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 بدون تعارف                                                          

انسان از بدو توّّد همانند نوزاد دیگر جانداران به مراقبت نیازمند است، و به جز خفوفیات ظاهر  

عوامل . متعاقب آن تی رشد،کم کم راه رفتن می آموزدندارد. تا بعد از مدّ زنده تراوتی با دیگر موجودات 

رشد میکنند. این سیر تکاملی فیزیکی انسان منجر به تکلّم  تکلّم از جمله دندان و فرم دهان و زبان،

و اینجاست که اّوّین نشانه   انسانی ظاهر می شود. به همراه تکلّم شناخت از محیط و ارتباطات میگردد.

ا آنجا که انسان به درجه ا  از رشد میرسد که آماده   آموزش مراهیم اساسی است. در نیز ادامه می یابد ت

د. و این سیر تکاملی ادامه می یابد. تا آنجا که دانشمندان علوم نخالل آموزش، اعتقادات نیز شکل میگیر

حیوانیت بیرون می مرحله اسالمی چهل ساّگی را سال بلوغ عقلی میدانند. با این ترافیل، انسان زمانی از 

موجب گردد که تمام این عوامل ن گرتن می آموزد. سپس دارا  شعور و تشخیص و اعتقاد میآید که سخ

میگردد تا انسان را از دیگر جانداران شاخص نماید. حال تکلّم به یک زبان که از اّوّین مشّخفه ها  

نسان را در تشخیص و رشد عقلی و شناخت انسانیت است، اگر به دو و یا چندین زبان ارتقاء یابد، توان ا

ّت میکنیم که عالوه بر می برد. از این روست که ما احساس رسا ترمحیط و عوامل آن به مراتب باال

اقوام ایرانی است، به زبان مادر  خود نیز اهمّیت بدهیم تا در سایه   قانون  فارسی که زبان رابط بین

انقالب اسالمی ایران آنگاه پایه باشد که، گی آن باشیم. و یادمان اساسی جمهور  اسالمی شاهد رشد و باّند

ریز  شد و به پیروز  شگرفی دست یافت که همه   اقوام ایرانی همدل و یکپارچه به پا خاستند. حال این 

 یکپارچگی در سایه   قانون اساسی در باّندگی فرهنگها  تمام اقوام ایرانی ابد  خواهد بود. ان شاء هللا .

این کتاب مطابق آخرین و کاملترین روش الزم است عرض کنم، که دمت خوانندگان این مکتوب نیز خ

، باید به عرض . و به  کسانی که این روش برایشان نا آشناستنوشتار  زبان ترکی تحریر شده است

ان انسان فرف دانستن یا تکلّم به یک زب ،هر زبان دارا  دو شیوه   گرتار  و نوشتار  است.که برسانم

ست یافتن به مدارجی آن زبان بی نیاز نمی نماید. وحّتی د نوشتار  را از تحفیل گرامر و دیگر قواعد

سی نمی تواند در باره جواز دخاّت به دیگر زبانها نیست. فی اّمثل یک کارشناس زبان انگلی دریک زبان

این معضلی است که امروزه  شد.اگر چه قادر به تکلّم زبان فرانسه هم بانظر بدهد.   زبان فرانسو 

گریبان گیر قشقایی هاست. تعداد پر شمار  از قشقایی ها تنها به فرف  فاحب نظر بودن در زبان 

به خود اجازه میدهند تا در زبان ترکی هم نظر بدهند. بی آنکه به خود بگویند: راستی  یا انگلیسی، فارسی

آنگاه  من. است مر  و حّتی نوشتار  مختص به خودقواعد گرا همانند دیگر زبانها،دارا  زبان ترکی

الزم  پسم. قواعد آن را فرا گرفته باش ،با مطاّعات دقیق م کهفاحب نظر باش خود  م در زبان مادرانمیتو

است که دیگران را  ی. در غیر این فورت سکوتم بهتر از اشتباهاّول یاد بگیرم سپس نظر بدهم  که است

                                    .به تردید بیندازد
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  آدینان      باغیشالیان  مئهربان دیر تار        ارادان ی                         

 او کی اه ورن تؤردمیشدیر     هرنه واردیر  یارادان دیر                        

 باشالما                                                    

ننچز گؤیرر و ۆو گّیک واریمیزدیر.یارپاق ادا سان بیر یارپاغاک، کی بیر آغاجا باغالنتیگبیزّر اینسانلی

 .سوفاّماگی دا باشالنیر ندا آغاجدان بودانا ی اوال،پوزوّماز کی آغاجا باغل

پاغا ر و تورایادان سورا هر یئلینن اوین دان بودانان شنگیزکی آغاجۆالر گؤرم سونیاز چاغی چوخ یارپاق

 .دیر آغاجفاّتی یا اوّوسینان -و ائل سان بیر یارپاق.هر اینالررآیاق باساباشالرینا  ر، و یوّچوالرسریل

دان  آّتی اوالر.آچیق باخیم قاوّوسدان بودانان کیمسه هر یئلینن اوینایار و سونیاز یارپاغی تکین آیا -ائل

رک ۆندن قاشقایی دا قاّیق توزۆّه بو دئییم االر  یاک.ا دا بیزّر بیر آغاجینگ یارپاقباخساک،قاشقایی ّیگ

 دیر. یارپاق یازغیسیغیسی بودانسا ، یازنیاسیندان ۆد

 دیلیمیزدیر.بو دیل آیر  دننیاسینا ،قاّیق اؤزدش ّیگۆرک دۆالر باغالنتی ّیگی میز ت بیز قاشقایی

 ز میلیون توپلوم دانیشان وار ۆچ باش دیل ّرینگ بیریسی دیر کی دؤرد اۆنیادا اۆدان د سل باخیم اه ورن 

گیل گیمیش دن گچه ،اون مینگ   بو دیلده وار کی زایللیک)قرن(ادبیات و یازین سابقه سیۆیئدمیش ادیر.

یه موزه ّرینده روس رک دیلینده ۆت  ینانیّوحه داش یازیسی اورخون آباجاس(01201ز اّلی )ۆایککی ا

رک ۆدیم کی قول ترکجه سی ایگیرمی یئدۆنیادا انگ باش دیل دیر.   قاشقایی تۆمدان دساخالنیر. بو باخی

آغیر حق واریدیر. نئیه کی آزیندان بیر قاشقایی آناسی -بیزّرینگ بوینوموزدا آغیردیلیندن دیر. بو اوّوس 

 بیز  امزیرمیش و بیر قاشقایی آتاسینینگ کؤّگه سینده بئسلنمیشک.

وغونا ائتیردیم. بویوردو کی :سیز ن تهراندا قوّّ ۆآاله رحمت ائدسین پورفوسور محمدتقی زهتابی یی. بیرگ

بیر یانیمیز  –رک دیلینه دانیشیراک سا ،دؤرد ۆربایجاندا تزبیزّر آ تنگیز!یلّ ک مۆقاشقایی الر چوخ بؤی

بلوچ و -عرب-الر  مینگ ایلدن آرتیق دیر کی ،فارس نیاسینا یول واریدیر.آما قاشقاییۆرک دۆت

شرک کی ۆرک دیلینه دانیشیرالر. بو درین معناّی سؤزه بیرآز فیکر ائدسک ،باشا دۆ.........اورتاسیندا ، ت

اریمیش. پس نه دن هله مایت ائدن ویو نه ده ح نه اؤرگدن –بو اوزاق گچمیشده،بو دیلی نه اوخودان 

 چ میلیون قاشقایی نیگ آنا دیلی سی سؤیلنیر؟ۆو ا چیلخادیر

اؤچ میلیون  ،دان گچهگساخالدما ونواؤز بو اؤزگه دیل ّر آراسیندا ، ّیگی و قانونمند وجۆبو دیلینگ اؤزگ

  .دیر ش و بیرّشدیرمیشوزمۆبیره د-تسبیح داناسی تکین بیر قاشقایی یی 



ایلینده کی قاشقایی دیلینده یازین و ادبیات قورومونو باشالدیک، اؤز یانیمدا فیکیرّشدیم کی بیر  0830

رک ادبیاتینی اؤرگدک. او ایل ّر ده )قاشقایی دیلینده ۆقوال  یازیلی الزیم دیرکی اؤرگنچی ّریمیزه  ت

رینه بیر باخیش( یازماگینی باشالدیم. بو موضوعدا هئچ قایناق یوخودو یا دا کی منیم اّیمه یازین کؤکل

و ایشتیباه بیریمیز ایشتیباه ائدک تا قاّیق بیلیجیلریمیز ا گره ک . پس اؤز یانیمدا فیکر ائتدیم :چاتماد

 ر یازماگینی باشالدیم..  قاشقایی شعرینده اؤز تجربه ّریمی دایاق ائدیب وکؤکلافالحینا  قووزاناالر

 ر:ونّومه بؤوبؤّی ی ادبیاتی اورجینال باخیمدان ایکّقاشقای

   رداب الیننچز بو قاّۆگو بو اسکی یازین )ادبیات کهن( کی دؤرد  قاّبده یازیلمیش و هله ده یازیلیر.-0

 .مریازمیشام نظرینگیزه ائتیرد ّر کیشعر

یازیندان بر  باشالدیم و یئنگی قوشما  0830ر  قاشقایی دیلینده بو قاّب شع نو(: اتادبی یازین) یئنگی-2

جوانالر آراسیندا اؤز یئرینی آچا. بو قاّب شعرده  کی ه دا ایمید واریمدیر م، کی  آاّل و آغجاقوشما آدالندیردی

ر و یرّی شعرّ ده کاوه ایروانی کشکوّّو   دا ایند  کی شاعرالریمیز ایچینده ، ارسالن میرزایی و سورا

قاشقایی دیلینده،آغجا قوشما و یئنگی قوشمادان گچه ،نئّچه قاّیب داها شعر گچن  میشالر.یردشاثرّر یارا

نه ۆستۆم .بو قاّیب ّر کی یئنگی ادبیات ااون ایل ّیگده  یارانمیش کی هئجه ّرینه باخیبان آدالندیرمیشا

 بو کیتابدا نظرینگیزه ائتیشر. ،ساییلیر

رینه باخیبان اول کی مکتوب دور.کامل اوّماک ایچین هله چوخ یول شقایی ادبیاتینینگ کؤکلو مکتوب قاب

 واریدیر. 

 اؤز بیلیم ّرینگیزدن منی پا  سیز قویمایینگ.                                

 ایلی 0831آذر آیی نینگ اون آّتیسی                                   

 )کوچنده( وعوض هللا فرر  کشکوّّ                                  

 

 

 

 یازین کؤکلر                                             

کلمه ّرینگ معناسینی یر کی "تخّففی"ن ایلر ، الزیم دیازین کؤکلرینینگ سؤیلمه سینی باشالیاندا

 و الزیم دیر کی،  سؤیله یمبو کلمه ّر ناؤرگنمگی ایچی شعرینینگقاشقایی  بیلک. رکجه سیندهۆتقاشقایی 

 .قارشی معناسینی یازام ،ده عرب دیلیندهگاه دان 



آرخا دیر کی قاشقایی قاّیسیندا باشداکی دار و آیاق دار  آرخاج آدالنیر. و  ۆ: بو کلمه نینگ  کؤک آرخاج

یر و ۆزۆبیر بیر یانینا د ، قاّی ریشک ّرینیآرخاج  آرخاجی دیر. ۆجۆبیر آرخاج دا اورتادا وار کی ک

ساخالدیر.  ۆّۆزۆریشکلرینی بیر بیره د ۆجۆآرخاجی دا کی قاّی نینگ اورتاسیندادیر، ک ۆجۆساخالدیر. ک

کلمه ّر دیر کی سون سؤزّر  بیر بیر تکین دیر، و هر "بیت" شعرینگ سونوندا ادبیاتیندا  آرخاج قاشقایی

 دیر.گلیر. عرب دیلینده بو کلمه"قافیه" آدالنمیش 

 عرب ادبیاتیندا "بیت" آدالنیرم آدالندیرمیشاک.ۆزۆ: بیر بیت شعر  قاشقایی دیلینده بیر دمۆزۆد

عرب م آدالمیشام.ۆزۆم قاشقایی شعرینده ایکّی یان وار  دیر کی هر بیرینی بیر تا  دۆزۆد م:ۆزۆتا  د

 "مفراع" آدالنیر. ادبیاتیندا

ف" سورا بیر کلمه گلیر ، کی عرب ادبیاتیندا "ردیم شعرینگ سونوندا، آرخاج دان ۆزۆ:هر دۆزگۆد

 کلمه سی نی ایشلدمیش  ۆزگۆدآقا  محمدقلی نادر  داراشورّو   قاشقایی ادبیاتیندا،ردیف یئرینه آدالنیر.

 دیر.

نن باشالنیر، کی قاشقایی ادبیاتیندا بو ۆمۆزۆد ندا،بیت مطلع دئییلیر. هر شعر بیر: عرب ادبیاتیمۆزۆباش د

 آدالمیشام. م ۆزۆباش د ۆمۆزۆد

نن ۆمۆزۆ، کی شعر او دۆمۆزۆ: عرب ادبیاتیندا، بیت مقطع دئییلیر. هر شعرینگ سون کی دمۆزۆسون د

 م آدالمیشام.ۆزۆباشا چاتیر،  سون د

م ۆزۆم آدالمیشام.بو دۆزۆبا  د ۆمۆزۆم ّر  ایچینده  وار  سیندان بلّی دۆزۆهر شعرینگ د :مۆزۆبا  د

  شاه بیت آدالنمیش دیر.فارس ادبیاتیندا 

قاشقایی شعرینده آرخاج ایشلنمگینه باخیبان،دایاق آرخاج، بیر آرخاج دیر کی هر شعرینگ  :آرخاج دایاق

 سونونانچاز"تکرار"اوّویر.

 مارده بیر کرز ایشلنیر.ۆزۆم وار کی دایاق آرخاج بو دۆزۆهر شعرینگ باشیندا ایکّی د یاّخی دایاق:

 چون کی دایاق آرخاج بو شعرده بیرجه دیر،شعر  یاّخی دایاق آدالمیشام.

بئشلیک قاّبیندا  اّول  .آدالمیشامبئشلیک  : بئش هئجه ّی شعرّر ، قاشقایی نینگ یئنگی ادبیاتیندا بئشلیک

 کی  شعر ، قاشقایی شاعر  ارسالن میرزایی یاراشتیرمیش دیر.

آسانا قاشقایی شعرینده یئّد  هئجه ّی شعرّره دئییلیر.قاشقایی نینگ یئنگی ادبیاتیندا،  اه یسی آساناک:

 آدالندیرمیشام.اه یسی آساناک  شعرّر کی آساناک دان بیر اه یسی دیر، یا آّتی هئجه ّی دیر، 



تی هئجه ش و بیر اون آّۆّمۆزۆم بیر بیره دۆزۆ: سکّیز هئجه ّی شعرّر کی ، ایکّی تا  دزمه گیرایلیۆد

 زمه گیرایلی آدالمیشام.ۆّی شعر یاراشمیش دیر، د

نگ سونوندا دایاق آرخاج  ایشلنممیش دیر. بو ۆمۆزۆسکّیز هئجه ّی شعرّر کی،هر د زمه گیرایلی:ۆا

 زمه گیرایلی آدالمیشام.ۆر، کی اۆّموش دۆزۆملر ، آرخاجا باخیبان بیر بیردن اۆزۆنومرا شعرّرینگ د

م ّر ، قوشاقوشا دیر. تازاّیک دا گیرایلی الر ۆزۆادبیات دا گیرایلی شعرینینگ د:ُسّنتی یاّخی گیرایلی

دئییلمیش دیر کی آرخاج ایشلنمگینه باخیبان، یاّخی دیرالر.بو شعرّر  یاّخی گیرایلی آدالمیشام. بو 

یشام. ائله بو گیرایلی الر عرب ادبیاتینا باخیبان، غزل تکین دئییلمیش ّر، کی دایاق ّی یاّخی گیرایلی آدالم

 شعرّر عرب شعرینه باخیبان "مثنو "تکین دئییلسه، دایاق سیز یاّخی گیرایلی آدالنیر.

دالمیشام.سچیم بیر سچیم آیی هئجه ّر دسته دسته اوّویر کی هر دسته  ،م شعردهۆزۆهر تا  د سچیم:

 ّرینگ ایشی شعر  ایچریدن قسلندیرمک دیر.

اوال بیلمز،هر سچیم کی  سایقیشی ایکّی دن اه یسی و بئش دن آرتیق: سچیملرینگ هئجه ّر  با  سچیم

 آدالمیشام.  با  سچیمچ دن آرتیق ۆهئجه سی سایقیشی ا

: سچیملرینگ،هئجه سی  سایقیشینا باخیبان،هر سچیم کی هئجه سی سایقیشی دؤرد دن اه سه   سچیم

 آدالمیشام.  سه   سچیمیسی اوال، 

با  سچیم  ،دا ، یئنگی ادبیات شعرّر  سچیملرینگ یئرینی ده ییشمگینن یاقاشقایی دیلینده خوردا سچیم:

 آدالندیرمیشام. خوردا سچیم  ۆنۆمۆّر  خورداالماگینان اّه گلیر. با  سچیملرینگ هر بؤّ

نگ ۆمۆزۆهر ایکّی د نن باشالنیر کی دایاق آرخاجۆمۆزۆ: هر شعر قاشقایی ادبیاتیندا ایکّی دقوشا دایاق

 ایشلنمیش دیر. چون بو آرخاج ایکّی دیر،بو شعر  قوشادایاق آدالمیشام.ده باشیندا 

رک ادبیاتیندا هر قوشما اون بیر هئجه ّی دیر. یئنگی ادبیات دا هر شعر کی قوشما ۆ: تاه یسی قوشما

 هئجه سیندن بیر او یسی اوال، اه یسی قوشما آدالمیشام.

