانلی
آلماس ییلدیریم.١٩٣٦ ،

ایران قیزی
قیرلردا* نئی سسیله باشلییر آخشام،
دالر ماویلیکلره سارالن انگین.
گؤزل قیز ،او گول اوزون نه قدر رنگین؟
ائه ،اولسایدیم من ده بیر نشهلی خییام،
ایلهی بیر عشقله گلهرک وجده،
ائدردیم جان آلن گؤزلره سجد…
پارلییر خوراسانین آلتون قوببسی…
بئش گونلوک اؤمرونوز وار ،سان گلیر اؤلوم.
قالدیر اوزوندن قارا حجابی ،گولوم،
دینلمه گل او غملی ،بوغولموش سسی،
چیخ بولودلر ایچیندن قالما اؤرتولو،
سولماسین سینندکی تبریزین گولو…
آخشام مینارهلردن وئریلیر اذان،
گؤزلرینده پاریلدار میرواری یاشلر،
سؤیله ،نئچین چاتیلمیش او قلم قاشلر؟
توغیان ائدن دردینی یوخمودور یازان؟
باخیب دالغین گؤزلره داغیلیر هوشوم،
سؤیله ،گؤزل شهریار ،ندن سرخوشام؟
من کی ،چوخدان ایچمدیم قافقاز شرابی،
یا نئچین دؤنر باشیم ،آخار گؤزلریم،
سن کئچدیگین یوللرا باخار گؤزلریم،
چارشاف آلتیندان بزن ائدیب ساوابی،
گؤستریرسن آی کیمی او گول اوزونو،
سالیرسان خیالیما اودلر قیزینی.
بیر زامانلر منیم ده یاشیل قافقاسدا
سنه اوخشار نازهنین بیر ائشیم واردی،
سسیندن کور جوشاردی ،آراز چاغلردی،
دئرلر کی ،ایندی قالمیش المده ،یاسدا
باخار قریبسهیهرک دوغما یوردونا،
گؤندر سلمینی سن داغلر آردینا…
یول اوزون ،عمل اوزاق ،اؤمروموز قیسا،
بیر گولو چوخ گؤردولر بیزه دونیادا،
گؤزل قیز ،وئر ایچییم جوشغون بیر باده،
کیم بیلیر بلکه دؤنمم بیر ده قافقاسا،
گل سن مانا اؤیله بیر تسکینلیک وئر کی،
اوخویاییم یوردوما دایر بیر تورکو…
* قیر – چؤل ،سهرا ،دوزن.
 ،١٩٣٣مشهد

بیر پارچا
لنت اشاریما ،هم سؤزلریمه،
ائی وطن ،گل ده گؤرون گؤزلریمه!
گل گؤرون ،دوغسون حیاتیمدا شافاق،
من وتنسیزمی دوغولدوم؟ بو نه حاق؟..
١٩٣٤

آزرین* دواسی
هسرت قالیب دوغما یوردون نازلی موشفیق قوجاغینا،
گؤزلر یاشلی ،بویون بوکوک ،وتنسیزمی اؤلهجهیم؟
گؤز دیکهرک یاد ائللرین شفا وئرمز اوجاغینا،
بؤیله قریب ،بیر پارچاجیق کفنسیزمی اؤلهجهیم؟
اولو تانریم… گوناهمی بو ،باهار گلدی ،من چاغلدیم
بو بیر ائلین دیلییدیر ،یاد بیر سؤزه اویدوغوم یوخ.
دونیا سئودی ،من ده سئودیم ،ائللر گولدو ،من آغلدیم.
سئودیم ،اما دیزلرینه بیر دفعه ده باش قویدوغوم یوخ.
تانریم! مانا چوخمو گؤردون اود سوووران تورپاغیمی؟
جنت سنین ،کبه سنین ،بیر مزارلیق یوردومو وئر!
جهنمدن آلسین بوراخ دونیا منیم سوراغیمی،
منه یالنیز بیر ایچیم سو ،باش قویاجاق بیر آز دا یئر.
 ،١٩٣٤تبریز
* شاعرین اوغلونون آدیدیر ،حال-حاضردا ایستانبولدا یاشاییر.

گؤلجوکل* حسبی-حال
دالغین ماوی گؤز کیمی درد آندیران دالغالر،
جوشدوقجا کؤنول جوشار ،دورما ،آماندیر ،گؤلجوک!
چوخدان بری قلبیمین تئللری اوینامادی،
دردیم باشیمدان آشقین ،حالیم یاماندیر ،گؤلجوک!
آچ قوینونو ،اوزاقدان گلمیشم ،چوخ یاسلییام،
ائلی ،یوردو چالینمیش** بیر قریب قافقاسلییام،
زنن ائتمه کی ،یوخسولم ،کورلویم ،آرازلییام،
باکیدان آیریللی یاخین زاماندیر ،گؤلجوک!
دولشیب تورکوستانی ،ایرانی آددیم-آددیم.
قلبیمی اوخشایاجاق بیر بئلد*** بولمادیم.
سندمی عکس ائدهجک بیلمم کی ،ایندی یادیم،
کؤنول اؤزگه بیر آشقا بلکه دوشماندیر ،گؤلجوک!
یولسوز بیر آشیق کیمی سانما کی ،سنی بولدوم،
من اوزاق بیر “گؤیگؤل”اون یولوندا بؤیله سولدوم.
بو دوغرودور ،بیر دوستون اوغروندا قوربان اولدوم،
بو بیزیم ائتدیگیمیز اهدی-پئیماندیر ،گؤلجوک!
ائه… هر بیر آشینانین ،هر بیر دوستون ایشی بو،
کیمسهده یوخدور گوناه ،دونیانین گئدیشی بو،
منیم ده ایلک عشقیمین فیرتینالی قیشی بو،
کؤنلومده یالنیز قالن کسکین ایماندیر ،گؤلجوک!..
* گؤلجوک – ائلزیغ ایلقهسینده بیر گؤلون آدیدیر.
** چالینمیشام – قارت اولونموش ،اوغورلنمیش.
*** بئلده – )عربجه بلد( شهر.
١٠٢

منیم پروتئستوم
جمعیتی اقواما آچیق مکتوب
دینله ،سن ائی حاق دئیه ظلمه ائش اولن یووا،
بیر میللتین فردیگیم ،منیم ده بیر سسیم وار.
داغلری آل قانیمل بویانمیش بیر اؤلکهده
آنلسان یاشاماقچین نه قدر هوسیم وار…
اونون “روس” دئدیگی یئر تورپاغیمدیر ،داشیمدیر،
اونون باشینداکی تاج منیم دؤولت قوشومدور.
ژئنئوده سوندوغو مئی ،او منیم گؤز یاشیمدیر،
ائه ،بیلسیدین باشیمدا نه بلم ،نه یاشیم وار.
باکی… او منیم کبم ،او مئهرابیم ،او یوردوم،
یولوندا قانلی چارا ایللرجه قارشی دوردوم.
روس زنجیرینی ایلکین من چئیندیم ،من قیردیم،
دونیایا موژده یازدیم :آزاد بیر قافقاسیم وار…
بیر گون بیر “دوست” گؤروندو ،بیزه بیر باده سوندو،
سوندو دا ،باشیمیزا “تولکو” گئتدی“ ،قورد” قوندو.
یاندی عملیم ،عشقیم ،وطنیم ،اودا یاندی…
اورتادا قان ،پوخته لئش ،آتش ،کول ،دومان قالدی.
تفو… تاریخه تفو… ترسینمی دولندی؟
اؤلکهمیز پارچالندی ،باغرینا اود قالندی،
میللتلرین نامینه زنگین ائللر تالندی.
داغلرا عکس ائدن سس :یالنیز آه ،آمان قالدی…
آرتیق او نازلی ائلده توتهجک بیر اوجاق یوخ،
آننهلرین گؤز یاشی آزمایان بیر بوجاق یوخ،
ائیواه کی ،باش قویاجاق نه بیر دیز ،نه قوجاق یوخ،
آنلدیق کی ،دونیادا یاخشی یوخ ،یامان قالدی…
دینله ،سن ائی دونیانین حاق آرایان دیک باشی،
او بیر وحشی حؤکمدار ،ایچدیگی قان منیمدیر.
بیر قولدور بیر زنگینین اولورمو آرخاداشی؟
سانا بیر جان وئریرسه ،البت او جان منیمدیر.

منیمدیر او ساچدیغی آلتون ،پارا ،چالینمیش…
مجلیسده حاقیم دیور ،او حاق مندن آلینمیش،
“موسکوو” دئییب کئچمیین ،آیاقلرا سالینمیش،
واری-یوخو تالنمیش آذربایجان منیمدیر.
دونیا بیلیر بو حاقی ،نئچین ندن دانیلیر؟
اونون چاپقین اولدوغو هپ ایچیندن تانینیر.
میللتلرین دوشمنی بیر دؤولتمی سانیلیر؟
اونا قارشی هر زامان کسکین عصیان منیمدی
دینله ،سن ائی جاهانا حاقی گؤسترن ماسا،
داغیستانلی ،گورجولو حاکم بیزیک قافقاسا.
عالمه خبر اولسون ،او گر بیزیم اولماسا،
یولوندا تؤکولهجک سون دامل قان منیمدیر.
وئرین منه یوردومو اولسون جنت بوجاغی،
بیر دؤولت قوراییم کی ،سولهون دوغما اوجاغی.
باشیندا دالغالنسا اوچ بویالی بایراغی،
او زامان زنن ائدرم بوتون جاهان منیمدیر.
بوراخین قوجا شرقی بیر آز دا یاشاسین هورر،
یئتر کی ،عصرلرین آلتیندا اولدو اسیر،
دونیا ایستیقلل دئییر ،بو اونون دا حاقیدیر.
بو اوغوردا یئنیلمز قوت ،ایمان منیمدیر.
بوراخین پارچالنسین ظلمون حاقسیز یاپیسی،
سیلینسین یئر اوزوندن کوممونیزمین کابوسو،
میللتلره آچیلسین اؤز یوردومون قاپیسی،
اینسانلرا هورریت! بو دیلک ،شان منیمدیر!!
 ،١٩٣٤ائلزیغ

