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 مقدمه

 آفرین زبان بر سخن حکیم            آفرین جان خداوند نام به

 شعَرَ ریشه از عربی در که« را  + عین+شین» شودمی تشکیل حرف سه از  شعر

 با ینانهب نازک و موشکافانه که کسی. باشدمی موبه معنی  نیز و احساس معنی به

 نوع دو بر شعر .گذاردمی یادگار به را خود نوشته درونی احساسات و کلمات

 آیدبرمی دل ازمنبع شعرجوششی  وشعرکوششی، شعرجوششی شودمی سروده

 نقص و عیب هرگونه از وعاری تکلف بی که شعری، نشیندمی بردل والجرم

 حسن آقای عزیزم دوستهای شعر اما. بود خواهد بیشتر آن ماندگاری، باشد

 آشنا او با اوحدی ادبی انجمن در ۱۳۷۸ سال از که( مهرآذر) به متخلص روحی

 در قوشماها و هاگرایلی و هابیاتی با که بطوری، است تکلفبی و عامیانه شدم،

 وعام خاص زبانزد سهند ادبی انجمن و شاعران خانه اوحدی، ادبی هایانجمن

 .باشدمی

 داغالر باشا باش چاتیب         داغالر قوشا عاشیق من

 داغالر داشا دونیئدیم          تک سیزین منده کئشگه

 دلنشین باعث او شعر بودن وتصنع تکلف هرگونه از وخالی بودن ایمحاوره

 .است شده شنوندگان پسندموردو شدن

 بایاتیو  گرایلی قوشما، قبیل از شعرترکی مخصوص غالبهای در بیشتر «آذر مهر»

 راستا این ودر پردازدمی شعر آفرینش به هستند هجائی هایوزن به عمدتاّ که

 مردم بیدارکردن شعرها گونه این باو  اوست نظر مد اجتماعی موضوعات بیشتر
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               قرار خود خالقیت هدف همدیگررا حقوق ورعایت اخالقیات به ودعوت

 تبلیغ واال مقصد یک عنوان به را جامعه آحاد نفس تهذیب کالم یک ودر دهدمی

 نشان طنز ژانر به هم خاص دلبستگی اجتماعی شعر تداوم در مهرآذر .کندمی

 :مانند است رنگ پر او یها سروده طنزدرغالب که بطوری است داده

             واختدا آتان سو باشوا ارینمه

 چاالسرده گول چیمماقا دورگیال

    باشدان سویو توک اوستونه داشین چیخ

 چاالسرده سیل آتدانسین قویگیالن 

 گوشزد را جامعه دردهای خواننده برلب خنده بانشاندن طنز به توسل با واو

 .کندمی
مه قدر سئئئئون نا    اوشئئئئاق بو  بویو
            

ما  نت کسئئئی هئچ چاغیر نا سئئئون  تویو
 

 اویونا  گون بیر باشئئئیوی سئئئاالجاق
 

سون،  شاخدان باجار  گوزونو اورت گل او
 

 اوزونو کسدیر اوشاقی کسدیرمه

 بینی تیز با او و دارد بارزی مهرآذرنمود شعر در مردم مرهء وروز عادی زندگی

 هر آز را مردم و پردازدمی جامعه بطن در یافته رسوخ ناهنجاریهایی بازگویی به

  .دهدمی پرهیز همنوعان به وآزار اندیشی کج گونه

 چئوریلیرسن نیئه واردی               گوروم سوزوم سنه جیبیم

 چئورلیرسن نیئه واردی               جیبیم دوزوم سنده عجب

--------------------------------------- 

 عرصه سنه  اولوبدی ترسه               تنگ جیبیم چئوریلیرسن،
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 چئوریلیرسن نیئه درسه                جیبیم سنی  یازام  گرئک

 عاشیق مانند آذربایجان آور نام شاعران خالقیت ادامه مهرورزی به حال عین ودر 

 آلقاییت، اوغلو، وطن بهمن قانلی، توفار عباس عاشیق قاسم، خسته عسگر، عل

 در اشعاری سرایش با و آنها از باپیروی آذر مهر که است .....و  کسمنلی نصرت

 . است  داده نشان عرصه این رادر خود توانایی گرایلی و قوشما قالبهای

 گلدی یازیغیم داغالرا بو دوالندیم             آما گزیب کونلومده داغالری

 گلدی یازیغیم اوجاقالرا ائللری                باخیب هانی داغالرین  بو دئدیم

------------------------------------------ 

 آپاردی سئللر سارانی کوچدو آپاردی                ائل ایللر آرزیسین کونلومین

 گلدی یازیغیم یایالقالرا بوش آپاردی                  او چوللر چوبانی سورونو

 گرم استقبال اوبا شعر یمجموعه که امیدواریم شد گفته آنچه به باتوجه

 ،احساس با شاعر این برای و گیرد قرار ترکی شعر مندان عالقه و گانخوانند

 مسئلت متعال خداوند درگاه از ، ادبی هاب خالقییت روند در روزافزون توفیقات

 .نماییممی

 التوفیق اهلل ومن

 ۱۳۹۹  ماه آبان

 فوالدی مهدی
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 1 دونیا

 دونیا یاالن عاقبتی                      دونیا دوالن بوشالیب یآ

 دونیا ساالن منزیل آخیر                    بیربیر یوروب اینسانالری

---------------------------------------- 

 قالدی مئلر گوردوم آنا                        قالدی نئلر سنده دونیا

 قالدی لر ننه اوغولسؤز                     چکیب داغ هی لره اوره

----------------------------------------- 

 دیم ائیله پوچ گئتدی عؤمور                   دیم ائیله هئچ بودونیانی

 دیم ائیله  کوچ سندن دونیا                  گچیتدیم گون یاما یاخشی

 گؤردوم

 گؤردوم دؤزونده اوبامین ائلیمن            باخیشن حیران چاقیندا باهارین

 گؤردوم گؤزونده باخاناندا بیرلحظه             گویلری ماوی چمنلری یاشیل

🌿🌿🌿        
 سینی پیاله چیچکلرین نارین              سینی شالله اوچایالرین آخان

 گؤردوم اؤزینده هرطرف دؤننده                سینی آالله اوداغالرین بیرده

🌿🌿🌿 
 ی یئللر اسن سازاخالری اسن        چؤللری گؤللو گئیینمیش الوان آل

 گؤردوم اؤزینده گؤزلین گؤردوگوم           تئللری سیه دن تیتره  سازاخالر

🌿🌿🌿 
 سین گولمه دییب گؤزللرین بؤیله         سین گلمه یازین یازگیال مهرآذر

 گؤردوم سؤزونده وئیرنده ساالمین     سین کلمه شیرین دانیشماقین شیرین
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 اوالیدیم آغاج

 قاالیدیم اوردا نیب یوره یئلیلن             اوالیدیم آغاج باشیندا بیرچشمه

 ساالیدم کولگه باشینا اونالرین            قوزوچو چوبان گلنده یورولوب

🌿🌿🌿 

 قوناقیم.آشنا چوبانالراوالیدی            اوجاقیم اوتوم یاناردی هرآخشام

 چاالیدیم بیرنی اونالرا قوشولوب             قوالقم دیشدی دونیادان بیلیدیم

🌿🌿🌿 

 اوالیدی ائلیم دورمده چیچک گول         اوالیدی یارپاقالرتئلیم یاشیل اول

 آالیدیم کونلون گوللرین لییب دین                  اوالیدی دیلیم آشینا ائلیمه

🌿🌿🌿 

 اوچایدی بیری گیزلنیب بیریسی      اوچایدی قونوب قوینومدا قوشالردا

 سوالیدیم منده اوگؤللرسوالندا          گؤللرآچایدی یوزایللیک اطرافدا

🌿🌿🌿 

 گؤزون اوقاش آخیشین باخیشین            اؤزون گؤزللریویاندا( مهرآذر)

 قیالیدم سجده بوالقا ائیلیب                اؤزون گؤرنده اوآینابوالقدا
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 دانالر منی ائل

 دانالر منی ائل اوچون اون یغیلیب     دیم بیلمه بیله جاوابین سؤزون چوخ

 دانالر منی یئل ایشیدیب آغزیمالن         سمیرسیز سیز سس پچیلدایام ایئر

🌿🌿🌿 

 قاردان سچیلمیربعضیسی نیه بس            باهاردان ایئر آلیر ذوق چیچکلر

 دانالر منی چؤل دره داغ جیشیب            هاردان اولمایا یم کاربنده گوناه

🌿🌿🌿 

 ائلیمی  آما آتمادیم اورهدن                ایلیمی بیرده گونومو ایتردیم

 دانالر منی تئل آقارمیش باشیمدا                   تئلیمی. قارا آقاتدی زمانه

🌿🌿🌿 

 ایالنالر منی چاالجاق بیل ایله                تیکانالر آلیبدیرآجی هریانی

 دانالر منی گؤل یاخاما آتیب ال               آنالر نه تیکان آنالماسا گوللر

🌿🌿🌿 

 پوزانمایم یاز یازینی یازان حاق          قازانمادیم آد یازحاییف( مهرآذر)

 دانالر منی دیل آغزیمدا اوچون اون    یازانمادیم من ایدیب سوزوسهو چوخ
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 کؤینگینه یار

 یارکؤینگینه بیرباخیم گئیت آستا        ساتاشدی گؤزوم کوینگینه گؤرجک

 کؤینگینه تور توخونوب ایپکدن          دوشدو کؤنلومه چیچگی داغالرین

☘️☘️☘️ 

 آیدا گوریدیم سم گؤرمه ده گونده            چایدا چیمنده گؤریدیم سنی من

 قارکؤینگه دوشوبدی بس دئدیم             یایدا کوینک یاراشیربو گوزل نه

☘️☘️☘️ 

 دینی ایمانی گئدیری گورنین        چینی چین دوروب اگنینده کوینگین

نار جا دوال  مینی عاشئئئیقلر دالین
 

 خارکؤینگینه سارماشا چوخ قویما    

☘️☘️☘️ 

 گئیدنی گلیب ائدیر حیران بؤیله          بدنی شوخ اول میسن بسله هاردا

 کؤینگینه دار یاراشیر اندام گؤل           یئمنی یاقوت گردنین خالالرین

☘️☘️☘️ 

 بؤینونا دوال قولالرین ایسته سن         دونونا باخدی اوتانجاق «مهرآذر»

 کوینگینه  نار قوجاغدا بوکموسن         قؤینونا سین باخا محرمی نا قویما

☘️☘️☘️ 
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 آنا

 دیم بیلمه بیله قدرینی سنین من                 آنا دویونجا اوزامان کی حاییف

 دیم بیلمه گوله دینلییب سنی من            وعده گؤلدورن ییب دینله منی سن

🌿🌿🌿 
 یاغیش قار یاغار باشیما بیلمزدیم               قیش اوالربیرده بوباهار بیلمزدیم

 دیم بیلمه بؤیله بافاسین دونیانین            تانیش دوس باخارمنه یاد بیلمزدیم

🌿🌿🌿 
 قولالری ایپک بوینوما دوالیدین           کولالری چیچک لرقوینوندا کؤرپه

 دیم بیلمه گله دالینجا آغالدیم            یولالری گلمز اوگئدر گئتدین سن

🌿🌿🌿 
 نوباتیم قندیم نوغولوم شکریم                حایاتیم شیرین منیم سن آناجان

 دیم بیلمه دیله منی هی دوتایدین                بایاتیم حزین اوالیدین اونداکی

🌿🌿🌿 
 قناتیم ام چشمه بیرزامان سنیدین                   باغاتیم باغیم منیم سن آنا آی

 دیم بیلمه اؤله سنیله نیئه آخ            قاناتیم قولوم قیریلدی گئتدون سن

🌿🌿🌿 
 دینلیئیر آنا اوگی لیب کوره                     نیلیئر آدام آناسیز بیلمزدیم

 دیم بیلمه هله عالج بیر بودرده             گؤینویئر باشی باغرینین گاهداندا

🌿🌿🌿      
 تارالسی یازین سالیب یئر سانیرام                الیالسی آنا کونلومده(مهرآذر)

 دیم بیلمه سیله بوتوزو ایللردی            هایالسی قالیر اؤرکده توزباسیب
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 داغالر

 داغالر  تزه ارغوانین                    اولدو یئنه باهارفصلی

 داغالر بیزه اولون قوناق               گیداق دورون دئییم نئجه

☘️☘️☘️ 
 قوالقینا سوزدئییم توت                  سوراغینا داغالرگلدیم

 داغالر کؤزه قالیب نده                      بوالقینا گلیر قیز نه

☘️☘️☘️ 
 اوسته دوشین نم عطیرله              اوسته داشین قالخام دیدیم

 داغالر  دوزه  ایلییم سیر             اوسته باشین چیخام اوردان

☘️☘️☘️ 
 قایماقیندا یاقینداوار                     یایالقیندا آالچیقلی

 داغالر سوزه سوزه کهلیک               اوالقیندا گئدیر گوردوم

☘️☘️☘️ 
 تاال تاال لر بنوشه                    الال نرگیز هرطرفین

 داغالر بزه لرین زیروه                 خیاال مین سالدی منی

  ☘️☘️☘️ 
 چیچگینده  گؤردوم آری                 اتگینده  دئ مهرآذر،

 داغالر سیزه گللم قوناق              پتگینده باغالییب شان
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 داغالر

 داغالر گئجه سحرآخشام                             باشیزا من دوالنیم آی

 داغالر گئجه قاالرسیز سیز                      قورتوالرکن عؤموروم منیم

          🍃🍃🍃 

 الیننن گوز مییب اینجی                          گوزالیننن گئدن گلیب

 داغالر نیچه اولور یاشیز                         ازالیننن دیم بیلمه هئچ

           🍃🍃🍃 

 دومانینا  اوشاختالی                          بورانینا گیردیم قیشدا

 داغالر نئجه سیزدوزورسیز                           آنینا هر دیم دؤزنمه

        🍃🍃🍃 

 ساخالیین سیز آلتیندا قار                      یوخالیین گاه نی بنوشه

 داغالر گئجه اولسون سحر         ن               قوجاخالی باقرینیزدا 

             🍃🍃🍃 

 یاغیشیندا وار قاریندا                       قیشیندا یا یاز( مهرآذر)

 داغالر هئچه گئده عؤمؤروم                    قارقیشیندا بودور قورخوم
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 آراز خان

 اوالیدی یول ائللریمه                          اولمویایدی کئشگه آراز

 اوالیدی کول یوالریندا                       اؤزرلیکدن چیچکدن گؤل

🌿🌿🌿 

 آراز. آخان آیریلیقدان                           آراز بوخان خانیدی نه

 اوالیدی چؤل داغیلیب کاش                           آراز باخان  اؤلدوزالرا

🌿🌿🌿 

 بوچایدا وار غمی هئجران                           فایدا نه آخ  آرازدا  بو

 اوالیدی سئل داشغین بیرجه                          بوتایدا هم اوتایدا هم

🌿🌿🌿 

 آزدیرانین بیزدن بیزی                        قازدیرانین کوکومیزی

 اوالیدی شیل بارماخالری                           یازدیرانین عهدنامه

🌿🌿🌿 

 چاغالینجا بؤیله آراز                       آغالینجا سن(مهرآذر)

 اوالیدی یول ائللریمه                          باغالینجا یولوموزو
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 اورگیمده

 اؤرگیمده یول سالگیالن دئییردیم             سئوردیم آرتیق اؤزومدن سنی من

 اؤرگیمده اول هرزامان هرساحات                 آرزیالرکیمی دوالنان کونلومده

     🌿🌿🌿 
 سن کؤمک آرخا اولماسا کومگیم            سن دیلک آرزی منه سن دئیردیم

 اؤرگیمده گؤل بئجردیم سئویوندوم       سن چیچک بیرگؤل قلبیمده سانیردیم

🌿🌿🌿 
 گؤزومی  گورسون میرگؤزلرین ایسته         اؤزومی گوردون فرقی نه رم گئده

 اؤرگیمده یول گوللری یوخ عیبی        سؤزومی  اکدیم اؤرکده تک گؤللر

🌿🌿🌿 
  تئکانا گئتدین قلبیمی واللهی               نیشانا ائتدین بیلمی سوزولن

 اؤرگیمده کول تیکاندان گوگئتدون          تیکانا دوندو هربیری سوزلرین  

 🌿🌿🌿  
 آشینا بیری اوالر دوست بیریسی         باشینا دؤنوم قوی اوتو دئدیم من

 اؤرگیمده بؤل دین ایله دردی سن           تانیشا دئییم دردیمی ک اوره بو

   🌿🌿🌿 
 اؤرگیمده داغ اوالر سوز قاالنار              اؤرگیمده آغ یازگیال«مهرآذر»

 اؤرگیمده سول آتدین تیز منی سن         اؤرگیمده ساغ ایستردیم سنی من

 

 

 



 سیائللر نغمه ■ 16

 

 چیچک غآ

 گؤزلدی آغی گؤللرین گؤردوم من         قارشیما چیخدی چیچک آغ بزنیب

 گوزلدی  چاقی سئحرین آخشامنان          بیلدیم سحری ساتاشدی گؤزلریم

🌷🌷🌷 

 بزگی. ویریب اؤزونه گوللردن             چیچگی آغ بو یاشاسین ایشاهلل

 گؤزلدی داغی سن گزه بویون قول           گویچگی بؤیله تاپاسان جاوانکن

  🌷🌷🌷  

 گولدو؟ ال گوز بو دئمیشلر ارغوان      گؤلدو؟ گؤزل یا گؤزلدی بوچیچک

 گؤزلدی طاغی بوستانین قوینوندا          گؤلدو گوزل نه دانیشیب ایالهی

🌷🌷🌷 

 لیلی گلیبدی مجنونسوز ساندیمکی             خیلی یئرینده دوالندی خیالیم

 گؤزلدی ساغی نوماسینین آما       میلی سوالدی دوروب کژ موختصر

🌷🌷🌷 

 دیر بندی باغی اؤرگینین کیمن      دیر باغی کؤنول گؤردوگون«مهرآذر»

 گؤزلدی طاقی قاشالرینین قارا    دیر داغی سینه اوچون سن گوزو قاش

🌷🌷🌷 
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 کؤچؤرلر ائللر

                   🌻🌻🌻 
 دیر فصلی خزان قویمایین سیزاهلل

 کؤچورلر ائللر داغالردان یغیشیب

 سونبوللر سوسن بنؤشه نسترن

 کؤچورلر گؤللر گؤروشوب بیر بیربه

                   🌻🌻🌻 
 یوردالر قالیب بوش چوبان خان کؤچوبدی

 اوتالر قورویوب چمنلر سارالیب

 اودالر دی سونوب الر اوجاق اولوب کول

 کؤچورلر کؤللر یئللره قاریشب

                    🌻🌻🌻 
 قوشالر قوزوالر قاطارا دؤزولدو

 قوشالر کی گؤیده دورناالر کی گؤیده

 بایقوشالر بیته یئرینده قورخورام

 کؤچورلر چؤللر دره داغ قالیب بوش

                     🌻🌻🌻 
 سازاقالر اسیر یئرینده یوردالرین

 بوالغالر یازیق آغالییر قالیب تک

 اوجاقالر سونوب بایقوشالر بانالیر
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 کؤچورلر یئللر کوللره بویانیب

                    🌻🌻🌻 
 سی خانه اوبر گؤزللرین هانی

 سی نیشانه یوخ آالچیق یخیلیب

 سی شانه قالیب بیرینین دئییللر

 کؤچورلر تئللر قارا اول( مهرآذر)

                     🌻🌻🌻 
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 دونیا بو آجیدی نه آلاله آمان

 دی یئمه وارین بیری  دونیادا بو

 دونیا بو آجیدی نه آلاله آمان

 دی یئمه بارین سالدی باغ بیریسی

 دونیا بو آجیدی نه آلاله آمان

 وار جاهی وار جاللی بودونیانین

 وار شاهی وار اربابی وار یوخسولو

 وار آهی وار یاشی گؤز مظلومالرین

 دونیا بو آجیدی نه آلاله آمان

 وار گوزو سئحیرلنمیش گؤزللرین



 19 ■سی ائللرنغمه

 

 وار کوزو اورئیینده بیلیر نه کیم

 وار سوزو یازیلمامیش واراق مینلر

 دونیا بو آجیدی نه آلاله آمان

  قالماقا دونیادا بو گلیب بیری

 سالماقا ایوان قصیر بیلمیر خوشدو

 آلماقا جاندان روحو وار عزرائیل

 دونیا بو آجیدی نه الاله آمان

 

 وار ائؤزو جوره نئچه بودونیانین

 وار دؤزو وار سی دره وار سی تپه

 وار دؤزو وار یاالنی وار ائیریسی

 دونیا بو آجیدی نه آلاله آمان

 چوخ واری بیریسینین یاز«مهرآذر»

 قارنی ایچیب شوکوریئییب مینلر

  واری چوخدو ایشی سیده نئچه توخ 

 دونیا بو آجیدی نه آلاله آمان یوخ
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 پولدو،، ،،دئییللر

 گدانین شاهین یوخسولون وارلینین

 پولدو دئییللر لذذتی آغزینین

 قویساالر فرقی نؤکره اربابال

 پولدو دئییللر عللتی اونوندا

 ناداریدی دار آدامین پول قارا

 یاریدی گوزل ایستگی سئویگؤسؤ

 اعتباریدی اومودو آرخاسی

 پولدو دئییللر دؤلتی آدامین

 ارزیشی اولماز سؤزونون کاسیبین

 کیشی آدامی ائیلیئر پول قارا

 هرایشی دء دء دونیادا گورر پول

 پولدو دئییللر قودرتی کیشینین

 آقا اوالرال مجلیسده پوللوالر

 آیاقا قالخار اومجلس گلنده

 بوجاقا دالدا سیغینار پولسوزالر

 پولدو دئییللر معرفتی اینسانین
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 قوجالماز آرتیق دونیادا دولتلی

 آلماز اوجادان ساالمین کاسیبین

 قالماز کیمه هئچ دولت وار «مهرآذر»

 پولدو دئییللر شوهرتی دونیانین
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 گوردوم

                      🌻🌻🌻 
  دوالنیردیم شهریستاندا

 ومگؤرد بیرتاماشا گؤزل

 قاتالمیشدی کیپرییگین یار

 گؤردوم قاشا قایتارمیشدی

                       🌻🌻🌻 
 یاتیب چین چین تئللر سیئه

 قاتیب اؤزو شاید دئدیم

 آتیب ایله روسرینی

 گؤردوم باشا بیلدن یاری

                       🌻🌻🌻 
 باری باقچا. قوجاقیندا

 یاری بیله مز ایسته کیم

 ناری اوستن کوینگین تور
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 گوردوم قوشا سینده سینه

                       🌻🌻🌻 
 پری یادا حوریدی بو

 تری سوزور تئللریندن

 «مهرآذری» تانیمادی

 گؤردوم داشا دؤنوب اوره

                        🌻🌻🌻 
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 دانیشما چوخ

                      🌻🌻🌻 
 ایله پرهیز جاسوزدن بی

 دانیشما چوخ دانیشاندا

 اوزاتما چوپ یووایا هر

 دانیشما یوخ خبرین چون

                        🌻🌻🌻 
 هاوا  هاوا دانیشارسان

 یاوا بیرین یاخشی بیرین

 داوا  تاپار یئردن حاخ نا

 دانیشما قورخ وقالدان قیل

                        🌻🌻🌻 
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 یاراسی دیل وئیرما بیرده

 چاراسی یوخ گلسه لقمان

 آراسی بو اورگیمن

 دانیشما سوخ خنجرینی

                        🌻🌻🌻 
 اوالن عاقلی «مهرآذر»ای

 یامان  دئمز ساواشسادا،

 هذیان گوردون مجلیسده بیر

 دانیشما چیخ مجلیسدن او

                          🌻🌻🌻 
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 قوجایا گولمه

                  🌻🌻🌻 
 باشینا گلر قوجالیغا گؤلمه

 سن مه گولن سن گولرلر اوالر گؤن

 تئلینه قارا کول دوت اوچ گؤونمه

 سن مه بیلن هئچ آغارارکی ائیله

                   🌻🌻🌻 
 قوجاایئلنیب عؤمرونی اوزون اول

             لنیب دوئیمه بئ یاخاسی بیل ایله
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 دیلنیب حاقدان قالماسین ساالمات

 سن مه گلن بیر اونال سن عؤمورده

                   🌻🌻🌻 
 آشینا قاتار سو سویوق بوفلک

 قاشینا چیخار آغاریب توکلرین

 باشینا قاخماز اللرین تیتیرر

 سن مه سیلن هئچ بیرنینی ائلییب

                     🌻🌻🌻 
 حورمتینی ائل ساخال سن«مهرآذر»

 صداقتینی اورگینده بسله

 قضاوتینی جاوانین قوجیله

 سن مه بؤلن دوز ایلییب نصیحت

                      🌻🌻🌻 
17 

 دیر،، نیب ،،بزه

                   ☘️☘️☘️ 
 بیلدیم بیله من بزنمیسن ایله

 دیر نیب بزه ائل دیر بزنیب عالم

 اوسته صندلین یاریسی نین گئجه

 دیر نیب بزه لعل دیر بزنیب گوهر

                 ☘️☘️☘️ 
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 قمردی شمسی سی شؤله جامالین

 کمردی اینجه معتدیل اندامین

 بسردی کاکول اوتویزتئللرین

 نیبدیر بزه تئل کاکولو دئمکدن

                       ☘️☘️☘️ 
 قیز آ دوالنیم باشینا ویئر ایذن

 کاغیذ سینن آق قلمدی قاشالرین

 آغیز دیر الله یازیم توت اوستونه

 دیر نیب بزه گول بورونوب دوداقالر

                ☘️☘️☘️ 
 یاناقی آلدی آلمادان «مهرآذر»

 قاباقی اوقاش سالالنیب اوال حایف

 قولباقی قولدا تلفونو الینده

 دیر نیب بزه اَل نیبدیر بئزه قولالر

                   ☘️☘️☘️                                   
                                      «مهرآذر»

 روحی حسین
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 داغالر

                      🌿🌿🌿 
 دوالنیم من باشینا توت

 داغالر پیریم ام عابیده آی

 گورسئم گلیب دئییردیم هی

 داغالر  وئریم اَله اَل بیر

                         🌿🌿🌿 
 بوالقالر قوم یانیندا بیر

 سازاقالر اول یورقان منه

 چاقالر یاتان گلدیم هاچان

 داغالر  یئریم یاسدیغیم اول

                      🌿🌿🌿 
 لر نسترن فصلی باهار

 لر یاسمن آچسین گول قوی

 لر چمن گؤی تئللریندی

 داغالر هؤریم داراییم توت

                        🌿🌿🌿 
 مرم گلن اوالر گؤن بیر

 مرم وئرن ساالم سیزه

 مرم گؤرن گلیب اؤلسم
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 داغالر دیریم گزیر ایندی

                           🌿🌿🌿 
 چاقالر گلن اوباالر ائل

 آغالر گوزون گولر اؤزون

 داغالر اوره تک«مهرآذر»

  داغالر گیریم قوینونا آچ

.                                   ، 🌿🌿🌿 
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 بیل قدرینی نفسین هر

                             🌷🌷🌷 
 بیله بیله دورقاچ قوخما

 بیل قدرینی نفسین هر

 سئله دونسون بدنده تئر

 بیل قدرینی نفسین هر

                            🌷🌷🌷 
 آندا وئیررم سنی اوغول

 اوقیالندا چکمه نفس

 یاندا دورباخ چکسه بیری

 بیل قدرینی نفسین هر

                           🌷🌷🌷 
 خوشونا چوخ ائیرگلسه
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 بوشونا چک دولدورب سو

 اوقوشونا قوشولما سن

 بیل قدرینی نفسین هر

                          🌷🌷🌷 
 بیلمز چوخو قدرین نفس

 اؤلمز آدام سومیر یاوان

 گلمز بیرده گئدسه نفس

 بیل قدرینی نفسین هر

                            🌷🌷🌷 
  حایاتیندی سنین نفس

 باغاتیندی باغین همده

 نوباتیندی قندین بیرده

 بیل قدرینی نفسینین

                            🌷🌷🌷 
 ساخالر دیری سنی نفس

 یوخالر سنله یاتیب سنله

 یوخالر اؤلوم گئدسه اما

 بیل قدرینی نفسین هر

                            🌷🌷🌷 
 قاچ چؤللره دور«مهرآذر»

 قاچ  لره تئل داغالرا چیخ
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 قاچ یئللره قات نفسین

  بیل قدرینی هرنفسین

                            🌷🌷🌷 
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 اولسون ایل بیر دؤز

                  ☘️☘️☘️ 
 داریخما یولداش قورتولماسا ایللر

 اولسون ایل بیر تئز عؤمؤرون نیلیرسن؟

 سئویسن کیفی اَن ایچینده ایلین یوز

 اولسون بیرایل اؤز دونیادان الینی

 

                   ☘️☘️☘️ 
 سن دین ایله کوچ دونیادا بیل ایله

 سن دین ایله هئچ گؤنلرین ایله کئیف

 سن دین ایله پوچ گونده اوچ ایلی یوز

 اولسون یوزبیرایل عؤمور بو نیلیرسن

 

                 ☘️☘️☘️ 
 سرسبیل آب جننتده سون ایسته

 ایل بیر اولسون قوی هرگؤنون توت اوروج
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 دریل قوخمااؤل یول نئچه بیرگونده

 اولسون ایل دؤزبیر ساحادین تلئسمه

                ☘️☘️☘️ 
 داغال اؤرگین الیندن زامانین

 باغال داش یول بیر یئرینه قیر چک یا

 آغال اؤزینه دی اؤزگه دونیا بو

 اولسون بیرایل دوز یاناقدان گوزیاشین

              ☘️☘️☘️  
 ایله عبادت بیرمدت «مهرآذر»

 ایله زیارت لردن اوره خسته

 ایله سیماجت آلالها یالواریب

 اولسون بیرایل اؤز درگاهینا چئویر

              ☘️☘️☘️ 
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 آتماز

                    ☘️☘️☘️ 
 تورپاقین اؤپئر یئن ایسته وطنی

 آتماز داشینی کسسئگین سیندیریب

 باغرینا باسار ائللرین ایستیب

 آتماز باشینی دئسه جان ائللری
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                    ☘️☘️☘️ 
 دلی بیریسی  عاقیللی مینیسی

 ولی یوخ دلی کار حیله عاقیللی

  ساخالرتورلی ساخالیان اوزوگون

  آتماز قاشینی اوزوگون چاغاردیب

                  ☘️☘️☘️ 
 سؤیمز اؤزینی ایستئین وطنین

 سؤیمز سوزینی عالوه اوزوننن

 سؤیمز دیزینی سایاقی دئوه او

 آتماز باشینی قوپاریب دیلینی

                      ☘️☘️☘️ 
 اؤیوب اؤزونو اوالدی وطن بیر

 دؤیوب دؤشونه الینی هرزامان

 سؤیوب وطن بیر آغالییب بوشونا

 آتماز یاشینی زونون گو یاالننان

                   ☘️☘️☘️ 
 وارلی دئیللر دیندیرمز یوخسولو

 کارلی وارلی اینجیتمزاو قونشوسون

 بیبارلی آشی گئتدی آش قونشو آل

 آتماز آشینی قونشوسونون قونشو

                 ☘️☘️☘️ 
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 تاجی باشیوین بووطن«مهرآذر»،

 باجی. بیریسی بیرقارداش بیریسی

 آجی   زهردن وار دیلی بیرینین

 آتماز قاشینی  اوتان هر آجینی

                     ☘️☘️☘️ 
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 دی سه گولوم

                                  🌿🌿🌿 
 قارشیما چیخیب هایاندان سحری

 دی سه گولوم تئل ساری بیر بیلئمه

 کمرلی اینجه تاماشالی تویز

 دی سه گولوم بئل اینجه بیر گورنئجه

          🌿🌿🌿 
 حرکتدی خوش مک ایله تبسسم

 برکتدی بیر گولوشو سحرین

 گتدی گولوش بیر دوداقیما گولوب

 دی سه گولوم ائل دئدیم من گولدو او 

                🌿🌿🌿 
  گؤلدو دسته بیر باغالییب ساچالرین 

 کؤنولدو خسته باخیشلیدی خومار
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 گولدو اوسته یول اومنه گورجگین

 دی سه گولوم گول دسته بیر کی ساندیم

                  🌿🌿🌿 
 گلدی هایاندان بوگوزل دیم بیلمه

 گؤزلدی اؤزو اولسادا هرعیبی

 لعلدی یمندی دو دوداقالریاقوت

 دی سه گولوم دیل دوداقالردا احمر

                🌿🌿🌿 
 آیدی بیر دئدیم آچیلمیر اورگیم

 آیدی بو یئرده اولسا گونش گوئده

 قوالیدی قصدی باخیشالرین حاییف

 دی سه گولوم میل اؤرگیمه تاخیب

                 🌿🌿🌿 
 بو جکدی اَرین بیلمیرم اوراسین

 بو جکدی دئیین بیلمیرم اونودا

 بو جکدی سویون گؤلورهم سه ایندی

 دی سه گولوم بیل اؤزوده«مهرآذر»

                    

