دا الم
(قیسسا شعر ویازی اوجاغی)

ایکینجی سایی

باشالنیش

واوغرو اونوتموشدو
پنجره مده
آیی
ریوکان
بوشماره ده ایلک شماره کیمی سئچیله ن قیسسا
شعرلرتوپلومو اولدو آرتیق..وعزیزگروپداش شاعر و یازار
دوستالردان کی منت سیز گؤزللیک لر ساوالرین بیزلرینن
پایالشیرالر
ویئنه هرزمان ایکی امک گؤسترن خانم امامی وعادل جهان
نمادان بو توپلومدا یاردیمجی اولماالری اوچون درین
تشکورومو بیلدیریرم.گلن درگی لرده باشقا فیکیرلر
دوستالرینان بیرلیک ده چالیشاجاییق نظرده آلینسین..بوکی
بیزی اوخویوب ایزله ییرسیزو دامالنی وجودونوزال دویورسوز
اؤزیینیزه سئویندیرجی کپنک لرین اوچوب قونماسین دیله ییرم
حمزه ربانی

منی
گولومسه
و
دوداقالرینا چک

بهروز اسماعیل زاده
منی بیر سئرچه سان
یاغیشدا قالمیش
یوواسی داغیلمیش
پنجره ن اؤنونده سینه یالواریرام آچسانا
آچسانا

وحید ملکی
سنسیزلیک گئجه لر
یوال گلمه یه ن قارا بیرپیشیک دیر
باغریما باسدیقجا
اؤره ییمی جیرماقالییر

حمزه ربانی

گؤزلرین اولسادا اونالر
من اوچون گؤم گؤی یارادیالر
نه بیلیم نه اوچون منیم یاراالریم
سنین اوزوندن باش چیخاردیبالر
تکجه بونوبیلیرم اونالر یارادیالر
بیراز یاواشدان گول
یاراالریم چکیلیر
جانیم اینجی ییر

حمزه ربانی
صوبح دن آخشاما
هامى سئویشمه ده
شاعیر سؤزجوك لرله
رسام ره لرله
فهله لر کرپیچ لرله
...عابد بیله یوخودا حوری لرله سئویشیر
...من بیلمیرم بیزیم سئویشمه میز نیه باتیر خلقین گؤزونه

فهیمه امامی

اومود ،اؤلموش بیر قوشون یوواسیندا
یومورتانین ایچینده اوالن جوجهدیر

وحیدملکی
اکینچی آغاجالری دوزور
رسسام رنگلری دوزور تابلودا
سن ثانیهلری دوزورسن منی گؤزلهینده
مزار قازان قبیرلری دوزور یئره
سرهنگ
اعدام جوخهسینی
گؤزو باغلی آدامالری دووار دیبینه
عسگرلر مرمیلرینی دوزورلر خیشابالرا
سن آددیمالرینی دوزورسن گؤزلریمین قاباغینا
هامی اصلینده شاعیردیر
من کلمهلری دوزورم سنین اوچون کاغیذالرا

وحید ملکی

یالقیزلیغیما چالیشیرسان منیم
اما یالقیزلیق سندن تئز باشا دوشموشدو
سن گلمه دن ده
یالقیزلیغیمدا
منیله یولداش ایدي یالقیزلیق

جمیله امام دوست
سئوگی وریانینی چئویر
دوداغی جوجرمه یه تیتره یه ن جانما
یالقیزلیق برهوتونده هئچ نه بیتمه یه جک

حمزه ربانی
بیر گئجه گؤروشوب اوره ک وئرمیشیك
اؤپوش دیلینده ایکیمیز بیر سؤز وئرمیشیك
شعردن ،غزل دن گئچیب بیزیم کی
سئوگی وریانین سووا وئرمیشیك