مورادی کئچرکن…
آخییور دالغالرین هر درهدن،
بو یوروش حؤکمونو آلدین نئرهدن؟
آغ کفن اؤرتولو داغلردانمی؟
سانا قان اوددوراجاق وحشی دوداقلردانمی؟
دور ،موراد ،دور،
یئتر آخدین دلیجه،
او نه چؤهرندکی قان؟
بیر گولوش اوغرونا بیر عشقی ییخان،
دلی بیر قلبین او بیر ایشوسیمی؟
گل موراد ،بوغما منیم گور سسیمی.
دور ،موراد ،دور کی ،قودوردون ،آزدین،
سن منیم قتلیمه فرمان یازدین.
گل موراد ،گل ده دییشدیر بو یولو،
اولما ظالم فلیین امرینه رام.
بو یولون ان سونو دهشتله ،فلکتله دولو،
منی بوغماقسا مرام،
گل قوپار قلبیمی وور داشلرا ،وور،
یئنی قوربان ساناراق اینله ،قودور…
لکین افسوس ،نه یازیق ،کئچدی کئچن،
جانلی بیر تئل قوپاریب آلماق اوچون قلبیمدن،
شیمدی یوخ سنده هونر
نه یازیق ،کئدی کئچن…
شیمدی من
نه سنین ساندیغین آجیز بیرییم،
نه کرملر کیمی بیر سرسرییم.
کی دوشوب یالواراییم دیزلرینه،
یوخ،یوخ ،آرتیق او ریالر دولو
دورغون گؤرونن گؤزلرینه.
آلدانیب گیرمم ،او بیر قینلی توزاق،
نه یازیق ،کئچدی کئچن ،قالدین اوزاق…
دور دئدیم،
دورما ،سن ایسترسه قودور…
آل دا باس باغرینا بوز چؤللرینی،
توپل گل داغلرین آغ سئللرینی،
قاپل دور ساغ-سولومو؛
نه یازیق ،سن کسمزسن یولومو.
نه یازیق ،کئچدی کئچن…
شیمدی من،
فیرتینالردان دلی بیر زؤوقه دالن،
دالغالردان گوج آلن،

قان ،آتاش ،دالغا ،بوران اویناغی بیر شانلی قوشوم.
مانا قان ایچمیی امر ائتدی بو گون هایقیریشیم.
چونکی قان ایچمهین حاق آلمایاجاق،
آجیز اولسام ،مانا یئر قالمایاجاق.
باخما کؤنلومده بو گون بیر سیرا یاسلر یاشاییر،
او بؤیوک کورلر ،آرازلر داشیییر.
آپرئل  ،١٩٣٥کاراکوچان

باتان گونش
سن بئینیمده دوغان قیغیلجیمدان اود آلدین،
ائی روحومو ،عشقیمی یئتیم بوراخان گونش،
سن گئدهلی اؤمرومه فیرتینالر اولدو ائش…
نئرده ،هانکی بیر اوفقون درینلیگینده قالدین،
بو دوغرومو قلبیمی دوندوردو بیر بوزلو ال،
یا بو ندیر کؤنلومه ساپلنیب قالن عمل؟..
آشیقلرین بیر داها سنی بولماسین دئیه،
بو دوغرومو کئچدیگین یئرلری ییخدی ،یاخدی،
یا بو نه ،آرخان سیرا قانلی ایزلر بوراخدی؟..
دئییرلر کی ،وارلیغین قاریشدی بیر کؤلگهیه،
بس بو نه ،مهبوس کیمی ایچیمده چیرپینان جان،
سنمیسن ،قریب وطن ،سنمیسن آذربایجان؟
 ،١٩٣٥کاراکوچان  -ائلزیغ

قافقاس
بیر زامانلر پوشکینین دیندیریب المینی،
اونا منفا* یئرینده گؤزل بیر جنت اولدون.
سئوینجیندن آز قالدی قیرسین دا قلمینی،
او بیر حاکم روس کیمی جوشدو ،سن درده دولدون.
بیر زامانلر سؤیلهدی ،قورورل گلدی وجده،
“قافقاس آلتیمدادیر ،من اوزریندهیم” – دئدی.
کازبئکین دیک باشیندان سانا ائدهرک سجده،
قوپاردیغین آهلری بیر سئوینجله دینلهدی.
من نه بیر لئرمونتووام ،نه بیر قادیر پوشکینم
کی ،بیر روس قلمیله مده ائلهیم ادانی.
من یالنیز یارانمیشام آلماق اوچون قادانی.
قلبیمده “وحشی” دئیه چئچئنلره یوخ کینیم،
آذری ،گورجو ،داغلی بیر روح دئیه آنمیشام،
من یالنیز سنین اوچون اؤلمهیه یارانمیشام.
 ،١٩٣٥کاراکوچان  /ائلزیغ
* منفا – سورگون.

سوسون
دئدی-قودو یایانلرا
یوروگوروک ،یولوموز تیکان ،چال ،داغ ،دره،
قلبیمیز آلوو آلدی بیر سؤنمز ائهتیراسدان.
یوروگوروک ،بو یولدا قوربانلر وئره-وئره،
وارلیغیمیز کول اولدو دوشدوگوموز بو یاسدان…
سوسون ،سیز باری سوسون ،گلسین دیلگه داغلر،
تیترهسین آجیلردان زهر سونان دوداقلر.
وطن آتشده ،قاندا ،آراز جوشار ،کور آغلر،
سیزلر اوتانمادینیز او تالنمیش قافقاسدان.
 ،١٩٣٥ائلزیغ

قوربتده
من تورپاغی آتشله یوغرولن بیر دیارین
دوغدوم یاد چکمهلرله چئیننن یاخاسیندا.
اؤمرونو اودوب کئچن هر قیشین ،هر باهارین
ایچینده من آغلرام یالنیز اونون یاسیندا…
باسدیغیم هر تورپاغین قوی جنت اولسون اوزو،
من اونو بیر آن اوچون تاپداییب کئچهجهیم.
وارسین دا بوز باغلسین هر بیر چئشمهنین گؤزو،
من یئنه او ایچدیگیم آغودان ایچهجهیم.
وارسین هر چیچک ،مانا وئرسین باهاری موژده،
قلبیمدکی داغلرین گئتمز باشیندان قیشی.
من ائدمم عشقیمه یاد بیر مبهده سجده،
بوراخ ،گئتدیگیم یولون توفانلر اولسون ائشی…
من قوربتده اؤلرسم قلبینه سالما چیل*،
سؤیله ،دوستلر گؤممهسین نشیمی تورپاقلرا.
یاخاراق ووجودومو کول ائدیب وئرین یئله،
بلکه بیر زرره آلسین روزگار بیزیم داغلرا.
یوخ ،من اؤلمک ایستمم ،گؤرمهدن دوغما یوردو،
من اوردا آغلمیشام ،من اوردا گولهجهیم.
سؤیله ،قوی سئوینمهسین کرئملین وحشی قوردو،
من توفانل دوغولدوم ،توفانل اؤلهجهیم!..
 ،١٩٣٦ائلزیغ
* چیله – بؤیوک درد ،ازاب.

باکی
بیر زامانلر آدینا عشق اوخودوم ائللره،
شیمدی آرتیق قلبیمین ایچینده اینله ،باکی…
اوغروندا چارپیشانلر قوللری باغلی گئتدی،
من یاناراق کول اولدوم سنین دردینله ،باکی…
بیر گون ایستیقلل دئدین ،بیز آتیلدیق قووغایا،
سن باغریندا قانلی بیر یئر آچدین موسکوایا،
کیم دئدی چئوریلهسن لئش قوخان بیر یووایا؟
کیم دئدی بیر موژیکین امرینی دینله ،باکی؟
دونیانین آتش دولو سینهسی منم دئیه،
ایلک اولراق آتشی وئردین پرومئتئی…
او زنجیرلندی قافا ،سانا جان دئیه-دئیه،
گؤمولدو کؤنوللره عشقی سنینله ،باکی…
سن زومرود بیر تاج ایکن بیزیم قوجا قافقاسا،
دوشمنه سئوینج وئردین ،بیزی دوشوردون یاسا.
عشقیمی قانل بوغدو ،من دوستمو دئییم روسا؟
اودلو کؤکسوم قابارمیش داشان بیر کینله ،باکی…
یانارکن سبایئلده هر آخشام یاشیل مایاک،
یولومو ایللر ایله گؤزلهین آننم اویاق…
تالئیه باخ ،اوزاقلر یاخین ،یاخینلر اوزاق،
اوزاق داغلر آردیندان گل منی دینله ،باکی…
 ٢٥یول  ،١٩٣٥ائلزیغ

بیر گونده اؤلن ائکیزلر
آننهلرینه
ائلدگز و یورداوار* اوچون
من دئییردیم کی ،بیر گون واریب آنا یوردونا،
اؤپرسینیز آنامین توز باسان مزارینی…
اؤزلدیگیم او گونده من اؤلموش اولسام ،بئله
سیز منسیز گزردینیز باکینین خزرینی…
لنت اولسون منه یار اولمایان بیر فلکیه،
دوشمن کسیلدی منده یئتیشن هر دیلهیه...
من دئییردیم عشقیمین گول آچمایان باهاری،
سیزینله فئیزلنیب ،یئتیشهجک ،گولهجک.
اؤمرومه قارغیمیشکن سیزه گولمهدی باری،
دینینه اویمادیغیم یولسوز ،ایمانسیز فلک،
جؤورونه تاب ائدرسم داغلری دلهجهیم،
اونا بیر گون امریمی دینلهده بیلجیم…
آرتیق اونلر گؤمولدو… آغلما ،یازیق آنا،
بو بیر تالئ جیلوهسی ،چکمهلی ازابینی،
بیر گون حساب سورارکن هر گئدن قوربانینا،
تانری اولسا دا ،قافلر کئچیرر غضبینی.
آغلما… دویولماسین قوربتین چتینلیگی،
آغلما… قیریلماسین قلبیمین متینلیگی.
بیر گونده ایکی قوربان… زررهجه توتمادیم یاس،
من بو یولسوز حؤکمو ده یئنه سرخوش دینلدیم.
آه… بیر گون دؤنه بیلسم سنه ،ائی نازلی قافقاس،
من یالنیز سنین عشقین ،هسرتینله اینلدیم…
بو اینلییش دونیادا قهرین ان ایمانسیزی،
یالنیز بو اینلییشدیر قلبیمده آچان سیزی.
باشقا بیر شئی دینلمم ،مانا یوردومدان اوخو،
آنلت اونون عشقینی ،اونوداییم یاسیمی…
سن آلدیرما قلبیمه ساپلنان بو جیفت* اوخو،
اوخو مانا روحومو ،جیسمیمی ،قافقاسیمی…
اؤلن اؤلدو ،اؤلمهین هسرتیم چیرپینان جان،
اوخو ،گؤزومده توتسون دوغدوغوم آزربایجان…
 ،١٩٣٦کبان – ائلزیغ
* جیفت  -جوت.
* ائلدگز و یورداوار ائلده گزمهدن ،یوردا وارمادان :شاعرین بیر گونده
اؤلن زاواللی اوشاقلریدیر.