🌿🌿🌿              
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 دونیا

                      🌸🌸🌸 
 آجیسان هم سن شیرین هم

 دونیا سن نه بیلمیرم آخ

 یاشاییب هی بویو ایللر

 دونیا من نه قالیرسان سن

                      🌸🌸🌸 
 گوزلدی چوخ. طبیعتین

 ازلدی یا آخیردی دئ

 دوزلدی گوی یئر هاچاندان

 دونیا دئسن یوخدو بیلن

                       🌸🌸🌸 
 ایسترم چوخ سنی کی من

 تیکرم گوز وارلغینا

 کرم ایله منه دئدیم

 دونیا هن نه دیدین یوخ نه

                      🌸🌸🌸 
 چکیرسن هی چوخدور حیلَن

 ائوتیکرسن یخیرسان ائو

 اکیرسن غم بیچیرسن غم
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 دونیا نَدن غمدیر دَنین

                        🌸🌸🌸 
 دوتورسان دم بیزیلن گاه

 دوتورسان غم آتیرسان دم

 اوتورسان گاه دوتورسان گاه

 دونیا بدن مینلر دون اؤد 

                      🌸🌸🌸 
 وار یایین هم وار قیشین هم

 وار آیین هم وار اولدوزون

 وار چایین هم وار داشین داغ

 دونیا یمن یاقوت داشی

                      🌸🌸🌸 
 چوخدو آرزی یاز«مهرآذر»

 یوخدو چاتان  آرزیسینا

 توخدو بیری آجدی بیری

 دونیا یئتن آرزیسینا

🌸.                          🌸🌸🌸 
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 آنا

                ☘️☘️☘️ 
 یادیما دوشور زحمتلر چکدیگین

 آنا تاوانیم طاقتیم کسیلیر

 الیمدن گئدیب گونلر او کی افسوس

 آنا دوالنیم باشینا نئجه من

                ☘️☘️☘️ 
 دئمدیم عیان.  سنی من ایستردیم

 دئمدیم جان بیر سنه من دئدین جان

 دئمدیم قوربان سنه من نیئه آخ

 آنا قوربانیم دفعه مین اوالردین

                 ☘️☘️☘️ 
 اولدو بشیگیم قوجاغین زمان بیر

 اولدو اشیگیم ائویم هم بشیک او

 اولدو کشیگیم آنا بیر جن صوبحه

 آنا اوزامانیم گئدیب اوال حاییف

                  ☘️☘️☘️ 
 آنا آی سنی سئسلدیم عؤمور بیر

 آنا سای حاق بوینوما قویمیسان

 آنا پای وئیردین جانیمی جانیندان
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 آنا جانیم بو چیخایدی سنسیز کاش

                 ☘️☘️☘️ 
 دنه آغ سنین ساچالرین دوالندا

 دنه دنه من اونالری  اؤپردیم

 سنه من ایئر ایلسئم حورمت آز

 آنا گومانیم منیم، آی باغیشال

                  ☘️☘️☘️ 
 ننه چاغیردیم واختالری یوروالن

 منه گتیردین لر تیکه نیسگیل سن

 سنه دئیردیم دردینی ک اوره من

 آنا درمانیم طبیبیم منیم سن

                     ☘️☘️☘️ 
 محبتین وار قلبیمده اؤلونجه

 محنتین غمین حیاتیمین چکدین

 زحمتین آنا ایتیردین «آذر مهر»

 آنا یانانیم حالیما یوخ سنسیز

                   ☘️☘️☘️ 
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 بو گؤیچکدی نه

                    🌷🌷🌷 
 گوردوم بیرگؤزل دفتری قولوندا
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 بو تکدی آلاله گوزللیکده دئدیم

 ال ال نسترن بنؤشه  یاناقالر

 بو چیچکدی یا بو گولدو سن گوره

                     🌷🌷🌷 
 دی یاسمن چون قاشیندا تئللری

  آتمازکمندی بوینوما شوکور چوخ

 قندی  چایمین دوداقالر انناب او

 بو گویچکدی نه گوزلدی دی قشه

                      🌷🌷🌷 
 نظامینا بو یارادانین احسن

 اندامینا اؤز گوزل بو یاراشیر

 کامینا چکسین آزقالیر گؤزلری

 بو چکدی ال نه گئتدی نه کونلومدن

                     🌷🌷🌷 
 دوزه؟ دیر چیخیب جئیراندی ائیرسه

 گوزه؟ خومار اول چکیب کیم نی سورمه

 موجوزه یادا یوخودو بیر یادا

 بو بیرملکدی دیر انیب گوئیلردن

                     🌷🌷🌷 
 بوخونا بویا اوالر مایل گورن

 یوخونا گئده یوخ جورعت آدامدا
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 توخونا قویما بدنظری آلاله،

 بو یاایستکدی آرزیدی کونولدو

                     🌷🌷🌷 
 اخالقینی بیل گوزلین«مهرآذر»

 قاباقینی قاش سالالمیر گورگیله

 یاناقینی گول دیلبرین دئمه چوخ

 بو بیرچکدی تئل گوزل نه ظالیم دئ

                      🌷🌷🌷 
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 گلر هاچان  دورناالریم

                           🌿🌿🌿 
 سحر بویون دئدیم ائله

 گلر ،هاچان دورناالریم

 خبر خوش بو ئییمده اوره

 گلر ،هاچان  دورناالریم

                          🌿🌿🌿 
 تئللی قیزیل  دوناالریم

 دیللی شیرین بیربیریندن

 گوللی للی آ  قانادالری

 گلر ،هاچان دورناالریم

                         🌿🌿🌿 
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 اوزاقدان یا یاخیندان یا

 بوالقالردان  دورو دوم او

 اوداغالردان قارلی آشییب

 گلر هاچان ، دورناالریم

                           🌿🌿🌿 
 تَپرم  اَل اورئییمه

 سَپرم دَن گلیر گورسم

 اؤپرم من آیاقالرین

 گلر ،هاچان دورناالریم

                            🌿🌿🌿 
 سئراالنیب دورناالریم

 آراالنیب آزیب چوخدان

 یاراالنیب  کلری اوره

 گلر هاچان  دورناالریم

                          🌿🌿🌿 
 آشا آشا داغالر قارلی

 قیلداشا قاه  قاطارالنیب

 باشا چاتیب ، صبریم داها

 �🌿�        ��                             گلر هاچان دورناالریم

 داشلی یولالر یاز «مهرآذر»
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 یاشلی. گوزو دورناالریم

 قاشلی قلم  تئللی سیه

               گلَر هاچان دورناالریم

                         🌿🌿🌿 
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 اؤلدورور منی

                     ☘️☘️☘️ 
 دره داغ منه ایلئییر قاباق قاش

 اؤلدورور منی چؤللر بو صحراالر

 دیم بیلمه بیله دردینی گؤللرین

 اؤلدورور منی گوللر بو چیچکلر

                   ☘️☘️☘️ 
 یوخ سؤزوم اونا تیکاندی تیکانالر

 چوخ مین تیکاننان سی طعنه گؤللرین

 اوخ بیر بیری هر قلبیمه سانجیلیب

 اؤلدورور منی سؤنبوللر سوسنلر

                   ☘️☘️☘️ 
 ازله بوندان ایل نئچه گئدیرم

 گوزله گئچن دن کونلؤم سیرائدم

 خزله  بوکدو لر کولک هامیسین
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 اؤلدورور منی یئللر او آپاردی

                   ☘️☘️☘️ 
 آغالرام اونا گؤرجگین گوزلی

 داغالرام اورک گوروب دن تئلینده

 آیاقالرام  غم یولوب غم کؤنلومده

 اؤلدورور منی تئللر او آغاران

                    ☘️☘️☘️ 
 ائلیمین قالیب ده اوره دردی مین

 دیلیمین واردی ایرادی عیبی نه

 فیلیمین گوردوز دیلیمن رجورهه

 اؤلدورور منی بوائللر آرخاسیز

                      ☘️☘️☘️ 
 یادیما دوشور قبیرده اؤلماقیم 

 دادیما چاتسین دا قارانلیق کیمدی

 آدیما منیم باخار کیم«مهرآذر»

 اؤلدورور منی ایللر. او اوگونلر

                        ☘️☘️☘️ 
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 اولمادی لیاقت

                         ☘️☘️☘️ 
 نیئه؟ گوزل آی، بیلمیرم 
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 اولمادی لیاقت بیزده

 سوزه باخمادین دئدیم ها

 اولمادی لیاقت سؤزده

                         ☘️☘️☘️ 
 جان دئیئردیم چاغیرسایدین

 یان اؤزوی دین ایله سن

 یامان اولدو،داشدان اوزوم

 اولمادی لیاقت اؤزده

                          ☘️☘️☘️ 
 سوزلرینه ، گوزتیکئردیم

 گوزلرینه ، لنمیش سورمه

 دئنیزلرینه اوماوی

 اولمادی لیاقت گؤزده

                        ☘️☘️☘️ 
 سینا آیری قوشولدون، نه

 سینا آیری ، اؤرکلری

 سینه ائیری دوزونه، باخ

 اولمادی لیاقت دوزده

                      ☘️☘️☘️   
 قالدی ایزی گئددی بیری 

 قالدی سوزو داشیمدا یاد
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 قالدی کوزو یاندی، اورک

 اولمادی لیاقت کوزده

                         ☘️☘️ 
 غزل شعئر یاز «مهرآذر» ای

 خزل اولدو باهارعؤمروم

 گوزل آما سینادیم، چوخ

 اولمادی لیاقت سیزده

 «مهرآذر» ️✍
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 سیز سن

                      🌻🌻🌻 
  دئدین گلسه یوخو سنه

 سنسیز اؤلوم گلسین منه

 اولدو یاالن بیر بیر سوزون

 سنسیز ظولوم اولدو منه

                        🌻🌻🌻 
 قهر گلدی لندیم خسته

 زهر اولدو یوخوم شیرین

 خبر مندن دوتمادین هئچ

 سنسیز گؤلوم اؤلمیشدیم من

🌻🌻🌻 
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 لنسین ایئه منی اؤلوم

 لنسین کولگه اوسته باشیم

  اَلنسین قوی وئیرما اَل سن

 سنسیز کولوم اوسته باشیم

                      🌻🌻🌻 
 گؤزوم جانیم دئیردین هی

 دؤزوم. اولماز بیرگونووا

 اؤزوم گوردوم ایندی آما

 سنسیز ایلیم آییم گئچیر

                         🌻🌻🌻 
 اوالیدی ساز کئفیم سنله

 اوالیدی آز م غوصسه غمیم

 اوالیدی یاز کونلوم قیش بو

 سنسیز دیلیم دانیشسین نه

                          🌻🌻🌻 
 یانا کیمدی«مهرآذره»

 جانا دئسین دئینده آخ

 آنا یازیق گئتدین هارا

 سنسیز گولوم دئیم نئجه

                            🌻🌻🌻 
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 منه گولورسن اوچون نه

                     🌷🌷🌷 
 آلدیغیم آغرین دوالنیب باشینا

 منه گؤلورسن اوچون نه گؤروم دئ

 دوالنیر نلئر قلبینده بیلمیرم

 منه گؤلورسن ایچین یا یاالن یا

                       🌷🌷🌷     
 گؤررم سین گؤزللرنئچه تک سنین

 هؤررم داراییب ساچالرین کونلومده

 وئررم ساالم گاه وئرللر ساالم گاه

 منه گولورسن بوگون سن بیرفقط

                      🌷🌷🌷 
 هارا هاردان گور چکیب کیپریکلرصف

 نارا قوینوندا ساتاشدی گوزلریم

 دارا منی چک زولفونده اولماسا

 منه گولورسن دویون سال بوینوما

                     🌷🌷🌷 
 باتیر یاناقالر گوزل آی گولدوکجه

 چاتیر باشا باش قاشالرین اوشاهمار

 خاطیر دکی نه قالیبدیر حورمت نه
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 منه گولورسن یون باشیم اولوبدیر

                    🌷🌷🌷 
 دئیرمنه گوز گولئرم دئمیرسن

 دئیرمنه سوز قوجایام من یادا

 منه دئیر تیز جاواننان واردی سوز

 منه گولورسن اؤزون چوخ هرکسدن

                     🌷🌷🌷 
 اولدوم موقییت گولدون دئ «مهرآذر»

 سولدوم قیزاریب اولوبان موقییت

  دولدوم دن اؤره شاداولسام موختصر

 منه گؤلورسن سئؤیون سن بوسوزه

                     🌷🌷🌷 
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 ،،آتادی،،

                          🌻🌻🌻 
 اله دوشمز آتا اوغول

 آتادی بیل قدیرین بس

 اولسا غمی ئیینده اوره

 آتادی گؤل دانیشدیر گئت

                          🌻🌻🌻 
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 دایی عمی طایفادی ائل

 تایی اؤزگه اولماز دء دء

 سایی حاقی وار بوینونندا

 آتادی اؤل اؤل گیت دئسه

                        🌻🌻🌻 
 سؤزونه باخ قوجالسادا

 اؤزونه گلمه آماندی

 گؤزونه باش یتیش اؤزون

 آتادی سیل باشین اؤستو

                         🌻🌻🌻 
 سان باالسی آتا اوغول

 سان قاراسی گوزلرینین

 سان عصاسی گؤنده یامان

 آتادی گل سون گئت هارا

                           🌻🌻🌻 
 اولسا کامان قددی الیف

 اولسا یامان گوندن گونو

 اولسا گومان پیسدی دئمه

 دی آتا بئل ده ائیریلسئه

                         🌻🌻🌻 
 یازنصیحت «مهرآذر»ای
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 حورمت اولسون آتاالرا

 مننت وئیرسا آتایا کیم

 آتادی ائل سنی قینار

                            🌻🌻🌻 
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 منی سالدین آیاقالرا

 میروت به آی اینصاف، به آئ

 منی سالدین آیاقالرا،

 ،بودورهممت قیسمت بودور

 منی سالدین آیاقالرا،

 اؤزدن منی گئچ دئدیم ئه

 گؤزدن آخیر سالدین آما

 دوزدن نئجه مئ؟ بیلیرسن

 منی سالدین آیاقالرا

 قاشا گوزه اولدوم حیران

 تاماشا هی سنه قیلدیم

 قوشا دئدین ، یاشایاریق

 منی سالدین آیاقالرا،

 یامان نئجه ، اولدو اوزون
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 ناگومان چوخ اولدوم، سندن

 اینان ائدیب دوراق، دوراق،

 منی سالدین آیاقالرا،

 بؤیله ندن دیم بیلمه هئچ

 دیله گئتدین«مهرآذری»

 بیله بیله اؤزونده، سن

 منی سالدین آیاقالرا،

 35 

 یایالق

                        🌻🌻🌻 
 اؤترو سندن آرزیالردیم

 یایالق چؤله بیرگؤن چیخام

 اولدو نیسگیل اورئییمده

 یایالق بؤیله گؤردوم سنی

                         🌻🌻🌻 
 داشالر داغالر پاییزالییب

 قاشالر قلم لییب اییله کؤچ

 باشالر یاشیل یازا قالدی

 یایالق گؤله گلسین بیرده
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                         🌻🌻🌻 
 خانالر هانی لر بئ هانی

 اوچوبانالر اوقوزوچو

 بانالر بایقوش یوردالریندا

 یایالق دیله گلیب قوشالر

                        🌻🌻🌻 
 بوالقالرین قالیب یالنیز

 اوجاقالرین دی داغلیب

 آیاقالرین قارانقوشالر

 یایالق کؤله بلئشدیریر

                         🌻🌻🌻 
 قوخو ایئی یوخ گؤللرین

 یوخو گؤرور لر بنؤشه

 اوخو بولبول دئییم نئجه

 یایالق گؤله یوخ گومانیم

                         🌻🌻🌻 
 یئللر اسیر«مهرآذر»ای

 گؤللر هله سوزالیبدیر

 ائللر بیزیم چیغلی آال

 یایالق ائله ائلدن کؤچؤب

                           🌻🌻🌻 
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 فورمادی آیری

                   🌿🌿🌿 
 نی چکمه بیرجوت گئیمیسن گوزل آی

 فورمادی آیری آیاقیندا چکمه

 آچیر چیچکلر کیمی یاز گؤلنده

 فورمادی آیری دوداقیندا گؤلوش

                    🌿🌿🌿 
 آال گؤزلرین قارادی قاشالرین

 الال نسترن چیخیبدی اوزوندا

 ماال بر  منی اؤلدوره آزقالیر

 فورمادی آیری یاناقیندا الله

                      🌿🌿🌿 
 یانا یان باخیر دوزولوب کیپریگین

 نشانا ائدیر باغریمی کیمی اوخ

 قانا قاالسان اؤلدوره قورخورام

 فورمادی آیری گؤزلرقاباقیندا

                    🌿🌿🌿 
 انار اوبیرجوت گؤرسنیر قوینوندان

 کنار ایلمه اؤربندین آماندی

 یانار نامحرم عشقینده آلیشیب
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 فورمادی آیری قوجاقیندا نارالر

                 🌿🌿🌿 
 پیتالشا قویما ساچینی گئت آستا

 قاماشا گوزوم قالیرحوسنونه آز

 باشا دوالنیم وئیر ایذن ائیلَن گل

 فورمادی آیری داراقییندا تئللر

                    🌿🌿🌿 
 ایله اندام گول بدنی وئریب پوز

 ایله ساالم بیر ه«مهرآذر» گئت گل

 ایله غوالم یا قاپوندا اؤلدور یا

 فورمادی آیری واراقیندا سؤزلر

                     🌿🌿🌿 
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 سین اینجیمه

                     ☘️☘️☘️ 
 مندن راضیام واللهی دونیادا

 سین اینجیمه ائل سین اینجیمه عالم

 دن سوزوم نقد دن اورئییم ساده

 سین اینجیمه دیل سین اینجیمه اوره

                   ☘️☘️☘️ 
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 وطندن دونمور بوقلبیم ییم نیله

 چمندن گؤلدن آلمیشام ایلهام چوخ

 مندن راضیام اولسام پیس ایئرسه

 سین اینجیمه گؤل سین اینجیمه تیکان

                  ☘️☘️☘️ 
 اولسون صداقت هامیدا دئیردیم

 اولسون محببت اورکلرده بوتون

 اولسون عدالت مولکونده طبیعت

 سین مه اینجی چؤل سین اینجیمه داغداش

                  ☘️☘️☘️ 
 سین اسمه اسسین یئللره دئییم نه

 سین کسمه مندن ساالمین دئینده

 سین کوسمه مندن سین گلمه قلبینه

 سین اینجیمه کول سازاقالر اسنده

                  ☘️☘️☘️ 
 دئمیشم جان من دئییب آخ ائللریم

 دئمیشم قوربان بویونا اوخشاییب

 دئمیشم بوهتان اولمایا«مهرآذر»

 مسین اینجی ائل سین اینجیمه طایفام
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 ،،آپاریرال،،

 اولون موغایات آماندی آدوسالر

 آپاریرال سوز اورهدن دئییللر

 یوخ ائدن اثبات ائیریسین یاالنین

 آپاریرال دوز سوزلری وارکی بو

 یانا یؤرولالر سوزلری دئییللر

 اینانا بیری چیخماقا آلتیندان

 دونا بیر آیری نی کلمه سالیرال

 آپاریرال بئز جیریلالر دن کلمه

 یاندا باخیری دوربدی بیریسی

 هایاندا اوسوز ئیر سویله بیریسی

 آندا گئدَک گل دئییرکی صاحاب سوز

 آپاریرال اؤز قاشیب بواؤزدن

 گلمیر ائولره دلمیر دام ساروقالر

 گلمیر خیبره خندقه ساواشیب

 گلمیر دفتره قاتیب اَل شوکور مین

 آپاریرال تئز دان گروپ سوزلری
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 آچیرال قاناد کیمی شعئرلرقوش

 اوچورال بیربیر هامیسی هاودا

 قاچیرال الدن قورتولجاق اورهدن

 آپاریرال اؤز شعئرلردن الینی

 دولو شعئریله پاتالییر اورییم

 سولو ساقیله ایتیردیم بوحالدا

 یولو سی چاره ندیر بس «مهرآذر»

 آپاریرال پوز اوخو یاز اولماسا
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 آرزیالر

 دیم بیلمه چاتا اوزاقدا آرزیالر

 قویدوم گوزومی جانیمی بویولدا

 سویوقا ایستی دایانیب داغالرتک

 قویدوم دؤزومی صبیری سینمده

 ظولومو چکدیم دونیادا موددت بیر

 چولومو تیکم دیم ایسته یول نئچه

 قولومو  بوخدو آرزیالرقاییدیب

 قویدوم بیزیمی اینیله الیمدن
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 شیرین آرزیالر آجیدیر بودونیا

 خاطیرین شیرین ایستردیم آرزینین

 یئرین قاچدیم ها دیم بیلمه یئتیره

 قویدوم ایزیمی یولالردا عؤمور بیر

 اویمادیم اؤزوم دالینی سوزون چوخ

 قویمادیم یئره آرزیدان اؤزومو

 دویمادیم  آما گولشدیم آرزیال

 قویدوم اؤزومی یئره من آخیردا

 نیازی رازی دیم ایله قدیر نه

 رازی اولمادی بیلمدن آلالهیم

 نامازی قلیب هرآخشام هرسحر

 قویدوم اؤزومی سجدیئه آغالییب

 اولمادی آی بیر آییمیز «مهرآذر»

 اولمادی یای هئچ دوالنیب کؤنلوم قیش

 اولمادی ارایه ائلیمدن یازگیال

 قویدوم سوزومی یادگار دن سینم
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 داغی آیریلیق

                         🌿🌿🌿 
 اولونجا داغ آیریلیغا

 اوالیدیم یول تابدانیب کاش

 واختا یانان اوجاغالریم

 اوالیدیم کول یانیب منده

                        🌿🌿🌿 
 ماقا پوله الری بویول

 ماقا چیله سو تؤزونا

 ماقا ایله سؤپورون سیل

 اوالیدیم یئل یاغیشلی بیر

                         🌿🌿🌿 
 اورگیمده بویدا اوزوم

 اتگیمده وار نیسگیلیم

 کورگیمده تک چیچکلر

 اوالیدیم گؤل نارین نارین

                           🌿🌿🌿 
 قاباغیندا یولالرین بو

 بوالغیندا اوبامیزین

 قوجاغیندا بوالغالرین
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 اوالیدیم کؤل یارپیزالردان

                          🌿🌿🌿 
 اینتیظاردا قالیب گوزوم

 نوباهاردا چیخا گونش

 اوباالردا«مهرآذر»ای

 اوالیدیم ائل گئدیب منده

                            🌿🌿🌿 
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 اولمیشام یاد

 یاداولمازیدیم اوزگؤیئه قوشولوب

 اولمیشام یاد من یاداولوب کلر اوره

 آرادان گئدیب دوزچورک یئدیگیم

 یاداولمیشام من اولوب چؤرکلریاد

 

 ریر دؤنده قانا باغریمی بوگؤللر

 ریر دؤنده یانا اوزومدن اؤزونو

 ریر دؤنده هریانا منی دؤنؤرم

 یاداولمیشام من اولوب یاد چیچکلر
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 دیم گلمه خوش من گؤزونه کیمین هئچ

 دیم گولمه دئییب دونیادا دویونجا

 دیم بیلمه آما اولدو ضای امگییم

 اولمیشام یاد من اولوب یاد امکلر

 

 اَلیم باقالنیب دونورم هریانا

 ائلیم آرخام نه دایاقیم اولدو نه

 گولیم کیمیله دانیشیم کیمیله

 یاداولمیشام من اولوب یاد کومکلر

 

 سوزلولر شیرین سن گوره اولدو نئجه

 گوزلولر آال باخیشلی خومار اول

 اوزلولر ملک بیلمدن دونوبدی

 اولمیشام یاد من اولوب یاد ملکلر

 

 دانیش گول دوالن یادائلده«مهرآذر»

 تانیش قالماییب طایفا ائل یاداولوب

 باخیش مهریبان باخمارام باخسادا

 اولمیشام یاد من اولوب یاد ببکلر
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42           

 قارانقوشالر

 قارانقوشالر گئچن گوئدن

 ک گئده گئچیم منده گلین

 دیاریندان قورقولوقالر

 ک گئده اوچوم گیمله اؤره

 دان اویماقیم یورولموشام

 دان یایالقیم اؤلموش یاالن

 دان آیاقیم باقالنمیشام

 ک گئده آچیم آیاقیمی

 اوزاقالردان گلنمئرم

 سازاقالردان آلالم سوراغ

 بوالقالردان دورناگوزلو

 ک گئده ایچیم بیردویونجاق

 چؤللریندن یوردومیزین

 گوللریندن یاشیللی آل

 ائللریندن الشیم حاالل

 ک گئده کؤچوم اوبامیزدان
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 محببت یوخ «مهرآذر ای»

 طبیعت بو سیز محببت

 دولت وار بو الزیم نیئه

 ک گئده گئچیم دؤلتدن وار
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 جکدیر بیله کیم

                                🌿🌿🌿 
 اولمادی بیلن هارایین آیالرین

 جکدیر بیله کیم هارایین ایللرین

 بورویوبدی غم ئییمی اوره بوتون

 جکدیر بیله کیم هارایین ائللرین

                                 🌿🌿🌿 
 گؤللر دیئنده باشا باش گؤرورسن

 گؤللر  دؤینده بیربیرین بئلنچی

 گؤللر  ایئنده بوینونو کؤسوبن

 جکدیر بیله کیم هارایین گؤللرین

                                 🌿🌿🌿 
 قاباقیندا یئل دوراسان سحرلر

 هرسازاقیندا دئییر نه سن گوره
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 اؤزسایاقیندا قوپارسا طوفان یئل

 جکدیر بیله کیم هارایین چؤللرین

                                🌿🌿🌿 
 سونبوللر ساچلی یاشماقلی یاشیل آی

 چؤللر تاالنان دورناالر اوچان آی

 گؤللر قورویوب چیغشیرصؤناالر

 جکدیر بیله کیم هارایین گؤللرین

                                🌿🌿🌿 
 الال یاسمن قوینوندا داغالرین

 الال دؤنوبدی بولبوللر«مهرآذر»

 تاال تاال هی النیب خال گیم اؤره

 جکدیر بیله کیم هارایین دیللرین

                              🌿🌿🌿 
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 داغالر

                                     🌷🌷🌷 
 مرجان لعل آداشالری

 داغالر سوزوم دی وار سیزه

 اولماز دؤزوم اینسانالردا

 داغالر دؤزوم چوخدور سیزده
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                                   🌷🌷🌷 
 گئچدیم هاچان سیزدن داغالر

 ایچدیم گلیب بوالقیزدان

  سئچدیم سیزی حیاتیما

 داغالر اؤزوم دونیادا بو

                                      🌷🌷🌷 
 تزه چیخیب لرین الله

 گزه گزه اولدوم حئیران

 سیزه گللم قوناق بیرده

 داغالر گوزوم سیزده قالیب

                                       🌷🌷🌷 
 ویقاریز وار ازلیندن

 قاریز قاالر لرده دره

 کاریز صنعت دی یارادیب

 داغالر دوزوم دوزوم سیزی

                                     🌷🌷🌷 
 یادا دؤنوب آشناالریم

 یادا سالماز«مهرآذری»

 دونیادا بو ائلدن کس نا

 داغالر ئوزوم داها دؤنوب

                                     🌷🌷🌷 
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 داغالر

 ازلیندن یوخدو بیلن

 داغالر نئچه اولوب یاشین

 بولودالربن ائلییر سئیر

 داغالر گئچه اوستن باشین

 جؤشارسئللر فصلی باهار

 گؤللر لر بنؤشه آچار

 بولبوللر هی چکر حسرت

 داغالر سئچه دن گؤللرین

 داشلی ایچی سرین چشمون

 باشلی یاشیل صؤناالرین

 قاشلی قلم گلر دؤرنا

 داغالر ایچه دان سوالرین

 چؤللر دؤنر یاشیال آل

 یئللر اسر اوسته کوکسون

 ائللر گلن اویماق اویماق

 داغالر کؤچه بیرده قویما

 



 سیائللر نغمه ■ 66

 

 بوالغالر قوم یازدا آخار

 آخالر دوالر یارپیزیال

 سوراغالر یلره قیزگلین

 داغالر بیچه یارپیزیندان

 دومان آالر قایاالرین

 گومان یوخدو «مهرآذره»

 خزان اولوب عؤمرو باهار

 داغالر هئچه گئدر بیرگؤن
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 بوالق

 سیندن زیروه داغالر اوجا

 بوالق آخیر گوزل نئجه

 سولو سرین گوزلو، دورنا

 بوالق پاخیر چینغیلی داش

 بویون نئچه اوسته باشین

 تویون توتوب اوباالر ائل

 قویون سورو یانینا آل

 بوالق ناخیر گلسین چاغیر
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 قیلداشیر قاه کهلیکلرین

 داشیر آشیب اوتو بوالق

 آشیر داغدان الرین بولوت

 بوالق چاخیر شیمشکلرین

 تزه گوردوم آخالریندا

 گوزه دئییر چیچکلرین

 اوزه اوزه باشالر یاشیل

 بوالق یاخیر سؤرمه گؤزه

 ائلده بیزیم یاز «مهرآذر»

 دیلده شیرین گؤزللرین

 الده کوزه آخشام سحر

 بوالق باخیر گؤزینه اوز

 47 

 گتیر خبر یاردان منه

                                     🌿🌿🌿 
 سفره گئیت اوچ کهلیگیم

 گتیر خبر یاردان منه

 زهئره دونوبدی نانیم

 خبرگتیر یاردان منه
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                                     🌿🌿🌿 
 باشا چاتیب صبریم کهلیک

 قاشا چکیم وسمه گتیر

 آشا آشا قایاالردان

 خبرگتیر یاردان منه

                                       🌿🌿🌿 
 باغالر هاوا سحر بویون

 داغالر قارلی کسر یولو

 آغالر گوزو قاالر یارین

 گتیر خبر یاردان منه

                                        🌿🌿🌿 
 قهئر گلیر اولجاق آخشام

 سحئر اولمیر آغالییرام

 شهئر بیر نه قالسین کد نه

 گتیر خبر یاردان منه

                                       🌿🌿🌿 
 وزاری آه ایلرم چوخ

 باری گورم یاری نازلی

 تاری سنی کهلیک گوزل

 گتیر خبر یاردان منه

                                       🌿🌿🌿 
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 باشی بوالق قاال قویما

 دامداشی نه یوردو بیر نه

 داشی بوداغ بوتون آختار

 گتیر خبر یاردان منه

                                      🌿🌿🌿 
 سوزوم بودور«مهرآذرم»

 دوزوم یوخدور آیریلیقا

 گوزوم ایکی یولالردادی

 گتیر خبر یاردان منه

                                        🌿🌿🌿 
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 دی ده کت

 روحونا اینسان گولشانینا حیات

 دی کتده دوران باغیشالیان لذذت

 داغالر الاللی لی بنؤشئه گولو

 دی کتده ریحان قونچالی عطیر

 باغیندا نارلی هیوالی آلمالی

 بوتاقیندا گول بولبوللر اوخویار

 طاغیندا بوستان لر میوه شیرین اول
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 دی کتده بوستان شامامابسلییئن

 لی سئومه سازی آشیقالرین دا توی

 لی دوئیمه خوتو لری بئ لی بزه

 لی سورمه گوزو گلینلر ناقدالی

 دی کتده الوان اؤرپگی باشیندا

 قواقالر لراوجا مئشئه سئویودلی

 بوالقالر شئر شئر لر دره یارپیزلی

 قایماقالر یاغلی کره بال یمئلی

 دی کتده ائیران دن سرینله اؤره

 اوچارشاهبازالر سیرائدر سماده

 قازالر چیغیشار چاالخانارگؤللرده

 آوازالر اوخوش بولبوللر لی نغمه

 دی کتده ترالن تاماشالی تویز

 باغاتی باغی بئجرسین ائللریم

 حایاتی شانلی سورسونلر عؤمور بیر

 بایاتی قوشما یازار هی «مهرآذر»

 دی کتده مهمان دونیادا گونلوک بئش
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 سهندین

 شوهرتی شآنی آرخاسی اواالن

 سهندین ائلی سی قبیله داغالر

 لی نغمه ائللر دومانلیدی اوستو

 سهندین دیلی ماهنیسی شیریندی

                ☘️☘️☘️ 
 باشیندا چشمه کهلیکلری گوزل

 قاشیندا وسمه بوینوندا اشرفی

 داشیندا اوچار اوخویار اویناییب

 سهندین چؤلی صفالیدی عجب

                     ☘️☘️☘️ 
  گلر یازیالن گوزللر سهنده

 گلر نازیالن دوالنیب عشویله

 گلر قازیالن دوزولوب اوردگی

 سهندین گؤلی صوناسی یانیندا

               ☘️☘️☘️  
 یولو جاداسی هریانا آتیب قول

 دولو لرقاریالن دره درین او

 کولو بنؤشئه بیناوا سین نیله

 سهندین بئلی ائللره اولوب یول
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                     ☘️☘️☘️ 
 هایی اوجالدار بولوتالر ساواشار

