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 ده -نینگ اولى سؤیگوسنى قازانان كریم شاھیر، دینگھ توركمنیستانینگ چأكلرینده دأل توركمن حالقى

 -مزادینگ اونگات طاراپالرینى وصف ادیأن قیلیقانینگ دیلینى بایالشدیرماقدا، آد ایسم، دونیأ توركمنلرى

  .نـدأپ وصف ادنى اوچین اولى حورماتا مناسیبـدیرحأصیتلرینى اْو

   توركمنص حرألى توركمنلرین گ آراس  یندا ان ھ دیلیمی  زى اؤس دورمكده ك ریم ش  اھیرینگ قی زیال قاپالیم  الى       

  . ده ادیپ گلیأندیگینى قیـپـینچ ادمأن آیتسا بوالر-قوشغوالرى گویچلى تأثیر ادندگینى ھم

ل حاطیندان عاراپچا گچیری پ، گین گ كؤپچولیگ ھ حؤدورلم ك ب یلن       كری/    شاھیرینگ قوشغوالرینى روس  

  .انچمھ یئلدان بأرى یْورگیمده بسألپ گلیأن آرزوما قاوشیارین

  .كریم شاھیرینگ قـوشغوالرینى اوقاپ، كؤپ زادالرا گؤز یتیرجكدینگیزه اینانیارین
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  یــْوره ك پایاماسى    

یوق، ھر حایسیمیز اؤز اورن ومیزدا نأم ھ   ..."  دردیم-تالرى دْوزه فـالنینگ یرینده بوالن بولسام، كؤپ زا  "

  من نأمھ اوچین دوغـولدیم؟. دیریس ایش ادیپ بیلجكدیگیمیز حاقیندا اویالنمالى

  .دیر آدمینگ بوتین عمرى شو سوراغـینگ جوغـابى

  )اوقیجا حاطدان (                                                 

  

  ْونگ ایشینگ بآر دْونیأده،بیر باشینگ بآر، م

  .یقیلیپ قالمایشینگ بسدیر! مْونگ شْوكْور

  بآرینا یتملى پآى پـیادا،

  .تیگیرچـِك حؤكمأن دأل، شو كؤشْونگ بسدیر

  

   یئنـھ بیر كؤویش،-بیر كؤوشینگ توزدومى

   اْوچْونجأ چالیش،-ایكینجینگ توزدومى

  ھر بآغى چؤزلنده یر بیلن امیش،

  .شول آشینگ بسدیرتوپراق آجیـغدیرماز، 

  

  ارتیر بولماز یالى دیللرینگ پلتـك،

  تأزه منزیللره یتملى انتـك

   دا یولونگدا مْونگ دْورلى كؤتـك-دووشسا

  !"دینچ قـوالغیم، آچ باشیم بسدیر: " دیمھ

  

  .حایوانا ماخصوصدیر آچ باش، دینچ قوالق

   دؤرتمك، قورماق-انسانا ماخصوص زات

  ز قورساق،دؤره دیلیأن یرده دینچ آلما

  .اؤنگ انھ باغریندا دینچ آلشینگ بسدیر



  ٣

  

  -یؤره ملى یولونگ قیسغامى، اوزاق

  .دورماق جنایاتدیر یاتیانچا یـْوره ك

  !"یـْوره گـى آیاماق گره ك: " دیـیأرلر

  .یـؤنھ اؤز آیاشینگ بسدیر. دوغـرودیر

  

  قیسغانان  .آیانیـْوره گھ گیرمزمیش یْوره گین 
  peyan =پئدا  پـیانزمیش ایلینھ  برمــِ-یـْوره ك آیان

  -قاپدالینگدا بآرقا بیر طبیب عیال(

  .)یالنگیز سیرداشیم بسدیر. یـْوره ك ایشألر

  

   دا كبزأنگدا دامار-نأچھ دارتیلسا

  .گؤزینگ اجیزلیگـى برمھ سین خبر

   ایشینگ اونگار،-ساغمینگ یا نأساغمینگ

  .باشدا آدم بولوپ دؤره یشینگ بسدیر

  

  ن اونگارسا ھركیماؤز سچـن كأری

  .یآرپى ینگلدرمیش دنیأنینگ یْوكین

  -یكجھ ھنأره  یؤره تسنگ حؤكوم

  .ایلینگھ برگیدار بولماشینگ بسدیر

   

  Roza تآ:            روزاسئوال بردى استیودنت قیز 

    نثر  =Proza"     پوشكین یالى حاچان یازجاق پـروزا؟" 

  ایلى قویمان آزارا:" جوغاپ بردیم

  !"ى اونگارسام، شول ایشیم بسدیرقوشغیـم



  ٤

  

  

  مثـلى فــراغى،: " یئنھ بیرى دیدى

  !"سؤزلنگ مرجنـیندن دؤره ت بیر داغى

  اؤلچگ، اندازه.    ینھ باغلىمؤچبراُو  زاتالر : " من دیدیم

  !"داغ دأل، منینگ اوچین بیر دآشام بسدیر

  

   ده ایقبال-نانینگـى قوشغودان برسھ

  !ینگ حؤكمأنقوشغودان اؤنگ آدم بولماغ

  -شیـغیر بیلن اولى انصاف بیریكمأن

  . دا بولمایشینگ بسدیر- دا، انسان-شاھیر

  

  گؤز= قاراق.            رنگكىقاراغـینگآق بیلن قارادیر 

  شوالنگ حایسى سنینگ یْوره گینگ رنگكى؟

  !"شو منینگكى: " بیریسین سایالپ، دیمھ

  . بیرجھ یئلغیرشینگ بسدیر-ایللر آیدار

  

  نگده اتدینگمى كیشأ باخیللیق؟عـمری

  !)ایلى باخیللیـقدان قورار شاھیرلیق(

  گمان= مْویین.     عاشیق طاھیرلیق-مْوینینگدنیأده  بیر 

  . تأك دأل، قوشا سؤیگأ یوغـرولشینگ بسدیر

  

  نیره لرده یؤرسینگ، ایلكینجى سؤیگـى؟

  بایداق= توغ ؟         توغـىبیر یرلرده بارمینگ قیزالرینگ
  اى، عشقینگ اوغلى،: "ان اواز گلدىقومد



  ٥

  .قووانشینگ بسدیر... یؤنھ مانگا. من بار

  

  

  نیره لرده یؤرسینگ ایكینجى سؤیگـى؟

  بیر یرلرده بارمینگ باغتیمینگ بآغى؟

  اى، آدم اوغلى: " اؤزیمدن سـس چیقدى

  .دییپ، یانگراشینگ بسدیر!" سؤییأن، سؤییأن" 

  

  بیریسى سأحرینگ، بیرى قوشلوغـینگ،

  .یرى اوغالنلیـغینگ، بیرى یآشلیـغینگب

   دینگھ ساالمالشدیغینگ،-بیرینجیسى

  .ایكینجأ عمرلیك بآغالنشینگ بسدیر

  

  شئیدیپ پأھیم یئـغناپ سؤیگْودن سؤیگأ

  یـتدینگ اون اْوچ سآنى گْوأللك چآغا

  شوالردان بأشیسینى گؤمیپ آق چأگأ

  .بأش گزه ك گیزلنیپ آغالشینگ بسدیر

  

  ، سایرابر، شاھیربر، ایشألبروگول

  تاغالال= حیجو!         ھیچ حاچان بولماسین آخیرحیجوینگ

   یئل١٢ھر مْوچھ        ده دیـیدیریپ جاھیل،   مْوچھبأشینجي 

  .دنیأنینگ مأحریندن دویماشینگ بسدیر

  

  یْوره ك دألدیر مأحرسیز، سؤیگْوسیز قلب          قلب
  یاساما     ) !لپ دا قا-بئیلھ قلب یا بوشدیر، یوغـسا(



  ٦

  بیر اولى یئـغناقـدا اؤر بوینا قالیپ،

  -!شاھیر، سایراشینگ بسدیر: " دیدى بیرى

  

  

  سؤیگْوسیز اونگماندیر، اونگمازام یْوره ك،

  .یؤنھ قاپدالیندا ییگرنجى گره ك

  – جْومرأ، اگرأ، گلنده گزه ك -اوغـرا

  كؤشھ شیپ!"      ، یئـغـریلشینگ بسدیریؤسلألپدیدى اول 

  

  - دیدى ایزیندان بیر گلین-!ن دوغـرىاؤرأ"

  نأمھ اوچین ھـنیزم یاتانوق قالینگ؟

  آقام اون یئل اوزال قرض آالن پولون

  . دْویماشینگ بسدیر…ھـنیزم اْوزیپ یؤر

  

  دادیار، قاضى.      پروكورور ده- سن، نھ سولچىآرمان، نھ
  .یؤنھ ایگنمأگھ گلنینگ حاقى بار

  نگ بارسنینگ سؤز دییلیأن اؤتگْور اوقو

  .آتجاق بولوپ، گیچ قالشینگ بسدیر-آتجاق

  

  !یـنگملى شیـغـیر! ـلمالىتشیـغـیر آی

  .شونگا آرقاالنیار ھر كؤیھ ن باغـیر

  دؤورینگ آرقاسینا دْوشـن ھر یاغـیر

  .شوندان ام آلمالى، یالنگیشینگ بسدیر

  

  سؤیگأ چْورشن بولسا اؤیكھ نینگ یآرى،



  ٧

  .ایندى ایل دردیندن چْورشملى بآرى

  ایقبالینگدان نآالپ، چكمھ گین زارى،

  اقبال .         سایالشینگ بسدیر تألھ یىشئـیلھ رأك

  

  

  شیـغـرینگـى دوقغوز آى باغـرینگدا ساقال،

  میز=   Stol.      اْوستونھ اوقالاستولونگشوندان سونگ 
  قـیغیریپ دوغـوردا، قـیغـیرمان اوقا،

  .دوغالنگدا قیغیریپ دوغـولشینگ بسدیر

  

  اؤوگـى= تعریف            !تآریپلى دیرین اؤیتمھ اتسھ لر او

  باخیل!           گؤریپكیچى دیرین اؤیتمھ پـسلتسھ 

  نھ اولى، نھ كیچى، نھ بآى، نھ غاریپ،

  . شو بولشونگ بسدیر-تْویس باریپ یاتانى

  

  یاالنگاچ، آچ سووسیز قالماسانگ قاتاپ،

  ..."آى باردیر بیر تآب:" سورانالرا دیسنگ

  -بیر استول، اْوچ كچھ، ایكى مْونگ كتاب

  .باشغا زآت گره ك دأل، شو قوشونگ بسدیر

  

  ایشألنگده ایشلھ سنگ اؤز باشینگ بیلن،

  قیشالنگدا قیشالسانگ اؤز قیشینگ بیلن،

  دیشألنى دیشلھ سنگ اؤز دیشینگ بیلن،

  .گأدیجگم بولسا، اؤز دیشینگ بسدیر

  



  ٨

  !ز ده ھنی-دیش حاقدا، یآش حاقـدا ایررأك

  .سر ات، باغینگ ایچى سأحر دك تأمیز

  حانھا ایكى گلین، یئنھ اْوچ قیز

    سؤز قاقدیرماق.       شو یاشینگ بسدیر. آلق آتیارالرسانگا 

  

  

  بویداش قیزالر      چـچك،- بأشیسى ھم مثلى گلجوراالنگ
  :كپآق گلین سسلندى مثـلى آق یو

  شاھـیر بْوكولجیرأپ یؤرمھ انتك،" 

  !"نیأنگ قارراشام بسدیرسن قارراما، د

  

  :ساویلدیم یولدان. قاتدیمى دیكلتدیم

  !" چیقماغـین ایلدن- دیلیپدیر-دین دان چیق" 

   پـریشتھ دأل من،…اوتوردیم، گولیشدیم

  .شُو دوغـشوم بسدیر. آدمدان دوغـولدیم

  

  !"اوقاپ بر یكجھ قوشغى: " دیدیلر

  .گؤتردى پأكلیگینگ عـشقى. اوقادیم

   اوقانینگ یاغشى،دینگلنیأن وقـتى

  چیشمك= قومالماق.   نأزینگـى آرتدیریپ، قومالشینگ بسدیر

  

  قوى، یاشلیق مأحـریندن گْویچ آلسین یْوره ك،

  ایكیسینى اوقاپ بر، بیر قوشغا ده رك

  :یول اوغـلى یولوندا گره ك. اوقادیم

  .حوش قیزالر، بیدرك گْویمنشیم بسدیر"



  ٩

  

  .شأھـر أللھ زار. اویمیزه اوغـرادیم

  .مْونگ باغتلى ییگیت بار، نووچا أللھ بار

  عسل= بال زار،             باال ده -اوالر نھ گھ یمھ زار، نھ

  .قووانیپ، گینگ كؤچأ سیـغماشیم بسدیر

  

  

  .آق شأھـر گؤك بآغا باسیرلیپ اوتیر

  .ایلرده كؤپت داغ  كسرلیپ اوتیر

  آشغابات تگھ لك عاصیرلیق اوتیر،(

  !) برشیم بسدیریئنھ مْونگ عاصیرا قول

  

  .گْوندیزلر آبادان، گیجھ لر تأمیز

  .كمپـیر اوادان، قوجاالر عـزیز

  گؤك قاپـینگ آغـزیندا قولپاغیلجا قـیز

  .ایلغاشیم بسدیر. دییپ قـیـغیردى!" واى"

  

  بیر گؤرسم مورتلوجا دوداغـین گمریپ،

  .اوغـلى آتاسینا چنأپ دور یومروق

  ییگدینگ یومروغـین ایزینا قانگریپ،

  گؤز= یْوز.         دونگماشیم بسدیر:  باقـدیمگؤره جینھ

  

  .گؤره جى بووز یالى، قاشالرى قارا

  .بویى ایكى متر، ساچى اْوچ سـره

  ماشینین دیرماالپ سر اتدى یـره



  ١٠

  !"دوغـماشینگ بسدیر: " انھ حْونگْورده دى

  

  .آیئلغانچ دیمدى. آتا بیر آخ چكدى

  !)ارككده بئیلھ آخ گؤرمأندیم شیندى(

  شو نوقاطدان ایألك گچمأیین ایندى،

  .سیز قیـیلمانگ، منینگ قییلشیم بسدیر

  

  

  یؤنھ من بیر زادى قویمایین قآضا

  .یوغسا یْوره گیمده قاالر بیر ایزا

  آتا ال قاتانا گؤزلنسھ جــزا

  .سین سایالشیم بسدیروجــزاالنگ اول

  

  -یاغـتیلدى كؤچھ. یئنھ یوال دْوشدیم

  . ساقغال قوجاگؤریندى اوزاقدان آق

  میوه لى آغاچ دك اگلیپ چاالجا،

  .نوریندان قآنماشیم بسدیر. گلیأر اول

  

  - دا تانانگوقمى سن-تانایارمینگ یا

  .ساالم گچمأگھ دألسینگ حاقلى سن بى

   دا، دْوینگكى توقـلى سن-ساچینگ چآالرسا

  .قدراتى یْوزینگھ سیلماشینگ بسدیر

  

  -اوغـرادیم گؤریندى یئنھ بیر گْونش

  .آق ساچ انھ گلیأر آق باغـتا منگزش



  ١١

  ماشین مـدلى!         یواش" ژیگولى" آقجا ! یواش! یواش

  .یولون باغالشینگ بسدیر! انھ گچسین

  

  آقجا تورباسیندا كأشیرمى سُوغان،

  !اؤنگْون كسمك قاداغان! انھ گلیأر

  نیرأ سْورنیپ باریانگ، تاكسیچى دوغان؟

  .سدیردوغـرانینگ كیمدیگین بیلمھ شینگ ب

  

  

  .چـراالرین یاقدى یْوز یاشلى شأھـر

  .قیـزالرینگ دمیندن دؤرأنمیش سأحر

   دا اثر-یؤنھ سأحر نأچھ بولسا

  . دا پـسده قویماشیم بسدیر-آغشامى

  

  -حانھا بیر قـیز گلیأر سولگونمى دورنا

  .ك، یانگاغى حورماپغآباقالرى یو

  اینگ عـزیز، اینگ تانیش ایس اوردى بورنا،

  .ى یادالپ، كؤره شیم بسدیرباش سؤیگیم

  

   دا تانیش،- ده تانیش، قآشالرى-گؤزلرى

  . ده تانیش- دا تانیش، دیشى-گینگ آلنى

   دا تانیش،- اون دوقغوز یاشى-اون سكیز

  .كشبین گؤریپ شاقغا درلھ شیم بسدیر

  

  أدیمینده قالپ یوق، گؤزینده یاالن،
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  !)آصیللى انأنینگ ساپاغـین آالن(

  -ووا گلنمگرم بیر یردن اوق

  .قاالم دفـتریندن چنلھ شیم بسدیر

  

  بیر قولوندان توتوپ یآنداقى جورانگ

  .آچیلدى آرام. یآغ دك آقدى گیتدى

  !سورانگ،اى، آغاچالر، شو قـیزدان سورانگ

  .كشبى تانیش، تاناپ بیلمھ شیم بسدیر

  

  

  :آغاچالنگ بیریندن چیقـدى بیر اواز

  !"زشاھـیر، باشقى سؤیگینگ بآالسى شول قـی" 

  شو بادا یْوره گیمھ گیردى بیر نیاز،

  كؤپ.                    وقت اؤزیمھ گلمھ شیم بسدیراسلى

   

  .بیتیپدیر، اؤسْوپدیر انأ مناسیپ

  .حسیپ گؤزلر دْویپسیز دریان نورى بى

  نصیپ، سؤیجك ییگیت سن بیر قالما بى

   بیشمك-یانیپ.      ، منینگ جوورانشیم بسدیرجوورانماسن 

  

  . گلینلر- توپار قـیزالر-ر توپارباریا

  ). ده مـیخمان گلنلر-لر ھم شأھرلى(

  - دا گولنلر-سؤیگودن آغالنالر یا

  .حایسینگیز كؤپ؟ سیزه یْوزلنشم بسدیر
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  دیمیپ گچیپ باریار گؤزللیك سھ یلى،

  .ھر گؤزل بیر باغتینگ ستونى یالى

  !)ستونلر ساقالیار واطانى، ایلى(

  .شیم بسدیرشونسیز یتیم دك مْوززه ر

  

  جوشوپ گؤزللیگینـگ تولغوننا گؤرأ،

  یؤرأبر یاشلیـغینگ آقیمینا گؤرأ،

  یئنگسھ ساچ دیین زات ھم آقیلنگا گؤرأ              چوقول

  غآلغیماق  .اوزال آنگالیشیم بسدیر.  اكنایقجار

  

  اؤنگ یانیمدان باریار بیر حارمان چوقول

  .ینگسھ دن كْوكأپ دور گؤزدأكى عاقیل

  ! دوران بیر ناقیل-اقى قوچ ھمیانیند

  یر آدى       .  یادالپ، یوودونشیم بسدیرتورانگنگیمى
  

  باشقى سؤیگینگ بیلن تیركشیپ شئیلھ،

  سنم چیقیپمیدینگ آغـشامقى سئیلھ؟

  تیكنلى اوت           ،  گؤیلھچیقماق نیرأ؟ منگزأپ قاراالن

  .اؤیكھ نینگ حاوریندان اود آلشینگ بسدیر

  

  یـیپ قـیزالنگ ناىباشین،سؤ! زیانى یوق

  .اؤوره نیپدینگ دنیأنگ دْورسْون، یالنگیشین

  سؤیمھ دیگھ دْوشنْوكسیزدیر دورموشینگ،(

  ).سؤیـن اوچین بیرجھ دم آلشینگ بسدیر
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  دنیأده شول عیال ساغ گزیپ یؤركأن،

  .یْوره گیم دآشداندیر، دآغـداندیر آرقام

  -شونونگ آیاق ایزى توپراقـدا بارقان

  .یتماغا دؤزمھ شیم بسدیریرى آغـر

  

  میدآم گؤزللیگھ دیكیپ ناظاریم،

  .گؤده كلیگـى نیشاناما آالرین

  میسسارمانگ، آغسامانگ قافـیھ الریم،

  . دیك یؤرأنگ، سیزه سؤینشیم بسدیر-دیم

  

   دا میسسیقلیـق، آغساقلیق سنده،-بولسا

  !پارخلیق سنده اى، قوشغـیم، بولماسین بى

   اْوستْونده آسمانینگ آستیندا، یرینگ

  .پارخالردان ایمنشیم بسدیر دینگھ بى

  

  .ناظارى دمیر. مانگالیى بولوتدیر

  .یئلغیرشى جبر. گولكوسى عاذاپدیر

   ده بیر شیـغیر،- حأ  رومان اوقار، نھ-نھ

  .گؤزلرین گؤرمده دمگشیم بسدیر

  

  .بیر مآیئپ یئقیلیپ كؤچھ ده یاتـیر

  .پارخ سر ادیپ، ایچرده یاتـیر بى

  .ده رحم یوق، گؤزده حواطـیریْوره ك

  .یْوزینھ باقانگدا دْووْونشیم بسدیر
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   دألدیر پارخینا،-ایلى یاغى چاپسین

   دألدیر پارخینا-بیر یوردى یر حوپسون

  قـینانماق، قووانماق یآتدیر روحونا

  مأز/ بوش یـل.          بیلن دنگھ شیم بسدیردْوونیكاُونى 
  

  نگ سن،قوشغـیم، چآغا دأل سن، ساقغالى سی

  .مورتینگـى تاوالپ، اورتا چیقمالى سینگ سن

  .كیمى اؤپْوپ، كیمى چاقمالى سینگ سن

  دینگھ شوندا شاھـیر ایقبالى سینگ سن،

  ھیچ پولھ.            دگمھ شینگ بسدیرقارا شایھیوغسا 
  

  یامانینگ باغـریندان دؤره دیپ عاذاپ،

  نینگ یْوره گینى نور بیلن بـزأپ، یاغشى

   چوقولالق قـیزالرا منگزأپ،حول باریان

  .كؤوشینگیز نالالشیم بسدیر

  

  اؤكجھ لردن گیدیپ چوى دك فورماالر

  بیل بیلن اُوتور یر آراسى     .  پالتـفـورماالرساغیرالقدؤرأپدیر 
   ده آرقایئن یؤرأنگ دورناالر-شئیدینگ

  .یاغشیزادا سیزچھ بگنشیم بسدیر

  

  دنگ یاریسى عاشیق، دنگ یارى دوغان،

  ھنرستان       دان چُوغوپ چیقدى یْوز قـیز، یْوز اوغالن،"ووز"

  گْولگْون كؤینكلى قـیز آزاجیق اگلن،

  .آرزوما منگزه شینگ بسدیر! سؤز آیتجاق
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  ساغـریسیندا آوالق گزیبرملى،

  گؤزلرینده بالیق یْوزیبرملى،

  یانگاغـیندا قوشغى یازیبرملى

  .سن قـیزى گلینلیك بللشیم بسدیر

  

   دا داشیندان،-ندن مى یاجایئنگ ایچی

  :انأنگ سسى گلدى یرینگ پستیندن

  !ایكى حورجین پولى اوقال اْوستوندن"

  !"یوغسا قیــز یوق، پولسیز موالشینگ بسدیر

  

  

  .قـوراریس، انھ جان، قـیـزالرینگ اركین

  .قالینگ دیین زادینگ بره ریس مركین

  بلألپ اونونگ اْوچون، یدیسین، قیرقین،

  .دان دویماشیم بسدیرسونگ بولسا آشین

  

  گچدى قاپدالیمدان یْوز اوغالن، یْوز قیز

  .أدیملر ادبلى، گْوررینگـــــلر عـزیز

   نأچھ حیلھ بار ھنیز،-یؤنھ نأچھ

  !ایچینھ گیـیر، داشدان سـینالنشیم بسدیر

  

