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 اولو تانرینین آدی ایلھ

 

 علیرضا بخشی نین تانیتیمی 
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اردبیلین ان تانینمیش ) 1975/08/21(ده  30/6/1354علیرضا بخشی 
محللھ سینین ) معجز" (مؤعجوز"محللھ لریندن بیری اوالن، 

اونجو پیالکی  114ان کوچھ سینین محللھ سینھ قوووش" غریبان"
سیجیللی سینده یازیالن . (اوالن آتا ائوینده، آنادان دوغولدو

ایلک مکتبی اردبیلین ). دوغوم تاریخی یالنیشدیر 30/6/1353
اوخولوندا بیتیریب و ) ایندی کی پانزده خرداد" (شمس حکیمی"

محللھ سینده اوالن " باغمئشھ"اورتا مکتبی او واخت 
. اوخولوندا اوخوماغا باشالمیشدیر) ابوذر" (دهاربابزا"

آنجاق یوخسوللوق و عاییلھ چتینلیگینھ گؤره اورتا مکتبی 
آرتیق اوخویا ) کیالسدان(اونونجو صینیفدن ) دبیرستانی(

میش و یاریمچیلیق بوراخیب و عسکرلیکدن ییب و بیتیرمھبیلمھ
ش سونرا،، اردبیلدن گئدیب و قوربتلرده ای) سربازچیلیق(

، "بوشھر"گؤروب و عاییلھ سینھ چؤرک قازانماق دالیسیجاق 
و سایری فارس اوتوران شھرلره اوز " بندرعابباس"، "َعسَلویھ"

ایشی ایلن، چتین شراییط ) جوشکارلیق(توتوب و  قایناتماق 
. ده پول قازانماق اوچون ایشلھ مک مجبورییتینده قالمیشدیر

 26/5/1385گؤرنده  ائلھ بو قوربتلرده و جوشکارلیق ایشین
شھری ایلن " ساوه"یاشیندا،  31) 2006/07/17( تاریخینده 

) سیمان(شھرینین آراسیندا اوالن بؤیوک سیمنت " بویین زھرا"
تیکینتی ایشین گؤَرنده، گئجھ ) کرخاناسینین(زاوودونون 

متیر اوجالیقی اوالن بیر یاریمچیلیق تیکینتی ده،  15یاریسی 
ھوندورلوکدن یئره دوشوب و بئلی  یرکن او دھشتلیایشلھ

اورتادان ایکی یئردن و بیر قولو دیرسکدن و بیر قیچی 
- کرخانا یئیھ. بوددان سینیب و اؤلوم حالینا دوشموش دور

خستھ خاناسینا " آراد"سینین یاردیمی ایلن، تھرانین 
آپاریلیب و اورانین اوزمان حکیملری اولو تانرینین رحمیلن،  

حارام (بئلینین اونورغا بئیینینین لن اونون چتینلیک
قیریلماغینا و چوالق اولوب و عؤمور ) نوخاعینین/ ایلیگینین

آنجاق بو . بویو چرخ اوستونده اوتورماغینا مانع اولدوالر
آجی و آغریلی اوالی اونون داھا ایشلمھ یینھ و خانیم و اوچ 
اوشاغینا چؤرک قازانماغینا آرتیق انگل اولوب و  حایاتین 

بو دویغولو شاعیر . دییشیب آجیناجاغلی حاال سالمیشدیر تام
اوندان سونرا اؤز آجیلی و آغریلی یاشاییشا و اؤز آلینینین 

 . قارا یازیسینا دؤزوردو
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، مین اوچ یوز دوخسان دؤردونجو ایلین )دوشنبھ(دوز گونو 

 11/03/1394اون بیرینجی گونونو  ) خرداد ماه(قیزاران آیینین 
صوبح ده اردبیل شھرینین امام خمینی  2:40ساعات ) 2015/06/01(

خستھ خاناسیندا دویغولو، درین دوشونجھ لی، میللتچی 
اردبیللی شاعیریمیز علیرضا بخشی اؤرک چاتیشماماسی خستھ 

بو . لیگین نتیجھ سینده حایاتینی دییشیب و تانرییا قوووشدو

ییب اونجو ایلدن شعر دئ) 2010( 1389قیرخ یاشیندا گنج شاعیر 
یازماغا باشالییب و بو یولدا آددیم آددیم ایَرلی گلیب و اؤز 
یاشاییشینین آجی و آغریالریالن میللتینین آجی و آغریالرین 

بو . دویوب؛ قاتیب و شعرلرینده ھر ایکیسینی عکس ائدمیشدیر
شاعیر اردبیلده میللتچی گنجلریمیزلن ایلگی قاتیب، اوتوروب 

الردان الھام آالراق اؤز دوروب و آیاقالشمیشدیر و اون
نھ یازیق اجل یئلی اسدی و . شعرلرینی یارادماقدا ایدی

اونون چیچکلنمھ یینھ آمان وئرمدی و اونو آچمامیش 
اؤزو دئمیشکن شعر یازیب یارادماق یولوندا . یاپراقالدی

بھبود بی مورادی،  مؤعللیملری اؤنجھ رحیم بی قوالمی سونرا
)  قارداشی(ر ایختیار بخشی و دوکتو دوکتور شھریار نعمتی

- یمشعر توپال یالنیزاونون  کیتابالینیزده کی  .اولوبدورالر
 . دیر

 عرلرسربست ش
 

 !گل بری ،آی علی

 :ویب چاغیریرآتام منی سَ 

 "!آی علی، گل بری"

 ھ آخشامالرین چوخ ایستھ ییرمجوممن 

 آخی

 اونالر منھ

 ھ نیسرپیل جومسرپیل 
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 ینده داشییرگتَ یورولمادان اَ 

 آمما

 ھجومندنسھ 

 یادیما گلندن 

 پھ تکرکؤ 1مسوقمنی امزیگی آغزیندان چکیلن اوُ 

 بوراخیب

 بھ لر گیلھنقوشولوب قاچیر ش

 ایستھ ییرم آیاقالشام ایلن آخشامی

 آمما اودا

 جھ یینرمنی گؤ

 بیر اوتانقاج اوشاق سایاغی

 گیزلھ نھ جک

 آناسی گئجھ نین اولدوزلو چادراسینین آلتیندا

 ھلھ

 آی دا دیشلھ نیب دیر آتاسی

 بلکھ ده شکرچؤرک دادی وئریر

*** 

 من

 آنامین چارشابینین بوجاغین

 گئجھ نین چادراسیندان چوخ سئویرم

 آخی
                                                             

تامارزی، آرزیسی بوشا چئخمیش، اؤز اومودونا چاتمامیش، اؤز اوماجاقینا یئتیشمھ  -
.میش، مأیوس، ناامید، ناکام 1  
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 او بوکولموش کاغاذ پولالرین یاتاغی دئییل

 ؟"نھ ایستھ ییرسن"

 "!ایکی تومنلیک تزه قوورلموش کاسیب نوغولو"

 !؟"بس پولومون قاالنی ھانی"

 سید آغا نییھ باققال"

 ؟"پولومون قاالنینا ھمشھ بویات قوربییھ وئریر

*** 

 یاتمالی یام

 یاتمالی یام

 صاباح صوبح آالتوردان

 ک خانایاریولالناجایام چؤ

 اورادا

 چورکچینین گلینی"

 ؟"ندن قویوق ادودوب 

 :آنام دئییر

 "قیزی خدیجھ یھ قارداش گتیرمک ایستھ ییر"

*** 

 یزب

 چاتیریقسورغوالرالن بویا باشا  بو

 آمما

 تاپماجاالر

 ھمشھ
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 مجبور دئییرلر جاوابالنماغا

*** 

 !بیر اؤلونون گؤزونھ باخ

 او ھلھ ده آختاریر

 او ھلھ ده آختاریر

13/01/1394               2015/04/02 

 

 یئددی گؤز کؤرپو

 یارادانالر اونودولوبالر

 یینلری َبَینمھ ییرلرو پالتارالر اَ 

  1نلرھیمنی منیمسھ

 مو منھ قایتارماق اوچوناؤزو

 ن موشتولوق ایستھ ییرلر مند

 جاالنیرام گون چیخانا

 آرتیق واختی گلیب چاتیب

*** 

 بو سیرادا دایانان

 ن سونونجونو سوروشانالرمند

 سابسیز اولوبالرسایسیز ح

 نئچھ مینجی یم؟

 بیلمھ ییرم

                                                             
.خماق، تصاحب ائلھ مک، مال خود شمردناؤزونھ چی: منیسمھ مک - 1  
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 آنجاق

 اونو بیلیرم کی

 نفسلریمین سایی

 ن قاباقدا گئدیرلرمند

 و

 توزسوز گئدمھ لر 1زایزسی

 مندن سونرا گلھ جکلر

*** 

 بوراخین قینالنیم

 من او کؤرپولرین گؤزلرین اوشاق اوالرکن سایمیشام

 نھ آرتیق نھ اسکیک

 دوز قیرخ گؤزو وار

 یئددی سی منیم پاییما دوشوب

 اوتوزاوچونده بابام سنھ وئریب

 او عؤمور بویو سنی مندن چوخ ایستھ دی

 و ایندی

 سن 

 غیوا اوغورالدی

 !مندن موشتولوق ایستھ ییرسن

29/12/1393            2015/03/20 

 

                                                             
.نیشانسیز، اثرسیز: ایزسیز .اثر، رد، نیشان: ایز - 1  
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 یازیچی اولماق 