 آیی همیده ائدر قارق گونو هم

 چایی بوالق قیخ دوشؤندن اوالر جار

 سهندین سئلی داشالرا داقیالر

                  ☘️☘️☘️ 
 بورانی چوخدو داغیندان ارزروم

 دومانی بتر دان قافالنتی دوشر

 طوفانی قوپار یئلین مه یئلین آغ

 سهندین یئلی کؤکسونده فیرالنار

                   ☘️☘️☘️ 
 چمنلری گوی آلیبدی سین دوره

 امنلری دوالنارسود ایچینده

 یاسمنلری تئل به تئل آچیالر

 سهندین تئلی بیرچئگی یاشیلدی

                      ☘️☘️☘️ 
 یاناقیندا آل آچاندا لر الله

 سازاقیندا مه ساالمین اوجالدار

 قوجاقیندا گؤل الینده بنؤشه

 سهندین دیلی دوداقی الواندی

                   ☘️☘️☘️ 
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 قاناتی چاالر قجیرلر سماده

 ائالتی ییغار یوردونا چاقئیار

 بایاتی اوخوی چاالر نی چوبانالر

 سهندین ائلی باشینیدان اسگیلمز

                 ☘️☘️☘️ 
 سؤزون ائللرین ایلر جمع«مهرآذر»

 کؤزون کدرین باقریندا سؤندورر

 گؤزون اوقاره آچاندا لر الله

 سهندین گولی قونچاسی سین یاشا

                      ☘️☘️☘️ 
50           

 یئرده بیزیم آئ

                                   ☘️☘️☘️ 
 ایالهی آرتیق شهرینه ماراغا

 یئرده بیزیم پای قودرتییندن وئریب

 خاناسی رصد واریدی قدیمدن

 یئرده بیزیم آی یئرده بیزیم اؤلدوز

                                 ☘️☘️☘️ 
 سهنده گئدک دوالنماقا گلین

 اسنده یئللر ازلینده یایین

 چیمنده چایدا اوباالرا باخین
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 یئرده بیزیم چای یئرده بیزیم چمن

                                 ☘️☘️☘️ 
 قوناقی گلر داغالرین یازاولوب

 یایالقی بزر قوروالر آالچیق

 اَیاقی گزر دورناالرین گاهدان

 یئرده بیزیم یای یئرده بیزیم پاییز

                                ☘️☘️☘️ 
 چایینا صوفی سن گئده سحرلر

 هایینا اوردا قوشالرین باخاسان

 آیینا یئرده اولدوزونا گؤئده

 یئرده بیزیم آی یئرده بیزیم اولدوز

                               ☘️☘️☘️ 
 باغینا اوزوم گئدک گل قوناق آی

 یارپاقینا باخ مؤولرین دوالنیب

 قوناقینا وار دن میوه جوره هر

 یئرده بیزیم پای قوناقا لر وئرر

                                 ☘️☘️☘️ 
 یاز هرتعریفین ائلینین «مهرآذر»

 آواز خوش یادا ماهنیدی تعریفلر

 ساز اللرینده اوخویار آشیقالر

 یئرده بیزیم تای  یوردا بو تاپیلماز
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 51        

 وار، غمی دیل

 غملر دولوب ایچره کونلؤم

  وار غمی ائل اورگیمده

 حسرتیمده کیمی بولبول

 وار غمی گؤل قوجاق قوجاق

 داشلی قوملی گؤردوم آینا

 قاشلی قلم باخیر دورنا

 یاشلی گؤزو قالیب ماآ

 وار غمی تئل داراقیندا

 یاناقالرین کیمی آلما

 قواقالرین یاشیل یاشیل

 یارپاقالرین بوروموش تؤز

 وار غمی یئل حسرتینده

 چیچکلرین آچمامیش گؤل

 تولکلرین کی قفسده

 کلرین اؤره نئچه نئچه

 وار غمی چؤل آرزیسیندا
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 الله قالیب قانلی باغری

 ناله ائدیر دردالیندن

 خیاله مین دؤشؤر بولبول

 وار غمی دیل چون آغزیندا

 باغالر یارا گلسه یاریم

 داغالر چکیب اوسته سینم

 آغالر گؤزوم«مهرآذرم»

 وار غمی سیئل باخیشیمدا

 

52           

 گئت یاواش

                                       🌿🌿🌿 
 دیلبر ساالن یادا منی

 گئت یاواش آل کونلومو گل

 اوسته گوزوم قوی قدمین

 گئت یاواش قال بوردا بوگؤن

                                   🌿🌿🌿 
 عینک گؤردوم گوزلرینده

 کوینک یاشیل وار ائینینده

 گویچک گوزل دوشؤبدی تک
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 گئت یاواش خال اؤزونده آغ

                                     🌿🌿🌿 
 سانجاق ماشا تئللرینده

 آنجاق چکم لرین قوصصه

 اوتانجاق من اوزلوسن سن

 گئت یاواش سال بوینوما قول

                                       🌿🌿🌿 
 آیاقیندا جورابالر آغ

 دوداقیندا نرگیز الله

 فراقیندا بیلمم دؤزه

 گئت یاواش آل یاناقالری

                                      🌿🌿🌿 
 بنزر قارا آغدی سینئن

 بنزر بارا باغچا اوستو

 بنزر نارا شیرین باری

 گئت یاواش بال سی سینه نار

                                   🌿🌿🌿 
 سونبول ساچی گئدیشون بو

 نیسگیل وئرار «مهرآذره»

 تئل تئل دؤزوب ساچاقالرین

 گئت یاواش شال گردنینده
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                                     🌿🌿🌿 
۵۳             

 داغالرا داغالرا

                                     🌷🌷🌷 
 دوشدو یئنه گلدی باهار

 داغالرا داغالرا گوزوم

  چیخام یول بیر ک گره ایلده

 ا داغالر ا داغالر اؤزوم

                                      🌷🌷🌷 
 گؤللر آچار قوجاقیندا

 سئپریئللر آلیب عطرین

 بیرائللر بیر گلر قوناق

 داغالرا  داغالرا بیزیم

                                       🌷🌷🌷 
 سئرداش منه اولوب داغالر

 باش یاشیل وار گؤللرینده

 کاش دؤنئیدی ده اؤلنده

 ا داغالر   داغالرا اؤزوم

                                      🌷🌷🌷 
 قاردی آال باشین داغالر

 دوناالردی قوناقالرین
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 واردی هله گیمده اوره

 داغالرا داغالرا سؤزوم

                                       🌷🌷🌷 
 گوناهیمدان یانیرام هی

 آلالهیمدان میشم ایسته

 آهیمدان بو دوشیدی بیر

 ا داغالر داغالرا کؤزوم

                                       🌷🌷🌷 
 بیلیم فرقین دئ «مهرآذر»

 بؤلوم داغی. اینساالرال

 اؤلوم گلیب اینساالرا

 داغالر داغالرا. دؤزوم

                                       🌷🌷🌷 
 

54         

 قیزی ائالت

 ائللردن آیریل اوبالردان آیریل

 قیزی ائالت قال سئیرانگاهدا بیزیم

 کیمی گؤنش بیر قاباقینی آینا

 قیزی ائالت سال یایالقالرا بیزیم
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 چمندی گؤللو اوتراقین یازی یای

 تؤمندی تؤمن بوینوندا گردنبد

 یئمندی یاقوت حوسنونه جامالین

 قیزی ائالت خال یاناقیندا گؤل او

 دؤزولدی ربیربی تئللرین اسدی یئل

 اؤزولدی قلبیم آماندی آستاگئت

 سوزولدو ساندیم سوزلری دانیشدین

 قیزی ائالت بال دوداقالردان قیماق

 گؤزارین سالدی یوردوزا «مهرآذر»

 اعتبارین یار دین ایله مال پای

  غوبارین غمین کؤنلونه دین یاتید

 قیزی ائالت آل کؤنلونو گل قایت

 

55      

 قوجالیق

 اوستومه بؤیله انیرم باشین داغ

 قوجالیق دومان گلیری سانیرام

 داغدی بیرطرف دوماندی بیرطرف

 قوجالیق گومان جاوانلیغا یوخ یول
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 دیلیمه اهلل باغالیا اوالر نه

 الیمه دؤشه جاوانلیق داها بیر

 تئلیمه باخام آینادا اویانیب

 قوجالیق زامان دالیا بیردؤنه

 

 آشیمی منیم پیشیریب قوجالیق

 باشیمی اؤز من ساخالیدیم قویسایدی

 یاشیمی  هله قوزاییب اللییه

 قوجااللیق کامان قددیمی ییب ائله

 

 زامانالر بیزی الئکدن الئییر

 یامانالر قالیر گئدیللر یاخشیالر

 جاوانالر قاچیر بیلمدن چکیلیر

 قوجالیق یامان گوزوم اؤز قریشدی

 

 دوالنام گزیب دئدیم من«مهرآذر»

 جاوانام هله گئدرم دئدین سن

 تاوانام الده قالماییب ایندیده

 قوجالیق آمان دی وئیرمه گلدی تئز
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56 

 قوجالیق

 الیندن قوجالیغین آلاله آمان

 قوجالیق جانه بیلمی گتیردی

 دوشورسن یاواش یاواش دئییر گورن

 قوجالیق نردووانه قویدوق آیاق

 گوزومه نیری بیرجؤرگؤرسه هئره

 سؤزومه باخمیر داها اوشاقالردا

 ائؤزومه قاپیالری چئرپیر گلن

 قوجالیق بوزمانه دؤنؤب عجب

 بحرینه سالدی منی بوقوجالیق

 دهرینه گئددیم جوموب چالدیقجا اَل

 قهرینه قضبینه گلدیم اولما

 قوجالیق عوممانه بیر سالیب منی

 دیزیمه یاواش گاهدان گلیر آغری

 اؤزومه اولوب یاغی دا اؤزیاریم

 کؤزومه بیلر باخا اؤرهده کیم

 قوجالیق یانه یانا قویوب منی
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 یغیشیر ترحم ارحم قدیر قولب

 آلیشیر جانیم و جسم اوناگوره

 قئریشئیر گؤندن گونو اؤزگوزومده

 قوجالیق گومانه نه یاشاییم من

 قاباقا گلیر هرکیم باخ«مهرآذر»

 قیراقا چکیر اؤزون گؤرجک منی

 ؟ اوزاقا قاچیر هامی قوجالیغدان

 لیق قوجا دیوانه من یااولموشام

57 

 داغالر

                     ☘️☘️☘️ 
 یازیم همده سیز یاییم هم

 داغالر قیشیم پاییزیم هم

 آغاراندا باشدان سیزده

 داغالر توشوم تای اوالرسیز

                        ☘️☘️☘️ 
 چیچک گول مین قوینونوزدا

 گویچک گوزل بیریندن بیر

 گورجک  بؤیله سیزی منده



 سیائللر نغمه ■ 84

 

 داغالر هوشوم عاقلیم چاشیر

                       ☘️☘️☘️ 
 قوشا اوچور کهلیکلرین

 آشا آشا قایاالردان

 جوشا جوشا اورکدن سیز

 داغالر جوشوم دن سینم من

                           ☘️☘️☘️ 
 تاال تاال گؤللرینیز

 الال بیری نرگیز بیری

 ناال ایدیر بولبوللرده

 داغالر قوشوم سیزه قونور

                        ☘️☘️☘️ 
 وقاال قیل هئچ باخمازسیز 

 سوزقاال یازبو«مهرآذر»

 مرمرقاال کوکسونوزده

 داغالر قورقوشوم باشیزدا

                       ☘️☘️☘️ 
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58       

 داغالر

 ائلییم سیر سنی دئدیم

 داغالر قانیم دورالسین بیر

 اذییتین یوخ کیمه هئچ

 داغالر اؤزوم قوربان سنه

 زیوریم هم سن زریم هم

 گوهریم هم سن لعلیم هم

 ازبریم سن سن دیلیمده

 داغالر کانیم گوهریم آی

 آیاقینا گلدیم منده

 تورپاقینا قیالم سئجده

 یارپاقینا یاشیل یازام

 داغالر سانیم آدیم قاال

 دومانالر وار اوسته کوکسؤن

 خانالر لر بئ یولداشین یار

 آنالر دردین «مهرآذرین»

 داغالر خانیم سولطانیم او
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59            

 لر ویئرسه قیمت ایئرعینگینه

 عینگینه بال سککیزوئرردیم اون

 قات نئچه واهلل گؤزللیگین آرتیب

 عینگینه سال شکلیمی منیمده

 قاشا کدی بزه گوزل چوخ گؤزلوگون،

 داشا دونوبدی یین اوره حاییف آی

 تاماشا قیلیم حوسنونه وئیر اذن

 عینگیگنه شال چوهرائی یاراشیر،

 گوزه وئراسان بوسایاق عینگین

 دوزه ییغیالر عاشیق مین دالینجا

 بیزه سن گله زیب آ یول نیب دوال

 عینگینه مال قوربانلیق رم کسه

 جامالین مه او اوزومه ساچدی نور

 مثالین لیلی عالمه گلمییب

 خالین بنوشه آلتیندا دوشوب تک

 عینگینه خال دایانسین قالیر آز

 آلدی یاناقالر اهلل ماشا مرحبا
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 آلدی الیمدن صبریمی باخدیغجا

 بالدی دیلیده گورم بیر دانیشا

 عینگینه  آل یاراشیر یاناقالر

 اوستوباشا اول اسدیکجه کولکلر

 سوواشا قویما اوزونه ساچالرین

 چاشا عاقیلدان.  آزقالیر هرگؤرن

 عینگینه سال ساچیننان تئل دوت اوش

 بوگوزللره باخسین جاوانالرهی

 غزللره هم چئویرسین شعئره هم

 خزللره الپ دؤنوب باش «مهرآذر»

 عینگینه آل جاوانین اولما سن

 

60 

 اولمادی

                             🌿🌿🌿 
 اوینادیم اویون کولگمله بیرعؤمور

 اولمادی   اوتام اونو من هادئدیم

 باشیما منیم دوالندی دوره دوت

 اولمادی. قاتام اویونو دیم ایسته

                                🌿🌿🌿 
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 یولومی بیرجه آییرام اولمادی

 سولومی ساق هرزامان دوالندی

 قولومی دئدیم دوالیام بوینونا

 اولمادی چاتام آیاقین باغالیام

                             🌿🌿🌿 
 چکیلیم دوروم بوداغالرا دئدیم

 اکیلیم اؤزوم داغالردا قالسین او

 شکیلیم دوشدو چایالرا آپاردیم

 اولمادی  آتام اونودا دئدیم ها

                              🌿🌿🌿 
 بیردئغا اولوب ساناسان دالیمجا

 زئغا دؤشور دوالنیرگاه قاردا گاه

 یاسدیغا قویور ائؤزونو تیز مندن

 اولمادی یاتام راحات بیر دیم ایسته

                             🌿🌿🌿 
 پرآچام دئدیم گؤئلره اولوب قوش

 قاچام الیندن مین کؤلگه بیرموددت

 اوچام پرچالیب گؤئلرده ماوی او

 اولمادی چاتام اولدوزالرا گئدیب

                                  🌿🌿🌿 
 آیاقا آیاق دوالندی منیله
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 قاباقا دوشدو قاالندا دالی من

 اوزاقا دوشدوم دالیجا هادوشدوم

 اولمادی دوتام قوودیم ها دلی من

                               🌿🌿🌿 
 من دؤنم سوزه یازگیال«مهرآذر»

 من دؤنم کؤزه اؤرکلرده قالیب

 من دؤنم بوزا دیم ایسته ازلده

 اولمادی باتام یئرلره اَرییب

                                    🌿🌿🌿 
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 دی گئت

 گؤنومی خوش منیم فلک

 گئددی هایا سالدی عجب

 الیمله اؤز عؤمرومو اؤز

 دی گئت چایا آتدیم یامان

                                   ☘️☘️☘️ 
 کهکشانا باخدیم یئردن

 یغیشانا چوخ اولدوزالر

 نیشانا بیر قویدوم آیئی

 دی گئت آیا باخدیم صورا
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                                    ☘️☘️☘️ 
 دؤنرقیشا پاییز دئدیم

 خوشا چئخار گونلریمیز

 باشا چاتدی گلیب قیشدا

 دی گئت یایا دؤندو یازدا

                                     ☘️☘️☘️ 
 عللت؟ ندیر مهرآذر ای

 حورمت آبیر قالماییبدیر

 عصمت نده اوتانماق نه

 دی گئیت حایا آبیر اؤزدن

                                  ☘️☘️☘️ 

62 

 اوتایدا ماهنی. شاعیرجاوادا. بیرنظیره

                     🌷🌷🌷 
 دئرن چیچگ آی ندیر آدین سئویله

 سیرانا بؤیله چؤللره چیخمیسان

 دئرن چیچک آی ندیر آدین سئویله

 جئیرانا قوزو بنزئییر گؤزلرین

 دئرن چیچک آی ندیر آدین سئویله

                     🌷🌷🌷 
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 دستینه یبغدین بنؤشه نسترن

 اوستونه دئگیب گؤللردن دردیگین

 قصدینه کیمین بوچؤللره چیخدین

 دئرن چیچک آی ندیر آدین سئویله

                      🌷🌷🌷 
 یارپاقین گؤلون قوپارما آماندیر

 یاناقین سنین گؤزلدی گؤللردن

 دوداقین آچیب قونچادی کی ساندیم

 دئرن چیچک آی ندیر آدین سئویله

                       🌷🌷🌷 
 گزیرسن چؤلده گئتیریب یاریولداش

 اؤزورسن بیربیر چیچکلری یئردن

 دؤزورسن  تئله بیرینی گاهداندا

 دئرن چیچک آی ندیر آدین سئویله

                      🌷🌷🌷 
 باالدان سنی ساخالسین یارادان

 الالدان بیری سونبولدن بیرالین

 تارالدان نئجه سین سسله «مهرآذر»

 دئرن چیچک آی ندیر آدین سویله

                       🌷🌷🌷 
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 قیز دئرن زمی

                               🌿🌿🌿 
 یاراشیقی ائل دؤندوگوم باشینا

 قیز دئرن زمی چؤللرده بیزیم آی

 حسرتین چکر حوسنونون گؤرن هر

 قیز سؤرن صافا صحراالردا بیزیم

                                🌿🌿🌿 
 رپی اولمازالر قیزالری اکینچی

 چپی باشیندان سؤروشه چوخ قویما

 چؤپی سونبؤلون ساچینا سارماشار

 قیز هؤرن داال ساچالرین باغالییب

                              🌿🌿🌿 
 ورین قاالندا اورتایا گؤن بؤیله

 ترین سؤزرکن اوستوندن سینن آق

 سرین قوینونا داغالردان اسیئدی

 قیز سرن سینه سینه آق اؤرپگین

                             🌿🌿🌿 
 سولونا ساق دؤزمیسن گلین قیز

 قولونا قیز آی وئیرسین قوت اهلل

 یولونا باخار سئوگولون داریخیب
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 قیز دؤندئرن اؤز یاریندان اؤز بؤله

                            🌿🌿🌿 
 قوجالدیم حاییف آدیمدی«مهرآذر»

 آلدیم ساالمین منه وئردین ساالم

 سالیم یادیما سینی حیس لیک عمی

 قیز وئرن ساالم منه دئییب عمی

                              🌿🌿🌿 
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 گئیمیین قارا

 گئیمیین قارا گؤزللر سیزآلاله

 لیباسیدیر غم ازلیندن قارا

 آرتئیر کدری قلبیمین باخدیغجا

 اعداسیدیر نه گؤزللرین ایش بو

  باشا اؤرتمزلر زامان هر قارانی

 داشا دؤندرمه باغریمی گؤزل آی

 تاماشا قیلیم اوتورجامالینا

 قضاسیدیر نه ک گوره بیلیم سئویله

 الالسی داغالر اؤزونده چیخیبدی

 قاراسی قاشین چکیلیب قودرتدن
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 باالسی لیم ظا  دئدیم  من  قلبیمده

 پاراسیدیر آی بیری هر قاشالرین

 

 قارا گئییرسن هاچان سن گؤزل آی

 دارا چکیرلر روحومو بیل ایله

 بئچارا قالیب حیرتده «مهرآذر»

 ؟ قاراسیدیر نه بوقارا دیم بیلمه
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 دونیا

                                     🌷🌷🌷 
 قوروب کلک اینسانالرا

 دونیا داالن فیکره مینلر

 دئسه دونیا یاخشی بئشی

 دونیا دئییریامان بئشی

                                     🌷🌷🌷 
 یوخون وار بو داغیالیدی

 چوخون الده گزدییرسن

  اوخون آتیر قلبه نئچه

 دونیا کامان قاشی نئچه

                                     🌷🌷🌷 
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 دسته دسته گؤزللرین

 بسته بویو سینین نئچه

 خسته دوشوب ده بیریسی

 دونیا آمان دن سن چکیر

                                   🌷🌷🌷 
 تایین سنین یوخدو دونیا

 چایین بیرده وار چمئنین

 آیین همده کهکشانین

 دونیا دومان داغالری آی

                                       🌷🌷🌷 
 اونرگیزلر لر الله او

 دؤزلر دولوب سان باخیر هی

 گؤزلر آال نئچه گؤنده

 دونیا یومان دونیا آچان

                                     🌷🌷🌷 
 داشینی چوخدور آتاندا

 باشینی چوخدور ائینده

 گؤزیاشینی لردن یتیم

 دونیا اومان دامال دامال

                                  🌷🌷🌷 
 شیرین همده آجیسان هم
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 یئرین آتین چاپیردیسان

 ،مهرآذرین، دین دئمه هئچ

 دونیا کامان اولدو قددی

                                     🌷🌷🌷 
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 قویمایاجاقالر

                           🌷🌷🌷 
 گؤروم توت دئسم ساچالرین اوسونبول

 قویمایاجاقالر سونبوله اوال آند

  ورومه دوردون اوچ ساچیندان آچ دئسم

 قومایاجاقالر بیربؤیله دوشمان دوس

                             🌷🌷🌷 
 سازاقی اسئه داغالرین ایئرسه

 داراقی الده گتیره سازاقالر

 قاباقی بودور یئللرین دئسم من

 قویمایاجاقالر یئله توت تئللرین

                             🌷🌷🌷 
 کیمی عاشیق بیر اولسام من ملک آی

 کیمی ایشیق بیر سوالردان ننم چیله

 کیمی سارماشیق ساچینا ساریشام
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 قویمایاجاقالر تئله بیر تئلدن مین

                             🌷🌷🌷 
 یوخدوبیرگومان کونلومده گزمگه

 یامان دا داشدان اولوبدیر اؤزومیز

 شیطان جوره مین قوینوندا زامانین

 قویمایاجاقالر جله مین قوروبدی

                               🌷🌷🌷 
 گولراؤزلو من هرسنی گورنده

 گؤزلو پری بیل ماللیم داغیلیر

 سوزلو شیرین آی بارماقیمی دئسم

 قویمایاجاقالر دیله او باتیریم

                              🌷🌷🌷 
 کیمی دورناالر اوالق گل دئدین سن

 کیمی آیناالر گورسنیر بوالقالر

 صوناالرکیمی آیریالق دئدیم من

 قویمایاجاقالر بیرگؤله ک گئده جوت

                              🌷🌷🌷 
 دوالندی قویما اوجونو ساچالرین

 شاهمارایالندی قوینوندا قیوریلیب

 آالندی جان الپ ،مهرآذر،بوگؤزل

 قویمایاجاقالر گؤزله وئیرسان اَل
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 قیزی کؤد

                            🌿🌿🌿 
 دیم گؤرمه گؤزل اوینایان تک سنین

 قیزی کود یاشا خودا نم ماشااهلل

 پیتالشا قویما تئلینی اویناییب

 قیزی کود قاشا اوجالری سریلییر

                               🌿🌿🌿 
 ترلیه گؤرسنیر ایگنوندان ایئلنمه

 ارلیه دئییللر قیزالرا اوینایان

 اؤزرلیه سالیم میش گؤرمه نظر بد

 قیزی کود داشا سین دئیمه آیاقین

                              🌿🌿🌿 
 اله ال وئیردین چوپییه یاپشیب

 سیلکله آستا اندامین آماندی

 بورکله بؤرؤب اوستونو سینن آغ

 قیزی کود قوشا نارالرین گؤرسنیر

                               🌿🌿🌿 
 ساالم وئیردیم اولسایدی مؤیئسسر

 کاالم شیرین آی حالیندا اویناماق

 انام چیخاردیم الیمده اسکیناز
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 قیزی کود باشا آیاقدان دؤشردیم

                                🌿🌿🌿 
 هؤرر داراییب تئلینی اوینایان

 گؤرر عجملر اویناسان بوکوهده

 تؤرر قان ناحاق ایچینده کودلرین

 قیزی کود چاشا عاقلینی چوخ قویما

                                  🌿🌿🌿 
 گؤله قیزیل بیر یاناقالربنزئیر

 تئله دؤزوبسن ماشادان سانجاقدان

 لهه یازاجاق تعریفین«رآذرمه»

 کودقیزی ماشا تئللرینه باغال

                                 🌿🌿🌿 
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 سی خاطیره  کیرمانشاه

 گوزلیمیش نه

                                🌿🌿🌿 
 دوالندیم بیرده کیرمانشاهی گئدیب

 گوزلیمیش نه گوزللری گوردوم

 گئدیرلر جلمان اَله اَل یاپشیب،

 گوزلیمیش نه اَللری ، جلماندا
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                                🌿🌿🌿 
 کولکلر هوردو ساچالرین ، بیرینین

 لر چیچک آچیب یاناقدا بع، دئدیم

 گوزلیمیش نه  تئللری    یاناقدا      لر اورک گورن سین سئومه نئجه آخ

                               🌿🌿🌿 
 گزدیئییر خون بیر باشیندا بیریسی،

 گزدیئییر بیردون ائینینده گویچک، نه

 گزدیئییر سون او عاشیقین اولمگه،

 گوزلیمیش نه  گوللری دونوندا،

                               🌿🌿🌿 
 سوزدویور گوزون گئددیکجه یئرییب

 سوزدویور  اوزون کیمی گهلیگ فره

 سوزدویور یوزون میرواری سینه تر

 گوزلیمیش نه  گوزللری واهلل

                                🌿🌿🌿 
 هارادی داغی فرهادین دئدیم، من

 اورادی  اودو بیستون دئدیلر

 یارادی قوینو داغالرین هه، گوردوم

 گوزلیمیش نه دیللری شیرینین

                                🌿🌿🌿 
 دوالندیریر جان نئجه آهوالر،گور
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 دوالندیریر دان اولدوزدو بیرگوزل،

 دوالندیریر قان سنیده( مهرآذر)

 گوزلیمیش نه ائللری کوردوستان

                                 🌿🌿🌿 
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 دین،، ،،بیلمه

 جکسن دئیه سن هرجوره اؤلسمده

 دین بیلمه اؤله لی توره باجاریب

 اولمادی منده لیاقت لی توره

 دین بیلمه ایله منی سن اوچون اون

 

 اوستونه باشیم سن گلمه سونرادان

 اوستونه آشیم قبرینین دای دئمه 

 اوستونه داشیم توکمه یاش آغالییب

 دین بیلمه سئیله قبریمی باغالسان

 

 بیلدیگیم سنی پریسی بیرایلهام

 اؤلدوگیم بتر زامان بیر دردیننن

 بؤلدیگیم ایکی سنیله کی افسوس

 دین بیلمه بیله ایچینی اورگیم
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 بلکه سن بیله دوالندیم باشینا

 بلکه سن گؤله اورکدن دانیشیب

 بلکه سن بؤله منیله سئوینجی

 دین بیلمه گؤله منیله گولدوم ها

 

 دوشیدین باشا صوحبتی سوزو کاش

 دوشیدین باشا قسمتی طالحی

 دوشیدین باشا ذللتی چکدیگیم

 دین بیلمه چؤله زحمتیمی آتدین

 

 نظرین کسدین مننن سن اولدو نه

 خبرین اولمور کونلومنن اولدو نه

 کدرین غمین اورگیمن اوالن

 دین بیلمه سیله دفه بیر اورکدن

 

 اعتباربنی گوزللر«مهرآذر»

 وارینی هرنه پیس یاخشی گؤرورسن

 انتظارینی یار چکیر وار یاردا

 دین بیلمه هله سیررینی دونیانین
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 بایاتیالر

 یئری آرام عزیزیم

 یئری آرام گز آستا

 سالدین میل اورگیمه

 یئری یارام سیزالییر

 یئری آرام عزیزیم

 یئری آرام گل آستا

 گئدیم هارا گئت دئدین

 یئری هارام وار هارام

 داغالر قوشا آشیق من

 باشاداغالر  باش چاتیب

 کیمی سیزین منده کاش

 داغالر داشا. دونیدیم

 یوخدو نم نه دئدیم های

 یوخدو دم دء دئدیم وای

 اوالر نه ایتی سوزدن

 یوخدو دیدم قلبیمی
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 بایاتیالر

 داغالر قارالی آشیق

 داغالر آلی قار باشین

 دن وطنیم ائلیمدن

 داغالر آرالی سالدین

 

 داغالر آاللی  آشیق

 داغالر الاللی گؤلو

 اؤلدین نه قوجالدین نه

 داغالر بااللی باشی

 باغالر باشینا آاشیق

 باغالر باشینا زولفین

 سولدو گؤل اؤلدو باغبان

 باغالر  باشینا قالدی

 

 باغالر باجی آشیق من

 باغالر قیغاجی شالین

 قارداشین گؤنده یامان

 باقالر باجی یاراسین
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 بایاتیالر

                            🌿🌿🌿 
 الوندا توت عزیزیم

 الوندا توت سن درمی

 نارینجینی گئت آستا

 الوندا توت ترسینه

                            🌿🌿🌿 
 دوالر یاشا عزیزیم

 دوالر یاشا گوزلرین

 ازولن یاردان الی

 اوالر شاد نه گولر نه

                            🌿🌿🌿 
 دولسون یاشا عزیزیم

 دولسون قاشا چک وسمه

 ایلین مندن سنی

 اولسون شاد نه گولسون نه

                             🌿🌿🌿 
 قالدی یازیم عزیزیم

 قالدی یازیم یازمادیم

 سؤودی یارینی گئجه
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 قالدی نامازیم اهلل

                            🌿🌿🌿 
 گئتدی یازیم عزیزیم

 گئتدی یازیم باهاریم

 ائشدیلر جله منه

 گئتدی نازیم الیمدن

                              🌿🌿🌿 
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 بایاتیالر

 داغالر قارا عزیزیم

 قاراداغالر جوموبسان

 قاالرگی یئرده بیر سن

 داغالر هارا گئدیم من

                            🌼🌼🌼 
 داغالر اوجا عزیزیم

 داغالر اوجا اوج چاتیب

 اوالر تک سن یاشایان

 داغالر قوجا یاشارسان

                            🌼🌼🌼 
 داغالر قوشا عزیزیم
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 داغالر قوشا باخارسیز

 بسدی دا اویانین سیز

 داغالر هوشا گئدیم من

                           🌼🌼🌼 
 داغالر هوشا عزیزیم

 داغالر هوشا چوخ گئتمه

 الیندن شیطانالر بو

 داغالر حاشا ایله سن

                              🌼🌼🌼 
 داغالر یاشا عزیزیم

 داغالر قاشا گل بزه

 یوخ گومان بودونیایه

 داغالر باشا دؤنوم قوی

74 

 ��بایاتیالر

 داغالر قوشا عزیزیم

 داغالر یاشا دونیادا

 تک سیزین منده کئشگه

 داغالر داشا دونیدیم
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                              🌼🌼🌼 
 داغالر اوجا آشیق من

 داغالر هاچا اوجالری

 گونلریمی خوش منیم

 داغالر قاچا قویما توت

                              🌼🌼🌼 
 اولدو بایرام عزیزیم

 اولدو بایرام گلدی یاز

 اولسون تبریک ائللره

 اولدو ییام اَ گؤزل نه

                             🌼🌼🌼 
 گلسین بایرام عزیزیم

 گلسین بایرام چیخسین قیش

 گئدسین باالالر قادا

 گلسین باالم منیمده

                              🌼🌼🌼 
 اولدو بایرام عزیزیم

 اولدو بایرام دؤندو ایل

 گئددیکجه گونلر یامان

 اولدو آرام اورئییم

 



 109 ■سی ائللرنغمه

 

75 

 بایاتیالر

                               🌼🌼🌼 
 زولفین دارا عزیزیم

 زولفین دارا یوزولفین

 بیلیرم منی بیرگؤن

 زولفین دارا جک چکه

                              🌼🌼🌼 
 زولفین قارا آشیق من

 زولفین قارا دن شوه

 اوسته سینن آغ ساندیم

 زولفین قارا قویالنیب

                              🌼🌼🌼 
 زولفین قارا آشیق من

 زولفین یودارا گاهدان

 اوسته سینن بیل ایله

 زولفین تارا دونوبدیر

                                🌼🌼🌼 
  زولفین قارا عزیزیم

 زولفین دارا چکیلیب

 روزگاریمی منیم
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 زولفین قارا ایلدی

                               🌼🌼🌼 
 زولفین قارا آشیق من

 زولفین هارا هارداندی

  غمیمه دردو منیم

 زولفین چارا قیلمادی

                             🌼🌼🌼 
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 بایاتیالر

                          🌿🌿🌿 
 بایاتیم آی بایاتیم

 قاناتیم قول منیم آی

 نوقولومسان منیم گاه

 نوباتیم آغ منیم گاه

                           🌿🌿🌿 
 بایاتیم آی بایاتیم

 آتیم آغ منیم اول گل

 اویاداق ائللری گل

 حیاتیم منیم سن سن

                              🌿🌿🌿 



 111 ■سی ائللرنغمه

 

