
 

 
VARLIQ 

Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü Dergisi  

Yeni Dönem. İl: 1, Sayı: 3 (Qış 2015), ss. 139-142 

Telif Haqqı©Varlıq Dergisi 

 شعر

 وارلیق

 كیتابي، منلیك اوبامین ائلیمین،

 ،وارلیق سؤزودور مقدس ديلیمین

 گونشي، پارالق اولدوزو،-آي سؤنمز

 .وارلیق كؤزودور اوجاغي، آلیشان

 بیتن، داشیندا تورپاغیندا، وطن

 ،بیتن دؤشونده نینداغي ساواالن

 بیتن، قیشیندا سازاقلي-شاختالي

 .لیقوار ديريازي باهار، شن يوردومون

 گلیر، اوزاقدان ،ركرواندي آشیقلي

 ،گلیر بوالقدان داغیندان ائل آرخي

 گلیر، دوداقدان-ديلدن شیرين سؤزو

 .وارلیق دوزودور دير،دادي ديلیمین

 قارادنیزه، خزردن آرالدان،

 ،تبريزه آنا دانخوراسان قاشقار،

 اوزه،-اوز گلیر اوغولالر آتاالر،

 .لیقوار ديرايزي يولالرين دوالنباج

 يارانمیش، گوندن سحردن، آچیالن

 ،دارانمیش بولوتالردان الچیم-الچیم

 آرانمیش، دانستانیتورك بويدا دونیا

 .وارلیق ديريازي قیزيل آنیت، آلتین

 سئلین، چاغاليان چايالرين، قوووشان
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 ،ائلین قوجامان ياشادان ياراديب،

 تئلین، ساري باش گولو، گؤيچه میصري،

 .وارلیق ديرسازي قوپوزو، كؤكلنمیش

 بولودون، سهند، ين،هیئت نین،نطقي

 قورقودون، دده ماناسین، ارتونقا،

 اومودون، آرزي، ياشايان اوركده

 .وارلیق دوزودور اكیلمیش چیچك-گول

 ،رناخیشدي اينجه ايلمه، قیزيل وارلیق

 ر،ياغیشدي ياغان دوزلره يانیقلي

 ،رباخیشدي نیسگیل ،رحسرتدي ،رهیجراندي

 .وارلیق گؤزودور نینپیناري سئوگي

 وارلیق، ياشیتدي ديلیمله اولوسوم،

 ،وارلیق ائشیتدي يسسین آذربايجان

 وارلیق، آيیتدي اوياديب ياتاني

 .وارلیق ديرتئزي وزوك،ت آنا توركون

 گلن، سوزولوب ايللردن مین نئچه

 ،گلن دوزولوب كیمي مونجوغو گؤي

 گلن، يازيلیب اوركلره ،«آراز»

 ■وارلیق  اؤزودور كیتابیمین آنا

        
 «آراز»رحمان جعفري  •



 شعر

 

 

040 

 

 

 درينلیگیندن گلديم،

 تام اورتاسیندان تاريخین

 كیرلي ايدئولوژيلرين

 .و ده ساپقین باخیش آچیالريندان سییريالراق

 دانرنئجه گؤزوكدوم اوراال

 داغینیق دوشونجه ياپراقالريني يیرتاركن

 وم؟سنه وورولوركن نئجه گؤزوكد

 كؤكسومه ساپاليین میزراغیني

 .سوسار، سوسار دورارام

 يئنیلمیش شهرم ان اوزاغیندان

 .سوسقون، سوسقون باغیرارام

 

 ماناس چاملي •
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 اوردا بیر كؤي وار اوزاقدا

 

 اوردا بیر كؤي وار اوزاقدا

 .او كؤي بیزيم كؤيوموزدور

 سك ده، توزماساق دا گزمه

 .او كؤي بیزيم كؤيوموزدور

 اوردا بیر ائو وار اوزاقدا

 .او ائو بیزيم ائويمیزدير

 ياتماساق دا، قالخماساق دا

 .راو ائو بیزيم ائويمیزدي

 اوردا بیر سس وار اوزاقدا

 .او سس بیزيم سسیمیزدير

 دويماساق دا، تینماساق دا

 .او سس بیزيم سسیمیزدير

 اوردا بیر داغ وار اوزاقدا

 .او داغ بیزيم داغیمیزدير

 سك ده، چیخماساق دا ائنمه

 .او داغ بیزيم داغیمیزدير

 اوردا بیر يول وار اوزاقدا

 .او يول بیزيم يولوموزدور

 سك ده، وارماساق دا دؤنمه

 .او يول بیزيم يولوموزدور
 احمد قدسي تجر •