 یازیچی اولماق ایستھ ییرسن؟ 

 دوشونمھ

 !داشین 

 کاغیذ اولمایاجاق یاھئچ بیر قلم 

 و 

 دینمھ

 آنجاق

 و دئنسؤزو

27/12/1393             2015/03/18 

 

 تک آقاج

 مھ آغاجی نھ اوالرلھسیلکھ

 سندن قاباق چیرپیشدیریبالر آلماالرین 1زیلقی

 ییرسن اوندان؟بیلمھنھ وئریبسن آال

 دیر؟اولوب اوندان سووای کی آدی آغاج یا اونا نھ

 ده ھھل

 باشینا گلدیگی 

 دوشوندوگونونھ گولھ جک

 دیبلر اونوو تیتره

                                                             
.قیرمزی، آل، آالر، سرخ: قیزیل -  1  
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 اوندان آلچاق دوستوقالر

*** 

 جاقکؤلکلر گئدیبلر دومان دالی

 و اوشاق

 ین اکندنآرزیالر

 داشیییر اتجھ لرینھ  1زومار

 مالین آراسینداتدس ترلن یودوغو

*** 

 بوشال اونو

 ییراو تک قالماق ایستھ

 2النایقییزلیلقیا

 آخی

 ایاشیللیق او سؤز وئریب 

 پولسوز کؤلگھ سره 

 یولداشلیقالرااوجوز 

15/11/1393           2015/02/04 

 

 الرتاماھآستاگل 

 دن سپیرلر 3الریمتاماھ لگاآست

                                                             
.آزیق، آزیقا، قیش آزیقی، آزوقھ، آزوقۀ زمستانی: زومار - 1  

. یالنیزلیق، کیمسھ سیزلیک، یالقوزلوق، تنھالیق، تکلیک: یالقیزلیق - 2  

   .آغیر ترپھ نن، یاواش ترپھ نن، کوت دوارانان، کند رو، کند رفتار: آستاگل -
.طمع، آج گؤزلوک، حرص: تاماه 3  
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  مینا آلداناقتاپتا گجلرؤر دوبختھ

 و قوالغیما

 :پیچیلداشیرالر

 !"و آچنیوم اووجو وگؤزون"

*** 

 بیر کورک تویوق سایاغی شونجھ لریمیدو

 یگیملن چکیرم آلتیماددیم

 نانیرام اونالردایا

 الر قداجاالچات

 دنیومورتاالرین ایچری

 و بیرگون

 دیرلیلماجیناق سوموگوم آیری

 1نالرالجیرتی خآ

 لرچکیشھ ییرلر مرجلھ شیبچوخ ایستھ

*** 

 بئزدیریب منی بو قانادسیزلیق

 یانقانادالداغاالری اق

 ردیمییبیر کؤچر قوش اولماق ایستھ 2ئتکینی

 دیرقاداغان قبورادا اوچما

                                                             
َیرسیز، لیاقت سیز، : جیرتالن - جیرتدان، گودول، یئرآدامی، چوخ آلچاق بویلو آدام، َد

.، پست، بی لیاقتبی ارزش، حقیرآدم کوتولھ، خیلی کوچک، آدم کوتاه قد، خرد،  1  

اوزمان، آناج، باش بیلن، اکھ،  یئتگین، یئتیشمیش، یئتیشکن، گؤرگونلو،: ینیئتک -
ب، کامال رسیده، ماھر، پختھ، ل،  مجّر .دارای صالحّیتمکّم 2  
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 دیرسرحددی آشماق قاداغان

 سن قاداغانسان

 اوندان اؤترو کی

 دیرقاناد قاداغان

12/11/1393                   2015/02/01 

 

 مندن یاخشی اولماق

 مندن یاخشی اولماق

 دوستوم ائلھ ده چتین دئییل 

 1نندنلھال قولوم کؤلھ

  اؤزومو اؤتوب کئچمیشم 

 سنھ داھا

 یمجھیھشکیللردن دئمھ 2ایرجیشن

 اونالر چکیلیبلر 

 جاوان قالماق اوچون

 دان دئییرممن چیرکاب آنالر

 اورادا

 ر لیئنھ پیشیک

 ال اوزونو یوواجاقالر توپورجکلرلن

                                                             
: بوردا. کؤلھ کیمی اولماق، قول کیمی اولماق، نؤکر کیمی اولماق: کؤلھ لنمک -

.قول، نؤکر، برده، بنده: کؤلھ .بوکولنمک آنالمیندادیر 1  

، دادسیز، ساپی شیت، دوزسوز، اداباز، یونگول اخالقلی، شیرتی، شورتو: یرجیشا -
  2 ).اردبیل محالینین سؤزجوکلری. (شیتلنمک، جئیسینمک، سَیریشمک: ایرجیشمک. سیلیک



13 

 

 قودوز ایتلرده 

 نیرلرسولھ

 لوت ھوسلر کورسگینده

 و آلماالر

 آلماالر

 میشبؤلونمھ

 اینانمازالر چورویوبلر ایچریدن

*** 

 من 

 ھلھ ده 

 او قاپیالردان دئییرم

 سیندهکی دابانلیق گزیشمھ 

 آختاریرالر

 لریچرچیوه 1لجمتَ سَ 

 قیچالردان 2دالالنمیش

 و بیر قیز

 او قیز یالنیز

 کندلرین بیرینده 3اوجقار

 قوناقلیقینداکوبارلیق 

                                                             
.ذات الریھ خستھ لیگی: ستلجم - 1  

. بؤلونمک، دال دال اولماق، بوداالنماق: دالالنماق -  2  

.ن اوزاق، اوزاق دوشموش یئرلرچوخ اوزاق، ا: اوجقار -  3  
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 لرین آتوشکھ

 1سیندهدوشرگھ نانیویویاغیشالن 

 دیبلیگلری قاشییاجاق

 یورولمادان

 دیبلیگلری قاشییاجاق

 قار یاغدیرماغا گؤره

*** 

 !ھھ دوستوم

 مندن یاخشی اولماق 

 ھئچ ده چتین دئییل

13/11/1393                                             
2015/02/02 

 

 

 فیرنی

 گؤز قاپاغالریمین آلتیندا  یلوبو

 گزیرلر  2گؤرونتولریم توکنمز

 اونالری

 بیر بیر چاغیریرام 

 باشالرینین بیتینھ باخام

                                                             
. ئچی جی یاشاییش یئری، قوشون کیمی ییغینالرین کئچی جی اوتوراق یئریک: دوشرگھ -

.اردوگاه موقت 1  

.منظره: گؤرونتو  .قورتارماق، سونا چاتماق، بیتمک، تامامالنماق: توکنمک - 2  
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 لریندهسیرکھ

 یملیاوتمھ

 کورسو ایلن بوغدوغوم

 تندیریمین 1لیھ آغ گؤدکچ

 2لننیرتیسیھَ 

*** 

 لموز دونلو یورقانین آلتینداشا

 ییرام باتماغاباشال

 3باتیرام یووارالنماغا

 اورادا 

 لرین درینلیگیندهقوجامان مئشھ

 بالتاالر حؤکوم سورورلر

 لرزھرلی گؤبلکو 

 لردهمخمردن گئیینسھ

 آنجاق پالیدالرین

 کؤتوکلری اوستونده کؤمورلو دوغرانمیش 

 جگلربیتھ 

*** 

 قاراباسماالر طایفاسی

                                                             
. لو گؤدکجھ، پامبوققیسا اوست گئییمی، جیلیققا کیمی اوست گئییمی: گؤدکچھ - 1  

. چوخ ایستی ھاوا، چوخ ایستی ھاوا پوفلنمک: َھنیرتی - 2  

. ھئللنمک، دیغیرالنماق، یومروالنماق، غلت خوردن: یووارالنماق - 3  
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 فراسی آچیبالروس چؤرک -دؤشومون اوستونده چای

 ییرمدبره بیلمھ

 ییرمدبره بیلمھ

*** 

 آنجاق

 بو قوخو 

 دیرمنھ چوخ تانیش

 !دایان

 بو آنامین پیشیردیگی

 قایماغلی فیرنینین قوخوسو دئییل می؟

 بو قوخو

 رالدیر منھیسسین خاط" رّبنا"یالنیز 

 باال یاتیبسان؟"

 دیممیشبس سنھ دئمھ

 ؟"طاردان قاباق یاتماق اولمازایف

11/11/1393           2015/01/31 

 

 فیرالنماق

 اوغلوم من چوخداندیر قورتارمیشام

 رسن مندنھن باشالیا بیلسآمما سن ایستھ 

 ریمگؤردیکلھایندی منھ 

 ان بؤیوک قنیم اولوب
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*** 

 میشام سانجیل

 نھ تکیر پاسلی ایبی

 اققیرخینتی یاستی

 وئریر؟ دوغوردان نھ باش

*** 

 سؤز وئرمیشم او تایداکیالرا 

 دوردوغوم یئردن

 یئنھ باشالیام فیرالنماقا

 ییرقاالیاجاق منی 

 1اؤزومدن قوجا دویغوالریم

 دئشیک کاساسیندا 2او پینتی

 منھ و آنجاق

 بونو خاطیرالداجاق توودان دوشدوگوم آنی

 دن منھ دئمھ

 ینینھجک اَ منی ده چکھ

*** 

 :و بو سون دور

 سونوم منیم

 سنین سونون

                                                             
.، حساحساس: دویغو - 1  

.کیرلی، چیرکلی، تمیز اولمایان، پلش، سلیقھ سیز، کثیف، چیرکین، آلوده: پینتی - 2  
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 فیرالنماغین سونو