ّی دیر. هر شعر کی هئجه سی، قوشما هئجه سیندن  رک ادبیاتیندا قوشما اون بیر هئجهۆت آرتی قوشما:

 آدالمیشام. آرتی قوشما بیر آرتیق اوال، 

 آدالمیشام.زمه قوشما  ۆا : هر اون بیر هئجه ّی شعر، کی دایاق آرخاج ایشلنممیش اوال،زمه قوشماۆا

 آدالنمیش دیر. م ّرینده قوشا قوشا بیر آرخاج ایشلنمیش، قوشاقوشماۆزۆقوشما کی د زمهۆاهر قوشاقوشما:

 بو شعرّرده دایاق آرخاج ایشلنممیش دیر.



"غزل" یا "مثنو "تکین دئییلمیش اوال، یاّخی قوشما : قوشماالر کی آرخاجا باخیبان یاّخی قوشما

آدالندیرمیشام. مثنو  سان  قوشماالر، دایاق سیز یاّخی قوشما و غزل سان یاّخی قوشماالر،دایاق ّی 

 یاّخی قوشما آدالنیر.

م ّر ۆزۆم بیر مضمونه یازیلمیش، و بو تا  دۆزۆک ده بئش تا  دۆکی هر بؤّقوشما  زمهۆ: ابئش تا 

رک ادبیاتیندا استاد شهریارینگ ۆچ بیر و ایکّی بیر آرخاجالر  بیر بیر تکین دیر،بئش تا  آدالمیشام. تۆا

اه محمد ( اوزاق یول)ارسالن قاشقایی ادبیاتیندا،گؤروش دینا داغییناد)منفور شحیدرباباسی بئش تا  دیر.

 میرزایی(و بو مکتوبدا یتیم یال شعرّر ،وار  سی بئش تا  آدالنیر.

 نمز.ۆنن و بؤّۆزمه گیرایلی،قاشقایی ادبیاتیندا، ایکّی نومرا یاراشیر: بؤّۆد  زمه گیرایلی:ۆنن دۆبؤّ

 م گیرایلی اّه گلیر. ۆزۆیر و بیر دۆنۆایکّی یئره بؤّ ۆمۆزۆزمه گیرایلی، هر تا  دۆنن دۆبؤّ

زمه گیرایلی دیر. ایکّی سکّیز ۆم دۆزۆ. بو بیر تا  د (آ  آیریلیق یان آیریلیق آیریلدیم آیدان آیریلیق )سان: 

 م گیرایلی اّه گلیر.ۆزۆنسه،بیر دۆهئجه یه بؤّ

 شۆّمۆزۆ: بیر نومرا اون آّتی هئجه ّی شعردیر کی، سچیم ّر  بیر جورا دزمه گیرایلیۆنمز دۆبؤّ

 مه بؤّمه ّی ده ییل.ۆزۆکی هئچ یوّونان ایکّی سکّیز هئجه ّی تا  د

،ایکّی ۆمۆزۆسان : ) نازیم آچ ال ّرینگی بؤیگئجه سن تار  یا سار ( . بو بیر اون آّتی هئجه ّی تا  د

 مه بؤّمک اوّماز. ۆزۆسکیز هئجه ّی تا  د

کی اون  وانی دئییلیر. بو مکتوبدا،هر شعرشعره ، دی رک ادبیاتیندا، اون دؤرد هئجه ّیۆ: تاه یسی دیوانی

 چ هئجه ّی اوال، اه یسی دیوانی آدالمیشام. )اون دؤرد هئجه دن بیر اه یسی(ۆا

م کی شعرینگ سونونانچاز دایاق دیر و تکرار اوّویر، ناغارات ۆزۆرک ادبیاتیندا هر تا  دۆ: تناغارات

ر. قاشقایی ۆم دۆزۆهر ناغارات بیر تا  دقوشما اوال.،ُممکن دیرگیرایلی یا شعر ناغاراتلی آدالنمیش دیر.

 م اوّسا، دؤنمه آدالمیشام، کی عرب ادبیاتیندا ترجیع دئییلیر.ۆزۆشعرینده ناغارات بیر د

 : بیر ادبی فنعت دیرکی عرب ادبیاتیندا "تضاد" دئییلیر.قارشیلیک

 

 ایند  باشداکی سؤیله مه ّر کؤمگینه،یازین کؤکلرینی، قوال  سؤیله یه بیلدک.  

 یر:شعر بئله تعریف اوّوجادا کی ایران خلقینینگ رسمی دیلی سؤیلنیر ،  فارسی ،آیر  دیل ّردن گچه



دا ک دیلی و ادبیاتیندا رۆتبو قورال قسلی اوال شعر سؤیلنیر.( یر آرخاجلی موزون کالم کی ایچریدن)ب

 ئجه ّر سایغیشیر، کی هندن دایاقالنمیشدیوزۆتکین هئجه ا ی دا چوخ میللت ّر ادبیاتیادبیات رکۆیر. تنلایش

 .)مفراع(قارشی اوال، و بو قوراّدان گؤز ایرتمک اوّمازده مۆزۆک هر تا  ده گر

 هجه(          00خلق ایچینده چاّینان سؤز راز اوّماز)سان:   

 هجه(00مدن آز اوّماز )ۆاینتیظارام  غم  کؤیل         

 هجه(00نن   یاز اوّماز؟)ۆّۆکیم دئمیشدیر بیر گ        

 هجه(00م اگر گلسه یاز اوالر )ۆّۆمنیم گ                                             

 هجه(00اوالر ) نیا  جنتینن    همطرازۆد                                             

 وار  اوال تا بیر کالسیک شعر سؤیلنه. )قافیه(ک آرخاجه جلی معناسی بئله دیر کی: کالم گرآرخا

 بیزّره  کیمسه یوخدور بیر فیکر ائدهسان:   

 زّرهۆا    بلکه   باشداکی الر   گله         

 قاّمیشام   م   اؤز ایچیمده ۆمن کی اؤز       سیزّره     نه سؤیله یم  ائل   غمیندن        

 آّمیشام   سار  سوّماز وئریب  ونچا غ                                                    

 آرخاجدان سورا بیر کلمه دیر کی شعر ایچینده، )ردیف( ۆزگۆد یازیلمیشدیر. قرهباشداکی شعرده آرخاجالر

 ایشلنیر.

 *داغالر  ائل ّر اوتراغی            *داغالر  داغالر آ  یاغیسان: 

 *داغالر   بیز  ائل داغی              وداررسیز   خزان چور       

                           **       **        **** 

 *اوالید دوداقدا     بال                  *اوالید      جاناقدا خال        

  *اوالید     کاش  دیلیم الل      نه دئدیم   یار  اینجید                     

                    رّر.ۆدۆزگۆیازیلمیش بو شعرّرده د قره ر کیاوّدوزّوال-*     

                                    



 رک ادبیاتینداۆسنتی  قاّب ّر ت                                     

 رکجه سی ده اونونگ بیر قوّودور،سنتی شعر ّر دؤرد قاّیبا یازیلیر.ۆرک ادبیاتی کی قاشقایی تۆتن ۆتۆب

  ندن آدالنیر.ۆزۆسایغیشی ا نینگهئجه سی اؤز دا هر شعربو ادبیات

  (دهدیلین رکیهۆ. تماهنی - آذربایجان دیلینده.بایاتی -قاشقایی دیلیندهیئتد  هئجه ّی)آساناک. -0سان : 

 یز هئجه ّی)گیرایلی(کسک -2        

 اون بیر هئجه ّی)قوشما( -8        

 اون دؤرد هئجه ّی)دیوانی ( -4        

 اون بئش هئجه ّی)شاه ختایی( -0        

 

 آساناک                                               

آذربایجان دیلینده  –  هئجه دیر ،قاشقایی دیلینده آساناک دّ یئ (مفراع)ۆمۆزۆتا  د بو قاّب شعر کی هر 

 رکیه ده ماهنی آدالنیر.ۆبایاتی و ت

 (3هئجه(     ائل ّر اوتراغی داغالر)-3:   داغالر آ  یاغی داغالر) رکجه سیندهۆی تبیر آساناک قاشقای

 ( 3(            بیز  ائل داغی داغالر)3سیز  خزان  چورودار)                                              

 )کوچنده(                                                                                                             

 ( 3هئجه(      دوداقدا  بال   اوالید )3جاناقدا  خال اوالید )         آذربایجان دیلینده :    بیر بایاتی 

 (3(           کاش دیلیم الل اوالید )3نه دئدیم یار اینجید  )                                              

 (3دیر)ی (         اّلی سی ده بلّ 3ییلدیز اّّی دیر) تهگؤک  رکیه دیلینده: ۆبیر ماهنی ت

 (3ی دیر)ندن بلّ ۆشۆّۆ(          گ3گؤزّین ) جک ه ویلس                                

ب دیر. ی،آما بیر قاّرک دیلینینگ هر قوّوندا بیر جور آدالنیرۆ  هئجه ّی دیر،کی تیئدّ  نۆتۆرّر ببو شع

ارتونگا )افراسیاب(مرثیه سی بو قاّبه . آّپ قدیمی تر شعر ائله بو قاّب اوال دانیرک ادبیاتیندا وارۆشاید ت

آّپ ارتونگا توران خلقی نینگ بیر باش پهلوانالریندان دیر.یئّد  قرن میالد دان قاباق،ساغ  دئییلمیشدیر.



 )آذربایجان شراهی خلق ّپ ارتونگا)افراسیاب(مرثیه سیندن:م آۆزۆقایی الرینان چاغداش یاشاییرمیش. نئّچه د
   (ادبیاتی. دکتر جواد هیئت

 آّپ ارتونگا       

   می       آّپ ارتونقا اؤّد

 ز آرون قاّد  می ۆاؤدس 

 اؤدّک اؤجون آّد  می      

 ایمد  یورک یئرتیلیر

 بگلر  آتین   آرقوروب     

 قادقی  آنی  تورقوروب 

 منگز  یوز  سارقوروب     

     کورکوم آنقار تورتوّور

   

  (قاشقایی دیلینده)     

 ۆارتونگا اؤّدآّپ 

 نیا قاّد  ۆپئس د

 آّد  )عاقبت(نۆفلک اؤج

 ره ک چاتالیارۆایند  ا

 به   ّر آتی یورموش

 غم و قایغی اونالرینگ دوورونو آّمیش

 یاناقالر  ساراّمیش دیر

   شۆّمۆرتۆائله سان زعرران س



میالد دان گچه یازیلمیش ده ده قورقود کیتابی اون بئش قرن ده بو قاّب ایشلنمیشدیر. دده قورقود شعرّرینده

م ۆزۆدیر. بو کیتاب اوغوزالر دیلینه یازیلمیش کی قاشقایی الر دا اوغوزالرینگ بیر قوّوندان دیر. ایکّی د

 ده ده قورقود دان:

  یاخچی ّیگا یاخچی ّیک        هر کیشی نینگ ایشی دیر

 قورقود()دده یامانلیگا   یاخچی  ّیک         ار کیشی نینگ ایشی دیر   

 آرخاجی)قافیه( شاعر اختیاریندا دیر. نگۆمۆزۆتا  د ۆمکۆچۆر کی ام  واۆزۆدؤرد تا  د،  دا آساناک

                                   

  )سچیم(ایچر  قسّ                                        

   وار  اوال. مگر کی ایچر  قسّ  ،کی آرخاجلی اوال شعر ساییلماز )جمله(تومجا بیر هئجه ّی هر اون

آرخاجلی  دن گچه ،بیرجمله موسیقی اینن ده اویغون اوالسی تا شعر سؤیلنه. بیرۆزگۆآرخاج و د -هئجه

 نمگی سچیم سؤیلنیر. ۆادبیاتیندا هئجه ّر بؤّ قاشقاییجمله  سچیمینن قسلنیر.

سچیمینن دئییلمیشدیر کی شعر   کالسیک ادبیاتیمیزدا،قوشماالر)اونبیر هئجه ّی( ایکی نومرا 

سچیملر کی سایقیشی ،(ن چوخ اوال بیلمزی دن آز و بئش دسنتی شعرّرده سچیملر سایقیشی ایکّ)قسلندیریر.

یئنگی ادبیات آدالمیشام.  با  سچیمسایقیشی دؤرد و بئش اوال و سچیم ّر کی  سه   سچیمچ اوال ۆایکّی و ا

ر کی بو نومرا شمگینن قویوّموش،گاهدان بیر با  سچیم خورداالنیسچیملر یئرینی ده ییکی مبناسی  ،دا

 آدالمیشام. خوردا سچیمسچیملر  

 -8م  قوشمادیر کی سچیمی)ۆزۆ. بو بیر تا  د (0قو   مأوا ساال)    (8مه)ۆگؤین   (8دردینگی)  سان :

قاالن با  رسک، یئرینده ۆنگ با  سچیمیندن)بئش دن( بیر هئجه گؤتۆمۆزۆ( دیر. بو تا  د0 -8

سچیمینگ سایقیشی دؤرد اوّویر. بو خوردا سچیمی گتیرسک سه   سچیملرینگ اورتاسی یا باشینا ، بیر 

 م قوشما یاریشیر کی ایچر  قّسی آیریقسی دیر، و بو فورما چیخیر:ۆزۆتا  د

 ناز باخیشینگ جانیما غووغا ساال          (4)مأوا  ساال   (8)مهۆگؤین  (0)قو  (8)دردینگی

 جانیما یئر "سوره   طاها" ساال         دردینگینن باش اوال    قو   عومرومو 

 آدالندیرمیشام، کی اؤز یئرینده سؤیلنر.  دایاقلی یاّخی قوشمابو قوشمایی، آرخاج ایشلنمگینه باخیبان  

                  ملرینگ سچیملرینه سینگه باخساک، سّنتی قوشماالرینگ آیریقسی ّیگی بلّی دیر.ۆزۆایند ، بو د

 (0مام بیر گون)ا(نات8(بو دستگاه)8(          ییغیلر)0(قوران بی خبر)8(دستگاهی)8ظوّمونان)            



 )میرزا مأذون                                                                                                 

 (8نیادیر)ۆ(د4(نوحدان قاالن)4(         سلیماندان)8نیادیر)ۆ(د4یاالن) نیاۆ(د4حیدربابا)    دا: یا    

 ) استاد شهریار(                                                                                                

 بیر جمله یه آغیرّیق وئریر.  ، سچیم کی  بیلرکباخساک  بیر آز سینگّه 

 ینن قوشماالر یارانار.آیریقسی قسّ تینن سچیملر یئرینی ده ییشسک آز دقّ  ایند  بیر

 ، کی سچیمیکم سچیملندیرمیشۆزۆباباسیندان بیر د:اوخاریدا استاد شهریار حیدرسان 

 *.(اوّموشدور4-4-8)

دؤرد )م  ۆزۆبوبیر در.یاّینگیز ۆد  اوچ -دؤرد -ن  دؤردۆتۆبسچیمی  ینگ حیدرباباسیاستاد شهریارمدن گچه،ۆزۆ)بیرجه د

 یادش به خیر ( ۆنۆگخوش  خوشکنابینگ   یادش به خیر    دوربینی  شاه عباسینگ دور:اوّموش (دؤرد –چ ۆا –

   م قوشمایا باخینگ:ۆزۆایند  بو بیر د

  *(4رمه یینگ)ۆّدۆ(گ4شمنلر )ۆ(د8دوسالرا) (     4( بیلدیرمه یینگ)4امحرمه)(ن8م)ۆر سؤزسی

 )کوچنده(                                                                                                       

     گوّدورمه یینگ دوسالرا شمنلر ۆد   مۆنامحرمه بیلدیرمه یینگ سئر سؤز  ر:سنتی سچیمینن یازساک بئله چیخی ۆمۆزۆبو بیر د-*

  

دؤرد( اوّموش دور. -دؤرد-چۆمده سچیم )اۆزۆچ( اید ، آما بو  دۆا-دؤرد-)دؤردحیدربابا سچیمی 

 ی دیر.آیریقسیلیگی بلّ ینینگ قسّ اوخویاندا 

دؤرد قاّب سنتی  .یریردموسیقی اینن اویغونالش  شعر ی سچیمینن دیر کیرینگ ایچر  قسّ هر شع

موسیقی ده آیر   ،باعث اوّویر او قاّبه ،هر قاّب آیریقسی سچیم واریدیر کی هئجه دن گچه شعرّریمیزد

ن کلمه ده ییل دیر. شعر  اوخویان ۆتۆالزیم دیر دئییله کی ،شعرینگ متنینده هر سچیم بیر ب ینن اوخونا.قسّ 

 دا، اورتادا هر قیسمت دن سورا بیر آن دوک وار کی سچیملر  بیر بیر دن آییریر.

 آرخاج )قافیه(                                         

سؤزّر  بیر اوال آرخاج ایشلنه بیلر. بو دئییمدن   کیسون)ریشه(نگ ۆنۆاو کلمه ّر کی کؤک ،رک ادبیاتینداۆت

 لر  بیر بیرینن آرخاج اوالالر.آرخاج توتوال بیلمز،مگر کی کؤک )پسوند(اک ّر



 –دیل  – یول –و...... بو کلمه ّرده،کؤک )ائل  -یول داش –دیل داش  –سان:ائل داش 

آداش و.... آرخاج اوال بیلمزّر. چون کی کؤک  –یوّداش  -دیرالر.بو دئییمه باخیبان، سئرداش و...(آرخاج

ندن بو کلمه ّرینگ ۆزۆآرخاج ده ییل ّر.ائله بو سؤزّر اآد و ...اوالالر بیربیره  –یول  –سئر   ّر  کی 

ه باخساک بیلرک کی بو گچمه و....(بیر آزجا سینگّ –دئمه  –گلمه  –هئچ بیر  آرخاج اوال بیلمز:) ائدمه 

 –مشتق  –آما )جامد  امردیرّر آرخاج اوال بیلمزّر. یا و...( کی کؤک گچ –دئ  –گل  –کلمه ّرده )ائد 

سؤزّر کی بوردا الزیم دیر دئییله کی،مرکب و ...(کلمه ّر کی سون سؤزّر  بیر اوال آرخاج اوال بیلرّر.