 گؤلر یازیم عزیزیم

 گؤلر یازیم باهاریم

 اولسا شاد اورک اَئر

 گؤلر یازیم قلمیم

                              🌿🌿🌿 
 منیم آذربایجانیم

 منیم جانیم گوزوم آی

 سوموگوم هم اتیم هم

 مندن قانیم همیده

                         🌿🌿🌿 
 گلدی ناال هایاننان

 گلدی باال گؤیلردن

 سیل بودا زیلزیله او

 گلدی وقاال بوقیل

                                          🌿🌿🌿 
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 بایاتیالر

 قاطارمنی عزیزیم

 منی قاطار یادالرا

 آل کونلومو یا دئدیم
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 منی قوتار اؤلدو یا

 وار گردیشی عزیزیم

 وار گردیشی دونیانین

 فلک آی بولیدیم نه

 وار گئدیشی گلیشین

 باتدی قانا عزیزیم

 باتدی قانا باتدی مؤو

 گلدی نلر باشوا

 باتدی قانا تئللرین

 قیندا دارا عزیزیم

 قیندا دارا سونبولو

 سارماشیب ساچالر قارا

 داراقیندا یاریمین

 اکرم داد عزیزیم

 اکرم داد بیچیب داد

 چاتمیر صونا گؤن قره

 کرم دادا یتیش گل
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78 

 بایاتیالر

 باغالر قارا عاشیق من

 باغالر قارا زولفینه

 گلیب طبیب تزه بیر

 باغالر یارا اورکدن

 گؤنده دومان عزیزیم

 گؤنده دومان دوالنار

 بیلیر نه یار بافاسیز

 گؤنده یامان قالمیشام

 داغالر قارا عزیزیم

 داغالر قارا باتمیسان

 گئدیب کوسوب جیرانیم

 داغالر هارا بوداغدان

 ناردی دوال عزیزیم

 ناردی قوشا قوینوندا

 اولوب شاهمار ساچالرین

 دوالناردی بوینوما
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 هاردا گؤلوم عزیزیم

 هاردا گؤلوم آغالییم

 اولدو یاز گلدی بولبول

 هاردا گؤلوم منیم بس

79 

 بایاتیالر

 سنه الی الی عزیزیم

 سنه الی الی چاالرام

 دوشدون آیریسی ایللر

 سنه آیالی آغالرام

 منی بودار عزیزیم

 دارمنی بو اؤلدورئر

 اولوب خنچل قاشالرین

 بودارمنی ائمه چوخ

 منی یئللر عزیزیم

 منی یئللر یئللیئر

 تاپمیشیدین منی سن

 منی ایللر ایتیردی
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 سندن قورا عزیزیم

 مندن قورا سندن خوم

 گئتمرم تک جننته

 سندن گورا گئدرم

 داغی قارا عزیزیم

 داغی قارا مرندین

 اوسته سینم ظالیم آی

 داغی قارا چکمیسن

80 

 بایاتیالر

 دردیم اویان عزیزیم

 دردیم اویان قلبیمی

 اکدیم گؤل ایله زحمت

 دردیم بیان حاصیلین

 نیلیم قارا عزیزیم

 نیلیم قارا داغالردا

 گؤنلریم بوآق منیم

 نیلیم قارا اولوبدیر

 



 سیائللر نغمه ■ 116

 

 داغی قارا عزیزیم

 داغی قارا تبریزین

 قویوبدی داغالر قارا

 داغی قارا  سینمه

 دوشدوم قارا عزیزم

 دوشدوم قارا داغالردا

 کیمی قوشالر قانادلی

 دوشدوم تورا قیچیمدان

 منیم باکیم عزیزیم

 منیم باکیم تبریزیم

 اولسا مین مین داشناخالر

 منیم باکیم یوخومدی

81 

 بایاتیالر

                        🌼🌼🌼 
 منیم ماهیم عزیزیم

 منیم جاهیم جاللیم

 اولمادی غمخوار منه

 منیم آهیم اولوبدی
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                        🌼🌼🌼 
 منی آتما عزیزیم

 منی اویناتما کیمی نار

 ساخالماسون گؤنه خوش

 منی آتما  گوزندان

                           🌼🌼🌼 
 منیم آهیم عزیزیم

 منیم جاهیم جاللیم

 دین گولمه دییب منله

 منیم گوناهیم ندیر

                           🌼🌼🌼 
 منی آتما عزیزیم

 منی قاتما رکسهه

 اولالم غولو مردلرین

 منی ساتما نامرده

                            🌼🌼🌼 
 ذولفین دوال عاشیق من

 ذولفین دوال داراقا

 سون سئسله عاشیق منی

 ذولفین دوال بوینوما

                           🌼🌼🌼 
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 قار آال عاشیقام من

 قار آال توپراق آال

 قاز گؤنیده قبریمی

 قار آال اوستون قویما

                          🌼🌼🌼 
 یئرده چیمن عزیزیم

 یئرده چیمن یئرده گؤل

 ایتیردیم صونا بیر من

 یئرده چیمن چیچکلی

                           🌼🌼🌼 
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 قیزی، ظالیم یئری - یئری

 قیرمیزی، - آل گئینیبسن

 اولدوزو، دان سحر سحر

 .سنی گؤزلرم دوغونجا

 

 یاپراق، تؤکر چیچکلر آغ

 آپپاق، آغ بیچرلر کفن

 توپراق، قارا گؤزه آال

 .سنی گؤزلرم دولونجا
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 یاشی، عشقین اولسادا یوز

 یاشی، گؤزوم قوروسادا

 داشی، قبیر اوسته قبریم

 سنی گؤزلرم گلینجه

  83 

             ،، قاراباغدادی

 دی کلبئجرده شوشادا اورئییم،

 باغدادی قارا سوراغی آزادلیق،

 قاالنالر حسرت  یوردونا قاراباغ

 باغدادی قارا بوالقی اوعیسا

 قوردو بوز تورکون قالخیبدی آیاقا،

 قوردو سنگرین  اَله اَل عسگرلر

 اوردو یئریدی قاباقا ظفرله،

 باغدادی قارا ییغناغی اسالنالر،

 منیم کسیم بیر اومودوم باغ، قارا

 منیم نفسیم اورگیم ، آچیلدی

 منیم کرکسیم شاهبازیم ، گوئلرده

 باغدادی قارا اوالقی ، الر قارتال
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 سوزومدی شیرین دیلیمدی ، قاراباغ

 کوزومدی یانار باغریمدا ، ایللردی

 گوزومدی جانیم وطنیم ، تورپاقی

 باغدادی قارا ،تورپاغی مرجان لعل

 اولدون سن تاالن اورئیی ،،مهرآذر،،

 اولدون سن دوالن گوزلری ده هله

 اولدن سن قاالن قایدینا ائللرین

 باغدادی قارا بایراقی وطن یاز

 

84 

 بولبول خاری 

                                      🌿🌿🌿  
 بسدیر داها آیریلیغین،

 بولبول خاری گولوم، آی گل 

 ایستیر ایله سنی کونلوم

 بولبول خاری اَلیم چاتمیر

                                      🌿🌿🌿 
 زاری آه ائیلمه، چوخ

 یاری اولدو جانیم، واهلل

 گوناهکاری یوردومین، من
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 بولبول خاری  گلیم سئسله

                                                                       🌿🌿🌿 
 قارداشالرین آغالتما، سن

 داشالرین داغ چیچکلندیر،

 گوزیاشالرین آغالسوندا،

 بولبول خاری  سیلیم گئتیر

                                  🌿🌿🌿  
 منسیز نئجه قالمیشدین سن

 سنسیز نئجه قالمیشدیم من

 وطنسیز  بیر تک سن منده

 بولبول خاری ائلیم گئدیب

                                   🌿🌿🌿  
 دان داد چیخدی  آغزیم گئتدین

 دان یاد آما ، چیخمادین سن

 دان اوجوبات گوردوکجه هر

 بولبول خاری ، دیلیم سوسدو

                                  🌿🌿🌿 
 ائلده ،غوربت قالدین نئجه

 دیلده ،شیرین اوخو ایندی

 چولده بیزیم عزیزیم، قال

 بولبول ،خاری بولبولیم آ
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                                    🌿🌿🌿 
 تاری سنی ،(آذرم مهر)

 ،نوباهاری کونلومین اول

 باری گولوم گئتمه، بیرده

 بولبول خاری بئلیم، سینار

                                      🌿🌿🌿 
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 دوشدو یادیما

                 🌿🌿🌿 
 چاقالری آالن سین دؤره قیزگلین

 دوشدو یادیما بوالقالر لر چشمه

 چیچکلر نارین دؤشونده آخالرین

 دوشدو یادیما یارپاقالر اونارین

                     🌿🌿🌿 
 بایرامالری توی قدیمین اوزامان

 هرآخشامالری کؤنلومده دوالنیر

 دامالری پالچیق  آتامین  بیناوا
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 دوشدو یادیما سوواقالر چکدیگی

                     🌿🌿🌿 
 وللر  اولدو نئجه جارجارالر اولدو نئجه

 کللر اولدو نئجه اؤکوزلر اولدو نئجه

 گؤزللر چکن قلبیره بوقدانی

 دوشدو یادیما یاناقالر آلما او

                  🌿🌿🌿 
 سسی ییر گلمه یاتیبدیر دئییرمان

 بسی کاروانین  دا دوشمیر یولالردا

 سی وه ده آزیب ائالتین گئدیب یاد

 دوشدو یادیما اوچاقالر گلن ائل

                     🌿🌿🌿 
 بیانالری گوی شوخومالرین بیزیم

 سوددویانالری کاالهالرین اَسیر

 زامانالری او دیم ایزله چؤللردن

 دوشدو یادیما آالقالر گؤللو آغ

                     🌿🌿🌿 
 باقالر ییغدیغیم لر جمئه دردیگیم

 آغالر. گؤزلریم دوشنده یادیما

 چاقالر ایچن چای زامانی قاینالتی

 دوشدو یادیما اوجاقالر قوردوقوم

                   🌿🌿🌿 
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  لر پئشه قدیم گورسن اولدو نئجه

 لر بنوشئه خان سوسوبدیر«مهرآذر»

 لر مئشه یاشیل اوستونده قارقاالر

 دوشدو یادیما قوواقالر اوجا اول

                  🌿🌿🌿 
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 اوالیدی

 اوالندا دونیام آیری بیر دئیردیم

 اوالیدی بیرتاییم اویغون اؤزومه

 وار اولدوزوم بیر گوئلرده کی نئجه

 اوالیدی آییم اؤزومون تای اونا

 آچاندا تئزدن گؤزلرینی سحر

 قاچاندا بیربیر یوخوسو گؤللرین

 ساچاندا گؤنش تئللرین اوقیزیل

 اوالیدی پاییم اوویج بیر دن گونش

 یوردوم اؤزومون یایالقیم اؤزومؤن

 قوردوم اؤزومین چوبانیم اؤزومون

 دوردوم یوخالدیم میئهدین کیمسه بیر

 اوالیدی چاییم چمنیم چؤلومده
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 قاالم والیدیا بیر تکی بئل چنلی

 باالم اوالیدی هامیسی دلیلر

 ساالم داغالرا دیم ایسته می نعره

 اوالیدی هاییم سایاقی کوراوغلو

 یولو یاناردی دونیانین«مهرآذر»

 پولو پاراسی وشوموه داغیدیب

 دولو یاغدیریر سؤوییب اورئییم

 اوالیدی یاییم کؤنلومده اولمیش قیش

🌺🌺🌺 
87 

 ایلمه موحتاج

 آدینا ویررم آند سنی اهلل

 ایلمه موحتاج عاقیال عاقیلی

 آروادا اَری قارداشا قارداشی

 ایلمه موحتاج اوغوال آتانی

 الیندن اختیارین مردین آلما

 الیندن اعتبارین عزّتیلن

 الیندن وارین هرنه آلیب بیرده

 ایلمه موحتاج پوال قوجالیغین
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 ازلین عزیزله نه بیراگیدی

 اَلین اوز لیک دفه بیر دونیادان نه

 گؤزلین ازل آلدیریب اَلیندن

 ایلمه موحتاج دوال بیر آخیرین

 ایشینه دونیانین بو قالدیم متل

 دیشینه چکیر بیری ایشلیر بیری

 دؤشینه وئریب قولون بیریسینین

 ایلمه موحتاج قوال او قولون بو

 

 آیاقا سالما اهلل اگیدی هئچ

 آیاقا قالخانماسا قوجالیبان

 آقا چاقیرآی سنده رآذر،مه ای

 ایلمه موحتاج غوال بیر آقانی

88 

 شانسیم

 سالدین عجب بودونیادا

 شانسیم قیلوقاال منی

 گئددی گلیب منله عؤمؤر

 شانسیم یوال گلمدین سن
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 تله قوردون کدردن گاه

 شله غمدن باغالدین گاه

 گؤله گؤله قوزادین سن

 شانسیم داال آلدیم منده

 آتدین گؤزدن منی شانسیم

 یاتدین گئدیب هایاندا نم

 قاتدین ایشی  اویانیبان

 باالشانسیم منه اولدون

 

 داغال اورک دیم دئمه من

 آغال گون بیر منه دئدیم

 باغال شان بیر کیمی آری

 شانسیم باال دولسون پتک

 دوربره دوالنمادین

 سره درد سالدین منی

 ذره، آ ،مهر قیدین نئجه

 شانسیم قاال سره درد

89 

 گلدی یازیغیم
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                   ☘️☘️☘️ 
 دوالندیم گزیب کونلومده داغالری

 گلدی یازیغیم آمابوداغالرا

 ائللری هانی بویوردالرین دئدیم

 گلدی یازیغیم اوجاقالرا باخیب

                     ☘️☘️☘️ 
 آپاردی ایللر آرزیسین کونلومین

 آپاردی چؤللر چوبانی. سورونو

 آپاردی سئللر سارانی کؤچدو ائل

 گلدی یازیغیم یایالقالرا ائله

                    ☘️☘️☘️ 
 دی گئدیب یازی بوئیرین چوخداندی

 گئدیبدی غازی یی اورده گؤللرین

 دی گئدیب سازی صؤحبتلرین شیرین

 گلدی یازیغیم اویماقالرا باخیب

                   ☘️☘️☘️ 
 نقوشالری قارا باشیما چاغریب

 داشالری یئردن اوجوما ییغایدیم

 بایقوشالری او اوالیان قووایدیم

 گلدی یازیغیم تورپاقالرا چون نه

                  ☘️☘️☘️ 
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 لر میئشه سولوب النیب یارپاقالر

 لر بنؤشه خان ایانداه سن گؤره

 لر دوشه گؤللر گؤنه بو دئمزدیم

 گلدی یازیغیم قالرا یارپا گوله

                   ☘️☘️☘️ 
 یاراشیغینی چؤللرین گؤرسیدیم

 آشیقینی یار چاغریر زانباقالر

 سارماشیقینی یولالرین اؤپردیم

 گلدی یازیغیم زانباقالرا یازیق

                     ☘️☘️☘️ 
 دی قالیب داغالر لی کولک بوچؤلده

 دی قالیب آغالر دورناسیز بوالقالر

 دی قالیب داغالر سینمده نیسگیلدن

 گلدی یازیغیم بوالقالرا آغالر

                       ☘️☘️☘️ 
 باشالری یاشیل چاغیررام( مهرآذر)

 قاشالری قلم خیناسی تئلینده

 قوشالری اؤتن سازاقیندا یازین

 گلدی یازیغیم داغالرا بو ییغام

                       ☘️☘️☘️ 
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 قالمادی حورمت

 قالمادی حورمت احترام کی قدیم

 دی گئت هایانا اولدو نه محببت

 کیمی بولودالر محببت اولمایا

 دی گئت زامانا باقات قات بوکولدو

 چاقالری باتان کیمی گؤن باباالر

 چاقالری قاتان کوزره بوقدانی

 چاقالری آتان سئؤویریق بیلمیرم

 دی گیت سامانا قاریشدی محببت

 سوندو چیراقالر دامالردان اوپالچیق

 دوندو دوواقالر داقیلدی تندیرلر

 سوندو اوجاقالر یاندیقجا محببت

 دی گئت دومانا توسدوئه قاریشدی

 قالدی باقچادا ایزلری آتامین

 قالدی تاقچادا تسبیهی موهورو

 قالدی بوخچادا سوزو چوخ مین ننه

 دی گئت بورانا دوشوبن اؤزلری

 قالمادی بوالق بوالقمیش محببت
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 قالمادی قوواق کسیلدی دن مئشه

 قالمادی اوطاق تک بیرجه دن کسسئک

 دی گئت وئیرانا اولوبان هامیسی

 داشا دونوبدیر بئرکییب اورکلر

 قارداشا قارداش یاندیرمیر اوره دای

 یاشا دؤنوبن گؤزومده حسرتلر

 دی گئت یاالنا یاالننان لدو تؤکؤ

 کلر چؤره ایتدی اولدو نه (مهرآذر)

 کلر اوره دؤندو سؤیودو محبّت

 کولکر اسدی الینن زامانین

 دی گئت طوفانا قاریشدی ایستئکلر
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 درویشه نظیره بیر. فرشیم 

 آچیالندا داردان قدیم

 فرشیم ساچاق مین آچمیشدین

  بوزامانا اوزاماننان

 فرشیم قوراق بیر اولوبسان

 یوماق نئچه واردی سنده
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 یوماق سنی اولمور داها

 یوماق سندن گوزومیزی

 فرشیم چوماق مین سن ئییب

 ارییئنلر تئشی سنه

 سریئنلر یوماق یئغیب

 یئریئنلر سنده ازل

 فرشیم یوماق. اولدو اؤزو

 ائلشنلر گلیب قوناق

 گؤلشنلر قودوروشوب

 اَللشنلر کیمی اکوز

 فرشیم باداق سنده آتیب

 آغیننان بوی مییر سئچیل

 بویاقیننان یوخ ویئرن یاد

 اویاقیننان یاتمیشیننان

 فرشیم سوراق دیم بیلنمه

 ائللرینده چوبانین خان

 بئللرینده داوارالرین

 چؤللرینده دوالندین هی
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 فرشیم بایاق آیاق گزدین

 واردی گؤلؤن بیر اورتادا

 واردی گؤلون اوگؤلینده

 واردی ائلین آغیر سایسام

 فرشیم دوتاق سوراق بیر گل

 آتان ایلمک سنه هانی

 ساتان منه سنی هانی

 یاتان سنله خورولداییب

 فرشیم تاپاق بیرین گئدیب

 

 خابین یاتیب بیرطرفه

 تابین گئدیب تابداالنیب

 آبین همده وار یاشیلین

 فرشیم یارپاق گولویاشیل

 نئجه آخیر سولدو گؤلون

 کئچه اولدون لئشیب کئچل

 گئجه اولسون گود( رآذرمه)

 فرشیم یاتاق بیر اوستونده
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 دیر گتیریب

 گلیبدی قوناق بیر منه آتیالن

 دیر گتیریب هل گتیریبدیر میخک

 سیوسن منه نه آتینا چاتیبدیر

 گتیریبدیر گؤل دیر گتیریب چیچک

 دولدوروب یازی سینه هیبه باخدیم

 دولدوروب غازی یی اوده گؤلونده

 دولدوروب نازی نی عشوه اوستونه

 گتیریبدیر چؤل یاشیل بیر آلتیندا

 

 تایدی دوخورجون اوستونده آتینین

 پایدی سوغتدی االهی دئدیم من

 آیدی اولدوزدو یاریسی اودیدی

 دی گتیریب ایل اونالری ده منه

 تایینا باخدیم یوکلری بوشالدیب

 یایینا باخدیم پاییزینا باخدیم

 یایینا هوشوم آزقالیر کی گؤردوم

 دیر گتیریب ائل گتیریبدیر اوبا

 وار باری باقچا گؤزل نه یاییندا
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 وار ناری هیوا یئملی باریندا

 وار یادگاری گونشدن او بیرده

 گتیریبدی تئل ساچالریندان یولوب

 بوران شاختالی بیرگؤزو خورجونون

 دومان آلمیشدی داغالرین ایچینده

 اینان عوموردو بوقوناق(مهرآذر)

 گتیریبدیر یئل دیر گتیریب کولک
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 چکم

 اوالم رسسام بیر عشقینده آللهین

 چکم خیاله گلیر نه باشیمدا

 قایادا قاشین گؤزلین چکم آی

 چکم اللههی اولدوز بیر گؤزونو

               🌼🌼🌼 
 قاشینی جوت بیر ائلیم حک قازام

 داشینی اونون آریدام قازدیقجا

 یاشینی اوگؤز آخدیقی حسرتدن
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                       چکم شالله اوستونده داشالرین

🌼🌼🌼 

 الچینی چکم طؤویزی یانیندا

 ساچینی تئلین گؤزلین او سونرا

 آراخچینی بیر قویموش یان باشیندا

 چکم الله بیر تارالدا یاشیل بیر

               🌼🌼🌼 
 اولوب پریشان چکم یار ائله من

 دولوب گؤزوندن لیب کؤره اورهدن

 سولوب سارالیب حسرتدن ایللردی

 چکم ناله بیر ایلن نئ اولماسا

              🌼🌼🌼 
 قوجاقیندا یار گئچیری کونلومدن

 قوجاقیندا نار بوطرف اوطرف

 قوجاقیندا تار لر گؤره سیاحالر

       چکم پیاله الینده قالدیریب

                 🌼🌼🌼 
 آزام آزقالیر خیالدان( مهرآذر)

 قازام داشالری رؤیادا ایستیرم

 قازام ایله من له قلم شکیلی

 چکم غزاله گؤزل بیر آخیردا
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 تبریزیم

 قوزئییم بیری بیراؤزوگونییم

 تبریزیم دومان اوستونو آلیب نه

 قاباقین اوقاش باخیشین اوحسرت

 تبریزیم اینان باغریمی یاندئییر

 اَرکین واریندی برابر داغالرا

 ترکین گورسنمیر اوجادان باخیرام

 درکین قدر نا وار هوشون قدر نه

 تبریزیم جومان دریاسینا عاقیل

 باشین اوجالسین ایسترم هرزامان

 قارداشین سنین ماراغا اورمو بو

 داشین داغ هله دامداشا جک دونه

 تبریزیم یومان گوزونو آرخادان

 اوغالنالری قوچ دین بسله قوینوندا

 ستارخانالری زامان بیر کی نئجه

 اوقوربانالری وئیردیگین حربیده

 تبریزیم زامان یادیننان اونودماز

 وطن تیکاندیر گؤزونه یاقیلر

 یئتن سوزآتسین آدینا قویماروق
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 ندن قوتولمور اوزوندور لر گئجه

 تبریزیم گومان سحره آزقالیر

 شهئر قوجامان ندندیر بیلمیرم

 قهئر گلیر هی اورگیم لیر کوره

 کدر غم بؤیله داغالرین بورویوب

 تبریزیم کامان قددینی ائلیب

 دؤنه دؤنه هی دوالنمیشام سنی

 یئنه من دؤنوم باشینا دوالنیم

 سینه بنؤشئه کؤل بیرجه(مهرآذر)

 تبریزیم دیوان باغالیار سه ایسته
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 ایلمه پولسوز کسی هیچ اهلل آی

 بیرده دئییرم چتیندی پولسوزلوق

 ایلمه پولسوز کسی هئچ اهلل آی

 گیرده قالیبدی پولسوزدور چوخالری

 ایلمه پولسوز کسی ئچه اهلل آی

 ندیر قایداسی بؤیله آخ دونیانین

 ندیر عداسی پولسوزلوق اینسانا

 ندیر فایداسی قالماقین ساغالم لوت
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 ایلمه پولسوز کسی هئچ اهلل آی

 الزیمدی نئیه جان قورو پولسوزا

 الزیمدی نئیه قان اوالن جانیندا

 الزیمدی نئیه شان شوهرت بیرقورو

 ایلمه پولسوز کسی هئچ اهلل آی

 باخیری پوال اؤلملده ماق نیله

 باخیری یوال گؤزتیکیب اؤلولر

 باخیری دوال قایدیب دیریلر

 ایلمه پولسوز کسی هیچ اهلل آی

 کمدی دئسمده پولدان بو قدر نا

 غمدی بیربویوک کیشیئه پولسوزلوق

 دَدَمدی سؤیله آچاندا موشگولون 

 ایلمه پولسوز کسی هئچ آهلل آی

 جک گؤله سوزون اغزیندا اولسا پول

 جک گوله گوزون جک گؤله باخیشین

 جک گوله اؤزون اولوب شاد اؤرئیین

 ایلمه پولسوز کسی هئچ اهلل آی

 یاخشیدی بیلمک نیب اوره هرسؤزو
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 یاخشیدی گولمک آغالییب یئرینده

 یاخشیدی اؤلمک قالماقدان پولسوز بو

 ایلمه پولسوز کسی ئچه آهلل آی

 گئدردردیم حاجا اولسا پول(مهرآذر)

 گئدردیم قوجا قالیب یا جاوان یا

 گئدردیم اوجا بولودالردان قالخیب

 ایلمه پولسوز کسی هئچ اهلل آی

 

 

 

96 

 گلیر قوناق منه اویار

 گؤردوم گئجه یاتمیشیدیم

 گلیر قوناق یوخوما اوبار

 اویماقالردان بیر هانسی نم

 گلیر قوناق یوخوما یار او

 غملی هاوا توتغون هاوا

 ائیلملی هم اوجا داغالر

 چنلی هریان کؤچوب ائللر
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 گلیر سازاق بیرموختصر

 گلیر قوناق منه اویار

 هارا بورا هارا من آخ

 قارا داشدا قارا داغدا

 دارا دوشموشم اولمایا

 گلیر سوراق آلیب کیمدی

 گلیر قوناق اویارمنه

 یولو اوزاق گلیر کیمدی

 کولو تیکان بوتون یولالر

 سولو ساقی تانیمیرام

 گلیر چئراق بیر اوزاقدان

 گلیر قوناق منه یار او

 چیچک بیر نه واردی گؤل نه

 کولک اسیر دومانلیغدی

 تک یئرده بو باخیرام هی

 گلیر اوزاق منه یئر بو

 گلیر قوناق منه یار او

 تاالتاال دوشوب قاردا

 داال گاهدان باخیر اویار
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 قاال قان ایلیشدی شالی

 گلیر دوداق دیل قورویوب

 گلیر قوناق منه یار او

 یانا باخیر دؤنور گاهدان

 تانا قیزیل باغالمیشدی

 خینا یاخیب اللرینه

 گلیر آیاق اَل خینالی

 گلیر قوناق منه یار او

 گوزل بؤیله میشدیم گؤرمه

 خزل دوزوب تئللرینه

 غزل یادا یاز شعئر دئییر

 گلیر واراق قلم اَلده

 گلیر قوناق منه اویار

 حئیران قالیب ده(مهرآذر)

 جئیران بیله یوخ چؤللرده

 قوربان کسم یوخ قوزودا

 گلیر بوالق بیرجه یالنیز

 گلیر قوناق منه یار او
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 آغالییر

 گوزلرین بئله دولوب ندن دئدین

 آغالییر دوزوم دوزوم دوزولور یاش

 بیرینه سؤزوندن مین تاپمیرام سوز

 آغالییر سوزوم قالیب اورگیمده

 بیردنه سن بیردنه دئیردیم من

 سنه من وجانی باش ؤئیرمیشیدیم

 منه پای بوگؤزلری وئیردین سنده

 آغالییر بیزیم گؤزلر اولوب ایندی

 بیلمه اورگیمده کدراکدین

 گیلمه دیر آتیب قول اورگیمدن

 دیلمه بختورلیک مندن داها

 آغالییر گوزوم ایکی گوره اونا

 قاال اود اوسته سینم دیم دئمه من

 باال آی ماشاهلل آی دئسین گؤرن

 برماال چکدین اودا اوین کؤنلوم

 آغالییر کؤزوم منیم اودون سنین

 گؤزلدن اؤزلو ملک یازمیشام چوخ
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 دوزلدن ایشلری او پوزوب سونرا

 ازلدن دونیادا بو دء(مهرآذر)

 آغالییر اؤزوم منیم گؤلمییبدی
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 گؤلدو منه ائل

                      🌼🌼🌼 
 دیم بیلمه اؤزوم ائللره دیم نیله

 گؤلدو منه ائل قیراقدان چکیلدی

 آهلل سن گوره چیخمیشام عاقیلدان

 گؤلدو منه تئل باشیمنان بویالنیب

                        🌼🌼🌼  
 دؤزومو آتدیم یم بنده صبیرسیز

 اوزومو واخت هئچ دوتمادیم قورو من

 سؤزومو اورک دیم سؤیله گؤللره

 گؤلدو منه گؤل دیشلدی دوداقین

                       🌼🌼🌼 
 دردیمی چؤله دیم سؤیله بیرآزدا

 دردیمی بیله کوسالر کؤل شایدده

 دردیمی بؤله منیمله یاریسین

 گؤلدو منه چؤل دره داغ اوینادی
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                        🌼🌼🌼 
 جک دؤیوندوره اؤزونو کولکلر

 جک اویوندوره منیده دئیردیم

 جک سؤیوندیره قلبیمی جک اسه

                   گؤلدو منه یئل اوجادان چکیب آه

                     🌼🌼🌼 
 قاریشانمیرام هرائله (مهرآذر) 

 باریشانمیرام چوخویالن کوسوموشم

 دانیشانمیرام باجاریب هردیلی

 گؤلدو منه دیل آغزیندا اوزگه بیر

                            🌼🌼🌼 
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 چیخا یادیمنان قورخورام گؤزل یآ

 گوندر منه چک شکیل بیر اویودّان

 سیندن شالله قایاالرین اوجا

 گوندر منه توک کوزویه بیر چکیب

 اوسته السی قا داغالرین چیخگیال

 اوسته چاالسی آچاندا چیچکلر

 اوسته الالسی دوشدو مه هاچانکی

 گؤندر منه تک اوویج بیر دن اومه
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 بتر دورنادان سن گؤزل اؤزوندا

 بتر آینادان بوالقدی گؤزلرین

 بتر خینادان بویاسی ساچالرین

 گوندر منه چک ساچیننان تئل اوشجه

 باخیشالریندان بیردویوم اوالرمی

 آخیشالریندان یاشینین بیرقطره

 اویاغیشالریندان یازین اولماسا

 گؤندر منه بوک یارپاقا بیریاشیل

 اؤزیایالقیندا اورتاسیندا یازین

 دورقاباقیندا داغالرین سحری

 قابایندا یئل عطرینی گؤللرین

 گوندر منه چک شیشیئه بیر توتوب

 ائللری سیزین دیم گورمه بیرگلیب

 چؤللری یاشیل تارالالری یاشیل

 للریگو زامماق چیخاندا کول بیرجه

 گؤندر منه اک گولدانا بیرساخسی

 چمنده گوللو دئیبدی(مهرآذر)

 دوشنده ائللر اوباالر هرزامان
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 گلنده هاچان یانا کاروانالربو

 گوندر منه یوک ائللردن او ییغیب
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 تبریزیم

 قوزییم بیری بیراؤزوگونییم

 تبریزیم دومان اوستونو آلیب نه

 قاباقین اوقاش باخیشین اوحسرت

 تبریزیم اینان باقریمی یاندئییر

 ارکین واریندی برابر داغالرا

 ترکین گورسنمیر اوجادان باخیرام

 درکین قدر نا وار هوشون ناقدر

 تبریزیم جومان دریاسینا عاقیل

 باشین اوجالسین ایسترم هرزامان

 قارداشین سنین ماراغا اورمو بو

 داشین داغ هله دامداشا جک دونه

 تبریزیم یومان گوزونو آرخادان

 اوغالنالری قوچ دین بسله قوینوندا

 ستارخانالری زامان بیر کی نئجه
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 اوقوربانالری وئیردیگین حربیده

 تبریزیم زامان یادیننان اونودماز

 وطن تیکاندیر گؤزونه یاقیلر

 یتن سوزآتسین آدینا قویماروق

 ندن قوتولمور اوزوندور لر گیجه

 تبریزیم گومان سحره آزقالییر

 شهئر قوجامان ندندیر بیلمیرم

 قهئر گلیر هی اورگیم لیر کوره

 کدر غم بؤیله داغالرین بورویوب

 تبریزیم کامان قددینی ائلیب

 دؤنه دؤنه هی دوالنمیشام سنی

 یئنه من دؤنوم باشینا دوالنیم

 سینه بنؤشه کؤل بیرجه(مهرآذر)

 تبریزیم دیوان باقالیار سه ایسته
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 یوخدو بافاسی گؤزللرین گومان

 قلبیمده دئدیم گؤرنده سنی من

 یوخدو بافاسی گؤزللرین جاوان،
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 آالرمیش فوری دئیللر قدیمنن