2/11/1393                                  2015/1/02 

 

 بالیق، قاشیق، نارکامان

 1ماراقلیدیر

 گؤره سن بالیقالر"

 ؟"یوخو گؤرورلر

 گؤگ دامارالردان

 تکجھ بیر قاشیق قالیبکؤسکون الیمده 

 ھئچ اینانمازدیم 

 سونونجو او یالنیز

 یوخویا 2ق او زنگیندیلنجی اوالجا

 یمی قونالن دویوزدورموشام آجلیا

 قایناتمیشام قانیمدا اوزن افیونو

 و ایندی

 قازمالییام اؤزومھ 

 دانلیققاران

 بیر سرین ابدی یاتاجاق 

*** 

 آمما 

                                                             
جّذاب، ملی، جالب،ایلگینج، گؤرک: ماراقلی - 1  

.دولووارلی، ماللی، : زنگینگدا        یولچو، دیلھ نن، : دیلنجی  -  2  
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 او واختاجان کی سو وار

 دئملی

 الرا فرق ائلھ مز قبالی

 قارانقیلیق

 یوخسا

 گؤز قاماشدیران

 سرتیق ایشیقالر

 ر دایانمادان اوزه جگلراونال

 اونالر دایانمادان اوزه جگلر

8/11/1393                    2015/1/28 

 یامسیالما سئوگینی

 دومانالنان چاغی  1نین اللھسن ھئچ ش

 ؟سن اونوچالیشیبسان اؤپھ

 دوزون دئ اؤپوبسن می؟

 تیحاری سنی؟نییا اؤپوب دامجیالرین ا

 دامجیالر

 یولالممادان 

 الرماحکومدور

 سون اؤپوشھ

*** 

 دئ

                                                             
آبشار ان،شورولق شاللھ، شورلوغان، -   1  
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 1سن بویلوغانیبلھھھاچان ایلم

 ین آداغلی قیزالرین تیتره

 قانلی بارماغالریالن بویانا بویانا؟

 تاپتاالنماغا 2سانبوورنوخو

 دیزلرینین آلتیندا؟ اووونمایان لزگیجھ اوینایانالرین

 لر ایلمھ

 لنندن دفھ

 االنماغادیدیرلر تاپدگؤبک کس

 سون اؤپوشوسن کی یادیرقادین 

 قیداتاپ 3ینسنگیمھ

 سئوگینی 4یامسیالما

 یامسیالما سئوگینی

10/10/1393                               2014/12/31 

 

 آدگونون موبارک

 من دایاندیغیم یئرده

 گونش دوغولمامیش بوغولور

                                                             
توخوما چاتی . خالچانین و فرشین ان و بویونا آتیالن ایپ. آرغاج - اریش: بویلوق -

. سیندا اوزونو و انینھ باغالنان ایپلر 1  

لیشماق، قاچیشماق، بوش بوشونا دوالنماق، قورداالنماق، بوشونا چا: وورنوخماق -
. اللشمک 2  

.ونماق، توختاماقونماق، آوویاواشیماق، دینجلمک، اوو: سنگیمک - 3  

.یانسیالماق، بیرینی تقلید ائلھ مک، بیرینین اداسین چیخارتماق: یامسیالماق - 4  
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 آرتیق یولالنیرام سنھ ساری

 کی 1الل سوکوتالریمال ھاماشالنیرام

 االیاموری قوچاتیشماال 2نشَ اؤجَ 

*** 

 آمما

 یادیما گلندن

 موشامتقایید نیشانالری اونو -دؤن

 اودور کی

 ھیاؤز باشیمدا گزیشمھ 3سوچالنیرام

*** 

 نالمیمین آیاشاییشیبوتون 

 بیر

 ایکی اوزو شکیللی قارا پول کیمی

 آیاق قابیالرینین آلتیندادیر 4انالرینغپاچا

 اونالر

 آند ایچیبلر اققارانلی

 ساری گونشھ االرآددیمالمای

*** 

                                                             
. ھمراه شدن. یولداشلیق ائلھ مک: ھاماشالنماق - 1  

نماق، توخوشماق، بیرینھ دوالشماق، باش باشا قویماق، راحات ساتاشماق، توخو: اؤجشمک -
.سؤزوندن آلینان بیر سؤزجوک دور) انتقام(اؤج  .سیز ائلھ مک 2  

.گوناھکار اولماق: سوچالنماق - 3  

. ائو بؤجگی ).خییاو لھجھ سینده(سوسک، : چاپاقان - 4  
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 خدوغوم آن ھاچان اولوب؟ربیلیرسن ان قو

ؤلگھ بورج سنین ایشیقدان قورخوب منیم قابارلی الیمدن ک
 سیآلیب گؤز آچمایین گئجھ

*** 

 و ایندی

 یھبوغولورام یئتیشمھ

 اونا گؤره 

 اینانیرام سن منھ آنالمی اوکسیژئن تک ایچیردن

 سان یالنیز باالجا طیب باجیسی

 شال گئجیکدیگیمھ گؤرهباغی

 !آد گونون موبارک اولسون باال

 !آد گونون موبارک

1/10/1393                              2014/12/22 

 

 گئجھ چاپاغانالری

 الراییرکؤز اؤپوشوندن دویمسیگارئتلریم 

 رخوروز بانیندان کؤپک ھوروشونھ قدَ 

 پورسوقالر

 ان بارماقینداناؤلولرین نیش

 یھیئمھباشالییرالر 

 نییھ کی

 لر یھگؤسترمھ
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 آسیالن 1رفدن چوروموش

 ایلدیریم شکیلین 2چلیمسیز

*** 

  اونالر

 بیر آغ قارغانین چوخداندیر

 لرییربوغاز اتینھ یئریگلھ

 لر کی دئیھ

 !الرقارادیرقارغاالرین ھامیسی 

*** 

 لرگئجھ

 یاراساالر 3شیرلرھیملھ 

 سیندهیلنجھگمیرمک اَ قان 

 و سن

 النان کومادایوخو آد

 یھیوخو گؤرمھ

 سنلیمھایستی قان اؤده

*** 

 آمما

 سندن اوزاق

                                                             
. ھئره، سکی، سکو، تاقچا: رف - 1  

. َایین، بدن، اندام، گؤوده: چلیم .آریق، سیسقا، گؤرکمسیز: چلیمسز -  2  

بیرلھ شھ رک بیر ایشی و یا بیر . اشاره و قاش گؤزلن بیربیریلن دانیشماق: ھیملشمک -
.سؤزو بیرینین بوینونا قویماق 3  
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 تانیش یاخینلیقدا

 پالچیق دووارالرین

 ھینگچاتالمیش گؤب

 لرئتمھییئنینن ھسؤیک

 ماقالرین قاتالیارکنربا

 :ساییرالر

  "...بیر ایکی بیزیمکی"

                       2014/12/5  14/9/1393آذر  / اوخ آتان آیی

 

 سویوق بوجاق

 ارید دمیرلیگینی

 دااولسانتاختا 

 ھیایچیندن باشالیارسان چورومھ

*** 

 گل سو اول

 سود کیمی

 باشالسین یاشاییش

 َمرینبیر سود اَ 

 1آناسینین گؤزونھ دوووخوب

 بارماقین سیخماقیندان

                                                             
دونوخماق، دونوق و چاشقین حالدا قالماق، چاشماق، مات قالماق، مبھوت : دوووخماق -

.وب قالماقاول 1  
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*** 

 دامجیالر ما کیاونود

 تکجھ سنھ گؤره

 قوورولوبالر

 1توزلو جیغیرالردا

*** 

 !آخ

 !دایانما 

 اینان دره لر یاراداجاقسان

 میش بئیینلردهبرکیمھ 2کیامگ

 قوی اونالر

 اؤزلری آدالندیرسین

 رینیانیش یوققوشال

*** 

 !بیر باخ

 قارشیندا ابدییت دنیزی

 دیریئنھ قوجاغین آچیب

 یئرلن اؤپوشن یئرده

 2014/11/14                         23/8/1393آبان / قیروو آیی

 
                                                             

گلیش اوچون دوزه نیلن دار یول، داغ یولو، چیغین قار اوزرینده  - گئدیش: جیغیر - 
  1 .آچدیغی ایز

.مالج. باش سوموگونون قاباق و اورتا بؤلومو -  2  
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 لونشاب

 ؟دان بئزیبسنقاولما 1شابلون

 دئییل 2اؤنملی

 دیرشیرین داغیلیبینھ گکؤین

 ویا تورش

 ھر بیر آن

 ھر بیر شئیی باشقا یئره یؤنلدیرسن سھ

 دئمھ لی

 شانس یارادیرسان

*** 

 یوال دوش 3دویغوالرین ھاچاالنمامیش

 یاخینلیقدا

 دیر یوواالرین قوروبالرقاریشقاالر چوخدان

 4ھونکورتولری گؤز بوراخ الده

 !تلس

 یورقونلوقون یوروالن دایاناجاقینداسنی 

 ییرمگؤزلھ

                                                             
. قالیب، کیپچاپ ایشی ائلھ مک اوچون باسما قالیب، اولگو، : شابلون - 1  

ّیت: مھم   اؤنم: اؤنملی -   2 .اھّم

آچ سؤزوندن آلینمیش بیر سؤزجوک ھاچا کیمی ایکی یئره آییریلماق، : االنماقھاچ - 
  3 .دور

اوجا سسلن آغالماق، : ھؤنکورتو.       آج گؤز، گؤزج، تاماھخور، حریص: الده گؤز -
.ھق ھق گریستن. ھؤنکوروب آغالیارکن چیخاریالن سس 4  
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 2014/11/1                             آبان/ قیروو آیی      10/8/1393