منمی؟..
سورمایین کیملردنم ،هارالییام ،آ دوستلر،
کؤنولدن فیرتینالی ،بورالییام ،آ دوستلر،
قیزیل بیر قورشون آلدیم ،یارالییام آ دوستلر،
جؤورونه تاب ائدرسم ،داغلری دلهجهیم،
قوربان قبول ائدرسه ،یولوندا اؤلجیم…
دیمیین ،سیز دیمیین ،تا قلبیمدن داغلییام،
من دونیایا اون* وئرن آلتایلرین اوغلویام،
او تورپاقدا دوغموشام ،او تورپاغا باغلییام.
ایستمم بیر یابانچی گؤز دیکسین بیر داشینا،
یول وئر ،یول وئر قوناییم او داغلرین باشینا…
ائی ییللرل اوزاقدان هسرتینی چکدیگیم،
اوغروندا گیزلی-گیزلی گؤز یاشلری تؤکدوگوم،
نه بو ،دینسیز تالئیه بؤیله بویون بوکدوگوم؟
گؤزوممو کور ،قولومدا قوووتیممی یوخ منیم؟
هارداسان ،ائی کئچمیشیم ،گل ،قلبیمه آخ منیم!
منمییم آلتایلردا باشی گؤیلره دین؟
تاریخی منمی یازدیم ،تاریخمی منی اؤین؟
منمییم ایندیی بؤیله توککوله باش این؟
هانسی ظالم ،او منیم قوللریمی بوکهجک؟
هانسی قوت ،او منی زنجیرلره چکهجک؟
* اون – شان ،شؤهرت.

اسیر آذربایجانیم
نئرده منی گول قوینوندا دوغوران،
خمیریمی گؤز یاشییل یوغوران،
بئشیگیمده “لیل بالم” چاغیران،
آذربایجان ،منیم باختسیز آنام اوی،
نئچه بیر ایل هسرتینله یانام ،اوی؟..
سلم دئسم ،روزگار آلیب گؤتورسه،
آغری داغدان آلگؤزه اؤتورسه،
گور سسیمی گؤی خزره یئتیرسه،
خزر جوشوب زنجیرینی قیرار اوی!..
حؤکم ائتسه ،بو سرسم گئدیش دورسا اوی!..
خبر آلسام موغانیمدان ،میلیمدن،
نازلی باکیم ،او نئفت قوخان گولومدن،
کیم دئمیش کی ،دوشموش آدی دیلیمدن،
آذربایجان ،منیم ائشسیز یوردوم اوی!..
اؤلمز عشقیم ،ایچیمدکی دردیم اوی!
گؤنلومه تک کبه یاپدیم سنی من،
سنسیز نئدم قوربت ائلده گونو من،
سنسیز نئدم اللهی من ،دینی من،
آذربایجان ،منیم تاجیم ،تاختیم اوی!
اویانمازمی کور اولسی باختیم اوی؟!

بیلمم کی…
اوغلوم آذره
گون گلیب تا سون وعدهلر یئتینجه،
قهر اولسی بو آیریلیق بیتینجه،
باغچامیزدا ساری بولبول اؤتونجه،
ایستکلریم اولجاقمی ،بیلمم کی…
گون سوسلرکن آلنینداکی ناخیشی،
من آردینجا دیرمانیرکن یوخوشو،
داغلرا سالدیغیم اؤزلمین* قوشو،
گلیب سنه چاتاجاقمی بیلمم کی…
قوووشارکن یورد بایراما ،دوگونه،
چالخاناجاق ائل اؤیونه-اؤیونه،
سن ائرینج** گؤزلدیگیم او گونه،
منیم اؤمروم چاتاجاقمی ،بیلمم کی…

* اؤزلم – هسرت.
** ائرینجه – یئتینجه.

یورد هسرتی
من یوردومو آندیقجا دریندن،
قلبیم قوپویور سانکی یئریندن،
یوردوم… او ایلهی اوجا قافقاس،
وئرمیش منه ایلهامی ازلدن.
سوندوم اونون ائشقیله یورکدن
آتش دولو بیر جامی ازلدن.
من روح آلمام باشقا گؤزلدن،
عشقیم! ..او ایلهی اوجا قافقاس…
قافقاس! ..او یاشیل سینهلی داغلر،
هیجران دویاراق دوشدوگو یاسدان،
قاچ یوز سنهلیک ماتمی ساخلر،
بیر رمز اولراق کوردن ،آرازدان.
قوزغون اونو هسرتله قوجاقلر،
دردیله جوشان دالغالر آغلر…
هئیهات… نه یازیق ،بیر قانادیم یوخ،
بیر آنلیق اوچوب داغلری آشسام،
ترلن کیمی گؤی گؤلده دولشسام…
آزغین پوسودان بیر آتیلن اوخ،
قلبدن وورولوب یئرلره دوشسم،
بیر لهزه او تورپاقل اؤپوشسم…
تورپاق ،او یاشیل کؤلگهلی تورپاق،
قوینوندا مزاریم دا سرینلر.
روزگارل دوشن هر ساری یارپاق،
روحومدا جوشان شارقینی دینلر…

شرقی
اؤت ،قومروم ،اؤت ،سن کی ،مندن بختیار،
هئچ اولمازسا ،قوناجاق بیر یووان وار،
سنین بو یاشیللیق ،سنین بو داغلر،
نه بیر یورد هسرتی ،نه سیل* دردی…
بونلری کور فلک هپ منه وئردی…
سنین قانادین وار ،منده قول قیریق،
سنده گؤزل بیر سس ،منده هیچقیریق،
ساردیقجا کؤنلومو ملون آیریلیق
قار دوشموش داغلرا بنزییر باشیم،
بیر بولود اولماییر بئله یولداشیم.
اؤت ،قومروم ،اؤت ،سن کی ،مندن بختیار،
قانادین وار ،هورلوگون وار ،یووان وار،
اوچ ،منیم یئریمه او داغلری سار،
سسلن او یوردا بیر نوا شرقیسی،
هورریت شرقیسی ،یووا شرقیسی…

* سیل – وطن.

قوربانین اول بیلسم
آغلما ،آغلما ،ائی گؤزلری بولودتلو یار،
باری اوزاقدان اولسا ،قادانی آل بیلسم…
بیر ترلن کیمی قونسام او قار یاللی داغلرا،
بیر اووچو وورسا ،دوشسم ،سیننده قال بیلسم،
قوربانین اول بیلسم…
یئنه یاشلر گؤروندو او دالغین گؤزلرینده،
بیر قوربانمی گئدن وار او بوز دنیزلرینده؟
ایللر بویو بیر باهار گؤرمهین دوزلرینده،
گول کیمی آچیلسام دا ،گول کیمی سول بیلسم،
من سنین اول بیلسم…
دون بیر یارالی دورنا بیر خبر وئردی آجی،
دئدی“ :داغلرین ایسسیز ،یوخ قومروسو ،توراجی”
بیر درده دوشموشسن کی ،بولونمازمیش الجی…
او دردینه بیر ملهم ،دیر درمان بول بیلسم،
من سنه گله بیلسم…

قوزغون اوچون
بیر زامانلر وجده گلدیم جوشغون سسیندن،
دینلدیکجه دردلرینی ساریلدیم سازا.
ایلهام آلیب دالغالرین کیشنمهسیندن،
دیار-دیار سوروکلندیم درد یازا-یازا…
ایچیمدکی درین سیزی یادینمی ،قوزغون؟
دوداغیمدا دونوب قالن آدینمی ،قوزغون؟
سؤیله ،سنه ندن “دلی خزر” دئمیشلر؟
کور تالئیین الدن-اله گزر دئمیشلر،
سنی سئون اؤز جانیندان بئزر دئمیشلر؟
یئتمز اولدو یوللرا گؤز دیکدیگیم ،قوزغون،
بیتمزمی بو کور فلکدن چکدیگیم ،قوزغون؟
سؤیله ندیر اوزوندکی او قیزیل لکه؟
قانمی وئردی یاراسیندان قوجدوغون اؤلکه؟
خیالینمی گؤزلریمده بو ماوی کؤلگه؟
ائی اوزاقدان قاداسینی آلدیغیم قوزغون،
گور سسینی دوست ائلینه سالدیغیم قوزغون..

سیلیا* واراجاغام
یول وئر ،چکیل اؤنومدن ،ائی یولومو کسن داغ،
گون گلدی ،یئتر آرتیق ،سیلیا واراجاغیم…
آل منی قوینونا ،ائی دوغویا آخان ایرماق،
من ده آخیب او دردلی تورپاغی ساراجاغیم…
یئتر آرتیق ،چوخ اولدو قوربت ائلده قالدیغیم،
آیریلیق سیتمیله قیوریلیب بونالدیغیم،
چیخ ،گؤرون گؤزلریمه ،ائی قاداسین آلدیغیم،
فرهاد کیمی یولوندا داغلری یاراجاغیم…
یاغی اؤلدو سانماسین آلدیغیم بو یاپادان،
مین کره بؤیله چیخدیم فیرتینادان ،بورادان،
گون گلر قالدیراراق بو داغلری آرادان،
چئورندکی زنجیری یئنه من قیراجاغام…
کیم دئیر کی ،کؤنولده خاطرن یوخ ،یادین یوخ،
لنت او شعریمه کی ،اوندا سنین آدین یوخ،
سانما کی ،کؤنوللرده قریب بیر فریادین یوخ،
من سنه چاتماق اوچون سنی چاغیراجاغام.

