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رضا همراز

دوز بیر  ایل، او آجی هجراندان اوتدو، آمما بو بیر ایلده شاعیر »فریدون حاصارلی« نین عائله 
اونو  یادیمدادیر کی  کیمی  ایندی کی  سانکی الپ  گلدی،  ایل  نئچه  دوغروسو  داها  سینه 
تورپاغا تاپیشیرارکن منی تریبون آرخاسینا دانیشماغا چاغیردیالر، اورادا بیر آرزی ائله دیم، 
اورمان«دان  ادبیاتچی دوستوم »رضا  اوغلو،  بویوک  اونون  برابر  ایله  بو کی عائله سی  اودا 
ایسته دیم کی هئچ واخت قویمایین  بو دیرلی شاعیریمیزین اثرلرینده ائله اوزو کیمی تورپاقدا 
قویالیاق! البته من سوزومه امین ایدیم کی اونالر آتاالرینین اثرلرین گوز ببک لری کیمی 
قورویوب ، ساخالیاجاقالر . قیرخیندا بیر گؤزه ل اؤزه ل سایی حاضیرالییب، یاس توره نینده پایالدیالر، بو ایشی 
گورجک داها اوره ییم قئییم اولوردی، نییه کی بیزیم دونیاالرین دگیشن عالیم لرین بیر چوخالری مع االسف 
سونسوز اولورالر! اونالر باشالرین یئره قویماق همین، اثرلریده  ایتیب باتیرالر. اما آلالها شوکورلر اولسون کی 
»حاصارلی« بو آرا شانس گتیریب کی صالح اووالدالری وار نییه کی اونون دیرلی ادبی میراثیندان دئدییم کیمی 
اولدوغوما  اوخوجوسو  دفترینین  بیر  دن  یئتیشمه  ایلی  ایکینجی  اونون  من  ائدیرلر.  حفاظت  بکی تک  به  گوز 

اینانیرام. روحو شاد یئری راحات اولسون.
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»آهلل«ین آدیال  
سؤزه  باشلیرام  آدیال  »آهلل«ین 
اودور قدرت  وئره ن  هر  یئرده  بیزه
ین  جمله جهانی ائیله  دور  خلق  او 
او دور  بر پا  ائده ن  ارض و سمانی
حؤکمراندی او  عالملره  بوتون 
یاراندی یئر-گؤی  ایله  حؤکمو  اونون 
                     فریدون حاصارلی



جمعه آخشامی  9 مهر 139٤ تاریخینده تبریزده رحمتلی 
گونو  قیرخی  اؤلومونون  آجی  نین  حاصارلی  فریدون 

مناسبتیله، عایله سی طرفیندن قوروالن بیر
ناهار  گئتدیم،  مجلسه  همین  توتدوم.  خبر  مجلیسدن 
اورمان  اوغلو رضا  نین  اوتورجاق رحمتلی  ایدی.  زمانی 

یاخینالشدی، منی قوجاقالدی:
- مگر اوالردی آتام سیزین گلمه گینیزی ائشیده یدی و 

قاباغینیزا چیخمایایدی
بو  کؤورلدیم.  ایچون  فریدون  آغالتدی.  منی  دئدی، 
تواضع کار، وقارلی و حساس روحلو شاعریمیزی 1359 

نجی ایلدن تانییرام. او ایل من، تهراندا یولداش
یولوندا  انقالب  سونرا،  اولدوقدان  تعطیل  سی  مجله 
آدلی آیلیق نشریه سی بوراخماقدا ایدیم. بو نشریه نین 
اونونجو نمره سینده اردبیللی شاعر باالش آذر اوغلونون 
ائتمیشدیم.  نشر  دانیشیغی  بیر  ایله گئده ن  آناسی  آتا- 
فریدون بو دانیشیغی اوخورکن »باالشین قوجامان آتا- 
آناسینا اتحاف« عنوانلی شعر گؤندرمیشدی. او شعر بئله 

دیر:

گؤزومون اؤنونده ویقارال دورموش
شکلیزی گؤره نده کده ره دالدیم

سیزین احوالیزی دویان زاماندا
غریبه بیر حاال، احواال قالدیم

اوره ک یاندیریجی بیر بؤیوک درددن
کؤنلوزون یاراسی چوخ اولوب درین 

قلبیزی یاندیریب آیریلیق اودو
چکمیسیز دونیانین غمین کده رین

اوره ک تالتیم ده گؤزلریز یولدا
اوتوزبئش ایل حسرت، غم یئمیسیزسیز

بو آرزو قلبیزدن چیخماییب بیر آن
نه واخ گلر اوغلوم هئی دئمیسیز سیز

اهلل باغیش دایی بو آرزو ایله
باالشی گؤرمه سه م اؤلمه رم دئییر

عزرائیل دا آلماق ایسته سه جانی
هئچ واخت اؤز عهدیمدن دؤنمه رم دئییر

زهرا خاال دئییر بو اوزون مّدت
اومود سبب اولوب درده دایانیم

بیر نئچه گون گؤروم دئیه اوغلومو
جهّنم اودون دا یانسام دا یانیم

هجر اودونا یانان آتا - آنانین
گؤر نه مقّدس دیر آرزو- دیله گی

دونیادان هئچ بیرنه ایسته میر اونالر
اوغلونو گؤرمک دیر یالنیز ایسته گی

آی اوالن ایللرله هجران خسته سی
او انتظار چکن گوزوزه قوربان

تک بیر اووالدیزا قالمیسیز حسرت

اوره ک ده آلیشان کؤزوزه قوربان

یئتیشسین مورادا آرزوز - دیله گیز
تئزلیک له چاتاسیز »بختیار« ه سیز
دوراسیز اوز- اوزه هر ایکی نیز ده
دویونجا باخاسیز »اعتبار« ه سیز

»باالش«ال »مدینه« گلسین لر قوشا
ییغیشیب تبریزدن گؤروشه گله ک
ائویزده قورولسون شادلیق مجلسی

دوستالرال گؤروشوب دانیشاق گوله ک
حکیمه بیلوری، علی معللم

اونالرال بیرلیک ده گله جک اوندا
هجران قورتوالجاق، غم قورتوالجاق
اوره ک لر شاد اولوب گوله جک اوندا

قوناق گله جک دیر دوغما ائللردن
هامیسیندان قاباق بیر اولو انسان

وصال حسرتین ده بیر عؤمور یانان
او ده میرچی اوغلو بؤیوک »سلیمان«

حاصارلی اوگونون حسرتین ده دیر
یارالی کؤنو للر ویصاله چاتسین

یئتیشسین بیر- بیره هیجران چکن لر
ائل لریم آیریلیق داشینی آتسین.

بو  آرزوالری  فریدونون  کی  اولسون  شوکورلر  ها  آهلل 
حاصارلی  هم  گلیر  باالش  هم  تاپیر،  تحققوق  زاماندا 

گئدیر و باغلی یولالر آچیلیر.
اورمان آتاسی نین آجی اؤلومو ایله عالقه دار نشر اوالن 
شمس نگار نشریه سی نین اؤزل ساییسینی منه وئردی 
سگگیز صحیفه لیک بو اؤزل ساییدا تورکجه و فارسجا 
اوالراق فریدون حصارلی حاققیندا یازیالر و شعرلر چاپ 
»آتامدان  اورمان،  رضا  آراسیندا  اونالرین  اولموشدو. 
انقالبین  »حاصارلی«نین  یازیسیندا  خاطره«  کیچیک 
ادبی محیطینه  تبریزین  ادبیات عالمینه و  ایللرینده  اول 

نجور قدم قویماسیندان سؤز آچمیشدی.
بو اؤزه ل ساییدا رحمتلی حاصارلی نین گؤزل نوه سی 
یاسمن، بؤیوک باباسی نین بعضی نشر اولموش شعرلری 
نین سیاهه سینی حاضرالمیشدیر، بو اوزون ساییلی سیاهه 
گؤسته ییر کی »حاصارلی«نین 1357 –اینجی ایلیندن 
باشالیاراق شعرلری گئنیش حالدا مطبوعاتدا چاپ اولوب 
و چوخ شعرلری دیللر ازبری اولموش، من اؤزوم اونون 
مشهور »آذربایجانلی اوشاق بیرینجی کالسدا« عنوانلی 

شعرینی خوشالییب،دفعه لر اوخوموشام:
بیرینجی درسیمیز باشالنیر بئله

لوله دن سو آخیب دؤنوبدور سئله
سوروشدو معللم او نه دیر دئنه ن

دئدیم کی او سو دور جوابیندا من ... »فریدون حصاری« 
 1316 ائدیردی  تخلّص  »حاصارلی«  شعرلرینده  کی 
بابا  آتا-  گونو  اونجو   ٤ آیینین  اردیبهشت  ایل  اینجی 
یوردو یکانات ماحالیندا دونیایا گؤز آچمیش و آلتی یاشیندا 
آتاسی »میر حبیب« دونیانی ترک ائدیر و دورد قارداش 
بیر باجی آناالرینین امگی ایله بویا باشا چاتیر.شبهه سیز 
بو ایتگی ایله آجی گونلر یاشایان فریدون حیاتین آغیر 
اوجا  باشی  فیرتیناالردان  بو  آمما  گلیر  راست  شرایطینه 
فولکولورو  آذربایجان  یاشالریندان  کیچیک  او  چیخیر 
آناسینا  یاشیندا  ییرمی  و  یئتیریر  عالقه  داستانالرینا  و 
سؤزلرینی  اوره گ  دفعه  ایلک  دا  مکتوب  بیر  یازدیغی 
نئچه بند شعر ایله اونا تقدیم ائدیر و بئله لیگله شعر و 
شاعرلیگ عالمینه قدم قویور، آنجاق شاهلیق رژیمی نین 
سیاستلری اثرینده او بیرسی شاعرلر کیمی فریدونون دا 
و  ساخالنیلیر  لرینده  صحیفه  یادداشت  تکجه  شعرلری 
اسالمی انقالب پیروز اوالندان سونرا شعرلری آنا دیللی 
مضمونونون  شعرلرینین  اونون  اولور،  چاپ  لرده  نشریه 
سی  مسئله  دیلی  آنا  قاالن  یاساقدا  بویو  ایللر  چوخونو 
تشکیل وئریر و اجتماعی موضوعالردا شعرلرینده عکس 
ایل  اینجی   139٤ حاصارلی  فریدون  تاپیر.  صداسینی 
ده  دونیاسینی  تبریزده  گونو  اونجو   3 آیینین  شهریور 

گیشیب آهلل هین رحمتینه گئدیر.

روحو شاد، مزاری نورال دولسون.

فریدون حاصارلی نین عزیز خاطره سینه
دوکتور حسین محمدزاده صدیق
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آذربایجانیم

وئرمه رم  الیمدن  اؤلونجه   سنی      
مهربان      آناسان       آذربایجانیم

اؤزومده اود ایچره آلیشیب یانسام           
 قویمارام    یاناسان    آذر بایجانیم

من سنی سئویره م بوتون جانیمال           
مؤحکم  اراده م له  پاک   ایمانیمال

سنی   قورویارام   قیزیل   قانیمال             
چاپیلماز    قایاسان    آذربایجانیم

سینه نده بسله نیب چوخلو قهرمان            
ایگیدلر   یوردوسان   بیلیر هر انسان

غئیره تین شره فین معلومدور هرآن            
 سن  باشی  اوجاسان  آذربایجانیم

ایگیدلر    یئتیریب    سنین    قوجاغین          
هئچ زامان سؤنمویوب اودون-اوجاغین

ایلهام   منبعی دیر   هر بیر  بوجاغین             
بیر جوشغون  دریاسان  آذربایجانیم

سنده  مرد  اوغولالر   قالخیب   آیاغا           
سسسله سن   ائللرین   گلر  دایاغا

های وورسان دوشمنلر دورماز قاباغا          
آلینماز   » قاال « سان     آذربایجانیم

جننته بنزیرسن ، سن باشدان-باشا           
دونیاالر  دوردوقجا   سن  آزاد  یاشا

غئیره تلی، ناموسلو، هر وطن داشا           
اومودسان ، آرخاسان   آذربایجانیم

تبریزیم

تاریخ    بویو    ایگیدلیکده    آدین   وار
شاهالری  تختین دن  ساالن  تبریزیم
هر دیاردا  شؤهره تین وار– شانین وار

هئچ واخت ده گیل بو سؤز یاالن تبریزیم

قودوز   جلالدالرا  سن  دیوان   قوردون
همیشه  مئیداندا  مرد  کیمی  دوردون
یاغی دوشمن لره چوخ ضربه ووردون