 

 دول آرواد

 بو نملی اوجاقین توستوسو 

 جک گؤزلریمییئنھ چیمیزدیره

 ک یونورامتاختادان اوغلوما بیر اویونجاق کورَ 

 بلکھ ده

 جکده گلھ

 کورویھ حسرت دولوسو تامارزیالرین

*** 

 قیزیم دا

 نی گلینجک اوینادیردیدیلمیش بیر کولھ سوپورگھ

 کرپیجلری چوروین بوجاقدا

 او ھمشھ

 آرزیالرینین ان گؤزللرینی 

 اینینھ گئیدیریر گلینجھ یینین

*** 

 بو بوش بارداقدا

 ندنسھ

 دای یوخو بورج وئرمھ ییر

 ینھین گؤزلراونالرین گؤزلھ

 2014/8/3         مرداد/ قویروق دوغان آی     12/05/1393
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 سئچیملرآجی 

 او زامان کی آریدیلیرسان کوروموزوموندان

 دئملی سئچیلیرسن چیخیشا

 و سئچیم سنین حاققیندیر

*** 

 1انگینلیگینده دنگھ جیلیگین کوپسونور

 ونلر بویلوقوجگیھندیگینلر چئینھیَ بَ 

*** 

 !2نمایقیپچ

 ااونسوزد

 دکنھاونالر دادین آغیزدان گئده

 3نیرلرگؤوشَ 

 توپوره جگلر یئلکنلیگینی

 گؤزونھ 4بورولغانالرین لؤھمھ

*** 

 !ھھ
                                                             

.خماییردرینلیگینده عاصی دوشونجھ لرین سنی بورا  -  1  

بورا وورماق و ھر سؤزو دانیشماق،  - چوخ اورا دن چیخیب اؤزونواؤزون: قیپچینماق - 
ادابازلیق چیخارماق، گؤزونو قیرپاراق قاشالن و گؤزلن دانیشیب اویون بازلیق 

بو بیر یئرلی سؤزجوک دور، اردبیلیلن باتیسیندا ساواالن اتیینده کی  .چیخارماق
.کندلرین بعضی سینده ایشلھ نیر 2  

.چئیننمک، نشخوار شدن: ؤوشنمکگ - 3  

 بورغون، :بورولغان. بوردا چامورلو، لیللی، زیغلی، پالچیقلی آنالمیندادیر: لؤھمھ - 
 4گرداب
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 !کؤرپھ

 !باشال

  :دئ گؤروم

 ییرسنسن آتانی چوخ ایستھ

 آنانی؟ یوخسا

 2014/2/4           بھمن/ وندوران آید 15/11/1392

 

 اینتیحارا آچیالن یول

 دوغولورصاباحیم تکراردان 

 سورگون ثانیھ لریمی

 شورمباسمیش گوزگو ایلن بؤلو 1پاخیر بیر 

 اوردا

 یمی گمیریریجھکئچن گونلریم گلھ

*** 

 بیر زامان

 بوسبوتون وارلیقیمال

 یاشاییشی سئویردیم

 ایندی سھ

 وار باغیرتیمال

 رماونو سؤیو

*** 

                                                             
. زنگار، زنگ. پاس، میس قابالرین اوزرینده دوزه لن پاس: پاخیر - 1  
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 سایارکوتان، دمیر، بیلگی

 بیزی

 سیندیریر؛ ازیر؛ اریدیر

 !ندا یاشاسین اؤلومدوغوردا

 2013/12/4                                      دی / چیللھ آیی   2/10/1392

 

 یئنی فئمئنیستلر

 یینبورولن گؤزلر مورواریلره

 !سویا چک وئر منھ

 چوخ ایستھ ییرم سئوگیلیمھ

 بیر بویون باغی پای وئرم 

*** 

 !منھ نھ

 ییردین ایستھ

 انسدؤیوب ایلمھ سالمایامورگو 

 سن؟ییرھبیلم

 آخی بیز ایندیکیلر

 قادینالرا گؤره ائده ریک زادی ھر

 !جانآنا

 2013/9/6                             شھریور   / زومار آیی 15/6/1392

 

 واخت وار
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 !دایان

 ا واخت وارغآسما 1دستگی

 پیچیلتیالرا 2قوالق وئرمھ قیسقانان

 یھھ نھ یامان تلسیرسن یئتیشم

*** 

 3سیرقاالرچئویک قا

 یگبوراخدیقین یورغان دؤش

 ھر آن سالیر ییغیشدیریر

 و

 :آنان آخشام یالواریر

 سھ یوخو امیرسن"

  "گیر یئرینھ ردو

*** 

 ھاچانسا

 قاییداجاقسان

ز اؤپوشلو بولو  دالردانبُو

 آمما بونو بیل کی

 بیر دیرناق ایزی

 قالیب آنانین

                                                             
  1 . قوالقلیق، تئلفونون گوشی سی: دستک -

  2 .لوق ائدمک، حسادت ائدمک، ایسرگھ مکحسودچوخایینلیق ائدمک، : قیسقانماق - 

چابوق، چابوک، یئھین حرکت ائدن، قیوراق، قیبراق، دیری باش، ایتی، زیرنگ، : چئویک -
. گور و داغیدیجی یئل، ایتی کولک، فیرتینا، بوران، توفان: اچابک      قاسیرق 3  
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 یندهگمیلن امجَ تزه اَ 

*** 

 دستگی آسماغا واخت وار

 دستگی آسماغا

 ھلھ ده

 واخت وار

 2013/8/7             مرداد/ قویروق دوغان آی 16/5/1392

 

 یاشاییش سورگونلری

 بیر من ایدیم

 بیرده کؤکسو ایللر بویو یئره دیَرنن

 توت آغاجی 

 بیرده سن

*** 

 بیز

 سورگون ایدیک

 1قوواالشان آنالرا

 :2سوچوموز

 دامجیالرالن یاریشان نفسلر

 ن آتمیشدیالرسنی دوغمادا

                                                             
. چاغالر، لحظھ لر، زامانالر: آنالر - 1  

. گوناه، جورم: سوچ -  2  
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 گؤزلرینی آچارکن شیلتاقلیق ائدن 1قارا اینجیلره

 سانجیلدین

 نھیگکؤینآجی یاپراقالرین یاشیل 

 دایانمادان

 یئییردین آجیلیقالری

 من ایسھ

 سئچیردیم

 اونالرین قوجاغینداکی

  2سمیریَین

 شیب شیرین توتالری

*** 

 مارام اونود

 ھاواالندیغین صاباحی

  قانادالرین بودره دیکجھ

 تزه آداغالنان آل یایاقلی قیزین

 یایلیقینا بنزمیش ایدی

 و تاپشیردیننیونگوللوگو

 سرین سیزقیالرینا آیازین حزین اسن 

*** 

 سنلن قاالن 

                                                             
  1 .مروراید. اینجو، مورواری: اینجی - 

. کرک، چاق و یاغلی بیر حاال گلمک، چاق شدن، پروار شدن: سمیرمک - 2  
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 ایینلری بزه ین 

 باھالی ایپکلر اولدو

 گؤز اوخشایان ایلمھ لر

 نھ لر 

 ...نھ لر

*** 

 ایندی

 من قالمیشام

 منلن تولالنان

 قویوالر دولوسو 

 بیللرلنزی

 :و تکجھ بیر سورغو

 !عجبا"

 اینانمازدیم

 1بیر خیرداجا اَولیسدن

 "یاراماز اوالم 

*** 

 یاخینالردا ائشیددیم

 بیر یول قالیبدیر یالنیز لنمھ یھچیچک

 قویالنیرام آغاجین دیبینھ

 قوی بیزیم 
                                                             

لیس -  ، ین باتی سییندا سردوا یولوندااردبیل: لیسھ ایپک قوردو، باراما قوردو،: اَو
. کرم ابریشم .لھجھ سینده کندلرین ساواالن اتگینده اوالن 1  
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 آرامیزدا اولوب کئچنھ یالنیز او قضاوت ائدسین

 آخی دئییرلر

 او ھلھ ده یئدیزدیریر

 !آج گؤز یاشاییش سورگونلرین

 2013/6/8                          خرداد / قیزاران آی   18/3/1392

 

 آج گؤز

 یی چکیر دؤشونھ اودور یالمانیرھر نھ

 یملھسنین

 کسیلن یاد پیچیلتی 1دوشونجھ یھ قنیم

 بیر دامجی موردار ھوسدن

 سیچرایان پینتیلیک

 2شیشمھ انبیر عؤمور زیبیل داشییجی اولدوغو

*** 

 !تلس

 دیرداغالییبسنی آج یئر آ

 گلینلگینی

 گئیین الیاالنالر غقاالدیغین آ

 آنجاق

 سنی چیمیزدیره جک

                                                             
.، پیس دوشونجھ لی اوالنیاغی غنیم، دوشمن،: قنیم - 1  

  2 .اؤیونمک، گوونمک، فخر ائلھ مک، ناز ائلھ مک، افاده ائدمک) بوردا: (شیشمک -
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 قاریسی قارا ینقارانلیق

*** 

 منی ھلھ گؤزلھ مھ

 ییرم توزالنام گونھ باخانالراایستھ

 قوی بو آج گؤز

 تامسینسینھلھ ده قوخومو 

 سؤزلردن 1یجیدرپَ ؤتوک ا

 ینلردنبئی 2تنتیین

 2012/12/31                                  دی/ چیلھ آیی  10/10/1391

 