  .ساالم بریپ گچدى تانیش بیر گلین

  . پـیده، باغـرى دیلیم- پـیده یوره گی

  أركأ الینگ،اى گلین، آسمانا یتی
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  .سؤیگـى بیلن قورجاق اویناشینگ بسدیر

  

  اول ییگیده سنى چاتماندى ھیچ كیم،

  تیركشدینگ اْوچ گْون. شپـبیك دیك یلمشدینگ

  ادینگ ساچینپدؤردْونجى گْون ده ررو سی

  .بأشینجى گْون اییأم آلدانشینگ بسدیر

  

  پسلتدینگ مقدس مرتبأنگـى سن

   Börük=  جیغا.    سننگـى جیـغاآیالپ یره چالدینگ قیز 

     م باشا دْوشن پاجیـغانى سن-ایندى

  .ایچینگھ سیـغدیرمان، آغالشینگ بسدیر

  

  

  اختیارینك، البتھ سنگكى،-اركینگ

  !یؤنھ ولین دألسینگ اؤزینگ اؤزینگكى

  . بیزینگكى- واطانینگقى، واطان-اؤزینگ

      قوراماق= غآبانماق      .       سنى واطان كمین غآبانشیم بسدیر

  

  .یانگالندى كانسرت. گپلھ دى آشغابات

    اویتگت !     ، آیدیم، گؤده ك زاتالرى اؤزگرتاؤزگرت

  ھر گزه ك تنیمھ گیره نده بیر درد،

  .دینگھ سنى دینگألپ، ساغالشیم بسدیر

  

  توتوش باغـریم بیلن قـووانیپ یاغشا،

  .اؤیھ یـتیپ باریان دینگ سالیپ باغشا
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   ماشین بوق!            الر اوغشیا بوسیگنالحـیى، شو واقـتام 

  . ماحال غـوغـورشینگ بسدیر اى، ماشین بى

  

   ده گؤتـر،-گؤتــر، ساخى باغشى، یئنھ

           مختومقلى قارلى.        ، اوندانان بــترچووال باغشيگؤتـر، 

      سرپاى حایسینا یــتـر؟. گؤتـردیلر

  . دنگ پایالشیم بسدیر-بیر سرپایى دس

  

  . بیریندن بـییك-ه بیرى د-ایكیسى

  !)بـیـیكلـنگ بویونى اؤلچھ مك عایپ(

    دیپ، " ھر حایسى بیر داغینگ اؤركْوجى"

  . دنگ بْویسانشیم بسدیر-قوشا داغا دس

  

  

  .آیدیمنگ ایزیندان یانگالندى بیر ساز

  بو نیچیك قدرات قا، بو نیچیك اواز؟

  میللي تأچمیرات  ، قاوشات تارینگـى بیرآز،میللي آتام(

  .وغـلونگـى جادیـالپ قـیناشینگ بسدیرا

  

  .اونیانچا یانگالندى یئنھ بیرموقام

  چالیانالنگ یْوره گـى حازینا میقان؟

  .اى آچ گؤز، شونونگ یالى بایلیـغمیز بارقان

  دألیره مك     . بسدیرآیناشینگیئنھ بآیلیق گؤزألپ، 

  

  بسدیر موقام یرینھ چیشلیك سیـغناشینگ،
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  زیل یئـغناشینگ،بسدیر آلقیش یرینھ قـی

  بسدیر ایلى اوتـوپ، قاپا سیـغماشینگ

  .انصابینگ ساتیپ، یوغـناشینگ بسدیر

  

   گْونینگ جوبسون،-اؤزینگكى حاساپالپ ایل

  سوقجاپ، یارا ادیپ دؤولتینگ گؤوسون،

   یاران توتونیپ آدمالنگ پـیسین،-دوست

  .حااللالرى آدم سانماشینگ بسدیر

  

      گ اوراق، بیللرین- ینگ اؤنگونده -رستم

  آغاچ آدى.             دره ك قاماتینگ -آسغینینگ اؤنگونده
  -دینگھ آغـزینگ گْولیأر، گْولھ نوق یْوره ك

    غاواچا   .  سورت یئلغیرشینگ بسدیر- دك سورتچانگگالق

  

  

  حایران قالماق                    . ناغشىآنگق ادیأر -جایئنگا سر ادسنگ

  !)ه نوق قـونگشىداشین گؤریأر، ایچین گؤر(

  -!یاشایئش جایمى، شاصنم كؤشگـى

  .نأمھ دیگینى زوردان سایالشیم بسدیر

  

  . دوران مدنییت-داشینگدان سر ادسنگ

    جلیقھ/ كراوات       . ژیلت، اگنینگدهلستوكبوینونگدا غا

  روزنامھ /مجلھ،      گازت دور، الینگده ژورنالایألنگده 

    .ردینگھ تیراژالرین بارالشینگ بسدی
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  -اؤیْونگده حنگألپ دور بأش اشكاف كتاب

  پوشكین، بایرون یاتـیر دآش یالى قاتاپ،

   باغـرى تْوتأپ-كربابایف دیك دور ایچ

  اپ،پكتاپالرینگ دینگھ آرقاسین سـی

  .سارایئنگ قوینى دك سینالشینگ بسدیر

  

    ،خیاماوقایان كتابینگ دینگھ بیر 

  !شونام اؤز حایرینگا اوالنیانگ حایوان

  قالماغال ادمك= كأیھ مك       عیال،  كأیأیسھكأتھ كؤپرأك ایچِسم، "

  !" شو شاھـیرا دایانشیم بسدیر-دییأنگ

  

  .أھلى حركتینگ حاسابا گؤرأ

  .یكھ قـیمیلدینگ یوق انصابا گؤرأ

  دینگھ ایچن وقـتینگ ، كتابا گؤرأ

  . دا آلداشینگ بسدیر-، خیامى"ایچیپ"

  

  وولتیأنگ، ده اؤز ھنگینگده ج-گْوجْونگـى

  . ده اؤز حأصیتینگ اؤره دیأنگ-پـیشینگھ

  !) دا اؤزینگ یالى آوناتیانگ-قوشغیمى(

  .آوناشینگ بسدیر! اى، قوشغیم بلند دور

  

   قآپالپ،البیماكرلرى قپیشئیلھ 

  .باریارین موقاما تنیمى تآپالپ

  اى، موقام، دنیأنى حاپادان ساپالپ 

  .بولمازمیقا؟ جوغاپ سوراشیم بسدیر
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  !ساپالریس حؤكمان: " جوغاپ بردىموقام

  سیل یالى یاغیش   !           یاغماز یئلدیریم چاقمانچابغایؤنھ 
   گْون چاقسا ھیچ زادا باقمان،-توتوش ایل

  . كأن سیناشیم بسدیر-كأن. حاپا یووالر

  

  .تأمیزلیك كؤپلیك. حاپالیق آزلیقدیر

  آشغال    .سْوپلیك دورماز اؤنگْونده -یاغـیبرسھ

  .یان آدمینگ نرخى بیر كؤپـیكیاغـما

  . پانگ اُویناشینگ بسدیر-غـوق! چاق، یاغ، گؤره ش

  

  .اونیانچا باشالندى یئلدیریم اورشى

  بیردن شاغالپ گلدى تومسونگ یاغشى

  -دینگسھ یاغشى، قـْویسا اوندانام یاغشى

  .آق یاغشى، آق باغـتا دنگھ شیم بسدیر

  

   چاالم، حاپا-یآپالرا قآپغارلیپ چؤپ

  .انینگ گْویجیندن دؤره دى دپھچابغ

  ! مْوندر اوغـرادى چپھ-یئنھ مْوندر

  .كناردان چوغماشینگ بسدیر! گیدیبر

   بیرىنینگ باشیندان ایدیپ،-چؤپلر بیر

   بیرىنینگ اْوستْوندن أدیپ،-كــیـرلر بیر

  !دْونیأنى ھم یوواریس شئیدیپ. گیتدیلر

  .ایل گْویجونھ امـید باغالشیم بسدیر
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  .سینى اتدیریأر دوامیاغیش یاغما

  !)چابغا، سنده گْویچ بار، عاقلیم حایران(

  حانى سایاوان؟! ال-سْولدْوم باى بولدوم

  .كیردن یوولشیم بسدیر. یوق گرك دأل

  

  !"اؤس، ساچیم، اؤس، اؤس: "مگرم، قـیغیرسام

  !سـچ، یاغـمیریم، سچ. مانگالیـیما ساچ بیتر

  گؤگرمأنلر گچ. ساچیم گؤگرمدى

  !)پگیمھ سیـغماشینگ بسدیربیر ماحال تل

  

  .دنیأ گْول آچدى نیچیك. یاغیش دینگدى

  پنجره         . لر آچیق، ایشیكلر آچیقأپـیشگھ

  تلویزیون آچیپ،                    ماوى اكرانىبْوتین شأھـر 

  خبر.          سأگینشیم بسدیر. دینگألپ اوتیر" واغـتى"

  

  .اؤیمیزه چالتراق یـتملى حؤكمآن

  كاخ سفید آمریكا         ؟"آق تام"ه نأمھ لر تاپدیقا  د-یئنھ

   ارتیره چیقمان…نیترون. پنتاگون

  حاولیغماق= أومك.      أومھ شیم بسدیر. بیر قوشغى یازمالى

  

  شاماق.           اینگریكقارالدى . یـتدیم كؤچأمیزه

  .چاغاالر چاپیپ یؤر گؤك خیارى گمریپ

  ریك،اوالرینگ شاتلیـغینا بولوپ دنگ شأ

  .قاپا  یتــنیمى دْویماشیم بسدیر
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  ".واغـتى"ده ررو تاوالدیم . اؤیھ گیردیم

  .مآوى اكران ساچدى اؤیمیزه یاغتى

  اى، آدمزاد، گچیرمھ واغتى،: "دیـدى

  .بىدرد یایناشینگ بسدیر. ارتیر گیچ بُور

  . اولالقان سیناغ-عاصیرینگ آیاغى

    :دیكلدى دنیأده اینگ الھنچ سوراغ

  -راث قویجاق نأحیلى سـیالغیـره می" 

  . سایالشینگ بسدیر-آداممى، كرپـیچمى؟

  

  گوینده= گپلھ یأن.       دیكتورسونگرا ھـوا حاقدا سؤزلھ دى 

  !طبیغاتینگ اربت ھواسى یوقدور

  . شول حاطارراقـدیر-گؤكدن آجال یاغسا

  !اى، كُوإن، آجاال چاغیرشینگ بسدیر

  

   قاریش-برلینھ چـن اؤلچأپ قاریشما

  .گریمى میلیونى ادیپدیك باغیشیی

    شونچا فـدا بیلن اؤلدْورلن اوروش،

  ! ده تأزه دن جانالندیرشینگ بسدیر-یئنھ

  

  . ده یئلدیریم چاقدى-بیردن ایكأ یئنھ

  اقیانوس              . توپراغا چؤكدىاوكیانگؤیأ بیر 

  .قارالیق آقدى. یـرى آقلیق توتدى

  .قودراتا دم سالیم آنگالشیم بسدیر

  

  .گپلھ شیك تمام. ابغا كیپارالدىچ



  ٢٤

  .قاپىنینگ اؤنگْونده اشدیلدى ساالم

   دا  ده ررو گیره ور مـیخمان،-كیم بولسانگ

  .بو دنیأده سن سیزاونگماشیم بسدیر

  

  .تأزه باشالن قوشغیم قوتارمان یاتـیر

  !بو گْون یازیلماسا، یازیـالر ارتیر

  حأضیرلیكچھ عـزیز مـیخمانم اوتیر،

  .زیم ساوماشیم بسدیرگؤزلریندن گؤ

  

  . ده قاقیلدى قاپى-یئنھ. اول گیتدى

  .اوغرادانام  بیردى، گلنلر ایكى

   دنگدیر مـیخمانینگ یْوكى،-بیرمى، اون مى

  .چیداپدیم، چیدارین، ساغ باشیم بسدیر

  .أتلھ دى قاپـیدان یگن دیر آتا

  اورتا مكتب دیپلمى.      حاطاآتھ ستاتد ررو گؤزیم دْوشدى 

   دا قایراتا،-انى شو یئل قالح: "دیدى

  آلجیراماق=یایدانماق.     بسدیر یایدانشینگ!یگھ نینگـى اوقات

  

  "اوقووالنگ حایسینا گیرمكچى یگن؟"

  … ده من-كؤپلیك نیرأ بولسا، شو یـره" 

  وكیل دادگاه       آو سن،-اونگاردینگ! " بولجاققاراالوجي

  .بو دنیأنینگ اؤنگكى سؤگْوِشم بسدیر

  

  "ْوچین شول اوغـرا دیزایار ھمھ؟نأمھ ا" 

  پولونگ بار یرى/  راست-   رك!    گؤزلیجھ اممھ:" گؤنیلدىآتا 



  ٢٥

  سن او زاتالر حاقدا فكره چْوممھ،

  .بسدیر" حوشونگ"دیى، بیر " حوش"دیھ نیمھ 

  

  "التأیلى ادبیات، دیلھ؟: "دییدیم

  .آتاسى اؤر توردى چمچھ سى بیلھ

    اویون ادمھ           - دیپ یلغیردى چاال!"بألچیریمھ"

  !اول اوغـوردان سنینگ چیـغیلشینگ بسدیر

  

  زأحمت؛" سْویتلیجھ" تاپالى یگنـھ 

  .سنینگ بو ھنأرینگ دوران بیر مأحنت

  ایـیأنینگ دونگ ات،.  دا جْوبینگ بوش-شوندا

  !"بیز یآشالى، سنینگ بوغـولشینگ بسدیر

  

   ده جوغاپ، -آتانگ سؤزلرینھ برسم

  قبول.                 توغاپ دا اتمدى - ده، اوغلى-اؤزى

  اوالر گیتدى، یئنھ باشالندى عاذاپ،(

  !)یازیبر،اْویتگمھ، اؤز بولشونگ بسدیر

  

  ! ده، اْویتگأنى اْویتگت-اؤزینگ اْویتگمھ

  .شودور مانگالینا چیزالن قسمت

   قـوپغونگینى بس ات،-شونى باشارماسانگ

  !قیـرق یئلالپ بیھـوده سامراشینگ بسدیر

   دا گؤزللیك، قاویلیق،-باش واصپـینگ بولسا

  شـرینگ قاپدالیندان گچمگین ساولوپ

  اونگا اؤز سؤزینگ آیتماغا حاولیق،



  ٢٦

  .آیتماسانگ اول آیدار، گیچ قالشینگ بسدیر

  

   گْون-واطان، بایداق، سؤیگـى، كامونیست، ایل

  بو بأش سؤزى پارخسیز حیچجكلمھ گین،

  ین،دیلده دأل، قلبینگدا گؤتریپ بیلگ

  .اوالردان ھوا دك دم آلشینگ بسدیر

  

  شیـغرینگ بیلن ادملى اوالرا كمك،

  .كمك سوراماغین كؤمگنگھ دره ك

   ماحال سانجاندا یْوره ك،-دینگھ ماحال

  . گْونْونگدن قووات سوراشینگ بسدیر-ایل

  

  یاغشیمى، یامانمى شودیر یارایشینگ،

  .گؤورأنگ سؤیگْودندیر، بولماز قارغیشینگ

  !" یولداشینگ-پألینگ:" ى قارغیشینگاینگ اول

  . یولداشینگ بسدیر- ده پألینگ-اؤزینگھ

  

  . یْوز یآشا بولماقدیر شآیات-آرزوم

  یؤنھ اوزاق یآشدان تاپارمینگ مـراد؟

  -دردأل ام برمسنگ، اجیزه قوات

  .أگیرت بدبخـتـلیقدیـر یْوز یآش دیـین زآت

  . شول یآشیم بسدیر-ایل نأئھ یآشاتسا

  

          ١٩٨١-٨٢   

  



  ٢٧

  

  

  

  

  

  

  آكـتـوال پـایـامـا
   دا-یا

  قـوشـــغـــوالر چمــنى
  

    

  تامدیرا مودادان قاچیار دیـیأرمینگ؟

  .تامدیرا دییأنینگ دوتار: دْوشْونیأن

  -یؤنھ تامدیراالر مودادان قاچسا

  .شُو گْون تامدیرینگ ھم موداسى قوتآر

  

  .آرقایـین چالیبر تامدیراجیـغـنگـى

   میشالر گچر-شمی. موداالر ساوالر

  اجھ، قاقا حـى مودادان قاچارمى؟

       . اجنگ- قاقانگدیر، تامدیر ھم-تامدیرا

****        

  

  

  یاشینماق مودادان قاچدى دیـیأنگمى؟

  .مودادان قاچاندیر یاشماق. اول دوغرى

  گپلھ جك گپـینى بیلیأنلر اْوچین



  ٢٨

  .اؤنگ ھم حؤكمأن دألدى آغـزینى یاشماق

  

  ھ یأن اوچینگپلھ جك گپـیـى بیلم

   ده یاشماغا دره ك-توربا گھ یدیرسنگ

  دیشى بیلن كرتیپ اوقالیانینى 

  .گؤرنسینگیز، منم گؤردیم كأن گزه ك

  ****  

  .كتـنى مودادان قاچیار دیـیأرلر

  .بئیلھ زادا اینانمارین ھیچ حاچان

  قـیرمیزى گْون بیلن قرمیزى بایداق 

  نأدیپ مودادان قاچار؟

  

  میزى بایداقالیمده بآر وقتى قـیر

  -دپأمده بآر وقتى قـیرمیزى گْون

  قوشولیپ شوالرینگ الووردیسینا،

  .حآص بـتر پاسیردار كتـنیم منینگ

  

  بایداغمیزینگ قـیزیل بولجاقدیـغینى

  گؤیأ بیلن یالى مْونگ یئلالپ اوزال

  یوفگینى گْولینگ سوونا بویاپ

  .كتـنى دوقانمیش گْول دیـین زنان

  .بو گْونكتنیمى دْونیأ تانایار 

  پاریس.                  گییأر آغشام سھ یلیندهپاریـژاوني 

   لھستان پایتختى،           وارشاوانگگؤردیم اونى بلواریندا 

  فـنالند.               قیزىنینگ اگنیندهفیـندوشدوم اونگا 



  ٢٩

  

  آیدیم آیدانیندا كتـنیلى قیز

  Zeleno-gura    نینگ آیدیم  كؤشگْونده گورا-زلنُو

   آفـرین-  لھستانلىدیـیپ،             !" براوا! براوا" پالیاكالر

  أ قیزینگ عشقیندا-ال چارپیاردى ھم

  ...ھم كتـنینگ عشقیندا

   سآراالن ایقبال،-قیرا سآریسیندا

  . امـید، قاناحات-قیرمیزى رنگكینده

  Avtorدؤره دیجیسى ،       آوتورىاى، سن، كتنىنینگ بیـیك 

  كاالى تجارى!         سونغات؟حاریتمىنگ بو قویان میراثی

           ****  

  

  .بــدولر مودادان قاچیار دییأرلر

  .بئیلھ زآدا یول بریلمز ھیچ حاچان

   ده- دا بـدولر دأل-مودادان قاچسا

  بیر توپار اشـكلر مودادان قاچار؟

  

        طرح     اؤوریپ ات پالنینا،پالنینآت 

  بـدولرى اتھ تابشیران نادان،

   حأ آت حآنانینگ یآنیندا،-یندى نھا

  ایش/    وظیفھ گؤرنر یانگادان    پـوستوندا ده اؤز -نھ

  

  

  بـدولرینگ اتھ بریلشى حاقدا

  اوبانینگ بیرینده بوالن یئـغناقدا



  ٣٠

  !)ایلكینجى گزه ك(سگسن بأش یآشیندا

  .تریبونا چیقانمیش قولمیرات آقغا

  

  :شوندا شـى دیـپدیر قولمیرات آتا

   ده قصد اتسھ آتا،-كیم یئنھ ده -كیم"

  !"...اوالرینگ اؤزلرین تابشیریس اتھ

   ده اؤتھ-البتھ، آزاجیـق گچسھ

  .اؤرأن حاق آیدیپدیر قولمیرات آتا

  

  انتـك چآرپا قالیپ-بـدو انتـك

  گیدر، عاصیرالرینگ چونگلوغینا گیدر

  دنیأ گؤزللرینى آنگق اتسھ بیلى

  .مرد باقیشى مرد أرلرى آنگق ادر

  

   ھیچ حایوان دنگھ شیپ بیلمزدنیأده

  .اونونگ عاقیلى ھم ادبى بیلن

  دنیأ مآلالریندان بیر دؤولت دْوزسنگ

  .پره زیدنتى توركمن بـدوى بوالر

  ****  

  قایتارما مودادان قاچـدى دیـیأنگــــمى؟

  .بوشلیـغینگا ساغ بول، بیر سرپآیئنگ بآر

  قایتارما ضرارلى چكـن جبریمى

  .غـرارمگرم ایت گؤرسھ گؤزلرى آ

  

  ایزیندان بارارسینگ، چیق دیسنگ چیقماز



  ٣١

  اجھ سینى قوجاقالپ یاتاندیر گلنینگ

   دا سن-تأریمینگ آستیندا قالماسانگ

  ایت آدى.         آستیندا قاالرسینگ كأ گْونآق بآیئنگ

  

   ده آق باى-ایندى نھ تأریم بآر، نھ

   ده بیر ایھ ر-نھ حاویز سالیارالر نھ

  ه چیق دیسنـگقایتارمانگا فـالن یر

  .اؤزینگدن بیر ساغات اؤنگْورتى گلر

  تأزه دن دوالنساق اون سكیز یآشا

   Heley  ھـلـى      . نیچیك ھزیللیك بوالركیوانىاى 

  

  كؤچھ لـنگ اؤنگْونده جیلقاسیز آیناپ،

  سونگ بوقى یرلرده بولساق گؤز گْولبآن

   دُونگدورما-    ئیگیت چھ ینأپماروژنا گمریپ، حیججىیولدا 

  :آغشامام اجھ نگھ  بره ردیك ساالم

  

  ،" اسساالومالیكم فـالنى دایزا"

  گلھ ور گیـیوجان، گلھ ور بآالم،" 

  آرماویر قیزیم جان، گزه لنچ ادیپ گلدینگمى

  "ساالمات گلدینگمى، آمان؟

  یوق، یوق، بو ذیـیللى اون سكیز یآشى

  .أ آلمازدیم بآالم-سن آلسانگام، من

  

  نگ، چین گؤزللیگینگچین باغتینگ، چین سؤیگی

  شاھیر آدى         ،ساكراتحایاسى بولمالى دیـیپدیر 



  ٣٢

  كؤپ زآتالر مودادان قاچیانام بولسا

  .باقى موداسیزدیر ادب دییـن زآت

    ****  

  سؤیگـى ھم مودادان قاچیا دییدینگمى؟

  . ده یـتیپدیر مودا-حاق آیدیانگ سؤیگأ

  كأ قیز شون ایردن بیرینى سؤیسھ،

  .ْوشیأ باشغا بیر اوداارتیر ایردن د

  

  یآشالر غازیاتیندا اوقادیم بیر گْون،

  قـربان دیین ییگیدى سؤیپدیر بیر قیز

  اونسونگ شامرادى، اونسونگ ایگدیرى

   م سؤییأنمیش غازاق ییگدینى،-حأضیر

  .ارتیر كیمى سؤیجك بللى دأل ھنیز

  

  

       حاقیقى سؤیگـى دیمك ھر كیمده بیر بولمالى      اودسسھ

   تأزه دن-یپ یؤرمك بولماز تأزهچالش

  تأزه كْویزأنگ سووى ساویقمیش دییپ،

  .ایچیپ یؤرمك بُورمى مونچا كْویزه دن

  