یوردونا   سن  سالدین   تاالن  تبریزیم

شاهالرین   باشیندان   تاجینی  آلدین
ظالیمین    جانینا     ولوله      سالدین
چوخ چتین  گونلرده  هجووما   دالدین

دوشمنه    غلبه     چاالن       تبریزیم

ووروشدون   ایل لرله    دعوادا - قال دا
آدین   دیله   دوشدو ائل ده – ماحال دا

غلبه  چالمیسان  سن  چتین  حال دا
همیشه    حاققینی    آالن      تبریزیم

اودالر   اؤلکه سی سن  قهرمان   دیار
اوره گیم   سنین له   سئوینجه    داالر

حاصارلی      آدینا      ائده ر     ایفتخار
آدی     تاریخ  لرده     قاالن     تبریزیم
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من سنده دادمیشام شئعریمین دادین           
سنه  فخر  ائیله ییر هر بیر ائوالدین

گونش تک  بوروسون دونیانی  آدین           
پارالق  نور  ساچاسان  آذربایجانیم

اوجا   داغالریندا  گزیب  قالمیشام             
گوللو باغالریندا مسکن سالمیشام

عشقین له یاشاییب قدرت آلمیشام           
ابدی       قاالسان       آذربایجانیم

سؤیله رم همیشه من  بو نغمه نی             
دونیاالر دوردوقجا  دوراسان  سنی

آرزیم دیر اوره کدن غمی- غصه نی            
بیر  یوللوق     آتاسان    آذربایجانیم

خیالیم   سن ایله   گزه ر  هر  یانی             
شؤهره تین توتوبدور بوتون دونیانی

من   سنین  یولوندا   قویارام  جانی          
غلبه      چاالسان        آذربایجانیم

حاصارلی نین  قلبی  باغلی دیر سنه          
آدین   ایلهام    وئریب   همیشه    منه

اوره گیم قه ور ائدیب  جوشوبدور یئنه         
سن خوشبخت  اوالسان  آذربایجانیم
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اورمّیه

قیزیل  گوللر توپ - توپ آچار  هرسحر
آل - الوان دیر    باغچا – باغین   اورمّیه

اوره ک لردن  اوزاق الشار  غم -کده ر
گؤز  گؤره نده   گول    یاناغین   اورمّیه

باغالریندا   شیرین   بارین  گؤزه لدی
آلما ، آرمود ،حئیوا ، نارین  گؤزه لدی

یام- یاشیل دیر چمن زارین گؤزه لدی
باهار  فصلی  گؤزه ل چاغین   اورمّیه

گزمه لیدیر   سنین  اوزوم   باغالرین
صفالی دیر     دره لرین       داغالرین
گؤرمه لیدیر  اوزوم  دره ن  چاغالرین
کاش  اوالیدیم  من  قوناغین  اورمیه

توتلوقالرین سئیر ائلی ییب  گئچمیشم
توتدان  یئییب  سونرا   آیران   ایچمیشم

هم تبریزی، همده  سنی  سئچمیشم
چکن میره م      من     فراغین     اورمّیه

یوخ  اوالیدی  یئر  اوزوندن   فتنه کار
قورتارایدی    اوره ک لردن    آه – زار

اولسا ایدی    ایسته گیمیز   بر قرار
چاغالناردی  دیل - داماغین    اورمیه

عؤمور  گون لر   قارالی دیر  آغ لیدیر
نئچه  ایل دیر  اوره گیمیز داغلی دیر
ائللریمین   روحو   سنه    باغلی دیر

آمان دیر آچ   قاش - قاباغین   اورمّیه

او  گون   اوال غم - غصه نی   بیز آتاق
باغالریندان دوستالراوچون پای توتاق
شنلیک اولسون جاوانالرا  توی توتاق

آل  بزه ن سین  توی  اوتاغین  اورمّیه

گونش ایلی  9 /3 /136٤

شعرلر
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یکانات ماحالی

یکاناتین    چوخدو     قه دیر    حؤرمتی
ایگیدلیکده  واردی   اونون  شؤهره تی
تاریخ  نیشان  وئریب  قورخماز  میللتی

قوچ   آصالن الر   قالخیب   اوردان  آیاغا
هاردا  مظلوم   اولسا    گئده ر    دایاغا

یکانات      ازه لدن     اوجادیر     باشی
غئیره تدن  یوغرولوب تورپاغی- داشی
چکینمه ز ، خطرله     دورار      یاناشی
همیشه  اؤن  صفده    دایانار   خالقیم

ائل  اوچون     آل قانا    بویانار   خالقیم

وطنین     یولوندا      قویارالر      جانی
مقّد س     بیلرلر     عهدی  - پئیمانی
هامی یا  حاکیمدیر   اونون    ویجدانی

دوست یولوندا جاندان گئچر خالقیمیز
یاخشینی  یاماندان  سئچر خالقیمیز

11
یکانات    هامیسی     قارداشدیر   بیزه
دوشمن   قاباغیندا   چؤکمه ییب   دیزه

هر  جوره    خطرله    گلسه     اوز- اوزه
دایانار           قاباقدا        مرد   -    مردانا

بؤیوک      شجاعتله    گیره ر     مئیدانا

اون بئش   پارا  کند  دیر   ایندی   یکانات
کهریز یکان   مرکز    اونالر    قول - قانات

بونالری   آییرماق   اولورمی؟    هئیهات
اه ت   ایله  دیرناقدیر    آییرماق    اولماز

دونیا      آیریلسا دا      بونالر      آیریلماز

یوخاری   یکان دی      اوتوروب     باشدا
بیر  یانی   دره ده    بیر   یانی    دا ش دا

هاواسی  سویوق دور  پاییزدا - قیش دا

میللتی قوچاقدیر قورخماز هئچ نه ده ن
خطرلی    ایش لرده     قاباقدا    گئده ن

چای کسن، داغ یئنجه، دوروب دیز - دیزه
هر  ایکی   شامقوللو    دوشوبدور   دوزه

یارانمیش     یئنجه ده    عزیز دیر       بیزه
چون حیات یولداشیم - عؤمور  یولداشیم
یارانمیش یئنجه دن اولموش سیرداشیم

سؤیودلو  ،  اصلی کند ،  مؤولو  ،   نورآباد
میغیللی، سعدی دن  بیز ائیلی یه ک یاد

سون     ایل لر    تیکیلمیش   او   امیر آباد
یکانات      ساییلیر     هامی    بیر    یئرده

دوشمه سین  میللتی  هئچ  زامان  درده

کورد یئنجه   داغیلیب    یوخدور    اثه ری
ائللری     ترک      ائدیب   کؤچندن    بری

گؤره نده    اینسانین    آرتیر    قه هه ری
بیر  زامان   رونق لی  دؤورانی   وارمیش
غئیره تلی   اینسانالر  اوردا  یاشارمیش

ائللر  کؤچوب  گئتدی   آدی   پوزولدو
دام- دوواردا  بایقوش  سانا   دوزولدو
یکاناتین      سیراسیندان      اوزولدو
کیم دئیه رمیش زامان بئیله اوالجاق

آباد  بیر   کند   بوجور   ویران  قاالجاق

کهریز یکان       یکاناتین       گؤزودور
معریفت ده     آغیزالرین     سؤزودور

ایگید لیکده     آصالنالرین      اؤزودور
عاغیل-کامال هرنه دئسه ن اوردا وار

حؤرمتلیدیر  کیچیک- بؤیوک هرنه وار

یکاناتین   واردی     هر    یئرده    آدی
میللتی  روشن فیکر، قانار  هر  زادی

معریفت ،  دوشونجه  ،  ادب  اوردادی
جانیم قوربان اولسون  بیر بئیله یوردا
قالماسین  ائللریم  هئچ  زامان  دارد

قارا باغ

من سانیردیم سنی خوشبخت
فیکر ائتمزدیم  بئله هئچ واخت

آمان دی   اولما  قارا   باخت
آمان دی  -  آمان     قارا باغ
من   سنه   قوربان   قارا باغ

دینجه لمیشدیم  سندن  ساری
گئتمیشدی    قلبیم     غباری
ایندی    آرتدی    آه  -  زاری

قلبیم   اولدو   قان   قارا باغ
یوخ اولسون  هیجران قارا باغ

ائشیتدیم    قلبین    ناالسین
آالیدیم     باشین     بالسین

ییخایدیق  ظولمون  قاال سین
ائده یدیک    دیوان   قارا باغ

ائیله مه    افغان    قارا باغ

قارداش  دردین  بیلمه میشم
بیر    یانینا    گلمه     میشم
سس  وئریره م   اؤلمه میشم

هارایینا     های     قارا باغ
آی   قارا باغ - آی   قارا باغ

آذربایجا نیمین       تاجی
کاش اولماسین  آغزین آجی

واردیر   هر   دردین   عالجی
سازین    ا له    آل    قارا باغ
مصری  هاوا   چال   قارا باغ

تبریز -  گونش ایلی    10 / 12 / 1366

چاغال سازیم

چاغال سازیم -  چاغال سازیم
دئنه    تورپاقدان   پای   اولماز

دوشمان قلبین  داغال سازیم
دئنه   تورپاقدان    پای   اولماز

قاندیر   بونو   بیلسین  یاغی
ائل      اونوتماز     قارا باغی
اؤلکه میز دیر   شیر   یاتاغی
دئنه   تورپاقدان  پای   اولماز

چالما   غمدن   تئللی  سازیم
چال    قووزانسین   گور  آوازیم
شاهه قالخسین قوی شاهبازیم

دئنه     تورپاقدان    پای    اولماز

جنگی چال قوی یئر تیتره سین
دوشمان الر  یکسر  تیتره سین
ائل لریم    زاوال   گؤرمه سین
دئنه   تورپاقدان   پای   اولماز

دوز -  چؤره ک دن    اوتانمایان
یاخشی لیق  الری    قانمایان

حاقلی نی  حاقلی  سانمایان
دئنه    تورپاقدان   پای   اولماز

چال  ائل لر   قالخسین  آیاغا
دورما سین   گلسین    دایاغا
جان     قورباندی     قارا باغا
دئنه  تورپاقدان  پای   اولماز

قارا باغ دی    اوره گیمیز
گؤز    ایچینده   ببه گیمیز
کسیلسه ده    بیله گیمیز

دئنه   تورپاقدان   پای  اولماز

تبریز -  گونش ایلی 1 / 9 / 1368
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ائللریمین   شیرین   دیلی   شهریار
نشان  وئردین  سن دیلیمین  قودره تین
یئنه   تاپدی  گئچن    شانلی   عّزه تین

سن آرتیردین اونون  قه دیر  حؤرمتین
گونو - گوندن   آنا     دیلیم    پارال یار

ائللریمین   شیرین   دیلی   شهریار

کسگین قیلینج  سن گؤستردین هر یادا
یامان   گونده  سن   یئتیشدین  فریا دا

ایفتخارال    تانینمیشیق     دونیا دا
عؤمور   بویو   یاشا یاسان  بختیا ر

ائللریمین  شیرین  دیلی  شهریار

مؤحکم  جیبهه آچدین  قارا  ایل لرده
قاناد   آچدی    شئعیرلرین   ائل لرده
ازبر    اولوب   حیدر بابان   دیل لرده
فخر ائیله ییر  سنه  بو ائل - بو دیار

ائللریمین   شیرین  دیلی  شهریار

دئین ین  ادا  ائتدین   آلدین   مورادین
سئویر سنی   بوتون   وطن  ائوالدین
هر  اؤلکه ده    هر  دیاردا   وار  آدین
شن- شؤهره تین   گزیر  دیار به دیار

ائللریمین  شیرین  دیلی  شهریار

شئعرین قودره ت وئردی چوخلواینسانا
ایلهام    آلدی   طبعی   دؤندو  وولقانا

چوخ  شاعیرلر سن  گتیردین  مئیدانا
عؤمرون اوزون تانری اولسون سنه یار

ائللریمین   شیرین   دیلی   شهریار

حیدر بابان روح  گتیردی  جانالرا
تکان  وئردی   دامارالردا   قانالرا
سونگو  اولدو بیزه  خور  باخانالرا

اوخویانالر   سئوینجک دن  آغال یار
ائللریمین  شیرین دیلی  شهریار

هامی بیلیر یاخشی واختدا  دیل آچدین
ائل - اوبانین  اوره گینه   یول  آچدین
گولشنیمیز سوالن واختدا گول آچدین
سولسا  گولشن بولبول  قارا باغال یار

ائللریمین  شیرین  دیلی  شهریار

ایپک  ساپا   اینجی لرین  دوز گیله ن
قیمت  وئره ر  سؤزلرینه  سؤز بیله ن
یئرسالیبسان اوره ک لرده دؤزگیله ن
کؤکسون اوسته گور بوالقالر قاینا یار