قاف سان:) .یلیرّر،بئلنه آرخاج توتا بیله رکخین دیر و جمله ده بیر بیرینن ده یشمخرج ّر  بیر بیره یا

سونوندا بیر سسلی  ( اوشاق کلمه سینده. اوشاق کلمه سی تک یازیالندا ،ائله اوشاق یازیلیر ،آما اینان غئین

اوشاغی ، وباغ کلمه "یا  نسبت" توتاندا، اوّویر تبدیل اوّویر.اوشاق  کلمه سی   "قاف غئینه" ه ،سؤز گلس

  اوشاغ اینان آرخاج اوال بیلر. سونوغئین دیر، سی کی

 ساواش و......( –قوماش  –آش  –سان:) یوّداش 

 بو قورال خلق ماهنی الریندا گاهدان ایشلنمیر.

 : لنممیشبو آساناک دا بو قورال ایش

 داغالریاشلی   ه مینگچنئچ    داغالر     داشلی   داغالر آ 

 )پروانه بهرامی جعرربه   ّی(      داغالر دوشدو      آت ناّی   ائل   کؤچدو          آیاغینگدان

آرخاجالردان  ( قاّیقۆشدۆرک کی) دۆوشدور.گؤر( آرخاج توتوّمۆشدۆیاشلی و د –آساناک دا )داشلی  بو

 .آدالنیر)ردیف(ۆزگۆملرینگ سونوندا دۆزۆ  دداغالر کلمه سی تا آیریقسی دیر.

 ایشلدک. ۆزگۆتوتساک ،الزیم دیر کی سونوندا  دبیر اینچه سسلی کلمه اینن بیر قاّین سسلی یی آرخاج 

 باریشان یئرده       داغ چؤّونن قارّی         یئردهیئریشن  :   قره قاج نازینانسان  

(کلمه سی  )یئردهنگ سونوندا  ۆمۆزۆ.د دور ده  یئریشن  اینن  باریشان آرخاج توتوّموش مۆزۆبو د  

                    باشیندا چوخ بلّی ده ییل دیر.  ۆزگۆدقاّین ّیگی  -ر،کی آرخاجالرینگ اینچهۆد ۆزگۆد

 

                      

 ادبیاتیندا قاشقاییر  الیبسنتی شعر قاّ                     



ب ده شعر ننچز دؤرد قاّۆدیلینده آسکی زامانالردان تا بؤگرک ۆگچن فرحه ّرده دئدیک کی ت
 بئله آدالنیر:رک دیل ّر  تکین قاشقایی دیلینده ده شعرّر ۆیازیلیرمیش، کی قاّیق ت

 قوشما)اونبیر هئجه ّی(       -8)سکیز هئجه ّی(           گیرایلی -2        آساناک)یئتد  هئجه ّی( -0

 هئجه ّی(شاه ختایی)اون بئش   -0دیوانی )اون دؤرد  هئجه ّی(         -4

آیر  سؤیله مه  –بو قاّب ّرینگ هر بیرینی اؤز یئرینده سؤیله ییب و سونوندا اؤز شعرّریمی آیر  

دیرام و هم ده شعرّریمی سیزینگ ایی ادبیاتی نینگ کؤکلرینی آنگالشّره اویغون یازارام تا هم قاشق

  .قوّوغونگوزا ارائه وئرمیش اوالم

 

 آساناک                                               

ده یازیلیر.بو مۆزۆّی شعرّره دئییرّر کی دؤرد تا  د  هئجه ، یئدّ  رکجه سیندهۆبو قاّب شعر قاشقایی ت 

 اوالسی دیر. نه ایگیرمی سکّیزۆستۆبیربیر ا ر،هئجه ّر سایغیشیۆم دۆزۆی دم کی ایکّ ۆزۆدؤرد تا  د

 مده آرخاج ایشلتدیگی شاعرینگ اؤز اختیارینا دیر.ۆزۆتا  د ۆمکۆچۆا

 سان: بو  یول    گئدر     تبریزه         قناتی      ریزه     ریزه

 بیز  گئدک   ائلکه میزه        *خودام   بیر یول  وئر بیزه       

 . آرخاج ایشلنمیشدیر،رۆمدۆزۆتا  د ۆمکۆچۆکی انده ،ۆمۆزۆا )خودام بیر یول وئر بیزه(تا  دبو آساناک د

 چوخ آساناکالردا بو آرخاج ایشلنمیر و شعرینگ فنعتینه ده هئچ ّطمه ده یمیر.

 سان :  تئل ّرینگ  خرمن خرمن       عاّم    اسیر  نه   بیر من

  گل    عاّمی     باغیشال*       تا  بیر  قاالم    اسیر من         

 )گل عاّمی باغیشال(مده ۆزۆتا  د  ۆمکۆچۆو اسیرمن دیر. ابیرمن  -ر  ،خرمنبو  آساناگینگ آرخاجال

 میشدیر .آرخاج ایشلنم

چ( ۆا -ایکی  –ایکی یا دؤرد  –چ ۆایا   ایکی –ایکی  –چ ۆیاا   چۆا –سچیم آساناک قاّبینده )دؤرد 

 . لی آساناک اّه گلیرقسّ   آیریقسی ملرینگ یئرینی ده ییشمگینن ایشلنمیشدیر .گاهدان بو سچی

 اوالنداایکی ...... –چ ۆا –یئرینی ده ییشنده ، مثأل ایکی شچیمینینگ  چ ۆا –ایکی  –ایکی  سان:

     هئجه ّی شعر بو سچیمینن اّه گلیر:یئدّ بیر 

 م ۆگؤل ّر  ده  سونا   گؤرد   قوربان   سنه من   ّئیلیم      



 م ۆّر      داغالر    دا فرا   گؤردل ۆدا قیزیل  گ باغالر   

 ی دیر.یقسی ّیگی قاّیق آساناکالردان بلّ (دیر. اوخویاندا آیر2-8-2آساناگینگ  سچیمی ) بو

آساناک اینان  کی دن، قّس ّرنئّچه  -بیر .یمینن اویغونلوک واریدیر،هر قّس بیر سچقاشقایی موسیقی سینده 

 و بوسچیملرینن اویوشماگی بئله دیر : ،ایرالنیر

"تفنیف"وار  دیر،کی اؤزدش   نگۆنۆدیر، کی اؤز "چۆا –دؤرد " :بو قّسینگ سچیمی  آراز قّسی - 

 ( 2 -0 -2 -2)   بو قّسی سچیمینن اویوشدورماک،بئله دیر:فمد بهرنگی شعرّریندن دیر.

 خان آراز   سوّطان آراز جان آراز        آراز آراز  سان: 

 قان آراز  اوّدونگ دوّو  آراز سندن کیم گچد            

 آراز   گلیر   قیقاجی     گتیریر جوفتا باجی          

 ل آغاجیۆمنینن  سنه  پا  دیر    هر بیر  گ        

 ساواالن دا بوز باغالر   اووراسی یارپوز باغالر        

 ائل ّر سنه سؤز باغالر  ن اوالر فمد   ۆن اوگۆگ        

( وار  دیر کی ترجیع)چ " دیر.بیر دؤنمه ۆا –ایکّی  –:بو قّسینگ سچیمی "ایکّی  یدؤیمک هایناس ۆگۆد -

 آّتی هئجه ّی دیر.

ایکّی  -ایکّین گچه وار  آساناک الر کی  سچیمی )نا   هاینا هاینا  ها  نا . دؤنمه د سان: هاینا هلی ها 

 . دیر بو قّسینن اویغون تر دیر.اّبته بو هاینایی قاّیق سچیم ّرینن ده ایرالماک اوالر چ(ۆا –

 (                                    2 -0 -2 -2) وشماگی بئله دیر :    چیمینن اویس

دؤیمک تکین دیر  ۆگۆ:آساناک الر کی بو هاینا دا ایشه گئدیر ،سچیمینه باخیبان دکرکیت هایناسی -

 دؤیمک هایناسیندان ریتمیک تر اوخونویر.ۆگۆ.یاّینگیز فرقی بو دور کی بو قّس د

 جیبی آیناّی قیزّر  هاینا هایناّی قیزّر      سان :   

 هاینا دئدیم گلد  ّر      بورا مسکن ساّد  الر           

م ّر  تکرار ۆزۆ.ایرچی دن سورا "گروه" بئلنه بو در کرکیت هایناسینینگ دؤنمه سی دیرم ّۆزۆبو د 

  ائدیرّر.



ر. بو ۆچ " دۆا –ایکّی  –تکین "ایکّی : بو قّسینگ ده شعرّر  سچیمی  ائله هایناالر  هوّمه   هلی-

 قّسینگ دؤنمه سی آّتی هئجه ّی دیر .  سان: هوّمه   هلی هاینا      هاینا  هاینا   هاینا 

دیر ،کی بیر دؤنمه ده واریدیر  ایکّی " سچیم واردان اویغون تر –ایکّی  –چ ۆ" اه: بو قسّ دؤنه دؤنه قّسی -

. 

 سان : داغالرینگ  باشینا   باخ         دیبی نینگ داشینا باخ  

  نه   قاشینا   باخۆمن سه ودیگیم گؤزّینگ         گؤز        

 دؤنمه سی: یار یاریم دؤنه دؤنه      دؤن  قادانگ  آالم گئنه   

یر کی آّتی هئجه ّی دیر اویان ائل قّسی : بو قّسی وار  سچیم ّرینن اوخوماک اوالر . بیر دؤنمه وار  د-

                 نمز  بئلیم اویان ۆ.  سان : اویان ائلیم  اویان     س

  

 آساناک الر                      

 گؤیده دورنا دوالنیر         قاناتالر   بوالنیر

  تا بیر آنا یئرده وار          محّبت   اوتو یانیر

                  

 نیا بیزه دار گلیرۆگلیر       د یاغیش  گلیر قار

 غم یئمه  قیشدن سورا       هئیوا گلیر نار گلیر

                   

 ائل ّر اوتراغی  داغالر  داغالر  آ  یاغی  داغالر    

 سیز  خزان  چورودار         بیز  ائل داغی  داغالر

                    

 دایان باخ دیزه داغالر           دایاق اول بیزه  داغالر 

 قاشقایی دان بیر سالم           آپار      تبریزه  داغالر



                   

 ر گئجه داغالرۆم دۆنۆجه  داغالر        گۆداغالر آ  ا

 ل          گئتد    تاراجا   داغالر ۆآناالر     بئسلدن   گ

                   

 

 داغالر آ  سار  داغالر         ائل   یادیگار   داغالر  

 نلر کی بیزده وار           ائّریدمز   قار   داغالر ۆبو گ

                  

 بیزه   بیر آتلی  گلد              سؤزّر    دادّی گلد 

 باشیندا            الچین   قانات ّی گلد  گؤّگه سی شئر

                 

 آتلی    تلسد    گئّد              باغریمی  کسد   گئّد 

 قار تکی سئل یاراّد               یئل تکین  اسد  گئّد 

                 

 باشینان  سندن   ایشار    قاشینان           تا  من   قاچام 

 یانیقلی        یوّداشینان           قو  منیم عومروم گچه

                     

 شر  بسلره ۆووغا    دغ          سس قوشارام  سسلره   

 گل تا یوّداش اؤرگدک           تاریخی         ناکسلره

                 

 دااّل    گتیر    داغالرا            کؤّگه  ساالک  باغالرا 



 گل تا  یوّداش  اؤرگدک         تاریخی       اوشاقالرا

                   

 م  وار سیزّره       ال  وئرینگ  دنگیزّره ۆبیر  سؤز

 ل   سپه ّر   بیزّرهۆهر  که بیله      تاریخی        گ

                  

 نده  قار  اوّمازۆستۆناز قوشا گؤ   دار اواماز        اوت ا

 گل   من  آالم   دردینگی         طبیب  کی   بیمار   اوّماز

 

 گل کی یئرینگ  خاّی دیر       من   جانیم      آّماّی دیر

 بو   سووداّی     باشیمی        تئلینگدن        آسماّی دیر

 

 چه   بیلمم ۆآیاق سیز    قاچا   بیلمم          دامینگدان   ا

 نگدن    گچه  بیلممۆدنگیزه  ختم  اوالر یول         گؤز

                  

 سنی   تار      یارادمیش        تئلینگ  سار   یارادمیش 

 اّول   سنه     باخمیش دیر       سورا   قار     یارادمیش

 گؤیده     گؤزل    فرشته        یئرده    یار     یارادمیش

 سنینگ      آیریلیغینگدان        جانیم    یار     یارادمیش

  

 دیر و قاشقایی نینگ سنتی آساناگالریندان آیریقسی دیر( 2-8-2بو آساناگینگ  سچیمی )

   مۆسونا  گؤرد                      



 م ۆقوربان سنه من  ّئیلیم          گؤل ّرده  سونا  گؤرد

 مۆل ّر         داغالردا  فرا  گؤردۆباغالردا قیزیل گ

 یئل ّر کی اسر داغدان         گاه  سوّدان و گاه ساغدان

 مۆبویانان باغدان           متنینده  خودا   گؤرداّوان  

 ّئیلیم  تئل ائدیب  افشان         ل آچیلیب مئیدانۆگؤنگ

 م ۆم  دیوانا گؤردۆچیخمیش  قاباغا  جئیران      گؤیل

 قاشالر   کمان دیلبر          افسیلسه  قوپار  محشر

     مۆباغالردا گؤیرچین ّر          ساّمیشد  یووا گؤرد

 ل عوذاریم گل ۆگل  نووچا باهاریم گل         گل گل گ

 م ۆهیجرینگده جرا گؤردگل فبر  قراریم گل         

 ّده         خوش نغمه سی وار دیلده ۆبوّبول کی چیار گ

   مۆقاّمیشد   خزان چؤّده        یانیقلی   نوا    گؤرد

 قاّمیشد   باهار چاغدا        بیر ّئیلی وش  اوتراقدا 

 مۆترالن  باالسی   داغدا         باتمیشد   قانا  گؤرد

 گؤ   گؤزّر   تووالند          افسیلد     قیباخالند  

 م ۆسان  قیشده   دماوند          یاز چاغی  دینا  گؤرد

 سار    م  بزّی  یار            گاه گیلگز و گاهۆگؤرد

 م ۆخنجر  تکی  قاشالر          باتمیشد   جانا گؤرد

 چکدیم   قاباغا   جانی         اوخالرینینگ   اووقانی 

 م ۆآتمیشد   او موژگانی              باغریم نیشانا  گؤرد

 داغدان  بوغوالن  سئل ّر        هوش وئر کی بوسار  یول الر 



 م  ۆباشالرا      بال     گؤرددئین  دیل ّر            ۆحق سؤز

 گومنام     ظاّیمالرا    وئر     پئیغام - -ها  چک  شاعر

 آخیر  دوالنار  آغشام                       

 م ۆنیایی  فنا  گؤردۆد                      

 

                                                                                                                       

 دئییلیر. (زمه آساناکۆد)یا  (دایاقلی آساناک )کی قاشقایی نینگ یئنگی ادبیاتیندا باب اوّموش ( دور. بئله شعرّره8-4ینگ سچیمی )بو آساناگ

 لۆبیر قریب گ             

 ل  بوناسی ۆچؤل ّریمه  اکمیشم          بیر قریب گ

 قاشقایی دا  قویموشام         یئنگی قوشما    بناشی 

  شمۆبیلمنگ نه ّر چکمیشم       یار    اتیم  تؤکم

 قیش  یازا تووالناسی       تا   بیرجه  بچ اکمیشم 

 مسنه    دوداغیم ۆّۆتا   افسیله   بو  باغیم       گ

 گره ک  منیم چیراغیم       قرنگی ده     یاناسی 

 نن     بیر تاریخا  باخگینن ۆن  تا  دۆایلرکی  گ

 ز  کرز   آاّلناسیۆبو ائلده   بیر  اؤرگنن      ا

 باتیرد    ۆنۆقارا  بوّوت  ائتیرد        آ  و گ

 *جوّمو جوجوق گتیرد      قونشوموز  آرواناسی

 

  قاشقایی الر باورینده آروانا جوّمو جوجوق گتیرنده آخیرزامان قوپاسی!-*

 

 



 

 

 

 

 

 آتام!                             