* سیل  -وطن
١٢١

بیر گون
سانما گئتمز باشیمدان بو کشوتلی بولودلر،
شیمشک اولوب اوفوقدن یئنه چاخاجاغام من.
گؤزلری اوزاق یولو بکلهین نیشانلییا
ظفرلردن رنگ آلن بیر گول تاخاجاغام من.
توخونما گل باشیما قونان دؤولت قوشونا،
بوراخ منی گؤتورسون بیر عمل ساواشینا،
بیر گون چیخیب کازبئکین او مغرور ،دیک باشینا،
او قهرمان ائللره شانل باخاجاغام من.
سؤیلیینیز یوردومو چئینهین آمانسیزا،
دیمهسین او تئللری پریشان دوران قیزا.
بیر گون کؤنول تاپشیریب داغ دئویرن بیر هیزا*،
جوشغون نهرلر کیمی اوردا آخاجاغام من.
اوردادیر هم وارلیغیم ،بئشیگیم ،مزاریم دا،
اوردادیر گنجلیگیم ده ،عشقیم ده ،باهاریم دا،
هله تیترییر آدی سولغون دوداقلریمدا،
کندیمی آتشینده بیر گون یاخاجاغام من…
* هیز – گوج ،سرعت.

نئیلییم
کئچدی باهار ،بیتدی گوز* ،او داغلری قیش آلدی،
دوست ائلیندن بیر خبر آلمادیم ،نئیلییم؟
باخیب ،باخیب یوللرا گؤزلریمی یاش آلدی،
من او ائلین یولچوسو اولمادیم ،نئیلییم؟
گزیب ،گزیب دولشدیم ،دونیانی سرخوش کیمی،
یوخ اولسی یاد ائلده هر یئر منه بوش کیمی…
چیرپیناراق دیدیلدیم یارالی بیر قوش کیمی،
دینجهلهجک بیر یووا بولمادیم ،نئیلییم؟
آه ،او وطن ،او یوردوم… ائشسیز ،جنت بیر اؤلکه،
اونسوز بؤیله یاشاماق ،منجه ،یرنج بیر لکه،
اونسوز دین بیر افسانه ،اونسوز تانری بیر کؤلگه
اونسوز خیلقتدن ایلهام آلمادیم ،نئیلییم؟
وئرین منه یوردومو ،قایا اولسون ،داغ اولسون،
آیاقلریمدا زنجیر ،دوشدوگوم بیر آغ** اولسون،
من اؤلورسم یولوندا ،سئونلری ساغ اولسون،
اوزومو تورپاغینا سورمدیم ،نئیلییم؟
گلیب یاشیل قوینونا گیرمدیم ،نئیلییم؟
* گوز  -پاییز.
** آغ  -تور.

آ دوست
گولشن یاپدیم ،گوللرینی یئل آلدی،
بیر تک قؤنچهسینی درمدیم ،آ دوست!
بیر باغچا سالدیردیم ،گلدی سئل آلدی،
بیرجه مئیوهسینی گؤرمدیم ،آ دوست!
دوستا بئل باغلدیم ،توزاغا دوشدوم،
جانانه جان دئدیم ،اوزاغا دوشدوم،
افسونلنمیش قیزیل بیر آغا دوشدوم،
بیرلیک دیلیینه ائرمدیم ،آ دوست!
من باخارکن او سئودیگیم دوغویا*،
سن اورتاق اول بو ایچدیگیم آغویا،
اوردا بیر گلین وار ،قالدی یاغییا،
اونو بیر دویونجا سارمادیم ،آ دوست!
بو چارپان قلب اونون ،بو تک جان اونون،
دامارلریمداکی آخان قان اونون،
کؤنلومو جوشدوران بو ایمان اونون،
من اؤزگهیه کؤنول وئرمدیم ،آ دوست…

* دوغو  -شرق.

اؤلمکمی ،یاشاماقمی؟
بیر آن سوسماق سرین تورپاق آلتیندا،
قورتولماق بو آغیر ،سونسوز ذلتدن.
زورمو اجب ازراییلین پنجهسی،
داوسیلل* دئنن بو گوج ایللتدن؟..
کیم دایانار بو ایچیلمز آغویا،
تانریم اونو وئرمهسین بیر یاغییا؟..
ورم اولسا ،حؤکمونو تئز بیلدیریر،
اجل گلیر سولغون اوزو گولدورور،
ایگیرمی ایلدیر نه بیتر ،نه اؤلدورور،
جیگرلردن قوپان آه دا قالمادی…
اوز توتاجاق بیر درگاه دا قالمادی…
سن ایستهسن یان ارییه-ارییه،
بیر گول اومسان ،باهار دؤنر گئرییه،
ایللر کئچر ،یول یئتیشمز یارییا،
بیر سارابمی منیم اومید ساندیغیم،
او عملین اینامییل یاندیغیم؟..
زامان قیسیر ،دادسیز اؤمور بیتمیور،
دعوت اوچون اؤلومه ال گئتمیور،
تک بیر قورشون ،یوخسا نامه یئتمیور،
اؤلمکمی… یا اومیده بئل باغلسام،
یوردوم اوچون بیر آز داها آغلسام؟
***
دئرلر اوردا بیر جنت وار،
سئودا سونار ملکلر،
اؤز یوردونو قئیب ائتمیش بیر
شاعر اوردان نه بکلر؟
دئرلر اوردا یوخموش اؤلوم
زمزم سویو ایچینجه،
تانریم! منه سن اؤلوم وئر،
قاف داغیندان کئچینجه.
دئرلر اوردا نه بیر وطن،
نه هیجران وار ،نه ده کام،
منه خوشدور قوربت ائلده
وطن هیجریله یانسام…
* داوسیلل – وطن هسرتی.

قوربت مکتوبلری
اوراداکی همشیرم*
چوخدان اولدو آلمادیم،
باجیم ،سندن نه بیر مکتوب ،نه سوراق،
بیلسم نه قدر دریندن اؤزلمیم،
گؤزلریمده بیلسن نئجه تیترییر،
او سؤیودلو ،او شام قوخولو تورپاق.
هله بیزیم او ویشنهلی باغچامیز،
او منیم نار آغاجیم،
یئرینده دورورمو ،باجیم؟
هانی بس ،سن بو یاز منه
نیشانلیمین ایشلدیگی،
گؤز یاشلرییل اؤپوب گوموشلدیگی،
ماوی ،ایپک بیر مندیل** یوللیاجاقدین؟
چوخ گؤزلدیم ،یای کئچدی،
قیش دا بیتدی،
باهار گلدی ،باداملر چیچک آچدی،
هله سندن خبر یوخ،
هاردا منیم ایپک ،ماوی مندیلیم؟
هله گلهجک دئیه،
بوینومو ایه-ایه
ایللرله گؤز یاشلریمی قورودان،
قوربت قوخولو مندیلیمی قوخلرام.
منیم بیرجیک باجیم،
دینله ،سانا آنلتاییم قوربتی،
قهر اولسی ،چکیلمهین نازی وار،
قوربت دئدیکلری ایسسیز بیر آدا،
دؤرد طرفی اوجسوز-بوجاقسیز دنیز،
ساحللرینده یالنیز،
قایالرا چارپان سولرین سسی،
بیر ده قریب مارتیلرین* شرقیسی…
بوردا نه آنا سسی،
نه ده سنین سسین وار،
نه ده او قارا گؤزلو نیشانلیمین نغمهسی،
عشق نه ،سئوگی نه،
بیلمز بو داغلر.
بیر قریبین اوزونه
باخیب گولمز بو داغلر…
* شاعرین باجیسی سونانی او ایللر نادان بیر شخص“ ،بو ساتقینین باجیسیدیر” دئیه
نیشان وئرمیشدیر .بو ناهاق تنهدن سارسیلن سونانین باشینا هاوا گلمیش ،قارداشینین یاد گؤزلردن سیله
قورودوغو مکتوبلرینی یاندیرمیش ،شعورو دورولمادان وفات ائتمیشدیر.
** مندیل – یایلیق.
* مارتی  -قاغایی.

لنت شایرلیگیمه
دورما ،گؤزل سئوگیلیم ،اوخشا منی ،سئو منی،
چوخدان بریدیر کی ،من بیر گولوشه مؤهتاجیم…
دوغدوم ،دوغالی ساردی قیزیل بیر آلوو منی،
هاردا یاشیل دیلییم ،هاردا منیم آماجیم*.
نئیلییم ،فلک منی محکوم ائتمیش قوربته،
لنت اولسون سوندوغو آغو دولو شربت…
من بیلیرم بو یولون یوخ اوجو ،یوخ بوجاغی،
اوتوز بئش باهار کئچدی ،اوتوز بئش قیشا دوشدوم،
ترک ائدهلی او دیلبر ،او سئودالی قوجاغی،
چکنلر بیلیر آنجاق ،نه ظالم ایشه دوشدوم.
اینسانا ان مقدس سادت ،اوجا دیلک،
سئوگیلیلر یانیندا ،دوغدوغو یئرده اؤلمک.
یاد یئر آنجاق غم چیلر بیر آشیقین ایچینه،
دؤرد چئوره گولشن اولسا ،ایستمم من اؤزگه یئر.
بیر داشینی دگیشمم مصره ،هینده ،چینه،
تانری جنتی وئرسه ،من دئیرم ،اونو وئر.
جهنم اولسا بئله ،مانا اؤز یوردوم گرک،
آتیلرام قوینونا سئوینهرک ،گولهرک.
اوردا بیر قایا اولسام ،یاسلنسا** یار کؤلگمه،
اونسوز بوردا شؤهرتی ،شاعرلیگی نئدم من؟
آننم منی دوغارکن قوربان دئمیش اؤلکمه،
بوراخ منی گؤزل قیز ،اؤز ائلیمه گئدم من!
لنت شایرلیگیمه ،شعریمه ،هوسیمه،
هارداسان ،آی نازلی یورد ،سس وئر منیم سسیمه!
* آماج – مقصد.
** یاسلنسا – سؤیکنسه ،اوز توتسا.