  اؤنگلر سؤیگـى حاقدا گْوررینگ آچیلسا

  قیزالرینگ طاراپـینى چاالردیم حؤكمان

  ایندى بولسا، قیزالنگ كأ بیرسیـن گؤریپ

  .اوالنگ سؤیگـى دییأن زآدیندان قـورقیان

       ****      



  ٣٣

  آرابا مودادان قاچدى دییدینگمى؟

  .قاچسا قاچیبرسین، قاچجاق زات قاچار

  یؤنھ اؤزیم، آرابانینگ صوراتین

  .دولومیزدان آیرمارین ھیچ حاچان

  

  شول آرابا مْونیپ، ھر گْون ایر بیلن

  قاپـیمیزدان گچیپ گیدردى ألألم

  چاغالیـغمى یادالپ، شول آرابانینگ

  .الیما سیلیارینصوراتین، ھر سأحر مانگ

  

  قیزالر آرابالى ایشھ  باریاندیر

  كأتھ لر اوتاغا، كأتھ اوراغا

  آ، من بولسام، شوالنگ ایزالرى بیلن

  . غارابا-باریآندیرین شول غارابا

  

  بنزین ایسلى بیر ژیگولى بره ردیم

  .قایدیپ گلسھ أللھ ایسلى آرابام

   *****  

  

  .قاتناشیق مودادان قاچیار دییأرلر

  ؟!بو نیچیك بال!  بیلیشلر-شاى، تانی

  كأبیرلرینگیزینگ یْوز كشبینگیز ھم

  !استغفراهللا... یآدیمدان چیقیپدیر

  

    اؤز شافیور دوستومى گؤره لیم بأرى



  ٣٤

  باشالنغیئ مكتبدأكي بیر رتبھ  اوغلوم  پـیونرشافیور بولوپ گیتدى 

  موغاللـیم دوستومى گؤره لیم بأرى

    باشالنغیئ مكتبدأكي بیر رتبھ.م اوغلوم بولدى موغاللیـاوكتیابریات

  

  اینگ عـزیز قونگشیمى گؤره لیم بأرى

  !نأچھ وقت گچدیكأ؟ اؤزْومـم حایران

  دوغوردانام، اونونگ آدى نأمھ كأ؟

  ...آتامى، آمان: یآدیما دْوشھ نوق

  

  دیسھ لر،!" قونگشى قیاماتدا گره ك" 

  :ایندى دْوشْونمك قـین دأل. دْوشْونمزدیم

  دا دردینشأیمھ سك،بیر وقت قیامات

  .بو دنیأده مْومكین دأل. ال دگھ نوق

  

  -قیامات دییلـنـم حاچان گلجكمیش

  .بیرى یاقـین دییأر، بیریسى اوزاق

  اونسونگام بللى دأل نیرأ دْوشجھ گینگ(

  !) آنگساتمى چؤزمك-اوچماخمى، دوزاخمى

   حاو، شوندان بأرده كؤنھ دنیأده-آ

  .زه كاینگ بولماندا، چایالشالینگ بیر گ

  ****          

  

  ساالم ھم مودادان چیقیار دییأنگمى؟

  اْوینسْوز ساالم-حاوا، كؤپلیپدیر سس

   ده قوالغینگ یاننا،-الینگ یــتیـر



  ٣٥

  .وسساالم. تمام. آرقایئن گھ چیـبر

  

  -تانیشمى، دوستونگمى، قونگشـینگمى، كیم مى

  !حؤكمانمیشمى یاننا دیقیلیپ بارماق

   ده،- سیلكبىپرواى كلألنگـى چاالجا

  .گپلمك نأمأ گره ك. گـھ چیبر

   صرفھ جویى دؤورینده،         تیـغشیـتـللیـقیاشایارقاق 

  … بیر دؤویم چؤره ك-ھر تیـغشیتالن سؤزینگ

  . پاراخاتلیق دیلھ مك-دیمك» !ساالم« 

  .شول مقدس سؤزدن گویچ آلیار زامان

  آرادا پــؤوریزه داغالرینا چیقیپ،

  !"ساالم! ساالم! ساالم: "اْوچ گزه ك قـیغیردیم

  

   دا گزه ك-نأچھ ساالم برسم، شونچا

  .دییپ، جوغاپ قایتاردى دآشالر» !ساالم« 

  گؤریأن ولین، بیزینگ كأبیریمیزدن

  !شول دآشالرام آصیللیراق اكن یولداشالر

  ****            

  

   ده،-دیسنگكأن زآتالر مودادان قاچیار 

  – . قایئندیر گلینیآدینگدان چیقیـپدیر

  دییپ، بیر یئـغناقـدا دْورجمال اجھ

  .اوتوران یریندن گؤتردى قولون

  -نھ ایسسى، نھ ساویق سووا: " ھم دییدى

  .گلینلر باتیرماق ایسلھ نوق الین



  ٣٦

   یاتماقدان باشغا،-كأبیرى بولسا

  .زأحمت دیین زآدى گؤرمأندیر باشدا

  .ایسسیمیش توموسدا، ساویقمیش قیشدا

  تكین/ نقش.             كـشده ده بیر -نھ تیكین اونگاریار، نھ

  سؤیشـن ییگیدىنینگ ایچـجك چآینام

  . چوق ادیپ، زوردان قایناتیار پـچـده-حیـق

  

  حنیزم، كؤشھ گیم، اوالنگ باغـتینا،

  .وقتـیندا دؤرأپدیر گاز دییـن اوجاق

  یوغسا داغى أرم آجیندان اؤلجك، چآغاالرام

  .اؤزى ھم آجیندان اؤلجك

  

  ـوریار، نھ اُود گؤیبریأر،نھ حامیر یوغ

  .آنگقاریپ اوتـیر. نھ نان یاپـیپ بیلیأر

  . ده دیپلومى بآر نھ ایشألپ بیلیأر-نھ

  . ده بیر پـتیـر-آى، غاراض، نھ حآمـیر، نھ

  

  بیلمھ دیم انأنینگ، بیلمھ دیم، آتانینگ

        مكتبكیمینگ گْونأسى،      ...اشكولینگبیلمھ دیم، 

   ده بیر گازت-نھ كتاپ اوقایار، نھ

  فیلم/ سینما.                     أھلى دنیاسىكینوسیندهھیندى 

  

  ،"گلینلرینگ توپاالنگ اویونى"  دا -یا

  . دا شونگا منگزش باشغا توپاالنگ-یا

   ایشیگینده بولسا كؤپت دآغ یالى



  ٣٧

  .اْوشیپ یاتـیر اؤتـن یئلقى حاپاالنگ

  

  -غوغولداپ ایشیگھ گلنده ماشین

  انى آتایسا كأتھبیر بـدره حاپ

  .اون گْونألپ اؤْونیأر

  :سن بولسا دییأنگ

  !"آتمانجیـقالر گچن بولسادینگ كأشگأ" 

  

  

  واخ، بآالم، اده ره ایشـم یوق بیزده،

  . شأھرینگ ایچى-یآشایان یرمیز

   ده سیـغریمیز- حأ دْویأمیز بار، نھ-نھ

  . ده بیر گچى- ده آوالغمیز بآر، نھ-نھ

  

  آجیغسا اوالم. بیرجھ پـیشیگمیز بار

  .اؤزجاغازى تاپـیار ایججیك زآدین

  -اونگا آغـتیـجاغمینگ چیرشاغام یـتیأر(

  ). ساچیپ اوتیر ایجـجیك زآدم-دؤكْوپ

  

  بو زه یـیللى گلین یكھ منده دأل،

  . دا اوتیر شونگ یالى گلین-قونگشـیمدا

  - ده دأل، اوبآنگا گیتسنگ-دینگھ شأھـر

  .لین دا اوتیر شونگ یالى گ-قارشینگدا

   گچھ نینگ آیاغینى سـینالپ،-گلھ نینگ

  . دا اوتیر شونگ یالى گلین-داشاردا



  ٣٨

  

  .حانھا، ایكى سانى گْول یالى گلین

  .قاباقالرى یوفـك، گؤزلرى چآناق

  قوى اوتیرسینالر. اوتـیرالر داشاردا

  .ایقبال گؤرك بریپدیر گْوجـنگألپ یاالق

  

  یولدان گچیپ گیتدى كلتھ جیك ییگیت

  )نا اوروپ كلتھ جیك الینبیقیـنـی(

  دییپ،..."  ده بیرىنینگ أریدیر-واخ، شْو" 

  .آسساجیـق پـینگقیردى آت یالى گلین

  

  .اونسونگ گچیپ گیتدى اوزین بوى ییگیت

  Howdan حوضخانھ.      حاوداندؤشلرى . سـیراتى گؤروغلى

  اسلى ماحال اونونگ ایزیندان باقیپ،

  . ییگیت یارادى اؤیدیأن…یوودوندیـالر

  

  ھرسىنینگ اؤیْونده بیر قاررى انھ

  .آغتیـق گْویمأپ اوتیر اوزینلى گْونى

  بوالر بولسا داشاردا... یاسسى بولدى

  اؤلچأپ اوتـیر كیمینگ قـیسغادیـغینى

  .كیمینگ اوزینلیـغینى

  

  . ده ماحروم اؤیدأكى دردن-ایكیسى

  ...كیشینگ دردى حاقدا ادنوق فكـر

  .دى انھچاغیر!" بآالم، ایندى گیرینگ" 



  ٣٩

  !"آ كمپـیـر- دا-اوتور: "یوواشجا سس چیقدى

  : دا ایچیندن بگندى انھ-شوندا

  "…! دا شْوكْور- شونگا…قـیغیریپ آیتمادى" 

  

  .چاال میدار بولسا اونگیشجاق كمپیر

   دا چؤكجك،-گلینلنگ قاشیندا دیزا

   قاشینا سْورمھ ادیپ چكجك،-گؤزینھ

  ...دینگلجك، دْوشْونجك، نأزینى چكجك

  

  

  اسھ وان                   - بیرحم گلینلر حاقداحأضیرمن 

   اْوستْونھ بؤكجك،-آخمال بوالیدیـغینگ

  بوینى یوغین/  تكبر    تكپـبیر، حؤتجتقـیباتچیـل، اوتانچسیز، 

  .گلینلر حاقیندا آچیارین صحبت

  

  . دا یـتدى اوچـوسى-شوالردان مانگا

  .شو گْون اؤیلرینھ قایتدى قوچوسى

  . كؤچھ سى-یلرینده كْویىمیدام اؤ

  تْووه لمھ، 

  .       شو گْون اؤیده كیچیسى

  .اْوچ آیالپ قاقیلمان یاتـیر كچھ سى

  دییسم،!" گلین كچانگـى بیر قاقاویر" 

  .دآنگدآن بیلن سوجآپ گلدى اجھ سى

  مْونگلرچھ اؤیلرینگ گْونین بوالیان(

  !) دا باجیسى-گلینینگ اجھ سى یآ



  ٤٠

  

  

  .راپـین چالیارانھ لر قیزالرنینگ طا

  قیزالرام 

  .   اؤرچ آلیار اؤنگكْودن بـتر

  شو زآتالر حاقیندا بیر قوشغى یازسانگ،

  . گْونھ كؤمگـى یـتـر-بلكى ایلھ

  

  .اما آز یازیانگیز شو زاتالر حاقدا

  أھلى گْوررینگیز اْویتگھ دیپ قورماق

  یؤرى، 

  - حآرالپ یاتسا دولداقى گلنینگ

  دیپ قورجاق؟نأدیپ دورموشینگـى اْویتگھ 

  

  .حآصام اوقى سؤیـر ایلكینجى گلنیم

   ده بیرچاق،- مؤجك اؤرسھ- قارا، مؤر-مال

  .اُول دْویش گؤریپ یاتـیر

               یؤرى دْوشینگده 

  نأدیپ بو دورموشى اْویتگھ دیب قورجاق

  .بئیلھ یاتاغان دأل اْوچْونجى گلنیم

  .گؤرمھ گـى، آلچاق. المیداما اویا

  :منگدا یازیلشى یالىادیل سنگ آیدی

  -دؤشلرى میدانلى، گؤزلرى قوچاق

  -بیلى یآریم قوجاق، ساچى بیر قوجاق

  یؤنھ آوادان گؤز، یوغـین ساچ بیلن



  ٤١

  نأدیپ جمعــیتى اْویتگھ یپ قورجاق؟

  

  .آلتیندان یاساتدى اوتوز ایكى دیشین

  . اوتوز ایكى پـیچاق–قاییـن اوچین بولسا

  ...گپألیدیگینگ، سْونچجك

  ، سن اونسونگ  یورى

  نأدیپ حوجالیـغى اْویتگھ دیپ قورجاق؟

  

  .اؤزینگ یاسایانگ. اؤزینگ حامـیر ادیأنگ

  . نأتجك بوش یاتسا ساچاق…اؤزینگ یاپـیانگ

  بیر زات دییأیدیگینگ، 

   قونگشا-قونگشودان

  .داز یاساپ، آت چاپجاق، عایـبینگـى آچجاق

  سن نان یاپـیپ دورسانگ، 

  -         اول آینا باقسا

  نأدیپ ساچاغینگـى اْویتگھ دیپ قورجاق؟

  

  سونگ بولسا بیشیرن نانینگدان گأدیپ،

  .گأوْوشأپجیك اوتـیر مثـلى بیر قورجاق

  یؤرى، اونسونگ، 

  قـینچیلیق             پرابلماسین                 آذیـق 

   عروسك= اویناواچ بیلن نأدیپ اْویتگھ دیپ قورجاق؟ قورجاق

  

  – م سـیفاسین-سیـن، ھمأ نان ای-واخ، ھم

  .شونگ اوچین یاسالیار آینا ھم اوجاق



  ٤٢

  –یؤنھ شول اوجاغا قاتانجسیز بولسا

  نأدیپ اوجاغینگـى اْویتگھ دیپ قورجاق؟

  

  -منینگ شو سؤزیمى گچیرسنگ قوشغا

   جاق،- ده جاق-كؤپ گلیـن آرقایئن گْولسھ

  بیرنأچھ گلینلر كأ ایألك باقار،

   بوقـداق،-كأتھ بھ یألك باقار بوقـداق

  اینھ شُو بویومچا 

  –بیلیپ، بیلرسینگ

  حایسى گلین اؤیْونگ اْویتگھ دیپ قورجاق؟

  

   پـیشیك حاقدا-گْویز حاقدا، غـار حاقدا، ایت

  .قوشغوالر یازیانگیز انچمھ قـوجاق

  ... بیر سؤز یوق–بیز حاقدا

   گلینسیز،-     قایئن

  نأدیپ بو دورموشى اْویتگھ دیپ قورجاق؟

  

  ئیلھ زآتالنگ اْوستْوندن گْولینگ،گْولینگ، ش

  .دْونیأده یاراغ یوق گْولكْودن قوچاق

  شر ایشلنگ 

  - اْوستْوندن گْولیپ بیلمسك

  آغى بیلن نأدیپ اْویتگھ دیپ قورجاق؟

  

  . یئـغناقـدا شــى دییدى دْورجمال اجھ…

  .منم اونونگ سؤزین گچیردیم قوشغا



  ٤٣

  یؤنھ، واخ، بو قوشغـیم، 

   ده،-  گؤدكلیك دأل

  .گؤزللیك حاقیندا بولسادى كأشگھ

  

  یازاسینگ گلھ نوق یامان زاتالرى

  .آلتینالر، مارال الر، گؤھـرلر حاقـدا

  اوالرینگ 

   پایخاسین-اده بیـن، عاقیل

  .واصپ اده سینگ گلیأر، گؤزل توپراقدا

  

  .انھ گْوررینگ بردى كؤپ زاتالر حاقدا

  .من بولسا بىعاالچ گچیردیم قوشغا

  دیم، قـیناندیم، قـیل

  اوقاپ برمھ دیم

  .دْورجمال اجأنینگ اؤزیندن باشغآ

  – شو گْون واخ ، ھمھ گلینلر دْوزلسھ …

  منم مونى

  قوشغیمى یاقیپ یوق ادسھ دیم.                 آغشام یاقسادم كأشگأ

****                

      قاعـده چیقیار دییأرلر؛        قاداداندوغانلیق 

  .انا دوغان یاغى بولوپدیر دوغ-غـیر

   بیرىنینگ آغـزینا-ایكى دوغان بیرى

  …دوغـرانوق سوغان

  

  اینـر دك اوغولالنگ، قوچ دك دوغانالنگ



  ٤٤

  . ده بللى-كؤپدیگـى، البتھ، ھممأ

  یؤنھ حأضیر 

   ده-قوچالر، اینــرلر دأل

  .گچىلر حاقیندا سؤزألسیم گلدى

  :ساتاشدیم آرادا آقادیر اینأ

  یر حیل تلپكب  . كؤمھ لك كلھاشلیاپالى –بیرى

  . سُور تلپك توغاالق كلھ–بیرى

  –داش یْوزیندن شئیلھ سر ادایمأگھ

  .گول یآالق كلھ... آلالنأمھ

  

   م اوباداش، -ایكیسى

  . م سْویتدش-ایكیسى

  .مـیخمان بولوپ قایتدیم ھرسینده بیر گْون

   دا،-سیریمى داشیما چیقارماسام

  .ایچـن چایـیم بولدى بوغازیما دْووین

  

  :بولیان زاتالرى گؤرینگ! اتوب! توبا

  ! بیرینھ گؤریپ-ایكى دوغان بیرى

   ده ،-جایىنینگ ھر چْویـین تآریپ اتسھ

  دوغاننینگ بیر تـْوینى 

  .  ادمدى تآریپ

  .كأتھ آشاق باقیپ كؤپ سیرلى دیمدى

  دییپ، دینگلدى بؤورین"  م-حْوم" ده -كأتھ

  اؤز سْویتدشى حاقدا قیرق آیاق یالى،

  . حیلھ باز اؤریماتدى قیرق طاراپا



  ٤٥

  

   ده اؤریم،-یؤنھ مْونگ طاراپا ادسھ

  :ھر بیر اووریمینده آچیلدى سـپـى

   یآریسى-ھرسىنینگ گپىنینگ قـیـلال

  ! ده عیالالنگ گپى-اركك گپى دأل

  

  قیـلینام اْویتگدمأن قایتاالدیالر

  .یــِلكلـى یاسیقدا اوؤرنـن زآدین

  جودا اربت (

   تأثیر اتجك اكنى

  !)تین، تلپكلى حاتیناشلیاپالى حا

  

  یْوز یآنا چكدیلر 

     آقانینگ  سؤزین

  مْونگ حاپا سوقـدوالر 

  .   انىنینگ آدین

  

   بیرىنینگ آدینا دأل-دینگھ بیرى

  . دا یـتیردیلر شك-انأنینگ آدینا

  قارریالر سامسیـق بولوپدیر،: " دیدیلر

  … م چپ-اوغلى بیلن

  "… م چپ-گلنى بیلن

  

  ل انھ سینھدییأن شو" چپ"اوالرینگ 

  . م بلد-اؤزْوم. بْوتین اوبا بلـد



  ٤٦

  اول عجایب انھ بْوتیـن عمرینده

  . ده بیر غلط-نھ گؤده ك سؤزألپدى، نھ

  

  . توتوش بیر اوبانینگ گؤركى–اول انھ

  !)اونى انمچھ رأك تانایان ایچگین(

  كأتھ مـیخمانلـیغا باریانم ھم

  شول یرده

  . شول انأنینگ باردیـغى اْوچین

  

   قاتیراق گچن ھم بولسام،بیلھ موق

  .یؤنھ كفـیل گچیأن دوغـرولیـغنا

  قایتمازمینگ اؤنگ یآندا شئیلھ دیدیم من

  :اوبانینگ اؤیلھ نـن اوغالنالرینا

   ده قووانینگ ولین،-گلینلرنگیزه" 

  قووانینگ اممھ دش دوغانالرینگیزا

   م سیزى -ھم

  !"چیـغلیپ دوغـرانالرنگیزا

  دوغانالنگحاوا، قوچ اوغولالنگ، قوچاق 

   ده بللى- دا، سیزه-كؤپدیگـى مانگا

   ده،-یؤنھ حأضیر قوچالر حاقیندا دأل

  .گچیلر حاقیندا آیداسیم گلدى

  ****  

  .دیـیمك قاچیار مودادان..."  كأبیر-كأبیر"

  ! قاچاویرسین

  .حآلیـص ایریزدى شول سؤز



  ٤٧

  اول سؤزینگ یـتیرن زیانالرینى

   حاسابالیجى ماشین      . ھم حاساپالپ بیلمزكیـبرنھ تیكا

  

  گازتـده، 

            یئـغناقـدا 

  أھلى تانقـیتالنگ

  ". كأبیردى-كأبیر"اْوچدن بیر بؤلگـى 

  اول سؤزلر یْوزلرچھ یولباشچیالرینگ

   مدیر       .الرینگ حاالص كأریدىرداكتورھم 

  

   یولباشچى كأبیر یرده كأبیر: "دییدیك

  ". ایشلرینده گویبریأر نقصانكأبیر

  قوى، گویبرسھ گویبرسین نقصان،: " دییدیك

  ".بولماندیر آخبـتى نوقصانسیز انسان

   كامونیست كأبیر یرده كأبیر: "دییدیك

  ."پاراحـور، یارانجانگ، اوغرى، بیروكرات

  .كامونیستالر اوغـرولیق ادمز: "دییدیك

       حزب!"           ایشگأرینھ داقمانگ بئیلھ آدپارتیا

  

  كتابخانھا               اوقالغ أبیرك یرده كأبیر": دییدیك

  ". قاپـیسى یاپـیـق كأماحال.ایشألنوق

   ساتیجىكأبیر یرده  كأبیردییدیك

  ". دا بأش كؤپْوك-اییأر ایكى كؤپْوك یا

  

  :ایندى گؤریپ یؤرسك، ترسینھ اكن



  ٤٨

  .دینگھ كأ اوقالغانگ قاپـیسى آچیق

  ساتیـجیـالر بولسا كؤپـیك بیلن دأل،

  نأكس.          موجـوقون ادیـپدیر میلیون بیلن اوی

  

  ناحیھ/  بخش      الردارگینون  كأبیر-كأبیر": دییدیك

  ."بیر آدم، اْوچ آدم چكیأرمیش تریاك

  . سیاسى یالنگیـش-بئیلھ دیمك ھم: " دییدیك

  ".تریاگینگ یوقـدیغـنا دْوشْونمك گره ك

  

   اؤنگكى یئـل-اؤنگنگیلمى

   تریاك كش حاقـدا

  ازایدیم  ولین،كیچیجیك قوشغى ی

  قیـزیل قاالم بیلن چكدى اْوستْوندن،

  :باش رداكتورینگ غاضاپلى الى

  .تریاك دیـیـن زآدى اونوتدى توركمن" 

  اوتوز یئلدیر، 

  .یـیتدى تریاگینگ آدى

  . دا، اؤزى یوق اونونگ-آدى بآر بولسا

  چكیپ بورمى یوق زدى؟: حانى، آیت سن

  بیرلشن ملتلر قوراماسىنینگ

  لیست، دفتر         . دا یوق ایندى تریاك-ندایاسپـیسوغـ

  اول دینگھ توركمنینگ سؤزلْوگینده بار،

  اوالم 

  جلد= تـُوم!"                 یكجھ گزه كتومدااولى 

  



  ٤٩

  شئیدیپ 

  دییـن سؤزلر" یوق"  دا -یا" كأبیر  "   

  بولوپ اؤنگْومیزده اولالقان بؤوت،

  حاقیقات اؤنگْونده، انصاپ اؤنگْونده،

  .طانینگ اؤنگْونده سؤزلـتدى غلطوا

  

   نادان آدمالر كأبیر-كأبیر": دییدیك

  ."قالینگ، حاالت بریپ، اؤیریأر اوغلون

   سامسیق آدمالر یكأن-ایكأن": دییدیك

  ..."اْوچ مْونگدن، بأش مْونگدن تؤلھ یأر قالینگ

  