 اجالرسایغ

 ساییرالر 3اجالرسایغ

 سیانور کپسولالری

 الردیلیمین آلتیندا خارالنیب

*** 

 ایندی منھ

 لیکلری اینجھ ییشیاشا

 ردیلمیشیحددن آرتیق شیش

 بنزه ییر 1گؤوده سینھ بیر اؤلونون 

                                                             
. سیخ کنندۀ مو بر تن از شدت ترس و حیرت: توک اؤرپدیجی  - 1  

تلسمک، داریخماق، تلسمکدن جانی سیخیلماق، عجلھ کردن، بی صبری کردن، : تنتیمک -
  2 .گ آمدن، بھ ستوه آمدندلتنگ شدن، بھ تن

  3 .سایقاچ، سایغاج، سایاج، چؤتکھ، شمارشکر، ُکنتور: سایغاج -
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*** 

 یاشاییشابو توپوروم 

 !خوالرمی؟رقونوم قودیوخسا او

 اونسوزدا 

 اؤلھ جک  اومود ھر زاددان سونرا

 آخی

 !ساییرالراجالر سایغ 

                             2012/12/1   آذر / اوخ آتان آیی 10/9/1391

 

 دیلیم یارادیر

 گئجھ مین دیبینده قاالن کئلیگیمی

 اتامسینیرام قریب صاباحیم 

*** 

 دا بورا

 تامارزی قالمیش آج آماجالریم

شیرلر  چیمَچ

 2کالالردانیاالنچی کوُ 

*** 

 دیرناقالریم قاسناق باغالمیش

 بیر قوجا خاچ آتانین گؤوده سین
                                                                                                                                                                                                    

. ، جنازه جمدک، اؤلوک، جسد، تن، جسم، بدن: گؤوده - 1  

ایپلھ اوینانیالن گلینجیک، الجک کیمی الھ گئییلھ رک و گلینجیک ) روسجا: ( کُوکال -
.ی قولچاق، عروسک خیمھ شب بازیاویناتمال قولچاق، دانیشدیریالن شئی،کیمی  2  
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 قوپاردارکن

 چکیلیبلر

*** 

 بئیینیمھ قنیم کسیلن دویغوالر

 اونورقا سوموگومون

 ایلیگین ایچیرلر

 ایچقیریرالر اوزومھ

*** 

 یمگگؤره بیلدی

 ینو قارشیسیندابو ک 

 ثانیھ لر

 قورقوشوم دامجیالری

 اومور

 گؤز َبَبییمھ

 !دیر آنادیلیم یارا

 2012/9/24                                     مھر/ خزل آیی 2/7/1391

 

 چایدا اوزن آی

 کوَرییم چاپیق چاپیق اولسادا

 گئییب یولالنیرام تای دییشیکآیاق قابیالریمی 

 کی آلدانمایام
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 1ی یئل قووانالرایاالنچ

*** 

 2قیلچیقالر

 3جورابالریما پاپیشماق اوستھ یاریشیرالر

 چوخداندیر

 رام سؤزجوکلریییقویال

 بلکھ بیر گون صاباح کؤزرتیسینده

 آتام 4جیل

 پالچیق بئیینلرده

*** 

 گؤزلریملن گؤزلوکلریم

 اوتوراجاق اوستھ 5داالشیرالر

 ھایدا -بو ھای

 منی یاشادان 

 خلوتیمدیربیر گئجھ دولوسو 

 بیر ایستکان چای

 !اوندا اوزن آی
                                                             

  1 .قاصدک آسالن دیشی، قاقی، :یئل قووان -

پیتراق، تیکانلی توخومو حیوانا و انسان پالتارینا یاپیشان بیر بیتگی  :قیلچیق -
ورونلری نین قیراقیندا اوالن تیکانلی و پاخال کیمی بیتگیلرین ا) غلھ(یل تاخ ).گیاه(

. رز و خارھای کوچکپ ، قیل کیمی شئیلر، تیفتیک، 2  

  3 .اؤتوشمک، موسابیقھ وئرمک: یاریشماق -

لھجھ سینده )مشکین شھر/ خیاو( خییو. کؤتوک، کؤک -    4  

. تارتیشماق، دارتیشماق، بوغوشماق، آغیر ساواش ائدمک، ھوراباالشماق: داالشماق - 5  
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 2012/9/3                        شھریور  / زومارآیی 12/6/1391

 

 یاپیشان یازی 1سویودوجویا

 !صاباحین خئییر

 آجلیغین وارسا

 یزلیغیقبیر چیمدیک یال

 بیر تیکھ بایات خاطیره لر فطیرینھ

 یاخماجا ائلھ ییب یئیرسن

 دیدرگینلیگیمیزیلیق ائلھ یاوانگونده کی کیمین 

 ده قالسینھ قوی من

 آخی اوشاقالر اوینایارکن

 :بؤلوشوبلر مندن قاالن قوربتی

 ال الھ "

 !کرتنکلھ

 ئدیب باشماق آالبابام گ

 "...بیر تایی سنین بیر تایی منیم

 2012/7/27                         مرداد/ قویروق دوغان آیی 6/5/1391

 

 یالقیز

 شگیندهبئ 2جیلیزلیق

                                                             
. یخچال: سویودوجو -  1  

. ضعیف لیکآریقلیق، گوجسوزلوک، سیسقالیق، : جیلیزلیق -  2  
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 1رلرییمورگولھ دویغوالریم  سیسقا

*** 

 آدسیزلیق یورقانین

 چکین اوستومھ

 تیر تیر تیتره ییرم

*** 

 نھ اوالر؟

 2رسیزلیق یوخوسون تامسینیمعاقویون منده 

 یندنگالرین امجققارا قانجی

 دیر پالتار؟منھ نھ گرک

 اونسوزدا

 منی َدریدن سویوندوروبالر

*** 

 !ریمین قاینار قانیالنچیمیزدیرین منی قارداشال

 منھ نھ گرک دیر قارداش؟

 اونسوزدا منی

 یالقیز دئییب اوخشایاجاق

 توپراقیمدا

 باجیم

 2012/12/29                                  دی / لھ آییچی  8/10/1390

                                                             
. چورت وورماق: مورگولھ مک . جیلیز، چوخ آریق، چوخ گوجسوز، چوخ ضعیف: سیسقا - 1  

. دماق ایستھ مک، تاماھی دوشمک، تاماھالنماق، ھوسھ دوشمکدا: تامسینماق -  2  
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 1سوسماقالر

 قاریشیق بوشقابیمین دیبینده

 یوموق پوستھ قالیبدیربیر نئچھ آغزی 

 آچمیشدیرالر یئییلیبلر اونالر کی آغیز

 سوسان پوستھ لر سیناجاقالر

 خاطیرالییرام حکیم دئمیشدی

 دیش سیندیریجی دیرالر ھردنسوسماقالر 

 2011/10/7                             مھر/ خزل آیی   16/7/1390

 داغچی

 یوکسک زیروه لرین بورانلی اوزرینده 

 بوشلوغا سؤیکنمیشم

*** 

 رلوراوفورلکلر وک

 وزوماو ندوراالردو

 من ایسھ

 جوماوھووخورورام اوو

*** 

 ی ھاواسچوروین دیز قاپاغالریمین 

 چیخدیغیم یوققوشالرین سنفونیاسین

 نوت با نوت ایفا ائدیرلر

                                                             
. سس سیز اولماق، دانیشماماق، دینمز اولماق، سؤز دئمھ مک، ساکیت اولماق: سوسماق - 1  
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*** 

 قارشمیدا

 1سرت انیشلر منھ ھده بیچیرلر

 !گؤره سن قورتولوش نھ دیر؟

   2011/9/27                             5/7/1390    مھر/ خزل آیی

 

 2قیزجیغاز

 3تیخاجالر

 دیرالر باشالنقیجی 4ماجالریمینآ

 من قیرمیزی ایشیقالرین آلتیندا

 اؤز حاققیمی 5رمنیکمسیگل

 آچیشقاالریندانجانسیز ماشینالرین دومانلی 

*** 

 کیچیک اللریمده

 و فالالر لرکختانین قددارجاسینا گمیردیگی چیچشا

 تلسیرلر گلین گئده لر

*** 
                                                             

قورخوتماق، قاراقورخو گلمک، ھده قورخو گلمک، تھدید ائلھ ھده لھ مک، : ھده بیچمک -
. مک 1  

  2 .باالجا قیز، دخترک -

.ترافیک: تیخاج - 3  

. ھدف، نیشان، نیشانگاه: آماج - 4  

بویوندوروقالنماق، بوینو باغلی قالماق، بیر یئده و بیر حالدا مجبور : کمسیگلنمک -
. اولوب قالماق 5  
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 ن آنام چؤرک تاپشیریبدیرائرتھ د

 باالجا باجیم تئل میلی

*** 

 !ای وای

 یئنھ ده اوغرو آخشام

 ماراغا یاتیب

 دیبینده قاالن اومودومون  1چانتامین

 باشین اوزه

 نئجھ گئدیم ائوه؟ایندی 

 2011/9/3                                شھریور / زومار آیی    12/6/1390

 

 2لراوزلوک

 اچیلپاقلیغیمیز

 تضاددان پالتار گئیینمیشیک

 آغدان الجک

 قارادان گؤزلوک

*** 

 پیسلیکلرده یاخشیجا 

 3قارشیمیزداآکتورالنیرالر 

                                                             
. کیفساک، : چانتا- 1  

. یاشماق، دووواق، ماسک، نیقاب، صورتک: اوزلوک -  2  

. قاباق: قارشی. ھونرپئشھ: آکتور - 3  



45 

 