قالخ ،سئوگیلیم
قالخ ،سئوگیلیم ،قالخ دا منی یول وور،
گئج گلینسه یورد باشینا چؤکجک…
من آرتیق گؤزلمم گون دوغسون دئیه،
کیم بو بیتمز اینتیزاری چکهجک؟
قالخ کی ،یوللر اوزون ،عمل اوزاقدا،
بو اوغوردا اؤلوم ده وار ،توزاق دا.
قالخ سئوگیلیم ،قالخ دا آتیمی گمل*
سیجاق بیر اؤپوشله آلنیمی نمله،
یئتر ،گون کئچیردیم من بو اؤزلمله.
سن آلدیرما ،داغلر کئچید وئرمزسه،
فیرتینالر قوپوب یولومو کسسه!
قالخ سئوگیلیم ،قالخ دا ،قوشلر اؤتویور،
گؤزومده بیر ساواش عکسی توتویور،
قالخ کی ،زامان کئچدی ،گونوم بیتیور…
ائل نه دئییر ،باخ بو میسکین دوروشا،
قوللریندا گوج یوخمو بیر ووروشا؟
قالخ سئوگیلیم ،وئر اوخومو ،یاییمی،
چک آلتیما او کوهئیلن** تاییمی،
کیم او منیم اینکار ائدن سویومو؟
هانسی قوت بوکن منیم قولومو،
من گئدرسم کیم کسهجک یولومو؟
* گم  -یوین.
** کوهئیلن – تمیز قانلی )آتا ایشارهدیر(.

قالخ سئوگیلیم ،قالخ تا منی یول وور.
دوشمنه کی ،قلبیمده چوخ آجی وار،
چؤکمم دیزه ،وورولمازسام آرخادان
هله منده بوزقوردومون گوجو وار.
سن آلدیرما ،داغلر کئچید وئرمزسه،
فیرتینالر قوپوب یولومو کسس…

“قیزیل کؤلهلر” دونیاسینا
هورر اینسانلیق هایقیردی :قهر اولسون ظلم ،قورخو ،کین.
وئردی میلیونلر قوربان… بس یئنه بو قورخو نه؟
میللتلری قیزیل بیر اوراقل بیچمک اوچون
خورتلیان باربارلیغین اسکیسیندن فارکی نه؟
دونیا یئنه ترسینه دؤنر ،سرخوشمو بیلمم،
قانلی بادیرلرل* ایلنمک خوشمو بیلمم،
بونجا چکیلمیش امک بیهوده ،بوشمو بیلمم،
موزتریب دوداقلردا بو بیتمهین شارکی نه؟
هاردا تهککوم ،زولوم ،میلیونلوق اسیر اینسان،
هاردا تعقیبلر ،سورگون ،توپ-توفنگ ،اؤلوم و قان؟
قالدیر دمیر پردنی ،حؤکمونو وئرسین جاهان،
لنت قیزیل دونیانین کؤلهلر جنتینه!
آچ ،گؤستر هر گوشنی ،هر کسی وار ،کسی یوخ،
من بیلیرم کی ،اوردا اوچان قوشون سسی یوخ،
هورریتمی دئییرسن؟ یالن… اونون عکسی یوخ،
میلیونو بئش پارادیر اوردا گمیگین ،اتین…
* بادیره – گؤزلنیلمز حادثه ،درد ،غم.

مقدس ایختیلل*
قارانلیقدا گؤزلریم دیکیلمیش اوفوقلره،
بیر فیرتینا سسی وار ،بولودلر گؤیده دال-دال
آچمیش دوغو باغرینی سؤکهجک شفقلره،
قوپ ،ائی دلی فیرتینا ،ریشنی کؤنلومه سال،
ایختیلل ایستییرم ،مقدس بیر ایختیلل…
دوغان گونشله قوپسون بیر آخین ولوهلهسی،
گؤرونسون قان کؤپوکلو قاسیرغانین یئلسی**،
بیتسین اسیر تورکلوگون ،بیتسین آرتیق چیلهسی،
نه زنجیرلی بیر قافقاس ،نه قان قوسان بیر اورال،
ایختیلل ایستییرم ،مقدس بیر ایختیلل…
سووورسون اوممانلرا گؤوده ،باجاق ،بیلک ،باش،
یئره گیرسین ،کرئملین قالماسین داش اوستده داش،
هورر اینسانلیق اوغروندا باشلسین قتلی-ساواش،
واخت گلمیشدیر ،ائی زامان ،بیر اؤلوم شرقیسی چال،
ایختیلل ایستییرم ،مقدس بیر ایختیلل…

* ایختیلل – عصیان ،اینقیلب.
** یئله – یال ،اوزون ساچ.

بیر گون گلهجک
اوردا اورتا زامانین وهشتیندن یادیگار،
قارانلیقلر ایچینده قورولموش بیر “جنت” وار.
بیر جنت کی ،اؤزیی قانلی بیر کرئملین
میلیونل قافا اودموش تملینده یوکسلیر.
روح آلیب دلی پئترو و بیر مودهیش ایواندان،
دونیانی ییخیب یاخماق عملینده یوکسلیر…
کرئملین ،اونو سورون تاریخین یاپراغینا،
او اؤلوم قالسینین ناسیل قورولدوغونو
نئچه میلیونون قانی چیلنمیش توپراغینا،
نئچه میلیون گوناهسیز باشین وورولدوغونو.
کرئملین ،او اسکیدن بری ظلمون قایناغی،
کرئملین ،هورریتین قبرینی قازان قال،
کرئملین ،او ایندی ده قیرمیزیلر اویناغی،
نئرونلرین روماسی یانیندا هئچدیر بئل…
اوردا قورموش یووانی جیفته باشلی قارتاللر،
اوردا وحشی چارلرین تاغی – ظفرلری وار.
اوردا هورر اؤلکهلری ساران زنجیرین اوجو،
اوردا قانلی پرینسلر و کنیازلرین گوجو،
اوردا کوتوزوولرین ،نئوسکیلرین یادی،
اوردا سوووروولرین ،دونسکویلرین آدی.
قانلی دهلیزلرینده جانلنیر کوزما مینین،
دیوارلردا کؤلگهسی تیترر کروپاتکینین.
اوردا دلی پئترونون هیرسی وار ،عملی وار،
اوردا سوسیالیستلرین روسلشان تمهلی وار.
کرئملین ،او چارلیغین قانلی تاختینا یووا،
کرئملین ،او بو گون ده خیرچینلشان موسکوا…
یوخ اوردا هورریتین گؤزله گؤرونن عکسی،
بلکه وار دا ،بوغولموش سولو زینداندا سسی.
اوردا قان لکهسیدیر تورپاقدا قالن ایزلر،
اورتا چاغین جانلیسی اؤلوم قوخان دهلیزلر.
اوردا قورخونج گئجهلر ،قانلی ساباهلر اوردا،
جسدلرله دنیزه گؤمولن آهلر اوردا.
اوردا آنی وئریلن محکمهسیز فرمانلر
اوردا قورشون باشلرین آغریسینی درمانلر،
اوردا زنجیر سسیندن چینلیان اووالر وار.
یاییلیر انگینلره اوردا قیرباج سسلری،
یوللردا سورگونلرین توکنن نفسلری.
اوردا اؤلوم کامپلری* آج میلیونلری بکلر،
گئجهلر نؤوبتچیسی قان ایچیجی کؤپکلر.

اوردا قونار قارغالر هر گون مینلرجه لئشه،
بیر اؤلوم دونیاسیدیر ،سیبیریا باشدان-باشا…
سیبیریا… او بیر مزار هر سورولن ییغینا،
تانری بئله پئشماندیر اونو یاراتدیغینا.
سیبیریا ،او اوزلری دونل کاووران بوچاق،
آتشلی کؤنوللری بوزل یاخان بیر قوجاق.
روزگاری اؤلوم قوخار ،گونشی دوندوروجو،
اوزاندیقجا اوزانیر ،نه سونو وار ،نه اوجو.
آتیلنلر قوینونا “ساکیتلشیر”“ ،اوسلنیر”**،
اوردا زئهینلر دورور ،اوردا فیکیر پاسلنیر.
یالنیز قوللر چالیشیر ،کسکینلشیر دیرناقلر،
بوز باغلمیش تورپاغی قازیب ،ائشیر دیرناقلر،
اوردا بیر تسللیدیر گؤزلرده گیزلنن نم،
آلوولو بیر جنتله ایشته بوزلو جهنم.
بوزلو جهنم ،او دون بیر چارلیغین تمهلی،
بوزلو جهنم ،بو گون بیر وارلیغین تمهلی.
وارلیق کی ،ایچدیگی قان ،یئدیگی ده جانلی ات،
سوموکلرین اوستونده یوکسلیر قیزیل جننت…
دون اوردا ساکین ،یاشیل بیر کریم واردی نرده؟
نئرده قوجا قافقاسین باغریندا چئچئن یوردو؟
اونلر دوا آرارکن دوشدوکلری او درده،
فقط آزغین موسکوا قودوردوقجا قودوردو.
بیر امر ،اوت ،یالنیز کسکین بیر امر… “باش”دان،
بیر باش کی ،ووجود ائتسه ،قلبی ،جیری داشدان.
بیر امر… کریم ،چئچئن ،سیبیریایا… بو قادار!
یوز ایللرله او یئرده مسکن قوران یووالر.
سوورولدو یول اوستونه بیر اوووج تورپاق کیمی،
چولوق-چوجوق ،گلین ،قیز – قورو بیر یارپاق کیمی
سپیلدی سیبیریانین او سویوق سینهسینه،
سس وئردی قیرباج سسی آج قوردلرین سسین…
ائرمک اوچون “زوربا شئف” قیپقیزیل عملینه،
میلیون داها گؤمورلو “جنتین” تملینه.
سؤیله ،هانسی تاریخده ،هانسی دؤورده ،نئرده،
گؤرولموش میلیونلری آشان سورگون سوروسو؟
هانسی قلم ترجومان اولموش بو قانلی درده،
یئمیاملرین ایچینده وارمی بؤیله بیریسی؟