 آتامی  سه    سؤیله ین         به     آتاسی   وار  اوّماز 

 آّریقالشان      قوّزوالر         چوبانی    ماهمار    اوّماز

 هر کسه من باش اه یمم         قیزیل  کی  داش   سانیلماز

 یئنیلمر      رکه   دئمیش،ناپلئون         اؤّر      آّما    ۆت

 من     آّتا     اّتگیندن         قانیمدا     وار     نیشانیم

 مکانیم -یووام -نده       یوردومۆقاف داغی نینگ دؤش

 ماوغلو سوّطان  سلیمان         من     آتیال    اوغلویام

 اوغلوم   نیادا  قاّخانۆبیر  یانیم  آّپ ارسالن          د

 رک        قان  دنگیزینده  ایزمیش ۆهر  قّسه اوینامازت

 چین  دیوارین  قورانالر       مندن  قوالغی  قیزمیش

 دووشانچیلینگ کؤّگه سی     ابد      منیم     باشیمدا 

 قاشقایی یام   تا جان  وار      حواسیم        ائلداشیمدا      

 

                                                   

 گیرایلی                                         



آدیندان  طایراسی نینگ گیرایلی کلمه سی گراییگیرایلی آدالنیر. ،رک ادبیاتیندا سکّیز هئجه ّی  شعرّرۆت

ننچز دیل ّرده دئییلمیش و گیرایلی حاّتینه ۆگرایی+ّی=گرایلی،کی گچمیش زامانالردان بؤگ.توتوّموشدور

رک ادبیات و موسیقی سینه و همی ده فارس موسیقی سینه خیدمت ائیله ۆالر همی تر.گرایی ۆشدۆدؤنم

بو قاّب شعر  .فارس موسیقی سینده بیر گیرایلی آدّی قّس وار کی سکّیز هئجه ّی شعرینن اوخونویر.لرمیش

  دئییلمیش.ن گیرایلی وزنینه ۆتۆقاشقایی موسیقی سی و فوّکلوروندا چوخ ایشلنیر. آناالر الالسی ب

 *گؤ  قورشاغی  شده گؤرهۆالال  یاتا    شئر   باالغی         د

 الال     دئرم    الیالسینا          آش      قویارام     پایالسینا

 فنگ   آتاۆک  اوال    تۆالال   دئرم   باالم    یاتا          بؤی

  قوس قزح-ؤ  قورشاغی=رنگین کمانگ -*

اوشاقالرینا محبت،  ائلی نگ سرین طبع ّریندن جوشموشدور ،آناالر  نیو مینگ بئله شعرّر کی قاشقایی 

 مک و ائل  کوّتورونو بیلمک و بیلدیرمک اؤرگدیر.         وچوخ سه 

نه ده سکّیز ۆستۆایکّی قّس قاشقایی موسیقی سینده وار کی گیرایلی و باش گیرایلی آدالنمیش دیر.بو قّسلر ا

ملرینگ ۆزۆ. داوالالرقوشا  –ک قوشا ه ملر   گرۆزۆنینگ د گیرایلی  هئجه ّی شعر اوخونویر.

نا باغلی ، ایکّی دن تا ایگیرمی و گاه اوّتوزانچاز یازیلمیش اوزاقلیگی -یشی مطلب ینگ قیساایغس

مدن گچه ،بیر آرخاج تا سونانچاز ایشلنیر کی قاشقایی ادبیاتیندا بو ۆزۆگیرایلی دا ،گاه ایکّی باشداکی ذدیر.

 . گیرایلی شعر  اینن اوخونویر بو قّسلر قاشقایی موسیقی سینده آدالمیشام. (دایاق آرخاج)   آرخاجی

 

                                    

 ینن سچیملر قّس ّر                                    

سچیم یشیلیر .ده ایچریدن  ر قّسدهبیر سچیم  ه .اویوشویرموسیقی ده هر شعرینگ سچیمی بیر قّس اینن 

نئّچه قّسینن شعر  –م ، بیر ۆبو بؤّّرینگ ایچریدن خورداالنماگی ،قّسلرینگ آیریقسی ّیگی نی گؤرسدیر .

 سچیمینینگ  اویغونلوگو گؤرسنیر.

بو ( اوال، باش گیرایلی قّسینه اویغوندور. دؤرد –کی سچیمی  )دؤرد  :هر گیرایلیباش گیرایلی -

 ایچین بو فورما چیخیر:سچیم  باش گیرایلی یا اویوشماک 

 (2-2 -4باشالما : )                              

 (  2 -2-4ائنمه :  )                               

 

 باغا    ۆل ّۆ:  هر نه گزدیم  سوّدان ساغا        اوغرامادیم    گسان 



 بو  حاّیمدا    جان   آّماغا         خنجر تکین  قاش یاد اوّسون          

دؤرد( اوال  -بو قّسینن،بیر گیرایلی)سکّیز هئجه ّی( کی سچیمی )دؤرد :گیرایلی-

 اویوشویر.گیرایلی شعر  ، گیرایلی قّسی اینن ایرالناندا، سچیمی بو فورما چیخیر:

 (2 -2 -4باشالما : )                 

 (2 -2 -4ائنمه : )                    

 دؤرد( اوال، بو قّسینن –ؤرد(یا )دؤرد د -ایکّی  –هر گیرایلی کی سچیمی ) ایکّی :فمفام  -

 بو سچیم ،فمفام ِقّسینه اویوشماک ایچین بو فورما چیخیر : اویغون دور.

 (4 -2 -2باشالما: )               

 ( 2 -2 -4ائنمه :  )                

 ک    اؤّکه میزدنۆشدۆبیزدن     آیر  د    ۆفلک   مئیلی     دؤند سان: 

   زمک  ایچین گؤزدن      سئیالب تکین  یاش یاد اوّسون ۆن سۆبؤگ        

 ر.ۆدؤرد (د –:بو قّسینگ اؤزدش "تفنیف" وار  دیر،کی سچیمی )دؤرد حمود و نیگار م –

 بیره ده یمیر. -هئچ بیر، بو سچیم اینن اویوشاندا  قسّ    

 ت چیخمز اوندان اوخار ۆسان :   اه وّرینده     وار  بوخار       ت  

 ۆندۆماحمود  گؤر   ۆندۆشاّبندینگ دن باخ اوخار       گؤر            

 ده "تفنیف"واردیر .ائلخانی قّسینینگ اؤز سچیمی نۆ: بو قّسینگ ده اؤز"افشار "ائلخانی - 

بو سچیم قّس اینن اویوشماک ایکّی(دیر ،آما تفنیری  بو سچیمه اویغون ده ییل دیر. –چ ۆا –چ ۆ)ا

 ایچین بو فورما چیخیر :

 ( 2- 0 -2 - 8باشالما و ائنمه :)                 

                   

 چکمز    اّرابه    دردیمی     شار    ائلینده      ئلخانی تفنیری:   غریبم        افا  

 جه   داغالرا   دردیمی ۆا    ائّریدر    بیان       ائیله سم                             

                         

 مشهد  زّوار   قایتارینگ    گئدینگ یاّوارینگ یاخارینگ                           

 ازّی    یارا   دردیمی او ن  بیر   یاز    یازدام  آپارینگ                             

ارسالن میرزایی بیر تفنیف یاراشتیرد  ،کی باشالماسی آرتی  ،بو قّسه:حیدر  باشالماسی -

 ّسینگ اویوشماگی، ارسالن میرزایی بو قگیرایلی)دوقّوز هئجه ّی( و دؤنمه سی گیرایلی دیر .

 :ینینگ سچیمی اینن بئله دیرشعر

 ( 4- 4 -0باشالما :)         

      (       0 -0 -0 -8 -4 -0*    8 -4 -0ائنمه :)           

 سان:   من سنه قوربان جئیران جئیران        چؤل سنه قوربان جئیران جئیران   

  ،ائل ، ائل ،ائل ائل سنه قوربان جئیرانیم           گل منه قوشول چاغیر ائل                 

 –دؤرد (دیر. هر گیرایلی شعر  کی سچیمی )دؤرد  –)دؤرد بوقّسینگ سچیمی -یار گل آ  گل -

 بو قّس اینن سچیم اویوشماگی بئله دیر :دؤرد( اوال بو قّسه اویغون دور.

 ( 0 - 2 -0    -2 -2 -2 -2باشالما: )                    



      ( 0 -2 -0 -2 -2 -0*      2- 2 -0 -2 -2 -0))دؤنمه سچیمی(: ائنمه                    

                     

 ایروان دا   بیر  قویو وار    یار گل آ  گل      سان :   

 شکر دن شیرین سویو وار    یار گل آ  گل                

 بو قسده "یار گل آ  گل"دؤنمه دیر . 

  سون دؤنمه سی ده    "یار مهربانیم گل آ  گل آ     بیرشیرین زبانیم گل آ  گل" دیر . 

 –ندن "تفنیف" وار  دیر .هر گیرایلی شعر  کی سچیمی )دؤرد ۆبو قّسینگ  اؤز:اووچو گؤزّه -  

 فورمو بئله دیر : ،سچیمینن قّسینگ اویوشماگیایکّی( اوال، بو قّسینن اویغون دور . -ایکّی 

 (2 -0 - 2 -2 -2 -2دؤنمه: )    (2 -2 -4باشالما : )               

  گل سن آ !   اووچو گؤزّه مارال گچد م اووچو    ۆجانیم اووچو گؤز اووچو گؤزّه تفنیری:    

 باغینگا   گیرد    تاالنچی      اووچو گؤزّه مارال گچد                         

 گؤر نه گؤزل گیرد  باغا       سوّدان ووردو چیخد  ساغا                        

 بئلینده    قیزیل    دامیغا           اووچو گؤزّه مارال گچد                         

بو شعرّر خلق ماهنی ّریندن دیر،کی دیرّیک واریسی گیرایلی دیر . ،: الال شعر آناالر الالسی  - 

ائل فرهنگینه باخیبان ،بو  ،آناالرینگ دیر .هر آنا ،سیستمینه باخیبان یارانمیش دیر .قاشقایی فرهنگینده الال

 گیرایلی الر  یارادمیش دیر. بو شعرّرینگ بیر اؤزدش شاعر یوخودور.

 فنگ آتاۆک اوال تۆسان :   الال دئیرم باالم یاتا       بؤی  

 الال دئیرم الالنگ گله     ایراق یئردن دایینگ گله            

        )رنگین کمان(*گؤ  قورشاغی  هشده گؤرۆالال  یاتا شئر  باالغی     د           

دؤرد(اوال،بو قّسینن اوخونویر .چوخانچاز  آشیقالر  –: هر گیرایلی  کی سچیمی)دؤرد گئدن آتلی -  

 کی هر ایردن سورا "تکرار"اوّویر. کمانچه اینن بو قّسی اوخویرالرمیش .بیر دؤنمه وار  دیر 

 (2 -2 -2 -2مینن قّس اویوشماگی بئله دیر :) سچی

 من ّیک ماچینگ قاّد )دؤنمه( ۆسان : گئدن آتلی قوچونگ قاّد        مینگ ت   

 سااّلنیبان   گئدن      دیلبر       ماّیم     یوخدور    آالم سنی           



ایکّی( دیر،  –ایکّی  –سچیمی )دؤرد ماراال باخ : ماراال باخ شعر  گیرایلی  و دؤنمه سی آساناک دیر . -

        (-2 -2 -2 -2: ) کی قّسینن اویغون اوالندا بو فورما چیخیر

 سان :  ایروان دان   بر    بر       ماراال باخ باخ باخ )دؤنمه(            

 ماراال باخ باخ باخ )دؤنمه(    م  در ۆابدال اوّدوم  دؤید                    

 الگؤز   دیلبر      ماراال باخ باخ باخ )دؤنمه(سه ودیم   آ                   

 –ایکّی  –وطن : بو قّسینگ ایالماگیندا ناغاراتلی گیرایلی ایشلنیر ، کی سچیمی  باشالمادا )دؤرد  -  

 چ( اوّویر .ۆا –ایکّی  –چ ۆمده سچیم  ده یشیلیر و )اۆزۆایکّی( دیر.  سون تا  د

 (2 -0 -2 -8(  ائنمه: ) 2 -2 -8 -0)  باشالما: سچیمینن قّس اویوشماگی :

 نه باجیم وار  نه ده    آنام           آّیشام      اوتوندان     یانام    سان :                    

 وطن   سنه    سرگردانام           وطن    گل    بئله    گئد ّیم                               

 گؤزدن گئدر قانلی جا  یاش         نه قووموم وار  نه ده قارداش                             

 وطن  اول   قریبه  یوّداش          وطن    گل    بئله    گئدّیم                              

                               

دؤرد(دیر  –وشما دیر .گیرایلی سینینگ سچیمی )دؤرد ق -نمچی نمچی : بو قّسینگ تفنیری  گیرایلی – 

چ( ۆا –دؤرد  –چ( اوخونویر.قوشماسی سچیمی ده )دؤرد ۆا –)بیر  ۆگۆ،آما سون کی سچیمینینگ دؤردّ

  (8 -0 -4*     2 -2 -2 -2اشالما:) ر، کی قّسینن اویوشاندا بو فورما چیخیر : بۆد

                                           (8 -0 -2 -2*    8 -4 -0 -0 -2ائنمه : )                         

 (ۆندۆنمچی نمچی قار گؤر      جه داغالرینگ باشیندا     ۆا)سان:                   

 (ۆندۆگؤر دار   منه   نیاۆمه گالییر    دۆمنیم بو غملی گؤین)                        

 ید  ه م قاّمیش      اوزاغ یوّدان یار گلۆسته گؤزۆیول الر ا                        

 ید  ه مه مأوا ساالید        اّینده   بیر    تار گلۆید  گؤینه گل                        

 ل  اوالید  ۆقه وده  قه وده  گ   سرین  چایالر   قیراغیندا                             

 م    گؤل   اوالید ۆبلکم اوردا اویناشاالر سوناالر    منیم  گؤز                       



 ز   یار  یوّونداۆندۆگ -قانلی    یاشالر         گئجه م  ۆگؤز آخار                     

 گؤزل    قوشما  وار    دیلینده رینگ بیر نیشان وار  گلنده     او یا                     

 )کوچنده(                                                                                                      

بو قّسینگ اؤزدش تفنیف وار  دیر ،کی سچیمی)دؤرد : داشدیر بو داغینگ یول الر قّسلر : کوراوغلو

 بو سچیم  چ( اوّویر .ۆا –ایکّی  –چ ۆدؤرد(دیر.بو قّسی ایرالیاندا ،دؤندرمه سی سچیمی ده یشیلیر و )ا –

 ( 2 -2 -2 -2): باشالما: ،قّسینن اویوشاندا بو فورما چیخیرّر

 (0 -2 -0 -2 -2ائنمه : )                                                                   

 سان :    خان ائیوزیم گئدر اوّدونگ          داشدیر بو داغینگ یول الر      

 بیر  بلد دن      خبرّشدیم           داشدیر  بو  داغینگ یول  الر                

 دمیرچی  اوغلو  دمیر تؤکر        گه ییم چی  اوغلو   سنه   نؤکر                

 آتینگ  ناّی  میخین    تؤکر        داشدیر  بو داغینگ  یول الر                 

 کوراوغلو دئیر حقّیم چوخدور      حق  بیلیر  گوناهیم      یوخدور               

 کند   آزدیر  داغی  چوخدور      داشدیر بو داغینگ  یول الر                

 

 .راتلی گیرایلی اینان ایرالنیری ده کوراوغلو قسلریندن دیر کی ناغادورناالر قسّ  دورناالر : - 

           بو سچیم اینن دورناالر قّسینینگ اویوشماگی بئله دیر : دؤرد(دیر . –دورناالر شعرینینگ سچیمی )دؤرد  

 (8 -0 -8 -0*    4 -4باشالما: )

 (0 -8 -8 -0*    8 -0 -8 -0دؤنمه : )  

                                         

 )گل ایمانیم گل(چ  دورناالر  بئش   دورناالرۆچ   دورناالر         اۆسان :     گؤیده    گئدن   ا         

 یر مّ ۆنۆگؤ  تئل ّی سرخوش  دورناالر         باخ  گؤر  ائیوز   گؤر                    

 (دؤنمه  -یرنؤمّ ۆشئریوّداشالر  گؤر            یرمّ ۆنۆ)قوچ قارداشالر  گؤر                  



 م           بوینو     قاناتیندان     اوزون    ۆزۆم    دۆزۆدورنا گؤیده    د                   

  یرمّ ۆنۆباخ  گؤر ائیوز  گؤر          م ۆگؤز     ایکّی  منیم   دورنا                     

 (دؤنمه –یر مّ ۆنۆیر           شئر یوّداشالر  گؤرمّ ۆنۆ)قوچ  قارداشالر  گؤر                  

 دورنا گؤیده قوشا قوشا                 قارّی داغدان آشا آشا                      

 ّمیرۆنۆگلد  خونکار گلد  پاشا               باخ گؤر ائیوز گؤر                     

 (دؤنمه –ّمیر ۆنۆّمیر             شئر یوّداشالر گؤرۆنۆ)قوچ قارداشالر گؤر                  

   رمه ۆس   ۆدورنا    گؤیده    بورما   بورما            قاشی  قارا   گؤز                   

 یرمّ ۆنۆکوراوغلو  دئیر    جانیم  دورنا            باخ  گؤر  ائیوز گؤر                   

 (دؤنمه –نؤیمئیر ۆیر             شئر یوّداشالر گؤرمّ ۆنۆ)قوچ  قارداشالر گؤر                  

   

      

دؤرد( سچیمی اینن  –:بو قّسینگ ده شعر  گیرایلی دیر ،کی )دؤرد  خان ائیوزیم گئدر اوّدونگ –   

 بو سچیملرینن ،قّسینگ اویوشماگی : دؤرد (اوّویر . -ایرالنیر.دؤندرمه سینده بو سچیم )اؤچ، بیر  

   (4- 4      *2- 2- 0- 8) 

  گل آ  -گل -سان :    خان ائیوزیم گئدر اوّدونگ       دؤننچه گؤزّرم سنی               

  گل آ  -گل  -یانان  اوتو   جانا ساّدینگ       سؤننچه  گؤزّرم سنی                          

 بوالغ  باشینا  دوران چاز   آغاج   آتینا       مینن  چز                             

  گل آ  -گل  -م سنی قیلن  چز        قیلن چه گؤزّر  - -مواّل  ناماز                          

دؤرد ( دیر .  –زمه گیرایلی دیر،کی سچیمی )دؤرد ۆگورجیستان سرر  :بو قّسینگ  گیرایلی ،ا – 

 ایکّی( اوّویر. –دؤرد  –نده سچیم ده یشیلیر و )ایکّی ۆمۆزۆنگ سون تا  دۆگۆ"فقط"ایرالناندا ،هر بؤّ

 (2-2 -2-2ائنمه : )   (2-2 -2 -2*   2 -2 -2 -2ونلوگو بئله دیر: باشالما : )بو سچیم ،قّسینن اویغ