فهیمه امامی

بیرکیچیک سئوینج ایسته ییرم
ائله کیچیک اولسون
کیمسه آال بیلمه سین مندن

ناظم حکمت
یوخوالریم
سنین قوخونو توتورالر
اولمایا اوزاقالردا
منی قوجاغینا باسیرسان
فردریکو گارسیا لورکا
اوبیر سؤز دئییر
من بیرسؤز
پاییز درین لشیر
کوشی تاکاهاما
دونوندا دولو پیتراق
گل اوز ب اوز اوتوراق
بیرین سن در بیرین من
یالقیزلیق دان قورتاراق

حمزه ربانی

مکتوبونو اوخویورام
یئنی قار
بوداق الردا
نیک اویس
تلفن زنگی
تکجه بیریول
پاییز یاغیشی
۰۰۰
اونالن اولماق ماراغی
کؤینه ییمی خاطیرالییرام
دوالبین دا آسیلی
نیک اویس..امریکالی شاعر
ایکی آی ،گؤیه چوخدور
بیر گؤی
.شاعیره ،آز
سید رضا علوی
چئویرمه مجتبی نهانی

نه یاخجى گؤره بیلمیر
قوجا توسباغا
..باالجا قوشون اؤزگور اوچوشون
عباس کیارستمی

چئویرمه ..فهیمه امامی
مین جاواب دیلیمده
!بیری سوروشمور

عباس کیارستمی..چئویرمه ..مجتبی نهانی
نه قوالی
اؤلوم اولور
.بیر کپنک آرخایینلیغیندا
سید رضا علوی
چئویرمه مجتبی نهانی
کپنک لنیر یاپراق…
بیرآن اؤزگورلوک
اسه رکن پاییز یئلی
*****
خیابان اورتاسیندا

سنی نئجه بوراخیم گؤیه
فاطما ننه
******
بو یالقیزلیق ائوده
سن نه اؤزونه مرز آیریبسان؟
هؤرومجک

حمزه ربانی
»بوکس«
حوله آتیر دالیمدان دونیا
حالبوکی قاهرامانی یم یالنیزلیک الرین
بیالخره عشقین ،آجینین
و آغلینا گلن نه وارسا
رینقده یاپا-یالنیز بیر قالدیم
بوم-بوش بیر سالونون اوغولتوسو
بوتون هوجئیره لریمدن روزگار سیزیر
.و ایشته اودوزماغیمین بیلدیرمه سی
!ماوی بوجاغی قان توتور
شعر :احمد ارهان

اویغونالشدیرما:مجتبی نهانی

ان سئودیگیم کؤینک اول
ها داریش اولساندا
ها بوزارساندا
ها موددان دوشسنده
سنی گئیینیب چیخارتماق اورگیمدن گلمه سین

واهاب حاجی زاده
دردلریم باشیمدان اله ننده
سن یادیما دوشورسن
کئشکه بیر چتیر اوالردن باشیم اوسته
آیاقالریمدان سوزردي دردلریم

گوناي جمیله امام دوست
!!!بو یاغیش
هر کیمی ده خیاال دالدیرسا
....منیم خیالالریمی ایسالدیر

آیسومختاری

چیلپاق یاش باخیشیندا
ائله بیل هئی یاغیش تؤکولور باشیمدان
آنامدان اولدوغوم زاماندان بری
دورمور دورمور دورمور
سئل آپاریب هر شئییمی
باخیرام یوخالریما
سایا بیلمیرم
نه قده ر بوشموشام حیاتیندا
....آغیر یاغیش تاثیر آلتیندا یازیلدی ایندی

مجتبی نهانی
ایسالق دوداقاالین یاغیش آلتیندا
توپراق قوخویور
..توت الیمدن منی منسیز لیک آلیب

فاطمه محمدی
...باخ هاوایا
گل یاغیش اویونو اوینیاق
سن بولود اول
من قوروموش زمی

فهیمه امامی

دونن یاغیش چیله یرکن سنی آنیمساتدی
دولوب قاییتدیم ائوه
بیر شیدیرغی یاغماق اوچون

ائلمان موغانلی
جیم جیلیق النیر
بوتون دامارا دالمیش قورخوالریم
پاسالنیر قورخولوق الرین باشیندا پاپاق الرین زینقیرووالری
گؤلده بوغولور سنسیزلیگیم
یاغیرسان یاغ