  اما 

  اْوچ مْونگ، بأش مْونگ دییلیأن قالینگ

  .رقـدان قی-كأتھ لر گچیأردى اوتوزدان

  اثر آدى"    نینگآیغـیتلى أدیم" ینگ -بردى كربابایف(

  زحمت حاقى                  پسدى گانھ رارى

  ).         بیر قیزلیق نرخدان

  

   م قیرق یئلدا بآر چیرشانیمى-منینگ

  –اْویشْوریپ، دگشیریپ، اتسنگ بیر كتاپ 

  آلتى 

  اوغلونگ 

  دینگھ یكجھ سینى

  ...اپاؤیرمأگھ زوردان یتردى حاس

  



  ٥٠

  "كأبیـر یرده"دییلیأنلر " كأبیر"

  یره مأكأم اوریپ آوولى كؤكین،

   دأل شو گْونینىمْونگلرچھ آدمـینگ

   ارتیركى گْونىنـم

  .زأھـرألن اكن

  *****  

  

  ارككلیك مودادان قاچیار دییأرمینگ؟

  .شوندان الھنچ زآدى گؤریـپمى جھان

  -اركك ارككلیگینى یآتدان چیقارسا

  اونونگ 

  .ـن قیناپ آالرمیش آجال    جانی

  

  درجھ، بویسانچ،.  مردلیك–اركك دیمك

  دوغـروچیل=  لفظـلى.    لیكلبیزليتؤوكـل لیك، غایـرات ھم 

  اؤزینگـى 

   دوغـراندان اؤزگأنینگ اؤنگْونده

  یالالقالمازلیق، 

  .ھم اگیلمھ سیزلیك

  

  فـراست/ فھم      پاراسات  عاقیل، گْویچ ھم –اركك دیمك

  ق، ھم آغـراسلی

  .ھم آزاجیق دألىلیك

  لنین لیك، پوشكین لیك، ماغتیمغولىلیق

  شاھیر آدى         ، یـسھ نینھم 



  ٥١

  .            م خیام یالىلیق-ھم

  

  اول آلتى قارلىلیق، كربابایف لیق، 

  .ساخى جبارلیق ھم میللى آقالیق

   –دیمك

   جوانلیق-قوجا یاشدا دألى

   م شُو یاشدا -ھم

  .پأك نرسسھ چاغالیق

  

  قاعده.             لیك سیغانوق بللى بیر قادااركك

  . ده بیر مودا-نھ غآلیـپا سیـغیار، نھ

  أ شاھانداز اول، -ھم

  .ھم آصیل زاده

  . م اینگ سادا-أ چیلشریملى ھم-ھم

  .بیر قاناتى یرده، بیرى ھوادا

  -ایلھ سى، بئیلھ سى اؤلچگلى بولسا

  !اركك بُورمودى آدى؟

  

  خیرداآ- اوزال–ارككلیك دیین زآت

  .غـیباتا، غالیپلیـغا اوالشماسیزلیق

  اركھ گینگ اركگھ اینانان سیرین

  .اركك دأل لر بیلن پآیالشماسیزلیق

  

   –ارككلیك

  غایغیسیز آتابایف لیق،



  ٥٢

  aja Batyr, Ene Kulyyeva♠.     بآتـیرف لیق، انھ قولى یـوالیق

  شوالر كمین اینگ یوقارى ارككلیك

  .یقھم اركھ گھ بأس ادیشـن عیال ل

  

  ارككلیك دییـن زآت 

    حاربى درجھ دأل، مرتبھ   چین

  . اركیللیك دیمك–ارككلیك دیمك

   –دیمك، اول

  دینگھ بیر گؤبـك انأنگ دأل،

  .ھم آتانگ الینده تاوالنان گؤبـك

  

  . گْوندن یكھ چیقمازلیق- ایل–ارككلیك

  . شاگیرتدن قورقمازاق مردلیك–ارككلیك

  یـنگلن حالیـپادان " 

  "…یردهینگن شأگ

  زندگـى نامھ.           ین یازان أگیرتلیك آوتوگرافدییپ،

  

   –ارككلیك

  اْوزْومینگ حوشاسى كمین

  .بیر ماضمونلى، دْورلى رنگكلیلیگمیز

  اول بیزینگ شو گْونكى لبیزلیگیلیمیز

  .ھم لبیزأل ارتیر گركلیلیگمیز

  

  لبیزسیزلیگـى بولسا، اینگ بولمانیندا

  .ادمكاؤنگكْودن آزاجیق لبیزلى 



  ٥٣

  دیـیسلر!" دْوزلمھ جك آدم باردیر" 

  . ده اینانمان گیتمك-شونگا اؤلنده

  

   اركك حاقیندا–ارككلیك دیین زات

  .گپى سوزمازلیق. آرتیق گپلمسیزلیك

  .بو بارادا دینگھ بیر قوشغى یازماق

   –یا باشاریپ بیلسنگ

  .اونام یازمازلیق

  ******      

  …انھ دیل مودادان قاچیار دیـیدیلر

  ى، دیلم حـ

  !مودادان قاچار اوغـوشیان

  كأبیر فرصتدا! گنگ گؤریپ اوتورمانگ

  .حاوا، باغیشالنگ. شوالم ممكین اكن

  

  .قشنگ اداره. اینھا، بیر اداره

  .ادیل كؤشك یالى. اولى مینیسترلیك

  –گیریأن یرینگده عجایپ كیوسك بار

  .یْوز دْورلى كتابلى، گازت ژورنال لى

  

  .یلیان ھر گْونایر بیلن شول جآیا ساو

  قاره= ماتھ ریك         ماتھ ریكدندْورلى نشیرلر بآر بأش

  آدم آدى Vera:    ورابیر گزه ك زیـره ندى كیوسكچى 

  .سآنلیجا توركمن... توركمنچھ زات آلیان" 

  اینھ = Vot              . سنوت ده  -كأتھ



  ٥٤

  

  .ایكى یْوز ایشگأرینگ كؤپـیسى توركمن

    كیف/ روشنفكر        . كیشىپاپكالى. اینتللھ گنتجنتـلمن، 

  اما شول پاپكاالنگ بیر توپاریندان

  ..."توركمنچھ تاپماق قـین درمانلیق اْوچین

  

  حاوا، لنین دیلین اینترناسیونال،

  .دوستلوق دیلى دییپ اوقایار اوالر

  -یؤنھ انــھ نگ دیلین كمسیتیأن بولسانگ

  لنین نأدیپ 

  !سنینگ بیلن دوست بوالر

  

  . اْویتگھ دیپ قورولیان دؤویر–زدؤوریمی

  .گؤرك قوشمالى یوردومیزینگ گؤركینھ

  .ارك قوشمالى آدمالرینگ اركینھ

  .بویسانچ، اینام پآیالمالى ھر كیمھ

  -یؤنھ انھ نگ دیلین بیلمھ یأن بولسانگ

  كیم اینانار گپـینگھ؟

  

  بیر گزه ك اولى یئـغناقدا بولدوم

  .عاداتا قارشى، قالینگا قارشى-دین

  .شْوپدیر انھ لر، گلینلر، قیزالراْو

  .كلوبھ گؤرك بریأر یاقالنگ ناغشى

  

  رئیس بخش وكیلى ھم بار،                 رایكومیئـغناقدا 



  ٥٥

  . دا بردیلر گزه ك-آخیر اونگا

  )بیرینجى سكره تار مثـلم قوچوف(

  .اوقادى اوزاق. آچدى پاپكاسینى

  !..."بروتسیا نادو... پره ژیتوك... كالیم"

  ...گپلدى قوراق... سین قالدیرمانكلھ 

  اینگ سونگوندا بولسا، 

  كأبیر قیزالرا

  :آدالرینى اوقاپ، قاوشیردى بایراق

  .دییمأگھ درك" گؤزل" دیدى " گیوزل" 

  .دییمأگھ درك" دؤندى"دییدى " دوندى" 

  آ دأل، -اداكالد

  نسخنرااؤز آدینا دْوشْونمأن                

  .لك چ- ده-زنانالر بولشدى الك

  

  انھ لر آنگق بولوپ قیزالرینا باقدى،

  ...قیزى ھم آنگق بولوپ سر اتدى انأ

  .سوراغ بردیم اؤزیمھ" كیم گْونأكار؟" 

  . دا گْونأ-اوندا: " م جوغاپ بردیم-ھم

   ده گْونأ بار، -منده

  ! ده گْونأ-سنده

  !..." ده گْونأ-ھمھ

  ****  

  

  پس پأللیك مودادان قاچیار دییأرلر،

  .ایندى ایناندیم دوست جان. اینانمازدان



  ٥٦

  .آرادا بیر اؤیده بولدوم من مـیخمان

  آھنگساز/ نقاش.    بآركامپوزیتر.  بارحودوژنیكمورتالق 

   –شاھـیر، عالیم، آرتیست

  بأش سانى جوان

  .دیلچى موغاللیم. منم آلتینجیسى

  

  اوزاق.                    بیر اوبادان پایتاغتا گلنآلیس

  ین ساتاشانیمابگھ نیپ اوتـیر( 

  .)ذھینلى، شاھانداز اوغالنالر بیلن

  

  شاھـیر، آرتیست، عالیم، سازاندا، باغشى

  و غایریالر حاقدا یاغدیریپ سئوال،

  .اوالر حاقدا كؤپرأك بیلمكچى بولدوم

  بوالر ولى

  آصیل

  .سئوال بیلن دأل       

  

  .أھلى گْوررینگلرى اؤزلرى حاقدا

  .غایرى كیشى حاقدا چیقمادى حوش سؤز

  – دا-آراسیندا كأتھ آیدایساالر

  .اْوچ آغیز بوش سؤز...  ساممى-دینگھ گوممْو

  

  . بیریسینى اؤودیلر ایلكى-بیرى

  .سونگ بولسا اؤزلرینھ بردیلر شؤكت

  . بیر اؤزى أپت–حایسینى گپلتسنگ



  ٥٧

  . بیر اؤزى آپات–حایسنى گپلتسنگ

  

  .دینگھ اؤزى حاقدا گپلدى آرتیست

  گؤیأكى دییرسینگ، 

  مالىصحنانگ ش

  شونینگ یْوزینى یلپأپ،!) دینگھ(دینگھ 

  .اؤزگأنگ بوغازیندان بوغمالى یلى

  

  .دینگھ اؤزى حاقدا گپلدى شاھـیر

  گؤیأ پایـیزیانینگ 

  آغیر ایقبالى

  بیـیك طبیغاتینگ قدراتى بیلن

  .دینگھ اؤز ا ْوستْونھ اوقالنان یالى

  

  .دینگھ اؤزى حاقدا گپلدى مورتالق

  گؤیأ 

  ولىرپـینلنگ مقدس ی

  دینگھ بیر اؤزینھ ساوغات بریلیپ،

  تنھا، یكھ.                 قالمالى یالىتومایاقاؤزگھ لر 

  .دینگھ اؤزى حاقدا گپلدى ساچالق

  حاماال 

    آھنگساز آدى=       موتـزارتینگ بیـیك آخوالى  موتزارت

  تأك اؤزىنینگ تاقدیرینا یازیلیپ

  …غـایریالر بىایقبال اؤتملى یالى

  



  ٥٨

  .یم، اویالندیماوتورد

  .دینگلدیم اوزاق

  آخرسونگـى یـتدى

  . دا  گزه ك-مانگا

  

  ! م اوتورما دیمیپ-موغاللیم دوست، سن " 

  !" دییدیلر بیر زاتالر حاقدا–گْوررینگ بر

  منم كم قآلمایـین شوالردان دییپ،

  .شاغالدیپ باشالدیم، دورمادیم چاقدا

  

  

  : دیـیدیم

  !كأن آیالندیم یاقـین اوزاقدا" 

  اغـرپـدا، ماشریـقدا، دمیرغازیقدا،م

  تاغـتادا، قـوم داغـدا، قـولى مایاقدا

  قـیردا، قیـرق قویى دا، قـزیل تایاقـدا،

  .ماریدا، مورغاپـدا، قـزیل آیاقـدا

  .بولدوم حوجامبازدا، گزدیم  فاراب دا

  باسمادیق یریم یوق ھممھ طاراپدا،

  یؤنھ اؤزیم یالى بییك موغاللیم

  یوق اكن، 

  !"از انھ توپراقـدابولم

   ده، -دییدیم

  .یْوزلندیم ایشیگھ طاراپ

  .آنگق بولوپ ایزیمدان سر اتدى بأشلر



  ٥٩

  آخ، یاشالر، یاشالر، یاشالر، …

  .یاشالر

  ****  

  مرتبھ مودادان قاچیار دییأرمینگ؟

   –شو قاچسا

  آداما منگزأرمى آدم؟

  سؤزْومینگ چیندیـغنى، یاالندیـغنى

  .یدارحول دوران نأكسینگ مثالى آ

  

  :حانھا، باشلیـغنینگ قاشیندا دوور اول

   –یوق بللى دأل

  دورمى؟ اوتیرمى؟ یاتـیر؟

  اشاره= اْوم حأضیر اْوملدیگـى بس،        -سبأبى حأپ

  .شوالرینگ حایسینى ایسلـسھ، بیـتیر

   تاراپ اوتورار،–دیـیأیدیگـى!" اوتیر" 

  . كؤپھ ك دك بوالنیپ یاتار–دییسھ!" یات" 

  . سیـن ساتار بیر پوالأھلى مرتبھ

  .سنى بولسا حاصام آرزانا ساتار

  

  

  . آتانگدان، بابانگدان میراث–مرتبھ

  . دین دؤره مأنكأ قانا گیرن دیـن–اول

   دینینگـى ساتماق–دییمك، اونى ساتماق

  .اؤز نامارد عمرینگـى قوراماق اْوچین

  



  ٦٠

   دا- سردارالرینگ قارشیسیندا-مرتبھ

  .حؤكمینده  دنگلیك آدم –) دا-كیم بولماسانگ(

  قاشینگداقینگ كیمدیگینى تاناماق

  .ھم م اؤز كیمدینگھ عاقیل یـتـنـلیك

  

      Lenin -Gorki           گوركىى دوست توتانلنین –مرتبھ

   ینگ آدى-   لنین. ایلیچدییـن!" قـدیرلى، دوست" ھم گوركأ 

   –مرتبھ

   ژنرال ژوكوف      ژوكوفـى،

  استالین بیلن 

  دنگ ساقالپ،  

  .سجده سیز سؤزلشدیرن گویچ

  . قین گْونده باشینگ دیك توتماق–مرتبھ

  .حالقینگ اوغلودیـغنگـى بیلمك یآشلیقدان

   Siyorpa آدم آدى  بولوپ،      " سیوروپا" آذیق كامیسسارى 

  .ایلى دویروپ، آرقان قایتماقلیق آچلیقدان

  

  -)رسمى دیل بیلن(مرتبھ دیمكلیك

  مسولیت        .لیكلىپرینسیپـدونیأده اینگ اولى 

   بلند تریبوناالنگ اْوستْونده-بلند

  .دوغـرى گپلىلیك!)  م دْوشھ نگدن سُونگ-ھم(

  

  . سؤزلـنگ نایباشى–مرتبھ دییـن سؤز

  . مردلیك سؤزیندن دؤرأپ قایدان گْویچ–اول

   لنین شأھـرین اوتوز آى قوراپ،–اول



  ٦١

  .فاشیست مرضیندن حاالص ادن گْویچ

  

  : قوراماق ھم دأل دا یؤنھ بیر–اوندا

  . یاالنگاچ-یاریم. كم یاراغ.  سووسیز–آچ

   سوو،– دا- قیزغین اود، یولونگدا–دپأنگده

  . مال ایمھ جك یاالماچ– دا-جامینگدا

  

  آدم مرتبھ سین، یورت مرتبھ سین،

                    Soviet مرتبھ سین گؤتھ ریپ عارشا، ساویت

   اینگ كْوكْورت دأنھ سین-مرتبھ

   داقیپ،

  .اوقالپ بیلمك فاشیزمھ قارشى

  

   سـنینگ واطانا وفادارلیـغینگ،–اول

  شو گْونكى، 

  .ارتیركى بویسانچلى آرقانگ

  اول سـنینگ كرمل ینگ، قـزیل بایداغینگ

     مركزى شورا كمیتھ سى.   نگMKAھم لنین عاقلینا حأ بریأن 

  

   –مرتبھ دییـن زات

  بوتین یوردومدا

  – دا تمام-انوبات دییـن دْوزگْون بولس

  موزه، مقبره اوزالجاق نوبات               ماوزلینھلنین 

  .ھم اونگا بریلجك میلیاردالپ ساالم

  ****  
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  .حاالل لیق مودادان قاچیار دییأرلر

  .بیلمھ دیم، سیز اونگا قارشیمى، راضى

  یؤنھ شول چیـن بولسا،

  اونگا گْونأكأر 

  ایلكى بیلن 

  …حاالل آدمالنگ اؤزى

  

  یپ بیر تانشیم نھار باشینداشئیلھ دی

  .باشالدى گْوررینگ" مودادان" تأزه بیر 

  قونگشولیقدا تأزه بیر آخوال: " دیـیپ

  .مودا بولوپدیر بو گْون

  

  موندان 

  اون بأش یئل اوزال باشالندى-اون

  .بو اْویتگھ شیك تأزه مودانینگ باشى

  :جودا اْوستْونلیكلى اؤسْوشینگ بارشى

  رسین، یئقسین،دنیأنى یومورسین، آغدا

  دؤلتینگ مالینى تـْونھ گینھ چكسین،

  -اوغورالسین، گؤوین سولپـودان چیقسین

  .قونگشى قونگشوسینا چیقانوق قارشى

  

   دوستومدان اوزال– دییدى اول–دنیأده

  ایلكى بیلن 

  .قونگشا قــُویـیاریـن حورمات



  ٦٣

  قونگشى دییـن زآدا گؤریـپـلیگیم یوق،

  . اونگات بیریندن یاشاسین-قوى، بیرى

  

  یؤنھ زأحمت چكیپ عشرت گؤرمك بآر،

  . زأحمتسیز عشرت بار

  .شوندا أھلى گپ

  آلیان آیلیـغیم.  اینجینـر–اینھا من

  .كأبیر كیشینگكیدن اسسھ یاریم كؤپ

  

  موغـاللیـم، شافیور،: قونگشوالم ھم شئیلھ

       آغاچ اوسساسى.  بارى گْونیندن حوشحال...  توغاراوسسا،

  –نگات گذرانى بارھمھ سىنینگ او

  .كأسھ سـم بوش دأل... اییأر، ایچیأر، گھ ییأر

  

  .یؤنھ اْویشْوپ یاتان حارام پولى یوق

  صرفھ لى.              ، پولالرین ساوشىره جھ لىجودا 

  اما پولى سامان یالى ساویار

  .باشغا بیر كیچیجیك آیلیقلى قونگشى

  

  ایلكى بیلن شونونگ اؤیْونھ گلیأر

  . قیممات زآتالرینگ قاوسىاینگ مودالى،

          پـُز برمك.   م سـین ادیأس-بیز.  آتیارالر فورساوالر

  . دا قونگشى- قونگشى…گؤریـپلیك اتجكمى

  

  .أ ھر آیدا بیر چھ بیش یئقیاس-بیزم



  ٦٤

  .یانگقى بولسا ھر گْون بؤگْورتیأر چھ بشى

  .دییھ میزوق" قاراقـومدا سْورینگ بآرمى؟" 

  ! دا قونگشى-قونگشى! اؤیكھ ألیسأ نأتجك

  

    قدیم حیوه حانىنینگ آدى حانیمینگ ماوزه لى دك   تؤره بگ

  .جایىنینگ آسماندا سـلھ نگألپ دورشى

  "بئیلھ زادا نأدیپ حاراجات تاپـیانگ؟" 

  ! دا قونگشى-سبأبى قونگشى... دییھ میزوق

  

   –بیر گْون ایردن تورسانگ

  :یانگقى جایام یوق

  .گجادى قـورشىیان. دنگ یارین یئقیـپدیر

  .متجیت یالى ادیپ تأزه دن قوردى

  ! دا قونگشى-قونگشى...  م قوتالپ قایئتدیق-بیز

  –ایچینده نماز اوقایسا" متجیدینگ " 

  . دا قارشى-اونگا... گلیشجگم ولین

   ده بیر كتاب،-نھ نماز اوقایار، نھ

  ! دا قونگشى-قونگشى... بیر اورتالیق بیر زات

  

  .جك میلتینگ یوقنأمھ كأرده دیگنم بیل

  .ھر گْون بیر طاراپدا قالقایار كؤوشى

  رئیس...                 مى، بآزآنگ مدیرىاوپراولیوشی

  ! دا قونگشى-قونگشى... حھ تجیكألپ  دورامزوق

  

  حاولینگ اورتاسیندا اولى حاوضى بار،



  ٦٥

    فواره.          نینگ چوغـشىفانتانباغچھ ساراى یالى 

  ررالدیپ قاویار، جی–چاغاالرمیز بارسا

  ! دا قونگشى-قونگشى...  ده قاوانوق-كأتھ

  

  .گؤز اْوچین چالشیار ھر یئل" ولگاسین" 

  :سونگقوسام یاشیل... قارا، قونگور، مـلھ

  دوغوردانام، بیلیپ سایالپدیر رنگكى،

  !آ قونگشى- دا-قونگشى... اونگْونده پأسگل یوق

  

  " حاو، پولالرینگا یـر تاپانوقمى؟-آ" 

  !).آغـزینا آالندك داشى( یوق دییأن 

  كأتھ جایئنا، كأتھ ماشیننا باقیاس،

  !آ قونگشى- دا-قونگشى... آرقاسینا قاقیاس

  

  ھیچ زادى بیلمھ یأندیك اؤیدیپ،... اول بولسا

  .تكپبـیرلیك ساتیار قایشاردیپ دؤشى

  دیمھ گینگ یرنھ!"  حاو، دؤشینگـى یاپ-آ" 

  ! آ قونگشى- دا- قونگشى…دییأس!" ساالم قونگشى" 

  

  :قیرق، اللى قونگشیم بار، شئیلھ حااللحون

  .بیرى بیریندن یاغشى. تأمیز، سادا

  .بیرى سمنت چكیأر، بیرى داش دؤویأر

  ھممھ سیده 

  .حارام قازانجا قارشى

      . جیم-أھلیمیز الل.  دیرس-ھمأمیز دیم
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  .آ قونگشى- دا-قونگشى! نأمھ قـیغیرجاقمى

  

  . لىھمھ زات عیان بولما: دییأریس

  .شونى طاالپ ادیأر دورموشینگ بارشى

  . نأمھ

   بؤلھ شُوالنگ ایچینده-آال

  عیان بولماسیز زات 

  "قونگشیمى قونگشى؟

  

   ده اینجینر دوستوم،-سؤزینى جملھ دى

  .ایچیمأ بوشاتدیم یاغشى: " دییدى

  سن قونگشوالر حاقدا 

  بیر فـلیوتون یاز،

  !"قوى، كیمینگ كیمدیگینى تاناسین قونگشى

  

  .یْوزینھ باقدیم. م سالیم اویالندیمد

  . ده بیر قارشى- حأ راضى بولدوم، نھ-نھ

  !عمریمده ادمأندیم اؤنگ یالى ایشى

  :آتامینگ وصیـیھ تین یادالتدیم اونگا

  !"قونگشى حاقدا دینگھ سؤزلھ گین یاغشى" 

  

  . دا گیتدى-پاپكاسین قولتوقالپ چیقدى

  : قـیغیردى

  .گؤررسینگ یامانى، یاغشى" 

  !" دا ساتشسین شونگ یالى قونگشى-سانگا
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  اى، آدمالر، بیردن یانگقینگ دیلھ گـى

  !قبول بولماسا یاغشى

  ****  

  