* کامپ – دوشرگه.
** اوسلنماق – عقللنماق )بورادا ایستئهزا ایله ایشلدیلیب(

لنت! هورر بیر عالمده اینسان هورریتینه،
ملون بیر قوت کیمی زنجیر وورانا لنت!!!
قاپیلیب بیر زومرهنین زور گودن نیتینه،
مقدس دیلکلره قارشی دورانا لنت!!!
عصرلرین ایچینده ایگیرمینجیسیدیر بو،
چکیلیرمی چارمیخا هور بیر دیلک ،هور دویغو؟
بیر “جنت” کی ،ساچدیغی اؤلوم ،وئردیگی قایغی،
رنگی شفقدیر ،گویا ،ساچدیغی قانا لنت!!
یوخ ،یوخ ،بو یول دئییلدیر حیاتا داد وئرهجک،
اینسان هورریتینه روح و قاناد وئرهجک.
بیر “جنت” کی ،ضولمتین پردهسینی هؤرهجک،
اونو قارانلیقلردا اؤیله قورانا لنت!!
وئرسیدی تانریم منه کئچمیشدن بیر آنیمی،
یاخاراق بیر مشهله ،قوراردیم بیر هور اوجاق،
گؤتوروب اینسانلیقدان روح آلن فرمانیمی
سالردیم دؤرد بیر یانا ،شنلنردی هر بوجاق…
قازاردیم کؤنوللرده یالنیز بیر تک ایدئال:
“اینسانلرا هورریت ،میللتلره ایستیقلل!”
هارداسان ،ائی خیلسکار بوزقوردوم ،چیخ یولوما،
هارداسان ،ائی تئیمورون قودرتی ،گل قولوما،
شیمشکلر کیمی بیر آن من چاخماق ایستیوروم.
هورر بیر دونیا ،هورر بیر دین ،هورر بیر تانری ،هورر بیر یول،
هورر بیر حیات ،هورر ویجدان ،هورر بیر قافا ،هورر بیر قول،
هورر بیر شئیر ،هورر بیر عشق ،هورر بیر مسکن ،هورر امک.
اینسان اوغلونون اصیل هورر جنتی بو دئمک!
ایندی ،بؤیله بیر عالم ،بؤیله بیر دونیا دئیه،
هر کیرلی بیر بوجاغا ،بیر سو کیمی آخمالی.
کوللرینی روزگارا وئرمک اوچون هدیه
هورر اینسانلیق اوغروندا کرئملی یاخمالی.

آرازل دردلشمه
اوغلوم آراز اوچون
گلین کیمی قورولورسان،
آخیب ،آخیب یورولورسان.
گؤی خزرده دورولورسان
دورنا گؤزلوم ،داشقین آراز،
ندیر سنین آشقین آراز؟..
ایلن کیمی آخیشین وار،
جئیران کیمی باخیشین وار،
اینجه سؤزدن چاخیشین وار،
دیلبر اوزلوم ،تئللیم آراز،
منیم آنا ائللیم آراز.
مین گؤللرین قایناغیندان،
آخیب یاقوت اویناغیندان،
اؤپوب یارین یاناغیندان،
دردلی-دردلی آخان آراز،
دوست قلبینی یاخان آراز.
ارزورومون اوواسیندان،
شاهینلرین یوواسیندان،
آخیب تورکون قوواسیندان،
کؤنلوم کیمی جوشان آراز،
گئت قوزغونا بوشان ،آراز.
بیزیم بوزکیردان کئچرکن،
بیرلشیب کوردن کئچرکن،
دوغدوغوم یئردن کئچرکن،
گل اول منیم دیلیم ،آراز،
سور ،نئجهدیر میلیم ،آراز…
هئی آخیرسان ،دوردوغون یوخ،
دوست حالیندان سوردوغون یوخ،
یاردان خبر وئردیگین یوخ،
قلبین داشدان سرتمی ،آراز؟
بو سنده بیر دردمی ،آراز؟..

سونرا ندن دؤندو خویون،
دؤوران سنه قوردو اویون،
ایدین او یاغییا بویون،
اسکی عشقین سولدو آراز،
وئردیگین سؤز نولدو ،آراز؟..
فیرتینالی ،بورالیسان،
اسکی درددن یارالیسان،
سوران اولسا هارالیسان،
سؤیله تورکدور سویوم ،آراز،
سنه اولماز دویوم ،آراز…

قافقاز داغلرینا
اولکوداشیم لئیلیا
قانادیم یوخ اوچوب گلسم یاخانا،
سینندکی شاهینلره ائش اولسام.
یا دا مغرور بیر قارتالین قوندوغو
کؤکسونده بیر اسیردیده داش اولسون…
گؤی بیر بولود اولوب سنده گریلسم،
تورپاق اولوب آیاغینا سریلسم،
بیر گول اولوب سنین اوچون دریلسم،
یا اووچونون شیکاری بیر قوش اولسام…
باخیب دورسام اوزاق-اوزاق ایزلره
قولق وئرسم سنی آنان سؤزلره،
هسرتینله بولودلنان گؤزلره،
سندن آخان بیر داملجیق یاش اولسام…

من کیمم؟
بیر زامانلر آلتایلردان ائنیب یاشیل دوزلره،
آسیانین گؤبیینده آتش یاخان منمییم؟
گؤی خاقانیندان سلم گتیریب دنیزلره،
باتییا جوشغون بیر سئل کیمی آخان منمییم؟
منمییم قیرباجلیان قربین اوفوقلرینی؟
هاردا قیرباجیم منیم ،گؤستر مانا یئرینی؟
من کیمم ،کیملردنم ،هاردا منیم ائل-اوبام؟
بو دوغرومو ،دئییرلر اوغوزموش ایگید بابام،
ساریلمیش اویماقلرا وئرمک اوچون بیر نیزام.
مینهرک شیمشکلره گؤیده چیخان منمییم؟
آنلت مانا مئتئ کیم ،جئبئ کیم ،سابوتای کیم،
چینگیز ،تئیمور وارمییمیش ،گورشاد کیم ،جیغاتای کیم؟
سؤیله ،منمییم قوران ایلک بیرلیک اساسینی،
سؤیله ،منمییم یاپان تورکون تک اساسینی.
منمییم شیمدی توتان تاریخیمین یاسینی؟
شیمدی هسرتله بؤیله دونه باخان منمییم؟
منمییم اؤلو ،دورغون بیر دنیز کیمی بؤیله،
سؤیله ،ائی بوزقوردلرین یاشیل دیاری ،سؤیله!

شیکایت
منیم ده دردیم وار ،حاکم ،دینله سن،
اؤمور کیتابیمی قارالنمیش یاز.
کئچدی اوتوز سککیز ایلیم هئچ اولدو،
قلبیمی یوز یئردن پارالنمیش ،یاز.
یاز ،دوستلری ساغیر ،دؤورانی سرخوش،
یاز ،کؤنلونده چارپان عمللری بوش،
سورما نئردن گلمیش ،نئرده وورولموش،
داغدان-داغا چارپمیش ،یارالنمیش ،یاز.
بوردا باهار ،قیش بیر ،تیکانل بیر گول،
اوغورسوز بایقوشدان فرقسیزدیر بولبول.
بیر زامان داغلرا حؤکم ائدن کؤنول
ایندی بیر اکمگه کیرالنمیش* ،یاز.
یاز ،حاکم! نه یازسان ،منجه ،بوش قئیری،
قیریق بیر قانادین یوخ منه خئیری،
یاز! بیر شاهین دوشموش قافیندان آیری،
هاردا دوغموش ،ایندیی هارالنمیش ،یاز.

* اکمگه کیرالنمیش – بیر پارچا چؤرهیه وئریلمیش ،تسلیم ائدیلمیش.

گؤزل یورد
قافقاس… او گؤزل یورد ،او موببد* وطنیمدیر،
من هورر اولراق دوغدوم او زومرود یاخاسیندا.
داغلر بئشیگیم ،گئیدیگی قارلر کفنیمدیر،
ایللرله ،عصرلرله سورونسم ده یاسیندا،
ان سوندا او ،موتلق کی ،منیمدیر ،او منیمدیر!
قافقاس… او یاشیل یورد ،او موببد وتنیمدیر…
قافقاس… اونو من گؤرمهدن اؤلسم ،اونا دایر
قبریمده یازیلسین ایکی میصراع بو کیتابه:
“آشیقدی گؤزل یوردونا قوربتده ده شاعر،
خییام نئجه آشیقدیسه ،گول رنگلی شراب…”

* موببد – ابهدی.

کوسدوگوم باهار
یئنه گلدی کؤنلومون کوسدوگو بوی لک باهار،
یئنه آچدی ،شعریمه روح وئرمهین چیچکلر…
عشقی باهاردا دوغموش و باهاردا سولن بیر
شاعر اوغورسوز گلن بو باهاردان نه بکلر؟
بوراخ ،ائللر سئوینسین ،بو گلیشدن منه نه،
اؤمرو قیش کسیلن بیر آشیق اوندان نه آنلر.
یاد بیر جنت نه وئریر اؤز دردیله یانانا،
قلبیمین تسللیسی فیرتینالر ،بورانلر.
من آنلمام چیچکدن ،یاشیللیقدان ،باهاردان،
یئتر کی ،اوفوقی سارسین بیر شیمشگین چاخیسی.
من اوزاق یاشادیقجا او دوغولدوغوم دیاردان،
ایلک باهار سنین اولسون ،وئر منه قارلی قیشی.
اون سککیز ایل اولدی ،نیسان* ایگیرمی یئددی،
گولرکن تالئییمین دؤندو باهاری قیشا.
اون سککیز ایلدن بری قلب او گونه اینلهدی،
اون سککیز ایلدیر هسرت قالدیغیم او دوغوشا.
من نئجه کؤکسومده یئر وئرییم بیر یاد گوله،
باخ ،حال قان سیزییور قلبیمین یاراسیندان…
اؤلورسم ،قبریم اوسته گلیرسه بیر یاد بئله
آنلتسین اودلو یوردون کوروندن ،آراسیندان.
 ،١٩٣٨ائلزیغ
* نیسان – آپرئل )شاعر -١٩٢٠جی ایلین  ٢٧آپرئلینده آذربایجان خالق جومهوریتینین سوقوتونا ایشاره ائدیر(.