ائللریمین   شیرین   دیلی   شهریار

ائلین کسگین دیلی  جارچیسی اولدون
آنا نین ،    آما لی    آرزیسی     اولدون
شمع کیمی اریدین گول کیمی سولدون
قویمادین    دیلیمی    تاپداسین    اغیار

ائللریمین  شیرین  دیلی  شهریار

اوستاد شهریارال  ایلک  گؤروش

ایللرله  اوستادی  گؤرمک دن اؤترو
قلبیم ده بیر بؤیوک هه یه جان  گؤردوم

ایندی  یئتیشمیشم  من  اؤز  آرزوما
اوستادی  دردیمه  بیر  درمان  گؤردوم

گؤردوم ساواالن تک  ویقارلی اوزون
مهربان    باخیشین ، مهربان    گؤزون
دینله دیم  قیزیل تک  قیمتلی  سؤزون
اوره گی اوخشایان خوش بیان  گؤردوم

اوجا داغالر کیمی  ذیروه سی  قاردی
آلین    قیریشالری   جادار–  جادار دی

آیاق دان  باشا ده ک  بوتون ویقاردی
اؤزونو -  سؤزونو   مهربان   گؤردوم

اوستادین  آغاریب   شه وه  ساشالری
همی   کیرپیک لری   هم ده    قاشالری

سئویر قایغی  چکن   وطن  داشالری
اوستادی درد  بیلـن  بیراینسان گؤردوم

اوتوردوق اوستادال  بیزده  اوز- اوزه
شئعرین   دریاسیندا او  اوزه -  اوزه
آچدی   سینه سینی  دانیشدی  بیزه

ادب  باغچاسینی  آل –  الوان  گؤردوم

ایفتخار   یاراشیر     مغرور      آدینا
ایلهام   منبعی دیر    هر       ائوالدینا

»سهند«ی1 ساالندا   اونون  یادینا
یاشاران گؤزلرین  بیرعوممان گؤردوم

عؤمور  ذیروه سینین یوخوشالریندا
اینجی لی– مرجان لی  ناخیشالریندا
»حمید«ین2 »رضا«نین باخیشالریندا
اوستادین سؤزونه چوخ حئیران گؤردوم

ذؤوقه  گلسین کؤنول  آچیلسین  باهار
داغیلسین غم - غصه  بوتون هر نه وار

بیز لره  عزیز سن    اوستاد   شهریار
ویقارین  ساندیم کی  ساواالن  گؤردوم

ای اودالر یوردونون شؤهره تی- شانی
اوجا لتدین     گؤی لره      آذربایجانی
حاصارلی  اوالیدی   دیلین    قوربانی

اؤزوم تک چوخالرین باغری قان گؤردوم

تبریز– گونش ایلی 23 / 10 /1362 
1. بولود قارا چورلو

2. حمید تئلیمخانلی- رضا اورمان
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ستارخان

قالخ  آیاغا  ائللریمه  دایاغ  ا ول  
دوشمنلرین قاباغیندا بیرداغ اول

ائل دوشوبدور یوال بیزله آیاغ اول
بیزدن سنه سالم اولو سرداریم
ائللریمین گوجلو  قولو سرداریم

آل دیل ایله سنی بیزدن آلدیالر
گتیردیلر  غربت  ا ئله  سالدیالر

فرصت تاپیب بیزه ضربه چالدیالر
قودوز دوشمن قلینجینی توالدی

یامان گونه  قالدی  وطن  اوالدی

سندن صورا  قالخدی نئچه  قهرمان
وطن اولدو چبچکلنمیش گولوستان

نان  کورالرین   داد   الیندن   االمان
حیله لی لر  بیزه   قویو  قازدیالر
یاالنچیالر   آغی قارا    یازدیالر

شوکور اولسون دوشونجه لی جوانالر
اولوسونو،  تاریخینی،  قانانالر

باش  قوزوروب  ائل دردینه  یانانالر
دوزگون بیر یول الده توتوب گئدیلر

آنا دیلی،  باشی  اوجا    ائدیرلر

ایندی چوخالر ائل هایینا قالیرالر
وطن دئییب  اؤزون  اودا  سالیرالر

دؤیوشلرده سندن  الهام  آلیرالر
سینه   گه ریب  یوگورورلر  قاباغا

جانیم اولسون  ائللریمه  صاداغا
 

اؤزوموزه،  سنی، آرخا   بیلمیشیک 
قلبیمیزدن  قورخو  نه دیر سیلمیشیک

حاصارلی یام سنی دئییب گلمیشیک
باش أییریک همتینه ستارخان 

قوربان  اولوم غئیره تینه ستارخان 
1378 

اؤزومده وورغونام ائلیمده وورغون
قارتال تک گؤی لره اوجاالنالرا

اؤزومده وورغونام ائلیمده وورغون
یاغی دوشمانالردان باج  آالنالرا

اؤزومده وورغونام ائلیمده وورغون
اوجاالندا دوشمان   اوستون  آالنا
عراقین میگ لرین  یئره   ساالنا
وطنین عشقیندن قودره ت  آالنا

اؤزومده وورغونام  ائلیمده وورغون
گؤی لرین طـرالنی خلبانالرا
حکومت ائیله یه ن آسمانالرا
ایرانی قورویان ایگید جانالرا

اؤزومده وورغونام ائلیمده وورغون
آتش باری یئیین فیرالندیرانا

فیر الدیب هده فده دایاندیرانا
میگ لره اود  ووروب اودالندیرانا

اؤزومده وورغونام ائلیمده  وورغون
قوی آدیز، غئیره تیز دوشسون دیللره

غلبه مژده سین وئرین ائللره
یئردن– گؤیه اود یاغدیران  اللره

اؤزومده وورغونام ائلیمده  وورغون
سنگرلرده گئجه-  گوندوز  یاتانا
دوشمانا اود  تؤکوب   گوهلل  آتانا

وطنین یولوندا قانا باتانا
اؤزومده وورغونام ائلیمده  وورغون

وطنی باش اوجا ائیلی ین لره
دوشمانین باغرینی پئیلی ین لره

غئیره تدن قانالری  قئینی ین لره
اؤزومده وورغونام ائلیمده وورغون
جیبهه ده - سنگرده  چالیشانالرا

وطنین یولوندا ووروشانالرا
ائلدن ایلهام آلیب آلیشانالرا

اؤزومده وورغونام ائلیمده وورغون
تجاووز کارالرا  قورخو ساالنا
شهید لر  قانینا  قیصاص آالنا

ایمانی، غئیره تی مؤحکم  اوالنا
اؤزومده وورغونام ائلیمده وورغون

طرالنین اویالغین سار آلدی گؤردوم

قیزیل  گولو  جور   سیتم   الین دن
آچمامیش غونچادا  سارالدی گؤردوم
بولبول لـر  گولشنه   چاتان   زاماندا
گولشنده هر یئری خار آلدی گؤردوم

بولبول لرین آرتدی اوره ک ده دردی
سینه سینده هیجران داغی بئجه ردی
عؤمور بویو حسرت  اکدی غم  دردی
گونو- گوندن  بختی قارالدی گؤردوم

یازین  اورتاسیندا  چیچک   آچاندا
قوزوالر  مله شیب  چؤلده  قاچاندا

قیزیل  گول  باغچادا  عطیر ساچاندا
بولبولون  یوواسین قارآلدی گؤردوم

چوخالر غالیب چیخدی هر بیردعوادا
گئچیرتدی  گون لرین  بوتون غوغادا
آلیجی  قوش  شیکار   اولدو   یووادا
طرالنین اویالغین سار آلدی گؤردوم

قارداشین ا ولسا

مون گونده قارداش دیرقارداشا دایاق
سؤیکه نر بیر -  بیره  داغالرا  سایاق
اؤزگه لر    اوستونه    آالنماز    آیاق

دونیادا  تکجه بیر قارداشین  اولسا

باشین آغری  یارسا   او  گلر  دادا
زحمته   قاتالشار  دؤزه ر  هر زادا
او دور چاغیرمامیش یئته ر ایمدادا
دونیادا  تکجه بیر قارداشین اولسا

دارا دوشسن  قارداش آرار- آختارار
داغالری - داشالری    یارار   آختارار

هر یئرده  اولورسا  داردان   قورتارار
دونیادا  تکجه بیر قارداشین  اولسا

من اولماسایدی

چوخالری سؤزباشی تعریف لر اؤزون
منم له  باشالیار   همیشه   سؤزون
جهالت پرده سی  توتمازدی  گؤزون

هرسؤزون باشیندا من اولماسایدی

چوخالری من دئدی تئز دوشدوآتدان
اللری    اوزولدو     تشب  بوثات  دان

لّذت  آپـاراردی   هامی   حیات دان
عؤمرون یولالریندا چن  اولماسایدی

حاصارلی  سؤزلرین  قالماسین   دئنه
قلبینی  غم-  غّصه   هؤروب  دور   یئنه

دئمه زدی قوجالیب هئچ کیمسه سنه
ساچالرینا    دوشن   دن   اولماسایدی

گونش ایلی   17 / ٤ / 1368

گلمه دی

واردیم  باهار  چاغی  چمن  سئیرینه
بولبول لر  اوچوشوب  گوله  گلمه دی
جومدوم آینا گؤلون دینج گوشه سینه

اولکوشدو سوناالر گؤله گلمه دی

ایسته دیم کاغیذا  دوزوم سؤزلری
تعریف لی ییم آلما یاناق اوزلری

قی یا   باخیب جانیم  آالن  گؤزلری
قاپساندی سینه م ده  دیله گلمه دی

حاصارلی قورباندی جان سیرداشینا
آال گؤز لرینه قلم قاشینا

یار وعده  وئرمیشدی  آیین  باشینا
آی کئچدی واخت چاتدی ایله گلمه دی

گونش ایلی 1380
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اؤزوموزه نئیله دیک ؟
بعضه ن  فیکره  دالیرام          

اؤزوموزه  نئیله  دیک؟
هرنه خیدمت باجاردیق         

اؤزگه اوچون ائیله دیک

الیمیزین دوزو یوخ          
هرنه وئردیک یئدی لر

خیدمت ائتدیک هرکیمه         
وظیفه دیر دئدی لر

اؤزگه لره آ غالدیق         
بیز اولدوق گؤزوموزدن

ایلقار وئردیک هرکیمه         
دؤنمه دیک سؤزوموزدن

همیشه چوخ ایشله دیک        
همیشه آز یئدیک بیز

اؤزوموزه ایسته مز         
اؤزگه لری دئدیک بیز

آیا قال ندی ائلیمیز         
اؤ زو موزه آ لما دیق

تا پدا ال ندی دیلیمیز         
هئچ  قئیدینه قالما دیق

سو یو ق دام دا قاالنا         
اود وئردیک کؤزوموزدن

اؤ زگه  لرین خئیرینه         
جان قویدوق اؤزوموزدن

چیراق کیمی دؤوره یه         
نورساچماقدان قاچمادیق

اؤ زو موزه آمما بیز        
هئچ بیر ایشیق ساچمادیق

الیمیز دن یا پیشا ن          
تاپیلمادی هئچ زامان

هر کیمه بئل باغالدیق         
خنجر  ووردو  دالیدان

بیله -  بیله بیز بونو          
یولوموزدان دؤنمه دیک

مشعل اولوب ابدی         
ایشیق ساچدیق سؤنمه دیک

بیزیم اوچون چتین دیر         
طوفان  الرا  د ا لما یاق

اولورمی؟ بو قدر آخی        
ا ؤز   قئیدینه قالما یاق

ایسته میره م  دئیه م کی         
ا ؤزگه لری آتاق   بیز

اؤزوموز دینج یاشایاق         
راحاتجانا یاتاق بیز

یوخ- یوخ اؤزگه لراوچون       
نه  اوالر قایغی چکه ک

ا ؤ زگه لرین غمین  دن      
گره کمزکی واز گئچه ک

بیلیریک کی یوردوموز        
سخاوت بئشیگی  دیر

ازه ل مچیدین ایچی        
سونرادان ائشیگی دیر

گلین  ایندی دا بس دی         
تازا   ایلقار باغالیاق

نیسگیل لی ائللر اوچون         
بیزده  بیر گون آغالیاق

بیزده بیر پای گؤتوره ک         
چکدیگیمیز امک دن

یوخسا عمل  اولماسا         
نه  فایدا وار دئمک دن

چوخ  دئمیره م مختصر         
سون قویاق سؤزوموزه

ایکی خیدمت اؤزگه یه         
بیرین ده اؤزوموزه

آذربایجانللی اوشاق، بیرینجی کالس

بیرینجی  درسیمیز باشالنیربئله
لوله دن  سو  آخیب  دؤنوب دور  سئله
سوروشدو  معللیم   او  نه دیر  دئنه ن