 گورجیستانا        بیزیم اینن       گلن    گلسین    ۆشدۆسان :    سرر  د            



 مرد گلسین  نامرد گلمسین        قانلی    چایدان گچن   گلسین                        

 هم  یاز   وار   هم ده قیشی     نیانینگ  هامی ایشی    ۆبو د                       

 پوّوو  باشیندا  چوخ کیشی       گوّروالیر          گوّروالیر                       

 ب     قچنلر ۆچنلی  بئل ده   اوت بیچنلر       قرنتی     گؤر                       

  گئدینگ بوّونگ سردارینگز سنلر       ۆآناالریندان          ک                       

م ایرالناندان ۆزۆ( اوال، بو قّس اینن اویوشار . هر تا  د4-4جان : هر گیرایلی کی سچیمی )گؤزل  – 

دن سورا مۆزۆتا  د سونکی ،ر. بو قّس ده ۆم دۆزۆسورا ،گؤزل جان "تکرار"اوّویر. هر گیرایلی قوشا د

 ! آآ  گؤزل جان جان  گؤزل جان  بو دؤنمه تکرار اوّویر :  هاااا   گؤزل جان جان

 (8 -4 -4یخیر : باشالما و دؤنمه سچیمی بیر دیر:)گؤزل جان  قّسی ، سچیمینن اویوشاندا بو فورما چ  

                                                                     

 )گؤزل جان(مستانا  - -بیر چشم ۆشدۆد   )گؤزل جان(م "غافل" ۆسحر وقتی    گؤز  سان :        

 )گؤزل جان(ن  چاّد   کوهیستانا ۆیا  گ    گؤزل جان() ۆیدۆزۆبیلمه دیم    روشن  ا                

  (جان آآ  )هاااا  گؤزل جان جان گؤزل جان جان گؤزل جان                                              

 )گؤزل جان(هانسی حورونگ  باالسی یانگ     )گؤزل جان(سن کی  جانیم     آالسی یانگ            

    )گؤزل جان(نسبتنگ      هانسی      بوستانا       )گؤزل جان(نگ الالسی یانگۆهانسی چؤّ          

 (  جان آآ  جان جان گؤزل جان) هااا  گؤزل جان جان گؤزل                                              

قّسی  رمک چاغیندا ،اوشاقالر بئلنه بوۆ،کؤرپه س ۆستۆاوشاقالر قّسی دیر کی کؤچ ا : هویاهویا -

بو . قّسه ساالندا رۆ(د4-4.هویاهویانینگ اؤزدش شعر وار  دیر کی  گیرایلی دیر ،وسچیمی)اوخویرالر

بو سچیم ر.ۆ( د8-2-2سی آساناک دیر کی سچیمی)فورمونا چیخیر .بو قّسینگ دؤنمه (2 -2 -2 -2سچیم )

 اوّویر. (2 -0 -2 -2قّسه گلنده )

 سان :  هویا هویا  هویا هویا        اوبا   قونار باّیق  ّی یا     

 هویا    هویا      هو  گلد                           

 کؤرپه  قچینگ   قورد گلد                                   

 دارینگانا ر  قونا   اوبا   دانا      هویا  قچینگ هویا                  



 گلد      هو   هویا    هویا                             

 گلد  قورد  قچینگ  کؤرپه                                        

 تیره - -شیره       اوبا قونار تنگ- -هویا هویا شنگ          

 هویا هویا هو  گلد                                              

 قوّزو قچینگ قورد گلد                                                

 هویا هویا هویا هویا         قوّزو قچه امه دویا                      

 گلد   و ه هویا    هویا                                        

 اوغالق قچینگ قورد گلد                                                       

 پازان            آنام  ساغا دوال قازان -هویا هویا گّچی                

 هویا هویا هو  گلد                                                           

 کؤرپه قچینگ قورد گلد                                                           

 هویا هویا قچینگ دانا          اوبا قونار  اردکانا                       

 هو  گلد    هویا  هویا                                             

 کؤرپه قچینگ قورد گلد                                                              

 

 

دؤرد(اوال بو  –فنم قّسلریندن دیر .هر گیرایلی کی سچیمی )دؤرد  -ها  آغاالر همداد ائدینگ :قریب –

 واردیر کی قّس اینن اویوشاندا بو فورما چیخیر : "تفنیف"نده بیر ۆقّس اینن اویغون دور . بو قّسینگ اؤز

  (2 -2 -2 -2ائنمه : )         (2 -2 -2 -0 -0باشالما :) 

 سان :  ها  آغاالر  ایمداد ائدینگ          وارام  فنم  ائل ّرینه    

  بلد   اوالم  یول الرینا         دیر   نابلدم   چوخ  موّدت              

 ل ائّد  ۆنگۆل ائد          آغیریدیم   اۆهر ایش ائّد  گؤنگ           

   ل ّرینه ۆچم  قونام   گۆبیر  بینوا   بوّبول   ائّد           ا            



 

 :کی بئله دیر یرۆنۆندن نئّچه یئره بؤّۆزۆگیرایلی، ائله دایاق آرخاجینگ ایشله مه سی ا

 ناغاراتلی گیرایلی -0    زمه گیرایلیۆا-4زمه گیرایلی    ۆد -8قوشا دایاق    -2یاّخی دایاق    -0

دایاقلی دا آرخاج ایشلنمگی ،سان "غزل" .سیز ّی و دایاق ،دایاق،کی ایکّی یئره بؤّونویرم ۆزۆیاّخی د -6

  عرب ادبیاتیندا دیر، و دایاق سیز ده ،آرخاج ایشلنمگی، "مثنو " یه بنگزیر .

 ایشلنمیشدیر . بیر کرزدایاق آرخاج  ،نده ۆگۆ:بیر گیرایلی کی باشالما بؤّگیرایلی یاّخی دایاق -0

 دن چدو،یئره گلد  گؤ ۆا    پئی دن   - -تبارک بومیشک  سان:         

  ائّد  *اّست- -مست  منی  مئی دن        پئیمانایا     ۆکدۆت                 

                 ........................................       +........+......... 

 ائّد  *..است..............      ....+  ...........................                 

  دینه      ایمانینا    عقله    ارسالن      دئر     جانانینا                       

 ائّد  *م پابستۆآرتیق گؤین        ن رغیب جانیناۆشسۆاوت د                

 )ارسالن میرزایی(                                                                     

                                                                  

باشالماسیندا بیر کرز ایشه شعرینگ کی ر.دایاق آرخاج ۆدۆسۆزگۆبو شعرینگ  د (ائّد )آرخاجدیرالر،بوردا  دایاق  اّست و ...پابست -* 

 سونونانچاز ائله بو ترتیبینن ایشلنیر.گئدمیش،

 

 

 

 

                      )بو گیرایلی یاّخی دایاق دیر(

 یاد اوّسون                                

 گؤزّریمدیر   غم   خومار          جانیم     آیریلیق        بیمار 



 نده  قارداش  یاد اوّسونۆیار         دار  گنده  یاد ائّدیم ۆخوش  گ

 ل ّی      باغاۆهر نه  گزدیم   سوّدان ساغا        اوغرامادیم    گ

 خنجر  تکین    قاش  یاد اوّسونبو   حاّیمدا   جان     آّماغا        

 ک  اؤّکه میزدنۆشدۆبیزدن       آیر    د    ۆفلک  مئیلی    دؤند

 یاش  یاد اوّسون  سئیالب کیمین       گؤزدنزمک ایچین ۆن سۆبؤگ

 اوزاق   یوّدان  گلن  یوخدور        بیر   احواّیم    آالن    یوخدور

 بیر   دردیمی   بیلن  یوخدور        حال  بیلن  یوّداش  یاد  اوّسون

 جه     داغالردا         گؤیده        یانان      یاناقالرداۆحواسیم    ا

 ّن  باش  یاد اوّسونۆّنده    باغالردا          داردا  گۆگیارپاق    

 یار  عومروم هئچه وارد           یاریسین      غرلت     آپارد 

 نگ راز  آغارد           وفاّی سئرداش     یاد اوّسونۆمۆگؤین

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایشلنمیش دیر.ده اینن اویغون موسیقی بو گیرایلی یی )خان ائیوزیم گئدر اوّدونگ(قّسی 

 دایاناک   باش  قوشاک  باشا         یاشا     اوزاق     ائلیم   آغیر

 جه    داغالر    اووقانینگداۆداشا         ا- -دردینگ ده یسین داغ

 دامانینگدا       ایگیدّر     شئر                                                       



 تار      سنه   یاردیر         قانینگدا   غیرتینگ    واردیر    ائلیم

 ن    تک آشکاردیر          ایشیق     ساالر     ائیوانینگداۆآ   و گ

 دامانینگدا      ایگیدّر         شئر                                                  

 یج    آّیب    ساالر  غوغاتوتار    شئرّر   سنه   مأوا           قیل

 نیا            تورا    بیلمز      مئیدانینگداۆشمن اوّسون هامی دۆد

 دامانینگدا        ایگیدّر     شئر                                                   

 قانیم  ّسه    داشالرا   ۆیوّونگدا    آّساالر   جانیم             تؤک

 یانینگدا   سانیم!            یوال   ساّدام  سئل- -ائلیم  آدسن  آ   

 دامانینگدا       ایگیدّر    شئر                                             

               **           **            **         ** 

 

 

ه،قوشادایاق دایاق آرخاج ایکّی کرز ایشلننده ۆگۆباشالما بؤّ ،گیرایلی دیر کی هر قوشا دایاق گیرایلی:-

 .آدالمیشام

 

 عاشیقالر یوّداشی                   

 ّگر  آ   اوالرد ۆسن باخایدینگ  بیزه  سار        بیزیم  ا

 ل پا   اوالرد ۆمحّبتینگ       باغچاسیندان        بیزه بیرگ

 قارداشی- -قوومسننگ  عاشیقالر  یوّداشی       اونوتمانگ 

 م یاشی       عومروم ایخن چا  اوالرد ۆگلمسه یدینگ گؤز

 سن  حاّیمی  بیلمسه یدینگ       احواّیمی        آّماسایدینگ

 م سن گلمسه یدینگ      نغمه ّریم   وا   اوالرد ۆّۆوا  گ



 ن ّرۆگۆمدن آچ دۆتئل ّرینگدن   دارا  چین ّر        گل کؤیل

 ن ّر         آغشامینان   تا    اوالرد ۆگ گلمسه یدینگ  منه

 مدن غم غوبار ۆیاّواریرام    سنی    تار          سیل  کؤیل

 سن باخایدینگ بیزه سار          قیش ّر بیزه  یا   اوالرد 

         **             **           **               ** 

 

 

 

 

 گلمد  ّئیلی                                 

 یار  بی پروا گچد   بوردان          احوال     آّماد       آّماد 

 هیجران          سحر    اوّماد      اوّماد - -هرنه باخدیم شام

 بیمار  قاّیب   چؤّده- -هئچ    دئمد     نه   احواّدا          زار

 م یوّدا          ّئیلی     گلمد        گلمد  ۆچوخ موّدت من گؤز

 ره گیمهۆبیان    ائدم   دردیم     کیمه          اوت ساّمیش درد ا

 منیم   بو  یامان      دردیمه          چارا     قیلمد       قیلمد 

 ره ک مجنون داغینا           گوذار   ائد    ّئیلی   باغیناۆیان  ا

 اوزاغینا           عومروم   قاّماد    قاّماد   م  ایل ّر ۆشدۆد

  ۆّدۆنه  گۆزۆل  اۆل آچیلد            بوّبول  گۆباهار  اوّدو  گ

 قیش باش اوّدو باهارگلد            ّئیلی      گلمد       گلمد 

 چوخ بی پروا چوخ  بیوفا            قشنگ  بویلو  وحشی سونا



 دردیم     بیلمد     بیلمد            م    یاشینا ۆقانماد    گؤز

 م یاشی سئیالب اوّدوۆعیشق اوتونا  منی ساّد             گؤز

 هیجران درد  جانیم آّد             ّئیلی     گلمد      گلمد 

 بدخشانی -  -ّعل - - گؤزّریمدن   تؤکر  قانی            ّب

 ساّماد     ساّماد گیریانی          یادا    - -هئچ زامان من

 فلک  چوخ سیتم  ائیله د           خوشلوگومو   غم  ائیله د 

 اّیف  قّدیم   خم  ائیله د            یوال     گلمد       گلمد 

 بیرسوروش عاشیق حاّیندان       بئی باد عومروم احواّیندان

 نگ مرگ اّیندن      آخیر   اؤّمد      اؤّمد ۆکیمی گؤرد

 بیمار  - -رغیب   سنی تار          یاندیرما    من  گل  آ 

 ّزار          خزان   اوّماد    اوّماد ۆهانسی  باهارینگ گ

                      **            **  **          ** 

 

 

  بیره -گیرایلی دیر)سکّیز هئجه ّی( کی  بیر ائله  : آدیندان بلّی دیر کی بو قاّب شعرزمه گیرایلیۆد

 ش و بیر اون آّتی هئجه ّی شعر  یارانمیش دیر. بو قاّب  شعر ایکّی نومرا دئییلر. ۆّمۆزۆد

 نمز ۆبؤّ -2نن                          ۆبؤّ -0

م  ۆزۆو بیر د ه بیلرنۆایکّی  یئره بؤّ ساداّیگا ۆمۆزۆزمه گیرایلی نینگ هر تا  دۆد نن: ۆبؤّ -0

ایشلنیر ،کی شاعر ایختیارینادیر ."اورتا  "اورتا آرخاج"گاهدان  ،ّردهبئله شعر .گیرایلی اّه گلر

  .یشلنمه سه ده، شعرینگ فنعتینه هئچ ّطمه ده یمزآرخاج" ا

 آیاقالشیر    دایالر قیزل    اوغالنی غیرت   اویانسین   سان:      

 چیخر مئیدان سوراغالشیر   دایانارشئر باالقالر                                               



 آل قاندیرباخینگ تورپاغی   رینیان دیر- -بو مئیدان خان         

 داشیر* قره قاج بوغوّوب   مئیدان دیرنه چاّیشماّی                                                

 دوالنیر    داغالرا  هایی   هله غیرتلی   سردارینگ          

  هله یاس توتموش آغالشیر  شمنۆز ایل گچمیش آما دۆا                                            

م ده اورتا آرخاج ۆزۆنده "اورتا آرخاج" بلّی دیر .سون کی دۆمۆزۆبیر د ،م شعرینگۆزۆچ دۆا بو

 .ایشلنممیش

جه دیر، آما اون آّتی هئ ۆمۆزۆیر کی هر تا  دزمه گیرایلی دۆر نومرا داها دبینمز : ۆبؤّ -2

زمه گیرایلی الر تا  ۆآیریقسی دیر. بو نومرا د زمه گیرایلی دانۆنن دۆ"سچیمی"بؤّ

 .ایکّی یئره بؤّمک اوّماز ملرینیۆزۆد

 نازیم آچ ال ّرینگی بؤیگئجه سن تار  یا سار  سان:    

 قرار  - -تا منیم جانیما  باغیشالیا بیر فبر                                                    

                            **                  **                   ** 

 شسه سوفاّیر ۆباغدان آرا د لۆم آیریلما کی گۆّۆ:   گیا          

 کیم دردینگی آّیر ۆّۆکیم چکر نازینگی آ  ناز گ                                                        

 

 بیرینن قارشی ده ییل دیر. -" هر جورا بؤّسک ،گئنه ده بیر ۆنۆزمۆزمه گیرایلی نینگ بیر"تا  دۆبو د

 هئچ یوّدان بؤّمک اوّماز . م ّرینیۆزۆنگ تا  دبیر دئییمدن داها ،بو نومرا شعرّری

         

                                              

 (زمه گیرایلی الرۆنن دۆبؤّ)

 زینیان - -خان                                      

 اویانسین   غیرت  اوغالنی   قیزیل دایالر    آیاقالشیر    

 مئیدان سوراقالشیر   چیخر  دایانیب شئر باالقالر                                         



 زینیان دیر باخینگ تورپاغی آل قاندیر - -بو مئیدان خان

  نه چاّیشماّی مئیدان دیر قره قاج بوغوّوب داشیر                                       

 هله  غیرتلی   سردارینگ   دوالنیر  داغالرا   هایی

  هله یاس توتموش آغالشیرشمن ۆآما دچمیش ز ایل گۆا                                       

 دئیر "واّعادیات"  داشالر نر آسالنالر   ساواشیندان

 گلر  جنگناما   قّسیندن   قوّونالر   چؤّده   اویناشیر                                         

 نگ سرداریم آتالنمیش ۆباخینگ توز قووزانیب چؤّده گؤر

 توروب سسلن  خان ائیوز   کوراوغلو تک ساواشالشیر                                         

 ایگیدّر   داغی   جانیمدا   قریشمیش  درد    قانیمدا 

 مدن  چا  تکین  آشیر ۆزۆمدن قانلی یاش قاینار  اۆگؤز                                         

 و سؤزّر نازّی قوشمادیر ساراّمیش باغ بوداق سوّموش ب                       

 چاخناشیر  گؤیده  ر گلر  سون یاز  بوّوتال  کنمیش یازۆت                        

 جان مشعلی                                                 

 سن آ  دوس آسیمان بویلو کی گؤیلر ده نیشانینگ وار 

 ن کی یئردن قووزانا بیلمم ۆشگۆمنم تورپاقدا بیر د                                           

 ر اّیم سندن ۆشدۆّمۆزۆا ۆشدۆسایاقدان ائل ّریم د

 سن ائیله جان کؤچر تندن هارا بیردن قونا بیلمم                                     

 ه قافدا ره ک ترپدمه یوّداشیم کی عنقامیز هلۆا

 ن بیردن دؤنه بیر ووّکانا  بیلممۆسهندیم هانی گ                                     

 دینا داغی منیمک یوردوم داغیستاندا نیشانیم وار 

 بیل آ  قافقازّی سویداشیم کی سندن بودانا بیلمم                                     



 ن اّیمدن توت ر تورپاغا  آرخام چاراسیز مۆب دۆشۆد

 قانات سینمیش آیاغیم یوخ یئریمدن قاّخانا بیلمم                                      

 م کی بیلمم هانسی  یاندا دیر ۆقاّیبدیر اورتایا کؤیل

 کؤچر ایستانبوال یا کی  گئدر هشترخانا بیلمم                                      

 آغیر   قاشقایی  ائلیندن   ساالم اوّسون  سنه  قارداش!           