 یوخدو بافاسی گؤزللرین ایمان،

 قندی ایستمز شیریندی دوداق دیل

 یمندی یاقوت یاناقالر اواحمر

 کمندی آتیر یولوما ساچالرین

 یوخدو بافاسی زللربن گؤ آمان،

 آالر جان گویا هرجؤره گؤزللر

 آالر فرمان گاه چؤللره ساالر گاه

 آالر قوربان مین باخیشین قییا هر

 یوخدو بافاسی گوزللرین هرآن،

 آیا گؤرنئجه بنزئیر قاشالرین

 آیا گورنئچه ایچینده یازیلیب

 آیا ندندیر بوغمزه بوعشوه

 یوخدو بافاسی گؤزللرین یامان،

 قاشین باتاندا کیمی آی گؤرموشم

 قاشین یاتاندا بولودالرا گیریب

 قاشین آتاندا گؤرمیشم اوخالرین

 یوخدو بافاسی گؤزللرین کامان،

 اوال موکددر قلبینی قویمازدیم
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 یوال گلیدیم سنینله تئهر بیر

  دوال بوینوما قولالرین دئیردیم

 یوخدو بافاسی گوزللرین گومان،

 آالندی جانالر تئللرین پریشان

 ایالندی شاهمار اوجالری قیوریلیب

 یاالندی دئمه دئسه نه(مهرآذر)

 یوخدو بافاسی گؤزللرین اینان،
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 ندیر؟ چاره اولماسا پول

 پولدو اؤزو ساالماتلیق

 مئلی؟ نیله اولماسا پول

 خسته قالدین دؤشوب ائوده

 ندیر؟ چاره اولماسا پول

 آلماز تئفیل حکیم پولسوز

 قالماز آدام دا درمان به

 ساغالماز هئچ آرتار دردین
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 ندیر؟ چاره اولماسا پول

 اؤلر آدام اوالر بیرگؤن

 گؤلر بیری آغالر بیری

 بیلر؟ یوخ وار قوناق گلسه

 ندیر؟ چاره اولماسا پول

 ائوینه توی چاغیاالر

 سئوینه بیر قلبین بلکه

 جیبینه باخ مجلیسه باخ

 ندیر؟ چاره اولماسا پول

 دیوانا بیر دؤوه سنی

 دیوانا بیر سوزون یازام

 دیوانا گئدسن(مهرآذر)

 ندیر؟ چاره اولماسا پول
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 پولدو

 تانیمازدی پول اینسانالر زامان بیر

 پولدو اسنادی اینسانالرین ایندی

 دئمز درسینی اوستاالر پولسوزون



 سیائللر نغمه ■ 152

 

  پولدو اوستادی اوستادالرین بوتون

 یاتار اقبالی بیرینین گؤررسن

 قاتار احوالین پولسوزلوق قوجالیق

 آتار قوجالسا آتانی وار اوالد

 پولدو اوالدی آتانین اوندادیر

 یاناقینی آل آالرسان اولسا پول

 اخالقینی خوش سئچرسن بئینیب

 قاباقینی قاش سالالماز دئیر جان

 پولدو آروادی خانیمی کیشینین

 دونیادا یوخدو چاره تک اؤلومه

 زیادا حددن اولسادا موشگولون

 دادا سه گلمه نفر بیر سون سئسله

 پولدو امدادی سی چاره موشگولون

 یارارمیش داغی زامان بیر فرهاددا

 دارارمیش تئلین شیرینین کونلونده

 یورارمیش ائله اوزونو اوچون عشق

 پولدو فرهادی شیرینین ایندیسه

 ثروتی زری داغالرین(مهرآذر)
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 دولتی واری بودونیانین بوتون

 دولتی واری مقامی اینسانین

 پولدو زادی هر لذذتی آغزینین
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 داغالرین 

                ☘️☘️☘️ 
 دیم آمابیلمه دوالندیم گزیب چوخ

 داغالرین یاشی دی نئچه ازلدن

 یاز آی اوچ قیشی آی اوچ پاییز آی اوچ

 داغالرین اوالرباشی قار آی دوققوز

                 ☘️☘️☘️ 
 زامانی چیخان نرگیزلر لر الله

 دومانی مهئی قوینوندا دوالنار

 ریحانی یارپیز آخالردان سن بیچه

 داغالرین آشی درماندی خستیئه

                   ☘️☘️☘️ 
 قوناقی گلر هریاننان یازی یای

 اوجاقی یانار اوباالر قوروالر

 دایاقی ائلین قایاالر داشالر بو

 داغالرین داشی یاسدیغی ائلمین
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                  ☘️☘️☘️ 
 بوداغالر یاخار آدامی یاندیریب

 بوداغالر باخار کاروانا هرکئچن

 بوالقالر آخار کؤکسوندن قایناییب

 داغالرین یاشی گؤزوندن سیزار یه

                 ☘️☘️☘️ 
 بیله اسرارین داغالرین بو کیمدی

 دیله گتیرسین داغالری بو کیمدی

 هله بیلمیب قیمتین صرراف هئچ

 داغالرین ناشی قیمتین بیلیر نه

                     ☘️☘️☘️         
 قاالجاق قوشا بوداغالر (مهرآذر)

 جاق قاال داشا جک دونه هرزامان

 قاالجاق قیشا لییب کؤله گاهدان

 داغالرین قاشی بوزدونار گاهداندا
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 قویمایاجاقالر

 آلالم قاداسین قویساالرائلیمین

 قویمایاجاقالر ایله یوز ایلدن بیر

 گؤلم آغالییب بویون قول ائلیمله
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 قویمایاجاقالر گیله بیر گلسه یاش

 گؤلک شاداولوب ائلیلن الزیم نه

 بؤلک ائلیلن پایالشیب سئوینجی

 اؤلک ایلن غم یاراندیق ایلن غم

 قویمایاجاقالر گؤله گر اؤزومیز

 اؤزه باخگیالن دیر گئجه گؤندوزوم

 گؤندوزه چیخام قورتولماز لر گئجه

 دنیزه درین دوشموشم سانیرام

 قویمایاجاقالر ساحیله چیخماقا

 جانیمیز اوالن سرگردان بیرعؤمور

 جانیمیز قاالن سوموه بیر دری بیر

 جانیمیز چاالن داشا داغ اؤزینی

 قویمایاجاقالر نیسگیله بو یانسام

 داغالیام اورک ائیر من کدردن

 آغالیام اؤزوم ائللره قوشولوب

 باغالیام قارا ساچیمی یولوبان

 قویمایاجاقالر دیله بیر دوتام یاس

 نیسگیله دؤنور باغریمدا چیچکلر
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 سؤنبوله دؤنؤر غملری ائلیمین

 چؤله بوشالدام دردیمی خرمن بیر

 قویمایاجاقالر شله مین باغالیام

 کرم صاحیب وئیرسیدی بیرایمکان

 دئرم غمینی دردینی ائلیمین

 سئرم بیر بیربه قورودام دردیکجه

 قویمایاجاقالر یئله هی سئؤیرام

 کروان یوز گله یولالردان(مهرآذر)

 گومان آرزی مین ایستک مین یوهلری

 اینان وئیرمیب ائللره اونالری

 جاقالر قویمایا قافیله یولالرا
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 یادیمادوشدو

 باهاری قیشی کونلومین دوالندی

 دوشدو یادیما ایللری قدیمین

 واختی آالقار چؤللرین اوالندا

 دوشدو یادیما گؤللری اونوروز

 قایداسی قانون ائومیزین پوزولدو

 آیالسی بیربیر دَدَمین داغیلدی
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 السی الی شیرین تکجه نه مین نه نه

 دوشدو یادیما دیللری لی نغمه

 اوستن باشیمین اَللری آنامین

 اوستن قاشیمین گلردی دوالنیب

 اوستن یاشیمین گئچنن ایل بئش قیخ

 دوشدو یادیما اَللری آنامین

 سی قیله قازان قووریالن تندیرده

 سی بئلله دادلی نین قیله قؤورولو

 سی چیلله قیشین تؤویندا کورسونون

 دوشدو یادیما یئللری کؤلکلی

 قاباقی بایرام گلینلرین بیرده

 قویماقی پیلو پیشیریب سئمنی

 تؤخوماقی گؤل بیرینین قیزالرین

 دوشدو یادیما تئللری بیرینین

 اوطاقالر ائولر لی بزه اولدو نئجه

 چئراقالر گئددی اوستونن کورسونون

 اوجاقالر سؤندو اولوب کول(مهرآذر)

 دوشدو یادیما کؤللری اوجاقین
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 گوزلرین

 چالیر قاناد نه سایاقی قارانقوش

 گؤزلرین هارا سن گؤره اوچاجاق

 قاشالرین خنجر اوستونن دوتایدیم

 گؤزلرین یارا باقریمی قورخورام

 سیله آالله آالگؤزلرین اول

 سیله پیاله نرگیزلی نسترن

 سیله شالله یاناقلی ارغوان

 گؤزلرین تورا خیالیمی سالیب

 سی گیله اؤزوم قاراسی گؤزلرین

 سی بیله آدام دئره کاش باخیش بیر

 سی طله اینسان بیرملک قوروب یا

 گؤزلرین بارا باقچادا دولوب یا

 طاقی قاشینین قارادان چکیلیب

 آقی گوزونون کیمین قار آباق آق

 داغی سهندین گؤزومده اوینادی

 گؤزلرین قارا داغالردا بنزئییر

 دنیزدی بیرباغ دنیزدی تارال بیر
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 دنیزدی داغ بیر دنیزدی آدا بیر

 دنیزدی آق بیر دنیزدی بیرقارا

 گؤزلرین قارا دن شئوه سه سنین

 تمیز صونادان یؤردوندا چوبان خان

 تمیز آینادان گؤزلرین دؤرو دوم

 تمیز دان نا نا بوالقدا کیپریگین

 گؤزلرین سارا بوالقدی گؤموش بیر

 اؤزینی یانا دوندرمه گؤزل آی

 گوزینی گورم آوزاقدان عیبی نه

 سوزینی یازسین(مهرآذر) وئیر ایذن

 گوزلرین یورا شاعیری چوخ قویما
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 اوسته

 آشیقئیام ائل ازلدن کی چون نه

 اوسته ائلیمین گئدردیم حساب چوخ

 بئجردم گول بیر دیم ایسته هرزامان

 اوسته یولومین دی گؤیله تیکان مین

 منده دوالنام داشی داغ دئیردیم

 چمنده چولده چیخا گؤل سئؤیدوگوم
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 اسنده یئللر گلسیدی الیمدن

 اوسته گؤلومین قونا توز قویمازدیم

 یانانام ائله دیلر بیلمه افسوس

 دوالنام گزم تک کونلوم اولمادی

 اینانام حاققا دیم ایسته هرزامان

 اوسته دیلمین قویدوالر یاالن بیر

 اولدوالر یاقی دیم سؤیله حقیقت

 دولدوالر بتر توتولوب اورکدن

 یولدوالر چکیب سین زمی محبت

 اوسته الیمین ائللریم قویدو داغ

 

 باریشدی گلیب کوسمیشدی بیریسی

 دانیشدی گؤلدو لی طعنه بیرسی

 آلیشدی ایله اورئییم دوتوب اوت

 اوسته کؤلومین قالیر کؤز ده هله

 آلیر جاوانلیق قوجالیق بیلمزدیم

 سالیر کولگه بیر اوستومه تک بولوت

 قالیر ایل نئچه گئچیب نه عومرومدن

 اوسته تئلیمین سالدی دن گؤن به گون



 161 ■سی ائللرنغمه

 

 ین بیلمه حاققی یازگیال(مهرآذر)

 ین گؤلمه منله دانیشیب بیرکلمه

 ین سیلمه هله کونلوندن باطیلی

 اوسته اؤلومین سین گلمه اؤلنده
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 من بیرده گلنمرم گئت قاییت سن

 بوداغالر اورئییمده وار قدر نه

 من بیرده گلنمرم گیت قاییت سن

 وار یودوم وار یایالقیم اوچون اؤزوم

 من بیرده گلنمرم گئت قاییت سن

 اله ال دیلر وئیرمه کرم اصلی

 له له بیر بوداغالر بیر قالدی کرم

 بیله بیر کورلمدی لری اوره

 من بیرده گلنمرم گئت قاییت سن

 هاییما یوخ وئرن های بوصحرادا

 آییما اولدوزوما آتیبال پوشگ

 آییما منیم دوشوب عقرب بورج

 من بیرده گلنمرم گئت قاییت سن

 ملکدن گؤیده سنی سئچمزیدیم



 سیائللر نغمه ■ 162

 

 چیچکدن دن بنؤشه بیتن یئرده

 کدن اؤره خاطرنی جیم سیله

 من بیرده گلنمرم گئت قاییت سن

 ظولومو میسن ایله ساچالرینال

 قولومو قیچالریمی باغالمیسان

 یولومو بوداغالردا ایتیرمیشم

 من بیرده گلنمرم گئت قاییت سن

 کفنیم بولودالر آغ دء(مهرآذر)

 بدنیم داغالردا بو اولونسون دفن

 گلنیم اوسته قبریم اوالر گؤن بیر

 من بیرده گلنمرم گئت ییت قا سن
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 مندن،، ،،اینجیدین

 آلدیغیم آغرین گوزل آی دءگوروم

 مندن اینجیدین سنه من دئدیم نه

 سنه دئدیم نه آخی غیری جاندان،

 مندن اینجیدین منه هئچ باخمیرسان

 قاشینا بیرجوت حئیرانام بیلیرسن،
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 آتاشینا عشق سالیبسان، نئجه، گور

 باشینا دونوم المذهب دئدیم، هی

 مندن اینجیدین دینه هئچ دین گلمه

 قایاسی همده وار داشی اورگین

 حایاسی آبیر آشیقینین گئتدی،

 پایاسی یوخدور بوعشقین ازلدن،

 مندن اینجیدین بینه بو ائیریلیب،

 جکدیرم بیله کیم آنالمین بوعشقین،

 جکدیر گوله کیم دئییب کیم منیله،

 جکدیر بوله کیم محببت اورکدن،

 مندن اینجیدین هنه بیر قیمادین،

 

 بتر گوللردن سنه من وئیررم سوز

 بتر تئللردن باشیندا اول، صاحاب

 بتر دیللردن  یازار سوز  ،،مهرآذر،،

 مندن اینجیدین اورئگینه یاز سن
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 غمی دیل

                   ☘️☘️☘️ 
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 غمی دیل اورئییمده جک ایشلیه

 هریئتن آتاجاق سوز بویو عؤمور

 هاواسین غمینین دیل جک بیله کیم

 سن بیرده داغالر بو بیر بیلدیم من بیر

                   ☘️☘️☘️ 
 دومانی داغالرین بو اولماز اسکیک

 تیکانی کاالهالرین آتیبدیر کوک

 گؤمانی گلسین نئیه چیچکلرین

 یاسمن تئللرینی ؤرسونه نئجه

                    ☘️☘️☘️ 
 سونبولو یئرین سیزین یولور ساچین

 بولبولی یئرین بیزیم اولوبدیر الل

 نیسگیلی ائللریمین اولدو قات قات

 من یاسه باتیرام هی اورئییمده

                  ☘️☘️☘️ 
 الیندن بوداغالرین آهلل مان آ

 ائلیندن دورناالری گئتدی کؤچوب

 ایلیندن ایللریمیمز گلیبدی بد

 چن یئرده بولود گؤیده توتغون هاوا

               ☘️☘️☘️ 
 زامانی گئدسین دالی چکیم نئجه
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 نی تاوا عؤمورلردن چیخدی بیربیر

 دؤوانی دوتوم هاردا دئییم کیمه

 ارداشن؟ه گؤلوم هاردا دئییم هاردا

                ☘️☘️☘️ 
 چؤللری یئرین سیزین بیزیمدی

 گؤللری چئچکلری چمنلری

 یئللری هیجران اسدی اوستومیزه

 چمن نه چیچک بیر نه قالدی گؤل نه

                  ☘️☘️☘️ 
 اؤپردیدیم بوالقیندان اوداغالرین

 اؤپردیدیم اوجاقیندان اوباسینین

 اؤپردیدیم آیاقیندان دؤشئنردیدیم

 وطن ای قوربان سنه(مهرآذر)بو
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 دئمزلر کیشی دوغانا هرآنا،

 گئدیبدی گلیب کیشی چوخ دونیایه

 دئمزلر کیشی بورانا هربیغین

 چکیب قهری ائل ائوقهری اوغالن چوخ

 دئمزلر کیشی اوغالنا هربیله

 بوراردی بیغین کیشیلر قدیم الپ



 سیائللر نغمه ■ 166

 

 دوراردی اوسته سوزونون هرزامان

 قویاردی گیرو بیغیننان قوپاریب

 دئمزلر کیشی چاشدیرانا سوزون

 وئریر جاوانالربیغالرین سه ایندی

 بورور بیغین کیم کوراوغلوسایاقی

 قورور حیله مین آتایا وار اوغول

 دئمزلر کیشی وئرانا هربیغین

 قاشالرین آلیر اوغالنالر قیزکیمی

 باشالرین هؤرور ساچالرین اوزادییر

 قارداشالرین قیز تانیمیر اوشاقالر

 دئمزلر کیشی آالنا قاشیالرین

 

 قانار یامانی وارهریاخشی آدام

 یانار حالینا نین واراوزگه آدام

 دانار آتاسین گؤرمیشم وار آدام

 دئمزلر کیشی دانانا سین دَءدَء

 جک گله زامان دئیللر(رآذرمه) 

 جک گئیه دامن قاییدیب اوغالنالر

 جک گؤله بیری داریخیب بیریسی
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 دئمزلر کیشی دوغانا هرآنا
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 گلدین

 پری آالگؤز دونوگوم باشینا

 گلدین آشینا گؤزومه منیم چوخ

 اوستن گؤزونون تئللرین یاسمن

 گلدین قاشینا دوزوبن بیر بیربع

 بولدو نشانی گؤزللیگین سنده

 اولدو نلر هئچ دین بیلمه کی حاییف

 سولدو یارپاقیم سارالدی باهاریم

 گلدین قیشینا عومورومین بوخزان

 

 غزلده شعئرده یازمادیم آدینی

 گؤزلده بیر هئچ دیم گؤرمه سین عشوه

 ازلده قالخیب قوشوتک گؤورچین

 گلدین داشینا ظالیمین انسیه نم

 سالدی اوزاقا یولومو روزگار

 قالدی خالین بیر یادیمدا اوگؤندن

 آلدی کیم آخیر قادانی دیم گؤرمه
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 گلدین خوشونا کیمین سن دیم بیلمه

 آندا گؤرجگین دیم بیلمه تانیا

 یاندا دورموشدوم آتدی یل اوربندین

 خیاواندا بو باخیشینال قئیا

 گلدین باشینا( مهرآذرین) دؤنوب
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 دئیمز قیرانا دونیا دئییللربو

 بیربیر هامیسی یوخسولالر الر وارلی

 دئیمز قیرانا بودونیا دئییلر،

 قالماز قالماییب کیمه هئچ بودونیا

 دئیمز قیرانا بودونیا بوایللر،

 

 ساالجاق یوال هامینی بودونیا

 آالجاق الدن مالینی جانینی

 قاالجاق بیرجه یامانلیق یاخشیلیق

 دییمز قیرانا بودونیا ائللر، آی

 قوپاریب بیرزاد دونیادان شاه هانسی

 آپاریب دوتوب بیرماتاح الینده

 قوتاریب بیرجور عؤمورون هرگلن
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 دئیمز قیرانا بودونیا گئدیللر،

 طبیعتی وار دونیانین تک بهشت

 لذذتی اولوب آغزینین وارلینین

 نیفرتی اکیب کونلونده یوخسولون

 دئیمز قیرانا دونیا بو بوچؤللر،

 قاالسان ایل مین یاخشیدیر دونیا بو

 دوالناسان هی سن ایچه سن یئیه

 آالسان بیرکام دونیادان دویونجا

 دئیمز قیرانا دونیا بو ایللر، یوز

 آتاسان گؤزدن دونیانی یاداکی

 یاتاسان گئدیب چکیب ال هرایشدن

 ساتاسان آلیب دونیانی وئیرده آل

 دئیمز قیرانا بودونیا نیلیللر،

 یوخدو فایداسی دونیانین(مهرآذر)

 توخدو عدده بیر قالیب آج عدده بیر

 چوخدو جاواندا گؤزلده فایدا نه

 دئیمز قیرانا دونیا بو اؤلوللر،
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 اهلل سوبحان یا

 رئوف سن رحیم سن کریم قادیرسن

 اهلل یارادان تورپاقدان آدمی

 وئیریب وجان روح نئجه گؤر تورپاقا

 اهلل اینسان بیر آخیرین دین ایله

 سن سن یارادان عالمی یئرگؤیو

 احسن دین ایله یارادیب اینسانی

 سن اؤزگه سنه بولمئرم دئیه آخ

 اهلل ربانمه آنادان آتادان

 ملگین مینلر ائدیر سیر گؤئلرده

   پتگین بالین باشیندا قایاالر                چیچگین گؤلون جؤره مین داغالردا

 اهلل سوبحان یا یزل لم خالیق

 

 دؤزو نی تپه داغالری یاراتدین

 اولدوزو ایشیق نی گئجه قارانلیق

 اؤلدوزو آیی گؤنشی گوئلرده

 اهلل نیشان زر گؤئلرده آیاتی

 آلالهیم ربّیم منیم سن اهلل آی

 وپناهیم پشت اولورسان گؤنده دار
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 گوناهیم یوخدور دئسده(مهرآذر)

  اهلل پونهان نه آشکار نه اوچون سن
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 گرک اوالسان سی بنده هین آلال 

 قویدون موسلمان آدینی قارداشیم

 گرک ساالسان ایراضی آلالهین

 سن بیله حق بر دئریلمگی اؤلوب

 گرک سن بیله درسینی قورآنین

 آدامی اهلل اوالسان ایستیرسن

 امیه ساخالیا ایچره ائل حورمتین

 حارامی حاالل موختصر سن بیله

 گرک اوالسان سی بنده هین آلال

 

 دونیادا بوگؤن اولما باز وارا چوخ

 یادا اول کومک یوخسوال واریندی

 یادا ساالسان رزامانه اؤلومو

 گرک سوالسان سارالیب الزیم نه

 آتیب دفه بیر بوهتانی غیبتی

 اوتوب آجینی یامانی هریاخشی
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 دوتوب اوروجون ایستیسینده یایین

 گرک قیالسان نامازین ایؤنه اوچ

 گؤلسن دئییب دونیادا(آذر مهر)

 سن بیله یقین گؤنونو قیامات

 سن اؤله شاید دین ایسته هرزامان

 گرک سان یوال سن دوشه آرخایین
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 اولسون ادبین

 نیناق سیندرما غورورون جاوانلیق

 اولسون ادبین اوغول آی جهدایله

 یوخ عیبی دورما گلنده ساقال آغ

 اولسون اَدبین بیریغیل ناماحال

 

 جاهیل دئیللر یئرده چوخ جاوانا

 عاقیل اولماسین جاهیلدا شایدده

 ناقیل آچارسان یاالننان دانیشیب

 اولسون ادبین باقول قول وار ناقیل

 اوزاندین یئره تیرلئنیب نیلیرم

 آندین آز معرفت اولدو چوخ ساوادین
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 قازاندین پول الپ بیرمیلیون گونده بیر

 اولسون ادبین پول اولماز آداملیق

 سوزول سوزگشدن معرفتله اَدبله

 یوزایل دوشرسن دالییا اول اینسان

 قیزیل لیر دوزه تورپاقدان گورورسن

 اولسون ادبین اؤل تورپاق اوویج بیر

 ایل ئچه داریخما زامان هر اول آدام

 سئچیل حیواندان ارکانال ادبله

 ایچیل سوالرال ائیلنمیش اوغول آی

 اولسون ادبین اول ساغ آی اول وار آی

 آالسان ادب ساتمازال(مهرآذر)

 ساالسان جیبه قولتوقا قویونا

 دوالسان حدده کاماال ایستیرسن

 اولسون ادبین قیل ناماز اوغول گئیت
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 دی گئت

                  ☘️☘️☘️ 
 بنزردی گؤله گؤزللر گؤردوگؤم
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 گئتدی اوگوللر چیچکلر سوزالدی

 کیمی ملکلر اؤنونده گؤزومون

 گیتدی گؤزللر بیر بَ بیر قوجالدی

                 ☘️☘️☘️ 
 سونبولدن ساچی گؤزللر بیرزامان

 بئلدن آرخادا سین نئچه هورئردی

 دیلدن دوشدولر هامیسی اونالردا

 گئتدی سونبوللر چینینده آغاردی

                  ☘️☘️☘️ 
 نازالر لر غمزه لر اولدوعشوه نئجه

 قیزالر ازدیرن زامان بیر اؤزلرین

 سیزالر قارییب بیریسینی گؤردوم

 گئتدی ایللر یوز واختدان او بَ دئدیم

                     ☘️☘️☘️ 
 یانانالر عشقه اولوب چوخ دونیادا

 کامانالر قاشی دی بیلمه کی افسوس

 جانالر نئچه هی یاندیالر اولوب کول

 گئتدی اوکوللر تورپاقا قاریشیب

                  ☘️☘️☘️ 
 بسته بویالری گؤرمیشدیم گؤزللر

 اوسته گؤزونون تئللری نیر اؤوسه
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 خسته دوشدولر دونیادان آرزیسیز

 گئتدی کؤنوللر آرزویا چاتمادی

                     ☘️☘️☘️ 
 یاناقالر الله گوردیگین مهرآذر،

 بوخاقالر بولور زنخدانالر مرمر

 دوداقالر دیللر اوشیرین اولدو نئجه

 گئتدی اودیللر دوداقالر بوزوشدو
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 دیر دیب توره

 باخیشالرین اول بیلیرسن آظالیم

 دیبدیر توره سوز قَدر نه عالمده

 باغریمی یاریر قاشالرین اوخنجر

 دیبدیرتؤره گؤز سین فتنه اونوندا

 موژگانالرین او چکیب صف هامیسی

 پیکانالرین اوخ کامانا قویوبدور

 جانالرین نئچه وارآلماقا قصدی

 دیبدیر توره بیز اوجونو اوخالرین

 خالین بنوشئه یاناقیندا چیخیب

 مثالین یوخدو گؤزلیکده اینان
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 جاللین رببی خالالرین اولمایا

 دیبدیر توره دؤز گؤزلیگه سئپیب

 سیاهی زولفه اؤزه آغ داغیتما

 گؤناهی دوشر بوینونا عاشیقین

 ایالهی قادیر قارانی ایال آغ

 دیبدیر توره دوز یئرینده گؤزل نه

 الال به دئدیم آچیب دوداقالرگؤل،

 باال بئلنیب اورتادا دیلینده

 قاال اوت بئله سینمده دئدی کیم

 دیبدیر توره کؤز آلتیندا یانیب اود

 باالسی اهلل گلیبدیر گوئلردن

 باالسی اولماز ملگین اینساندیر

 قاداسی دوشسون جانیما مهرآذر،

 دیبدیر توره قیز نئجه گؤر آناالر
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 لر گئجه

 دوالندی کونلوم لر گئجه هرزامان

 لر گئجه اولدو گومانیم امودوم

 آختاریر لر نه ئییم اوره دیم بیلمه
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 لر گئجه اولدو  داشالرمکانیم داغ

 گیردیم قوینونا قارانلیق یالواریب           گؤردوم دونوندا سئوگی بیر نی گئجه

 هؤردیم ساچینی قارا اول داراییب

 لر اولدوگئجه جانانیم سیز عیشوه

 دایاقیم آرخام اولدوزالر کی گوئده

 قوناقیم گلن گؤئلردن منیم آی

 چئراغیم پارالق قوناقیم لر گئجه

 لر گئجه اولدو تابانیم مه اول

 دایاندیم گؤردوم بیرغفله رآذر،مه

 دوالندیم گزیب اونالرا. قوشولوب

 اویاندیم آما اویماقالر اوباالر

 لر گئجه اولدو کاروانیم یوخوالر
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  لر گئجه

 قایادی داشدی دی دره بیرینه

 لر گئجه یولدو بیراوزون بیرینه

 اولدو باهار نو دفه بیر ده منه
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 لر گئجه اولدو بوران قیش بیردفه

☘️ 
 گوللر چیچکلر تارالدا بیریاشیل

 یئللر کولکلر اوستونه اسیردی

 ائللر قویمایین دیم سئسله بوتایدان

 لر گئجه یولدو ساچینی سونبولون

☘️ 
 همدمیم گاهدا یولداشیم منیم گاه

 مرحمیم گاهدا سرداشیم منیم گاه

 غمیم اورکده لدی کوره قدر نه

 لر گئجه دولدو منیله آغالییب

☘️ 
 زمانه اولوب قوالی نه اهلل آی

 بهانه منی دوتوبدی اَلینده

 خزانه دؤنؤب حیاتین مهرآذر،

 لر گئجه سولدو یارپاقی سارالیب
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 ،،چاغیرام،،

 چکم بیردام من اولدوزالردان دئدیم

 چاغیرام یاری اوزلو آی ایچینه
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 ایچینه دوزه دوتا خون بیر اودا

 چاغیرام ناری هیوانی آلمانی

🌿 
 بیلمئگه یولون داغینین معریفت

 گؤلمئگه دئیب دانیشیب یاریال

 سیلمئگه توزون دامین او داغدا بو

 چاغبرام قاری بورانی کولگی

🌿 
 مننت ؤییرمایا یارینا اؤز کیم هئچ

 محببت ایستی ایستیکاندا بوز بیر

 شربت اوچون من الینده دوتا یا

 چاغیرام تاری ائلیئم شوکر ایچیب

🌿 
 توخویام خالی یاریما خیالدان

 توخویام خالی دؤیدوگو اؤزونه

 توخویام بالی سوزولن دیلیندن

 چاغیرام تاری کامانی قوینوندان

🌿 
 چاقالری اوخان مهرآذر،کونلومون

 چاقالری چیخان نسترن بنؤشئه

 چاقالری باخان گؤنشه بویالنیب
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 چاغیرام ساری دورنانی کهلیگی
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 ائوده اوتور

                           🌼🌼 
 سان قارداشیم ها آماندی 

 ایؤده اتور واردیویروس

 قوشالرکیمی قشنگ گؤرنه

 ائوده اؤتؤر اوشاقالردا

                           🌼🌼🌼 
 داردی منه دونیا دئمه

 واردی هرنه آخاقالردا

 گؤلوزاردی داغالر نئجه

 ائوده ایتیر یاددان دردی

                           🌼🌼🌼 
 کولگی قار بیرطرفده

 قارچیچگی بیرطرفده

 گی بزه مین وار داغالرین

 ائوده گتیر هاواسین یاز

                          🌼🌼🌼 
 باال گئدسین بلکه قویون
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 باال گزمه ائوده اوتور

 الال آچار چؤللر یئنه

 ائوده اؤتور غمی دردی

                         🌼🌼🌼 
 اؤلر بیری گزرسن چوخ

 گؤلر دوشمان آغالیار دوست

 گلر کیملر مزارینا

 ائؤده فطیر یاغلی یئه یات

                         🌼🌼🌼 
 بولدو یارام یاز( مهرآذر)

 سولدو گؤلو ائللریمین

 سولدو ساغدی بیلمیرم هئچ

 ائوده بیتیر یارانی یات

     🌼🌼🌼 
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 ،،ایلمه،،

 خانیم تئل ساری دوندوگوم باشینا
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 ایلمه. ساری تئللرین اهلل سن

 یوخدو عیبیسی ساراتدین بیردفه

 ایلمه باری دفه بیر تزشدن

                     🌿🌿🌿 
 یتیر اؤنوم نه یتیشیر اَلیم نه

 گوتور دَبی بو بیلیرم دئیه نه

 اوتور اؤزوندان بئینمیرم کی من

 ایلمه یاری بوجانی قیل رحم

                          🌿🌿🌿 
 کیمی ازللر تئللرینله سیه

 کیمی گوزللر کی قدیم گیال اول

 کیمی خزللر ساچیینی ساراتما

 ایلمه تاری سنیله ائدر قهر

                         🌿🌿🌿 
 ایله نیلیرسن بیل اؤزون گؤزل آی

 بؤیله سئویونسؤن اورگیم دئدیم من

 اییله لیمونو هیوانی آلمانی

 ایلمه ناری اذییت قوینوندا

                          🌿🌿🌿 
 الچینی بیله سین نیله( مهرآذر)

 ساچینی قارا اوزده آغ سئوردیم
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 دارچینی ساری تئللری بویاسان

 ایلمه ساری منه دای اؤزونو

        🌿🌿🌿 
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 ساخالسین آفاتیننان سنی اهلل

 

 بویونا باخیم بیرده گوزل یئری

 ساخالسین آفاتیننان سنی اهلل

 اویونا سالماگیالن یازیغی من

 ساخالسین آفاتیننان سنی اهلل

                      🌿🌿🌿 
 دیر اوسته دوداق خالین بیربنؤشئه

 دیر ایسته یامان سنی دوزالندیریب

 دیر دسته دسته زولفین کیمی زنجیر

 پاخالسین اوزنجیرین اولماز قیرماق

 ساخالسین آفاتیننان سنی اهلل

                    🌿🌿🌿 
 گول ایله آچیب مینلر یاناقیندا

 گول اله گلمیر قوپوب اولسون حاییف

 گؤل ائله دانیش ائله یئری ائله
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 الخالسین آستا بیرآز بدن اوشوخ