*** 

 بیلمھ ییرم ھاچان

 زگولرگو

 گون آیدین دئیھ جکلر 

 اؤزلوگوموزه؟

 2011/6/5                            خرداد  / قیزاران آی 15/3/1390

 

 )علیرضانین سون شعری -بیر سونسوز شعر( سئوگی

 بری 1من سنھ یولوخاندان

 یریوخالن

 زیگؤگرن دوداقالریم

 و

 یمیزلریوموشاالن اورگ

*** 

 خستھ لیگیمیز

 سنسیزلیگی

 سیزلیگھ

 چئویرمھ ایدی

 یوخسا 

 ...سئوگی

                                                             
اونا وورغون اولماق، اونا عاشیق : مبتال اولماق، بیرینھ یولوخماق: یولوخماق -

.اولماق، اونا وورولماق 1  
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 سنتی شعرلر
 

 سورگون

 اکیلیب    1ظولمت دن سونگوگؤزومھ 

 تورم سویوق بوجاقارالیمی سو

 تیکیلب 2ارایسوموگوم سؤکولوب س

 سیغیندیم اوشوین سؤنن اوجاقا

*** 

 پاخیرلی پیسلیکلر منده داریخار

 اوخشاما دئییلن دیلم باش داشا

 قاینایار سؤزومدن آخار 3وولقانالر

 پایالنیب یاد ائلھ یئییلن ائلم

*** 

وولوب دوشموشم یاال  یاماجا -قْو

 ایلمھ لر گؤز تیکیب یارا بارماقا

 اجا باجاتاپمیرام خیرد 4دوستاقدا

 قایا یارماقا 1سوچالنیب جایناقیم

                                                             
. جیدا، سؤکو، سونو، نیزه، سرنیزه: سونگو - 1  

. اخسرا، قصر، ک: سارای - 2  

  3 .آتشفیشان اود ساچان،یانار داغ، پوسکورتوسو، داو: وولقان -

  4 .توتساق، زیندان: دوستاق -



47 

 

*** 

 ایستیرم آدیمی ساواالن قویام

 قاالم 2لئی تکین سیچرایام زیروه ده

 دریسین سویام توتام کافتارین

 ظولمتلی تاپداغا اییلمز اوالم

2/10/1390            2011/12/23 

 

 گؤزل آختارما منی

 گوذرانیم قارادیر گؤزل آختارما منی

 دیر؟ گؤزل آختارما منییئر ھاراگزدیگین 

 یمدیلی 4بیچیلن آل ائلینین 3نلرمن ار

 م پارادیر گؤزل آختارما منیلی اؤرکھیاس 

دویالن قاالنیب  ساواالن تک بو دؤشوم درد اْو

 دیر گؤزل آختارما منییارا 5قان چاناقالر

 ر آلبگز آرپاچاییندان خ 6منیم عونوانیمی

 ختارما منیدیر گؤزل آز ساراخان چوبانسی

                                                                                                                                                                                                    
. پنجھ: جایناق - 1  

. داغین باشی، قلھ، داغین اوجو: زیروه - 2  

. چو، اؤرکلی، ایگید، قورخماز ایگید، ار ایگیدپھلوان، دویوش: ارن - 3  

. قیزیل، قیرمزی: آل - 4  

: قان چاناقالر. قاب، قاب قاجاق، قاب کیمی اوالن ھر زاد: چاناق: اقالرقان چان - 
  5 .اورکلر

.نیشان، آدرس: عونوان - 6  



48 

 

 بو ائلین توپراقینا مین بئلھ جانیم قوربان

 دیر گؤزل آختارما منیقوربتیمھ چارا

 چکدیلر بنده منی قویما ھارایالر سوسسون

 دیر گؤزل آختارما منیگومانیم تک دارا

3/3/1390                                                   
 2011/5/24 

 

 گونلر

 توتوبسان توی سئوینج ایلن یانیب یاسالندیقیم گونلر

 دوشھ ایدیم سیلدیریم داشدان سنھ راسالندیقیم گونلر

 تک یاتدین ندن بؤیلھ اوجوز ساتدین؟ 1منی بیر اویخو

 آسا ایدیم سئوگیمی داردان سنھ آسالندیقیم گونلر

 اولدون 3باخیشالرال گلیب سون سیرداشیم 2ین سرتگاو کس

 یم گونلرقیازالندریمی سنسیز سینیب سبوغوبدور باغ

 آلتیندا سنھ بیر خول چیچک وئردیم 4خاطیرال یاغمور

 یم گونلرگلمز سنھ چتر اولدوغوم ایسالندیق سایا

 سنی آل بیر تومورجاق تک یاشیل اورماندا ایستردیم

 کؤچ ائیدیم سون کؤچر قوشالن سنھ قیسقاندیقیم گونلر

                                                             
یوخو: اویخو - 1  

  2    قاطع برک، قاتی، : سرت    کسیجی، ایتی، تند کسکین،:ینکسگ - 

ھمراز: سیرداش - 3  

. یاغیش: یاغمور -  4  
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8/2/1390                                                     
2011/4/28 

 

 قانما آماندیر

 "دیل وئرمھ غم عشقھ کی عشق آفت جاندیر"

 د فضولیمال محمّ 

 "تحصیل علوم ائدمھ کی علم آفت جاندیر"

 میرزه علی اکبر صابیر

 قانمازلیغا اؤیرن آباالم قانما آماندیر

 1بیلمز ھئژاماندیر

 ماندیربئینی سا 2بو اؤلکھ ده آیدین دوشونن

 دوز قددی کاماندیر

 آل یوکلھ بو خالقین زومارین احتیکار ائیلھ

 َھپ ابتیکار ائیلھ

شھ دوز دئین احوالی یاماندیر 3اششی  ھَم

 مقروض زاماندیر

 یادانو تا اوالسان اھل رنیوکسلد اؤزو

 بادانال چکمھ ر

 نت سنھ بو دونیادی عوقبا دا گوماندیرج

                                                             
گو اوالن، باشچی اولماق، گؤج و باشچیلیق یئیھ ھئژمونوسو اوالن، اوستونلو: ھئژامان - 

  1 .سی اولماق، دارای ھژمونی، دارای سروری

. آیدین دوشونجھ، روشنفکر: آیدین دوشونن -  2  

!، آی کیشی!کیشی اَ  -  3  
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 بئینین ده دوماندیر

 ئد داییمی مجلیس ده جولوس ائددونقوز کیمی گ

 !بوز آغزی ملوس ائد

 2اوماندیر 1میللت سنھ ساییل کیمی اویدورما

 بوش سؤزلھ جوماندیر

 آرتیر عیالی صیغھ لری آل یئنی زوجھ

 !قالدیر آدی اوجھ

 ردو یوماندیروْ و گنسون آندا بو دویماز گؤزو

 !تورپاغدا توماندیر

 صابیر قوجاماندیر

 3بخشی زیالماندیر

 وداندا داماندیرنو

2/1/1390                                   2011/3/22 

 

 داریخمیشام

 دوستاقیمدا ھاوام چاتمیر وئر سازیمی داریخمیشام

 شرف ساتیب قازانمیرام وئر آزیمی داریخمیشام

 ایستھ میرم آسالن اوالم پیشیک کیمی مییولدایام

 یشامشیر توتانام وئر تازیمی داریخم 1و باشییاماو

                                                             
  1 .قوندارما، یاالن، جعلی، تاخما، مستعار: اویدورما -

. تظار بودنگؤزو اولماق، متوقع بودن، چشم داشتن، چشم ان: اومماق -  2  

  3 .چوخ بال، اود پاچاسی، آتش پاره، شیطانچوخ شولوقچو، : زیالمان -
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 نھ واختاجان قیشال قالیم ایستی یایا یانقی اولوم؟

 قارانقوشام یاز ایستیرم وئر یازیمی داریخمیشام

 آنا سودون دادمامیشام گونو الینده قالمیشام

 یاساقالنیب آنام دیلی وئر نازیمی داریخمیشام

 غزللریمده سؤزلریم وطن یولو گؤز ازبریم

 داریخمیشامایستھ میسن دینلھ یھ سن؟ وئر یازیمی 

13/8/1390         2011/11/4 

 

 

 آختاریرام

 ینیم اولوب چوروم چوروم یاماق یامار آختاریراماَ 

 سئچیلمھ دی ایری دوزوم کؤنلو ھامار آختاریرام

یو بودره میشم کیملیگیمی  ایتیرمیشم 2حایات بْو

 آشیق سپیب اودوزموشام ایندی قومار آختاریرام

 دیر دیلیمدهودون دادی یادیمدادیر س "مالیالی باال"

 قانیمدادیر قانسیز دامار آختاریرام 3یسیقائل قای

 4بیزی کسیر شاختا بوران تاپاممیرام آرخا دوران

 آختاریرام 1قاپازالنیر باشیم ھر آن نازلی تومار

                                                                                                                                                                                                    
اووچوالرین باشچی سی، رئیس شکارچیھا: ووباشیا - 1  

. ھویت، کیستی: کیملیک -  2  

قایغی، قایقو، اوزونتو، سیخینتی، نیگرانلیق، دوشونجھ، غم، اندیشھ، : قایقی - 
.نگرانی، تشویش 3  

پشتیبان :آرخا دوران - 4  
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 کمسیگلھ نیر ساغالریمیز آجی سوغان چاغالریمیز

 دامجی دامار آختاریرام 2انیمیزیاغمور اومور اورم

22/12/1389        2011/3/13 

 