 سن عیشقینگ جاندا  مشعل دیر آما سن سیز یانا بیلمم           

 

 

 یاغی جئیران                                          

  بو مهوش یاغی گؤزّرد   اوخ آّیب دیر  بیداد ائیلر

 ن پرویز   یاد ائیلر ۆتوتوب  نئیزه  خشایار  بؤگ                                       

 چکیب خنجر کمان  قاشدان چیخیب مئیدانا  داد ائیلر 

 دستان گلیب مئیدانا مئیدانا - -ائله سان روستم                                        

 

 کمند آتیب قارا ساچدان توتوبدور هیند و تاتار   

 نه بیر من  ناتوان اوّدوم  خالیق جمله بیمار                                         

 سرانداز آّد  باشیندان  نمایان ائّد  روخسار  

 آّیب  مشعل  یانیق  مأوام ائدر  ویرانا ویرانا                                      

 

 ملکلر آ  جماّیندان گلیب تورپاغا  همپایا 

 اعالیا - -خالیق عیشوه نازیندان  چیخیبلر  عرش                                



 قویار حاّلج کیمین داردا  خالیق باشی  سوودایا 

 کی یعنی  زهره  گلمیش جان آالر مستانا مستانا                                  

 

 دیرنگ  ائیله د  دور یاغد  کی من شاهالرا سوّطانام 

 خوتا میشکی یمن  ّعلی خوتن شهرینده جئیرانام                                 

 دئدیم دیلبر چیخر جانیم دئد  من درده دارمانام 

 گلر سوهرابی  مرگیندن  سورا دارمانا دارمانا                                   

 ایران دا -و-دئدیم آ  دوّس خوتا جئیران نه گزیر موّک

 نگ  قاالر باغلی زنخدان داۆدئد   باخ گؤر قارا کؤیل                                    

 توران دا- -م کیمین بیژن قاّیبدیر چاهۆسینیق کؤیل

 کمند آتیب چکر چاهدان  ساالر زیندانا زیندانا                                        

 تاتار  تاپام یوسوف خریدار  -ۆ-رکۆدوالندیم ت

 فلک بیر کوهنا سووداگر کساد ائیله د  بازار                                  

 م تیرانلی دریادیر جانیم دریا  گیریرتار ۆدؤش

 ره ک قانلی گزر دوردانا دورداناۆاوّوب غّواص ا                                 

 پریشان یازدیگیم  سؤزّر داوود دان چوخ نیشان وار  

 منم مأذونا بیر یوسوف یانیق باغریم تا جان وار                                   

 دیریلمیش شاه ختا گلمیش نواسیندا فیغان وار  

 آسار جانیم کسر باشیم دوالر پئیمانا پئیمانا                                   

 سن آ  موطروب  بو مجلیسده چاّیب شور و نوا ائیله 

 هیجران دیر طبیبیم گل دوا ائیله - -جانیم بیمار                                  



 سن ائیله یاخشی ّیک آ  دوس جرا ائدمه وفا ائیله 

 یامانلیک شوم رغیبلردن  قاالر دوورانا دوورانا                                  

 دوالندیر کوهنا مئی ساغی  فلک قفد  عیان اوّماز 

 شمن یامان اوّماز ۆآمان دیوانا دوسالردان بیلن د                                   

 شمن جراالر  بیز  کؤیله گیران اوّماز ۆبیلن د

 فالحدیر وحشی دوسالردان اوالم بیگانا بیگانا                                    

 

 

 

 مسنۆّۆگ                                                 

 مسنر ۆّۆداشالر گ- -مسننگ داغۆّۆم سن تا  گۆّۆگ

 مسنر ۆّۆدرد و محنت جاندان گئدر گؤزده یاشالر گ                                                 

 ناز دا یئریشمگدن قاالر حئیران  - -سن یئریشنگ سرو

 مسنر  ۆّۆده اویناماغی چؤّده باشالر گتر چیچک                                                  

 سن اواسانگ قلبیمه همدم معنی وئرمز درد و ماتم 

 مسنر ۆّۆسنینگ  ساچینگ طناب اوّسا داردا باشالر گ                                                 

 اونودموشام عقلی باشدان گؤزّیم گؤزل خییاّینگ 

 مسنر ۆّۆگاهی   خییال   عاّمینده   منی   داشالر    گ                                                 

 ل ّر ۆبیرجه کالم دیلّشنده  سنه   دیلداش  اوالر گ

 مسنر ۆّۆّش نغمه ّنیب گؤیده  قوشالر گۆگ -ّشۆگ                                                 

 سؤزّرینگدن قاّدیم حئیران تؤردن تاریما  قوربان 



 مسنر ۆّۆقاشالر گ -ل دوداغینگ گؤزّرۆدور یاغاندا گ                                                 

 آیی  –ره ییم  اونودار اوّدوزو ۆسن  گلنده زار ا

 مسنر ۆّۆشادّیق باشالر گ نغمه ّنر سامان یوّو                                             

 یاز اوّسون چؤل بوداق آچسین سن اوّماسانگ سان کی قیش دیر 

 مسنر ۆّۆگیانیق باغریم غمی بوشالر بیر قیباخسانگ                                               

 گل آرخا وئر آیریلیغا نازیم اه یلش  گل باریشاک 

 مسنر ۆّۆیوّداشالر گ -بیز قوراک  شادّیغا مجلیس یار                                              

 

 

 یوّداشیم کرم هللا باقر  ایچین یازدیم.ده یرّی زمه گیرایلی یی ۆبو د-

 اه یر  ایقبال                                          

 م بودانمادیم   یانا  قاّمیش آیریلیقدان هر نه قاچدی

 بو یانمیش هیجران اّیندن آّیشیب نه یچی یانمادیم                                               

 ره ک "غواص"اوّوب آّما    ۆم چا  اوّدواّتگده اۆگؤز

 ش گوهر قازانمادیم ۆندن  گؤمۆبو عومرونگ خّره گؤّ                                              

 م آّچی دیر نازیم نه ده دیرّیک بئله شیرین ۆاؤّ نه

 ره ک حئیران قاّیب نه یچین بو دیرّیکدن یوسانمادیم ۆا                                               

 یارا باغر  سوساّمیش دیرآیاق یوّدان  یار  جان و

 گئنه ده       اه یر       بو    غیرلتدن      اویانمادیم                                                

 

 



 

 وئریش  -آّیش                                          

 نیامیزا سوّطان اوال ۆهر کیمسه ماییل دیر بیزیم د

 ناز بئسلنیب ناز قوشالرا ترالن اوال  گره کل اوّ                                             

 آند اوّسون عیشقینگ  باشینا آاّله دا عاشیق دیر بیزه 

 هئچ اوّمامیش طبعیم گؤرنگ باشدان داشا  ووّکان اوال؟                                           

 جان عیشقینه باغیشالیاک  گره کپس بیزده آاّلهینگ 

 میزان اوال گره کوئریش بازار  دیر ارزیش  –آّیش                                             

 نیادا شادّیق دوالنماز کامینا ۆهر کیم گؤزل دیر د

 زیندان اوال  گره کنیاکی دیر یوسوف ۆم دۆّۆآ  ناز گ                                             

 له یم هر ّحظه دارمان داّیچاز بیر عومر اوالر فرف ائی

 دارمان بوالندا یئنگی دن دردیم تورا قاّخان اوال؟                                               

 هئچ کیم بوجور بئسلدممیش  یازقیم یازان یازمیش بئله 

 م آل قان اوال من عیشقی باشدان آتمایام تا گؤز یاشی                                             

 

 آها  داغداکی !                                            

 زده قاّمامیش ۆآها  داغداکی قال داغدا آداملیک د

 زده قاّمامیش ۆندۆاوجاقالردا نرس یوخدور ایشیق گ                                           

 ندن یاشلی دیر گؤزّر ۆتۆدمیر سئیالبی یوّدادیر ت

 زده قاّمامیش ۆمسنمک سویوّموش دور دوداقدا اۆّۆگ                                           

 ره ک ترپنمز آزاردان سوروشماز داهی یار یاردان ۆا



 ره گیم سیزده قاّمامیش ۆقوالغیم ال  ال  ائشیدمز ا                                             

 اثر یوخدور  مز چؤّده هلئیوان دان ئیالن کیشنکوه

 داهی تاریخ آراسیندا چاپار شبدیز ده قاّمامیش                                             

 ره گ ّر قانی ووّکان دیر آناالر باغر  سی قان دیر ۆا

 دا قیزده  قاّمامیش  ش "حجاب"ۆمحّبت اورتادان کؤچم                                            

 آغارماز یاّز  آ  باتماز خوروسالر کیمسه آییدماز 

 قاراّمیش گؤیلرینگ آّّی  سحر اوّدوز دا قاّمامیش                                             

 حفاردا دوّساغی ائل ّر اونودموش الر شیرین دیل ّر 

 رن داّغا دّی دنگیز ده قاّمامیش ۆاهی بیر کف سد                                             

 کوپ ملشمز قوّزوالر چیغده -قویون گورناش ووروب  کوپ

 چوبان یاتماک دان آییلماز تاباقدا دوز دا  قاّمامیش                                               

 *(مسعود)کسیلمیش دیر مرام ائلدن سوروشماز حاّیمی 

 توانیم دیزده  قاّمامیش  !* اول آ  دوس(فابر)نه دئیرنگ                                              

 آها  داغداکی قال داغدا فداقت هر نه وار سیزده 

 بیزیم دیل ّرده بیر احساس کالمدا سؤزده قاّمامیش                                          

 ک ده اّبیرّیک یئر  دیرناق آراسیندا ۆبیزیم سؤزّ                      

 قاّی تبریز ده قاّمامیش       بئله بیل  دریا بندر ده                       

 ن دیر .گ گؤزل سسلی ایرچی ّریندمسعود فابر  ،ائلیمین-*

                               

 دیلیم یانسین                                                 

 ن چاال بیلمزۆگ -نیگاریم چاّماسا حوسنونگ داها  آ 



 سن آخسانگ آ  سرین چشمه   چیچکلر هئچ سوال بیلمز                                              

 قوشا خال کی  یاناغینگدا سانازدا سانیرام  دانسو 

 سنو تار  وئرمیش دیر کی هئچ کیمسه آال بیلمز بو حو                                              

 ن تکی باش وئر ۆم یوخ اؤزگه ده نازیم گلیب سن گۆسؤز

 رغیب  اوّدوز  تکی چاّسا   قاباغینگدا   قاال  بیلمز                                                 

 سه وینجی  قوشالر  باخ گؤر نیجه باغالردا اؤتمگده

 م ! عیشق اوّماسا قوشدا  بئله غووغا ساال بیلمز ۆّۆگ                                               

 قاّمیش کی بنگزر ساچینگا نازیمایپک ده گؤزّریم 

 دیلیم یانسین ایپک تار  بئله نازّی اوال بیلمز                                                 

   بیر زاد دیر گؤزل ّر گؤزّر  یاخشی ،"افاّت"آیر

 ل یازیال بیلمز ۆقره گؤز* یازقیسی هرگیز قیزیل گ                                               

 ب غم باغریما یوّداش ! آما شادّیق ایمید  واریم ۆچؤک

 قارا قیش اوّماسا یازدا چیچک ّر آچیال بیلمز                                                

 قیش اوّسون قار قاالق اوّسون  باشینگدا بئسله یازالر                            

 تاالش ائد سن بوالنگ شادّیق   سنی شادّیق  بوال بیلمز                           

 ل آچیر .ۆسار  گ–قره گؤز=بیر بوتا دیر کی یازا یاخین چاغ ریزه ریزه  آغ  -*       

 

 آ  آیریلیق!                                       

 آ  آیریلیق  یان آیریلیق آیریلدیم آیدان آیریلیق 

 یانیم گئدر جانیم گئدر یوخ جاندا بیر یان آیریلیق                                            

 م یانار ۆسان بیر اّوو دور جانیما باغریم بیشر کؤیل



 نیایا  ائیله د  پئشمان آیریلیق ۆکاش گلممیشدیم د                                            

 بیر باخمادینگ احواّیما جان گئّد  من ده داّیچاز  

 گؤزّر اّینگدن اوّدوالر چا  آیریلیق سان آیریلیق                                               

 بیر یان یوخوم همداد ایچین آّیشد  یاند  دفتریم  

 تلواساّیک چوخ ائلمه  تور شعریمی قان آیریلیق                                                 

 ره گدن شادّیغی بیلمم نه دیر من قاّدیگیم ۆسویدونگ ا

 یریلیق آّدینگ منیم آرامیمی  وا  آیریلیق یان آ                                               

 ّمد  ۆره ک هئچ گۆم آچیلماد  یورناق اۆغمدن گؤز

 من بیر کرز باخدیم آیا   باشالند  تیران آیریلیق                                                

 نده بیر محشر گؤره؟ۆهر گ گره کگؤزّر یارانمیش دیر                            

 زه   بلکم چیخه جان آیریلیقۆا  تکین یاشدان  ستا چ                           

 

 اینچه باخیش                                               

 ّسه اینانمام کی  سوال  قارداش ۆبو غونچا عیشقینن گ

 مگر کی اینچه باخیشدان باخان گؤزّر  دوال قارداش                                                

 "ّطافت" کی بوالقدا وار یول آچماز هئچ یانا داشدان 

 مگر  داش ائّر  یه یا کی بوالقدا داش اوال قارداش                                                  

 جیگر قان دیر بو چوخلون دانیشانالر آز بیلن ّردن  

 تاالشیم وار بو توپلومدان  یول آچام بیر قوال قارداش                                                  

 

 



 

 

 

 

زمه گیرایلی الر،تازاّیگدا قاشقایی ادبیاتیندا باب اوّموش.اون آّتی هئجه ّی دیر.آما هئچ ۆنمز دۆ)بؤّ

زدمک ۆم گیرایلی دۆزۆبیر د ،ندنۆمۆزۆبیر تا  د ،زمه گیرایلی الرینگۆیوّونان بؤّمک اوّماز. بو د

 اوّماز.(

 

                                         

 عیشق بالسی                                        

 نازیم آچ ال ّرینگی بؤیگئجه سن تار  یا سار  

 بیر فبر و قرار  تا منیم جانیما باغیشالیا                                         

 تنیم ایّسیدمه سی آرامیشیمی آّمیش اّیمدن 

 ائله بیل جان  یانیر و "شعله"چکیر باشدان اوخار                                         

 م ۆم ایستر قوش اوالم دامینگیزا بیر قونا کؤیلۆگؤین

 چمه یم عومروم گچه وار  ۆسورا باّیم سینه تا ا                                         

 ائله من باشیما گلمیش کی جانیمدان خبریم یوخ 

 بو نه آغیر بالدیر عیشقینگ ائدیب جانیمی یار                                             

 م نازّی خییاّینگ ۆّۆگل کی آوار اوالبام ناز  گ

 مه رخنه ساّیب گل گؤزّیم گل سنی تار  ۆدؤش                                           

 اق چاغیر ایمدادا گله یاز چیچگی  اوینادا یارپ

 "محمود"خییاّیندا گؤره بیر نازّی نیگار  بلکه                                             



 مه گلمیش کی چیخر جانیم اّیمدن ۆبئله من گؤین

 نازیم آچ ال ّرینگی بؤیگئجه سن تار  یا سار                                               

 

 

                                    

 م آیریلما ۆّۆگ                                        

 شسه سوفاّیر ۆل باغدان آرا دۆم آیریلما کی گۆّۆگ

 کیم دردینگی آّیر  ۆّۆکیم چکر نازینگی آ  ناز گ

 ل اگر باغدا قاال  زار  اوخویار  نغمه ّی بوّبول ۆگ                                               

 نگ دردینه قاّیر ۆّۆهئچ اینانما کی بو قوش بیرجه گ                                               

 م  آیریلما  کی جان  آیریلیغا  طاقتی یوخدور ۆّۆگ

 و جان شادّیغینان اوّرتی یوخدورمنه غم وئر کی ب

 زیندگانلیک   بال دیر   عیشق و محّبت  غمی اؤّسه                                                   

 سان کی بیر سوّموش آغاجدیر جانی کی محنتی یوخدور                                                  

 ر یارپاغی یانیر م آیریلما کی باغچام پوزوالۆّۆگ

 نازیم اه یلش کی یاناق گؤز یاشینا قانلی بویانیر 

 سنی تار  بیر ایمگلن کی جانیم باشالیا دیرّیک                                             

 مرحمت ائد منه بیر باخ کی نیجه باغر  یوسانیر ؟                                            

 یارانیب عیشق منیم جانیما یوّداش ازّیندن 

 ره گیمده غمینن محنت اّیندن ۆداهی جان یوخ ا

                                            



 محّبت - -منه همزاد یارانیب آ  گؤزّیم درد                                           

 ب اؤز عملیندن ۆشۆره گیم درده دۆوخ گیلئیلیک ای                                           

 

 

 

 

 اّووّو هیجران                                  

 ساّد   "فافله"هانی سینمیش اّید  اورتامیزا 

 کی سنینگ آیریلیغینگ جانیما پئس ویلویله ساّد                                          

 منه بایرام چاغی بایراملیغینی پایالد  هیجران 

 نگ آغ  دونونو  پوزدو اونو یاشیال ساّد ۆمۆگؤین                                         

 گؤر نیجه آیریلیغینگ طبعیمی زیندانا ساّیبدیر 

 کی غزل یازماگیمینگ وقتینی ایلدن ایله ساّد                                            

 ل پوزوالر باغچا تاالنیر ۆشه گۆباغبان آیر  د

 ّه ساّد  ۆبو نه هیجرانید  کی یانمیش اّووالر گ                                           

 ره ک مندن آییرد  ۆشعریم ایلهامینی بیر داشلی ا

 نه کی یاندیرد  منی بلکی غلط اینجیله ساّد                                              

 ل گشه ّی یوردونو اودالد  بو هیجران ۆنگ گۆمۆگؤین

 سورادان ایقباّیمینگ مأواسینی بیر کیله ساّد                                            

 یخار  کاش کی سنی تانیمامیشدیم ره گیم گاه ناّۆا

 ن آیریلیغینگ دردیمی دیلدن دیله ساّد  ۆکی بؤگ                                            



 سنینگ عومرونگ اوزانا گاهدا منیم حاّیمی بیل دوس!