  حاالل لیق مودادان چیقیار دییأیدینگـمى؟

  . دا داراپدیر مودا-حاوا، دوست، شونگا

  " شاھـیر" ایندى كابیر

  اؤز اؤیْونده دأل،

  .مشھور بولسام دییأر بْوتین دْونیأده

  

   م یوق، - گْوررینگ-سدْونیأ حاقیندا گپسوت

  .توتوش كاپ دنیأده بولماقچى مشھور

  -حالق اوغلى بولماقچى بولسا... آ- دا-حاوا

  .اؤز ایلیندن داشدا بولمالى شاھـیر

  

  دوغدوق دپھ سیندن ایرمھ یأن جاندار

  .سن ولین انسانسینگ باشدا. تاوشاندیر

  !ایلكى بیلن تانال اؤیْونگدن باشال

  اوقاسین سنى قوى، 

        آلمان انگلیس،      نمتسفین، 

  ...قوى اوقاسین یاپون، ھیندى، بنگال، پوشتا

  آى، غاراض، ھمھ لر اوقاسین سنى

  .توركمندن باشغا

  

  یر آدى قاالسین،     غـوشغى ده ھنیز -گؤرمھ سنگ



  ٦٨

   دا سن كؤیتـن داغینا،-دیرماشماسانگ

  كؤچھ آدى      پاریژده          رولوتسیونقوشغى اوقا 

  .ھم سھ یران ات كامیونارالنگ باغیندا

  

  پابیندرانات بیلن رامبراندینگ

   ده ـــ اولى عایپ دأل-پارخینى بیلمھ سنگ

  سبأپ سن 

  دھلى ده، آمستردام دا

  روشنفكر"         اینتللھ كتوال" كتاپالرى چیقیان 

  

  بیـیك ماغتیمغولینگ ایكى قوشغوسین

  ھ سنگ یاتدان ـــبیلم!) یا یكھ قوشغوسین(

  ! حاپا بولما

  آسیا- اروپا،                   یوروآزیاداتوتوش

  پلونیزیادا، ماالیزیادا

  .اْوستْونگـى گؤمھ رلر سـیالغ، شؤھـراتدان

  Yevgeni  Onegen     "؟اونھ گین دا - قیزمیقا؟ یایوگھ نى" 

  .دیـیلنده بؤورینگـى دینگألردینگ بیرچاق

  ! زیانى یوق

  كالج ُرم             یم كولـلھ ژیندهرایندى 

  .پوشكینینگ عمریندن بریبـر ساپاق

  

  اینگ مأحریبان قونگشینگ، 

  بیرجھ سؤزینگھ

  زار بولوپ، اؤیْونده یاتـیرقا حاسسا
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   سخنرانى اوقا                     لكسیاسن مصره  گیتده  

  . انصاف حاقدا، انسانپرورلیك حاقدا

  

  !)دینگھ شوندان سونگ(سن دینگھ شوندان سونگ

  .بوالرسینگ اینگ خلقى، اینگ اولى شاھـیر

  آرشیوالرا گیرر                فوندیازان زاتالنگ آلتین 

  . جواھـیر-مثـلى الغلى

  

   ده-حاوا، اؤز اوجاغینگ باشیندا دأل

  ".ایقرار"چت یورت اوجاغیندا ادیلسنگ 

  دینگھ شوندا سنى مینـنـتدار نسیل

  . ابدى ساقالراؤزىنینگ یادیندا

  

  .جھانا یانگ سال. آرقایـین یازیبـر

   قاره.                 اؤزلشدیر كمسیزماتھ ریگـىآلتى 

  شو گْونھ چـن سنسیز اونگوپدیر ایلینگ،

  موندان سونگام 

  .بلكى اونگشار سن سیز

  

  .توركمن اوقیجیسى بیر میدار ادر

  : كم اولى بار-سندن كیچیرأك بار، آز

  ر، بئیلھ كیلر بار،بردى كربابا با

  .ماغتیمغولى بار... آى، غاراض، بولماندا

    ****  

  



  ٧٠

  .حاقیدا مودادان قاچیار دییأرلر

  :بیلمھ دیم حاقیقات، بیلمھ دیم گْوررینگ

  بیر نیجھ لنگ گچمیش بیلن ایشى یوق،

  .أھلى قایغیسى شو گْون

  

  حاقینداـــ دْونیاده بوالن فــداالنگ

  .دوغرولیـغى ھم نأدوغرولیـغى

  .حاقینداــ كأن زاتالنگ سونگ بیلینمگـى

  ). سونگام كؤپ سیرلیلیـغى- ده سونگ-كأتھ( 

  

   ده شو گونینگ-حاقیداــ گچمیشینگ ھم

  . بیرینھ قارینداشلیـغى-بیرى

  أ ایكسىنینگ اینگ یاقـینلـغى،-ھم

  . گؤك دك آرا داشلیـغى- ده یر-كأتھ

  

  :یاغشیمى، یامانمى، حاقیدا میراث

  .ت، حاقیدا مردلیكحاقیدا پاراسا

   ده پوشمان،-كأتھ لر ناماردلیك، كأتھ

  .كأتھ بولسا آقـیل یتمز أگیرتلیك

  

  میدانیندا                      پلوشادحاقیداــ پـیوترینگ 

           انقالبى توپار     . بیلن یاراغ گؤترمكدكابریستلر

  حاقیداــ اینگ واغشى شاالنگ قاشیندا

  .سمان دورماقماغتیمغولى بولوپ ساری

   دا قـرباندوردى ذلیلى بولوپ،-یا
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  .حیوه زندانیندا دانگیـنگـى آتیرماق

  

  حاقیداــ گؤك دپأنگ كؤنھ قاالسى،

  .توپا قارشى گؤرش ادن قیرقیلیق

  ... پادشاه روسیاسى

  -سونگام اوكتیابر

  .چین بیرلشیك، حاق دوغانلیق، باقیلیق

   –حاقیدا دیـیمكلیك

  ھــِلى باغشىنینگ

  . سازى-دینا چالشان آیدیمىذوریا

  كؤرقوجالىنینگ بیر عیالدان ینگیلشى،

   شْوكْورباغشینگ

  .حانى ینگن اوازى

  

  روس یازیجى آلكسى تولستوى بولوپ،           -حاقیدا

  . دا  كوپرین بولوپ، یوردونگ تاشالماق-یا

  سونگ دْوشنْوپ نأمأنگ نأمھ دیگینھ،

  گلیپ، 

  .انھ یرینگ اوغشاپ باشالماپ

  

   قایغیسیز آتاباى بولوپ،–قیداحا

  .یانیپ گیدمك اوتوز یـدینگ اودونا

  سونگ بولسا گؤورأنگ بْورْونجھ اؤوریپ،

  .اینگ عـزیز كؤچأمھ داقماق آدینگـى

   عار اْوچین گیدن سؤوشده–حاقیدا
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  . میلیونینگ بیریسى بولماق٢٠

  - ده بولسانگ -اود ایچیندن آمان گلن

  ... شوالرى یادالنگدا

  . سالیم اؤلمك      دم

  

   –حاقیدا

  ایر گیدن  ترساقغال آتام

  . م قیرق یاشیندا بْوكْولن اجم-ھم

   كْونجارا ایدیرن –حاقیدا

   ده-     ھم

  .اینگ قاوى قیز بیلن دوشیران تجن

  

   –حاقیدا

  سنینگ ھم ایلكینجى سؤیگینگ،

  . یارینگ، تانشینگ-اجنگ، مامانگ، بابانگ، دوست

  ك لشینگ، امھ د–چاغالیق دؤورینگده

  . اوچوشینگ، قونشینگ–كأمیل لیك دؤورینگده

  

    مشچانلیق، بیروكراتچیلیق،–حاقیدا

  اوغورلیق، مكیرلیك، طاراپ پارازلیق،

   –حاقیدا

  گچھ نینگ اینگ یاغشیسینى 

  .یامانین قایتاالمازلیق. سایالماق

  

   –حاقیدا دیمك
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  یانگقى باتان گْون،

  ثانیھ       .    ھم مینوت سكوندادیل یانگقى اؤتـن

   شو گْونھ دنگأپ دْوینى اؤلچھ مك،–اول

   حأضیره بویسانچ، –اول

  .ارتیره امید

  

   –حاقیدانگ قاچماغى…

  .اؤلمأكأنگ اؤلمك

  شو گْون اْوچین ارتیرینگـى یووتماق،

  آتانگ، بابانگ 

  قـدیمى قاواقدان باشالپ،

  .برلینھ چن گچن یولون اونوتماق

  

   –حاقیدا دیمكلیك

  .كحاقیقات دیم

  . ھمھ سى بوالن–دوغرومى، یالنگیشمى

  حاوا، انیم، دینگھ حاقیدا بئیلھ

  .یاشالیان واطانینگ گلجگـى بوالر

****               

  یـر، یورت ھم مـودادان قاچیار دیـیأرمینگ؟

  .سـنگكى ھم منگكى. یـر، یورت دیمك واطان

  .مودا دیـین سؤزدن میلیون یئل اؤنگكى

  .قدس سْونگكى بابانگ م-واطان ــ آتا

  جیحون كناریندان حازارا چنلى

  .اؤنگكى ھم سونگقى.  تأك-یكھ. اول باقى
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  . دا ساتیلیان زات دأل-اول چالشیلیان یا

  .بـریلدیمى ــ قـُورا مازارا چنلى

   عسگر        . دك مقدس دیر اولسالداتنابللى 

  .دینگھ بیرجھ پارخى ــ اول باقى بـللى

  

  .ؤمیلن یـرىاول ــ سنینگ گؤبھ گینگ گ

  .ایلكینجى اوجاق. اول ــ ایلكینجى ایشیك

  اول ــ سنینگ ایلكینجى سسینگ اشیدن

  .دیوار، گؤبـك انھ، ایلكینجى سالالنچاق

  

  :اول ــ سانگا ایلكینجى اؤره دیلن سؤز

  .ایلكینجى ادب. اجھ، قاقا، ساالم

  .اول ــ سنینگ كیچى یا اولوراق اوبآنگ

  ...جى مكتباینگ ایلكینجى كالس، ایلكین

  

  ھوش، استعداد  Gen بیلن      گنیسى سونگرا بولسا لنین

  گینگھ لیپ، نورالنیپ واطان مانیسى،

    یـر آدالرى       چنلىكامچاتكا قاالسیندان قـوشغى

  .یازیلدى اون باش رنگك واطان ھالیسى

  

    دؤولت نشانى...گرباون بأش دْورلى –بیر حالینگ یْوزینده

  اؤچمز رنگكلى،–داقاون بأش دْورلى بای

   تــفـنگ یـرنھ چكیچلى،– ده-ھمھ سى

  . آنگگال اوراقلى– ده -قلیچ دره گینھ

  ،ژالھ یكا، قـوموزبومبا دره گینھ ــ 



  ٧٥

   موسیقى قورالالرى     … تام-پـیانینو، بایان، تامدیرا، تام

  

   بیر اولى سؤیگـى،–بوالرینگ ھمھ سى

  . بیر اولى واطان–بوالرینگ ھمھ سى

  اونگا ھیچ حاچان. ان بیزینگكىاول واط

  . ده بیر مودا- حأ پــُوس یـوقاشار، نھ-نھ

  اول واطان یـنگیپدى مْونگلرچھ شـرى،

  . ده  یـنگــر دنیأده-قاالن شرلرى

            ١٩٨٦-١٩٨٧  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

  دورلــى قــوشغـــوالر

  

                 اوغــول

    ١  

  .چاپـیپ گیتدى چاغاالر. اوغول بولدى

  . قاپى آیالندى-سؤزى قاپى» !یـقبووشل« 

  اْوچ چاغانى اوچروم ادن سالالنچاق

  .بو گْون یئنھ بیر چاغالیق آغـرالدى

  



  ٧٦

  –گؤزجاغازینى یوموپ یاتـیر چاغاجیق

  .بو دنیأنینگ آخوالیندان بىحابار

  آسمانیندان، یاراغیندان، اورشوندان،

  .حارامیندان، حااللیندان بىحابار

  

  .ْویدین بیلیأراول دینگھ انأنینگ آق س

  .شوندان باشغا زادا یـتھ نوق عاقلى

  –یؤنھ اونونگ اییأم آدم آدى بار

  .یاشاماغا حاقلى، ایمأگھ حاقلى

  

  .آغالماغا حاقلى، گْولمأگھ حاقلى

  ،!) دا اركك-بولسا(آغالیار چاغاجیق 

  ارككلرینگ آغالمالى دألدیگینى

  .بیلھ نوق كؤشھ جیك، بیلھ نوق انتـك

  

  ــُوى، آغالسا آغالسین،حأضیرلیكچھ، ق

  تنبـیھ.                 یوقتـممىچاغاالرا آغى اوچین 

  -اوالر اونگات دْوشْونیأرلر بیر زادا

  . واخ، اممھ یوق، اممھ یوق-آغالماسانگ 

  

  گؤتھ رینگ، امدیرینگ، دینگسین چاغاجیق،

  .سورسون یاش انأنینگ آق سْویتلى گؤوسین

  –اگر آزلیق اتسھ انأنینگ سْویدى

  .سیـغیر سْویدین بریپ، قویدورینگ سسین

  یؤنھ اوالالنسانگ، 



  ٧٧

       سیـغـرا اؤیكھ نیپ،

  كؤچانینگ اوغـروندا مُوالماورسین،

  .یا گچأ اؤیكھ نیپ مألھ مأورسین

           ٢  

  -بیلھ موق، آدینا نأمھ داقدینگیز

  . ده كؤپ بُور-عجب آدالر كؤپدیر، یئنھ

  لسا، دا بو-یؤنھ آد داقینماق آنگسات

  .اوالرا ایھ لیك ادمكده گپ بار

  

  .آرسالن، یولبارس دیـیپ آد داقـدیق بیر گْون

  ).شونگا مناسیـپدى اكیزجھ چاغا(

  – اؤتمأنكأ-یؤنھ اون یـدیـدن اؤتْوپ

  .بیرى تیلكى بولدى، بیریسى شاغال

  

  .یئنھ ایكى چاغا آد داقدیق بیر گْون

  : دا یوق-بو اونچا. اؤنگأ شْوكْور اتدیك

  یك بولوپ چیقدى سردار داقانمیزپـیش

  . دا یوق-باتیر داقانمیز تاوشانچا

  .اونسونگ ایكى قیزا آد داقدیق بیر گْون

  . ده چیقدى آدیندان آرزان-ایكیسى

   میسدن آرزان چیقدى مرجن داقانمیز،

  . بیر قوجاق اودوندان آرزان-آلتین ھم

  

   داقدیق آدینا آلتین،–یئنھ بیر قیز

  . آدینا سردار داقدیق–یئنھ اوغول



  ٧٨

  آلتینیمیز آلتین دیسنگ آلتیندى،

  ... دا آلتمیش گؤزل خریدار-سردارا

  

  داقینگ چاغانگیزا اینگ عجب آدى،

  . سایالنگ تأزه سیندن تأزه سین-سچینگ

  یؤنھ چاغانگیزى آد بزأپ بیلمز،

  ...قــُوى، چاغامیز اؤز آدینى بزه سین

      

           ٣  

  .غاالرچاپـیپ گیتدى چا. اوغول بولدى

  . قاپى آیالندى-سؤزى قاپى» !بووشلیـق« 

  اْوچ چاغانى اوچروم ادن سالالنچاق

  .بو گْون یئنھ بیر چاغالیق آغـرالدى

  

  .كیلوالر توپالنیپ، اوالشسین پـوطھ

  .چناردك بویونا یـتمھ سین یورغان

  یؤنھ ولین نأچھ اواللدیـغچا،

  .واطانینگ گـرشینھ دْوشمھ سین آغرام

  

   بوینونا حوپـبا بولماسین، گْونینگ-ایل

  . گْونینى اتسین بوینونا حوپـبا-ایل

  اؤزى حاقدا ایكى ساغات اویالنسا(

  !) گْونى حاقدا-اون ساغات اویالنسین ایل

  

  انأنینگ، آتانینگ قادرین بیلسین،



  ٧٩

  :دْوشْونسین اوالرینگ یكھ دیگینھ

   یكھ اجھ دیگینھ،–اجأنینگ

  . یكھ جھ قاقادیـغینا–قاقانینگ

  

  ر توروپ ایلكى آتاسینى گؤریپ،سأح

  .اونسونگ گاراژداقى آتینى گؤرسین

  انھ دن، آتادان آق پآتا آلیپ،

  .آتىنینگ سوونى، اوتینى برسین

  

  مْونیپ،» ژیگوأل« اینھ اونسونگ اوچسون 

   جوالى.                    یلینھأیـیولساچالرى ایقجاسین 

  آتادان آق پاتا آالن قوچ اوغول

  ترافیك پلیسى = Gay.   ینگ الینھ-" غاى"یشین آصال دْوشمزم

  

   ینگ الینھ،- ده غاى-بیردن دْوشسھ

  .اونونگ غاضابیندان سیـپارمیش آنگسات

  آتانینگ پاتاسین آالن گرچگـى(

  !)گؤزیندن تانارمیش غاى دییـن زات

 

  

  .گؤزجاغازین یوموپ یاتیر چاغاجیق

  حابار  سیندان بى-غاى  سیندان،-واى

   یندن-٢٤ یندان، -٦٩

  .حابار وازیگیندن، غایریسیندان بى

  



  ٨٠

  یئلغیریـپجیـق، دیمیپ یاتیر اوغالنجیق،

  .گْوررینگھ، غـیباتا قـوشوالنوق اول

  اؤزینى حْوودْوألپ، امدیریپ یاتان

  . ده دْوشنْونوق اول-انأنینگ دیلینھ

  

   ده،-زیانى یوق، بو گْون دْوشْونمسھ

  .انأنینگ دیلینھ دْوشْونـر ارتیر

  -اول ارتیرم دْوشْونمأن دورسایؤنھ 

  .اینھ شول گنگ زاتالنگ اْوستْوندن گھ تیر

  

  امدیرن، اؤسدْورن انھ سى بیلن

  -گپلھ شأیسھ ترجیمھ چى آرقالى

  ).من شئیلھ واقعانینگ بیرینھ دوشدوم(

  .اینھ قورقجاق بولساق، شوندان قورقالى

     

               ٤  

  .یقادیپ آغالپ یاتیر چاغاج"  جأك-جأك" 

  .حابار یانینداقى قارا، آقـدان بى

  قـونگشى جایدا توى پاى سـچیأن اجھ دن،

  .حابار دوالنیلیان یْوز ساچاقدان بى

  

  حابار اول  بى

        یْوز گلیندن سایالنیپ،

  .داش ایشیگـى بزأپ دوران سونادان

  . نوقاطجیقدیر اول–بلكى، چاغا اوچین



  ٨١

  .شاھیر اوچین توتوش تویدان اوادان

  

   اى، یارادان، یارادان،– طبیغاتاى،

  سنینگ اوسساتلیـغنگـى بیألیسم ولین،

  كأبیر ماشغاالنى 

  ایشدن بوش گْونینگ

  .یؤریتھ یاسایان بوالرا چمھ لینگ

  

  -گؤیأ مقدسلیق نوسغاسى كمین

  سؤزالپ چیقیپ 

          یْوز سونانینگ ایچیندن،

   ده بأبـگـى،-قوجاغینا گؤتردى

  . ساچیندانبیرجھ گزه ك سیـپاالدى

  

   –شو بادا

  .دا تاپـبا سسى كسیلدى

  .ِدل قوجاقدا راحات تاپدى چاغاجیق

  قوجاقالنگ قاوسینى تانایان اكھ نینگ،(

  !)جیك جیك، جؤگـى آى بأبھ جیك، اى، جؤگـى

  

          ٥  

  .بارھا گؤتریلیأر تویونگ شاوخینى

  .بـُوغاریار ساچاق. آتیلیار شامپانالر

  ریندن گؤچگْونلى بی- بیر–تاریـپچیـالر

  . بیریندن آوینجاق- بیر–غـیباتچیـالر



  ٨٢

  

  .سالالنچاقدا گْولیپ یاتـیر چاغاجیق

  .یامان زاتدان، یاغشى زاتدان بىحابار

  قاپدالیندا گْولیپ دوران گؤریـپدن،

  آرزوالرایچیلنده آیدیلیان  ایچگی. دان، قالپ شھرأتدن بىحابارتوستیاالن 

  

  .اجیقیومروجاغینى دْوودى بیردن چاغ

  .بئیألك ایتدى آغـزینداقى اممھ سین

  آرقاینجا امیـبـر سن اممأنگـى،

  .دْوزه دریس یامان زاتالنگ ھمھ سین

  

  .اُو زاتالرینگ گْونأكأرى اؤزمیز

  . ینگ یوق-انتك سنینگ چیگیت یالى چرك

  حاقینگ باردیر یومروجاغـینگـى دْوومأگھ،

  .یؤنھ انتك گؤرشمأگھ حاقینگ یوق

  

   پوالت یالى بركھ سین،یْوره جیگینگ

  . ده پس بولماسین قاپاقدان-دؤشلرینگ

   ایل آنگق بولسون آغـزینگا،–گْورألن وقتینگ

  . اوچغون چیقسین توپراقدان–یؤرأن وقتینگ

  

  اینھ اونسونگ یاالن بیلن یامانینگ

  ...آیاغینا بیلھ قوراریس قاپان

  قاپالنگ داقجاقمیشالر سنینگ آدینگا،

  !ى، قاپالنگمى قاپالنگاوالرینگ اؤز ایش–بو



  ٨٣

  بولیا، زیانى یوق، قوى، قاپالنگ بولسون،

  .شونى ایسلھ یأندیر آد داقان آدم

  یؤنھ سنینگ آدینگ آیى ھم بولسا،

  آدینگدان اؤنگْورتى آدم بول، آدم، 

          .آدم
                   ١٩٨٤  

  

          كــــْویـسھ من

  

   بیرینگزدن یاغشى بولسانگیز- بیرى

  . اؤزگھ راحات كْویسھ من دا-قابریمدا

  حایرا حوسسار، شره قارشى بولسانگیز

  بیرحیل چؤره ك.    كْویسھ منكؤیمتگؤرده . زیارت شول

  

  كأتھ یانیپ گـزدیم، كأتھ تْوسسھ ألپ،

  كأتھ اوشأپ گـزدیم، كأتھ ایسسىالپ

  كأ بلندألپ اوچدوم، كأ پسسایالپ

  .اؤز اوچوشیم، اؤزگھ قانات كْویسھ من

  

   ده یولونگ چانگیندا-سمبوغلوپ گـز

  انگلیپ گـزمھ دیم آدم اؤنگْونده

  آتام، واطان اؤنگْونده-دینگھ انم

  .اْوچ بْوكیلدیم، آیرى قیسمات كْویسھ من

  سؤیْوپ گزدیم، سؤیلیپ گزدیم دنیأده

  كسھ وى دك كؤییپ گزدیم دنیأده



  ٨٤

  آرزو آتلى قاچدى، اقبال پـیادا

  .ن م آنگسات كْویسھ م-قـین بولوپدى، ایندى

  

   یؤرأپ ماقصاتلى یولدان-یؤرأپ. شھ یدیپ

  قـووات قاچان گْونى اجیزألن بیلدن

  درمان دیلھ سمده مأحریبان ایلدن

  .دیلگچیألپ انصاپ، قایرات كْویسھ من

  

  بیرىنینگ عمریندن كسیپ عـزرایئل

  »اون یاش برمأگھ تایـین«: دیسھ

  »ایمأندیم اؤزگأنینگ حاقین«: دیـھ رین

  .اشغا آوقات كْویسھ مناؤز ایرسقیمدان ب

  

  بْوتین عمریم بویى سطرألپ یاساپ

  آلمالى مزدیمى اتمھ دیم حاساپ

  شیـغریمى اوقاپ اویورغانسا ناانصاپ

  .باشغا ھیچ زات كْویسھ من. مزدیم شودیر

  