 ساخالسین آفاتیننان سنی اهلل

                       🌿🌿🌿 
 اوزونه قاشالرینا دئدیم باخیب

 اؤزونه یارادانین اولسون اَحسن

 دؤزونه منه باخیر موژگانالرین

 اوخالسین( مهرآذری) ایستیر قویما

 ساخالسین آفاتیننان سنی اهلل

                🌿🌿🌿 
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 عؤمروم جاوان

                          🌿🌿🌿 
 عؤمروم جاوان حضرات آی

 گئتدی لئجه دوشدومنله

 گلدی هاردان دیم بیله هئچ

 گئتدی نئجه گلدی نئجه

                         🌿🌿🌿 
 آغدی باشدا آغاردی اؤز

 داغدی بیر باش بو اولمایا

 یاقدی بوران قوپدی کولک
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 گئتدی بیرجه بیرجه ساچیم

                         🌿🌿🌿 
 سیجیم عجب اولدو ایشیم

 کؤجوم اولدو قئریق قئریق

 گؤجؤم قالدی جاوانلیغدا

 گئتدی اوگوجه گؤوندیم

                          🌿🌿🌿 
 بیلدیم گله عومورگله

 بیلدیم گیله گیله گئتدی

 بیلدیم بیله جاوانلیغی

 گئتدی گئجه گلدی سحر

                       🌿🌿🌿 
 پووخا قوردوم جاوانلیغدان

 کووخا اولدوم زمیسینده

 قورخا قورخا ظالیم فلک

 گئتدی دئجه وئیردی تپیک

                       🌿🌿🌿 
 گلدی هاچان قوجالیغیم

 گؤلدو جاوانلیغی گوروب

 یبیلد آخیر مهرآذرده،

 گئتدی هئچه گؤنوم عؤموروم



 سیائللر نغمه ■ 186

 

                  🌿🌿🌿 
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 گلر؟

                    🌿🌿🌿 
 گلمیر خوشوم دا اؤزومدن قوجالدیم

 گلر؟ خوشو گؤر بیلمدن نین اؤزگه

 سالالنیب دوداق آغاریب کیپریک قاش

 گلر؟ قونشو بیر اوتورماقا گؤر باخ

                      🌿🌿🌿 
 بوکورونا یا یاخشیدی قوجالیق

 اویونا منی قوجالیق سالیبدیر

 تویونا توش تای گئتدیم چوخ جاوانکن

 گلر؟ توشو تای تویونا قوجانین

                     🌿🌿🌿 
 آشناالریانار؟ حالیما قوجالدیم

 دانار؟  اَقربا و بوقوم یابیربیر

 قیسغانار؟ بیری اونادا گورسن

  گلر؟ خوردوشو بیرینین قوجایا

                    🌿🌿🌿 
 ساچیر نور گؤنش ساناردیم یاریمی
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 آچیر گؤل تزه قونچادی بیر یادا

 قاچیر اومندن اولوب نه ایندیسه

 گلر؟ گؤلوشو دوداقا سن گوره

                     🌿🌿🌿 
 سن بیله قدرین قوشدو بیر جاوانلیق

 سن گؤله دئییب دوتوب دم اونیال

 سن چؤله آتما بوراخما اوقوشو

 گلر؟ قوشو او بوشالسون الوندان

                    🌿🌿🌿 
 ناقیال دؤنوب بودونیا«رآذرمه»

 عاقیال عاقیل قویور یول اهلل آی

 داغیال هوشو دان باشین ، قوجانین

 گلر؟ وشوه او کی قدیم دن تزه

🌿🌿🌿 

128                

       اُولمادی دوزو اَلیمین حاییف آی

 یادا دؤندولر هامیسی آشناالر

 اولمادی دوزو اَلیمن حاییف آی

 قادا باال مین آلیم کاش دئیردیم

 اولمادی دوزو اَلیمین حاییف آی



 سیائللر نغمه ■ 188

 

                     🌿🌿🌿 
 دوردو اوتوردو منیله اونالرکی

 بوردو بوینونو دادیبان وزومداند

 قوردو جله مین کلک مین قاییدیب

 اولمادی دوزو الیمین حاییف آی

                     🌿🌿🌿 
 باال دویونجا باتیردیم اَلیمی

 باال یئه دئدیم اوشاقا یئدیدّیم

 باال اولدوالر باشیما یئییبن

 اولمادی دوزو اَلیمین حاییف آی

                   🌿🌿🌿 
 آرتیارتیکه محبّت دئییرلر

 تیکه گؤز بیری اَلیمه قویمازدیم

 تیکه بیریلن بولردیم یئسیدیم

 �🌿🌿�                                 اولمادی دوزو اَلیمین حاییف آی

 باشینا دؤنم دوالنیب هادئدیم

 آشینا والنا اؤزگئیه دؤندؤلر

 باشینا ندن اوجاقین اولدو کؤل

 اولمادی دوزو اَلیمین حاییف آی

                        🌿🌿🌿 
 باخین ایشه بیر ائللر آی سیزاهلل
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 یاخین اولمادی اورهدن بیرنفر

 یاخین یاندیریب اؤوالدین بواینسان

 اولمادی دوزو اَلیمین حاییف آی

                      🌿🌿🌿 
 چؤرگیم ایتدی یازگیال مهرآذر،

 امگیم گئتدی اولدو ضای بیردفه

 اورگیم گلمز یئرینه نیلییم

 اولمادی دوزو اَلیمین حاییف آی

                           🌿🌿🌿 
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 جاوانلیغدا

 هدره وئیرمه فورصتی جاوان آی

 جاوانلیغدا مال یئق ایشله گئچیر گؤن

 باغال شان سنده آری بیر اولگیالن

 جاوانلیغدا بال پتگه گیالن یئق

                       🌿🌿🌿 
 قورما باداق بیر گئدنه هرگلیب

 بورما قولونو اللرین یاپشیب

 وئیرما دووارا سیلکییب قوجانی

 جاوانلیغدا زال رستم هئچ قالمادی



 سیائللر نغمه ■ 190

 

                    🌿🌿🌿 
 سن بیلمز اوال جاوان دای قوجالدین

 سن بیلمز آال سئویب یار دن تزه

 سن بیلمز ساال بوینونا قولالرین

 جاوانلیغدا سال قولونو بوینونا

                       🌿🌿🌿 
 قیسمتی گؤدمه سئوگیلن یارسئوسن

 دقّتی اؤتور بیرین تاپ پیس یاخشی

 فورستی ؤئیرمه اَلوندان قوجالیب

 جاوانلیغدا حال زادّی هئچ قوجالیق

                   🌿🌿🌿 
 کسدیرمه حربه گؤزله تک حوری

 اسدیرمه اَلین اؤستونه حیصلنیب

 کوسدورمه اونو یاالننان ساواشیب

 جاوانلیقدا آل کونلونو تئهر بیر

                     🌿🌿🌿 
 خیاال دالما جهالته گیرمه

 قاال هرقیل سالما چوخ اوزونو

 کاماال یتیش دونیادا باجارسان

 جاوانلیغدا کال قیاماتا قالما

                   🌿🌿🌿 
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 الیمه چاتمیر بوفلک( مهرآذر)

 اؤلومه وئیرسین گاهداندا قالیر آز

 تئلیمه بیرده اؤزومه سالدی دن

 جاوانلیغدا چال اولدوالر ساچالریم

🌿🌿🌿 
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 اولما موقیّت

                    ☘️☘️☘️ 
 دانیش گؤل سنده خالغیال اوتور گل

 اولما موقیّت خانیم آی اهلل سن

 سایاقی کعبه وئیرباشینا ایذن

 اولما موقیّت دوالنیم دوروم من

                 ☘️☘️☘️ 
 وار اعداسی دئییللرمین گؤزلین

 وار فداسی جان عاشیق مین دالینجا

 وار معناسی نه اولماقین موقّیت

 اولما موقیّت جانیم بو منیم سن

                    ☘️☘️☘️ 
 ندن چکیرسن خیجاالت گؤزل آی

 بدن گؤل گلیب جنّتدن سانیرام



 سیائللر نغمه ■ 192

 

 دن میوه یئتن قوینوندا چیخ پای بیر

 اولما مؤقیّت قیلمانیم حوری آی

                   ☘️☘️☘️ 
 سن گؤل دسته بیر آفرین مرحبا

 سن دئگیل منیم دیلبر آی بیلیرم

 سن گؤل دانیشیب موقّیت بیله سن

 اولما مؤقیّت تاوانیم یوخ آرتیق

                   ☘️☘️☘️ 
 سانجاق ماشا تئل یاراشیر چوخ سنه

 آنجاق گؤزللر اوالرمیش بافا بی

 اوتانجاق سندن اؤزوده(مهرآذر)

 اولما موقّیت سولطانیم گؤزللر

☘️☘️☘️ 

131                   

 گؤرسنیر گؤزل

                    ☘️☘️☘️ 
 وئیرمیسان ائله گؤزلوگؤ گؤزل آی

 گورسنیر گوزل ساغیندا سولوندا

 منه باخیرسان حسرتله گوزل نه

 گورسنیر گؤزل چاغیندا، ناهارین
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                    ☘️☘️☘️ 
 یاشیندا جاوان نئجه گؤر ماشاهلل

 باشیندا هؤرور ساچینی کؤلکلر

 قاشیندا بیلیم دئسین نه ییر ایسته

 گؤرسنیر گؤزل قاباقیندا گوزلر

                     ☘️☘️☘️ 
 تانیشا دوستا اؤزونو گؤسترمه

 قاریشا قویما تئللرینی آرتیق

 ساریشا تئللر گؤزلوگؤنه ایستیر

 گؤرسنیر گؤزل قیراقیندا تئللر

                ☘️☘️☘️    
 لر شؤشه دودی گؤزلوگؤنده گؤردوم

 لر مئشه یاشیل گؤرسنیر ایچینده

 لر بنؤشه  تئر خالالرین اولوبدور

 گؤرسنیر گؤزل  بوخاقیندا بولور

                  ☘️☘️☘️  
 عدوات بیر یوخ اؤرگیمده سنله

 صلوات دئدیم جامالینا گؤرجک

 قات نئچه اولوب گؤزللیگین آرتیب

 گؤرسنیر گؤزل طاقیندا قاشالر او

                  ☘️☘️☘️ 



 سیائللر نغمه ■ 194

 

 کؤینک یاشیل یام ائنینه گئیمیسن

 عینک گؤزلره یاراشیر گوزل چوخ

 نینک سین ایله تعریفین(مهرآذر)

   گؤرسنیر گؤزل یاناقیندا قوشا

                   ☘️☘️☘️ 
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 منه؟ گؤلورسن اوچون نه

🌿 
 خانیم گؤزل آی دوندوگوم باشینا

 منه گولورسن اوچون نه دئگوروم

 جانیم  اوچون سن قورباندی دئیردیم

 منه گولورسن ایچین یا یاالن یا

🌿 
 گؤررمسین نئچه گوزللر تک سنین

 هؤررم داراییب ساچالرین کونلومده

 وئررم ساالم گاه وئیرللر ساالم گاه

 منه گؤلورسن بوگؤن سن بیرفقط

🌿 
 هارا هاردا گور چکیب صف کیپریکلر

 نارا قوینوندا ساتاشدی گؤزلریم



 195 ■سی ائللرنغمه

 

 دارا منی چک زولفوندا اولماسا

 منه گولورسن دوگون سال بوینونوما

🌿 
 باتیر یاناقالر گؤرنئجه دیکجه گؤل

 چاتیر باشا باش قاشالرین اوشاهمار

 خاطیر کی نده دیر قالیب حورمت نه

 منه گولورسن یون باشیم اولوبدیر

🌿 
 منه دئیر گؤز گؤلرم دئمیرسن

 منه دئیر سوزقوجایام من یادا

 منه دئیر تئز جاواننان واردی سؤز

 منه گؤلورسن اؤزون چوخ هامیدان

🌿 
 اولدوم مؤقییت گؤلنده منه سن

 سولدوم سارالیب اولوبان موقّیت

 دولدوم اؤرکدن اولسام شاد موختصر

 منه گؤلورسن سؤیون سن سؤزه بو

🌿 
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  کرونا



 سیائللر نغمه ■ 196

 

                               🐡🐡🐡 
 اویونا سالیب میللتی کرونا 

 کرونا چالیر تک ایالن توتانی

 بویونا باخیر هامینین یوخ فرقی

 کرونا آلیر قاداسین سئوجگین

 باغال آغزینی دئییللر لر حکیم  

 یاغال گاهداندا صابینال اللرین

 داغال بوغازین سوایچ داغ باجارسان

 کرونا قالیر بوغازدا کی چون نه

 تپیر ائولره هامینی گؤرنئجه

 آسگیرتوپیر نه اؤسگور نه دئییللر

 ایستیرباسمارلیراؤپیر چوخ گؤرنی

 کرونا قووالیر قوویر  قاچانی

 چیخانمیر بیرکس ایشیگه قورخودان

 سیخانمیر الین بیربیره وئیریب ال

 یئخانمیر ارده آروادی توتاندا

 کرونا آلیر اَریننن آروادی

 نفسی چیخمیر آدامین ماسگیله

 تپسی گاهدا قاشینیر گوزو گاه
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 اوالرهوسی کیمین گؤر بوکؤهده

 کرونا سالیر اسهاال توتانی

 بئزیبدی داها قاالنالردا ایوده

 دؤزوبدی دؤزن داریخیب داریخان

 اؤزوبدی چوخو دونیادان اللرین

 چالیرکرونا بیربیره اللرین

 قاچیر بوشالنیر توتاندا نی خسته

 اوچور کیمی قوش بیچارا قورخودان

 آچیر آتش کیم قورخوسان نئیه دئ

 کرونا؟ موزالیر خسته نئیه بس

 ائللر سین نیله بویازیق( مهرآذر) 

 سیللر بیریاننان زیلزیله بیریاننان

 یئللر قارا هی اوستومیزه اسیر

 کرونا یئرقالیر گورنه عالمی
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 ،،توپراقا،،



 سیائللر نغمه ■ 198

 

                🍁🍁🍁 
 دوالنیر گؤئده قودوروب قارغاالر

 توپراغا تکم تیکیب گوز قویمایین

 قیجیدیر دیشین دن دوره چاققالالر

 توپراغا تیکم نئجه تک گؤزومو

                    🍁🍁🍁 
 قویولالر داغ هئی ده هله داغالرا

 اویولالر سسسیز گؤزونو داغالرین

 سویولالر گاهدان دریسین باسیب دوز

 توپراغا چکم آه ، آخی قدر نه

                        🍁🍁🍁 
 هارا گورهاردان ده سینه بوداغالر

 بویارا بیزیم توختامیر نَدَندی

 چارا کی نده تاپیلیر مرحم نه

 توپراغا تؤکم گؤزیاشی قَدَر نه

                  🍁🍁🍁 
 باغالسین گلسین یارامی لر حکیم

 داغالسین یادا اوستن داغ قویسون داغ

 آغالسین خیمه غملردن قورسون ائل

 توپراغا چؤکم اوسته دیز یالوارام

                  🍁🍁🍁 
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 ایتمیر بویارا ائللر آی ییم نئیله

 بیتمیر جه ذرّه توخداییب قالدیغجا

 گئتمیر ایراغا اؤنوندن گؤزومون

 توپراغا چکم داغالری قایادا

                  🍁🍁🍁 
 دئییر دوز یوخو دئییبلر قدیمدن

 یئیر قارقاالر ایگیدی آرخاسیز

 گئیر قاراسین اؤزو تک قارقاالر

 توپراغا یوکم اؤلوم قوی ده اؤلسم

                  🍁🍁🍁 
 دریندی دئییر یاراسی قایاالر

 سریندی اوزو توپراغا باساق قوی

 یندی(مهرآذر) نیسگیلی داشین داغ

 توپراغا بوکم نیسگیلی قورخورام

                   🍁🍁🍁 
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 قورباغاالر آی اوالیدی خیرینیز



 سیائللر نغمه ■ 200

 

                            🐸🐸🐸 
 دیک گورمه بیرگؤن بودونیادان بیزلر

 قورباغاالر دای بیزلره یوخ امود

 دیک مه بیل لذّت حیاتدان بوشیرین

 قورباغاالر ضای اولوبدی عؤمروموز

 بویالنیرسیز گاه ساحیله سوالردان

 دالغاالنیرسیز یئللرله گاهداندا

 دوالنیرسیز گاه بویون قول سئویگویله

 قورباقاالر آی اوالیدی خیرینیز

 یوخدو قویان بوه نفر بیر سیزلردن 

 یوخدو قودوران ایشینده هرکسَن

 یوخدو دویان هئچ دونیاده بیزلردن

 قورباغالر چای چایالردان ایچین سیز

 گؤلرسیز دئییب آخشامالردانیشیب

 سئویلرسیز شارکی بیربیره لرده گؤل

 بؤلرسیز باهم پایالشیب شنلیگی

 قورباغاالر پای شنلیکدن اومدوق بیز

 بیلیرسیز شام نه ناهاربیلیرسیز نه

 بیلیرسیز خام نه بیلیرسیز پیشمیش نه
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 بیلیرسیز وام نه بیلیرسیز قبیض نه

 قورباغالر وای دیز دئمه بیردفه

 حاجی بیری نه مشَدی بیری نه

 آجی دوالنیر ایچیزده دکی نه

 احتیاجی یوخ کسین بیر پوالدا

 قورباغالر تای سیزلره دیم گورمه

 سولوق چاقاردیراوردوننان بیریسی

 قوویق چاقاردیر آغزیندان بیریسی

 سویوق ایستی هئچ دیز بیلمه قالدیز لوط

 الر قورباغا یای سیزلره اولدو قیش

 تووا قویمایین عیمارتی بیزیم

 یووا پالچیغدان اوزوزه دوزلدین

 سویا دوشنده ال آی اولدوزالر

 الر قورباغا آی سوالردا اوینادین

 حامامدی واندی اوچون سیز لر گولچه

 بایرامدی سیزه زامان هر سواولسا

 حارامدی گؤلمک اویناییب بیزلره

 قورباغالر های گؤللرده سالین سیز



 سیائللر نغمه ■ 202

 

 ایکاش بیلیدی دیلیزی( مهرآذر) 

 قارداش نئجوردو وضعییت گؤرردیک

 بیرباش گئدسئیدیم بیرشیرجه سیزینله

 قورباغاالر بای کلمه بیر دئمزدیم
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 آراسیندا

                 ☘️☘️☘️ 
 یانا چک بیراز تئللرینی بولود  

 آراسیندا آی نیب گیزله اهلل سن

 آراسین کسیب  دنیزگؤزلرینین 

 ️☘️☘️☘،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،                  آراسیندا چای گؤرسنمیر باخاندا

 قاردی آپپاق آغ سی زیروه داغالرین

 باردی باقچادی یئندیکجه نی زیروه

 ناردی یاندا بیر هیوادی بیریاندا

 آراسیندا یای قیشیالن قالمیشام

                ☘️☘️☘️               
 یازی باهاری کونلومون ساچ قارا

 نازی همیده سی غمزه سی عشوه

 آزی دن سینه ایشیغدان کیمی قار
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 آراسیندا پای منه وئیر اووج بیر

                   ☘️☘️☘️ 
 قارا سالالنیب نئجه گؤر ساچالرین

 قارا النیب قوی اتئکدن اوجالری

 نارا هیوایا بورونور گاهداندا

 آراسیندا! آی  وارکونلوم دئیمه اَل

                   ☘️☘️☘️ 
 چاخا شیمشکلر قویماها آماندی

 یاخا یاندیریب کونلومو دوشه قور

 باخا نامحرم ده سنه یانام من

 اراسیندا های بولودالرین دوشه

                   ☘️☘️☘️ 
 سینده شالله چایالرین( مهرآذر)

 سینده آالله داغالرین او گیزلن

 سینده الله اؤز یاناقالرین اوآل

 آراسیندا  سای چیچکلری بیربیر

 «مهرآذر» حسن️✍

            ☘️☘️☘️ 
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 تاپون عالج بیر حکیملر سیزاهلل

                     🌿🌿🌿 
 قئریلدی بیر اینسانالربیر بئچارا

 تاپون عالج بیر لر حکیم اهلل سیز

 قئریلدی بندی اورکلرین قاالن

 تاپون عالج بیر لر حکیم اهلل سیز

                    🌿🌿🌿 
 قاچاق گرکدیر گؤرنده آدام بیر

 اوچاق گؤیلره پرآچاق یوخ قاناد

 آچاق موشگولو باجاریب نئجه بیز

 تاپون عالج بیر لر حکیم اهلل سیز

                     🌿🌿🌿 
 سیزه قالیبدیر اومودو میللتین

 یوزه دؤنوبدیر آرتیریب یاراسی

 گزه هریانی ایستییر لیک خسته

 تاپون عالج بیر لر حکیم اهلل سیز

                   🌿🌿🌿 
 چئراق یاناجاق هایاننان بوکوهده

 دایاق؟ اوالر کیم میللته یازیق بو

 یوماق گوز گرک آج یادا یاخسته

  تاپون عالج بیر لر حکیم اهلل سیز
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                    🌿🌿🌿 
 هله قاالجاق لیک خسته دئییللر

 اؤله چوخالری قورخورام واختا او

 چؤله چیخماییر کیمسه بیر ایندیسه

 تاپون عالج بیر لر حکیم اهلل سیز

                     🌿🌿🌿 
 ترحم ارحم ئچه قالماییب گئدیبدی

 باهم اولوبالر قونوشوب ربااله

 مرحم ییر ایسته یاراسی اورکلر

 تاپون عالج بیر لر حکیم اهلل سیز

                     🌿🌿🌿 
 ایته اؤلومیز قورخورام(مهرآذر)

 ایته  یاداکی قوشا قوت آتالالر

 بیته اوت گؤونه چمن نه قبراوسته

 تاپون عالج بیر لر حکیم اهلل سیز

                     🌿🌿🌿 
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 خانیم مانکن

                    🌿🌿🌿 
 خانیم مانکن اؤزی آی دئییرم من

 خانیم مانکن بیزی سن هئچ سایمادین

                     🌿🌿🌿 
 ائله مانکن اندامینی دئییب کیم

 ائله دارکن شالواری چارا باشه

 ائله ارکن شالواری سون ائله دار

 خانیم مانکن کوزی قویما باغریما

 خانیم مانکن بیزی سن هئچ سایمادین

                  🌿🌿🌿 
 خانیم آی وارین کی گوزللیک بویله

 خانیم پای اوچون سن دیر وئیریب تانری

 خانیم تای سنه گوزللیکده یوخدو

 خانیم مانکن اؤزی آی چاغیریم قوی

 خانیم مانکن بیزی سن هئچ سایمادین

                  🌿🌿🌿 
 تئل به تئل تئلین اوستونده قاشالرین

 گؤل مثل ساچین اوستونده باشینین

 کؤنول مینلر اولو عاشیق گوزلره

 خانیم مانکن گؤزی قاش میسن ایله
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 خانیم مانکن بیزی سن ئچه سایمادین

                    🌿🌿🌿 
 گؤل سنده دانیش قوخما آچ آغزینی

 اگیل آل ساالمی اولما قورو چوخ

 دیل؟ مگرسنده یوخدو اورک داشدی

 خانیم مانکن سوزی اورکده قویما

        خانیم مانکن بیزی سن ئچه سایمادین

                    🌿🌿🌿 
 ایلیسن مودو او اولسا مود هرنه

 لیلیسن مثئل گؤزللیکده بیرده

 نیلیسن الپ مینی اولدو عاشیقین

 خانیم مانکن یوزی دالینجا دوشدو

       خانیم مانکن بیزی سن هئچ سایمادین

                      🌿🌿🌿         
 بارماقین اللرینه یاراشیر خوب

 دیرناقین آلیب رنگ گؤزل نه گؤر

 ایاقین ال  ی(مهرآذر) دی گورمه

 خانیم مانکن دیزی آی ایاقی ال

 خانیم مانکن بیزی سن هئچ اسایمادین

                      🌿🌿🌿        
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 دی گلمه گلدی آقانی نیلیرسن

                    🌴🌴🌴 
 کارینا کسب گیله گئت جان عمی

 گلمدی؟ گلدی آقانی نیلیرسن

 دورماسان صاحاب قاییدسا بابوندا

 دی؟ گلمه گلدی آقانی نیلیرسن

 اوال قیامات ایستیرسن آکیشی

 هوال  قوشاالر ئیینلره اوروج

 یوال دی گلمه قیالنالر نامازین

 دی گلمه گلدی عوثمانی عومرله

                   د دی گلمه گلدی آقانی نیلیرسن

 ایمامی گلسین اولسان سن قونشوسو

 حارامی حاالل دین بیلمه ازلدن

 بادامی یولدون چؤللردن قویمادین

 دی گلمه گلدی اصالنی لر مئشه

 دی گلمه گلدی آقانی نیلیرسن

 دوالنیم منده باشینا امامین

 ایمانیم گیدیر یاالندان زادا چوخ

 زامانیم صاحیب بودفه گلسین دِء
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 دی گلمه گلدی آنی ره بیری اون

 دی گلمه گلدی آقانی نیلیرسن

 باشا ریک دوشمه وعده ئچه آقانی

 داشا  باسالالر معلیم نه ده گلسه

 چاشا قویما سن ایله صاف قلبینی

 دی گلمه گلدی موالنی اول علی

 دی گلمه گلدی آقانی نیلیرسن

 یتمیشدی ایندی اولسایدی بیر یاشین 

 میشدیگئد ایندی گلسیدی دا ایمام

 ایتمیشدی نَلر ماَمونی دین گورمه

 دی گلمه گلدی ریضانی ایمام

 دی گلمه گلدی آقانی نیلیرسن

 اینانمادین هئچ ایماما بیر اون بو

 اوتانمادین بیر دان اهلل گئچدین یئر

 اویانمادین سن پیغمبرله مینلر

 دی گلمه گلدی موسانی نی عیسا

 دی گلمه گلدی آقانی نیلیرسن

                    

 کار ریا بیر سن ریادی بی آقا
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 ...... ز بیر سن موقددسدی آقا

 کار خطا بی سن معصومدیایمامالر

 دی گلمه گلدی طاهانی آل اول

 دی گلمه گلدی آقانی نیلیرسن

 جانیم قورباندی آقایا( مهرآذر) 

 تاوانیم یوخدور ایتمگه موجازات

 قورآنیم بیرده ایمامیم ایکی اون

 دی گلمه گلدی آبانی آل بئش

 دی گلمه گلدی آقانی نیلیرسن
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 اولماز

                     🌻🌻🌻 
 گئتمه قویوب تک منی سن دئدیم چوخ

 اولماز نین بیله قدری گول تک منیم

 گئدرسن تاپیب بیریسین پیس یاخشی

 اولماز نین بؤله ک اوره بیر کیمی من

                 🌻🌻🌻 
 گلر ایشلر چوخ باشینا گئدرسن

 گولر بیریسی آغالیار بیریسی
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 دیلر هؤرولمک زولفوندن اورییم

 اولماز نین گله ساچینا تک منیم

                  🌻🌻🌻 
 یاناقینا آل آغالدین ایئرسه

 یارپاقینا گول دوزولدو یاشین گوز

 دوداقینا لعل یاناقینا احمر

 اولماز سیلنین یاشین گوز بیلیرم

                 🌻🌻🌻 
 دامداشین قاالن خاطیره اورکده

 سئرداشین گئدر داغیالر داغیتما

 باشین باغریمین آغریدار سیزلیک سن

 اولماز دئلئنین باغرینی دئمه دای

                 🌻🌻🌻 
 آتاشالرینال کونلومو یاندیردین

 اوقاشالرینال منی هی اویناتدین

 یاشالرینال گوز ی(مهرآذر) اؤلسه

 اولماز اؤلنین تهئر بو گؤتور یو

                  🌻🌻🌻 
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 دی گلمه خوشوم

                  ☘️☘️☘️ 
 اؤزومه باخدیم گؤزگویه باخیردیم

 دی گلمه خوشوم اؤزومدن اؤزومون

 اؤزگؤزوم سولور آغاریر قاشالریم

 دی گلمه خوشوم گوزومدن باخدیم ها

                   ☘️☘️☘️ 
 نواخدی نوواخ قریشی آلنیمین

 قاباخدی قاباخ منیله قوجالیق

 بئواخدی گوردوم گولماقا دانیشیب

 دی گلمه خوشوم اؤزومدن قیریشان

                ☘️☘️☘️ 
 گؤزگویه باخدیم دانیشیب بیرکلمه

 پزگیئه دیلیم ایلیشدی دیشیمده،

 اؤگویئه دئییم بوسؤزو نئجه آخ

 دی گلمه خوشوم سؤزومدن دانیشدیم

                   ☘️☘️☘️ 
 دوزدو دله الپ ائیریدی بیریسی

 بوزدو سؤوییب هامیدان اورگی

 دوغوزدو سانکی گؤنیر اؤزونه

 دی گلمه خوشوم دؤزومدن دوزاولسام
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                  ☘️☘️☘️ 
 ؤئیردیم پوز من بیرزامان«مهرآذر»

 گییئردیم بیرمود ده هفته اَلبئسه

 گئلردیم گزیب پوزوالن گازیالن 

 دی گلمه خوشوم ایزیمدن هئچ ایندی

          «مهرآذر»روحی حسن️✍

☘️☘️☘️ 
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 گؤردوم

                 🌻🌻🌻 
 دئدیم سوروشدون آدریس آظالیم

 ! گوردوم بورولدو نازیکدن قاشالرین

 دورو بوالقدان نانالی گؤزلرین

 ! گؤردوم دورولدو گؤزلریم گؤرجگین

                     🌻🌻🌻 
 اوسته سینن تاغ گؤرسندی اَییلدین

 اوسته سینن ساغ ایله ئیر منه گل

 اوسته سینن آغ سریلدی ساچالرین 

 ! گؤردوم قیورلدی اوجالری بیر به بیر

                    🌻🌻🌻 
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 باخدین ائله سن باخیشالرال قیا

 تاخدین سینمه اوخالرین موژگان او

 یئخدین بیردفه ائوینی کونلومون

 ! گؤردوم وئریلدی کونلونه بوکونلوم

                   🌻🌻🌻 
 باری دئییردیم اوزاقدان گلیردین

 یاری بؤیله بیر اوالیدی آدامین

 ساری منه هی گلدیکجه یئرییب

 ! گؤردوم قیریلدی اؤرگیم به دئدیم

                    🌻🌻🌻 
 قاشالرینی اول لتمه نازیه دئدیم

 آتاشالرینی سین نیله «مهرآذر»

 یاشالرینی گوز سوسئپیم وئیر بورج

 ! گؤردوم اولدو قؤر سینمده آتشلر

 «مهرآذر» روحی حسن️✍

                    🌻🌻🌻 
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 دین ایله

                          🌷🌷🌷 
 بوکونلومو منیم آلما

 دین ائله آل آلیب آلیب

 کونولومده بو قالمیش وئیران

 دین ایله وقال قیل عجب

                       🌷🌷🌷 
 کیمی الال دوداقالرین،

 کیمی خاال دایانیبدیر،

 کیمی شاال یاناقالری،

 دین ایله آل تک قرنفیل

                        🌷🌷🌷 
 ساقی منه اول گل دئدیم

 داغی گزمه کیمی جئیران

 داغی قویدون اؤرگیمه

 دین ایله حال با حال منی

                     🌷🌷🌷 
 کیمی هورن زولفونو سن

 کیمی گورن زولفونو من

 کیمی وئیرن ساالم منه
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 دین ایله الل دیلیمی، صاف

                      🌷🌷🌷 
 گوله دونوب دوداقالرین،

 دیله سوزوب سیندن، شیره

 گؤله گؤله شیرین، بؤیله

 دین ایله بال دوداقالرین،

                       🌷🌷🌷 
 سازالسین بیر کئفیم، دئدیم

 آزالسین بیر دردیم، سنله

 آلسین بویاز هاوامیزی،

 دین ایله بول دردیمی، سن

                      🌷🌷🌷 
 بیلئیدین کاش ی«رآذرمه»

 دئیدین قلبینه ییب بیلمه

 ائیدین بئلین دئدین، بیرسوز

  دین ایله دال قددین، الیف

                  🌷🌷🌷 
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 قورخگوالن سن دیریلردن،

                        🌿🌸 
 توتار بیردن سنی دیری

 قورخگوالن سن دیریلردن،

 اوتار آالر کین الوندا

 قورخگوالن سن ، دیریلردن

                           🌿🌸 
 گئدیب اؤلوب بیریول، اؤلو

 دیدیب باغرین عزیزلرین،

 اینجیدیب دیریلربیزی

 قورخگوالن سن دیریلردن،

                             🌿🌸 
 اولوبیزه دئییبدیر، نه

 اؤزاؤزه ئچه اوالنمادیق،

 دؤزه ک اوره بلکه، دایان

 قورخگوالن سن ، دیریلردن

                          🌿🌸 
 جک اسه اورکدن دیری

 جک کوسه سه گورمه سنی

 جک کئسه جیبیوی سونرا
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 قورخگوالن سن دیریلردن،