ائلمان موغانلی
چوخلو باال بولوت یارانسین دئیه
بوتون گنج بولوت الری ائولندیرردیم
سون گؤروشوموزدن بری
قورخورام بولودالر دا
قونشویا یاغا

ائلمان موغانلی

دئییللر ماحالیندا یاغیش یاغیر
منیم پاییمی بوک
ساخالگؤزلرینده
گله جیم بیر گون عطش اؤرکله
حائل اول اونالری جاالتما

حمزه ربانی
سون گؤروشدن قاییدیب
خنجر قازانیب
اوره یینی اودوزان
کئفلی بیر لئیالج تک
ایچیمده نه وارسا
حسرتدن نیفرته
قوسدوم زیبیل قابینا
یاتاغیمین اوستونده
سقفی یاری بؤلموش چاتا دالمیشدیم
اللریم سویوموشدو دوداقالریم بوم-بوز
او گونو من اؤلموشدوم آما! یاتاقدا بیر جسد!
...نفس چکیردی حله

ائلچین حسنزاده

بولودالرین گؤز یاش الری
تانری نین هؤنکورتوسو
یوخودان دیک آتیالن شهرداش الریم

ائلمان موغانلی
!شعرلریمین قوخوسونا دؤنوشدون
...ایسته مزدیم
ایلمک ،ایلمک
اوره ییمین توخوسونا دؤنوشدون
ایسته مزدیم
..گئجه مین یوخوسونا
سئودیکلریمین چوخوسونا
دؤنوشدون

"دامال"

مورگولو دویغوالریم
چنلى باخیشالرینال
.....اویانمیر كى هئچ
الپ یوخوسو آغیرالنیر
گونش لندیر گؤزونو
اویانارام
اوووى یانارام
یانارام
اویانارام
.....اویان آرام

شئعر :تایماز مییانالى
سن بیلمزسن آدام اولمادیغیمی
)بیر باغایام(دوزیست
اؤزومده نفس چکیب
سنده یاشاییرام

وهاب حاجی زاده

منیم یانیمدا ای کن
ساچالرینی داراما
گئجه جاالنیر اوستومه

نزار قبانى..چئویرمه فهیمه امام
نه قدر کیزکانج اولدوغومو
منی تانیانالر هامیسی بیلیر
سنی تانیانالر هامیسی دا ؛ آه
لعنته گلسین،سنی تانیانالر

نزارقبانی…فهیمه امامی چئویرمه
اوزون اوزون
اؤپوشمک واری ایکن
بوش سؤزلرله یورمایالیم دوداق الریمیزی
یازی الرین ،شئعیرله رین
جان الرى جهنممه
زامان اوغورالییرالر بیزدن
دانیشمادان،تارتیشمادان
ساحات الرا مئیدان اوخویوب
سادجه اؤپوشه لییم

فهیمه امامی

بوتون یاغیش دامجی الری
سنه اوخشاییر
سنین قوخونو وئریر
..سنده چتیرسیزلمک
..سنده ایسالنماق
بیر باشقا دادی وار
بام باشقا بهانه دیر سنی سئومگه

واهاب حاجی زاده
یالقیزلیق چتری چینیمی سالدی
گل یاردیمجی اول بویاغیش کسین جه
سانکی گؤیدن تؤکولن
زندان میله سی
ای منی گؤروب یولون دئییشه ن
مندن بئزیب بو پاییزلی کوچه زده
یوموشالت گل
پاییزین دیش قیجیردان اوزون

حمزه ربانی

چاغریشسیز گلمه میشم
گؤزلریزده کی آلماالر
چوخدان دیر کی قوناق چاغیریر منی

ائلمان موغانلی

چیرماالنماق..یاغیش دستمازی..حضورونو دویماق

حمزه ربانی
قوجاغیندا یاشاماق ایسته ییردیم
...گؤزلرینده "بالک" اولدوم

امین ائلبان

شاعیرین قلبی تیپقی بیر ناردیر
شئعیری(ایسه) ْاونون شربتی
ْاولمازمیش شاعیرلرین
اؤز قلبلرینه شفقتی
دورمادان ازه ر -ازه ر ْاونو،
آمما شاعیر بیلیر کی،
قدحی دولدوغو گون
دوالر اجلی
۸۵۹۱