دئدیم کی  او  سو دور   جوابین دا  من
آجیقلی  بیر حال دا    قیشقیردی   منه

یوز  دفعه   دئمیشم   بونا  »آب«   دئنه
ایگده چیرپیسی نان چالدی  باشیمدان

عاغلیمی    هوشومو  آلدی    باشیمدان
او قدیر چکمه دی  حالیم  دوزه لدی

یئنه معللیمین  گؤزو  بره لدی
سوروشدو یئنیدن اؤیره ندین یا یـوخ

سؤیله دیم اوسودور هئچ ده شککیم یوخ
بو دفعه  الیمه  دؤرد  چیرپی  چالدی

گؤزومون   اؤنون ده دونیا قارالدی
دئدی صاباح اگر  اؤیره نمه سن، سن

دده وی  یاندیررام   اوندا بیلرسن
بونون آدی»آب«دی»آب«دی»آب«دی آب

بیلمه سن   جیگرین   ائیله ره م    کباب
یولو  اؤز -  اؤزومه    فیکره  دالیردیم

اونون  سو اولدوغون  یاخشی  قانیردیم
بس  نی یه   معللیم   دؤیوردو   منی؟
دوغرو  بیر  سؤزومه  سؤیوردو  منی؟
صاباح دان  سوروشدو  سویون  آدینی
قورخودان »آب« دئدیم  اونون آدینی

ایکینجی  درسیمیز  چؤره کدن  دئییر
شکیل ده  اوشاقالر ناشتالیق یئییر

معللیم  گوله ره ک  سوروشدو  مندن
یاخشی اؤیره ن میسن »آب«ی دونندن

دئه گؤروم اوشاقالر نه ایش گؤرورلر
تئز دئدیم  کی  اونالر  چؤره ک یئییرلر
دئدی یوخ- یوخ بونو بیله سن گره ک

»نان« دیر بونون  آدی  دئیه سن گره ک
دئدیم  بونه سؤزدور دئییرسینیز ، سیز

مگر  چؤره گی ده تانیمیریق بیز ؟
چیغیردی کس سسین ای فضول باشی
تؤکه ره م  ایندیجه  گؤزون دن   یاشی

قبول  ائیله مه دی  دوغرو   سؤزومو
دوالدی  چیرپی یا  او  باش- گؤزومو
اود توتوب  یانیرام  بیلمه م   بو ایشی

نه چون  زورال  یاالن  دئییر  بو کیشی
دردیمی   سؤیلویوم    کیمه   ایالهی
دوغرو  دانیشماغین  وارمی  گوناهی؟



وطن دؤیوشچو سو

آددیم - آددیم ، ائو  به  ائو سنگر- سنگر دؤیوشه ن
ایندی دونیا مات  قالیب ، حئیره تده دیر بو ایشه ن
دوشمان  ایله  اوز -  اوزه، دؤیوشورسن  تن به تن
باش اوجا  چیخاجاقسان  بو دؤیوشده  بیلکی سن

بیر لحظه  یورولمادان،  جیبهه ده دایانمیسان
وطن  نه دیر   بیلیرسن،  سن   حالینا   یانمیسان
بابک  کیمی  دورموسان،  دوشما نین   قاباغیندا

بیلیر سن کی ائل  دوروب ، داغ   کیمی  دایاغیندا
او نئجه کی گتیردی،  معتصمی زینهارا

بوگون  سن ده  ائتمیسه ن »صّدام«ین گونون قارا
بو قودره تی  ائل  وئریب، ائل دن  ایلهام  آالرسان
تئزلیک ایله ن  یقین کی، ظفر مارشین چاالرسان
باش اوجادیر  آناالر، سیز  تک اوغول  دوغوب الر
وطنی   ایشیق الدیب،  قارا نیلیغی    بوغوب الر

آ نا   وطن  حؤکم    ائدیب،  قورو   ائلی -  اوبانی
قویما  هده ره  گئتسین ، شهید لرین  پاک  قانی

بیز بیلیریک کی  پیس دی، دعوا  ائدیب داالشماق
آمما   تحمیل  اولوبدور،  بیزلره   بو   ساواشماق

بیز دیفاع  ائتمک  اوچون ، گیریشمیشیک مئیدانا
یا  وطنی حیفظ ا ئده ک، یا   بویا نا ق    آل   قانا

هامی میللت حاضیریق،  قان  اوددوراق  دوشمانا
قویماریق   کی   اجنبی،  آیاق  با سسین   ایرا نا

بؤیوک درس وئرمه لی ییک، ویجدان سیز اینسانالرا
جاوا ن الری   قیر دیریب،  باعث  اوالن قا نالرا
قودوز دوشمان آنالسین، کیم لر ایله ن طرف دیر

وطن  یولون دا   اؤلمک،  بیزه   بؤیوک  شرف دیر
تاریخ لرده گؤرونور، پوزولمایان ایزیمیز

بوکولمه ییب – بوکولمه ز، دؤیوش لرده دیزیمیز
حاصارلی یام  سؤزلریم،  ائللریمین سؤزودور

وطن بیزیم ائللرین، اوره گی دیر گؤزودور
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بهمنین  ییرمی دوققوزو
یئتیشدی بهمنین ییرمی دوققوزو

پارالدی  گؤیلرده ائلین اولدوزو
بو گون ده  تبریزیم آیاغا قاخدی

خنجرین دوشمانین گؤزونه تاخدی
آزادلیق  بیناسی  بوگون   قورولدو

ائلیمین  آدینا  ظفر وورولدو
بؤیوک  بیر  حماسه  یاراندی   بیزه
حالل دی  بوشؤهره ت  آنام تبریزه
همیشه   قاباق دا   دوران  تبریزیم
دوشمانین  بوینونو  بوران  تبریزیم
بیلدیردی   دونیایا  غئیره تین  یئنه

باشینی  اوجالتدی  میللتین  یئنه
اینقالب    بایراغین      الینه     آلدی            

ظالیمین  جانینا      ولوله   سالدی
سؤیله دی هئچ زامان قورخماریق بیزلر

جلالد    قاباغیندا    تیتره مز   دیزلر
قورخمادی ایگیدلر کئچدی  قاباغا
نئچه یوز قوربانلیق  وئردی صداغا

ظالیمین ریشه سی کؤکدن قازیلدی
تبریزین    آدینا     احسن   یازیلدی
فحله ده، کندلی ده  وئردی ال- اله
یاغیالر    جانینا     سالدی     ولوله
یوموروقالر  جوالنا    گلدی    هاوادا

قارتال تک  دوشمانی توتدو  یووادا
ایران اهلی دئدی ساغ اول تبریزیم
دوشمان  قاباغیندا داغ اول تبریزیم

سن بیزه همیشه ایلهام وئرمیسن
تاریخ ده  فیرتینا ، آل قان گؤرموسن

تبریزیم دن آلدی قودره ت چوخالری
یاغدیردی    جلالدا   کینه    اوخالری
او قه دیر  چکمه دی   هامی اویاندی

اینقالب شؤعله سی عرشه دایاندی
اود- آلوو  یاغدیردی دوشمان  میللته
گؤزلرین قورخوتسون سالسین ذیللته
آمماکی قورخمادی هئچ زامان میلت

دئدیلر  اؤله ریک   چکمه ریک   ذیللت
خالقیمیز سون  قویدو  تام  کئچن لره

اطاعت     ائتمه دی     قان    ایچن لره
آ نا   وطنیمیز       د ؤ ند و        عصیانا
اینقالب     یاییلدی     بوتون      ایرانا

جانیم  ساواالن

تبریزدن   باشالییب  دوشموشم  یوال        
سئوینج   دریاسینا   غرق   اوال- اوال

یوردومون   یولالری  وئریب   قول- قوال        
گلیره م  گؤروشن   جانیم   ساواالن

بوگون  جوشه  گلیب  قانیم  ساواالن

سرابدان گئچمیشم نیره چاتمیشام       
اؤزگه  فیکیرلری   باشدان  آتمیشام

ائله بیل   روحومو   سنه    قاتمیشام        
قالیب دیر  زیروه نده  گؤزوم ساواالن

چوخدور دانیشماغا  سؤزوم ساواالن

اوره ییم  چیرپیندی گؤره نده  سنی        
غریبـه بیر  حاال سالیبسان منی

اونوتدوم بیر آن دا غمی- غّصه نی        
گؤزلری یولالردا   قاالن  ساواالن

کؤنلومو دردلره  ساالن ساواالن

چوخ  آرزو ائده ردیم  گؤروم  من سنی        
یاخیندان سئیر ائدیم  گولو- گولشنی

ایندی گل لطف  ائیله  سن دینله منی       
باشینا  آغ  چیچک  ساچان  ساواالن
غملی  کؤنول لـری آچان  ساواالن

خیالن ان- بویون  بیچمیشم سنین        
هوندور داشالریندان گئچمیشم سنین

سرین سوالریندان ایچمیشم  سنین        
کؤنول گؤی لرینده  اوچان ساواالن
اولدوزلو گؤی لری قوجان  ساواالن

هر یاندان  گؤرونور آغارمیش  باشین      
قارتال الر اولوبدور یارین- یولداشین

سسله سهندکیمی عزیز قارداشین     
سسلن قوی سسیوی آلسین ساواالن

قارداشین هایینا قالسین ساواالن

باشی بولودالردان یوخاری سان سن      
کؤکسونو آلماسین  نـه غبار نـه  چن

سنین حسرتینی چوخ چکمیشم  من      
اولموشام حوسنونه حئیران ساواالن
روحوما، جیسمیمه درمان  ساواالن

یایین  اورتاسیندا  قار  وار سینه نده        
هه یه جان  ال وئریر  سنی گؤره نده

ال اوزادیب  قاردان چیچک دره نده        
کؤنلومده ن  داغیالر  دومان  ساواالن

درین  فیکیرلره جومان ساواالن

طواف ائتدیم سنین  دؤرد  بیر طرفین        
قلبیمی   ایسیتدی شانین  شرفین

بابک  کیمی  قوچاق ، ایگیت خلفین        
قدره تینی سنده ن  آلـدی  ساواالن
تاریخ لـرده  آدی  قالـدی  ساواالن

                                 
چاغیر گلسین کپه ز ایله  قوشقاری1      

اونالر گؤرسون سنده اوالن  ووقاری
هیجران دان  داغین دا، باشی  آغاری       

آیریلیق یامان دیر یامان ساواالن
اوره گی اودالردا  یـانـان ساواالن

ائلیمین  ووقارلی  قوجـامـان داغی        
ایگیت لـر  مسکنی  شیرلر یاتاغی

هر ائلین سنده وار گؤزه ل  یایالغی        
ائل لری باشینا ییغان ساواالن

وار اولسون اردبیل، موغان  ساواالن

آرزیم دیر سینه نده گلیب  قاالیدیم        
یورقونام دینجیمی سنده آالیدیم

زیروه نده ن هر یانا نظر ساالیدیم        
گؤره یدیم  ائل لری من شاد ساواالن

هر غم دن- غّصه دن آزاد ساواالن

حاصارلی   ائلیمین   اوجادیر   باشی        
ووقاری داغالرال  دورار    یاناشی

دارگونده چاغیرار قارداش- قارداشی       
میشوو، حیدر بابا، سهند، ساواالن

باغالر  الوند  ایله   پیوند  ساواالن
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 تازاجا دیل آچمیش اوشاغا آنا دیل یئرینه
اؤزگه دیل اؤیره دن لره خطاب

بعضی لر  فخر   ائتمیر  شانلی  ائلینه
قیمت   وئرمیر   ائللر   سئوه ن  دیلینه

تازاجا  دیل آچمیش  کؤرپه اوشاغا
اؤز   آنا    دیلینی       ائدیر     قاداغا

اوشاغا    اؤز    دیلی   غریبه   اولور
یابانچی  سؤزلرله  قوالغی   دولور
چوخ ساده  ساناراق بونا  فخر ائدیر

دوز یولون  اؤتوروب  آیری  یول  گئدیر
دئییر بس دونیادا  چوخ شئی لر قانیر

بئیله     نادانلیغی     تمّد ن      سانیر
یادالر تک  بؤیودور   طیفیل  اوشاغی
دیلینه  خور   باخیر   اؤزگه    سایاغی
بیلمیر کی  هر کسه  اؤزو  گره ک دیر