موسکوا
اوردا هورر اؤلکهلری ساران زنجیرین اوجو،
اوردا پوچ نئرونلرین اؤلوم ،قان یایان گوجو.
آلدانیب توزاغینا دوشن هر دیار بیلیر،
اوراغی اینسان بیچر ،چکیجی اؤلدوروجو.
کرئملین… اونو سورون تاریخین یارپاغینا،
قاچ میلیون اینسان قانی چیلنمیش تورپاغینا؟
ایچدیکجه قان ایستیور ،ایچدیکجه قودوزلنیر
دقت! دؤرد بیر طرفی هؤرولو اینسان آغینا*.
اوردا دلی پئترونون** هیرسی وار ،عملی وار،
اوردا سوسیالیستلیگین روسلشان تمهلی وار.
نئرده بیر جاناوارلیق ،بیر جینایت چیخارسا،
اوردا باربار ،کوممونیست موسکوانین علی وار.
موسکوا ،بیر جنت او سرسری بیر ییغینا،
کورلر آنجاق او قیزیل مزهبایا*** سیغینا
ساچدیغی وهشتلرین قوربانیدیر بو کوره،
تانری بئله پئشماندیر اونو یاراتدیغینا…

* آغینا – تورونا.
** دلی پئترو –  Iپیوتر.
*** مذهبا – ساللقخانا.

ال نامینه
روما پاپاسینا
ائی قلبی تانریسینین ائشقیله چارپان پاپاس،
بو تانریسیز شاعری دینلمزمیسن بیر آز؟
دون تئلئقراف تئللری خبر وئردی دریندن
بو ایمانسیز ائللره کوسوب داریلدیغینی،
کین پوسکورن گیزلی بیر حربه ساریلدیغینی…
او دوغرودور ،بیز آتدیق تانریلری یئریندن،
بیزده ال نامینه کیرلی بیر شئی قالمادی.
مبدلردن سیلیندی کؤهنه اللهین آدی،
او مبدلر کی ،اوردا بیر زامانلر شاهلرین
فیرونلرین نامینه رسمی کئچید دوزولدو.
او مبدلر کی ،اوردا یئردکی اللرین
بیر امریله مینلرجه اینسان قانی سوزولدو.
اوردا کی ،سنین کیمی پاپاسلرین دیزینه
یوزلرله باکیرهلر گؤز یاشلری تؤکورلر.
مقدس مئهرابلرین قان چیلنمیش اوزونه،
اللرین نامینه قیزلر دیزه چؤکورلر.
اوردا کی ،بیر زامانلر اللهین اوغلو عیسی
“مقدس” مریملرین چکردی کئشیگینی.
پاپاسلرین بئلیندن گلن او بیر چوجوقلر
گؤز آچینجا چؤللرده گؤرردی بئشیگینی.
او مبدلر کی ،ایندی مئهرابلری بوش قالمیش،
اللرین یئرینده توز-تورپاق و داش قالمیش.
او مبدلر کی ،آرتیق کیمسه چالماز زنگینی،
بیز اونلرین بوسبوتون دییشدیریب رنگینی
قیرمیزی فیرچالرل بویامیشیق قاپیسین.
اؤلکهده چوخالدیریق مدنیت تاپیسین.
فقط سنین بئینینده یئنه ال نامینه
دینین قارا فیتنهسی وارلیغییل اویناشیر.
گل یئنیدن آنلتما بیزه تانری نه ،دین نه،
او قهبهلیک دؤورونه بیزده نیفرت قایناشیر.

بیز حال اونوتمادیق میلیونلرل بشرین
بؤیوک ال نامینه تؤکدوگو آل قانلری.
بیز حال اونوتمادیق هر زنجیرلی اوریین
بؤیوک ال نامینه وئردیگی قوربانلری.
بیز حال اونوتمادیق ایکی دوغما قارداشین
دین اوچون بیر-بیرینی دوغراییب چاپدیغینی،
بیز حال اونوتمادیق بشرین تاریخینده،
آتانی اؤز اوغلونا بیر دوشمن یاپدیغینی.
بسدیر ال نامینه گوناهسیزلر بوغولدو،
بسدیر ال نامینه فاهیشهلر دوغولدو.
یئتر ساغیر گؤیلرین هؤکمرانلیغی بیتدی.
گئتدی آرتیق اللهین ،پیغمبرین ده گئتدی.
زننیمجه ،پاپام ،سنین اؤمرون ده پک آز قالدی.
سن اؤزون ویجدانینل ،سؤیله ،وارمیدیر ال؟
ائی روما قیزلرینین قوینوندا یاتان پاپا…

دؤنوک قارداش
-١٩٤٤جو ایلده آنا یوردا* سیغینیب ،سونرا
دوشمنلره تسلیم ائدیلن و روسلر طرفیندن
سرحدده مکینهلی توفنگله بیچیلیب اؤلدورولن
 ١٨٧آذری قارداشیمین عزیز روحونا
تورک دئیینجه ،اؤزو ،سؤزو مرد اولور،
دوست دئیینجه ،آیریلماز بیر فرد اولور.
قارداش دئییب دارا دوشسم ،سیغینسام،
بوندان سورا بو مانا بیر درد اولور…
من ده دئییم بو وفاسیز داغلرا،
اؤز قارداشی دؤنوک اولن آغلر – آ.
تورک … او آلتایلرین دونکی اریمی؟
یولوندا جان قویدوم ،وئردیم سریمی.
دوشدوگو آغلردان قورتارسین دئیه،
سردیم آیاغینا دوغما یئریمی.
قارداش ارمغانی تؤکولن قانلر،
مانا موکافاتمی گئدن قوربانلر؟
من دئییردیم قاییخاندیر** سویوموز،
بیر قایناقدان وارلیغیمیز ،بویوموز،
دیلیم دیلی ،یولوم یولو ،عمل بیر،
بیر بایراقدا اولدوزوموز ،آییمیز،
آذری ،تورک ،تورکمن… وارمی آیریلیق،
هاردان دوغدو بو ایمانسیز سایریلیق؟
آلنیمیزین یازیسی قارادیر ،قارا،
قارادان بیر یایلیق یوللدیم یارا،
یول اوزون ،یار اوزاق ،یئتیشمز اللر،
تورکلوگون قاینایان قلبینی سارا…
فلک قییمیش بسلنن بو دیلگه،
لنت تورکو خنجرلهین بیلگه!
بیر سوچمو دوشمنه کؤکس گردیگیم؟
گوناهمی تورکلوگه کؤنول وئردیگیم؟
دوشمهنین آچدیغی یارادان درین،
آنا یورددا اؤز قارداشدام گؤردوگوم.
سسلنسیدیم سس چیخاردی هر داشدان،

نه بکلرسن ساغیرلشان بیر باشدان؟
قاچدیر* علی قانلی چیخدی اویوندا
نه بیلم قهبهلیک وارمیش سویوندا.
گیردیگیم اؤزیورددان دؤندریلرکن،
قانیمین آخدیغی سینیر بویوندا،
آچان للهلردن بیر چلنگ هؤرسم،
تورکلوک دونیاسینا ارمغان وئرسم…
* تورکییه نظرده توتولور )بو فاکت -١٩٤٤جو ایلده تورکییهده چیخان
“اورقون“ درگیسیندن گؤتورولموشدور(.
** قاییخان – اوغوز بویلریندان بیرینین آدی.
* قاچدیر – نئچهدیر ،نئچه دفعهدیر.

قارا داستان
کیمسه بیلمز تانریداغین یاسینی،
دومان آلمیش آلتایلرین باشینی.
اوچورموشدور باشدان دؤولت قوشونو،
ستوتین* اوز چئویرمیش زامان هئی…
قوجا تورکون دوشدوگو درد یامان هئی…
دؤرد بیر یانا داغیلمیش تورک سویلری،
سؤنموش اوجاق ،کؤچوب گئتمیش بویلری،
دردلی-دردلی آخار بوزکیر چایلری،
ساخلر ایچدن گیزلی اومید ،گومان هئی…
قوجا تورکون دوشدوگو حال یامان هئی…
آغ آلنینا قارا یازی یازیلمیش،
یایللردا دوگون-دمک پوزولموش،
گلینلرین گور ساچلری چؤزولموش،
یادا قالمیش ،دیلر ائلدن آمان هئی…
قوجا تورکون دوشدوگو حال یامان هئی…
داغدان-داغا چارپیب گئتمیش دوغانلر،
قایالرا ایز بوراخمیش آل قانلر،
اوردولرا بویروق وئرمز ایلنلر،
هاردا قالمیش سدلر ییخان فرمان هئی؟
قوجا تورکون دوشدوگو درد یامان هئی…
خاراب اولموش بوخاراسی ،باشکندی،
ماتم توتموش سمرقندی ،داشکندی،
کندی سؤیلر ،تؤکر گؤزدن یاش کندی،
نه اوزان وار ،نه یازان ،نه شامان هئی…
قوجا تورکون دوشدوگو درد یامان هئی…
قازان ،باشقورد باتمیش ،کیریم سورولموش،
منیم بابام ،گؤزلو یاریم سورولموش،
قونوم-قونشوم ،بوتون واریم سورولموش،
بولونورمو سیبیریادا ایمان هئی…
قوجا تورکون دوشدوگو درد یامان هئی…

تورک ائللری بیر-بیرینه یادلنیر،
قازاخ ،قیرغیز ،تورکمن ،اؤزبک آدلنیر،
آذری تورک یانیر ،ایچدن اودلنیر،
آنا یوردون ایچدن حالی دومان هئی…
قوجا تورکون دوشدوگو درد یامان هئی…
اورغون چاغلر ،یاتمیش ائللر آییلماز،
تاریم چایی دوغرو یول قویولماز،
هئی سسلنیر آمودریا دویولماز
بو دریادا قالمامیشدیر درمان هئی،
قوجا تورکون دوشدوگو درد یامان هئی…
خزر جوشار ،خبر سالر کورونه،
آخار گئدر ،کور سورونه-سورونه،
ایدیل* آغلر ،آلتون اوردو یئدینه،
آرال کندی وارلیغیندان پئشمان هئی…
قوجا تورکون دوشدوگو درد یامان هئی…
آذربایجان درد ایچینده بوغولموش،
سئونلری دیار-دیار قووولموش،
آغل ،شاعر ،آغل ،یوردون داغیلمیش،
نئرده قوپوز ،نئرده قیریق کامان هئی؟..
نئرده بؤیوک وطن ،نئرده توران هئی؟..
* ستوت – قوت ،قودرت
* ایدیل – وولقا.