ارکین واحیدوف -اؤزبکستان
سیگار ،سون نفسدن
عسگر ،سون قورشوندان
قیزجیغاز ،سون کیبریتدن
هامی سونا چاتماقدان
.قورخوروق
شعر :بابک اباذری

ترجمه :مجتبی نهانی

من سنه باخیرام
سن ایسه اونا
ائوینیزده کی گوزگویه قیسقانیرام

ائلمان موغانلی

.او قده ر اییی گلیر کی سنی دوشونمه ک
...اوره ک یاراما...
هر سحر آخشام
سنی دوشونوم دئییه
...ساحات قورورام

فهیمه امامی

سنسیز یول الر
یولور وارلیغیمی کؤکدن
گؤزلری آچیلسین دئیه
اوالرمی بیر یول
یولالیان یول الرا
جان کؤینه گینی؟

ائلمان موغانلی
سنی سئویرمی فیکیرلشیرم دئییرسن
سئومه یی فیکیرلشمک اوالرمی ؟
بوالقی دوشونه دوشونه ایچرسن دئنه گؤروم

حمزه ربانی

گلﻤه یی رومان دادیﻨﺪا
گﺌﺘﻤه یی

شﺌعﯿﺮ دادیﻨﺪا
بﯿﺮ
حﺴﺮت
بﻮرجلﻮیﻮق
..بﯿﺮ بﯿﺮیﻤﯿﺰه

مریم قربانزاده
منی سئومک دن قورخود مایین
من بیر قادینام
سئومک منن دوغوالر
منی سئومک دن قورخودمایین
سسیمی ائشیدمک ایسته سز
باغیرارام
منی گورمک ایسته سز
سویونارام
منی سئومک دن قورخودمایین
من بیر قادینام
نفرت مندن دوغوالر

زینب حسن زاده

قادین گؤزل دی
اوندان دا گؤزل
آیاق ایزله ری دیر
کاغاذ الردا

نزار قبانی.چئویرمه.فهیمه امامی
...او قده ر سئویلمه دن سئودیم كى من
روحسوز الرى سئومك عادتیم اولدو
دوواردا کی کرپیج
خیاوانین آسفالتی
بوخاری دا یانان اودونالرال بیله
...سئویشه بیلیرم

فهیمه امامی
ساغا باخﯿﺮام
سﻮل داریﺨﯿﺮ
سﻮال باخﯿﺮام
ساغ داریﺨﯿﺮ
اوزو قﻮیال یاتﯿﺮام

تانﺮی یا دالﯿﻨی دؤنﺪه رمه دئﯿﯿﺮ
دالی اوسﺘه اوزانﯿﺮام
تانﺮی یا گﺆز تﯿکﻤه دئﯿﯿﺮ
ایﭽﯿﻤﺪه
ساغ سﻮلﻮ بللی اولﻤایان
نه چﻮخ دیکﺘاتﻮرلﻮ مﻦ لﺮ یاشایﯿﺮ

مریم قربانزاده
سؤزسوز  ،سسیز قالمالیم
.روحسوز  ،نفس لرین  ،اؤلکه سینده
گؤزاریمی اوزوب  ،قویالماسینالر بیرده قارانلیقدا

فاطمه محمدی
پاییز بیزیم سئویشمک له
کئفله نیب گزیر کوچه به کوچه
گؤک اوزو سئوگی دامیزدیریر
آغاجالرین آچیلی اللرینه
یوخسا آغاجالر نه ائده جیدی بوقدر یاغیشی

