
 قادین اوخویان فینجان

 

 طاھا ایواز|  قبانی نزار| 

 

 

  جھ گؤزلرینده قورخو ،]قادین فالچی[ اوتوردو

 دونوخدو فینجانیما چئوریلمیش

 .دئدی -»یازیلیب آلنینا سنین سئوگی چکمھ، غم اوغلوم«

 .ساییلیر شھید کیمسھ اؤلن یولوندا سئوگیلیسی«

 یوخالمیشام لری طالع باخمیشام، فاال چوخ بیر

 اوخومامیشام فینجان ر بنزه فینجانینا سنین



 یوخالمیشام لری طالع باخمیشام، فاال چوخ بیر

 .میشم گؤرمھ الر آجی ر بنزه الرینا آجی سنین

  دنیزینده سئوگی

 .سنین دیر یازین آلین یولچولوق أبدی سیز یئلکن

 .دیر کیتاب عیبارت یاشیندان گؤز ایسھ حیاتین بویو عؤمور

 .اولماق دوستاق آراسیندا سو اودال دیر یازین آلین

 

 باخمایاراق، لره کئچمیش بوتون الر، یانغین بوتون

 رغمن الرا آجی یوواالنمیش ایچیمیزده گوندوز گئجھ

 رغمن لره یئل

 باخمایاراق ھاوایا قاسیرغالی لی، یاغیش

 قاالجاق کیمی دادلیسی أن نین الری یازی آلین سئوگی اوغلوم

 گؤزل ر قده تاپیناجاق گؤزلری وار قادین بیر یاشامیندا

 رسم بیر کیمی سالخیمی اوزوم آغزی

 لر چیچک الر، ماھنی گولوشو

 چیخیر یولچولوغونا دونیانین بوتون ساچی دلی ری بنزه الر قاراچی

 سئویر دونیا بوتون قادینی دییین اؤزلھ سن اوغلوم

  بولودلودور، اوزون گؤی سنین الکین

 چیخیلماز، چیخیلماز، ایسھ الرین یول

  سئوگیلیسی نین یی اوره و

 .گئتمیش یوخویا سارایدا کی سینده أحاطھ گودوکچولولر



 ین ایستھ گیرمگ اوتاغینا اونون 

 گلن ائلچیلییینھ یا و

 یاخینالشان چپرینھ نین باغچاسی

 کیمسھ چالیشان آچماغا لرینی ھؤروک نین ساچی

 ...ایتکین ایتکین، ایتکین، -!اوغلوم- دوشور ایتکین

 

 چیخاجاقسان آختاریشینا اونون ھارداسا اوغلوم

 لریندن لپھ دنیز

 .سوراغینی آالجاقسان لریندن اینجی الجیورد ساحیلین

 دوالشاجاقسان دنیز دنیز

 جک دؤنھ ایرماغا الرین گؤزیاش

 جک چئوریلھ الرا آغاج بؤیویوب الرین آجی

 جکسن دؤنھ گئری اوزگون یئنیلگین، -اوغلوم- بیرگون

 اولدوغونو آردینجا جیزگیسی توستو بویو عؤمور آنالیاجاقسان

 عنوانی ده نھ یوردو، نھ وار، یئری نھ نین سئوگیلی و

 .»سئومک قادینی عنوانسیز -اوغلوم- دیر چتین نھ

 

 

 ؛_________________

 گومان. دور اوزون داھا بوندان واریانتی ایلک نین شعری بو نین قبانی نزار* 

 أل شعرده قبانی دیکده ایستھ سسلندیرمک اونو حافظ عبدالحلیم ائدیرم



 نی رئداکتھ سون بو من. قیسالدیر شعری دییشدیریر، الری ع میصرا گزدیریر،

 ائفیره لبناندان لرینی وئرلیش واختیلھ واریانتینی ایلک شعرین. چئویرمیشم

 .یشدیمائشیتم رادیوسوندان المرابطون بوراخان

 

 