 ّد  گلد  اجل فافله سا  ل بیر  گؤره رنگۆناز  گ                                               

 

 

 

 

 زمه گیرایلی ۆا                                                     

بو گیرایلی بئله کی آدیندان بلّی دیر،بو شعرینگ آرخاجدان سار  هئچ باغالنتی ّیک بیر بیره یوخودور.

 تازاّیگدا قاشقایی ادبیاتیندا دئییلیر .ائله گیرایلی تکین سکّیز هئجه ّی دیر .

یلی باشالماسیندا دایاق آرخاجدان ایشلتمگینه باخیبان سنتی گیرایلی دان آیریقسی دیر. گیرا آما آرخاج

زمه گیرایلی ۆدانیشمیشام .دایاق آرخاج بیر آرخاجدیر کی بیر شعرینگ سونونانچاز ایشلنیر .ا

م ّر  ۆزۆنینگ فرقی داها گیرایلی الردان بو دور کی دایاق آرخاج ایشلنممیش دیر.گیرایلی د

)دایاق آرخاج(.آما بو باشا چاتانانچاز بیر آرخاج  تکرار اوّویر ده ،شعرقوشا دیر .هر -وشاق

یا هر ، م دنۆزۆم داها قوشا دۆزۆقوشا آرخاجالر  بیر دیر.هر قوشا د–قوشا ملر  ۆزۆگیرایلی د

بو نومرا م آرخاجی بیردیر.ۆزۆگاهدان یاّخی دآرخاجی فرق ائدیر . م دنۆزۆم داها دۆزۆد

 دیر. تر مجال واریآرتیق ده شاعرینگشعرّر

 

 

 

 

 

 م یوّداۆگؤز                             

 ائشیدمیشم بیر گلن وار                 یئرینن گؤ  بیر اوالسی 

 اوشاقالرینگ بورماغیندا              قلم ده شمشیر اوالسی 



 

 ن             آ  و اوّدوز  چاّخاالنیر ۆاینانمیشام چاالر بیر گ

 سته            دامار چیراق چیراق یانیر ۆن اۆبیر دامچا قان گؤزگ

 

 گلر بیر یاز قدمینده                     سویوز چؤل ّر بوداق آچار 

 سوّموش باغینگ چیچک ّر          گؤ  قوشالرا قوجاق آچار 

 

 وورغون اوالر وایقوشالرا      گلر بیر قوش اّوو پرّی           

 بیر آّسیمان بوّوت گلر                 سئل  قاییران یاغیش الرا 

 

 رر یاسی ۆائشیدمیشم بیر گلن وار                تاریخدان گؤت

 گیزّین گیزّین آخان چشمه           گؤل اوّوب دنگیز اوالسی 

 

 ن ایلدیریم چاّیر ن باتانا             آّسیماۆقاّخان بیر باخ گ

 بوّوت الر  گؤزّه ین چؤل         آّسیمان دان بوداق آّیر 

 

 نن یاز اوالسی ۆّۆنیا                بیر گۆتاریخدا قیشله ین د

 قاناتالر  سینن الچین                نغمه سی پرواز اوالسی 

 

 نیامیزا ۆگلر بیر قوش قانات یاشیل            کؤّگه ساالر د

 بیرکهکشان آ  و اوّدوز             یاتاق ساالر باغچامیزا 



 

 شر ۆدامچا دامچا دامان قانالر            سئل یارادیب یوال د

 شر ۆّه دۆقره قیشدن یورناق گؤزّر           باغچا باغچا گ

 

 ن چاالنی               اینتیظاردا اثر واردیر  ۆگئجه گؤزّه گ

 ش       هر گئجه وه سحر واردیرۆمینگ قرین دیر بشر گؤرم

 

 دانگ اوّدوزدا گؤز یاشیندا            چاّخاالنیر بیر آ  اوالر 

 آیریلیق دان یاسلی گؤینه               بایرامینان تو  پا  اوالر 

 

 نیامیزا ۆّگر اوّدوز ساّخیم ساّخیم         اینجی سپر دۆا

 ّش اوّدوز            یاتاق ساالر باغچامیزا ۆبیر آّسیمان گ

 

 نیایی ۆنیا گئجه سی           ایشیق گؤردک بو دۆباش اوالر د

 آغاردار بو "معّمایی"  آچیالر  اینتیظار   قوفلو              

 

 گلر بیر یاز داها سوّماز              تیکان الر دا بوداق آچار 

 گؤ  قوشالرا قوجاق آچار سوّموش باغینگ چیچک ّر        

 

 ّگر کهکشان اوالر ۆن قدمینده               هر اۆپاالر بیر گ

 نه تیکان اوالر ۆقرنگی ینن آیاق کیمسه              شام گؤز



 

 شر ۆره ک     آتالنیبان یوال دۆقانات سیز قاالن ا–قول

 شر ۆّه دۆاوزاق یوّدا  قاالن گؤزّر          ابد سوّماز گ

 

 گل بو قیشده قار آّتیندا              یاز یادینی باشدا بئسله 

 ن آدینی باشدا بئسله ۆآ  قرنگی گئجه ّرده              گ

 

 نیایی چاّخاالندیر ۆدار د     ن   ۆنیادا باتماز گۆچال آ  د

 آیریلیق اه وینه اود  سال                             

 اینتیظار عومرونو یاندیر                    

 

 

 یلدا قریشمیش قوربانا                          

 قاپینگیزدا     نیازیم   وار          سن آاّله    باشالما   ناز   

 م اه وینده          گله  چنگی   چاال   ساز  ۆبیر افسیل گؤین

 

 قارا ساچالر سانکی یلدا           دوالنمیش دیر بایرامیما 

 ن یارانمیش       ایشیق ساّمیش آغشامیما ۆنگدن گۆزۆآ  ا

 

 نه گؤزل دیر یلدا ساچینگ         قوشوّموش بایراما گلیر 

 باغالمیش دیر داما گلیر           ۆگؤرنگ نئّچه یانیق گؤین



 

 ره ک جانا گلمیش ۆیورناق ا م         ۆّۆسن گلندن  سورا   گ

 ائله سان کی یلدا شامی            قوشوّموش قوربانا گلمیش 

 

 سنینگ بیر باخیشینگ بس دیر      کی چؤل ّر یازالنا وار  

 چیچک ّر اویناشا چمده            چیلشدیره ناز قوشالر  

 

 ره ک قاّمامیش دیر ۆسنی بیر دم گؤرن گؤزده           عقل و ا

 ّه کؤّگه        ابدنچه         سوّمامیش دیر ۆّمیشانگ هر گسا

 

 بیر نرسینگ منی چاتمیش          بیر عومور ناّی سام آزدیر

 ّش یازدیر ۆم یلدا شامی            ائله سان کی گۆیانیق دؤش

 

 قاشالرینگی گؤرن کیمسه         باغریسیندا یارا بیتمز 

 بیر نیشان دیر اؤّمز ایتمز   "عافیت"دیر یار یاراسی        

 

 باشینگا دؤنه جانیم       قو   عیشقه          وئرمیشم   آند سنی 

 جانیم    یانا   وار      تا جانمرامی            عاشیقالر   بودور 

 

 یان یوخ      وار  یان ساغ دیر و ساغلیک  سول  عیشق عاّمینده 

 نه سوّماک وار نه پوزقونلوک                            



 وار  شادّیک داماق چاغلیک                      

 

 

 

                               

 

 

 دومان گلیر                               

 ش تئل ّرینگه             عومرو اوزاق یاز اکه رم ۆسار  گؤم

 ل تؤکه رم ۆالرینگا              بیر دیناچاز گل یول ۆگل ناز  گ

 

 بیر اّتک اوّدوز سپه رم                شامالرینگا       یاشیمینان 

 سن کی گلنگ یول الر  من          دؤّشه یه رم       باشیمینان 

 

 نه ۆشۆقیش   دوالنار   داغ   باشینا          یاتمیش  اوشاقالر   د

 آپارا   قیز    یاشار   یئّد   آپارا             وزگلر د     دومان 

 ایسته رم   تار  دان ایمداد        هگرّه رم              آتیمیز 

 کله رم ۆقویروغونا قوز ا     *کله رمۆچؤّده دوالنمیش دومانا دوز ا 

 ن کی باتار        باّیشتا   باش  قویوب  یاتار ۆاوشاقالرینگ گ

 شده گؤررّر قیش اوّویر         دوز   آپاران   دومان گلیر ۆد

 چاغیر  اوشاقالر     اویانا          تور بیر ایشیق سال دومانا  



 ائّریده      داغالر  قارینی          قّر      گره    تامدارینی 

 قویما   دومان    دوز آپارا                                

 ائّد    یاشار    قیز  آپارا                        

 

 قوشما دیر کی یئنگی یازین   قیسمتینده سؤیله یه رم. م )گیرایلی سان(یئنگیۆزۆایچینه .بو د شعرینگ قاّبی گئدمیش یئنگی یازین م دهۆزۆبو د -*

 

                          

 

 نواسیز ائل                              

 قرنگی  شام  دوالنمیش دیر           داها ائل نرسی    گلمیر 

 یوخو گؤزدن بودانمیش دیر           داها الیال  سسی  گلمیر 

 

 کسیلمیش دیر قرار جاندان            بیقرارّیک بیداد ائیلر 

 ره ک فبر         گؤز یاشینا همداد ائیلر ۆکنمیش دیر اۆت

 

 ّش  یازیم توزا  باتمیش           چیچک ّردن خبر یوخدور ۆگ

 سان خزان یئلی اسمیش              گؤیجه باغدان اثر یوخدور 

 

 آشیق الر قلبی چاک اوّدو           "محمود"آغالر نیگارینان 

 ماتم قوندو          داوود آغالر "سه تار"ینان ۆشادّیق کؤچد

 

 ارزروما قیش دوالنمیش   یاش تؤکر معفوم و فمفام   



 کرم گئدن یول باغلی دیر             عاشیقلیک باغی تاالنمیش

 

 نیا دان گئّد  ۆکیمسه وارکی ائلدن گئدر         کیانی  د

 نوا سیز ائل ّر آغالسین          فرا بو مأوادان گئّد *

 

 بیزه مّنت قویدو تار             ائلده کیانی بئسلند 

 بیرقرین الیال  سسیندن        داغالرینگ داشی سسلند   

 اینانمیرام ائل باغیندان          داهی کیانی بئسلنه  

 مسنه ۆّۆره گلر گۆجلنده            زار اۆگؤزل سسی ا

 

 مگر بو کی تار  بیزه         "ّطف" ائده یول الر آچیال 

 ون "هنر"باغچاسیندان پوزق                  

 ل ّر آچیال ۆگئنه دن گ                       

 

 نه یازیلمیشدیر.ۆستۆحاج محمدحسین کیانی نینگ مزارداشی سی ا  ،بیر قوشابو  -*

  

 

 آناسیز ائل                           

 آغ بوّوتالر چاخناشماسا         گؤّده گؤزل سونا یوخدور 

 باغیندا معنا یوخدورل ۆبوالقالر       گ –قورویاندا چا  

 



 قو  جانینگی قار آپارسین         گیرمه نادان بوجاغینا  

 تورپاق سدینگ باشا تؤکنگ       قاچ هلئیگان آیاغینا 

 

 عومرو فرف ائدمه اووالدما      الچین اوّماز چؤل بایغی سی 

 بیلن ّره     ده یر   وئر    تا        یانا    بیلمزّر   باغر  سی 

 

 

 سئیرنگ عیشقینگ معناسینی       گل عاشیق اول آغیر ائله 

 ائلی   دایاق  ائدن    فوّت        عاّمه   ساّد     ویلویله 

 

 چمه    بایغی   قاناتیینان          اؤز یئرینگدن قاّخانماسانگۆا

 گئدممیش یول باشا چاتماز           تا یئرینگدن قاّخانماسانگ 

 

 پار     عیشقه         عیشق آدامینگ دااّلسی دیر یوّداش   پناه   آ

 ایستیرنگ سه گؤرنگ عیشقی        آنا عیشقینگ   معناسی دیر 

 

 بو یاغیش دیر سئل یارادیر یاغیش سیز  معنا یوخ سئل ده        

 آناسیز   ائل   باش   قووزاماز       آنا  دیر   کی  ائل  یارادیر 

 

 نن اول سازیگار  ۆنگۆگ          اؤزسن بیر آاّله کؤّگه سی ین

 ل دیر          آخار  قویودا هر نه  وار ۆگ ۆل  یارادان اؤزۆگ



 

 "رونق" وئرر   ائل  مرامین          هر کیم کی ائل باالسی دیر  

 جانی کی ائل بئسله میش دیر         ائله    قوربان   اوالسی دیر  

 

 ائل آناسی!  اؤز  جانینگ چاز      من ده  بو  ائل  اوشاغی یام 

 نیا واریم دیر       سن سیز  آاّله    قوناغی یام  ۆسن اوّسانگ د

 

 ن ّر کی         هم ائل سیز  هم آناسیزام  ۆهئچ گامسین او گ

 نیاسیزام ۆن  داها دۆچاّخاالنیر  جان   کاّساسی          او گ

 

 

 

 

 سن گئدّی                          

 بوّوتالند         سن گئدّی    بیلمدینگ   من        آّسیمانیم    

  ره ییم       آّیشیب  یاند  ۆسته       اۆ"غم"اه یلشد   باغریم ا

 

 م چاییۆسن گئدّی   بیلمدینگ  من         جوشغون  اوّدو گؤز

   قرنگی    گئجه      تایی  نلر  منه  اوّدو         آۆّش   گۆگ

 

 سن  گئدّی    سار     تئل ّیم          گؤل ّریم ده   سونا   گزمز  



 سن سیز عیشقینگ معناسی یوخ       اوشاقالر  دا     آنا    گزمز 

 

 م         منیم اینن   دیل ّشن  یوخ ۆسن گئدّی    شیرین   سؤزّ

 ایمگلنیب  اه یلشن    یوخ م   چایی        قیراغیندا        ۆگؤز

 

 سن     گئدّی   دوسالریم دا           مندن احوال سوروشمازالر 

 قار  آّتیندا  یانان   خورالر            اّبیر    اوّوب  آّیشمازالر 

 ن داهی  چاّماز ۆسن   گئدّی   منیم    گؤیده            آیینان   گ

 ّگراوّدوز ایشیق ساّمازۆا   منیم   آ  سیز  قارا  شامدا         

 

 ن  دوغا ۆگ  بیر   اینانمیرام    بیزیم    گؤیده            بیر آیینان

 بیر بوغا -باش  وئرنده  سحر  چاغدا            اوّدوزالر   بیر

 

 ّگر چیراق  اوّماز ۆگن  باتمیش دیر منیم گؤیدن           منه   ا

 دانگ  اوّدوزا  آیاق اوّماز       م     ۆایشیقده   یاشایان     کؤیل

 

 ایند    منیم     گؤزّریمدن            سوروشان یوخ نه یچین آغالر

 م یاسا باتمیش            نه یچی  باغریم  قارا  باغالرۆنه یچی کؤیل

 

 ایند     منیم    یانیق   باغریم          آ  غمیندن  یاسا    باتمیش 

 چوخ کیمسه ده قایغی سیز وار          آیی   اوّدوزالرا  ساتمیش 



 

 

 محّبت                                  

 گیریرتار   اوّمامیش   بیلدیم         )محّبت  بیر بال شئی  دیر*(

 محّبت    گؤیدن    ایلهام دیر         نه پئیمانا   نه ده  مئی دیر 

 

 دیل ّرده  م          محّبت    آد      ۆگیریرتاراوّمامیش گؤرد

 ل ّرده ۆنه  باغالردا  نه گبیر  آیناّی   سادا   دؤشده           

 

 بو سؤز حقدن نیشان وار          کالمیندا   بویورموش دور  

 ره گلرده   قاییرمیش دیر ۆایشیق دن  عشق  مأواسی         ا

 

 آاّله    کؤّگه سی   یئرده  ائشید  یوّداش ! محّبت دیر        بیر

 آناالر    سسلنن     ال  ال         اۆجۆ   گؤ  ده سسی  یئرده

 . بو بیر تا  دۆزۆم آذربایجانلی شاعر  واقف دن دیر -*

 

 

 

هر نه اویغون بیر گیرایلی دیر کی ۆسؤز -ناغاراتلی گیرایلی :بو نومرا گیرایلی الر آشیقالر  ساز -0

م یا ائله او ۆزۆم باشالمادان سونانچاز "تکرار"اوّویر .بو تا  دۆزۆیئرینه بیر تا  د  گده  دایاق آرخاجۆبؤّ

ناغارات آشیق الر سازیینان اوخونان چاغ ،نئّچه آشیق بئلنه تکرار ائدیرّر . بو گیرایلی الر چوخانچاز 

 "سرود" دا ایشلنیر، و ناغاراتا باخیبان یاّخی دایاق و قوشا دایاق اوال بیلر.