 آجی چاغالریمیز

 سوسما شاعیر بو آجی چاغالریمیزدان دئ منھ

 زیل کؤمورتک قاراالن آغالریمیزدان دئ منھ

 ا پیللھ لری قان یاشیمیزال یویولوربو ری

 آلنیمیزدا گؤَیَرن داغالرمیزدان دئ منھ

 سومورورالر قانیمی بوزلو جانیمدان زلیلر

 ریمیزدان دئ منھاؤلولردن اوجاالن ساغال

 ائشیرم 3ردارا کندی ،اوراقیمال بیچیرم اوت

 باغالرمیزدان دئ منھ 4امگی تاالن اوالن

 بیر عؤمور اؤزگھ نی گولدورمھ یھ گولدوم اؤزومھ

 دئ منھ 6الغالریمیزدان 5یلنجھ ائدنائلی اَ 

5/11/1389                                          
2011/1/25 

                                                                                                                                                                                                    
. سیغال، اللن بیرینین باشینا سیغال وئرمک، نوازیش، نوازش: تومار -  1  

. جنگلمئشھ، : اورمان -  2  

  3 . باغ، قاتما، ریسمان، طناباؤرکن، چاتی، ایپ، جییھ، : کندیر -

. چاپیالن، چپاوول اوالن، یاغما اوالن، غارت اوالن، تاراج اوالن: تاالن اوالن -  4  

.فریحت ویونجاق،ا :ایلنجھ -  5  

  6 .مسخره: الغ -
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 ر قاراگون قارا دفت

 کوسمھ آی گول اوزلو یاریم قیل وفا میسکین یارا

 گول گؤزللیکدن یارانسا یالوارار چیرکین خارا

 آیریلیق کونجھ بوکوبدور َدن النمیش ساچالرا

 تاپمادیم مرھم یاراندان گل ائلھ درمان یارا

 باغالدیم عھدی کؤنولدن قویمادیم بوطالن اوال

 ین دارابوراخدین روحومو چکد 1جیسمیمی سربست

 ماھنیالر چوخلو ائشیددیم سئوگیدن یالقیز قاال

 تاریمی سازیم دوغوبسا باغلیدیر ماھنیم تارا

 دؤزمیش ایدیم چاتمادیم آمالالرا اریالرآغ

 عقلیمی باشدان آپاردین چاتدی صبریم زینھارا

 ایندی وارلیقدا یوخوم دور طبع ناالندان سووای

 قارا ثیروتیمدیر یازدیقیمالر گون قارا دفتر

5/7/1389                                              
2010/9/27 

 

 قاریشقا

 عؤموروموز قاریشقا دن قاپان کیمی کئچدی باھار

 کیمی شاطیر فطیر یاپانیری دن دوزه توپالدیق اَ 

 ھونر ساییلماییر 1ایگیدلیگھ گؤز یوموروق چیخار

                                                             
  1 .بوش، بوشالق، آزاد: سربست -



54 

 

 کیمی 2ھ بیر قاپانگپول اولدو ایندی اؤلچوموز چکمھ 

 ائشیدمیریک حاق سؤزونو کاسیب ساییل بیچاره دن

 آنقیران کیمی ،ییریک اربابالھقوالق آچیب شھ

 ھامی میزین آرزیسیدیر ارباب اوالق وارلی قاالق

 اونوتموشوق وار چاپیالر اجل جانی چاپان کیمی

 ؟او دونیانیتوپالدیقی ثیروتھ کیم ساتین آلیر 

 ر یانان کیمی؟یا کی اودو توپالمیشیق آلووالنی

 یاشاییشی صرف ائلھ دیک ایندی داھا قوجالمیشیق

 عؤمرو ھدر ائیلھ میشیک گلمھ یھ جک قاچان کیمی

14/6/1389                                        2010/9/5 

 

 نھ دیر؟

 رحم ائلھ مھوش منھ ایدراک اسرارین نھ دیر؟

 آنالمام قالسین سنھ اول زولف طررارین نھ دیر؟

 ختیاردیم عاریف اوالن کسلرده بیر دم ارمھ گؤ

 مئی نھ دیر باده نھ دیر اول جیسم تبدارین نھ دیر؟

 یالنیزام یالقیزلیق اولموش دور منیم تک سیرداشیم

 بس بؤیلھ احرارین نھ دیر؟ ؟آز می دیر دوستاق سنھ

 ایستھ دین سئودین آپاردین وورقون ائددین کؤنلومو

 لی اطوارین نھ دیر؟ای صنم عشقین نھ دیر بو ناز

                                                                                                                                                                                                    
.لیاقت، شایستھ لیک، ھونر: چیخار - 1  

. بؤیوک تررزی، وئسکھ: قاپان -  2  
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 موستمع اولدوم سنھ افسون اولوب باش تاپمادیم

 آچ سؤزو آنالد بیلیم ناطیق دئ گوفتارین نھ دیر؟

 بی ریا یاندیم ھمیشھ صیدق ایلھ سئودیم سنی

 بی وفا سئوگین نھ دیر ریندانھ رفتارین نھ دیر؟

9/6/1389                                2010/8/28 

 

 غزل

 ساقی گل باده دوالندیر ،وشدو مئی ایلنقدحیم ب

 گئدمھ ھیجیرین جان آالندیر ،وجودوم خوشدو غم ایلن

 ھ سامان؟ی ھاردا وار صوفی ،منھ مجنون اوالر حیران

 منی قالدیر ھاواالندیر ،اوچماق ایستر دلی کؤنلوم

 رم البتحسرت، وولقانام سؤنمھ 2دالغایا 1یمگمی

 وز جانال بوالندیرمئیی س ،سئوگیلیم یار بو حیجابی

 سنکجه سئویلیب ھم سئو ،وعده وئردین گلھ جکسن

 دیرھ مھ گیندن، دئمھ وصلین ده یاالنیورغونام گؤزل

 دئمیسن گلمھ پئشیمدن، تاپمادیم باش بو ایشینلن

 بخشی یھ غم ساواالندیرگؤز یاشیم آخدی بوالق تک، 

7/5/1389                                2015/7/29                 

 

 

                                                             
کشتی: گمی - 1  

.شپھ، موج: دالغا - 2  
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 قصیده

 ھر دم بو دمیم درد و غم ایلن یاتان اولدو

 بو نئجھ طالع ایدی حال قاتان اولدو 1اششی

 یازدیم غزلی توپالدیقیم اولدو قصیده

 اولدوآلقیسی اؤلدو ھامی دیوان ساتان  شعر

 ه عروضھشعرمر دو گزدیم بو صاغیر ؤبیر ع

 وزن وورقونو اولدومسا ھیجاالر چاتان اولدو

 اره دئین شاعیریمیز سیککھ لر آلدیدرب

 گون چیخسا موبارک سحریم گون باتان اولدو

 طبع بیر گئجھ اولسا بوراخار شاعیری بخشی

 یم ده یاراندی یوخو باشدان آتان اولدوشعر

6/4/1389         2010/8/28 

 

 نھ بیلھ ایدیم؟

 نھ بیلھ ایدیم؟جاقدیم آتاکؤنولدن زنگاری 

 نھ بیلھ ایدیم؟دیم چکیلمیش یاتاجاق هزنجیر

 منلن دوغوالن بیر یاشایان آغریالر اولدو

 دوستاقی ائویملھ قاتاجاقدیم نھ بیلھ ایدیم؟

 ووشدوسوگنجلیک حایاتیم دالغانی یارماقال 

 جاقدیم نھ بیلھ ایدیم؟قاالیورغون قوجالیقال 

وروالراق توپراغا دؤندوم  سؤندوم کول اولوب سْو

                                                             
!ی، آی کیش!کیشی اَ  -  1  
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 نھ بیلھ ایدیم؟ظولمتده چاخیب گون ساچاجاقدیم 

 اؤز کیملیگیمی اؤزگھ چالیب چاپدی آپاردی

ال مین گول تاخاجاقدیم نھ بیلھ ایدیم؟  چیرکین کْو

 مر دو قوربت منھ دوغما وطن اولدوؤبیر ع

 سون منزیلھ یورغون چاتاجاقدیم نھ بیلھ ایدیم؟

3/4/1389                                 2010/6/24 

 

 آتا بیلسن آتارام

 ی قانلی کؤنولدن آتا بیلسن آتارامآدیم

لدون یاتا بیلسن یاتارام  دردیمی دویمالی اْو

 آیریلیق منلھ یاشارسا او منیملھ دوغولوب

 ھیجرینی ھیجران اودویالن قاتا بیلسن قاتارام

 باغرینی غم داغی داغالر آما من سؤنمھ میشم

 بو دنیزده باتیسان ساغ باتا بیلسن باتارام

 سوزول باده لره آخاول  گل منیملھ مئی ناب

 چاتا بیلسن چاتارام ،بو دلی دالغاالرا چات

ووروب ساتما یادا  منی گؤر ایمکانی اولسا سْو

 بیلسن ساتارام  ساتاھر نھ ییم وار چاپیلیب آه  

5/3 /1389                                         
2010/5/26 

 

 صوفی صیفت

 دیمصوفی صیفتم دھری ده الوموش بئلھ آن
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 َرببی تانیدیم اینسان اوالرکن نئجھ قاندیم