اؤز ائلی، اؤز دیلی، سؤزو گره ک دیر
بعضه ن ده جور به جور  دلیل  گتیریر
داها دا   من لیگین ،  شًانین  ایتیریر

دئییر کی ایستیره م  قوالغی دولسون
ایندی دن قوی دیلی یاتیملی اولسون
عقده لی  اولماسین  او   بؤیویه ن ده 
اوخویوب   الیفی ،  بئیی   دئیه ن ده
بونا  تای  سؤزلردن  دوزه ر یان- یانا

یاراشماز بو سؤزلر  قانان    اینسانا
دئییره م آی یازیق  یولوندان  چاشما
اؤزگه چوخ دوالشیر  دا سن دوالشما
یاراشماز اؤز  دیلین  ذلیل  ساناسان

یاراشماز اؤز  کؤکون   بئیله  داناسان
اؤزدیلین سئومه یه ن ائلین سئومه یه ن

نه    اوچون     یاشاییر     دونیادا     دئیه ن
غئیره تی  اولماسا   بیر  کسین   اگر

اونا  اینسان   دئمه ک  اولورمو   مگر؟
گؤرمه میش  آدامالر  ایتیره ر  اؤزون
جهالت  پرده سی  تئز  توتار  گؤزون

گؤره رسن  اؤز کؤکون، قینین  به یه نمز
عیللتین سوروشسان هئچ نه دئیه نمز
قورو  بوش افاده ،  دیل نه دیر بیلمز
آنا  نه دیر  بیلمز ،  ائل  نه دیر بیلمز

دیل بیر سیجیللی دیر  بیز  بونو قاناق
اونو  حفظ  ائتمه یی   وظیفه  ساناق

دیل وطن، دیل آنا، دیل بیراوره ک دیر
دیل  اینسانین   وارلیغینا   گره ک دیر
دیل اولمازسا هئچ بیر میللت  تانیلماز
میللت لر    ایچینده   میللت  سانیلماز
دیل دیر هر  اینسانین   اؤز  هؤوییتی

دیل دیر  هر  میللته   وئره ن   قیمتی
دیل  اولمازسا   نه  آنا  وار  نه   وطن

دیل اولمازسا طعنه وورار هر یئته ن
ان  اوره ک  سئوگیسی  آنا  دیر  آنا

اوره گین      گوزگوسو     آنا   دیر  آنا
آنا الر      سئویلیر     محّبت      ایله
آدالری     اوجالیر     شفّقت     ایله

بس  نی یه  نه  اوچون دانیرسان آنان
آناسین  چوخ  سئوه ر  هر  بیر یارانان
بو قده ر  خور  باخما   دوغما  دیلینه

تحقیرله   یاناشما    شانلی  ائلینه
اوغلونا،  قیزینا    اؤیره ت   اؤز   دیلین

تانیسین اولوسون، تانیسین  ائلین
سنه  بیر  سؤزو ده  دئییم  بیل گیلن
گؤزون دند جهالت توزون سیل گیلن
اووالدین  آنلییان  چیخسا  بیل یقین
سنی   دانالیاجاق   امین  اول  امین

ائیله کی   بؤیویوب     ائللره    یاندی
یاخشینی  یامانی  دریندن   قاندی

دئیه جک نه  گؤزه ل  دیلیم وار ایمیش
غئیره تلی، ویقارلی  ائلیم وار ایمیش
یازیق  آتام- آنام   نه   اوچون   بئله
اؤز   آنا    دیلینی   قانماییب    هله

منه   اؤیره ت دیلر    اؤزگه نین   دیلین
اینساندا  آتارمیش؟ اوباسین   ائلین

دئییب دیر   عالیم لر    بونو   همیشه
بیر  میللت آغاج سا  دیل  اونا  ریشه

الین دن  آلساالر   دیلین   هر  کسین
قازار الر  دونیادان  اونون  ریشه سین
بیز   گره ک    قورویاق   آنا   دیلینی

باشی   اوجا    توتاق   آذر   ائلینی
یادگار   قویوب الر   ائللر -  اوباالر
تاریخین    زینتی   اولو     بابا الر

اوره گیم  ایسته ییر  صدفلی  سازال
قوشوالم   ائللره   بیر   خوش   آوازال
یایام    دونیاالرا     قلبیمین    سسین
اوجالدام  گؤی لره  کؤنول نغمه سین
سؤیلویه م   آی  آنا   قوربانام    سانا
اوره گیم  ،  ایسته گیم  ،  آذربایجانا

من  سنی  سئویره م   بوتون  جانیمال
ایلیگیم ، سوموگوم  ،  قیزیل   قانیمال

ای  آنا   ،   ای وطن   ،   ای    مقّدسیم
سن – سن بو دونیادا سسیم،نفسیم

اوره کدن    وورغونام    باغلییام   سنه
لوطفونو   شامیل  ائت  همیشه  منه

سن سیز  هئچ  دیاردا  گزه  بیلمه ره م
سن سیز بیر لحظه ده دؤزه بیلمه ره م
سندن  آیریلمارام  چونکی  جانیمسان
شوکتیم ، عیّزتیم  ، آدیم ، سانیمسان

حاصارلی یام عاشیق اولدوم  ائلیمه
اوره کدن    وورولدوم    دوغما   دیلیمه

اوره ک سؤزلریمی  چکدیم   داستانا
تقدیم  ائتدیم  اوغلوم  ) رضا اورمانا (
اودا  جان  یاندیرار   من  تک    ائلینه

اوره کدن    وورغون   دور   آنا  دیلینه
اونون تشویق لری ذووقوم چوخالدیر

یئنی   ایلهام الری   من ده  اوجالدیر
گؤزه ل یول گؤسته ریب جاندان یاناندیر

اؤزو      صاحب نظر      دوزگون    قاناندیر
سؤزومه  سون  قویوم   من ده  نهایت

اومیدیم     وار    ائده    بونالر     کفایت

مهربان دیلیم

اوره کدن    وورولدوم     ازلدن   سنه
آنام تک   سن   منه   مهربان  دیلیم

شئعرین قدرتینی، سن وئردین منه
جیسمیم ده،روحومدا چاغالیان دیلیم

اولو  باباالردان    سن –  سن  یادگار
ائل لره   گتیره ن   خزان سیز    باهار

قلبیمین باشیندا  سنین   یئرین  وار
دوشمزسن دیلیمدن سن بیرآن دیلیم

قلبیمی    غصه لر      آالن     زاماندا
چووغونا- چیسگینه ساالن  زاماندا

ائللریم دن    آیری    قاالن      زاماندا
بوتون دردلریمه  سن درمان  دیلیم

سنله  گووه نیره م    هر  بیر   دیاردا
طبعیم چیچک آچار قیشدا- باهاردا
چالیشیب قویماریق قاالسان داردا

حاضیرام یولوندا  وئره م   جان دیلیم

بیلیره م سیخیلیب گاهدان اوره گین
قول- قاناد  آچماییب  آرزین- دیله گین

اوره گینده  قالیب چوخلو ایسته گین
اولموسان چوخ زامان باغری قان دیلیم

بیرعیدده  بوش بوغاز  اؤزون اوینادان
گاهدان  تاپیلیبدیر  سنه  خور  باخان

باغیشال   گوناهین   نادان دیر   نادان
اولما  بو   بابت دن    پریشان     دیلیم

حاصارلی نین عشقی آمالی سن- سن
اوره کده   سئوینجی، ماللی  سن- سن

همیشه   فیکیری     خیالی  سن -  سن
اونوتمارام   سنی   هئچ     زامان   دیلیم
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آنا پوئماسی
»منیم مهربان آنام«
                           

منیم  مهربان  آنام 
سینما  پرده سي  تک       

او  کئچن  خاطره لر     
گؤز  اؤنونده  جانالنیر 

دائیم  گؤزوم  اؤنونده   
گزیرسن  دوالنیرسان       

اوتاقدا  دا  گزیرسن
حیه طده  ده  گزیرسن

گاهداندا  کؤلگه  کیمی   
بیزلره  باش  چکیرسن

آمما  نه چون  بیلمیره م 
دانیشیب  دینمه ییرسن
ایستیره م کي  دانیشام

 بیر  جواب  وئرمه ییرسن

 منیم  مهربان  آنام 
سنلن  گئدیب  سئوینجیم
سنلن  گئدیب  گولوش لر
سندن  آیري  دوشنده ن

بیزلره  پیس  باغیشالر

منیم  مهربان  آنام
سنین  پاک  محّبتین

قایغي کئشلیک  صیفتین
گؤزلرین  باخیشیندا
ال لرین  ناخیشیندا

زوالخ- زوالخ  گزه ردی
گاهدان  قیزیل  گول  کیمي

 اوره ک لري  بزه ر دی
 بعضن  غملي  بعضن  شاد

 گؤزلرینه  باخاندا
 قلبیم  گاه  توتوالردی

گاهداندا  شادالناردی
 بعضن  گون  باتان  چاغی
 باشالردین  زوم زومه نی
 یاواش- یاواش آلچاقدان

 اؤز- اؤزه نه سؤیله ردین   
 دائیم  او سؤیله دیگین

 غمدن  هیجران دان ایدی
اوره گین  غم - غّصه سی

گؤرونه ردی  اوزونده
مین- مین غمین  کده رین

بیلینه ردیی سؤزونده

منیم  مهربان  آنام
یانیخلي  آوازیندان

روح  چیخاردی بدنده ن
آز قاالردي  اوره گیم

یاتسین  نفس  کسیلسین
تئز  دئیه ردیم  آي  آنا
سن  آلاله  دا  اوخوما

غّصه م  چوخالیر  منیم
قلبیم  دایانیر  منیم
دوغروداندا  دوغرویا

قلبیم  ایسته ردی یاتسین
سنین  حزین  آوازین

غملي  غّصه لی سؤزون
یاندیراردی  قلبیمی

سیزالداردی  قلبیمی

منیم  مهربان  آنام
یادیمدادیر  او  گون لر

بیر لحظه  گئچ گله نده
دوشه ردین بوتون کنده

مني  دئییب  آراردین
هر یاني  آختاراردین

تا  من  گلیب  چاتینجا
قلبین  آرام  توتمازدی

من ده کی  سندن  آیری
قاالنمازدیم  هئچ  یئرده

هر یانا  گئتسه ایدیم
گره ک آخشام  گله یدیم

هئچ  بیر  یئرده  گئجه نی
سنسیز  قاال  بیلمه زدیم

بیر  لحظه  آیریلیغان
داوام  ائدیب  دؤزمه زدیم

 منیم  مهربان  آنام
 ایندی  پس نه دن  داخی
 آختارمیرسان  سن  منی
 اوره گیم ده  گؤرمورسن

مگر  غمی - غّصه نی

منیم  مهربان  آنام
گئجه- گوندوز  بیلمزدین

یورولماغي   بیلمزدین
گئجه نی ُصبحه  کیمي
قیشین    سویوقالریندا
سن او  سویوق  اوتاقدا
المپا   چیراق    قاباقدا
تکجه سینه ایشله ردین
نه  اودون  نه  اوجاغین

ایستي سی  ال لریني
اولمازدی  ایسیتمه یه

آیاقالران   یون   جوراب
اگنه ن  قالین  آرخالیق
او واخت کی پالتووونو

ساتیب پول  ائتمه میشدین
پالتووودا   گئیه ردین
بیزده  آشاغی  ائوده

میرحبیب له  ایکیمیز
گاه یاتیب- گاه دوراردیق

آییلدیقجا    یوخودان
ماشینین1  چیخ-چیخ سسین

قوالغیمیز    آالردی
تئز سنی  سس لییه ردیک

آنا  -  آنا  دئیه ردیک
یورولدون  آخی بس دی
گئجه  یاریدان  کئچدی

بیزه  سن  سس  وئره ردین
ایندیجه  گلیره م  باخ
االن  قورتاریرام  باخ
آمما  نئچه  دفعه لر
دفعه لر له  دفعه لر