ایگیدلره چاغیریش
تورک دوستلریما
I
گلین دوستلر ،گلین ده بیر آرایا،
درمان بولون قلبیمدکی یارایا،
چاره ندیر بو یازیلن قارایا،
ایگیدلر ،ایگیدلر ،داشقین ایگیدلر،
دردیم باشیمدان چوخ آشقین ایگیدلر.
یارالی بیر بولبول ،قیریق بیر دالدان*،
قوپارسا بیر فریاد ،سن آنل حالدان
سؤکوب ایچیمی قورتاران وبالدان**،
ائلیم ،گولوم ،حالیم یامان ایگیدلر…
فلک بوساتینی قوردو قورالی،
اؤمروم کئچدی فیرتینالی ،بورالی،
یارالییام ،دوستلر ،ایچدن یارالی،
ایگیدلر ،ایگیدلر ،جانیم ایگیدلر،
قوروموش داماردا قانیم ایگیدلر.
II
گئنه بورونموش آل قانا اوفوقلر،
گئنه قورخو وئریر مانا اوفوقلر،
گئبدیر*** چتین بیر آنا اوفوقلر،
بو قورخونج سوکوتو ندیر بوغاجاق؟
یوکخسا بیر قانلی گونشمی دوغاجاق؟
ایگیدلر ،قورخوم وار “یاخین”دان“ ،دوست”دان،
خاین بیر زور ائدر ایگیدی پوستدان****
ایچین اورپشمزمی او چیلغین سسدن،
کیمدیر اجب یئنه بیر قان قوساجاق،
اومو ،یوخسا تاریخیممی سوساجاق؟
دوستلر ،دقت او دیکیلن گؤزلره،
کیم قاناجاق زهر ساچان سؤزلره،
بیر اؤلوم سونماقدا دؤوران سیزلره،
سیپرمی ایسترسن ،تونج کؤکسون بیر داغ،
اینانماق ایسترسن ،باغرینی سؤک ،باخ…

III
آمان ،دوستوم ،ندن قاشلر چاتیلدی،
یوخسا گوجوم یابانامی* آتیلدی؟
تمیز قانا بیر آفیونمو** قاتیلدی؟
ندن ،بؤیله بو میسکینجه سوسدوغون؟
ندن ،سؤیله کئچمیشینه کوسدوگون.
باخ هیرسدن چاتلییر قبرینده آتان،
اجب اوردا بیر ایسکلئتمی یاتان؟
سیغینمیش او بؤیوک روحا بو واتان،
واتان تورپاق دئییل ،داماردا قاندیر،
اوندان قئیری تاپاجاق یئر ،یالندیر.
هانسی ملون اونا اوزاداجاق ال،
کؤنولده چارپارکن بو اؤلمز عمل.
گل ،ائی کئچمیش ،کئچمیشدکی شانیم ،گل.
کیمدیر اجب یوللریمی باغلیان،
یادینمی ایچیمده بؤیله آغلیان.
IV
باخیب اوجا قافقاسلردان اوزاغا،
کیم میدان اوخوردو روسا ،کازاغا،
سالیب بؤیوک اوردولری توزاغا،
کیمدیر یاپان دؤرد بوجاغا آخینلر،
سیز سؤیلیین ،سیز ائی بیزه یاخینلر.
او کیم ،بیر ووروشدا ییخان هر بورجو،
اؤنونده دیز چؤکدو ائرمنی ،گورجو،
نر ایگید قوجا بیر اوردونون هارجی*
سؤیله ،دوستوم ،سؤیله ،بونلر یالنمی؟
بیر ماسالدان خاتیرمده قالنمی؟
هاردا سنین زیرهین** ،چلیک قوشاغین،
قاپیندا سئرب ،یونان ،بولقار اوشاغین،
سؤیله ،ایندی ناراهاتمی دؤشیین؟
ایگیدیم ،ایگیدیم ،میسکین ایگیدیم،
عشقینه ،باختینا کوسگون ایگیدیم.
V
ایگیدلر… آتیلین کؤهلن آتلرا،
ساریلین چلیکدن گؤی قانادلرا،
قویمایین یاس چؤکه بیزیم یوردلرا،

ایگیدلر ،ایگیدلر ،یامان ایگیدلر،
یئنه داغلر باشی دومان ایگیدلر.
آچ ،تاریخ سؤیلهسین یئنه بیر داستان،
سیلینسین او اسکی قیلینجلر پاسدان،
یاشیل بوزکیرلرین*** سییریلسین یاسدان،
ایگیدلر ،ایگیدلر ،متین ایگیدلر،
دوشمنله دؤیوشوم چتین ،ایگیدلر…
سیلکین ،گؤزوم ،سیلکین منیم قوچاغیم،
یئنه چیچکلنسین یوردوم ،اوجاغیم،
یولوندا ایلک قوربان من اولجاغیم،
ایگیدلر ،ایگیدلر ،شانلی ایگیدلر،
اینتیقامی مودهیش ،قانلی ایگیدلر.
ائی گؤزومده نوروم ،قلبیمده قانیم،
تاریخده سؤزلری دینیم ،قورانیم،
چارپیشدیغیم تورپاق ،قوفلو تورانیم…
ایگیدلر ،بو یانیق کلم ،ایگیدلر،
کؤنلومدن سیزلره سلم ،ایگیدلر.
* دال – بوداق.
** وبال – مسولیت ،ازاب.
*** گئبه – هامیله.
**** پوست – آد ،سان ،وظیفه.
* یابان – چؤل.
** آفیون  -تیریک.
* هارج – بورادا اوردونون اساسی ،اوردویا برابر.
** زیره  -زیرئه.
*** بوزکیر – چؤل ،دوزن.

گنجلره اومیدیم وار
سن ایسترسن قلبیمی پارچال ،قیر ،چئینه ،از،
منیم یئنه بو یولدا توکنمز بیر جانیم وار!
سن اؤلوم اول ،باشیمدا هر آن دولش ،هر آن گز،
منیم یئنه ده بیر گون سانا بیر عصیانیم وار.
خوشمو گلدی سانا بو ،بیر آن اوچون سوسدوغوم؟
منی بو یولدان ائتمز حؤکمونله قان قوسدوغوم.
ائی قوینوندا دونیایا گلیب آیاق باسدیغیم،
دامارلریمدا سانا وقف ائدیلمیش قانیم وار.
منیم عشقیم ،آ دوستلر ،ازهلیدیر ،ازهلی،
کیم سالجاق کؤنولدن او سئودالی گؤزهلی؟
یوخ بیر قوت کی ،یاخسین قلبیمدکی عملی،
منیم کی ،او قورتولوش گونونه ایمانیم وار.
سن آلدیرما ،ایچیمدن یارالییام ،یارالی،
بوراخ ،کئچسین گنج اؤمروم فیرتینالی ،بورالی،
من بیلیرم ،سونوندا چیخمام اوزو قارالی،
یوردومون گنجلرینه اومیدیم ،اینامیم وار!
١٥٥

نه اولوردو...
نه اولوردو کور اولسایدیم ،گؤرمسیدیم ازلدن،
گؤرمسیدیم او دوغدوغوم درهلری ،داغلری،
آلماسایدیم ایلهامیمی او تالئسیز گؤزلدن،
گؤزلریمده قالماسایدی گؤی شووهلن باغلری...
نه اولوردو ،گؤز آچارکن قوزغونومون دیبینده
من کندیم* یوسونلنمیش ،دیلسیز بیر داش بولیدیم،
چوماغییل سورو گودن بیر چوبانین اؤنونده
یار یولوندا کسیلهجک بیر قوربانلیق اولیدیم...
من نه بیلیم بو قوربتین چکیلمهین نازی وار؟
غملرینی یازا-یازا اؤمور کئچدی ،گون بیتدی،
من دردی یوخ ائدم دئرکن ،دردیم منی اریتدی...
وورما ،کؤنول ،وورما ،البت بو قیشین بیر یازی وار،
بو قارا گون کئچیجیدیر ،بیر گون بیتر ،اینلمه،
باغچامیزدا ساری بولبول یئنه اؤتر ،اینلمه.
* کندیمه – اؤزومه.

بوراخیلیشا مسئول :عزیز گوللیئو
تئکنیکی رئداکتورلر :رؤوشن آغایئو
ترتیباتچی-رسسام :نرگیز الیئوا
کومپیوتئر سهیفلییجیسی :آلیاننا دوخانینا
کوررئکتور :پریناز سمدووا
ییغیلماغا وئریلمیشدیر  .٢٤.٠٤.٢٠٠٤چاپا ایمزالنمیشدیر .١٦.١١.٢٠٠٤
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کیتاب “شرق-قرب” متبههسینده چاپ اولونموشدور.
باکی ،آشیق السگر کوچ.١٧ ،.