                           🌿🌸 
 آدام اؤلو اؤلوساکیت

 بادام سیندیر. اوردا اوتور

 دادام قویماز اولسا دیری

 قورخگوالن سن دیریلردن،

                         🌿🌸 
 اونالشادام واردی دیری

 یادام سانکی واردی دیری

 قادام گلسین ، بودونایایا

 قورخگوالن سن دیریلردن،

                          🌿🌸   
 ایلیئر آل سنی دیری

 ایلیئر قال قیل باشون

 ایلیئر مال پا حاققیوی

 قورخگوالن سن دیریلردن،

                       🌿🌸 
 بویون قول اول گئیت اولوایله

 سویون قوخما یئرینه گیر

 بویون نئچه سین بیله اؤپ

 قورخگوالن سن دیریلردن،
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                         🌿🌸 
 اولویوموب گوزلرینی

 اوموب یازیق بودونیادان

 جوموب هله اودونیایا

 قورخگوالن سن دیریلردن،

                         🌿🌸 
 چکر باشدان سنی دیری

 تیکر گوزون اموالینا

 سوکر هاردان سن بیلمه هئچ

 قورخگوالن سن دیریلردن،

                           🌿🌸 
 بایات اؤلو اؤلوتئزه

 اینات اولماز اؤلوده ئچه

 یات یانیندا الپ«مهرآذر»

 قورخگوالن سن دیریلردن،

                         🌿🌸 
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 قوجالمیشام

                      ☘️☘️☘️ 
 قالدیم نیگران حالیمی سوروشدون

 قوجالمیشام هن یولداش آ سن دئیه

 زامان اَریدن گون به گون داغالری

 قوجالمیشام من قددیمی اَئییبدی

                       ☘️☘️☘️ 
 یاراشیم منده داغالرا دئسیدیم

 قارداشیم قوهوم مه بیله گؤلردی

 باشیم منیمده آغاردی داغالرتک

 قوجالمیشام چن می دوره آلیبدی

                    ☘️☘️☘️ 
 اوزاقدا دوردون زامانی جاوانلیق

 قیراقدا منه دین ائله نظاره

 شاخدا الئنیب اوستومه ایندیکی

 قوجالمیشام سن حالیمی نیلیرسن

                   ☘️☘️☘️ 
 گوجومه چاقی جاوانلیق گؤوندیم

 ویجیمه حاییف دی گلمه دونیادا

 کوجومه سالیب دوگون بیر قوجالیق
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 قوجالمیشام اَن آچماقا متئلم

                     ☘️☘️☘️ 
 اختیار یوخدو اَلیمده«رآذرمه»

 کجمدار فلک یاخامندان یاپیشیب

 خار بورویوبدی اوزومی کیمی گول

 قوجالمیشام دَن خطدیمه سالیبدی

                      ☘️☘️☘️ 
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 اورئییم

                    ☘️☘️☘️ 
 یاتان منیله اویانیب منیله

 اورئییم اوالن له منیم همئشه

 یازیق چیرپینیب عؤمورقفسده بیر

 اورئییم چاالن قاناد قول کیمی قوش

                   ☘️☘️☘️ 
 گزن دوالنیب یئرلری گزدیگیم

 ازن اؤزونو چئرپینیب هرطرف.        اؤزن تکصونا گؤلونده محببت

 اورییم ساالن هرباالیا منی

                 ☘️☘️☘️ 
 دالغاالندیم هی تک چایالر سنینله
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 بوالندیم گوندوز دورالیب لر گئجه

 قاالندیم کؤزه تونغاال تک داغالر

 اورئییم قاالن اوتالرا دئدی کیم

                    ☘️☘️☘️ 
 دؤیونن گوروب یوخوالر خوفولو

 سئویونن گاهدان اولوب شاد دا گاهدان

 سورونن منله بوراندا کولکده

 اورئییم قاالن قایدیما هر منیم

                 ☘️☘️☘️ 
 دیم بیلمه چاتا یا آرزی دئین سن

 دیم بیلمه یاتا دفه چوخ لر گئجه

 دیم بیلمه آتا سنی من چاغاردیب

 اورئییم آالن باشیمدان عاقلیمی

                  ☘️☘️☘️ 
 باشا دوشرسن منی دئ( مهرآذر)

 داشا دؤنرسن سینمده گاهداندا

 یاشا دونورسن گؤزلریمده گاهدان

 اورئییم دوالن بوشالیب کدرله

 ️☘️☘️☘«مهرآذر» حسن

۱۴۷ 
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 [14:22 24.11.20] ,روحی حسین

 آغالما

                      🌷🌷🌷 
 گوزلوم قارا آی دؤندوگوم باشینا

 آغالما بؤیله گوزلرینه دئینه

 گوزلرین قارا سیدی گیله اؤزوم

 آغالما گوله اوزومو قویمورسان

                      🌷🌷🌷 
 دؤنوبدی چایا اورگین سه ندن

 دونوبدی آیا اَیریلیب قاشالرین

 دونوبدی قایا اوچوب داغ آهیندان

 آغالما یئله طوفانلی بیر دونوب 

                      🌷🌷🌷 
 قالماقالدی نه باشوندا تک داغالر

 خیالدی دی مِه چیسگیندی گونشدی

 بالدی سوزلرین ، چیچک گول دوداقالر

 آغالما دیله گل...  آچدیر هاوانی

                      🌷🌷🌷 
 داغالر سن گوره گوزلدی نئجه بو

 آغالر گوزلری تک سیزین قالیبدیر
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 باغالر یولومو بویاشالر آماندی

 آغالما سئله دونیانی باغالرسان

                       🌷🌷🌷 
 الله آچیبدیر سی زیروه یاناقالر

 آالله چیخیب زنخداندا مرمر

 شالله آخیر گوزل نه ایالهی

 آغالما چیله اوستومه شالله

                        🌷🌷🌷 
 داراغین اَللر تئللره پریشان

 بوخاغین بولور خالالرین بنوشئه

 سوراغین آالر آختاریب «مهرآذر»

 آغالما ائله یاییالر شوهرتون

 

 �🌷🌷�  «رآذرمه»

۱۴۸ 

 

 [14:22 24.11.20] ,روحی حسین

 گل تیز

                   🌻🌻🌻 
 بیلمیرم تاپا سن گئدیب هایانا
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 گل تیز اهلل سن آغالییر محفیللر

 گئتدین قویوب تک مجنونون تک لیلی

 تیزگل اهلل سن آغالییر محمیللر

.                    🌻🌻🌻 
 یاسا باتیبدیر دره بوداغ سنسیز

 کاسا کاسا هی آغالییر گوزلری

 ایلتماسا آخ گلیم من تهئر نه

 گل تیز اهلل سن آغالییر بوچؤللر

                     🌻🌻🌻 
 گزرم اؤزوم یئرلری گزن سن

 اؤزَرَم چکیب نرگیزدن دن الله

    .بزرم بیر بیر ایزلرینی اَیاق

 تیزگل اهلل سن آغالییر گؤللر تر

                     🌻🌻🌻 
 هاواسی سنسیز داغالرین توتغوندو

 چاراسی یوخدو دردیمین سن گلمه

 داواسی دوشدو یئللرین آهیمال

 گل تیز اهلل سن آغالییر یئللر گل

                    🌻🌻🌻 
 تاالدی ائوین کونلومون آیریلیق

 قاالدی منی تونغالالرا آتیب
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 باالدی دردو اوچون من نیسگیلین

 گل تیز اهلل سن آغالییر نیسیگیللر

                   🌻🌻🌻 
 گئتدی سونبولوم قوجاق بیر«مهرآذر»

 ایتدی گؤزومدن ریحانیم بنوشئم

 اینجیتدی سؤیله باغریمی سنسیزلیک

 گل تیز اهلل سن آغالییر سونبوللر

 «مهرآذر»حسن

🌻🌻🌻 
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 دین؟ گلمه نیئه

                    ☘️☘️☘️ 
 قوشوم کونول آی دوندوگوم باشینا

 دین؟ گلمه نیئه گلَرم دئییردین

 انتیظار قالیب  خیالیم سن گلمه

 دین؟ گلمه نیئه اولئرم دردیندن

.                    ☘️☘️☘️ 
 گزرم چؤللر صحراالر من سنسیز

 بَزرم محمیل کونلومده تک مجنون

 دؤزرم آرتیق سن جک گله سم بیل
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 دین؟ گلمه نیئه بیلَرم، ایشیمی

                     ☘️☘️☘️ 
 اوزومدن بلکه ایستردیم چوخ سنی

 سوزومدن منیم چیخمازیدین واخت هئچ

 گوزومدن ایکی سون گلمه بودفه 

 دین؟ گلمه نیئه ، اَلئرم یاش بیربیر

                      ☘️☘️☘️ 
 آغالر تابدی به اؤرئییم بو منیم

 داغالر سینمی ، آغالییب آغالییب

 باغالر الیمی کیمی اوشاق کورپه

 دین؟ گلمه نیئه بَلئرم، آچیب هی

                       ☘️☘️☘️ 
 قالدی باخیشین باخیشیمدا باخدین

 قالدی یاغیشین گوزلریمده گئتدین

 قالدی قارغیشین بوزالدی اورئییم

     ️☘️☘️☘       ،،       دین؟ گلمه نیئه سویلَرم، سویوق الپ،

 دی گئت بؤلماقیم سئؤینجی سنیله

 گئتدی گلماقیم دالینجا گلدیم چوخ

 گئتدی گولماقیم دناوره بیرده دا

 دی؟ گلمه نیئه گولَرم، هاچان من

                    ☘️☘️☘️ 
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 باشدان منی سن ، یا چکدیم سنی من

 داشدان اولوبدی اورئیین اولمایا

 یادداشدان سنی ییر سئویله(مهرآذر)

 دین؟ گلمه نیئه سیلئرم، تهئر نه

                      ☘️☘️☘️ 
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 من؟ دئییم کیمه سوزومو بواورک

                     🌿🌿🌿 
 قاچیرسان بؤیله مندن سن کی ایندی

 من؟دئییم کیمه سوزومو اؤرک بو

 دئ منه سوزون اورک هر دئییردین

 من؟ دئییم کیمه سوزومو گورک گل

                 🌿🌿🌿 
 اویموسان هاردا خیال بی بیلمیرم

 اویموسان شان شان باغریمی فیرقتدن

 آغالرقویموسان منی گل اوزلوم گول

 �🌿🌿�،،،،،،،،، ،،،         ؟. من دئییم کیمه سوزومو تک گؤل بیر

 سان یازیم منیم باهاریم منیم سن

 سان آوازیم هم سان ماهنیم شیرین هم



 229 ■سی ائللرنغمه

 

 سان آرزیم همی رؤیام هم دیلَگیم

 من؟ دئییم کیمه سوزومو دیلک، بس

                      🌿🌿🌿        
 یاپراقی نانا اولوبدی اؤرئییم

 سازاقی گلیر کؤنلومه اَسنده

 سوراغی مندن آلمیرسان ایستکسن

 من؟ دئییم کیمه سوزومو ایستک به

                    🌿🌿🌿 
 بئبئگیم گؤزوم دیر سنین دئییردین

 کولَگیم منیم ، قوینوندا تارالالر

 چیچگیم گولوم زیرولی داغالر بیر

 من؟ دئییمکیمه سوزومو چیچئک گل،

                  🌿🌿🌿 
 گؤلردیم سنله دانشیب سنیله

 بیلردیم اوَرک  اؤزومه اؤرگین

 بؤلردیم سنله سئؤینجی پایالشیب

 من؟ دئییم کیمه سوزومو ، اورَک باخ

                  🌿🌿🌿 
 اوزلو ملک آی دوندوگوم باشینا،

 گوزلو خومار بیر باخیشلی خومار بیر

 کوزلو قالیبدی دیر منده اؤرئیین
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 من؟دئییم کیمه سوزومو ملک گل

                   🌿🌿🌿 
 دین گلمه قالیب اوزاقالردا ائیر

 دین سیلمه غمین غوبارین کونلومون 

 دی بیلمه دردین «مهرآذرین»بیرجه

 من دئییمکیمه سوزومو بیراورک،

🌿🌿🌿 
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 سن بیلمه دوزه

                    ☘️☘️☘️ 
 باغالما بئل چوخ دونیادا زادا هئچ

 سن بیلمه دوزه چیخاندا اَلوندان

 گئتدی گؤررسن سئورسن گوزل بیر

 سن بیلمه گزه اورَگیلن بیرتک

                    ☘️☘️☘️ 
 بویون قول اَزل گزرسن دوالنیب

 بویون بوخونون ساخالرسان خاطیره

 تویون گؤررسن ِایلَن اؤزگه آخیردا

 سن بیلمه اوزه اؤرهدن اؤریی

                   ☘️☘️☘️ 



 231 ■سی ائللرنغمه

 

 گلین او اولدو یادالرا گؤررسن

 الینتاپشیردی غیریسینه گئدیب

 بئلین باغالالر سئوگیوین یانوندا

 سن بیلمه ازه اورکده سوزو بو

                    ☘️☘️☘️ 
 گولدو قوجاقی بوقیزین باخارسان

 گولدو یاناقی یاخاسی نیب بزه

 گولدو دوداقی گوزو هم اؤزو هم

 سن بیلمه اوزه بیریسنی گئدیب

                    ☘️☘️☘️ 
 شانسی قوزانار رغیبین قاالرسان

 دانسی ایکیسی ائیللر بویون قول

 هانسی باغالییب بختیوی سن بیلمه

 بیلرسن بوزه دوداق نه اویناییب

                    ☘️☘️☘️ 
 گلر قوناق هر قایدادیر تویالرا

 گؤلر اویناییب اوخویوب گلن هر

 بیلر بیلمین اوتویدا آغالرسان

 سن بیلمه دوزه اوزینه یاشین گوز

                    ☘️☘️☘️ 
 گولون گئدیبدیر الوندان بیلرسن
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 سؤنبولون سوسن، بنؤشئه، نسترن،

 نیسگیلون قاالر ایللر یاز «مهرآذر»

 سن بیله اوزه گؤلؤنده اوعشقین
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 ک گئده دور منه وئیر اَلین

 مندن کوسموسن بیلیرم

 ک گئده منه وئیر اللرین

 سندن منده یم شرمنده

 ک گئده دور منه وئیر اَلین

 اعتباری یوخ دونیانین

 تاری سنی اوتانجاقام

 قولالری بوینوما دوال

 ک گئده دور منه وئیر الین

 نسیم گلیر نفسیندن

 اسیم اسیم اسیر اورک

 کسیم بیر یوخومدو واهلل

 ک دورگئده منهوئیر الین

 کوسدورمه منی اولوم من

 کسدیرمه قوربان اؤلسمدا
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 اسدیرمه اورئییم اسیر

 ک دورگئده منه وئیر الین

 

 ائییدین ایشی سن ازلده

 دئییدین قلبیمه منیم سن

 گولَییدین بیر دئییب کئشگه

 ک گئده دور منه وئیر الین

 ک اوره اول سن«مهرآذره»

 دیلک همده اول آرزی هم

 ملک همده اول حوری هم

 ک دورگئده منه وئیر الین
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 «قاشالرین»

 منه باخما اینصاف به آی

 قاشالرین اویانا  دؤندر

 ساری منه هرباخاندا

 قاشالرین جانا سالیر اوت

 شاخیر گاهدان کیمی شیمشک
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 یاخیر یاندیریب آدامی

 باخیر آلتیندان بولودالر

 قاشالرین دومانا گئییر

 اوستونده گوز اویناتما قاش

 اوستونده سوز اویناتما، سوز

 اوستونده دوز دنیز، ماوی

 قاشالرین مانا عوم باخیر

 قاشالرینی اوینادارسان،

 یولداشالرینی کونلومون

 دامداشالرینی بو یئخار

 قاشالرین وئیرانا قویار

 باشادی باش کیمی، شاهمار

 قوشادی ده هرایکیسی

 تاماشادی بیر، دهشتلی

 قاشالرین ایالنا دؤنسه

 واردی پایی گوزللیکده،

 واردی آیی اولدوزو، هم

 واردی یایی واردی، اوخو

 قاشالرین کامانا دونور
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 اولور بیرداد آغزیمدا، گاه

 اولور فریاد آهو گاهدا

 اولور جالد خنجر، اَلده

 قاشالرین جانا قصدائدیر

 پری گوزل ائدنده، ناز

 بری دوتما چوخ، اوزونو

 «مهرآذری» ،بو اؤلدورسه

 قاشالرین قانا قاالجاق،

 «آذر مهر »روحی حسن️✍
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 گوشینی آت

                         ☘️☘️☘️ 
 گوشینی آت کی دئیللر

 آتانمیرام نیلئییممن

             گوشینی سات یادئیللر

 ساتانمیرام ، نمیشم اوره

                          ☘️☘️☘️ 
 یوخوم واریم منیم بودور

 چوخوم آزیم دولتیم، وار



 سیائللر نغمه ■ 236

 

 یوخوم گلمیر داها، اونسوز

 یاتانمیرام ، سئم گوروشمه

                        ☘️☘️☘️ 
 آجام من گل دئییر آرواد

 باالجام سیرفاسالدیم،آی

 سیندیراجام اوگوشینی،

 اوتانمیرام تیکه، اوندا

                          ☘️☘️☘️ 
 بیلمیرم چیخا گوشیدن

 بیلمیرم باخا ایشیئه

 بیلمیرم یئخا، کیم منی

 توتانمیرام هئچ، قاچانی

                         ☘️☘️☘️ 
 دونیادی ری آی دا بورا

 دوسدو،آشینادی چوخو

 زیادادی  حوری،پری،

 چاتانمیرام یتمیر، اؤنوم

                         ☘️☘️☘️ 
 دی؟ عللت نه «مهرآذر ای»

 دی حقیقت مجازیدی،

 دی محببت اورگیمده
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 قاتانمیرام ایشی آتیب

                           ☘️☘️☘️ 
  «مهرآذر»
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 اؤپردیم

 اویانا گلسم بیرجه دوشوب یولوم

 اؤپردیم اوداغالرین یئرین سیزین

 دوالنیب آتدیم آتدیم هرطرفه

 اؤپردیم تورپاغالرین قاریش قاریش

 آخاندا سی شالله اوداغالرین

 چیخاندا سینده دوره ارغوانالر

 باخاندا اؤزلرینه سودا گوللر

 اؤپردیم یارپاغالرین گؤللرین او

 گزنده اوداغالری گئدیب کونلوم

 سؤزنده لردن زیروه بوالغالر قوم

 دؤزنده چیچک الوان یاخاسینا

 اؤپردیم بوالغالرین اوداغالرین

 اویانا لر بنوشه یئنه دئدیم

 دایانا اوسته آخالر بوکوب بوینون
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 بویانا سالسا یولون دورناالر او

 اؤپردیم آیاغالرین بیر بیر توتوب

 ملکدن گؤیچگیدی گوردوم گؤزل

 چیچکدن یاناغالری نمیشدی بزه

 اورکدن اؤلدوره یا منی دئدیم

 اؤپردیم یاناغالرین دوروب یادا

 چاغالری چیخان سئیره اوباالر ائل

 چاغالری قوران چادیر یایالغالردا

 داغالری دوالنایدیم کاش( مهرآذر)

 اؤپردیم یایالغالرین آالچیغلی

  مهرآذر _ حسن

🌹🍀🌹🍀🌹🍀🌹🍀🌹🍀🌹 
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 دونیانین

                   ☘️☘️☘️ 
 دیم بیلمه بؤیله دونیانی ازلدن

 یولودونیانین یاناردی بیرگؤروم

 کولو تیکان مین جله مین یولوندا

 کولودونیانین یولالردا قوروسون

                     ☘️☘️☘️ 
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 اولمادی گلن ازلدن دونییله

 اولمادی گولن همشه دونیادا

 اولمادی بیلن آرزیسین دونیانین

 دونیانین سولو ساغیال داغیلسین

                     ☘️☘️☘️ 
 واردی چیچگی یاشیل آل دونیانین

 دی وار پتگی بالی هم آریسی

 واردی کؤتگی ویرماقا گاهداندا

 قولودونیانین قوروسون دئییم نه

                      ☘️☘️☘️ 
 تیزدن سحری قاچاقاچ بیربؤیله

 دوزدن یالننان الزیمدی نیه آخ

 گؤزدن سالیبدی بودونیا چوخالرین

 دونیانین پولو دونیدی زیبیله

                     ☘️☘️☘️ 
 قویموسان اوزونوراحات( مهرآذر)

 اویموسان هله قالمادی عؤمؤرون

 دویموسان بؤیله دونیادان واردی نه

 غولودونیانین سی بئرده اولموسان

 مهرآذر#

 ☘️☘️☘️ 
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 باریشماز اوستاد

 اولمادی بیلن اورگین اوستادین

 باریشماز اوزدن اونو بیز چاغیردیق

 بولوب ائلینن اورئیینی اوز او

 باریشماز دن تزه بیزیمله نیلئسین

 اوستادین بیله دوندوگوم باشینا

  فریادین آهین دیک بیلمه عومور بیر

 ،یادین خاطیرین اوستادین ایتیردیک

 باریشماز دوزدن کوسوبدیر اولمایا

 خاطیر ائلینه کوسوبدیر اولمایا

 خاطیر چولونه داشینا داغینا

 خاطیر دیلینه پوزموشوق قایداسین

 باریشماز سوزدن دیلیمیز چاشیبدیر

 کیمی داغالر بو وار سوزو اوستادین

 کیمی بوداغالر وار دوزو سی زیروه

 کیمی داغالر بو وار کوزو باغریندا
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 باریشماز کوزدن باغریندا شایدده

 

 چوخدور جاماهات هریانا باخیرسان

 توخدور کیمیسی قالیب آج کیمیسی

 یوخدور گلده گئت کسیلیب چوخداندی

 باریشماز بیزدن کوسوبدیر اولمایا

 اوغلو قوجامان یووامین یوردومین

 اوغلو مهربان امیناوب ائلیمین

 اوغلو قهرمان وطنین بیردوغما

 باریشماز ایزدن سوراخالر ائلینی

 باریشار بیرگون یئتنده زامانی

 قاریشار ایله قایناییب واختیندا

 دانیشار گولر کورَکدیر اورئیی

 باریشماز گوزدن سالماییب کیمی هئچ

 بیلئنمیریک بیز باریشیب شایدده

 بولَنمیریک دوز حاّقینی اوستادین

 گولَنمیریک سوز دانیشیب بیزگئدیب

 باریشماز سیزدن ،،مهرآذر،،کوسمئییب
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 ،،دونیانی،،

 تاپیلسا چارا اولومه سیزآهلل

 دونیانی گزیم گئدیم بیر اویادین

 باشالدی لئجه منیله بیرزامان

 دونیانی گوزوم سین گورمه دئییردیم

 دوندو جننته ازلدن بیرینه

 دوندو شربته آغزیندا بیرینین

 دوندو ذیللته منده بیرموددت

 دونیانی ازیم دوتوم بیر دئییردیم

 یئرلری قاالن گزئییدیم بیرگئدیب

 یئرلری یاالن اولدوغوم دوغولوب

 یئرلری تاالن اولوب یا وار گورم

 دونیانی گوزوم گورسون بیر دویونجا

 هانی گلنلر منیله گورَم بیر

 هانی گولنلر زامان بیر دانیشیب

 هانی بیلنلر اوستون آلت دونیانین
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 دونیانی بیزیم دی قالیب حاال نه

 آجیغا دوشدو منیله بودونیا

 پالچیغا بیرگون قاریشار اولنلر

 مینجیغا دونسون آییال اولدوزالر

 دونیانی دوزوم ساپا بیر بئلئجه

 ایله مین چکسه قیامات ،،مهرآذر،،

 دیریله کئشگه اولنلَر اوال گون

 اَله اَل وئیره بئهیشده هامیسی

 دونیانی اوزوم گورردیم شنلیکده
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 ،،مهرآذر،،

 من،، ،،جاوانیدیم

 گورورسن کی سن قوجالمیشام ایندی

 من جاوانیدیم گوزل آی ازلده

 چکیلمه مندن ایلئییب قاباخ قاش

 من جاوانیدیم ازل الپ قدیملر

 پهلوانیدیم زامان او دئمیرم

 قهرمانیدیم یئخاردیم هامینی
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 یامانیدیم نه باش جین نه تممل، نه

 من جاوانیدیم اُزَل بیر خوالصه،

 جئیران بیل ائله هامیسی گلین قیز

 حئیران اوالردی بویوما باخاردی

 دوران او گئتدی قالمادی کی حاییف

 من جاوانیدیم گوزل بیر کی چون نه

 اولدو گورنلَر اَلدیم پیس ایندیسه

 سولدو گوللری.باغچاسی عومرومون،

 یولدو فلک بو یارپاقین قاالن او

 من جاوانیدیم خزل هی دی ائله

 دئییلدی بئله بدنیم زامان او

 اگیلدی تک الم قامتیم الیف بو

 ایلدی نئچه گور دن تزه دوزلمز

 من جاوانیدیم دوزَل بئل دئییم ها

 تیزدن سحئری زامان بیر دوراردیم

 سوزدن دن کلمه قافیه قوشاردیم

 گوزدن دوشمیشم ایندی دای ،،مهرآذر،،

 من جاوانیدیم غزل شعر یازاردیم،
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                                      آذر مهر  حسن
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 ساخال زامانی موددت بیر آهلل آی

 اولسا ایمکانی آهلل سن آهلل آئ

 ساخال جاهانی بوچرخ بیرقدر

 گئدیر قوویر هی قاتاری زامانین

 ساخال زامانی بیرموددت کیشی آی

 گئچدی یارینی تیزگلدی یاشیمیز

 کوچدو جاوانلیق یتیردی قوجالیق

 هئچدی آخیری دونیانین دئییللر

 ساخال قاالنی قایدینا دونیانین

 کامانالر قاشی گئددی چوخ گلیب چوخ

 یومانالر گوزون دونیادان اولدو چوخ

 گومانالر گئتدی اولدو پوچ آرزیالر

 ساخال گومانی آرزینی اورهده

 گلیر گئدیر هی بوآیالر بوگونلر

 سیلکئلیر گونده آغاجین عومرومین

 اَلیر یارپاقین گون به گون ، اهلل آی
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 ساخال جومانی چرشممه ناماحال،

 

 دوالندیر ترسئه ،مدارین اولماسا

 یوباندیر بیرآز گردیشین زامانین

 دایاندیر چرخی قوجالدی ،،مهرآذر،،

 ساخال جاوانی قوجانی دونیادا

 آذر مهر
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 ،،قریشدیرارسان،،

 گولمه اوجادان آهلل سن گوزل آی

 قریشدیرارسان اوزونو گولنده

 گول آستا بیرآز ،گورمیرسن بیلمیرسن

 قریشدیرارسان اوزونو آماندی

 بیلمه اوزونو گولوب چوخ دیم دئمه

 سیلمه گوزونو توکوب یاش گوزوندن

 مه گول فقط بیر دانیشا دانیشا

 قریشدیرارسان سوزونو دانیشیب

 ساچینا قارا دوشر دَن بیر بیربَ

 ماچینا باخسان قریشار دوداقالر
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 قیچینا چالما اَلینی گولنده

 قریشدیرارسان دیزینی چاالرسان

 حددی واریدی اوزونون گولمئیین،

 بددی گوزونه یاناقالر اَحمر او

 اَتدی گولمه چوخ اولسادا گول اوزون

 قریشدیدارسان گوزونو گولرسن

 تاخاسان سانجاق چیچگ گول ساچینا

 یاخاسان الال ،بنوشئه اوزونه

 باخاسان دونوب آینایا گولنده،

 قریشدیرارسان اوزونو گورنئجه

 خرمنی توکوب اوستونه سینن آغ

 دنی ساالرسان زولفونه ، گولوبن

 سنی سئومزلر اورکلر زامان او

 قریشدیرارسان دوزونو ساچالرین

 اورگینده بیل هرسوزو ،،مهرآذر،،

 اورگینده گول موختصر گولنده

 اورگینده بول اولسا یوز فایزی

 قریشدیرارسان یوزونو قریشین

۹6/۹/26                      
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 کریستالی،، ،،بوز

 گوردوم گلیردی گوزل بیر کولَکده

 کریستالی بوز اولمیشدی سویوخدان

 بیره بیر ائله یاپیشیب کیپریکلر

 کریستالی آالگوز بیر دونوبدیر،

                                🌿🌿🌿 
 بوران قاریالن اسیردی چون هاوا

 دومان مئهیلن گلیردی گاهداندا،

 زامان دانیشان بوگوزل سانیردیم،

 کریستالی سوز توکولور آغزیندان

                              🌿🌿🌿 
 قاباقی قاش او  قاریالن آغاریر

 دوداقی قونچا قارالری اَریدیر

 یاناقی الله آلتیندان شاختانین

 کریستالی اوز ارغوان اولوبدیر

                                🌿🌿🌿 
 دوناندا آدام اوالرمیش گوزل نه
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 یاناندا اوره دوتوب اوت عشقدن

 آندا بو بویار شوشویئه دونئیدی

 کریستالی کوز اورهده گورَردیم

                                   🌿🌿🌿 
 خالی بنوشئه بوخاقیندا بولور

 شالی بوینوندا اوربندی باشیندا

 مارالی داغالر دوزالخدا بَ دئدیم

 کریستالی دوز پارچا بیر اولوبدی

                                🌿🌿🌿 
 نظره گلیر تک شوشئه آغاجالر

 منظره اولوب یانیندا  بوگوزل

 سئحره قاال بئلنچی اولمیئه

 کریستالی قیز کریستالی خانیم

                                 🌿🌿🌿 
 قیراقا ائلدن دوشمیئه عاشیقلر

 فراقا درده هئجرانا یانمایا

 اوزاقا دوشدو سئوگی بیر ،،مهرآذر،،

 کریستالی ایز یئرینده قاالیدی

                                  🌿🌿🌿 
 ،،مهرآذر،،
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 سیندیراجام اورکلری

                                     ☘️☘️☘️ 
 سیندیریبسان ایچمیشم، آند

 سیندیراجام اورکلری،

 قیندیریبسان اورگیمی،

 سیندیراجام اورکلری،

                                     ☘️☘️☘️ 
 بوباش ازل قویدوم، قرال

 یولداش گورم ده، اؤزومه

 بیرداش تاپام میزه، هره

 سیندیراجام اورکلری،

                                        ☘️☘️☘️ 
 شاهدی اوره دئیردیم، من

 آهدی اوره قارغیش، اوره

 گوناهدی چوخ مک، ئ ده اونا

 سیندیراجام اورکلری،

                                       ☘️☘️☘️ 
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 داشا دونوب اورکلرچون،

 بوشا برکه دوشوبدی چوخ

 یاشا گوزده باخمیر، ایندی

 سیندیراجام اورکلری،

                                       ☘️☘️☘️ 
 شوشئه اوره ، ائیراولسا

 تیشئه جم،اله گوتوره

 بنوشئه گول آتیب، منی

 سیندیراجام اورکلری،

                                     ☘️☘️☘️ 
 داغی دللم کیمی، فرهاد

 سوراغی ،یوخ گئدیب یاریم

 یاغی اولوب مندن، هامی

 سیندیراجام اورکلری،

                                       ☘️☘️☘️ 
 اولسابیرجام ائیراورک،

 اولدوبرجام سوزوم منیم

 سرانجام مهرآذر،دئ ای

 سیندیراجام اورکلری،

                                        ☘️☘️☘️ 
 «مهرآذر»روحی حسن
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 یوخالرام

 باشیما وئیرسا هاچان هاواسی یار

 یوخالرام داغالری بو گزه گزه

 یادیما باخیشالری دوشسئه اَیئر

 یوخالرام بوالقالری گوزلو دورنا

 امگین گوزلین او ایتیرمیشم

 اورگین من گتیریم نئجه اَله

 اَتگین آغاجالرین دوتوب ایندی

 یوخالرام یاپراقالری اَسن گوئده

 چیچگی بوداغالرین دونوب باال

 کولگی اوستومیزه سئپیر عطیر

 ملگی اوزلو گول او آختاریرام

 یوخالرام یاناقالری اوپوب گولو

 ایراقا گوزلریمدن گئتدین نیئه

 فراقا آرتیق بوندان دوزنمیرم
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 اوزاقا بیلیب یاخین نی اولکه بو

 یوخالرام اویماقالرین قاریش قاریش

 

 اوالننان دئدرگین سن نئجه دئدیم

 یاالننان گئچدی گونوم اولدو قرات

 قاالننان بویاندا من اویاندا سن

 یوخالرام تورپاقالری قیایب سجده

 ایزینی بوچوللردن دیم ایزله هی

 سوزونو داشیمدان یاد میشم مه سیل

 کوزونو اوسته سینم قویدون کی سن

 یوخالرام اوجاقالری گزیب منده

 گورمگه یاری ،،مهرآذر،،گئدیب ای

 وئیرمگه اوره اونا آغالیاندا

 هورمگه گردنده دال زولفون سیه

 یوخالرام یایالقالری چمنلری

 

 آذر مهر
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 ،،،،،،،،،،، طنزلر،،،،

 

  ! ملی نئیله اولماسا دیش

 یئملی اولماز هرزادی

 دئملی اولماز سوزو چوخ

 چئینملی تاپدون سانکی

 اورجعلی آی پنجعلی آی

 ملی نئیله اولماسا دیش

 نی کوکه قویدون آغزینا

 نی تیکه بیر یا نی کوکه

 نی مکه بیرجه کی یادا

 ملی اله سن چئینیه

 ملی نئیله اولماسا دیش

 قاالر داماق اولماسا دیش

 آالر تئز سویوغو ایستی
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 یانار دیلون ده ایچن چای