گؤردوک  سنی ُصبحه ده ک
اوتوروب  ماشین  اوسته

یالقیز  سویوق  اوتاقدا
ایشله میسن  گئجه نی

منیم  مهربان  آنام
آخی  بئله  گئجه لر

گلین لر چون  تیکه ردین    
گؤزه ل  توی  پالتارالری

مجبورودون  ُصبحه ده ک
قورتاراردین  اونالری

منیم  مهربان  آنام
یاخشي  گلیر  یادیما

من  هله  اوشاق ایدیم
هدایت  ایسته ییردی  

ایمتحان  وئرمک  اوچون
گئتسین  مرند  شهرینه

پول- مول  الده  یوخ ایدی
بیر  تزه  جئجیم2  وئردین

آپاردیالر   بازارا3 
ساتدیالر  قیرخ  تومنه

اونو  یول  خرجی  ائتدی
گئتدی  قارداش  مرنده

منیم  مهربان  آنام
بیر ده  گلیر  یادیما

بیزه  پالتار  تیکه نده
چوخ  واخت گؤردوم من سنی

بازاردان  آلماز ایدین
گؤزه ل- گؤیچک پالتارالر

وارین  ایدی  صاندیقدا
هر دن  بیرین- ایکی سین

دوغرویاردین  بیچه ردین
بیزه  پالتار  تیکه ردین

منیم  مهربان  آنام
آخي  هانسي  آناني

بئله  گؤروب  روزگار
ائوالدینین    یولوندا
بئله  جانین  یاندیرار
سنین  تکین  بیر  آنا
یئتیرمه ییب  روزگار
اؤله نه دک  قاالجاق

قلبیمیزده  بو  نیسگیل
سنین  امک  لرینی

جبران  ائده  بیلمه دیک
اوره ک    آغریالریني

درمان  ائده  بیلمه دیک
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 1 -  چرخ خّیاطی ماشینی
 2 – قیلیجی جئجیم کورسو اوسته ساالرالر

 3 – کهریزیئکن ده پنجشنبه گونو هفته بازاراوالر



آغالر گؤره نده

اوره ییم   بوسبوتون  چولقانیر  غمه
وطن    تورپاغینی    آغالر   گؤره نده
قلبیم      غوّصه لنیر    باتیر     ماتمه

دومانا     بورونوب    داغالر   گؤره نده

یوزلرله اوره گی  سیخان  صحنه وار
اینسانی سارسیدیر بوتون  هرنه وار

تؤکولور  اوستومه  غم خالوار- خالوار
آنا   سینه سینی   داغالر   گؤره نده

غوّصه لی   باخیشالر   جانیمی  آلیر
منی مین مؤحنته ، مین درده  سالیر
قلبیمین   ناله سی   عرشه  اوجالیر

هریاندان غم – غّصه  چاغالر گؤره نده

باهارا    اوخشامیر    ائلین    باهاری
اوز   قویوب   باغچاالر   خزانا   ساری

آرتیر      اوره ییمین     آهیله  -  زاری
سولوبدور  چمن لر  باغالر  گؤره نده

اوره یی    یانان    یوخ    وطنه  -  ائله
یاندیریب     کولونو       وئریر لر    یئله

یانقین    اوره ییمه    دوشور     ولوله
قوروموش  بوستاندا تاغالر  گؤره نده

تبریز- 31 / 1 0/ 136٤

طبیعتین شاهکاری

خارابا ده ییرمان   گؤزه ل دیر   حوسنون
من سنی سانیرام  بهشت تک اوستون

نه  قشنگ ، نه گؤزه ل   مالحتین  وار
بهشت  سیماسی تک وجاهتین  وار

رسسام الر ییغیلسین چکسین نقشینی
قوجا  طبیعتین    شاهکار    ایشینی
باخدیقجا   حوسنونه   واله   اولورام
حئیره تده  قالیرام   فیکره    دالیرام
گؤره سن بو حوسنون بو  وجاهتین

تایی تاپیالرمی؟  بو  لطافتین
دوغرودان- دوغرویا حئیران اولموشام

باخماقدان دویمورام وجده دالمیشام
آیری   بیر  عالم دیر   دویدوغوم   احوال

اوره گیم سرخوشدور یوخدو قیل- قال
ائله بیل دینجه لیب  یورقون اوره گیم

چاتیب دیر  مقصوده  بؤیوک  دیله گیم
داشالرین  چاتیندان  آخار  سوالرین
بورا  مسکنی دیر  خوش   آرزوالرین
بوالقالر   یان - یانا   دوزولوب  گلیر
دوم-دورو گوالب تک سوزولوب گلیر

قوووشوب   دره ده    دؤنورلر   چایا        
شیریلتی سسلری قالخیر هاوایا

نه گؤزه ل موسیقی  چالیر  بوالقالر
اوره ک دن   غّصه نی  آلیر   بوالقالر

انجیر آغاجالری چاتیب  باش- باشا
گؤزه ل منظره دیر چوخ  گلیر خوشا

انجیر آغاجالرین  کیم  اکیب گؤره ن
کیمدیر بو تئل لری بیر- بیره هؤره ن
میوه لر   یئتیشیب    قیرمیزی   چالیر
شیب-شیرین یئمه لی بالدان داد آلیر

الییق دیر تعریفین  دوشسون دیل لره
یایلسین  شؤهره تین  دوغما  ائل لره

حاصارلی    حئیران دیر    بو    طبیعته
یارادان  بخش   ائدیب   بیزیم   میللته

12 / 6 / 1368  فریدون حاصارلی

ایسته ره م

دونیادا    اولماسین   نه   غّصه ،  نه غم
سینیق  کؤنول لري  آباد  ایسته ره م

نه ظالیم  تاپیلسین  نه  اولسون  سیتم
ظالیمین   ائویني  برباد   ایسته ره م

قورتارسین استعمار داغیلسین ُظولمت
قورتارسین قولدورلوق استثمار، ذیللت
آزادلیغا   چاتسین،  هر  یئرده   میللت
بوتون    انسانالري،  آزاد  ایسته ره م

ذلیل لیک سئوه نین  نسلي آرتماسین
قارا    ایستک لري   باشا    چاتماسین

یاخشي  انسانالرین  سسي باتماسین
نامردین   بازارین   کساد    ایسته ره م

هئچ زامان ُمحنت ده قالماسین انسان
نه زندان   تاپیلسین    نه ده   زندان بان
آناالر،   باجیالر      اولماسین    گریان
تمیز اوره ک لرین من شاد ایسته ره م

آیریلیق   اولماسین   ُغوربت   اولماسین
ُغوربت  سیخینتي سي جانا دولماسین

حسرتدن هئچ کسین رنگي سولماسین
هر یئرده  ُصلح  ائوین  ایجاد  ایسته ره م

دونیاني   بوروسون    بوتون    سعادت
ائللر شن یاشاسین گؤرمه سین آفت

آزادلیغا   اولسون   همیشه    حؤرمت
بو یولدا  هامیدان  ایمداد  ایسته ره م

گونشین    قاباغین   دومان   آلماسین
اوره ک لرین باشین  گومان  آلماسین
آنـا     وطنیمیز      داردا     قالماسین
وطنه  مین خلف  اووالد   ایسته ره م

چالیشاق  هامیمیز  ال -  اله  وئره ک
آچیق  بیر گؤز ایله  هر  زادي  گؤره ک
ائل   ایچینده   ائله   دوالناق   گره ک

اؤزگه لر قیلماسین  ایراد ایسته ره م

دئمیره م    آرزیمین    یولو    هاماردي
اؤنونده     سیلدیریم   قایاالر    واردي
اینساني     یاشادان    بو   آرزیالر دي
داغالري ده لمگه  فرهاد  ایسته ره م

اوره ک  سیخینتی سی

اوره ک  سیخینتی سی نه چوخ  یاماندی
دوستالر   هایاندا دیر  هانکی  دیار دا ؟
گؤرموره م   اونالری   اوزون   زاماندی
نه  یای دا ، پاییزدا ، قیش دا ، باهار دا

دوستالرین  حسرتی  اود  سالیب  جانا
فلک ده   بیز   ایله   عناد ال شیبدی

یاخین  گله بیلمیر  هئچکس- هئچ کسه
گؤرنه دوست بازاری کسادال شیبدی

اوره ک لر  غم ده دیر ، ایضطراب دادیر
کیمسه  بیر-  بیرینی  آختاریب  تاپمیر
گؤره سن   وفالی  دوستالر  هاردا دیر
نه  اوچون  سینه سین  اودالرا   یاپمیر

دوستالر بیر -  بیریندن اوزاقدا  گزیر
سکوتا   دالیب دیر   دالدادان    باخیر
بئله  بیر  سویوقلوق   باغریمی    ازیر
جیسمیمه  اود  ووروب یاندیریر یاخیر

شاعرم   قلبیمین     قالماییب      تابی
آرتیب دیر کؤنلومون  غّصه سی- غمی
اوره ییمده ن    قالخان   بو    ایلتهابی

دوستالردان باشقاسی کیم سؤندوره رمی؟

مکتوب الشاق   باری   بیر- بیریمیز له
بیز  یازاق- یاراداق  هر  لحظه  هر  آن

ایزلیه ک دیققتله  آچیق  بیر   گؤزله
اؤلکه میزده   واردیر  مین لرجه  عنوان

یازاق   هر نه   گلیر    بیز    الیمیزدن
گره ک دیر پاک  اولسون  شاعر نیّیه تی

اینجییه ن   اولسادا گر   دیلیمیزدن
روادیر  کی   یازاق     بیز      حقیقتی
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یوخدور ایالهی

وحشت دن  یاریلیر مظلومون  باغری
ایمدادینا    چاتان   یوخدور    ایالهی
اینسانالرین  چؤکوب   قلبینه   آغری
اینسانالرا   یانان    یوخدور    ایالهی

زورلو  هرنه  ایستیر  ائدیر  قورخوسوز
قیریر اینسانالری هئچ نه سورغوسوز

مظلوم الر  قورخودان  قالیر  یوخوسوز
اینصاف  نه  دیر قانان  یوخدور  ایالهی

هر کیم کی  زورلودور  مظلومو  دؤیور
اعتراض ائده نین هامی سین سؤیور

فخر   ائدیر  گوجلودور   اؤزونو    اؤیور
ظولمه قیصاص آالن یوخدور ایالهی

عؤمرومده چوخ گؤردوم غّصه لی چاغالر
مظلومالرین     دردی    قلبیمی    داغالر
دونیادا   چوخ   اینسان  قالیب دی  آغالر
گؤز   یاشینا    باخان    یوخدور   ایالهی

چوخالری  مظلومدور  قان  آغالر  گؤزو
دونیانی        یاندیرار       آلووو   -  کؤزو

هئچ  بیر یانا   چاتماز  هارایی -  سؤزو
نه دن   قوالق  آسان   یوخدور  ایالهی

ازیلیر     اینسان الر     آیاق  الر    آلتدا
خوش گون  گؤره ن  آزدیر بوگون  حیاتدا

ظولمون ریشه سی وار هربیر بوساطدا
ظولمه  قارشی  دوران  یوخدور  ایالهی

کیمسه  باخمیر گؤزدن آخان یاشالرا
چوخ  اوره ک لر  دؤنوب  قارا  داشالرا
دونیانی   بوروموش    بو   ساواشالرا

نه اوچون  سون قویان یوخدور ایالهی
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بوالق

سینه ن اوستو بوش قالیب دیر          
هانی یولداشالرین  بوالق

سؤیله گؤره ک نه اولوب دور           
او قلم  قاشالرین  بوالق

گئچمیشلره با خا- با خا            
گؤزوندن یاش آ خا- آ خا

جانین اودا یاخا- یاخا             
آغاردی ساشالرین بوالق

کیم  آغالییب کیم لر گولوب          
کیم لر سنین دردین   بؤلوب

کیم اووودوب کیم لر  سیلیب          
آخان گؤز یاشالرین بوالق

کیم لر گلیب کیم لر  گئچیب         
سرین سوالرین دان ایچیب

کیم لر کسیب کیم لر  بیچیب         
بو بوللور داشالرین بوالق

دسته- دسته الله یاناق         
هئی گلر دی  سنه قوناق

گل گئچمیشی بیر ده آناق         
هانی سیرداشالرین بوالق

حاصارلی  نین یاندی جانی         
سئویب دیر آ ذ ر با یجا نی

ا و  گئچن گون لرین هانی          
او سونا باشالرین بوالق

زامانین حؤکمو

زامان وار یارپاقالر واختسیز  سارالیر
زامان وار   یاز دا  دا   داغی   قار  آلیر
زامان وار  قیش  گونو  باغچا  بار آلیر
هر گونون هر آیین بیر حؤکمو  واردیر

زامان وار اوره ک لر سئوینجله دولور
زامان وار  قیزیل گول غونچادا سولور
زامان وار اینسانین  بختی  یار  اولور

زامان  وار  گئن  دونیا  باشینا  داردیر

زامان وار مالل لی کئف لر دورولور
زامان وار  قورقوالر  ترسه  قورولور
زامان وار  دیل لره  قیفیل  وورولور
زامان وار طرالنی اووالیان  ساردیر