  كـررأك بولسا، قوالق بولسام آدما

  شـررأك بولسا، یْوره ك بولسام آدما

  گره ك بولسا كؤمك بولسام آدما

  . ذكات كْویسھ من-ینھ ھـْوشـْورعـؤوض

  

  سیالغلىالووریات قھریمان آدلى بولسانگیز           

  شؤھـرأتیمدیر، سیز شؤھـرأتلى بولسانگیز



  ٨٥

  یؤنھ آدم دییـن آدلى بولسانگیز

  .آد كْویسھ من-شوندان بییك آبراى

  

  دوغالمدا دوغولدیم آق زادا سووساپ

  آق سْویده، آق ساقغال اوستادا سووساپ

  ى گؤریپ یؤرسم اینگ آق زات انصاپایند

  .انصاپدان یوقاردا اوسسات كْویسھ من

          

      بیر مھ یلیسده
  

  یاشولى، یاش كیچى بیر توپار كیشى،

  آدمدان دولیدى اوطاغینگ ایچى،

  بوشاپدى بأش ساناق پاالولى چاناق،

  چاناقالنگ دره گینھ آیالندى چأینھ ك،

  .ررینگگؤك چایئنگ باشیندا قیزیشدى گْو

  

  فالن یردن آودان گلیأدیم بیر گون،

  .گؤیبردیم تآزینى اوچوردیم غوشى

  غاراض آغیریلدى مْونگ گپینگ باشى

  اوالق قاچیشیپ دوزى،-گْوررینگینگ آز

  دگیشمھ.                  یازدى گْوررینگینگ ایزىآنیكدوتا

  

   دا اوراز،-اونیانچا یریندن توردى

   بیر آزھم اكھ لینگ-بولسادى: " دیدى

  اینھأ بارآیدالى مثـلم حأضیر 

  تامینگ دپھ سیندن گلیپ بیر اواز



  ٨٦

  بیر اولى دیلھ گینگـى بیتیـرجك دیسھ

  .نأمھ دیألردینگیز آدمالر ایسھ

  

  گلدى؟ مثـلم سن نأمھ دیألردینگ

   بلیط بخت آزمایى.    التھ رى بلیطىمن مى؟ گوك ولگالى 

  كمال؟ حانى دیى، سن نأمھ دیألردینگ

  . بوى، آق یْوزلى بیر صاحـوجمالاوزین

  

  پنا؟ یؤرى سن نأمھ جیك دیألردینگ

  .بیر اوغـولجیق بولسا اونگاردیم منأ

  یؤرى سن دیلھ گینگ نأمھ دیر چاقماق؟

  .منگكیمى؟ جھانى آیالنیپ چیقماق

  

  سانگا نأمھ گره ك آیو یاداو ییگیت؟

  .اؤلیأنچأم ایجھ گیم بوالیسا موغـیت

  چارى؟ گجاقمىیؤرى سن دیلھ گسیز اون

  .بیر اونگات قونگشىنینگ زارى من، زارى

  بأشیم؟ آحاو، سنگ دیلھ گینگ نأمھ دیر

  .اللیدن ییگریمأ گالیسا یآشیم

  

   غاراض اكیلدى بولسادى بارى             قاراساى

  بیرى عمر باقى یاشلیق دیلھ دى،

  بیرى پاالودان سونگ چیشلیك دیلھ دى،

  ھ لى،بیر ییگیت استیودنت بوالرا چم

   اینگ یوقارى نمره      . دیلھ دىبأشلیكارتیر فیزیكادان 



  ٨٧

  

  كأسى آغـتیق، كأسى چاولیق دیلھ دى،

  كأسى چاولیقدان سونگ یوولیق دیلھ دى،

  كأسى دوستى اوچین ساغلیق دیلھ سھ،

  .كأسى اؤزى اوچین ساغلیق دیلھ دى

  

  بیرى مگر اوغلون اؤیلندیرجكدیر،

  .لھ دىقینگاچلیق اون سانى یاغلیق دی

  آى غاراض ھمھ زات دیلھ نیپ چیقدى

  گؤك ولگادان باشالپ، قینگاجا چنلى،

  یؤنھ ولى عاقیل دیألن بولمادى،

  .عاقیلدان كؤسھ نیأن یوق بور چمھ لى

  *********  

  

    كــــؤچأمیـــزده          

  .كؤچأمیزده ایكى چاغا اوروشدى

  ایلغاپ چیقدى ھـر قاپـیدان بیر عیال،

   اورتا بویلى اوغـولشاد،گؤك قاپـیدان

  .آق قاپـیدان اوزین بویلى آیجمال

  

  سنینگ مانگقالینگا اوردورماق اوچین،« 

  .»یولدا یاتان، دْویبى قوپان تانگقا یوق

  گؤك قاپـیلى قویار یرده قویمادى،

  .او قویماسا آق قاپـیلى ھم قویانوق

  



  ٨٨

  اوغولشادینگ الى دورشونا حامیر،

  پالچیق،آیجمالینگ الى ھم دورشونا 

  آیدیمالردا واصپ ادملى گلینلر،

  . م بولجاق-شئیدیشیپ دورسا، اربت

  

  چاغانگ شول آغاچدان بأریك گچمھ سین،« 

  .»شول كسھ كدن بأریك گچمھ سین سنگكم

   یواش كؤششمھ گینگ دره گینھ،-یواش

  . كم-گلینلنگ داواسى بكشدى كم

  

   م آت یالى گلین،-گلینگ ایكیسى

  زلرى قوچاق،بیللرى بیر قیسیم، گؤ

  ایزدا دوشایسانگ داغى،-اگر یولدا

  . قانگیرلیپ باقاسینگ گلجك-قانگیرلیپ

  

  من نأدیپ اوالرا عاقیل بره یین،

  عمریم بویى ادیپ شوالرینگ واصپیـن،

  اینگ قاوى قوشغیمى، قاوى آیدیممى،

  .شئیلھ گلینلنگ یْوزیندن تاپدیم

  

  اما ولى حأضیر گیدن بیر قوپغون،

  انیپ باقیارسینگ آشاقاؤزینگ اوت-اؤز

  آق قوشارین غالغادیپ دور آیجمال،

  .قارا ساچین حْوژژه ردیپ دور اوغولشاد

  



  ٨٩

  چاغاجیقالر اییأم یاراشیپدیرالر،

  Hym  كوزه/ خـُم یالى چیشیپ،       حـماجھ لرى بولسا 

  شول قیغیرشیپ دورالر،

  .قیغیرشیپ دورالر

  

  اونیانچا، شارقیلداپ آچیلدى ایشیك،

  .پ آچیلدى یئنھ بیر ایشیكشارقیلدا

  چیقدى ھر قاپـیدان اپھ ى بیر كیشى،

  آق قاپـیدان بْویره ساچلى آقمیرات،

  .گؤك قاپـیدان قارامورتلى قول كیشى

  

  ھر حایسى اؤزىنینگ عیالین قولداپ،

  آقمیرات توپولدى ساچین سالداپ،

  قول كیشى توپولدى مورتین سالداپ،

  ،اینھ شئیدیپ، ایكى گلین دؤرت بولدى

  . توبھ، توبھ استغـفراهللا-توبھ

  *******  

  

   عمــریمــھ پنـــد           

  

  شاھیرلیغینگ چین بولیان بولسا،! شاھیر

   یانیپ گیت-سونیپ، یانیپ، یئنھ سؤنیپ

  انسانلیق یازغیدینگ چونگ بولیان بولسا،

  قارا یره چْومیپ،

   چیقیپ، 



  ٩٠

  .    چْومیپ گیت

  

  .ل آلھم عاقیل بر، ھم ایلینگدن عاقی

  كتابدان دأل، قارا یردن ناقیل آل،

  آالن زادینگ دمینگ بیلن یاقیپ آل،

  . ده یرینگ سویدین امیپ گیت-سونگ یئنھ

  

  داغ یولونا، چؤل یولونا بلد بول،

  داغ یولوندا چات آچمایان پوالت بول،

   تیركش بولوت بول،- تیركش–چؤل یولوندا

  .تشنھ گؤرسنگ دوداغینا دامیپ گیت

  

  مونگ یانیالر، اؤچیلر،: یریول آغیرد

  باغیتلى یولالر قینلیق بیلن گچیلر،

  یھ ایغینا شاغالپ گیدسھ گچیلر،

  سن اؤكْوز دك

  . یلھ قارشى انگیپ گیت

  

  باغـیت پایالنسا اْوچ بایلیغى ایلكى آل،

  ایلغاپ باریپ، ساغـلیق بیلن اركى آل،

   چووال گْولكى آل،-یانى بیلن چووال

  .زادى زینگیپ گیتسونگ تاپـیالر، قاالن 

  

  دیپ قیسسانما،» أبـر«دوست پایالنسا 

   قیسغالتما، ھم قیسغالما،–آالنگدان سونگ



  ٩١

   –دیلگ اتسھ

  گؤزلرینگـى ھم قیسغانما،

   ده، -بیرین بر

  .بیرى بیلن اونگیپ گیت

  

  حا چاریق گھ ى، 

  حا چوقاى گھ ى، 

  تلپـك گھ ى،

  گھ یسنگ بوالر اركك دى،: پارخى یوقدور

  شیپـبیلداما چـپھ ك دى،یؤنھ ولى 

  .آینا قونچلى أدیك یالى دونگوپ گیت

  

  :سوراسانگ آیدایـین قیامات نھ دیر

   قیامات شو دیر،–ارككلر آوناسا

  ھر باشى تلپكأل قویماغین قادیر،

  بأش تلپگـى

  .      بیر قینگاجا دانگیپ گیت

  

  گؤزللیگـى

      سور باغـرینگا اْویكھ نگھ،

  گ سْویكنمھ،سؤیلسنگ سؤى، سؤیلمھ سن

  كیشا اؤیكنمھ،! سؤیگـى ھم قوشغودیر

  .اؤز مؤھرینگـى، اؤز كؤزینگـى قویوپ گیت

  

  آخیردا ینگ، باشدا ینگ،: ینگیپ یاشا



  ٩٢

  تومسدا ینگ، یازدا، گْویزده، قیشدا ینگ،

  –سؤیگینگده ینگ، قایغینگده ینگ، ایشده ینگ 

  بیر اوغـولدان 

  .        ینگلیپ، ھم ینگیپ گیت

  

  وغول ینگسین ا

           دیل بیلن دأل ایش بیلن،

  سنگكأ گؤرأ حاص یتیرأك ھوش بیلن،

   ده، پاراساتلى باش بیلن،-آیاق دأل

  –ینگسھ اوغـول 

  .      گؤزینگ راحات یوموپ گیت   

  

  گؤزینگ سْورتیپ مرحوم انأنگ آلنینا،

  :بیر آغالپدینگ، ایندى برى آغالما

  اؤز باالنگـى الینگ بیلن جایالما،

  .اتیندا ملھ یره سْومیپ گیتنوب

  

   ده -دنیأ گلمگینگ

      نوباتى یاغشى،

   ده -یئنھ اؤلمگینگ

      نوباتى یاغشى،

  من دینگھ بیر زاتدا نوباتا قارشى،

  .دوست اؤیْونده ایسألن چاغـینگ قونیپ گیت

  

   كؤپلیگینگ ایچینھ قآریش،–باشارسانگ



  ٩٣

   تانیش،–تانیشدان دوست توتون، یادالردان

  ایچیندن گؤزلمھ دورموش،» ینگژیگول« 

  .كؤپلیك بیلن آوتوبوسا مْونیپ گیت

  

  –كوپلسین اؤیْونگده یْوركدش میخمان 

  یآرى ایشچى بولسین، یاریسى دایخان،

   م، شاھـیرام حؤكمان،-البتھ، عالیم

  اْویشیپ، چاشیپ، 

  .  چآر طاراپا انگیپ گیت

  

  شئیلھ دوستالر بیلن گزسنگ بیر سـللـم،

  نگ اولى ماطالبا چنلم،یھ ترسینگ ای

  ! قادامینگ گینكدن اور

  انتكلر اللـم،

  .  یاش حاقیندا دیمیپ گیت… لھ-حول اؤنگده

  

  ھالى وقـتینگ منگزه مگینگ كلیمھ،

  دیرى وقـتینگ قیسسانماغـین اؤلْومھ،

  –اؤچـن وقـتینگ اْوكنمگین چیلیمھ 

  .ایچى كؤزلى اوجار یالى سؤنیپ گیت

  

  ): دأل، اؤویت دألماغتانماق(یئنھ بیر سؤز 

  .مازاریما داش اوتورتماق سارغیت دأل

   دا داش قیت دأل،-ملھ یـرینگ آستیندا

  :باقـیلیق شول



  ٩٤

  .شول داشالرا سینگیپ گیت

    *****  

  

  

  

  

  

  

   

  یازماسى آغـیر دوشن قوشغى      

  

  بْوتین اوبا قاراشیپ دور، یوال باقیار ھمھ لر،

  ،"گلر، گلر، گلر: " آتاسى پـیـشیردایار

  ،"گلرمیكا، كیم بیلر؟: " گلنجھ سى پـیشیردایار

  ".گلرلھ، حؤكمان گلر: "آقاسى گؤوینلیك بریأر

  

  گؤك تورانگینگ سایاسیندا یْوزألپ آدم دیمیپ دور،

  چكیزه لى آق حالتادان تورشى دامجا دامیپ دور،

  یئغنانشدى باباداشالر، ایچگینلر ھم داشغینالر،

  .شیپ دور ماشینالرنھ سیگنال بار، نھ شاوخین، دیم

  

  گلدى دْورلى ماشینالر، قـیـزیل، سارى، یاشیل، آق،

  .گلدى قاراشیلمایانالر، قاراشیلیان گلھ نوق

  

  



  ٩٥

  گویھ فكرھم ادمأن بو گْوررینگلر باباتدا،

  .آق قوش كمین ایركیلیپ، انھ یاتیر تابوتدا

  گؤترلرینھ قاراشیپ دور، كؤپى گؤرن آغاچ آت،

  .گینگ مانگالیلى آغاچ اتانھ یاتیر اْوستْونده، 

  

  شول انأنینگ اوغـلونا قاراشیپ دور ھمھ لر،

  گلدى تانیش، نأتانیش، گلدى شوندان اؤنگگھ لر،

  .مگر حأضیر یولدا دیر.  م گلھ نوق-اول ھنیز

  اینگ سؤیگولى اوالغى سامایلوت دأل ولگا دیر،

  یؤنھ ولى اوچوریاندیر، سامایلوتا دنگھ چـر،

  .ماز، اونگارسا اؤنگھ گچر حا قال-شوندان ایزا

  

  اول ھـنیزم گلھ نوق، مگر حأضیر یولدا دیر،

  مرتبھ= میز دیر،         استولدا دا ایكى الى ھم اوللوقان -یا

  تؤوه لمھ اولى آدم بولوپ گیتدى ایندى اول،

  .یانگـى بولسا حاص اوللوقان بیر استوال میندى اول

  یپ،سیـپایماسین بیردن دییپ اوتوراندیر یاپـیش

  .آودانجا گلینلر چاى چكیأندیر چاپیشیپ

  اْویتگھ شیكدیر اؤنگْوندأكى كیشمیش، كمپوت، شاكالت،

  یا گؤك چایئنگ حومارینا یازیاندیر بیر داكالت،

  یوق یوق، اؤزى داكالت یازماز، یازیاندیرالر باشغاالر

  .یارانجانگالر ھـر سؤزینده اللرین چارپـیشارالر

  ، گْولْومسیرأر، یئلغیرار،اول بولسا اؤزى یازان دك

  .یازانالر اونونگ دره گینھ، اوتانجیرار، یئغیرالر

  



  ٩٦

  ،"ووزى"ییگریم یئل موندان اوزال قوتاریپدى بیر 

  .اونى اونگا قوتاردان ھم تابوتداقى عـزیزى

  گْویزده پاغـتا یئغیپدى، قیشدا كؤره ك چؤپألپدى،

  .، بویسانچ بیلن گپألپدى"اوغلوم اولالقان اوقـودا"

  

  غازدى، الیا باتیپ دیزیندان-حاودان قـوردى، غازى

  .یئغنانجاسین لْوككھ ألپ ایبـره ردى ایزیندان

  اوغلى اْوچین آق مْوتگلدن بیر حالتاجیق تیكیندى،

  اْوچلیگینى، مانادینى، شایسینى، كؤپـیگینى،

  آرتدیرانجا پولجاغازینى آتدى شونونگ ایچینھ،

  .وزوپدى ساچینا شئیده قیرق یاشیندا آق چ-شئیده

  

  اوغلى اوقوونى قوتاردى، انھ دردألپ یئقیلدى،

  .اول شوندا سیفاپ اوتیردى بیر گؤزه لینگ چوقیلنى

  داقیاردى انأنگ پولوندان ھر بارماغینا بیر یْوزیك،

  حالقا.           ، بیلھ گینھ بیلھ زیكتـنھ چیرقوالغینا 

  

  .سؤیْوشدى، قوجاقالشدى، پایتاغـتدان جاى توتوندى

  .انھ سیندن اوتانمادى، انھ اوندان اوتاندى

  انھ كأتھ پایتاغتا گزمأگھ گلن وقتى،

  ،"یوق اتسنھ بو پورسى قاراباغتى: " گلنى دیدى

  یاقیمسیز ایسینگ بارال جان اجھ،: " اوغلى دیدى

  ".بو اییأمده آراسسا بولمالى میمان اجھ

  

  واخ جان اوغول ھر نیچھ پورساساقدا،: " انھ دیدى



  ٩٧

  ".النسینگ، یتیشنسینگ شو پورسیجا قوجاقدااوال

  سونگرا بولسا اوزاق گیجھ یورغانیندا آغالردى،

  تـرن.        طاراپ ایلغاردىاودالدانگ آتارینا مأحططل، 

  

   شئیده گونلر اؤتدى، آیالر اؤتدى نوباتلى،-شئیده

  اده نى شؤونھ بولدى، دورموش اونى آیناتدى،

  ه بیر دستمالى،ھر گؤزینده بیر اویون، ھـر الد

  .بیر یئل بارى ساقالپ اوتیر حاص اولى بیر استولى

  

  بو گون بولسا انھ سى آمانادین تابشیردى،

  .گلن تللھ گراممانى استولیندا یئغشیردى

  اونى عیالیندان باشغا گؤركزمدى ھیچ كیمھ،

  .»بارساق بورال اْوچینھ« : ھلـى قرارا گلدى-أر

  

  شیپ دور ھمھ لربْوتین اوبانگ گؤزى یولدا، قارا

  ،"گلر، گلر، گلر: " آتاسى پـیشیردایار

  ،"گلرمیكا كیم بیلر؟: "گلنجھ سى پـیشیردایار

  ".گلر باالم، گلر، گلر: " انھ ده مثـلى قوزغانیا

  دییپ، عارضیندى بیر یاشولى،" گلیأ" دا -اونیانچا

  .گؤریندى یاشیل میداندا، ولگاالرینگ یاشیلى

  یاندى آتاسى،بیر دا" گلر دیدیم آخبـتى"

  .قارا كؤیْوك یْوزىنینگ آرتیپ گیتدى یاغتیسى

  

   دا یاشیل ولگا آشاق ایندى یاپـیدان،-اونیانچا

  گلجك آدمینگ دره گینھ شافیور چیقدى قاپـیدان،



  ٩٨

  »شو گون گلیپ بیلجك دأل، قیسساغلى بیر ایش چیقدى« 

  بیردن آتانگ گؤزلریندن ایكى چوغدام یاش چیقدى،

  ینده آغالمادیق اول قوجا،یتمیش یاشینگ ایچ

  . ده، بیر یئلغیردى چاالجا-گؤز یاشین سْوپْوردى

  اول یئلغیریش عـمرباقى چیقماز منینگ یادیمدان،

  .بئیلھ آیلیغانچ یئلغیریشى گؤرمأندیم من آدمدان

  

  گؤتردیلر انأنینگ آق قوش یالى تابودین،

  یاز شمالى ایقجاتدى اْوستْوندأكى مآویدین،

  ورا آق ساچلى بیر دنیأنى،سالالدیالر چوق

  ایچكى اؤیْونگ قاپیسینا التیلنده انأنى،

  ایكى امزونى دیرأپ چوقورینگ انگره گینھ،

  .ھیچ گیره سى گلمدى اؤز گیرملى اؤیْونھ

  

   دا اؤز اوغلونا قاراشدى،-اینگ سونگقیجا پورصات

  .یازسامام یازدیم ولى، آغیر دْوشدى بو قوشغى

  *****                

  

                        

  دؤور شئـیلھ میش                

  

  آ غیز، نأمھ حانمیدینگ سن، گھ ینیاسینگ بئیلھ قیممات،

  ھر یاغلیغینگ ایكى قویون، ھر یْوزْوگینگ بیر بـدو آت،

  ھر كؤینھ گینگ بھاسینا آلیپ بولجاق ایكى سیغیر،

  . دؤور شئـیلھ، دؤور. ایللر گھ ییأ، منم گھ یجك



  ٩٩

  

  أمھ دأنجیره یأسینگ، چْویره دیمى اؤنگكى دیشینگگلین ن

  آلتین سنى ییگدیلمأندیر، قیرق بولوپدیر اوتوز یاشینگ،

  ھم پول سچدینگ ھم قاررادینگ ھم دیشینگھ بردینگ جبر

  .دؤور شئـیلھ، دؤور. ایللر شھ یدیأ، منم شھ یتدیم

  

  آ حاو ییگیت، بو نأ بولیش ینگسأنگ ساچى ایكى قوجاق،

   اوغلونگ بولسا سالالنچاغام یاساپ بولجاقبوگون ارتھ

  حانى دررو ایل گؤرمأكا سر تراشا طاراپ یوغور،

  .دؤور شئـیلھ، دؤور. ایللر شھ یدیأ، منم شھ یتدیم

  ،"تویدان بأرى ایش اده نوق اوغلوم آننا: " قونگشیم دیدى

  اوغلونگ آننا ایش ادرمى؟ اؤینْونگ قوشى دوقغوز توننا

   بیغیر،-ى بیلقیلداپ دور بیغیر دا اؤوچ ات-اوجاقدا

  .واخ شئیدیأسدا، بیز قورالى، دؤور شئـیلھ، دؤور

  

  حاط بوقجاسی، پست قوطی سی   ،پوشتا یششیگنھینگـى آتما كانورت دور قارداش، -دور

   ده سر اده یین داشلیغینا،-ایشلیگینى گؤرمسم

  مونگ ایزیندا قولونگ یوق ال، نأمھ بارقا ایچین چؤْویر،

  .أگھ غایرات یوقدور، دؤور شئـیلھ، دؤورچؤْویرم

  

  شأگیرت اینیم اثرلرینگ سطرسانى چیقدى چندن،

  كتابالرینگ غالنگادیقچا، یووقالیاسینگ گْونبھ گوندن،

   ده باغیر،-سطرلرینگ آراسیندا نھ یْوره ك بار، نھ

  .شو گونكى اؤیكن بسدیرمانگا، دؤور شئـیلھ، دؤور
  

  چدى دایاو اوغالن،اومزى بیلن بیر قوجانى قاقیپ گ



  ١٠٠

  یؤرى، كؤچا سیغانگوقمى قارینجیغى دویان اوغالن

  عمر،-دگمھ دیگھ یئالنالرام دگمزمیشین عمر

  .او دییأنینگ ارتھ كیدیر، دؤور شئـیلھ، دؤور

  

  اون اوطاغـلى كؤشك قوروپسینگ كششیك آقا برك اهللا،

  یؤنھ، بواون كؤپرأكدألمى دؤرت بأش سانى قارا كلأل؟

  یر آیلیق دأل، كیسھ جیگینگ اؤرأن آغیر،گؤریأن ولى ب

  .چووئن وقتى اور چولپـینى، دؤور شئـیلھ، دؤور

  