حمزه ربانی

ایسالق کوچه نیزدن سوغدور منی
پاییزا گئدیشیم
قوپوب دوشه جک آددیمالریم دان
سن
ایشیق پوفله یه ن قاپینی آچ
اؤنومده
چیچک دوداغینی بویا
اوی منه سن باهارینی
دوغدور
آل گولوش لرینله

حمزه ربانی
من سوزجوک لری یان یانا سیراالییرام
سنین بیلمه دیین بیر دیلده و هچ کسین بیلمه دیی بیر دیلده
سن دوغولورسان
منیم بیلمه دییم ادا ایله
و هچ کسین بیلمه دیی ادا ایله

امین حاجیلو

سیگارا پاکاتالرینین اوستونده
بیر سایی الر یازیریق
تله سیک آنالمسیز جیزماقارا
جمع باغالییرسان
چیخیرسان،ساییرسان،ساییرسان
آخیرده تکجه ائلیه بیلیرسن
آغالماق دان اوز گؤتوره سن

یانیس ریتسوس..چئویرمه..حمزه ربانی
کوچه نیزدن کؤچوب گئدیب سئوگی هاواسی
تکجه بوایناما دایانیب
محله نیزین آغاجیندا قازدیغیم سئویرم سنی
اؤز سینه می دئشه بیلمه سم بئله
آغاجین سینه سینی یاراجایدیم
شهرداری اونا نمره وورماسایدی
بلکی بیرگون الیمدن گلدی یارا بیلمه سی
بوی دئمک سانما سؤزمو
یانی بینیمه وورموش انتحار هاواسی ایال
کوچه نیزدن سووشماق بهانه سی

حمزه ربانی

ائوینی
ایلدیریم ایشیقالندیردی
…یالقیز شاعیرین

بهروز اسماعیل زاده
شه هه رین سانجی سی نی
گؤیه داشی یان
او رسسام دا
اؤلدو

بهروز اسماعیل زاده
بیر آغیت سانجی سی دیر
ایلدیریم
…یئنه کیم یئتیم قالمیش؟

بهروز اسماعیل زاده
نم هانسی که په نه یین
قانادی سیندی یئنه
.یبیر اینسان حاق اوالجاق باشیمدا
بیر بولود سیزالییر
یئنه کیم سئوداالنمیش

بهروز اسماعیل زاده

شه هه ر سوسقونلوغوندا فیسیلداییر
سانکی
قورباغا گؤلونه
…داش فیرالتمیش الر

بهروز اسماعیل زاده
شیدیرغی یاغیش
ماهواره بشقابینا پناه گتیرن یاکریم
مسیری چئویرمه دیم
***
تام آی
اویان یاکریم آلما بوداغیندا
یاغیش تؤکوب چیچک لری

حمزه ربانی

بو گون کی باخیش الرینی
گولوش له رینی
قوجاقینین ایستی سی نی...بیر صاندقدا گیزله دیرم
صاباح الر
یادیوا ساالم،نه قده ر منی سئودیینى

فهیمه امامی
زوندا
گؤزلری-نین
کالخو ُ
ْ
دَریلیر سئوگی
بو شهر
ُ
مونیستجه سینه سئویر سنی ی ی ی
کو ُ
ْ

ائلتاش صالیحی
دوغودان باتی'یا نه قاچیرسان؟
یورما اؤزونو
تاپا بیلمزسن
آختاردیغین آیی ایلدیریم چالمیش
گؤردوگون آی ایسه قوندارما
و ایشیغی آرتیق قارانلیغا اورک
داریخما گونش

ائلمان موغانلی

پارک اوتوراجاغیندا اوتوران قوجانین
:ان بؤیوک دیله یی بئله یدی
کاشکی چلیگیم قیزیلدان اوالیدی
اوتوراجاقدا اوتورماغدان بئزیب آیاغا قالخیب
ائوه ساری گئده یدیم
قاپینی دؤیجه ک
قاپینی آچارکن قادینیم
الیمه باخیب
:آجیقالنیب دییه یدی
کیشی جایمیسان
هانی َب قیزیل چلیگین؟
من ده هی فیکیرلشه یدیم
گؤرسه ن هانسی اوتوراجاقدان قالخاندا اوندتوم اونو