 ملی قئینه دیله ویرما

 ملی نئیله اولماسا دیش

 مگه ایشله قارشی عشقه

 مگه پوشله قلبی سینیق

 مگه دیشله اوپوب یاری

 زلی بیر اوالسان گرک

 ملی نئیله اولماسا دیش

 باغاتی باغ دوالناسان

 حیاتی سن ائده شنلیک

 قاناتی سن چکه شیشه

 یئملی الپ پیشدی قانات

 ملی نئیله اولماسا دیش

 جوتی اولدون گوزلین بیر

 ایتی دا الپ کسرلیسن

 اتی قویدو دوداغینا

 ملی چئینه اولدو ده ات

 ملی نئیله اولماسا دیش

 آالنماسان وئریب سالم
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 ساالنماسان بیلاله انگه

 چاالنماسان دا فیشقیراق

 لی مزه اوالرسان اوندا

 ملی نئیله اولماسا دیش

 کارا گلمز دیش ائیرتی

 یارا  ائیلر داماغینی

 چارا ندیر "مهرآذر" ای

 اییلی اول دیشلروندن

 مئلی نئیله اولماسا دیش

 

 ط1

 دیش تزه

                  ☘️☘️☘️ 
 خاخالرتک منده قویدوردوم دیش تزه

 بیلمیرم تزه آغزیمدا دیشی بو

 حیرتیم گلیر یاتیرام اوتوروب

 بیلمیرم دؤزه داریخدیریر ائله

                 ☘️☘️☘️ 
 قوشدو گونو او بونالری قویان دیش

 خوشدو نه دئدیم قیلیغینا باخیب
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 بوشدو آغزیمدا قویموشام ده ایندی

 بیلمیرم ازه آغزیمدا یئمیشی

                   ☘️☘️☘️ 
 هامی ساخالییر نئجه نم دیشی بو

 شامی دیم یئمه ، مه بیله اولوب ایش

 تامی چیخمادی ایچدیم چای آتیب قند

 بیلمیرم مزه آغزیمدا جه ذره

                    ☘️☘️☘️ 
 اویوخ آتالری دی صدف دیشلریم

 سویوخ کی نده بیلیرم ایستی نه

 یُوویخ آروادا بیلمرم ده گئده

 بیلمیرم بوزه آغزیمی اؤپنده

                   ☘️☘️☘️ 
 کالی آلچانین مه بیله گلیر خوش

 بالی قاشیق بیر یه یئمه حسرتم

 دالی قوپاردیر قاباقدان یاپیشب

 بیلمیرم اؤزه دیشیمدن دیشیمی

                  ☘️☘️☘️ 
 یونار بیر هردن قویان دیش آپاررام

 سینار یوز یوزه یئمیرم قورقانی

 قینار اوشاقالر سم بیلمه قدرینی
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 بیلمیرم یوزه میلیون اوچ چیخیبدی

                 ☘️☘️☘️ 
 

 یه یئمه هوررا دوشمیشم آیدی ایکی

 یه یئمه  شوربا آچیلمیر دیشلریم

 یه دئمه سوزو دوالشیر دیلیم دای

 بیلمیرم سوزه شیرین شیپ گلدی نه

                   ☘️☘️☘️ 
 الیمه دوشمز دیشلریم اوزومین

 دیلیمه دوشور دیشلر بو گولنده

 عملیمه هر شاهیددی "مهرآذر"

 بیلمیرم سیزه سوز یاخشی بوسوزدن

                      ☘️☘️☘️ 
 «مهرآذر»

 

 2ط

 یوخودا

 موختصر دئییم یاتمیشدیم بیرگئجه 

 یوخودا بیردام لری پیشیک گوردوم

 اوخویان چالیب اوینایان اوتوروب
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 یوخودا بایرام دوتوبال بیل ائله

 کره بالیالن بیرطرف سیرفادا

 فره سیرچیله ئییللر بیرطرف

 قوریوقالرقره پیشیک آغ بیرطرف

 یوخودا خام خام اؤردگی ئییللر

 نننی قوروبدی بس دئدیم بیریسی 

 اننی قوجاقدان قارمان بیر گؤتوروب

 موغننی اولوب قاباخدا بیریده

 یوخودا موغام اوخویور ذوقیله

 چالیردی قاوال الینده خالخالی

 سالیردی سیلله تپیک بیر یئتئنه

 آلیردی کونلون بعضینین کئفلیدی

 یوخودا انعام آلیردی دا گاهدان

 قالمیشام حیران بومجلیسه ایله

 دولمیشام گؤزدن سویونوب اورهدن

 اولمیشام پیشیه اولمایا دئییردیم

 یوخودا آدام پیشیکلر اولوب یا

 دووارا دالی پاراقینین دورد اوش
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 بونالرا باخدیم تویودو شایدده

 کاوارا دولوب لر بئلله اللرده

 یوخودا آخشام شامدیالر سانیردیم

                  

 قویشدی گوردوم قارانی آغیال

 بوقوشدو بیردن بیربیرین یئتیریب

 قویشدی گوئ یئر بیل ایله دوشدو توپ

 یوخودا دوتام یا قاچام دیم بیلمه

 ساواشدی بونالر قوپاندا قیشقیریخ

 دوالشدی دیلیم یوخودا منیمده

 قاشدی یوخوم دای اویاندیم مهرآذر

 یوخودا شام بیر دیمیئمه کی افسوس

                      🐈🐈🐈 
 

 3ط

  قوجانین

                   🐝🐝🐝 
 الیندن گئدر خانلیقی قوجانین

 قوجانین خانی ایله بئ سئچیلمز

 قانین سن چکه دامارین تاپاسان
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 قوجانین قانی یئغیلماز جن سئرچه

                    🐝🐝🐝 
 آچار دیل تزه تک اوشاق قوجاوار

 ناچار قالیبدی سانجاجاق آچیب دیل

 قاچار آیاقی اوسگورسه اوجادان

 قوجانین یانی چون باخماز سوزونه

                    🐝🐝🐝 
 خورولالر خور خور بیچارا یاتاندا

 پئریلالر قلبی دیسگینر چاغیرما

 قورولالر قارنی دوروبدی یوخودان

 قوجانین جانی سیزیلالر دائما

                    🐝🐝🐝 
 دیشی قوجانین توکولر بیر بیربه

 تیشی اوالر باش بدنی اریئر

 یئمیشی انگی ایسالدار کوهده نه

 قوجانین نانی قاخداندی انجیردن

                    🐝🐝🐝 
 گؤزوندن سالیب قوجاالری اهلل

 دیزیندن دوتار سانجیسی قوجانین

 اؤزوندن گئدر اؤسگوروب گاهداندا

 قوجانین ایمانی دین اوالر کامیل
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                   🐝🐝🐝 
 حاجی مشدی شئهر بیر یغیشا

 عالجی اولماز دردینین قوجانین

 آجی اتی هم آجیدی اؤزو هم

 قوجانین  الیبانی یئسین نئیین

                   🐝🐝🐝 
 اؤلوم تاپماسین قوجانی(مهرآذر)

 ائلیم  گئدر یاد داغیالر آماندی

 بؤلوم فرقینی اوشاقین قوجیله

 قوجانین دانی اوشاخالرین گئل گئل

                      🐝🐝🐝 
@mehrazer  👈 

 4ط

 قوشولون آخاقیمیزا

 چاالسرده

                  🦩🦩🦩 
 واختدا آتان سو باشووا ارینمه

 چاالسرده گؤل چیمماقا دورگیال

 باشدان سویو توک اوستونهداشین چیخ

 چاالسرده سیل آتدانسین قویگیالن

                                   🦩🦩🦩 
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 آخور دوره دوت تؤلده چکیلیب

 ناخیر سورو بیر ایچینه دولوبدی

 باخیر دوزولوب هئشدرخان داوار مال

 چاالسرده ائل بیل ائله دوشوبدی

 اله آالرسان سن بیلمه صابینی

 هله قاچماسین لیفه سال باشارسون

 زیله هوببیالر الوندان آماندی

 چاالسرده زیل خیددگه چیخیبدی

                    🦩🦩🦩 
 بحثه گیرمه سن بویئرده آرواال

 کیسه چکسین قوی جانووا دوت دیله

 دئسه دا یامان سین بیله کؤسدورمه

 چاالسرده بئل سوتولمز قالسون تک

                   🦩🦩🦩 
 زاق زاق اسرسن سویوقدان اولوب قیش

 دوداق قینجیالر دیشلرون شاقیلالر

 داق داق سویو توک میش سوتمه جانوی

 چاالسرده یئل قیزیشسین جانون قوی

                       🦩🦩🦩 
 آالر میلچکلر دوروی یایدادا

 چاالر کورمیلچک جسمووی نازنین
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 یاالر بیزوالر بئلووی گاهداندا

 چاالسرده دیل دالوا یاپیشار

                                 🦩🦩🦩   
 دانا غافیلدان حونکورسه دیسکینمه

 یانا دوندرمه گؤزووی آینادان

 قانا بئلرسن بوغازی کسرسن

 چاالسرده تئل ساقغال بیغ بویانار

                                    🦩🦩🦩 
 حمامین بؤیله ائیلییر( مهرآذر)

 احکامین بوتون گئتیئر یئرینه

 ساالمین وئیر قیبالسینا اؤزو

 چاالسرده میل صلواة چئویئر

       🐐             🌾🌾🌾 
 

 5ط

@mehrazer  👈  یوشولون آخاقیمیزا 

 اوستا

                          🌱🌱🌱 
 بیری گوردوم قوناقیدیم

 اوستا بورا گئچین دئییر

 گئتمزیدیم هئچ بیلسئیدیم
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 اوستا دورادورا گلدی

                           🌱🌱🌱 
 چمدانی قویدو یئره

 اوسلمانی آچدی ایچین

 آنی چیخدی فیته ازل

 اوستا سورا نیلئدی گؤر

                          🌱🌱🌱 
 آشاآشا توتدو بیرین

 باشا سالدی سینی فیته

 داشا چکدی هی اولگوجو

 اوستا بورا بورا دیلین

                         🌱🌱🌱 
 باخدیم فیته  دولدوقجا

 باخدیم بیته بیر ایچینده

 باخدیم ایته قویما دئدیم

 اوستا قورا باخدین دئدی

                       🌱🌱🌱 
 دوتدو منی اوقورتولدو

 یتدی چکیب موتومی خوت

 اوتوتدو تیز دوتوب آخیر

 اوستا تورا سالدی منی
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                        🌱🌱🌱 
 قورپوشدیریب قارپیشدیریب

 یاپیشدیریب پاممیخ کسیب

 دوتوشدیریب آینانی هی

 اوستا یارا اولدو اؤزوم

                       🌱🌱🌱 
 توسدو قالیب گوردوم ائوده

 ایسدی تندیر سویوق ایشیه

 پیسدی گؤردوم وضعه باخیب

 اوستا هارا گئدیم بیله

                        🌱🌱🌱 
 قوناخ اولدوم م(مهرآذر)

 زوالخ اولدو قیرخیلدی باش

 داراخ آینا کاش سینایدی

 اوستا یارا من دئییم نه

                         🌱🌱🌱 
 

 6ط

 بیل قدرینی اوتئللرین

                         🌱🌱🌱 
 سویون ایندی سئویونورسن
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 بیل قدرینی اوتئللرین

 اؤیون ایندی اؤیونورسن

 بیل قدرینی اوتئللرین

                         🌱🌱🌱 
 تاسا دؤنر باشین بیرگون

 چیخارکاسا اورتاسیندان

 یاسا باتار کونلون اوندا

 بیل قدرینی اوتئللرین

                         🌱🌱🌱 
 قاشینا قاشینا باشین

 باشینا آینادا باخما

 داشینا کاالهین بنزئر

 بیل قدرینی تئللرین او

                        🌱🌱🌱 
  خوروسی وئرارسان باشی

 روسی آلمانی بیریولدا

 طوسی اولسا دؤنوب نیناق

 بیل قدرینی اوتئللرین

                          🌱🌱🌱 
 توکو توکمه داخلیب

 کؤکو گون بیر قورویاجاق
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 بؤرکو باسمامیش اوستونه

 بیل قدرینی اوتئللرین

                          🌱🌱🌱 
 باخماقیالن ویئرسن پوز

 یاخماقیالن تئله ژیلی

 توکولرقاخماقیالن توک

 بیل قدرینی اوتئللرین

                         🌱🌱🌱 
 حددی واردی باشین یولداش

 کتددی یادا یاشهئرلی

 اتدی بیرآز قیخدیر قوخما

 بیل قدرینی اوتئللرین

                            🌱🌱🌱 
 گئچی اولما قزیللنیب

 بئچی بئچی چاقیالر

 قیچی تئله باتماز اوندا

 بیل قدرینی اوتئللرین

                            🌱🌱🌱 
 بشر چوخلو(مهرآذر)ای

 تئشر اولور تئللریلن

 شیشر نئجه اولسا گئچل
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 بیل قدرینی اوتئللرین

                           🌱🌱🌱 
 

 

 7ط

 آشدی بارداق

                        🌱🌱🌱 
 قوناق بیرکنده گئتمیشدیم

 آشدی بارداق ویردی پیشیک

 دوواخ چئوریلدی تندیره

 آشدی بارداق ویردی پیشیک

                       🌱🌱🌱 
 یاتدی کورسوده کی هامی

 چاتدی بیره بیر قیشالرین

 آتدی تپیک بیری گوردوم

 دوالشدی بیره بیر قیشالر

 آشدی بارداقویردی پیشیک

                      🌱🌱🌱 
 اولدو تیرراف بیر کورسوده

 سولدو رنگی قورخدو هامی

 یولدو کوفلیه تندیردن
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 چاشدی قیچی یاهالدی کیم

 آشدی بارداق ویردی پیشیک

                        🌱🌱🌱 
 پاچاسینی توتدو بیری

 هاچاسینی یاندیرمیشدی

 آچاسینی  دئینمیرم

 قارداشدی سوزوله وار سوز

 آشدی بارداق ویردی پیشیک

                        🌱🌱🌱 
  ایشدی نه بو کیشی دئدیم

 توشدو تندیره شوربامیز

 پیشدی گوردون مسلمان او

 ساواشدی نه بوکورسوده

 آشدی بارداق ویردی پیشیک

                       🌱🌱🌱 
 چنگی آتدی پیشیک دئدیم

 رنگی قاشدی قارداشووین

 انگی گئتدی ویردیم منده

 یاناشدی باداق دیم بیلمه

 آشدی بارداق ویردی پیشیک

                      🌱🌱🌱 
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 جئتدی پیشیک بیلیردیم من

 گئتدی اؤزو بلکه دئدیم

 دئتدی بیزی گوردو سورا

 سوواشدی قیچیما شئ بیر

 اشدی بارداق ویردی پیشیک

                       🌱🌱🌱 
 آشدی بارداق "مهرآذر" ای

 داشدی سینماز قورخما نئینک

 آشدی دا یا جوشدو کله

 داشدی آشدی اولسا هرنه

 آشدی بارداق ویردی پیشیک

                        🌱🌱🌱 
 

 8ط

 زویسون

                   🌱🌱🌱 
 ویراسان ائله گؤزو باش هرزامان

 زویسون پاپاغی باشینا قویاندا

 تورونو آتسا باشینا هورومجک

 زویسون توپاغی تورونو چکنده

                    🌱🌱🌱 
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 گویچک اولگونان ویردیریب اوزگؤزو

 بیرچک آغ یادا اوالسان ساققال آغ

 میلچک گئدنده سین ائله بوخساواد

 زویسون قاباغی  میلچگین قالخاندا

                    🌱🌱🌱 
 باشینا چکمه الینی یاغالییب

 قاشینا قویما قیریشا چوخقویما

 ماشینا وئر یا یئره توک له تیغه

 زویسون آیاغی الر ویروس گزنده

                   🌱🌱🌱 
 قاال ییغیشیب توکلری نئیلیسن

 باال مین قویا ایچینده بیره بیت

 چاال دیشلییب جانینی الزیم نه

 زویسون ییغناغی زادین هر ائله جهد

                   🌱🌱🌱 
 قاراسی ده نه آغی نه ساققالین

 یوواسی گنه داداشیم مه ائیله

 داواسی حامام قویگونان قیرخماسون

 زویسون یاغی چک مختصر اوستوندن

                 🌱🌱🌱 
 چؤرچوپه اوزده توکلری بنزتمه
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 کوپه چوخ قویما شیشیردیب اوردونو

 اؤپه بیریسی دی ایسته ده بلکه

 زویسون دوداغی آدامین ویر ائله

                   🌱🌱🌱 
 تحدن ویراسان اوزونو اوستن یا

 کوکدن یوالسان اوزونو آتدان یا

 توکدن قالماسین خالصه ائله ائله

 زویسون بارماغی اوستونه چکنده

                     🌱🌱🌱 
 مارالی داغالر دئیردیم آروادا

 یارالی اولوب بیلمدن ایندیسه

 آرالی اوتور دان خانیم "مهرآذر"

 زویسون قراغی باشوندان ویراندا

                      🌱🌱🌱 

 9ط

 ایندی جینه جئیک دؤنه

                        🌱🌱🌱 
 سیملری دوز گازی یاندیر

 ایندی سیمه جئیک چیخا

 ساری چوبوقوسیمه توت
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 ایندی سینه نن میم یازاق

                        🌱🌱🌱 
 شیشه باغال یمیشوننان

 پیشه چئویر اوسته اوتون

 شیشه بلکه قارنون سومیر

 ایندی جینه جئکسن دؤنه

                       🌱🌱🌱 
  اوخو اوینا قارداش هله

 یوخو اولوب گانلیق زینده

 قورخو اولسا دؤواردا دام

 ایندی نینه جئییک گیره

                         🌱🌱🌱 
 جنگه گئتدی کیلر قدیم

 پلنگه مین پاتالتدی مین

 انگه انگه وئیرَک بیزدن

 ایندی؟ مینه چیخا کیمدی

                          🌱🌱🌱 
 غیبتدن دی بوهتاندان دِء

 نوبووتدن ایمامتدن

 شریعتدن گلسین دانیش

 ایندی دینه سن جئک گله
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                         🌱🌱🌱 
 بیرجاوانا یئیریک بنزه

 بیرجاهانا گلمیش تزه

 پهالوانا دونسک  چکیب

 ایندی دینه بیزه کیمدی

                        🌱🌱🌱 
 قورولالسین قارنین قویما

 خورولالسین قیالنی چک

 خاریلّاسین کیمی بولوت

 ایندی سینه سینه سیمه

                          🌱🌱🌱 
 آنا کیمدی( مهرآذر) ای

 آنا چکیر دردین باال

 آنا ظالیم چاتمیر گؤجوم

 ایندی اینه آغالیاق گل

                           🌱🌱🌱 

 10ط

 اهدیرم توک باشا ک گره

                         🌱🌱🌱 
 تاالتاال توکولدو باش
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 اهدیرم توک باشا ک گره

 باالباال دیر چالالشیب

 اهدیرم توک باشا ک گره

                         🌱🌱🌱 
 باشیمدا یون دایانمادی

 باشیمدا گؤن قالیب ایندی

 باشیمدا گؤن وئریر دوره

 اهدیرم توک باشا ک گره

                         🌱🌱🌱 
 اویاراشیق مندن گئتدی

 آشیق آت اوینا باشیمدا

 عاشیق منه اوالجاق کیم

 اهدیرم توک باشا ک گره

                          🌱🌱🌱 
 باخیر پوال باش ساخالسون

 باخیر پوال داش اولسوندا

 باخیر پوال قارداش توهده

 اهدیرم توک باشا ک گره

                          🌱🌱🌱 
 بورکه تئلی اوخشاداردیم

 بلکه اؤزه سالسین کولگه
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 تئرکه سالدی یولدو زامان

 اهدیرم توک باشا ک گره

                          🌱🌱🌱 
 اولماز سئون باشی کئچل

 اولماز دؤون گوره اونا

 اولماز گئون باشیم بیرده

 اهدیرم توک باشا ک گره

                          🌱🌱🌱 
 طاقدان دوشدو توکلر قره

 یاغدان دوشدو الریدا آغ

 ساغدان سولدان توکولور هی

 اهدیرم توک باشا ک گره

                       🌱🌱🌱 
 اولدو اوالن( مهرآذر) ای

 سولدو گولو عؤمورگئتدی

 بولدو دونیادا کئچلده

 اهدیرم توک باشا ک گره

                           🌱🌱🌱 

 ,                                                    11ط

@mehrazer,  👈قوشولون آخاقیمیزا 
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 ائله امداد اوزون آهلل

 دوداقیمی آچیم نئجه 

 قوالقیمی کسیر ماسگی

 سراغیمی آلمیر کس بیر

 ائله امداد اوزون اهلل

                                      🌿🌿🌿 
 فندی ندیر کرونانین

 کندی شهری دوالنیر

 قندی چایدا ایچم نئجه

 ائله امداد اوزون اهلل

                                    🌿🌿🌿 
 یاشماق دوتدو کیشیلرده

 آچماق اونو اولماز داها

 قاچماق اوالر مگر هارا

 ائله امداد اوزون اهلل

                                   🌿🌿🌿 
 تویوق آالق قالماییب گوج

 سویوق قانی  اولدو هامی

 قریق آریخ گئتدی اولدو

 ائله امداد اوزون آهلل

                                      🌿🌿🌿 
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 چارا ندیر ،،مهرآذر،، ای

 قارا  اولدو گونومیز آغ

 گورا جهنّمه  گئدیم  

 ائله امداد اوزون اهلل

 12ط

 چئوریلیرسن نییه جیبیم

                       🌱🌱🌱 
  واردی سوزوم سنه جیبیم

 چئوریلیرسن نییه گوروم

 واردی دوزوم سنده عجب

 چئوریلیرسن نییه جیبیم

                        🌱🌱🌱 
 ترسه جیبیم چئوریلیرسن

 عرصه سنه اولوبدو تنگ

 درسه سنی یازام ک گره

 چئوریلیرسن نییه جیبیم

                         🌱🌱🌱 
 آستا - آستا یئریدیم ها

 اوسته چیخدین گوردوم اوندا

 خسته اولدوم یورولوب من

 چئوریلیرسن نییه جیبیم
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                       🌱🌱🌱 
 یولو گئدجک آددیم ایکی

 سولو ساغی تووالنیرسان

 دولو سنی دیم گورمه هئچ

 چئوریلیرسن نییه جیبیم

                        🌱🌱🌱 
 یوخ کیشلیین سنی اوردا

 یوخ ایشلیین اوردا سنله

 یوخ دیشلیین بیرجه توتوب

 چئوریلیرسن نییه جیبیم

                          🌱🌱🌱 
 قاتال یا تیک دئییر گؤرن

 یاددا آمما قالمیر اودا

 آتدا هله قال دئییرم

 چئوریلیرسن نییه جیبیم

                          🌱🌱🌱 
 دوالندیم من تووالندین سن

 یاندیم همی حیصلندیم هم

 اوتاندیم من باخدی هامی

 چئوریلیرسن نییه جیبیم

                          🌱🌱🌱 
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 پیچاق قئیچی گتیر دئدی

 ساچاق - ساچاق منی ائیله

 قوجاق - قوجاق بیرینده پول

 چئوریلیرسن نییه دئمه

                          🌱🌱🌱 
 یولسوز اولوب زامان بیرده

 قولسوز اوالر آدام پولسوز

 پولسوز قالیب ده"مهرآذر"

 چئوریلیرسن نییه دئمه

                        🌱🌱🌱 
 

 13ط

 ! یه تکی قالخیر گئچی دؤنوب زامان

                   🌱🌱🌱 
 بئلیندن اوغالنین قیز یاپیشمیشدی

 الیندن چکیردی هی بستنینی

 دیلیندن سوزور گوردوم یئیب قاپیب

 بورکویه باخ بورکویه هاواقیزیب

 ! یه تکی قالخیر گئچی دؤنوب زامان

                  🌱🌱🌱 
 ده مینن ماتورالری  گؤرمییبسیز
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 ده سینن کورگینه قیزاوغالنین

 ده گولن چیمدیکلیب قاسسیقیندان

 تکیه اییلیللر بیربیرینه

 ! یه تکی قالخیر گئچی دؤنوب زامان

                   🌱🌱🌱 
 اوشاغی ساخالیاجاق سوراکیشی

 یوماغی یئماقیال بوینونادی

 قوناغی سالسین یوال اولوب آشباز

 کؤکویه ویرسین الین یوخدو حاققی

 ! یه تکی قالخیر گئچی دؤنوب زامان

                🌱🌱🌱 
 یئدیگی میر ایله ات یازیق کیشی

 سوموگی ارییبدی الیندن ایش

 دوموگی دوتسون ک گره اوشاخالرا

 یه تیکی قالیب حسرت اؤزو کیشی

 ! یه تکی قالخیر گئچی دؤنوب زامان

                  🌱🌱🌱 
 باشینا بوشلویاالر آروادالری

 قاشینا دوزه تئلین خیاواندا

 قارداشینا ارینه آغاتمایا

 یئیه تک اوتالییب تک اودور آرواد
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 ! یه تکی قالخیر گئچی دؤنوب زامان

                   🌱🌱🌱 
 سوزوندن آروادینین چیخماز کیشی

 گؤزوندن بیلر آرواد دئسه یاالن

 اوزوندن ویرار سیلله یاخاالییب

 یه بَرکی بوایشلره ک گره کیشی

 ! یه تکی قالخیر گئچی دؤنوب زامان

                   🌱🌱🌱 
 آرابا سورور ایندی کی قیزالر او

 حسابا گلمز داها زادی اری

 خارابا ائولر کئشگه قویماسینالر

 یه سَکی ائودن چیخسین گزیر آرواد

 ! یه تکی قالخیر گئچی دؤنوب زامان

                    🌱🌱🌱 

 14ط

 قاالجاخدی داز

 باشوندا توکه کول دورت اوچ سُیونمه

 قاالجاخدی آز توکولوب بیر بَه بیر

 پاییزالیاجاق عومؤرون گون گونبه

 قاالجاخدی یاز یادیندا تک یوخو
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 ائله عالج بیر باشینا ازلدن

 هله مییب گئت باشاجا عؤمور هئچ

 تئله سن دؤزه ناقدانی جوره مین

 قاالجاخدی داز آخیردا توکولوب

 آغال اوتوروب ایندیدن دئمیرم

 باغال چارقات بیر له تیغه باشینی

 یاغال.  تئلینی بیرداها دوالن گز

 قاالجاخدی گاز پوزوالن ده سنه

 دوالرسان واهلل قوجالیغی بیلسون

 یوالرسان چکییب توکلری قاالن او

 اوالرسان  اورده بیر مثلِ اونداکی

 قاالجاخدی قاز اوزانیب بوقازین

 داوا تاپیلماز تؤکولسه تئللرون

 داوا قویارسان باشینا بیل ایله

 داوا ایلرسن آروادال«مهرآذر»

 قاالجاخدی یاز بوسوزلری گؤتور

 «آذر مهر»

 

 15ط
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 خانیم دار شالوارینی چوخ ایلمه

 خانیم تار بیر هرتئلی ساچالرینین

 دارخانیم شالوارینی چوخ ایلمه

 باخساالر سن باشا جاقسان دوشمیه

 باخساالر یمن یاقوت لبی آی

 باخساالر من سنه بیللم نیلیئه

 خانیم وار جاوان پیرو باخ دوریئه

 خانیم دار شالوارینی چوخ ایلمه

 ساقینا شالوارینین باخیسان هئچ

 ساقینا سولونا اولمور قیچالرین

 ساقینا داوارین گلئیدی کئشگه

 خانیم آشکار هرزادی میسن ایله

 خانیم دار شالوارینی چوخ  ایلئمه

 گزمگه اولئیادا گئدیسن گاه

 دوزمگه عاریضینه ساچالرینی

 سوزمگه طرفه هر اولوب کهلیگ

 خانیم زووار بئله نیلییر اولئیا

 خانیم دار شالوارینی چوخ ایلمه

 گوزو گوز میسن ایله دیزلرینی
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 گوزو نامحرم قویما اَیئر باخسا

 کوزو باساالر قیامتده گویا

 خانیم شالوار شهریده مگر یوخدو

 خانیم دار شالوارینی چوخ ایلمه

 چیخا بار آچا قوجاقیندا قویما

 سیخا دار چوخ ایلمه پالتارینی

 یئخا نار ائوینی کونوللر گونده

 خانیم نار قوشا قوجاقیندا شوخدو

 خانیم دار شالوارینی چوخ ایلمه

 کسر اندامین اولسا دار اَلبسه

 کوسر کوینک سیلکئمه نی سینه آغ

 موختصر دن سینه آنجاق گورسنیر

 خانیم قار سینیئه دوشوبدی سانکی

 خانیم دار شالوارینی چوخ ایلمه

 جینسینه باخاسان آلدین پالتاری

 سینه جین دوالنا ایچینده قویما

 سینه مهرآذر،،آچیلسا ،، باخسادا

 خانیم کار صنت واردی گور یازماقا

 خانیم دار شالوارینی چوخ ایلمه
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                       آذر مهر

      

 16ط

 باخدی میلیونا بیر منه بیرمیلچک

 سئوینم ک گره اولمدیم کی اوزوم

 باخدی میلیونا بیر منه میلچک بیر

 یاندیخ سوسوزدان ائومیزده بیرهفته

 باخدی میلیونا بیر منه میلچک بیر

 قالدیم ایشدن هر اولدو خاراب دینام

 سالدیم یول یئددی چاقارتدیم یول یئددی

 آلدیم خازن بیر آخیردا اولمادی

 باخدی میلیونا بیر منه میلچک بیر

 داوا باشالدی منیله آرواددا

 هاوا گلیبدی باشوا دئییردی

 یاوا یاوادی بودینام گورورسن

 باخدی میلیونا بیر منه میلچک بیر

 بئواخدی دئدی پیچه سیم آپاردیم

 باخدی ایچینه باشالدی یالواردیم
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 قاباخدی دالی بوشالری دئدیکی

 باخدی میلیونا بیر منه میلچک بیر

 

 قارقا دنه بیر قونمیشدی آغاجا

 دارقا اولمیشدی ایشیمه گلن هر

 قارقا گئدم من قویودا قالدیم آز

 باخدی میلیونا بیر منه چک میل بیر

 قویودا گزم دئگیلم قاریشغا

 قویودا اوزم دئگیلم ده اُورده

 قورودا برقی قورخوردوم کی بیرده

 باخدی میلیونا بیر منه میلچک بیر

 داغلی زامان هر باشی بیر شیالنکین

 باغلی دیناما طرفی داغلی او

 آغلی داغیلیر باشیننان آدامین

 باخدی میلیونا بیر منه میلچک بیر

 پیچینه باخدیم آلتیندا بالونون

 ایچینه گیریب میلچگی بیر گوردوم

 هئچینه اولدو هرزحمت  ،،مهرآذر،،

 باخدی میلیونا بیر سنه میلچک بیر
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                                     مهرآذر

 

 17ط  

 ک گرَه سن بیله درسینی ایگزوزون

 سن بیلمه بیله دَلینَر ایگزوزون

 سن بیلمه گوله گولّلر گورنلر

 سن بیلمه گله گورولّلر گئدنده

 ک گره سن اوله اوسئسه اوتانیب

 ک گره سن بیله درسینی ایگزوزون

 داشا ویرارسان گئدنده سن بیلمه

 قوشا آچیلدی دلیگی گوررسن

 چاشا یئریننن آغلینی چوخ قویما

 ک گره سن دیله دوتاسان ماشینی

 ک گره سن بیله درسینی ایگزوزون

 خاریلّاسین الپ دلینیب چوخ قویما

 قاریّلاسین سئس الر قارقا  ایشیدیب

 پاریلّاسین قوی سیل ایله ماشینی

 ک گره سن سیله ماشینی گاهداندا
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 ک گره سن بیله درسینی ایگزوزون

 سن بیلمز سن دوزه پاتالسا ایگزوزون

 سن بیلمز گزه دوالنیب حالدا او

 سن بیلمز اوزه کیپیندن یاپیشیب

 ک گره سن گله دوالنیب اُجورو

 ک گره سن بیله درسینی ایگزوزون

 سالّاندیرارسان قوپاندا آماندی

 توالندیرارسان اَتئگینده سالیب

 دوالندیرارسان یئری هر سرگردان

 ک گره سن اَله ایگزوزو آالسان

 ک گره سن بیله درسینی ایگزوزون

 اصیلی اولماز  بازاردا آختارسون

 اُزیلی لوله دوزتسون آنبارین

 اَزیلی  آمّار باقالرسان نی لوله

 ک گره سن دَله ایگزوزو نئچه بیر

 ک گره سن بیله درسینی ایگزوزون

 اوینا چال چیلتیه میننده ماشینا

 ماینا وئیرمزلر دلینسئه ایگزوزون
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 آینا شوشیله سیناجاق دوزتسون

 ک گره سن هله سن پیشه ایشه چوخ

 گ گره سن بیله درسینی ایگزوزون

 

 آشاری ایشین ندیر بس ،،مهرآذر،،

 واشاری ایگزوز یاندیرار یولدا بیر

 باشاری اوستا چتین چوخ اونودا

 ک گره سن گوله سئنماسا چودَنی

 ک گره سن بیله درسینی ایگزوزون

 

                                آذر،، ،،مهر
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