زامان وار یوخ  یئردن نعمت   تؤکولور
زامان وار  ظالیمین  قددی   بوکولور
زامان وار مظلومون باغری سؤکولور

زامان وار  یای گونو  بوران  دیر قاردیر

زامانین چوخ- چوخدورانده ر- دؤنده ری
گاهدان    لّذتی  وار   گاه    درد  سری
گاه   قاباغا   آتیر  گاه   ساخلیر  گئری
یولالر ائنیش- یوخوش،گاهدا هاماردی

زامانین باش آچماق اولمور ایشینده ن
نه بیر  گلیشینده ن  نه  گئدیشینده ن
یورولماز- سارسیلماز بو گردیشینده ن

مظلومالرین   ایشی  گلئی - گوزار  دیر

قلبیمین  تئل لـری  اینجه- اینجه دیر
زامان  ظالیم لرین     مورادینجا دیر
سوران یوخ مظلومون حالی نئجه دیر

نه   اوچون  اوره یی  جادار - جاداردیر

زامان    ظالیم لرین   گؤزونو    اویسا
حاقلی نین حاققینی اووجونا قویسا

لوت لر  پالتار  تاپیب  آج الردا   دویسا
اوندا   دئیه ره م  کی   دونیا   باهاردیر

حاصارلی  بو قده ر  گل  ائتمه افغان
بو قوجا  دونیادان   نه لـر ا ومورسان

ازه لدن  بو جوره  اولموشدور  زامان        
مظلومون  گؤز  یاشی  اوزه   آخاردیر

آمان دیر وطن

قلبیم   اولوب  غم  مسکنی ، حالیم   پریشان دیر  وطن
ائل لریمین  چوخدور   غمی ، باغریم   دولو قان دیر    وطن

هر بیر  یانا  قیلسان نظر، غم دیر  کده ر دیر سر به سر
چوخدور     مصیبت دن    اثر ، گؤزلریم    گریان دیر  وطن

باجی آشیب   غم  باشیندان ، الین  اوزموش  قارداشیندان
آناالرین   گؤز یاشیندان  ، اوره ک لر  آل  قان دیر   وطن

گلین لر  قـارا  باغالییر ، بـاجی الر   یکسر  آغـالییر
آناالر سینه  داغالییر ،  سینه لر  شان - شان دیر  وطن

اوره ک لر  غمده  آزاردا ، اوشاق  بؤیوک  آه - زاردا
گؤزلر  قالیب  اینتظاردا ، اینتظار   یامان دیر  وطن

شهید اولدو مین- مین جوان ، یاسا باتدی چوخلو اینسان
بو دردلره  وارمی درمان ؟ عاغیل الر  حئیران دیر  وطن

تاپداالنیر تورپاغیمیز ،  خزان  اولور  چوخ   باغیمیز
قاالق – قاالق دیر داغیمیز ، اوره ک لر  ناالن دیر  وطن

بیر باخ سولوبدور گولوموز ، سوسوبدور چوخ بولبولوموز
چوخ- چوخ اولموش موشگولوموز،کیم دئییر آسان دیر  وطن
یوخ اوالیدی »صددام« ای کاش ، اله نئییدی  باشینا داش
دیده لردن  قانلی گؤز یاش ، سئل کیمی  روان دیر  وطن

الدن  گئدیب  چوخ وطنداش ، سینه ن اولوب غمه  یولداش
تؤکمه  گؤزدن سئل کیمی یاش ، آماندیر - آماندیر  وطن

سن آغالسان  یانار  جانیم ، گؤی لره  قالخار  افغانیم
قوی باشینا  من دوالنیم ،  سنه  قوربان  جان دیر  وطن
قوووالجاق دیر    قودوزالر ، پارالیاجاق دیر   اولدوزالر

سن  آغالسان  جانیم   سیزالر ، غّصه نی   دایاندیر  وطن
قیزیل  قانالر  آخسا  دیزدن ، باج آالنماز یاغی  بیزدن

قوواجاییق  اؤلکه میزدن ، هر نه کی دوشمان  دیر  وطن
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نورلو گونشیمیز باتدی

»دوکتور رفیعیان« ین عزیز خاطیره سینه

ائلین  آغ  ساققالی، افتخاریمیز
نورلو  گونشیمیز  باتدی  آی  ائللر
ادب ساحه سینده  دؤولت واریمیز

بیزی  اؤز گؤزوندن  آتدی  آی  ائللر

علمین دریا سی ایدی معرفت کانی
شؤهره تی توتموشدو  بوتون  ایرانی

ما تمه   غرق   ائتدی    آذربا یجا نی
اوجا  زیروه لره   چاتدی   آی  ائللر

الیمیزدن گئتدی چوخ حئییف اولدو
آیریلیق  حسرتی  جا نالرا   دولدو
چیچکلی باغچامیز سارالدی سولدو
حسرتی- حسرته  قاتدی آی  ائللر

نئچه   دانشگاهین   قویدو   تملین
ائللر آلقیشالدی  بو خوش  عملین

حؤرمتین  قازاندی  اوبانین –  ائلین
اوره ک لرده مسکن ائتدی آی ائللر

ووقارال   دوراردی   مجلیس  باشیندا
مجلیسین گولو ایدی  قوجا  یاشیندا

حؤرمتله   دوراردیق  اونون  قارشیندا
افسوس  الیمیزدن  گئتدی  آی  ائللر

1387 / ٤ / 13

آنا یوردوم تبریز

ای گؤزه ل  وطنیم ای آنا یوردوم
سن  شرف  وئریرسن  اینسانا  تبریز
سن لن  اوره ک لندیم آیاغا دوردوم
سن- سن  ایگید لیکدن نشانا  تبریز

ای گؤزه ل  تبریزیم  غئیره تین کانی
بسله دین قوینون دا  چوخ  قهرمانی
اوقورخماز ایگید لرسؤیله بس هانی

خبر  وئر  گلسین لر   مئیدانا   تبریز

هانی بابک  سؤیله گیلن  اویانسین
ساواالن  تک   ووقارینان  دایانسین
چکسین قیلینجی نی قانا بویانسین
یاتیرتسین دوشمانی یان- یانا تبریز

اؤلدورسون جلالدی تؤکولسون قانی
قورتارسین  ذیللت دن آذربایجانی

قوی یئره سریلسین دوشمانین  جانی
مئیدان الر بویانسین آل قانا  تبریز

هانی شاه اسماعیل قوچ کیمی دورا
ایفتخارلی  بوساط  وطن ده   قورا
شیغی ییب دوشمانین بوینونو بورا
قویمویا   یئریندن    قووزانا  تبریز

چاتیب دیر زامانی گیرسین  مئیدانا
دوشمانین باغرینی دؤنده رسین قانا

آزادلیق    یاراتسین      آذربایجانا
قان اوددورسون یئنه دوشمانا  تبریز

ازیب لر  میللتین   بوگون  جانینی
شوشویه  توتوب الر  قیزیل  قانینی

هاراییما       چاغیر      خیابانینی
گور سسی  قووزانسین آسمانا  تبریز

آنانین گؤز  یاشی دؤنوبدور  سئله
ظالیمین  الیندن   گلیب دیر      دیله

کولنئل تقی خانی  خبر  وئر   گله
او  چکسین   میللتی    بیر یانا   تبریز

حیدر  عموغلونو     چاغیر    هارایا
قوی گلیب اود وورسون بوگون سارایا

دوشمان داها   باخمیر   آغا - قارایا
اؤلکه میز   دؤنوبدور   زیندانا   تبریز

اویاتماغا   گلسین   یاتان  جانالری
ترپتسین   داماردا   دونان     قانالری

آییتسین   غفلت ده   یوخلویانالری
انقالب    پئیمانی     باغالنا     تبریز

چاغیر  جاوانالرین   قایناسین  قانی
دوشمانین قورخودان  تیتره سین جانی
هاردادی باقرخان  هانی   بس  هانی
خیاوان دا     سنگر    باغالنا    تبریز

خبر  وئر  ستارخان  آتینی   مینسین
میللتین سسینه ، سس وئریب  دینسین
تفنگین گؤتوروب سنگره سین- سین
گولـله نی  یاغدیرسین  هریانا  تبریز

ثبوت  ائدیب  سنین  کئچن   ایللرین
سن  ایسته سن داردا  قالماز  ائللرین
بوندان آرتیق قویما سولسون گوللرین
داها   نه قالیب دی   باهانا     تبریز

دارما داغین ائتدین  ممده لی شاهین
اوتوز مین دن آرتیق  غددار سپاهین

واختی کئچسه باغیشالنماز گو ناهین
واختی دیر  دؤنه سن  آصالنا  تبریز

اون بیرآی1  قالساندا ظولمتده اوگون
دوشمانین باغرینا سن چکدین دوگون
نه اوچون یاتمیسان  غفلتده   بوگون
اویان  قوی   میللتین    اویانا   تبریز

تک به تک اووالدین بیرستارخان دی
دوشماندان قورخمویان بیرقهرمان دی
آغیللی ایش بیله ن بیر حیدرخان دی
بس نی یه قالخمیرسان عصیانا  تبریز

نهایت   سؤزومو   من   دئییم    سنه
ایگید لر  آیاغا   قالخسین الر   دئنه

بیر لحظه   فرصتی   وئرمه   دوشمنه
رحم  ائتمه  قان  ایچن  سلطانا  تبریز

تبریز - گونش ایلی   1353

قوشونالرینین  شاهین  لی  ممده  تبریز  آی  بیر  اون   .1
محاصره سینده قالماغا ایشاره دیر

آخشامالر

توتوب  اود  اودالنار  جانیم، یانار  هیجرانه  آخشامالر
چیخار  افالکه  افغانیم، دوشه ر  هذیانه  آخشامالر

گئده ر عؤمروم  هده ر باده، اوزوم  گولمز  بو دونیاده
عزیز  جانالر  دوشه ر یاده، دؤنه ر   آلقانه  آخشامالر

غریبین قلبی شان - شان دی، مدام  حالی  پریشاندی
باخارسان  بوسبوتون  قاندی، دلی  ویرانه   آخشامالر

او کس کی  قالسا  غربت ده، کئچر  عؤمرو  ماللت ده
اوره ک   غم ده   فالکت ده، گلر   افغانه   آخشامالر
فلک سالدی  منی  دیلدن، اوسانماز فیتنه دن– فئلدن
آیری دوشدوم دوغما ائلدن، دوشه ر اود جانه آخشامالر

گونش ایلی -  29 /  9  /  1350
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صمدین اؤلومونون  اونونجو ایل دؤنومو

گون  باتان   چاغین دا  مزارین اوسته
گؤز  یاشیم  دؤنوبدور  عوممانه  صمد
بو قیسا عؤمرون ده  همیشه  دوشدون
چؤوغونا ، چیسگینه ، دومانه     صمد

اون ایل دیر یاتمیسان  قارا  تورپاخدا
قاپی سیز -  باجاسیز دار  بیر  اوتاخدا
دونیانی غافیل دان ترگ ائده ن واخدا
چوخ اوره ک لر  گلدی   فغانه  صمد

چوخ عؤمور سورمه دین سن بودونیادا
آچیق  بیر  گؤز  ایله  باخدین هر زادا
گزه ن ده    کند لری     پای   پیادا
درد لرین   گلمزدی    بیانه    صمد

یاخشینی-  یامانی  یاخشی  قانیردین
میللتین   دوشمانین   عجب  تانیردین

گؤزون له     گؤروردون    آلووالنیردین
هارایین   چاتمیردی   بیر یانه   صمد

دردلرین   یاییلدی    بوتون    ائل لره
آخدی  گؤز یاشالری دؤندو سئل لره

یاخشی درس وئرمیسن سون نسیل لره
گئدیرلر    تازه   بیر     دؤورانه    صمد

سنه  فخر  ائیله دی   وطن   سئویندی
اوره ک لر   هامیسی   سنین  ائویندی

اکدیگین    آغاجالر   بار    وئریر   ایندی
ده گیشیر  او   گئچن    زمانه    صمد

ایندی  من گلمیشم  مژده  وئرمه گه
او  دردلی  قلبیوی  سئویندیر مه گه

محروم  اینسانالری  آزاد   گؤرمه گه
ائل لریم  قالخیب دیر  عصیانه  صمد

یئنه ده    تبریزیم     آیاغا     دوروب
اینقالب  پرچمین  هر یاندا   قوروب
چکیبان  جلالدین    بوینونو   بوروب
گتیریب   آتینی     جووالنه    صمد

گؤره یدین  بهمنین  ییرمی دوققوزون
یامانجانا    اویدو    دوشمانین   گؤزون
جلالد  حئیران  قالیب  ایتیردی  اؤزون
اوواختدان دوشوب دور هذیانه   صمد