  ماسكویچلى، ژیگولیلى، كؤپ دوشوپدینگ اولى یولدا،

  بو گون بولسا گاراژینگدا الویرداپ دور ملھ ولگا،

  بو باشینگا نأمأ گره ك مونچا رول، مونچا تیگیر،

  . شئـیلھ، دؤورساتیاس، آلیاس، آلیاس ساتیاس، دؤور

  كؤشھ ك نیرأ حاولیغیاسینگ، عجلھ مى جنایاتا،

  كابینانگدا ملھ گلین، اؤزینگ بولسا جووان آتا،

  بأش اون مینوت گیچ بارسانگدا توى ایھ سى ادر صابیر

  .دؤوره گؤرأ سورمك گره ك، دؤور یْوریك، دؤْور

  

  آقام، اؤیْونگ قیزیل پْورچیك پاشیرداپ دورقاحاتلیق یوق

   باس سیز، حاولینگیزدا راحاتلیق یوق،-یدام توتدایؤنھ م

  شاغیر-كیچینگ شاغیر-یاپراق اییأن قورچیق یالى اولینگ

  .دؤور شئـیلھ، دؤور.  م حایران-اوغلوم، شونگا بیز

  

  آى قونگشى جان، آیاقالرینگ كسیلدى لھ ایشیگمیزدن

  آ تأ یاتیانچاق، دْوشمزدینگم دْوشگمیزدن،-اوزالالر



  ١٠١

   شیغیر،-چنلرى،اوقاشاردیق قوشغىیادالشاردیق گ

  .دؤور شئـیلھ، دؤور.  پـیغیر یاتدان چیقدى-شیغیر

  

    plan ھم اوقالپ یاتیر  پالنینگماغغازنینگ تاقراپ یاتیر،

  گره ك زادى، گچگل زادى حاچان آلجاق مأمد مدیر؟

   صابیر-بو گون بو گْون، ارتیرارتیر، قوتاردى ال طاقت

  .دؤور شئـیلھ، دؤور. زات برمھ سنگ زات برلھ نوق

  

  آى دوغانجان، آلداپ دورما باقیپ اولینگ گؤره جینھ،

  اینگ بولماندا بیرجھ چینى، قوش آخبـتى، سؤز ایچینھ 

  سنگ یرینگھ من اوتانیپ، یْوزْوم بولدى قارا كؤمْور،

  .دؤور شئـیلھ، دؤور. آلداماسانگ ایش بیتھ نوق

  

  

  دْوزل سنمكھ یگیم ایندى چاغا دأل سن، چن بولوپدیر 

   دا یوغروپ اوتیر قاررى انھ نگ-حانھا سر ات حامیرى

  حانى دررو الینگ یوودا، ایجك نانینگ اؤزینگ یوغور

  .دؤور شئـیلھ، دؤور. اجم جاندان آیالنایین

  

  آق قیز نأمھ یكھ اؤزینگ انتأپ یؤرسینگ یارى گیجھ

  داش ایشیكده یوال باقیپ تاس دونگوپدى قاررى اجنگ

  یلمھ دینگمى، نیرلرده چكدینگ شؤْور؟ایررأك گلیپ ب

  .دؤور شئـیلھ، دؤور. شاھـیر سن بیر منلیك بول آخى

  

  آ حاو اینیم دْویندألدیمى اؤز دوستونگا وپانگ حاقدا



  ١٠٢

  گْوپ ادیپ قند دره گینھ آنت ایچیأدینگ توقغا توقغا-گْوپ

  ایندم اونگا شیلتاق آتیپ، دْووألپ یؤرسینگ گْویبر گْوبیر

  .دؤور شئـیلھ، دؤور. آنتیم ییتدىایشیم بیتدى، 

  

  اؤنگیمدن بیر ییگیت چیقدى، یتمیش یاشلى قاررى یالى،

  دْوینم دایاو بیر ییگیتدى دآغدا بیتن قارغا یالى 

  غیبیر-بو گون بولسا قارینجا دك زوردان یؤرییأر، غیبیر

  .دؤور شئـیلھ، دؤور. شاھیر یؤرى بیر اْوچلھ شلى

      

  :سورادیم من دؤوره باقیپ

  دوغـوردانام شئـیلھ مینگ سن حانى آنتینگ حانى حایانگ 

  سرحوش مینگ سن، تلبھ مینگ سن؟

  

  :دؤْور مانگا جوغاپ بردى

  من ھمیشھ سیزه باغلى، " 

  اوالالتیان ھم آدام اوغلى، كیچلدیأن ھم آدم اوغلى

  بیرى چكیأ یاغتا طاراپ، بیرى چكیأ گیجأ طاراپ،

  .یچأ طاراپاولى چكیأ اوال طاراپ، كیچى چكیأ ك

  

  بزه دیم من اگنینگیزى، دویوردیم من قارنینگزى

  یؤنھ ولى كأ بیرینگیز یھ أل توتوپ بورنگیزى

  بار قارانى مانگا سْورتیپ، ادسھ نگیزده اولى غاویر

  دنیأ دؤرأپ بوالن دألدیر،  منینگ یالى اولى دؤویر

  . سیز ادملى عمرى عمر، سیز ادملى دؤورى دؤور

    *******  



  ١٠٣

  

    منینگ گلنیم       

  

  –منینگ بیر گلنیم بار شئیلھ بیرگلین

  بئیلھ عجب گلین دنیأده یوقـدیر،

  شئیلھ بیر نھارالر بیشیریأر ولین

  .راقدیر  ده اونگ یاندا طاغاملى-ككره

  

  . شربھ دیر شربھ–آش بیشیرسھ

  . دوران بیر دآشدیر–چافادى بیشیرسھ

  اما اؤزى ولى شئیلھ گؤرمھ گـى،

  . گلنیمم یاشدیراؤزومم یاش ولى،

  

   بلكھ سى خمیر،–اوناش بیشیرنده

  . دنگ یارى كسمك–پاالو بیشیرنده

   گول،- یْوزى گولدیر–چؤره ك بیشیرنده

  .دنگ یاریسى كولدیر، دنگ یاریسى كِسـك

   دنگ یارى كؤمور،–چیشلیك بیشیرنده

  . اؤد یالى آجى–بؤره ك بیشیرنده

  اما یْوره گـى بار دوران بیر گؤھـر،

  . بار ولین، بالدانام سویجىدیللرى

  

  موندان اؤنگكى عمریم بیدره ك اكن،

  ایندى اْوچ یئل بأرى توقات گونیم یوق،

  قایغى، قوصصا، حاسرات دیـیلیأن زاتالنگ



  ١٠٤

  . ده، اؤزین بیلھ موق-آدینى اشیتسم

  

  شئیلھ بیر بألچیك اول، بیر سؤز دیدیگـى

  .آدم بارى بورلوپ، شول گولر یاتار

  قارنیم قیزیل آچ ولى،اْوچ یئل بأرى 

  . دا قاھاریم گلھ نوق بتر-شوندا

  

  یؤرى، نأدیپ اونگا قاھاریم گلسین،

  یْوزینھ قانگیرلیپ باقان ماحالیم،

  بیر بألچیگین آیدیپ گویبریأر ولین،

  .شوبادا گم بولوپ گیدیأر قاھاریم

  

  اونسونگام، دینگھ بیر بألچیگـى دأل،

  –دؤكولیأر الینده شئیلھ بیر دْورلر

  كن كشده سینى گؤرن آدمالر،چ

  .باشینى یایقاپ، یایقاپ، یایقاپ گیدرلر

  آلچاقلیق، بألچیكلیك، الى چپرلیك

  قیزالر اوچین جودا گره كدیر ولین،

  جان انھ لر، كأتھ قیزالرینگیزا

  .نھار بیشیرمأنم اؤوره ده ورینگ

  *****  

  

  

   باغــتیللیق حاقــیندا            

   قونگشیسینا/محتکر/نینگ اسپـیكولیانت ایشچى
  یازان آچیق حاطى



  ١٠٥

  

  دیدینگ سن ایشچیلر نأدیپ اونگیاقا« 

  »آلیان شوجاغاز آیلیغى بیلن ؟

  اما ولى ایشچینگ گْونلیك بایلیغین

  .دنگأپ بیلمن یئللیق بایلیغینگ بیلن

  

  سنینگ پولدان باشغا زادینگ یوق،

   ذكرینگ پول، پول، یئنھ پول،-فكرینگ

  دییلیان زات، دا بیزده قول -بولماسا

  .سن قول، سن قول، حرام پولونگ الیندأكى قول

  

  آقانگ سونگقى دمده حیرقیلداپ یاتیر،

  سن اونونگ ایزیندان گیدمأگھ دره ك،

  شو گونكى قازانان پولونگـى ساناپ،

  .اكستره بیلن اوریارسینگ بؤره ك

  

  سیرقاو دم سانایا، سن پول سانایانگ

  من بولسا قازانى قآپغاریپ پـئتأ

  ُوغى ھم غایتمادیق جویجھ چورباسینب

  .سنینگ دردلى آقانگ ایزیندان التیأن

  

  سن بولسا شو ماحال سانان پولونگـى 

   دستھ ألپ دانگیاردینگ مْونگدن-دستھ ألپ

   م بولسا-اما منینگ كیسأم مْونگسیز

  .شو ماحال مْونگ اسسھ باغتیللیم سندن



  ١٠٦

  

  اوباداش تانشینگ یوغالدى بیر گْون،

  ران یردن ایلغادى اولى ایل، دو-دوران

  سن بولسا سیرقاو من، ایشلى من دییپ، 

  .تاپـیندینگ اؤزینگھ مونگ دْورلى دلیل

  

  من بولسا شو ماحال اگنیم تابیتلى،

  دوستونگـى گؤتھ ریپ باریاردیم اؤنگدن،

  شوندا منینگ كبزأم حاسراتالم بولسا،

  .مْونگ اسسھ باى ھم باغتیللیم سندن

  

  قارریجا انھ نگ دیلگ ادیپ گلدى 

   ده ولى-بنده دیلگچى ھم دألدیر

   دا آت قوالق اْوچین-دْووگونچكمى یا

  .آزاجیق یتمھ دیك بوالرال پولى

  

  سن اونگا كؤنھ جھ اوچلیك اوزاتدینگ،

  سونگ بأشلیق اوزاتدینگ، كسن دك تندن،

  من بولسا شو ماحال اؤز انم بیلن،

  .مْونگ اسسھ باى ھم باغتیللیم سندن

  

   ده بیر قوشغى،-ان اوقایانگ نھنھ روم

  اوقاماق دره گینھ ایچیأنگ ھم اییأنگ،

  بیر كتاب گؤركزسم، سالدارالپ گؤریپ،

  شونگا نأچھ رأك پول آلدیقا دییأنگ



  ١٠٧

  بییك ماغتیمغولینگ كتابینى ھم

  اؤزینگ دأل، گتیریپ بریپدیر اوغلونگ 

   حرام حاقدا اوقان ماحالیم،-حالل

  .ق بولدونگ یئرتایجا-كتابى یئرتایجاق

  

  دوغورلیق حاقداقى یكجھ سؤز ھم

  یرلھ شیپ بیلھ نوق پوس باسان بھ ینأ

  من بولسا ھر آغشام باغریم بریپ 

  پوشكینھ، پـیراغا، نووایا، گھ نیأ

  بال آرسى یالى شیره توپالیان

   داناالنگ دْوردأنھ سطرلریندن،

  شول فرصت بار اؤیْوم ماشغاالم بیلن،

  .باغیتلى من سندنمْونگ اسسھ قوروپلى من، 

  

  سؤیگیدن دویانوق منینگ گؤزلریم،

  سنگ گؤزلرینگ بولسا دویانوق زاتدان،

  كؤپـینگـى حاساپالپ اوزینلى گیجھ،

  . دا چیقاریانگ یاتدان-ملھ گلنینگـى

  من بولسا شو ماحال ملھ قوجاقدا،

  ھر مینوتدا ایكى یاشینگـى یاشاپ،

  اولى سؤیگـى بیلن یــتن باغـتیمینگ

  دن، كأتھ گؤزیندن اوغشاپ،كأ لبین

  سنینگ پولینگ سانى چن چاقدان چیقسا

  منینگ پوسا سانیم چیقیادى چندن،

  شو ماحال اؤزْوم ھم گلنیم، اؤیْوم ھم



  ١٠٨

  .مْونگ اسسھ بایدیق ھم باغتیللیق سندن

  

  ایمنچ -ھر گیجھ، ھر سأحر ایمنچدن

  قارا واقعاالر گؤریپ دْویشینگده،

  پ،كأتھ باسیرغانیپ، كأتھ قیغیری

  ھیچ زاتدان قورقماسیز جوان یاشینگدا

  ماشین سسى چیقسا تیسگینیپ توروپ،

   دا یاقمادان ایلغایانگ قاپا،-چرانى

  بیز بولساق شو ماحال چاغاالر بیلن

  غرق بولوپ اینگ سْویجیلى لذتلى اووقا

  زأحمتینگ سؤیگْونینگ عشرتین گؤریپ

  نور سوروپ یاتیرس ارتیركى گوندن،

  یوق اما مونگ اسسھمْونگألپ پولومیز 

  . باى بیز، آرقایئن بیز، باغیتلى بیز سندن

  ******         

  

  

  

  

  تــأزه یئـــل آرزوالرى            

  

  تأزه یئلدا تأزه دوستالر كؤپ بولسین،

  تأزأنگ یاندان آیریلماسین كؤنھ لر،

  یئل چالشیشى یالى

  –  دوست چالشیپ یؤرسك 



  ١٠٩

  .ن بوالرارتھ سى گْون دوست تاپماغـمیزام قی

  

  –گلدیمى

    دگمھ گین میخمان گؤونینھ،

  میخمان دییلیأن زات آتانگدان قوچاق،

  یؤنھ قوچاق من دییپ گچمھ سین آشا،

  .سبأبى میخماندان قوچاقدیر ساچاق

  

  اْولكأمده كؤپ بولسین میخمان سؤیـرلر،

   ده گتیر،-اؤزینگـم میخمان گیت، اؤیْونھ

  ، ده قارغیش اتجك دأل-میخمان سؤیمـزه

  . دا اؤزینھ یـتیك-بدبخت اول، شونسى

  

  دْونیأنى اون گزه ك یئقانمیش نبیس

   ده یئقماقمیش اونونگ حیالى-یئنھ

  نبیس بـالسیندان

   قـُورانالینگ بیز

  اوروش بـالسیندان

  …    قورانان یالى

  

  گؤدكلیك آزالسین، 

  ادپ كؤپلسین،

  اولینى سیـالماق دأپ بولسین كیچأ،

  زالیان یـرده،اولوالالرا حورمات آ

  .كأمیل لیك دییـن زات قاالرمیش گیجأ



  ١١٠

  

  

   حورماتالنسین، –اولى 

  كیچى سیـالنسین،

   ایكى حورماتینگ یئلىلیغیندا،–گْویچ 

  أ -یوغسا كیچیلر

  حاص كیچى بوالر،

  سنم 

  ساقالنماز 

  .   اولولیغیندا

  

  داقینسین، گھ یینسین،

  دارانسین قیزالر،

  ، بیرسیندن بـزنسین یاغشى-بیرى

  بزنمھ سیز گونلر قایدیپ گلمھ سین،

  .تـفنگ گزلمھ سین بـزه گھ قارشى

  ) ده اؤز چنى یاغشى-یؤنھ بـزه گینگ(

  

  

  آتا زأحمتینھ قویلسین حورمات،

  بـزه گ 

   آتاالرا قیممات دْوشمھ سین،

  واخ، واخ، بـزگسیزم (

          اونگات سیز، 

  !)     اونگات



  ١١١

  

  ر،تأزه یئل كؤپ بولسین تأزه ساالمال

  بىبركت بؤرمیش بىساالم توپراق،

  دوشمانینگ دووشسادا ساالمینى آل،

   حورمات بؤر، –ساالما

  .اؤزینگھ سافاق

  

  یؤنھ شئیلھ زادا گلدیم من قابات،

  بیر انھ بأش اوغـلونگ تاپـیارقا گؤونین،

  –بأش اوغول بیر انأنگ گؤونین تاپانوق 

  ساولینگ شو تـتھ لینگ اؤنگوندن 

  .ساولینگ

  ھم آلمانگ، ساالم ھم برمأنگ،-ینساالم

  آدام یـیلیگیندن دؤرأنمیش ساالم،

  –او تـتھ للى بولسا، آدم مى، دألمى 

  …چؤزیلسین سوال. انـتك جدللى زات

  

  انھ توپراغمیزدا اورش بولماسین،

  بولماسین دنیأنینگ ھیچ بیر كْونجینده،

  –دنیأده بیر اورش بولسین 

  .اوالم دینگھ ھر آدمینگ ایچینده

  

  :ھر كیم اؤزى بیلن اؤزى سؤوشسین

  بھ ینىنینگ یالنگیشین اؤلدْورسین یْوره ك،

  –! یْوره گینگ یالنگیشین بھ ینى اؤلدْورسین



  ١١٢

  .شو گْون انسان اْوچین شُول اورش گره ك

  

  

  ! بیره گـى اونگات تاناسین-ھر كیم بیرى

  )بو آرزووا بلد دیریس اوزالدان(

  ا،یؤنھ ھر كیمینگ اؤزین اونگات تاناس

  .حاصام بـتـر، شول بھ ینین دْوزه لدر

  

  انصافھ چاپایلینگ،

  .آدا چاپمایلینگ

  انصاف حآص یوقاردا قویولسون آتدان

  .ھمیشھ انصافدان دؤرأپدیر شؤھرات

  .ھیچ وقت دؤره مأندیر انصاف شؤھراتدان

  

   اولى بوالرسینگ،–بلكى كیچى بولسانگ 

   بوالرسینگ كیچى،–مگر، اولى بولسانگ 

   كیشى بوالیلینگ – بولساداحایسیسى

  كیشى، 

  كیشى، 

  ! یئنھ بیر گزه ك كیشى

  كیشیلنگ گرشینده اوتیر بو دنیأ،

  شوالردان نور آلیا أھلى یولالرمیز،

  كیشیلرمیز 

     حاصام كیشى بولسینالر،

  كیشى بولجاق بولسین، 



  ١١٣

  .كیشى دأللرمیز

  

  زأحمتھ چاپالینگ، گپھ چاپمالینگ،

  . حاص كأن–ولى ایل ایچینده گپ كأن، ایش 

  كأتھ گیچ دْوشونیأس بو حاقیقاتا،

  اینیلر دْوشونسین یاش قان، 

  .  حاص یاش قان

  

  

  آتامینگ كؤپ قایتاالن سؤزلریندن

  
  آالدانگ،-قارا قارنینگ بولسا قایغینگ

  .قورروغا قاچسانگان تاپدیر بیر میدار

  یؤنھ ولى ایكى آیاقلى بندأنگـى

  .دؤرت آیاقال منگزتمأور، یا حودام

  ******      

   داغالرا التر،–دوستونگ بْورگوت بولسا

   باغالرا التر،–دوستونگ بلبل بولسا

   بیر اوبا التر،–دوستونگ ال قوش بولسا

  . خرابا التر–دوستونگ بایقوش بولسا

  ******     

  .أگیرت عمارت دیر دوستلوق دیین زات

   دا حاولیقمالى دأل،-اونى قــُورانگدا

  .حاولیقمالى دأل دا -اونى بوزانگدا

  –اونى قوران واقتینگ حاولیغیپ قورسانگ 



  ١١٤

  كأن كرپـیچ لنگ خطا دوشمگـى آخمال

  –اونى بوزان واقتینگ حاولیغیپ بوزسانگ 

  .چین دوستونگدان جدا دوشمھ گینگ آخمال

    *****  

   دا عاقیل،-ساقغالینگ دره گین توتسا

  .عاقلینگ دره گین توتمایار ساقغال

  *****    

  والقان آدم ولى،قول آقا ا

  دییأر اوبانینگ حالقى» سامسیق« اونگا 

  اوغلوم، اول شئیلھ بیر اولوقان ولى، –

  .أھلى گؤوره سینھ یتھ نوق عقلى

   *****     

   دا كل حانینگ اوغلى،-كلھ سانگ بولسا –

   حأ حوشحال-اؤز بولوپ یؤرشیندن اؤزى

  اؤزیندن بولماسا خوشحال-ھركیم اؤز –

  . یارى بوشار-اوغلوم، اوبامیزینگ دنگ

  *****       

  دییپ، بوقولماغین آتانگا،» !آتام فـالن كس دى« 

   دا، ایل آد داقار خطانگا-آتانگ گؤروغلى بولسا

              ******     

  
  

  

           وصــیـتــلـــر

  



  ١١٥

  دیدیلر،» !آغالماق اوتانچ«چاغاقاق 

  دیدیلر،» !آلداماق اوتانچ«جاھیل قاق 

   آغالمازلیغا،شھ یدیپ اندیك اتدیك

  .شھ یدیپ اننیك ات آغالمازلیغیا

  

  ،»كؤپلیكده گأگیرمك عایپ« : دیدیلر

  ،»كؤچھ ده سیغیرماق عایپ« : دیدیلر

  مھ یلیسده گچمأكأنگ تؤره،« : دیدیلر

  .»!حاقینگ بارمى؟ تؤرینگ اؤزیندن سورا

  

  اواللیپ یآشینگ،«:  ده دیدیلر-یئنھ

  ،»قاراجا قیل بیلن باسیرالر دؤشینگ

   دیدیلر،–دؤشینگھ بیتیأنچا شول قیل«

  . دیدیلر–» !گونأنگـى گچرلر اوغول

  دؤشینگھ بیتـنسونگ شول قیل دیدیلر،« 

  . دیدیلر–» !دؤشینگھ میناسیپ بولغول

  

  »دنیأده نأمھ دیر قیت زات؟« : دیدیلر

  ،»!اوسسات، اوسسات، اوسسات« : اْوچ گزه ك دیدیلر

  لر، دیدی– دا اوسسات -نأچھ قیت بولسا« 

  . دیدیلر–» !چین شأگرد اوندانام قیت زات

  

   دیدیلر،–» اؤره نیپ ایلكینجى حارپى«

  . دیدیلر–» !قوماالر شأگردینگ قلبى

   دیدیلر،–» !قالپ شأگرتدن بولونگ ھْوشگأر« 



  ١١٦

  . دیدیلر–» ! ده، امجنگنگـى دیشألر-امـِر«

  

  اوال مى، كیچأ،«:  ده دیدیلر-یئنھ

  »!بارما كیشأ ده یال-اؤلجنگنگـى بیلسنگ

   دیدیلر،–» !دینگھ بیر آداما یالبار« 

  .اونونگ ھم آدینا دلبر دیدیلر

   دیدیلر،–عایپ دال نأزین چكمك «

  . دیدیلر–» !نأزدن یْوزین ساوان آقماق

  

   دیدیلر،–» یئنھ ایكى مرده یالبارماق بوالر« 

  .»انھ ھم آتا دیر اوالر

  » قالقینار روحى–آتانگا یالبارسانگ«

  .» كمھ لر آھى–گھ یالبارسانگانھ ن«

   دیدیلر،–كیم ادسھ شوالرا تاغظیم«

  . دیدیلر–» !ایشى رواچ، یاشى اوزین

  

   ینھ كأن ادبلنگ توتدوالر آدین،…

  »!قآبانما اؤزگأنگ شؤھراتین« : دیدیلر

  »!قابانما ذھینینگ ازللیگینى« 

  »!قابانما اؤز جورانگ گؤزلـلیگینى« 

  »!گینىقابانما اؤز أرینگ گرچكلی« 

  »!قابانما اؤز گلنینگ آلچاقلیغنى« 

   ده سؤزلرین قآبان،-نھ نأزلرین، نھ

  »! گؤزلرین قابان…دینگھ اویناقالتسا

  