حمزه ربانی

یازماق اوچون
گؤزلریندن داها چوخ آیاقالریندا سؤز وار
گلیشین آیاقالرینال اولموشسا
گئدیشین اَن بؤیوک ائحتیمالدیر

وحید ملکی

سینیری قورویان عسگر،خیشابالریندا اوالن بوتون گوهلل لرینی
آتش ائتمیشدی.اونون توضیح لری قبول اولونمادی
:فرمانده چیغیردی
آخماق قوش الرال بولوت الرا آتش ائتمه مه لیسن
گوهلل لر آدام الریندیالر! آدام الر
چوخ حیرصلنمیشییدی
دئدیم منیم بیر قادینا احتییاجیم یوخدور
قاپینی چیرپیب گئتدی
چیغیردیم سن بیر قادین دئییلسن
اوچ میلییارد یاریم سان
…قوجاغیما قاییتدی

وحید ملکی
قاباغیما داغالر دیکه لتدی سانکی دئسین اینان آیریلیق واردی
قارشیما یولالر اوزالتدی سانکی دئسین اینان اونوتماق واردی
چوخ گوونمه
بودونیانین گوجو بوقدر ائله
ایسته سن کی دائم اونوتابیله م سنی
باشقا بیردونیادا وئرماجال...گؤره ک نه اولور

حمزه ربانی

کؤنول سنه دالدیغیندا
مشعل لری سایماراق
گونئیین دوالی الریندا آتدیمالماغا باشالییب
سرین سرین سنله دولو اسینتی لر

ائلمان موغانلی
گؤزلریمدن آخان دامالالر
سوزوب یاناغیني یاالر
دیلیم كوسوب بوغازیما قاچار
یوخسان
بو هاراي هارایا چاتار
كیم بو دیلي دیله توتار،
كیم باریشدیرار

فریبا مرتضایی
یانیق سیگارینی
منیم قورو ،پوزغون مئشه مه آتدین
سونرا سوروشدون:
ال-آیاغیزا کی دوالشمادیم؟ گولدوم :یوخ ،هئچ ده
شعر:سارا محمدی اردهالی

ترجمه :مجتبی نهانی

آنا باالجا اوشاغینا خیطاب:هئچ بیلیردین او شوکوالتی گیزلیجه
!گؤتوردویون زامان،تانری سنی ایزله ییردی؟
اوشاق:هن آناجان
آنا:فیکر ائله ییرسن تانری نه دئییردی سنه؟
اوشاق:دئییردی بیز ایکیمیزدن سونرا کیمسه گؤرمه دی.بیرینی
!!!ده گؤتوره بیلرسن
تانری شهامتلی اینسانالرین اومودودور،قورخاقالرین بهانه «
»سی یوخ
"نورمن وینست پیل"

چئویرن:ائلچین حسنزاده
کؤلگه م
قارانلیقدان قاچمیش
بیر یالقیز کیشینین روحودور
قورخور ایشیقلیقدان
تنیمی سیپر توتوب
آرخاسیندا گیزله نیر

ائلچین حسنزاده

بیرکؤلگه م
قویروغو یئرده سورونور
سولک ایت تک
گاه قاباغیمدا گاه دالیمدا سومسونور
مندن یول بیر
اؤرک بیرایسته ییر
سئوگی چیراغی اؤرییم ده
کؤزه ریب
بونو دوشونمه ییر
بویالتاغی بلکی
آزدیرا بیلدیم بیرگون
بیر قارا درین دره ده

حمزه ربانی

"اوغلﻮم ایﭽﯿﻦ "
بﯿﺮ بارداق سﻮ ایله
بﻮغازدان گﺌﺘﻤه یه ن بﻮ حﯿاتﯿﻦ
تک چاره سی
گﺆزلﺮیﻦ دیﺮ یاوروم
گﺆزلﺮیﻦ
شعر:شهرام شیدایی