تبریز  قارا   یازدی  شاهین    بختینی
لرزه یه     گتیردی     تاج   -   تختینی

گون اوگون  اوالیدی اؤله ن  وختینی
بیز  خبر   وئره ر دیک   جهانه    صمد

میللت باش قووزاییب گلیب دیر دیله
یوزلرله  قوربانلیق  وئرسک ده  هله

آخیر       آزادلیغی      آالریق      اله
مئیدان الر  بویانیب  آل قانه   صمد

آزاد    اولماق دادیر    ایران      میللتی
یاخین دیر  کی    آتا    غمی ،  ذیللتی
ساقیط ائتمک ده ییک قه ده رقدره تی
ایگیدلر   چیخیب الر   مئیدانه    صمد

تئزلیگی نن  میللت   قصاص  آالجاق
ذیللت دن   قورتولوب   آزاد   اوالجاق

ظالیم  شاهین یوردو  برباد  اوالجاق
یقین   قاالجاق دیر    وئرانه    صمد

تاریخ دن   جلالدین   آدین    پوزاجاق
دوشمانالرین  قبرین  درین قازاجاق
اؤز آنا   دیلین ده    هامی   یازاجاق
غلبه      گونونه      ترانه       صمد

تبریز- شهریور آیی 1357

دوالنسین
شاعر »سلیمان کرمی« یه اتحاف

شمعین  باشینا   قایدادی  پروانه  دوالنسین
عشقین  اودونا  یانماغا   مستانه  دوالنسین
عشقین گوجودور یاردی  داغی فرهاد الیله

کیم ده بو هنر واردی بو  مئیدانه  دوالنسین
پروانه  کیمین  اودالرا  یانماق  هنر  ایسته ر
عاشیق اودوکی جان وئره  جانانه دوالنسین
عشق ایچره هامی عاشیق صادق  اوال بیلمز

لیال  دئیه ره ک   قئس  اولو  دیوانه  دوالنسین
عشق اوسته سویولسا نه غمی عاشیق زارین
عاشیق اودو  عشق اوسته نسیمانه دوالنسین

 زولفونو باس یاراما  قویما  منی قان آپاریر
» سید عظیم شیروانی «

صبریمی  طاقتیمی  سئوگیلی  جانان  آپاریر
چکمه یه  داره  منی  زولفو   پریشان آپاریر
گؤرنه تشویشه سالیب  الدن  آلیبدیر قراریم

سانجیبان قلبیمه اوخ کیرپیگی پئیکان آپاریر
قالماییب صبر و قرار طاقتیم  الدن اوزولوب

بیر اسیره م کی منی گؤزلری  جئیران آپاریر
چکیرآردینجا  مدام  قلبیمی افسون ائله ییب
بند سیز، سلسله سیز گؤر  نئجه آسان آپاریر

تؤکه جکدیرقانیمی شبهه سی یوخدوربیلیره م
گؤزلری  جلالد  اولوب   قتلیمه   فرمان   آپاریر

منی اؤلدورسه ده جانان اونا بیر سؤز دئمه یین
دردیمه   چاره   اودور   بلکه ده    لقمان   آپاریر

یار  زولفوندن  هله جان  قوتارا   بیلمه میشم
چکیبان   زور - زوراکی  ایندیده   دیوان   آپاریر

گونش ایلی  1 / ٤ / 136٤

عاشیق علی عابدینی جنابالرینا اتحاف
عاشیق علی سؤزون  اینجی- مرجان دی
یاخشی دوستا  قوربان دئدیم بو جان دی

من ده    سن  تک  ویردیم   آذربایجان دی
دونیا   بویو   گونون  -  ائلین  وار  اولسون

سؤیله گلسین شیرین دیلین وار اولسون

اوخودوم     کیتابین     باشدان  -  آیاغا
باهارین    عطری دیر    دولوبدور    باغا
او   گؤزه ل  شعرلرین   قونوب   واراغا
چیچک لر  آچیلیب  قوی باهار اولسون
سؤیله گلسین شیرین دیلین وار اولسون

اؤزون  جوان  سؤزلرین  چوخ  درین دیر
حیکمتلی دیر، نصیحت دیر، شیرین دیر
آل سینه ن اوستون ده  سازینی  دیندیر

قوی   بوتون   ائل -  اوبا  خبردار   اولسون
سؤیله گلسین شیربن دیلین وار اولسون

»قاالداغی« ن عطری واردی  سؤزون ده
جئیران   اوتالر  » قاراگونئی «  دوزون ده

ککلیک قاققیلداشار  چشمه گؤزون ده
بوالقالری قوی  گورالسین جار  اولسون
سؤیله گلسین شیرین دیلین وار اولسون

»قاالداغی«   کئشیک   چکیر   ائل لره
سینه     گریب    توفان الرا –  سئل لره
جئیران  الری   زینت  وئره ر    چؤل لره
تاریخ لر    یارادان    ائلین   وار   اولسون

سؤیله گلسین شیرین دیلین وار اولسون

یکانات  بیر- بیره   دوست دی  قارداشدی
مون گون ده همیشه یاخشی یولداشدی

غئیره ت ده، هیممت ده هامیدان باشدی
هامی سینا    تانری   اؤزو    یار   اولسون

سؤیله گلسین شیرین دیلین وار اولسون

حاصارلی  وورغون دی  دوغما   ائل لره
وطنیم ده      آچان      قیزیل     گول لره
ازه لدن     ماییالم     شیرین     دیل لره
ایسته ره م   ائل -  اوبا   بختیار  اولسون

سؤیله گلسین شیرین دیلین وار اولسون
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شعرلر-2
گئیمیشم اگنیمه قارا گلمیشم

■ عاشیق علی عابدینی

قوی باشین ساغ اولسون آی آنا تبریز
 اورمیه دن دوروب بورا گلمیشم 

ائشیتدیم شاعیرین کؤچوب دونیا دان 
گئیمیشم اگنیمه قارا گلمیشم 

اورمیه دن گلدیم تبریزه  ساری 
من چالیرام آچان یوخدو حاصاری
دئدیلر رحمته  گئدیب  حصاری 
کونلوم اولوب  پارا-پارا گلمیشم 

چوخ گول لر اوستونه غم غبار یاتیب 
عاشیق شهنازی تک سخنور یاتیب
سازلی سوزلی سنده شهریار یاتیب
بو  داغالری  یارا- یارا  گلمیشم 

یکانلی علی ام گلدیم  تبریزه 
آغالدیم گؤز یاشیم توکولدو اوزه

گئدیرم آی ایللر تاپشیردیم سیزه 
اوزومده بولمورم  هارا  گلمیشم

چالیشدی گئتدی

آلاله اؤله نلره رحمت ائیله سین 
حصاری رحمته قاریشدی گئتدی

اوستاد شاعیر کیمین گیردی میدانا
صنعت میدانین دا چالیشدی گئتدی

دانیشدی ائللره الال دردینی
 بیر نفر اولمادی آال دردینی  
سالدی اوره یینه باال دردینی

 هجران آتشینده آلیشدی گئتدی 
وفالی سئوگیسی هر زمان آغالر 

چکیلدی کوکسونه دوگونلو داغالر
سارالدی باغچاالر بولبوللو باغالر

بولبولون گولشانی ساویشدی گئتدي 

یکانلی دئیه للر اؤز آدیم علی 
او بویوک اوستادا دئمیشم بلی

اونا کمک اولسون حضرت علی 
 آدی تاریخ لره قاریشدی گئتدی

حئیف سنه، فریدون دایی

■ میر فخرالدین بهادری

»حاصارلی«دا کؤچدو  گؤیلره ساری
آز تاپیالر بئیله اینسانین تایی

جانیم اولسون سنه قوربانلیق پایی
حئیف، حئیف سنه، فریدون دایی

ائل شاعری اؤلمز کونلوم ده یاشیر
ائلینین دردینی چیگنینده  داشیر

سئوگین شالله تک داغالردان آشیر
حئیف،حئیف سنه، فریدون دایی

سن بویوک اویره تمن، بویوک بیر اوستاد
عومور بویو سنی ائیله یره م یاد

سنین یئرین توتماز کونلوم ده هئچ زاد
حئیف،حئیف سنه،فریدون دایی

گونش کیمی بیزه ایشیق ساچیردین
شاعرلر ایچینده اؤنده اوچوردون

دوستاقالر قاپیسین سوکوب آچیردین
حئبف،حئبف سنه، فریدون دایی

آتا کیمی سالدین بوینوما قولون
دئدین آیریلمایین هامیز بیر اولون

سن منه اویره تدین اینسانلیق یولون
حئیف،حئیف سنه، فریدون دایی

هره بیلگی سینجه دونیانی قانار
اوغروندا دیل داشالر هر زامان یانار

گئجه - گوندوز دئییر باج اوغلون »یانار«
حئیف،حئیف سنه، فریدون دایی

شهریور آیی 139٤

فریدون حاصارلی نین یاسیندا

■ میرحسینقلی ریاحی فر

بو اودالر یوردونون آلیم قاداسین 
قوینوندا بسله ییر ایگید اینسانالر

گونشلي تورپاغین قایغي سین چکن
یاشامیندا دوغما ائله یانانالر

اردملي، ساییالن شیرین سؤزلولر
شاختا قاباغیندا سؤنمز کؤزلولر
ایگیدلر یاسیندا آغالر گؤزلولر

»حاصارلي« دوستوم تک درین قانانالر

یانا ـ یانا الدن وئردیک دیلداشي
آغالر قالدي بوتون قوهوم ـ قارداشي
»حاصالي«ني تانیر یولو  ـ یولداشي
اونو سارسیتمادي قیشالر ـ بورانالر

بوگون یاسا باتدي دوغما دیلیمیز
یاناقدا یئر ساالر قیزیل سئلیمیز

سّید، یاشایاجاق بیزیم ائلیمیز
قوینوندا بسله ییر ایگید اینسانالر

                                                                                                                                                      
            

ائلیم آغالدي

یایین سون آییندا بیر یارپاق سولدو
باغیم آغي  دئدي، گولوم آغالدي

سؤنمز بیر اود یاخدي یازیق قلبیمي
گؤزوم بوالق اولدو، سئلیم آغالدي

گؤیده ثریایا چاتدي فریدون
غم ـ غصه ني باشدان آتدي فریدون

قارا تورپاق ایچره یاتدي فریدون
بو آجي خبردن ائلیم آغالدي

بیر شام آلووالندي بیتدي دونیادا
کاروان سون منزیله یئتدي دونیادا

بیر شاعیر رحمته گئتدي دونیادا
یئکنیم آغالدي، میلیم آغالدي

دونیاني هئچ کیمه یوخدور وفاسي
حاصارلي سیز قالن یوردوم یاناسي

گئدر گلمز یولدا ایتدي سوناسي
سوناسین ایتیرن گؤلوم آغالدي

اینانمایین بیرده گوله چیچکلر
گوله بیلمز یاسا باتمیش اورکلر

قالدي قوشماالردا یاشیل دیلکلر
سؤز صرافي گئتدي، دیلیم آغالدي

آیریلیق دیر پوزان اینسان تاغیني
قیشدیر ویران قویان یازین باغیني

سّیدم یازارکن هیجران داغیني
یازیم قیزیل اولدو، الیم آغالدي
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روایت

■ شاعرلر گؤروشو فریدون حاصارلی نین ائوینده 1362
ساغدان: محمدحسین شهرک، قهرمان حیدر خطیبی، رحمتلیگ فریدون حاصارلی، رحمتلیگ  قافالنتی، سلیمان ثالث، 

رحمتلیگ تورک اوغلو، آغشین آغ کمرلی، رحمتلیگ خیراهلل حق بیگی ساپالق، رحمتلیگ علیایی
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■ ساغدان رحمتلیگ احمد آذرلو، فریدون حاصارلی،حکیمه بلوری)باکی دان گلمیشدی(آبی کاپشن اوستاد محمدعلی 
نقابی، شهریارین مزاری 1369 شمسی ایلی

■ محمدعلی نقابی-عاشیق قشم-سلیمان ثالث-فریدون حاصارلی
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■ رضا همراز-فریدون حاصارلی-دوکتور جعفرزاده
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■ رضا عالی- محمد رضا شوکتی- فریدون حاصارلی- مجید یالقیز



■ درویش بهروان-ناظر شرفخانه ای-فریدون حاصارلی

■ میر هدایت حصاری- فریدون حاصارلی
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■ عاشیق قشم-فریدون حاصارلی
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■ اکرم رحیملی- باالش آذر اوغلو- فریدون حاصارلی
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