  ١١٧

  »سؤیگـىنینگ چأگـى بارمیقا؟« : ینھ دیدیلر

  ،»چأكسیز دیر سؤیگـى« : دیدیلر

   دا ھر نیجھ چأكسیز،-یؤنھ اول بولسا

  .ایكینجى، اوچونجى، دؤردینجى یوقدور

   ده نأچینجى گزه ك،-دیر سؤیسنگسھیكھ 

  .بیرینجینگ دك سؤیْوپ بیلمھ گینگ گره ك

  

  »!ارككدن بلند دیر عیال«: دیدیلر

  دیپ بردیلر سوال،» او نأمھ اْوچین؟«

  قوتاریپ عمرینگ،« : جوغابین بردیلر

  –یاغتى دنیا بیلن حوشالشسانگ بیر گْون 

  عیال 

  أر اوجاغین ساقالر دیدیلر،

  .دیدیلر» !كره م حاقالرسویگینى مْونگ 

   دیدیلر،–چاغاالرین ایدیر، گھ یدیر «

  .دیدیلر» !شئیدیپ یاش عمرینى كؤیدیر

  

   دیدیلر،–اما بئیدیپ بیلمز اركك« 

  .دیدیلر» !بو باباتدا پسسھ دیر انتـك

   ده سالى،-آلتمیشدان، یتمیشدن گچسھ«

  –گؤزلرین یومدیمى عـزیز عیالى 

  یدیلر، د–یاتدان چیقیپ وفا، ایقرار

  .دیدیلر» !ایكینجینگ گؤزلھ گینھ ایلغار

  

   دیدیلر، دیدیلر، دیدیلر كأن زات،…



  ١١٨

  كؤپـیسى قین زات،. كأ بیرى آنگسات

   دیدیلر،– ھمھ لر باشآر–آنگسادین

  . دیدیلر–قینین باشارماقدا ایش بار

   دیدیلر،–قین ھم بولسا  شو دیر وصیت 

  –دینگھ قین زات

  . دیدیلر–!شول مقدس

    ********  

             

   بایلیق               

  آچدیالر قوجاق،. تانیشیمینگ اؤیى

  تؤره گؤز آیالدیم، ھمھ زات بار،

  دولدا آسیلغى دوور چانگ باسان قیجاق،

  پورلى سارى.            دم آالن دوتار" پْورلیدن" یانیندا 

  

  لوستره بأش تآما ساچیپ دور یاغتى،

  سروانت بار،حالى بار، یوفـك بار، تأسین 

  شول اؤیده یكجھ كچھ بار وقتى،

  .قیغیراردى قیجاق، سایراردى دوتار

  

  منم آیاغـیم اوزین اوزادیپ، 

  تیرسگیمھ یاپالنیپ چكردیم چیلیم،

  ایندى گؤیھ منینگ ھر بوروم تْوسسأم،

  .اول اؤیھ اؤلْوم

  *********  

  



  ١١٩

  

  عـمرینگ نأمھ دیگینى ایلھ اؤوره دیپ

  

  ایلھ اؤوره دیپ،عـمرینگ نأمھ دیگینى 

  خوار اتدینگ اؤز عمرینگـى،

  حایرینگ نأمھ دیگینى ایلھ اؤوره دیپ،

  .كؤر اتدینگ اؤز حایرینگـى

  

  دؤورینگ نأمھ دیگینى ایلھ اؤوره دیپ،

  قالدینگ یئندام دؤورینگدن،

  سن پـیادا كؤپلر چاپـیار ماشینلى،

  .سْویشأیمسین بؤورینگدن

  

  پ،كلألنگ نأمھ دیگینى ایلھ اؤوره دی

  قالدینگ اویدیأن كللھ سیز،

  حیألنگ نأمھ دیگینى ایلھ اؤوره دیپ،

  .عـمرینگ اؤتدى حیلھ سیز

  

  قوشغینگ نأمھ دیگینى ایلھ اؤوره دیپ،

  اؤزینگ قالیانگ قوشغینگدان،

  عشقینگ نأمھ دیگینى ایلھ اؤوره دیپ،

  .اولیا كسسین، اؤزینگ قالجاق عشقینگدان

       *******     

          

  



  ١٢٠

  

  

  اوبام        

   ده گلدیم من، یومشینگـى بویور،-یئنھ

  ایچیر منى اوبام مأحرینگدن دویور،

  یؤنھ اوزال سندن ایچمھ دیك بولسام،

  بره رمیقا.         حایـیربیـیرمیكاایندیكى ایجھ گیم 

  

  مونینگ سبأبینى منأ بیلھ موق،

  مونینگ سبأبینى منأ بیلھ موق

  .اونى بیلسھ دینگھ ولىلر بیلر

  نگ دیریلـر بیلن اونگشانوقدى،اؤ

  .ایندى اونگشانوق اؤلىلر بیلن

      

  .  اوزال ساقغالین سیردیریپ

  

  اوزال ساقغالین سیردیریپ، قویبـریأردى عاقلینى،

  .ایندى عاقلین سیردیریپ، قویبـریـپدیر ساقغالین

    *********  

  

  

  

  

  

  



  ١٢١

  

    

    اوغلوما نصیحت

  آتام مانگا آیدیـپدى،

  /ینمنم سانگا آیدای

  أ ساپاق ادیندیم،-من

   دا ساپاق بولسون -سانگا

  

  ك بولوپ،پلباسینگ یو

  نامیسینگ نخ بوالندان،

  قوى، لباسینگ نخ بولسون

  .كپنامیسینگ یو

  

  

  

        یاشلیـق دراماسى

  منینگ ییگیت وقتیم      
  …سنینگ قیز واقتینگ      
          ابراھیم یوسف        

   تجن ده قالدى–قانگالینگ ایچینده

  .ینگ ییگیت واقتیم، سنینگ قیز واقتینگمن

  اوق گچمز یئلغینالنگ ایچینده قالدى

  .منینگ ییگیت واقتیم، سنینگ قیز واقتینگ

  

  بیر یاندان اورشدى، بیر یاندان حاسرات،

  .حاسرات بولچولیقلدى، ھـزیللیك قاحاط



  ١٢٢

  شول یاویز یئلالرا گلیـپدى غابات

  .منینگ ییگیت واقتیم، سنینگ قیز واقتینگ

  

  دأریلر یانیاردى، ایس كؤپلیأردى،

  گیدیأنلر گلیأندن حاص كؤپلیأردى،

  تویالر آزالیاردى، یاس كؤپلیأردى،

  .منینگ ییگیت واقتیم، سنینگ قیز واقتینگ

  

  .سؤیشمك دوشمھ جك یالىدى یآدا

  اما سؤیگـى دیـین جادیلى زادا

  .حكم ادیپ بیلمز اكن ھیچ حیلى قادا

  .قیز واقتینگمنینگ ییگیت واقتیم، سنینگ 

  

  !گره گیم، چن بولدى، اویالن« : دیھ ردیم

  »…أھلى بویداشالرینگ باشالرى بوغـالن

  غارراپ باریانگمى اوغالن؟« : سن دیھ ردینگ

  .أومأن اؤز واقتى بار، صابرینگ اؤز واقتى

  

   ینگ ایسى،-بوینونگدان گلردى جنگل

  قـویونگدان اوراردى توممولیگین ایسى،

   مونگ گولینگ ایسىدمینگدن كْوكأردى

  .منینگ ییگیت واقتیم، سنینگ قیز واقتینگ

  

   كمدن قوالیالپ لبینگھ لبیم،-كم

  چآبیراپ باشالندا دمینگھ دمیم،



  ١٢٣

  حانى ادبینگ؟« :نأز بیلن ایتردینگ

  »…سؤیگـى بوالشمازمى ادب آز واقتى؟

  

  

  اونگوشمالى بـُوردوم ساچالرینگـى ایسغاپ،

  .حاساب اوالم بیر –لب قاداغان واقتى

  :یؤنھ بئیلھ حاساب دوشمزدى آنگسات

  . دیز واقتینگ-حاساب یتیأن اكن، دیزبا

  

  چیقارمى یادیمدان شول تأسین پورصات؟

  !) دا برمن روغصات-چیقجاق بوالیسا(

  قورساغمینگ اوستونده كْورسیلدأپ قورساق،

  .كتینگ ایچینده قیزیل كؤز واقتینگ

  

  ساغاتالر تیز گچدى، تیز گچدى شئیلھ،

  .انگجادا قوشلوقـدى، بولوپدیر اؤیلھی

  فـالن جان، قایدالى اؤیھ،« : سن دیدینگ

  .»ییگیدین اؤز واقتى بار، قیزینگ اؤز واقتى

  

  شو ماحال یوقاردان گلدى بیر اوراز،

  :سراتسم تورانگنگـى اوروپ دور پرواز

   ده صابیر ادینگ بیر آز،-عاشیقالر، یئنھ«

  »!قتینگؤرمأندیم سایامینگ بئیلھ یاز وا

  

  ادمأنگ أتیـیاچ،«: دریا ھم سسلندى



  ١٢٤

  .سیزه قاصت اتجگھ تاپارین عاالج

   بیره گھ مأتأچ،-سیزینگ كیمن بیره ك

  .»گؤریـپدیم نھ دریا، نھ تكیز واقتیم

  

  

   پلألپ بیر قوجا بورگوت،-آسماندا پل

  .سیز جودا مناسیب جفت« : قیغیردى

  یؤنھ ولین قیشا قاالیما ییگیت،

  . یئغنا گویز واقتى–میوه یتیشدیمى

  

  توقاى بورگودیندن آلیپ آق پاتا،

  .قیشا قالمازلیغا ادیـپدیك وادا

   دا من ساده،-یا سن ساده بولدینگ، یا

  .بیردن توپان قوپدى، دونیأنگ یاز واقتى

  

  بیلمھ دیم نأمأنینگ حسیبى بولدى،

  انھ نگ بیر ساوچىنینگ یسیرى بولدى،

   ده اوزگأنینگ نصیبى بولدى-شھ یتدى

  .منینگ ییگیت واقتیم، سنینگ قیز واقتینگ

  

  سس اتدینگ آغالپ،. آتدیالر ماشینا

  .چكدیلر قولومدان تاوالپ. توپولدوم

  بیر منزیلھ گیتدیم ایزینگدان ایلغاپ،

  .گؤك كورتھ لم بولسانگ، انتك قیز واقتینگ

  



  ١٢٥

  بیر قوجاق آلین ساچ، بیر قوجاق چوقول،

  –قیلاوچ قوجاق اؤوریم ساچ، اون قوجاق عا

  شونچا حازینانى بیر كورتأ بوقوپ،

  .یتدینگ گؤزلریمدن، دانگینگ ساز واقتى

  

  

  . دوغـرى آى یاریمدان دوالندینگ سن سونگ…

  …اؤنگ منگكیدینگ ولى، منگكى دأل اونسونگ

  سن باغتلى بولسانگ،« : شوندا من دیـیپـدیم

  .»أ منینگ باغتیم، ھم م اؤز باغتینگ-ھم

  

  .دى اونجىشوندا یْوزینگده گؤرین

  گؤزلرینگده قاچدى اْوچ سانى ھونجى،

  …سونگ دؤردینجى، اونسونگ بأشینجى

  .شوندا اینگ مرد واقتینگ، اینگ اجیز واقتینگ

  

  . یوره گیم قیسیار–ایچرده اوتورسام«

  .» آسمان دفأمدن باسیار–داشا چیقسام

  شو قوشغینگ ھنیزم باغریمى كسیأر،

  .ینگتاس شاھیر بولوپدینگ چوال قیز واقت

  

  بُوردینگام بلكم،. تاس شاھیر بولوپدینگ

  .شاھیرلیق یانغیندان باشالنیان اكن

  . كم-ساواشدیم كم. یئنھ قایدیپ گیتدینگ

  … دا قوات سن، ھر یالنگیز واقتیم-شوندا



  ١٢٦

  

   دا سانگا ساتاشان كیشى،-كیم بولسا

  .باغتلى ییگیت اكن ساغ بولسون باشى

  یؤنھ سنگ باشینگا ساالیسا قیشى،

  .جأ اؤوریلمزمى اونینگ گوندیز واقتىگی

  

  

  چومدیرسھ الینگھ یكجھ تیكن،

  شول تیكن مونگ بولوپ باغریما چؤكر،

  شیغریمھ دوشنرعشق یْوكینگ چكن،(

  ).چكمھ دیك یتیره ر اؤز عزیز واقتین

  

  آرادا آیالندیم تجن یرلرینھ،…

  یاشلیق یئالریمیزینگ گچن یرلرینھ،

  ،سرادیپ گؤزیاشینگ سچن یرلرینگھ

  .گچیردیم بیر گیجھ، بیر گوندیز واقتیم

  

  قانگنگالى ھم اوتیر اؤنگكى یرینده،

  تورانگنگـى ھم اوتیر اؤنگكى یرینده

  شول دریا ھم یاتیر اؤنگكى یرینده،

  –بیر تاپمادیق زادیم اؤنگكى یرینده

  .منینگ ییگیت واقتیم، سنینگ قیز واقتینگ

   *****  

  

  



  ١٢٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  وشغوالرآیدیم ادیلیپ آیدیلیان قـ

         

                 داغــالر
   نجى یئللیغى-٢٢٥مختومقلى شاھیرینگ 

    اوچین قاررى قاالدا اوقـاالن قـوشغى   
  

  قاررى قاال میخمان بارسانگ

  قوجاغینى گــره ن داغالر

  سونگـى داغى، چندیر، حاصار

  .مونگ حاسراتى گؤره داغالر

  

  كلھ سینھ گؤك دون گھ یـپ

  ون گھ یـپآرقاسینا آق د

  دیـیپ" ساالم" دیسم !" ساالم" 

  .جوغابیمى برن داغالر

  

  ھـر كمرینگ ھـر بیر یولى



  ١٢٨

  مونگ عاصرینگ عمر یولى

  مختومقلینگ شیغرى یالى

  .كؤكین یره اوران داغالر

  

   قاتبار داشینگیز بار-قاتبار

   قالقان دؤشینگیز بار-قالقان

  بیلمن نیجھ یاشینگیز بار

  ردنیأ دؤرأپ دوران داغال

  

  داشینگیزدان آیالنایئن

  دآشینگیزدان آیالنایئن

  باشینگیزدان آیالنایئن

  .فـراغینى گؤره ن داغالر

  ****  

  

  آلتینگ بیرى

  بیر شاخادا آلتى نارا

  منگزأپ دوران آلتى جورا

  ایشدن گلیپ آغشامارا

  .قویودان سوو چكیپ گیتدى

  

  عاقلیم آلدى آلتینگ بیرى

  ھر باقیشى درده دأرى

   شوندان بأرىیوره گیمده

  .عشق آتاشینى یاقیپ گیتدى



  ١٢٩

  

  سوو دیلھ دیم آغـزیم قـووراپ

  دیدى یئغریلجیراپ!" ایچینگ"

  ایچدیم قیزا اوغرین قاراپ

  .سوو یاقامدان آقیپ گیتدى

  

  حاص دوغوملى، حاص بردآشلى

  اون سكیز، اون دوقوز یاشلى

  گل یاقاسى طیلال قاشلى

  .یئلدیریم دك چاقیپ گیتدى

  المادىسؤیھ نیمى آنگ

   دا گنگلمھ دى-یا آنگسا

  آیدجاق سؤزوم دینگلمھ دى

  . قاشین قاقیپ گیتدى-گؤزین

  

  بلكى اونونگ یارى باردیر

  بیر گؤرمأگھ زارى باردیر

   دا منده عارى باردیر-یا

  یوره گیمى یاقیپ گیتدى

  . بوغون سؤكیپ گیتدى-بوغون

  ********  

  بوالرقا                                      بُورقا      یاراپ 

  ترناوالردان سووالر آقیپ

  نوروز قارى اراپ دوورقا

  بیز قیز گؤردیم آینا باقیپ



  ١٣٠

  .قارا ساچین داراپ دوورقا

  

  ساچالرىنینگ مونگألپ تارى

  یاسسانیـپدیر قوشا نارى

  كیمكأ اونونگ حریدارى؟

  كیم یولونا قاراپ دورقا؟

  

  قونگشوالرینا بولدوم میمان

   دویمانداش ایشیگھ باقدیم

  جیگیسینى یـرده قویمان

  .حوودیألپجیك ایراپ دورقا

  سھ یـیل باغا باردیم ایزالپ

  گچیپ گیتدى اوغرین گؤزألپ

  دؤرد اؤروم نینگ بیرین چؤزألپ

  .بارماغینا اوراپ دورقا

  

  بیر فابریكھ ایشیم دوشدى

  كأن قیزالرا گؤزوم دوشدى

  اون بارماغا سینیم دوشدى

  .ـك ساراپ دورقاپنایچا یو

  

  اگر بولسا منده مونگ جان

  أھلیجھ سى شونگا قوربان

  نأدیپ اونگا تاپـیپ درمان

  .یوره جیگینھ یاراپ بورقا



  ١٣١

  ******  

  

                آپات
  

   شاھیرا عادات،-یاغشینى واصپ اتمك

  .دینگھ عاداتام دأل، حوكمانالردان دیر

  گلینلر ایچینده گؤردوم بیر آپات

  .دان دیریوق، آپاتام اونگا قوربانالر

  

  مانگالیى بھاردان یاساالن یالى

  یانگاغى سأحردن یاساالن یالي

  قآباغى مأحردن یاساالن یالى

  .دوداقالرى شكر دامیانالردان دیر

  

  اللرىنینگ بارماغى مثـلى بیر سھ چك

  دؤشلرى میدانلى، گؤزلرى قوچاق

  بیلى یاریم قوجاق، ساچى بیر قوجاق

  .دیرگؤزلرى بار دویپسوز اوممانالردان 

  

   دنیأنگ گوندیزى-گؤزلرىنینك آغى

   گیجانگ تأمیزى-گؤزلرىنینگ قاراسى

  مگرم شول آال گؤزلرینگ اؤزى

  . گوندیزى یاسانالرداندیر-گیجأنى

  

  یوز گلین ایچیندن سایالنیپ بویى،



  ١٣٢

  بیر اؤزى بزأپ دوور گیدن بیر تویى

  ادبینگ مركزى، عاقلینگ اؤیى

  .شاھیر اونگا عاقلى حایرانالردان دیر

  

   سچیپ عاجاپالرینگ عاجابین-سایالپ

  حایسى ییگیده باغیش اتدیكأ قوجاغین

  شول قوجاقدا مكان توتان قوچ اوغول

  .دنیأده اینگ باغتلى انسانالردان دیر

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

  

   

         

      قـوملى گلین

  

  قوم ایچینھ دوشدوم میمان

  .ساچاق آچدى قوملى گلین

  بیر گون دووزا مونگ گون ساالم

  .قبول ایلھ قوملى گلین

  

  باقیشى مایا باقیشلى

  چؤكیشى اینـر چؤكیشلى

  مایاالرى قوشا اوركوچلى

  بوغراالرى جانگلى گلین

  .قوملى گلین، قوملى گلین

  



  ١٣٣

  دوولدا قوشا غـُـور كویزه سى

  درده درمان ھر كویزه سى

  گلینلرینگ پأكیزه سى

  چپ یانگاغى منگلى گلین

  .قوملى گلین، قوملى گلین

  

  السیندا تأزه باغلیقیآی

  چاناغیندا بكره بآلیق

  كلھ سینده الوان یالیق

  كشده لنن ینگلى گلین

  .قوملى گلین، قوملى گلین

  

  

  اوتوز یئلدیر دویھ چوپان

  چوپانلیقدان دؤولت تاپان

  بیر سرادسنگ گولیپ باقان

  بیر سرادسنگ غملى گلین

  .قوملى گلین، قوملى گلین

  

  نیرده كأ حواندارى

  چوپان یارى؟گؤوین برن 

  شول چوپانینگ انتظارى 

  قارا گؤزى نملى گلین

  .قوملى گلین، قوملى گلین

*****           



  ١٣٤

  

  گؤزل         

  

  كؤپت داغینگ باشینى

  گونش نورى غـوچاندا

  چوپانالر یایال طاراپ

  .مالین سوریپ گچنده

  

  كومیش یالى مكتبـینگ

  نینگ ایچینده كالسى

  گون بیلن بیلھ دوغـدى

  .لى گؤزلالى كتاب

  

  

  اوقـوینى تمامالپ

  مكتبدن قایدانیندا

  گؤریأن اونى ھمیشھ

  .قاواچا میدانیندا

  

  اینگ حورماتلى میمان اول

  قالحوزچیالر یانیندا

  مبلــّغ سیاسى             معلم اولآگیتاتور

  الى قازیاتلى گؤزل

  

   آتاالر اونى-انھ



  ١٣٥

  دییپ سؤیـیأرلر» قیزیم« 

  گول یوزلى یاشالریمیز

  .رینى دویـیأرلرانھ مأح

  

  ساچى قار دك آغاران

  قارریالریمیز دییأرلر

   تؤوه لمھ كؤپ یاشا-آ« 

  » سوادلى گؤزل-حاطلى

  

  اؤوره نیـپدیر، اؤسوپدیر

  مأحرى سالالنچاغیندا

  مرادینا یتیـپدیر

  .مدنیت اوجاغیندا

  

  

  توركمنیستان پایتاغتى

  آشغابات قوجاغیندا

  اوقاپ تربیھ آالن

  . سأحرگول آدلى گؤزل

****       

  

      قـوپـوزلى قـیز
  

  شو گون بیر قیز قـوپوز چالدى

  .سازىنینگ قـوربانى بولسام



  ١٣٦

  چالدى، جانا اودالر سالدى،

  .نأزىنینگ قوربانى بولسام

 

  اوبانگ توپار قیزى بیلن،

  .یسیر اتدى سازى بیلن

  قاراپ قالدیم ایزى بیلن،

  .تـُوزىنینگ قوربانى بولسام

  

  ن،دیداریندان قاندیم دیم

  . ده دؤندیم دیمن-سؤیمسھ

  نأچھ یاقسا، یاندیم دیمن،

  .كؤزىنینگ قوربانى بولسام

  

   دا اؤز الینده،-قارغاسا

  . دا اؤز الینده-یالقاسا

  –قیش الینده، یاز الینده

  .یازىنینگ قوربانى بولسام

  

  فستیوالینگ تویونى تویالپ،

  …گیتدى اُوغـرین ناظار آیالپ

  مونگ گؤزلدن بیرین سایالپ،

  .اؤزىنینگ قوربانى بولسام

  ****  

  

           یایالقـالرى بار



  ١٣٧

  

  كشت ایلھ سنگ قاراقومینگ چؤلینى

  . چركزلى یایالقالرى بار-چھ تیلى

  قوجاقالسینگ الینگ یتمز بیلینھ

  بیرحیل اؤسوملیك.       ى بارسازاقالر قوجامان -قوجامان

  

  گْونھ یلرى باردیر یاشیل یئالقلى،

  .اگرى تایاقلىچوفانالرى باردیر 

  چولوقالرى باردیر ینگیل آیاقلى

  . سولوقالرى بار-یانالریندا آذیق

  

  ایألك آتیپ قاراقومینگ قیشینى

  یازالق واقتى گؤرسنگ چوفان قوشونى

   گلینلنگ قارانجانگالپ داشینى-قیز

  .ماشین بیلن یازلیق یایماقالرى بار

  

 

  الینگنى گؤزینگھ كؤلگھ ألپ داشدان

  . سرادسنگ قوشدانجیحون طاراپـینا

   یواشدان-كانال سویشیپ گلدى یواش

  .كناریندا قیرمیزى بایداقالرى بار

  ****        

  

  

  



  ١٣٨

                                         