 گھ جامھ گئییب ائلدار اولوب خالقال سوروندوم

 گھ مجنون اولوب باده ایچیب اودال بوروندوم

لیو مر دؤبیر ع  ردوملھ ھؤشعر 1نسؤزلر تَم

 غافیل یاشادیم کوتلھ نی زنجیرده گؤردوم

ووشدوم  دیکسیندیم آما بیر ده یاتیب جھلھ قْو

ووشدومدارکار ک  وچھ دن آخسایاراق منده سْو

 اولوب چوخلو ایتیردیم 2ای وای تاپاراق نانکور

 آخ وای تاالنیب تکرار اولوب عؤمرو بیتیردیم

19/3/1389                                  2010/6/9 

 وارلیق

 ھانی؟ بس دئ قارقا آدی منیم دی سھ یومورتاسی

 انیی آالر جیوطن آدی منیم دی سھ بؤلونمھ

 تاالن ائدیب پارچاالماایران دئییب توپراقیمی 

 ما گھ تؤک قانیپیچاق گؤتور دوغرا منی توپراقی

 آنام منھ بال دیلیمی وئریبدیر آی اسکیک آدام

 آنادیلیمی رسمی تانی دیر هسوتون دادی دیلیمد

 مھ سنھر نھ قدر اللشھ سن آد قویاسان اؤلکھ

 الق ھانی؟آد وئریلیب اؤنجھ اونا سن ده بونا آن

 سن؟ییمدرسھ یھ بئینینھ نھ یوکلھ ئدیراوشاق گ
                                                             

. آلتلیق، بینؤره، بینھ، قارا کؤک، اساس، پی، پایھ، بنیاد: تمل - 1  

اییی لیک بیلمز، یاخشی لیقی ایتیرن کیمسھ، دوزو ایتیرن کیمسھ، دوز : نانکور -
  2یئییب دوزدانی سیندیران کیمسھ، نمک نشناس، حق نشناس
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 ودو قایدانین کانیو َدر تورکندایان گؤروم تؤشکو

 سنلیسان گؤرمھگونش ساچیرسا ساچاجاق باخمالی

 ون پاخیرالرین چوخلودو بابکین سانینسیل گؤزو

 ؟دوستاقیالن قورخودوسانبو میللتی نھ واختاجاق 

 باخانی وارلیقینا خوراق سئل کیمی بیر گون ییخاج

31/2/1389                                2010/5/21 

 

 اوزولمھ آی کؤنلوم منیم ده یاریم وار

 ائلیم بؤیوک ائل دیر، گؤزل دیاریم وار

 اؤزل مرامیم وار ،آنام دیلی بال دیر

 دوشونجھ شاھی شاعیر شھریاریم وار

 

 اوتان ییغیش تورکی دانیش

 خاھیش اوتان ییغیش تورکی دانیشآی اوجوز ائتمھ 

 آتاندا عؤمور بویو یاپدی چالیش اوتان ییغیش تورکی دانیش

 آناندا دانیشیردی قیزیل گوموش اوتان ییغیش تورکی دانیش

 آزر اول کؤز کیمی یان آلیش یانیش اوتان ییغیش تورکی دانیش

 اوتان ییغیش تورکی دانیش 1اؤزون ھئچ بیلمھ دن اولدون پاریش

 بسن قالین دری اوالر قاییش؟ اوتان ییغیش تورکی دانیشائشیدی

 گؤزون داھا اولوب قریش قریش اوتان ییغیش تورکی دانیش -اوز

                                                             
. پارس، فارس: پاریش - 1  
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اوشاق ایدین یئدین الواش پئنجھ ییش اوتان ییغیش تورکی 
 دانیش

 سیخیش اوتان ییغیش تورکی دانیش ولالوارین وار اؤزووه یوخس

 ییغیش تورکی دانیش وطنین داردا قالیب گل بی ووروش اوتان

 باشیوا یاخیم سنین قارپیز یئمیش اوتان ییغیش تورکی دانیش

 و غزل دئییش یازیش اوتان ییغیش تورکی دانیش شعرگل اوخو 

 گل ادب مجلیسینھ سؤکول قوروش اوتان ییغیش تورکی دانیش

 گل گامیشین گؤلونھ یویون چیمیش اوتان ییغیش تورکی دانیش

 لش چکیش اوتان ییغیش تورکی دانیشگل بورا یاریش چالیش ال

گل بیزیملھ تؤکول قاتیش قاینا قاریش اوتان ییغیش تورکی 
 دانیش

گل قوالق وئر ماھنی وا موغامی دویوش اوتان ییغیش تورکی 
 دانیش

 عزیزیم بالدی دیلین دئ گول دانیش اوتان ییغیش تورکی دانیش

 دانیشقاغا گل ائل ایچینھ ائل لھ باریش اوتان ییغیش تورکی 

قوربان اولوم ایجبار دئییل فارسجا دئییش اوتان ییغیش 
 تورکی دانیش

 ساتیسان شیرین دیلین قپیک قوروش اوتان ییغیش تورکی دانیش

 گئنھ ائددین ایتی لن سئویش باریش اوتان ییغیش تورکی دانیش

 گئنھ ده یاغدی یاغیش یاغدی یاغیش اوتان ییغیش تورکی دانیش     

 یلر نئچھ چپیش اوتان ییغیش تورکی دانیش     چوباندا چؤلده ب

 دوی باالم نسیمی دن حاققا چاتیش اوتان ییغیش تورکی دانیش  

 کندیر اول گل بیزیلن ھؤرون ساریش اوتان ییغیش تورکی دانیش
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سنھ نھ اوچون ساتاشیب گولسون تالیش اوتان ییغیش تورکی 
 دانیش 

 تورکی دانیش      سنده اول چنلی بئللی ساری قمیش اوتان ییغیش

 سنھ قوربان ائلھ رم بوزوو گامیش اوتان ییغیش تورکی دانیش     

بوراخیرسان بو عرب لحنینی گل بی سوروش اوتان ییغیش تورکی 
 دانیش     

تویدا اول بیر ساری سیم سازال اؤپوش اوتان ییغیش تورکی 
 دانیش     

 کی دانیش     تاالن اولور گل بی دؤیوش اوتان ییغیش تور رپاغینتو

ایگیدیم بابک کیمین بایراق گؤتور خالقال گلیش اوتان ییغیش  
 تورکی دانیش

گؤزل باالم ریجام بودور خاھیش خاھیش اوتان ییغیش تورکی 
 دانیش

10/2/1389      2010/4/30 

نمھ ین، تورکی یَ اؤز آنادیلین بَ . دیر یشعرایلک  علیرضانین شعر طنز بو
 شیشن، و فارس دیلینھ دانیشان و فارس دیلینھدیلین  عار و مان بیلن 
ه یمیزتورکلرآسیمیلھ اولموش ) فخر ائدن(گووه نن و اؤوونن 

ر ییغییشاالر و اؤز دوغوردان دا بئلھ تورکلر گرک اوتاناال. دئیلمیشدیر
 .دانیشاالر آنا دیللرین
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 بایاتیالر
 فلک منلن یاریشدی         کؤنلوم غملن باریشدی

 قاریشدی دردیم درده  ما ائلیم یاد اولدو          دوغ

*** 

 کامانچایام اول تاری           آل چیچگم اول ساری   

 غریب سھ دیم گول باری     گؤورچینم سپ داری    

*** 

 آتیما کؤچو چاتدی               قوجالیق گونو چاتدی   

 عؤمرومون سونو چاتدی        گل گؤروم گؤزل اوزون  

*** 

 وطن یولون آراما              عزیزیَنم آغالما   

 یارام چوخدور عییب دیر      دوز سپھ سن یاراما

*** 
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 دیلیم دیلھ باغالندی     دلی کؤنلوم داغالندی    

 یولوم یاردان یان دوشدو    جاوان عؤمروم تاالندی

*** 

 چشمھ دونار سو بوزالر     بوالق اوستھ بو قیزالر

 آیریلسا        ھئی آغالیار ھئی سیزالر سئوگیلیلر

*** 

 دوشمانالریم شاد اولدو   دوغماالریم یاد اولدو    

 ن قاالن آد اولدومند   توپالدیغیم بؤلوندو        

*** 

 دوستاقالرا آتیلدیم    کؤلھ اولدوم ساتیلدیم      

 نھ سوچون صاحیبی ایدیم؟    موجروملره قاتیلدیم

*** 

 عطر ایسینی ساچارالر      چارالرتومورجوقالر آ

 قویما دردین ائل بیلسین   ھامی سندن قاچارالر

*** 

 دردیم داغالری آشدی       سارماشیقالر دوالشدی  

 مندن یان کئچدی    کؤنلوم غملن جاالشدی سئوینج

*** 

 سئل تک داشیب آخارام    شیمشک اولوب شاخارام 

 ر تئلینھ تاخارامباغدان قیزیل گول دررم             یا

*** 

 یال یاماجا سالدی منی             گورزه دیلین چالدی منی
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 قول تک ساتیب آلدی منی           آلماز کیمین یاشالرین 

*** 

 

 تیکان الیمھ باتدی    یایلیقینی یئل آتدی   

 قوربان اولوم تانرییا     منی وورغون یاراتدی

*** 

 قارا گؤزلر سوزولدو  مینجیق ایپھ دوزولدو           

 الیم یاردان اوزولدو     فلک منی آییردی           

*** 

 آداغلیالر گؤروشدو          یارالن قرار اؤروشدو    

 اوزون ساچالر ھؤروشدو      توی زورناسی سسلندی

*** 

 بوزالیارام قار کیمی           وفالی یام یار کیمی

 یلده رم تار کیمیمنلن اونو آییرما            جینگ

*** 

 اوتالن قوردوق تایاالر     سیلدیریملی قایاالر     

 ؟الرھاچان منی سایا       غریب یئرده چورودوم  

*** 
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