چئویرن:ائلچین حسنزاده
خوی دان پئنسیلوانیایا هئچ بیر ترن یوخدو
خوی دان پاریسه
هئچ بیر اوچاق اوچمور
خوی دان ونیزه
بیر گمی یولیوالدوشمور کیتابی بوکوره م
گون دوغان چاغینداکی گویون اسنه مه سینه بنزه ر گؤزلری
ایله بیر قادین
آیدین الشیر
کیتابی بوکوره م
اونا چاتما ایچین
هئچ بیر نسنه یوخدو

مریم قربانزاده

قوجا گئچی
قورویاپراق یئییب اؤسکورمه سی
پاییز سحری
******
آغاجا
الی
الی
الی
الی
الی
ماهنی سی
هرتؤکولن یاپراق

حمزه ربانی
هردن آناما
تلفون آچیرام
بوش ائوینه
....
چئویرمه (سیروس نوذرى)….فهیمه امامی

سن سیزلیک دن داها آجى وئریجى ندیر
بیلیرمیسین ؟
سن سیزلیگه آلیشماق
سنین له ؛
چکیلمه میش بیر شکیل اوچون
ایللردی آسیلی قالیب
دوواریمدا کی بوش چرچیوه

فهیمه امامی
یوخو
قورخوسو بورنوندان گلمیش بیر جئیران ایدی
هانسی یانا چئوریلسه
اوخو سسیندن قارانلیق بیر تاریخه قان یازیالجاق
گؤزلرینی یومدو و سون تیتره مه سینه
حوزونونو ایچینده چیمدیردی
بیر شاعیر –کی من اوالم-
سون سطرین نوقطه سینده
باالسینا صاباحالری سانجاق الیاراق
تانری یا تور توخومایا باشالدی

بهروز اسماعیل زاده

سن درین حوزونلرین قادینیسان
حوزونلو شعرلرین
اورک پارچاالیان کلمه لرینسنین گؤزلرینله مرثیه توتوب
ساچالرینال بیر عمورلوک قارا گئیمه ک اوالر
اللرینله زهرجامینی ایچمک اوالر
سن منیم تاریخیمین قادینیسان
آجی بیر تاریخ
...قارا بیر تاریخ
شعر:محمود درویش

چئویرن:ائلچین حسنزاده
داها بیزیم باغالردا
هئچ بیر تومورجوغون قوخوسو بورنا دیمیر
تکجه
آغاجالریمیز باریت وئریر
تومورجوقالری زهرلی گوللـه
مئیوه لری سالخیم بومباسیدیر
بیزیم باغالردا
باغبان دؤیوش پالتاری گئیینیب
یئدییی راکئتلر قدر

چییینلرینده اولدوزو وار
و یاندیردیغی گوللر قدر ،میدال آلیر
بیزیم باغالردا هئچ بیر چای آخماییر
هامیسی قان آرخیدیر
شعر:محمود درویش...

چئویرن:ائلچین حسنزاده
سئودیگین روژدا اولمادیم
گؤیلون ایسته دیکجه دوداغینا آلینام
بزک آیناندا اولمادیم بارماقالریندا توزاغا دوشوم
هردن اوز اوزه باخاق
مات قاالم گؤزللیگینه
داراقدا اولمادیم ساچالریندا بوغوالم
منی چیخارد اورگیندن ،قوی چانتانا
ایستر روژ اولوم ،ایستر بزک آینان ،ایستر داراق
آخی من هئچ نه یین اولما بیلمیرم
ساده جه بیر یوخویام سنه
بیر بیر تعبیر اولورام
اورگیندن چیخیب چانتانا گیره سیم گلیر

واهاب حاجی زاده

اوچونجو سایی نی گؤزله یین
یئنی وگؤزل شعرلردویماق اومودویله
اوخویوب دیه ر وئرمه نیز بیزیم یولوموزا دوام وئره جک
باخیشیز یا تنقید یا اؤنریز وارسا بو ایمیله گؤندره بیلرسیز
www.shams.gamar@gmail.com
تلگرامدا تخصصی قیسسا شعرلرگروهو
(دامال)
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