 

 

 

  .و ناغاراتلی گیرایلی  یاّخی  دایاق دیرب

  وطن                               

  ّنده  ۆل     گۆقیش  باش  اوّوب  یاز گلنده         باغچاالردا   گ

 ستانینگ         افسیلنده         وطن!  جانیم   سنه   قوربان ۆّۆگ

 ّنگ ۆگل  آچیبان  وطن  ۆّنگ       گۆزۆچا  اوّوب داغدان س

 منیم   جانیم   "قابل"   بیلنگ        وطن ! جانیم   سنه   قوربان

 شمنی  حئیران    ائیله رم         باغریسینی     قان  ائیله رم ۆد

 ستان    ائیله رم        وطن ! جانیم   سنه    قوربان ۆّۆسنی   گ

 گ گؤرملی دیر       دماوندینگ        هم  ساواالن   هم  سهندین

 کندینگ     وطن!  جانیم   سنه  قوربان- -داشینگ شهر- -داغ

 ستاناۆّۆجانیم   قوربان     خوراسانا          مازندران          گ

 هم   قاشقایی   هم     گیالنا          وطن! جانیم   سنه   قوربان 

 آذربایجان  غیرت    اه و           همدانینگ  "حکمت"  اه و  

 وطن!  جانیم   سنه   قوربان          وطن!سننگ"وحدت" اه و 

 

 

 

 



 

 

. وار  دیرهئجه سکّیز م ده ۆزۆیاّخی گیرایلی : بو نومرا گیرایلی الر ،ائله گیرایلی تکین هر تا  د -6

قوشا ده ییل -ملر  قوشاۆزۆداها گیرایلی الر تکین د ،آیریقسی ّیگی قاّیق گیرایلی الردان بو دور کی

م بو گیرایلی الردا یاّخی دیر . قاشقایی ادبیاتیندا آرخاج ایشلنمگینه باخیبان، ایکّی نومرا ۆزۆدیر.هر د

 یاّخی گیرایلی واردیر :

 دایاق سیز   -بدایاقلی                                                       -أ

بو گیرایلی الردا ی عرب ادبیاتیندا دیر .آرخاج "غزل"دایاقلی یاّخی گیرایلی الردا آرخاج ایشلنمگی سان 

 دان سونونانچاز  "تکرار" اوّویر .دایاق آرخاج ،شعرینگ باشالماسین

بو گیرایلی عرب ادبیاتیندادیر . "مثنو "نه باخیبان سان آرخاج ایشلنمگی ،اّخی گیرایلی الردایاق سیز ی

 الردا دایاق آرخاج ایشلنمیر .

 

 

 

 

 (:دایاقلی یاّخی گیرایلی  )

 ائل سه ون                            

 ره گیمه   قان   دئیه رم          داغالرا اووقان  دئیه رم  ۆا

 آّیجی     الچین    گئدّی          وایقوشا   ترالن  دئیه رم 

 مدن ایراغام           اؤزگه ّره جان   دئیه رم ۆبس که اؤز

 شمنی یوّداش سانی ییب         جانیمی قوربان  دئیه رم ۆد

 ل  اّیمدن چیخه ّی          یاسا  موغئیالن  دئیه رمۆیاز گ

 قان دئیه رم  ۆمۆل ّی چیمن         بیر سؤزۆگ ۆمۆبیرسؤز



 ل جانینا            شیمشادا  یووشان  دئیه رم  ۆاوت ساالرام گ

 کور بوالغا  سان دئیه رم   قو  تا یاغام  گؤز یاشیمی       

 نن           داز  یئره بوستان دئیه رم ۆبس که چاّیشدیم چؤّ

 ائل سه ویرم ائل سه ونه           داغدا نر   آسالن  دئیه رم 

 سنینگ گؤزل گؤزّرینگی         چؤّده کی جئیران دئیه رم 

 جانیم  اجلدن آپاریب                ائل ! سنه قوربان  دئیه رم 

 اؤزگه سنه یاس دوالسین           من سنه  اّوان  دئیه رم 

 دردینگی  جاندا تؤردیب            دردیمه دارمان  دئیه رم  

 

 

 

 قوشما                                                          

ندن توتوّموش دور .قوشما کلمه ۆک توپلوسو قوشما دیر کی قوشوّماک کؤکۆینگ بیر بؤیرک ادبیاتینۆت

 خاص-2عام    -0سی ادبیات دا ایکّی معنادا ایشلنیر :

رک  ادبیاتیندا هر سؤز کی نظمه چیخمیش اوال قوشما سؤیلنیر ،کی بو ۆعام معنا سی بو دور کی ،ت-0

 معنا ده ییل دیر. "منظور عام"بحث ده بیزیم 

 -توپلومسال -"حماسی"خاص معنا قوشما دا بئله دیر:  بیر اون بیر هئجه ّی شعر کی چوخانچاز -2

 "اخالقی" و....."موضوع"الردان دانیشیر . – "عاشقانه"

چ   و  ۆا -دؤرد-دئمیش ّر)دؤرد قاشقایی ادبیاتیندا ایکّی سچیم ایننکی شاعرّریمیز بو "قاّب" شعر   رایل

قوشماالر یارانمیش کی ایچر  قّس بئش (.تازاّیک دا بو سچیم ّرینگ یئرینی ده ییشمگینن  -چۆا -چۆا

ر، اّول کی سچیمی)دؤرد( ۆچ (دۆا –دؤرد  -قوشما کی سچیمی )دؤردّر  بو قوشماالردان آیریقسی دیر .

ده قاالن بیر گیرایلی ّسه، یئرینۆرۆچ(گؤتۆّسه یئرینده قاالن بیر آساناک دیر. سون کی سچیمی ده)اۆرۆگؤت

 ۆایند  آساناک و گیرایلی بیر بیره قوشوّسا شاه ختایی یارانیر. بو دئییمه باخیبان،بو قوشمانینگ اؤز دیر.

 ر.ۆن کؤک دۆتۆرک ادبیاتیندا بیر بۆت



زمه ۆا-8یاّخی دایاق   -2قوشادایاق     -0یر: ۆنۆآرخاج ایشلدمگینه  باخیبان قوشماالر نئّچه یئره بؤّ

کی دایاق سیز و دایاقلی  ،یاّخی قوشما  -4        یرۆنۆبؤّ  الرا و بئش تا  کی قوشاالر ،قوشما

،و دایاق سیزّرده ،آرخاج ادبیاتیندا دیر  دا آرخاج ایشلنمگی سان "غزل" عرب دیر.دایاقلی یاّخیالر

 "مثنو " تکین ایشلنیر .

 بو قّسلر دیر : ،قّسلر کی قوشما ینان اویوشویر  نئّچه -سینده،بیر قاشقایی موسیقی

 چ ( اوالسی دیر .ۆا –دؤرد  –دؤرد : بو قّسینن اویغون قوشمانینگ ، سچیمی ) خسرو -

 (2 -0 -4 -4نن اویوشماگی بئله دیر : بو سچیم قّسی 

 قوّدا دیر     سان :  قاّما جئیران  سن کی مأوانگ  چؤّده دیر         قاالنالرا    هامی    زنجیر    

 نگ ائلدن قاّمایینگ ۆیوّدا دیر        قونان ائل ّر کؤچ      ۆسیز    تار      دینا  گؤز            

چیم  باش (اوال ،اویغون تردیر. بو س بئش( –چ ۆا -چۆقوشماالر کی سچیمی )ا : بو قسده،باش خسرو -  

 اویوشماگی بو فورما چیخیر :  ندا ،خورداالنیر وخسرو نان  ایرالنا

      (0- 2- 8- 2- 0- 2) 

 عیشقینگ عفرینه        عربینه       عجمینه         میفرینه- -ّعنت اوّسون  قحط    سان :  

 شئیدا   شیرین    بیر گله ید      قفرینه          تیشه   سسی   بیسوتوندان  گله ید              

قّسه  مر.بو سچیۆچ( دۆا –دؤرد  –: قوشماالر کی بو قّسه اویغون دور ،سچیمی )دؤرد  هلئی ّی خسرو- 

 (   0 -2 -4 -4گلنده بو فورما چیخیر : )

 مدن آز اوّماز ۆسان :    خلق ایچینده چاّینان سؤز راز اوّماز      اینتیظارام غم کؤیل    

 م   اگر گلسه یاز اوالرۆّۆمنیم   گ   نن یاز اوّماز   ۆّۆکیم دئمیش دیر بیر گ              

 چ( اوال،بو قّس ایرالنیر . ۆا –دؤرد  –:هر قوشما کی سچیمی )دؤرد دّی خسرو -

 سان :    گؤزل بایرام قاریشاندا  سیجاغا      ایتمیش  اوغلونگ  گئنه گلد   قاباغا      

 نده  وئیالن دیرۆکی غم چؤّ آنا کیمین  آل  باشینی   قوجاغا       تا  بیلنگ               

دؤرد  –:بو قس ده قاّیق خسروالر تکین ،بیر قوشماینان ایرالنیر کی سچیمی )دؤرد  زارینجی خسرو -  

 (2 -0 -2 -2 -0 -8چیم اینن بئله اویوشویر : ). بو قّس ،سچ( اوالۆا –

 سان :     گچمیش  عومرونگ خاطره سی دیریلد        یاشلی  گؤزّر   قاباغینا    سریلد            



 ره ییم   وار    کسدن   یوروّدو      گلدیم   سنینگ  آیاغینگا باش تؤکمۆزار   ا                       

آما بوسچیمینن هر قوشما گئدن ر.ۆچ(دۆا –دؤرد  –قوشماسی نینگ سچیمی )دؤرد :گئدن آغیرائل  -     

 چ(اوّویر.ۆا –ایکّی،ایکّی  –آغیر ائل قّسینه ایرالنا،سچیم خورد اوّوب و)دؤرد 

 بایرامید    داشدا بوّبول  چیلرد        چا  کمینده    کؤرپه قوّزو    ملرد       سان :          

 غم بیلمه ین  اوشاقالرینگ  یاد اوّسون         ائل آناسی     باالسینی      بئلرد                         

گلنده ،ده  چ( اوالسی دیر . بو سچیم قّسهۆا –دؤرد  –بو قّسینگ قوشماسی سچیمی )دؤرد : تونوبیس –  

 چ(اوّویر.ۆا –دؤرد  – چ،بیرۆیشیلیر و )ا

 سان :  گئدن  یوخدور   ناما یازام   ائل ّره        قضا ایشی  منی ساّیب  چؤل ّره        

 آخ چکه رم گؤز تیکه رم یول الرا         جان وئرمیرم اینتیظاریم  وار منیم                

 )فمد بهرنگی(                                                                                                     

ر.بو سچیم ۆچ(دۆا –دؤرد  –چوخ یاخین دیر . قوشماسی سچیمی )دؤرد  :بو قّس  بیسوتونا نیگار داغی –

یئّد   – چ،بیرۆآما ائنیمیینده ده یشیلیر و )ایر،نیگارداغی قّسی اینن ایرالناندا ،باشالماسی فرق ائدم

 (اوّویر.نیگارداغی قّسی نینگ اؤزدش قوشما واریدیر .

 نمز   یار داغی ۆجه دیر      هرنه باخسام   هئچ گؤرۆسان :    نیگار داغی هامی داغدان ا         

                   ..........................................        ........................................ 

 جه  داغ اوّور       یار سینه سی   جّنت  اوّور    باغ اوّور ۆجه اۆقارشیمیزدا    ا                   

 اغ  اوّور       هئچ  ساغ  اوّماز سینه م ده کی یار داغی نئّچه پیلته  قوسام یارام  س                   

 سته     قاّخارامۆیاراّی یام   اؤز اووراما    باخارام         قانات چاّدام   آرخام  ا                  

 غی ندن قورخارام        اؤّم   قاال    بیر  ناکسه     یار     داۆماحمود دئیر من او گ                 

 چ( اوال، بوقّسینن اویغون دور .ۆا –دؤرد  –هر قوشما کی سچیمی)دؤرد  : حئیدر  –  

 قایانینگ  باشینا        بیر  باخایدیم    گچمیشینه  یاشینا  -بیر چیخایدیم  دام سان :              

 بیر گؤره یدیم نه ّر گلمیش   باشینا        بیر  بیله یدیم آیریلیغی کیم ساّیب                     

            )استاد شهریار(                                                                                        



 –چ ۆا –چ ۆ،کی ایرالناندا خورداالنیر و )ادیربئش( –چ ۆا –چ ۆ: بو قّسینگ  سچیمی )ا معفوم  -

 چ،ایکّی( اوّویر.ۆا

 ندن   قورخارام   قوپا قییامت      یئل اسه    تئل ّرینگ   پریشان اوال ۆسان :       او گ    

بئش(اوال .بو سچیم حسین  –چ ۆا –چ ۆ:بو قّسیه بیر قوشما اویغون دور کی سچیمی)ا حسینقلی خانی – 

چ( اوّویر .الزیم دیر دئییله کی : هر ۆایکّی،ا –چ ۆا –چ ۆقلی خانی قّسی اینن ایرالناندا خورداالنیر و )ا

،قّسینگ آیریقسی ّیگینا باغلی دیر .بو کوتاّیگی -سچیمینگ آراسینا تحریر گلیر ،کی تحریرینگ اوزون

 چ( سچیمینن ده  اویوشویر .ۆا –دؤرد  –کی)دؤرد قّسینگ آیریقسی ّیگی قاّیق قسلردن بو دور 

  (0-8-8)الّه زارّی دیر     ۆزۆقار ا   جه دیر   باشی قارّی دیر       اینانما ۆسان : داغی کی  ا     

     ( 8-4-4)هیجران قار   تئل ده چکمیش کمنده        سهنده     رشی گلمیشاق   بیزیم ائل ّر            

 ر،کی سچیمینن اویوشماگیۆ( د8 -4 -4بو قّسینگ قوشماسی سچیمی ) : ال قره – 

 (8 -2 -2 -2 -2بئله دیر : باشالما و باشالما : )  

              

 4اینن ایرالناندا،خورداالنیر و) (اوالسی دیر .بو سچیم بوزداغ قّسی8-4-4:بو قّسینگ سچیمی )بوزداغ  – 

  اوّویر. (0-2 -2 -2-

 هیجرانا    - -وئرمز درد  ایتن   یوسوف    داها   گلمز     کنعانا       داها پایان   سان :          

 داش  - -مات اوّموشام  ائّریممیش  داغ     بو درد  کی  تؤکر گؤزدن  قانلی یاش                   

،کی بو باباپیر سارویی دان دیر  مواّل  .بو قوشماالر دا ائله (یرکی باباپیر سارویی یا نسبت وئریل*)هومایونی –

 (دیر.0-8-8قّسینن ایرالنیر. سچیمی)

 قاّینان   و  قیل  اینن  فحبت آّچی            خییاّینان خوش   گچیردمدیم   دم  بیر        

 خییاّینان           عومرا باخ  گؤرنیجه  بی توخار گئدرجوانلیک   سیویشد   کج            

 چیراغی   ایگید   اغی           همیشه     یانماد علی بابا    دئیر    بیلیرم       س        

 منیم ظاهر  عومروم  آشیکار   گئدر   بو  باغی          آخیرفلک   خزان   ائدر          

 –نده بیر "تفنیف"واردیر کی قوشما ۆکؤچ ائیوز : کوراوغلو قسلرینینگ بیریسی دیر .بو قّسینگ اؤز -

 -0 -4النیر و )ر.بو سچیم، کؤچ ائیوز قّسینه گلنده، خورداۆ( د8-4-4آساناک دیر.قوشما سچیمی)-گیرایلی



ر،کی ۆ(د8-4،کی قّسه گلنده خورداالنمیر .آساناک سچیمی )(دیر 4-4اوّویر. گیرایلی سچیمی)(0-2 -8

آساناک  کؤچ ائیوز قّسینده  –ر .الزیم دیر دئییله کی :گیرایلی اوّوی(2  -0 -4قّسه گلنده خورداالنیر و)

  دؤنمه دیرّر .

 قار قاّماد   ائّرید  م قّرید       قوزا  الردا ۆقّرید  ها  دّی گؤینسان :                  

 )دؤنمه(کؤچ  ائیوزیم ها  کؤچ       بئشه  خزان اوّدو کاروان  یئرید                     

 )دؤنمه(هاااا  ال مشعلیم ها  کؤچ                                                                  

 )دؤنمه(کؤچ  ائیوزیم  بیچ ائیوزیم            تور  دوالناک   باغالر                            

 )دؤنمه(تا  آشاک  داغالر   ن گئّد   کؤّگه دوالند             کؤچ ۆگ                        

 بو قّسینگ اؤزدش قوشما وار  دیر ، کی سچیمی کوراوغلو قسلرینینگ بیر  دیر . ائیوزیم : -

ما فور (دیر. بو سچیم ،ائیوزیم قّسی اینن ایرالناندا،چون کی تکرار اوّویر ،ده یشیلیروبو8-8-0)

 .(0 -4 -8 -8چیخیر:)

 شم ۆم ائیله میشم کیمدن گؤرمۆشم         اؤزۆگؤرم - -آ جه داغ باشیندا  ۆسان :      ا      

 خان ائیوز دردیندن  ابدال اوّموشام         داغالر هامسی جوشا  گلر ائوزیم                   

(   8-4-4نده بیر تفنیف واردیر،کی سچیمی )ۆافلی قسلریندن دیر .بو قّسینگ اؤز-کرم : بو قّس کرم - 

( 8-3( وائنمه سی ده)8-2-6قّسی اینن ایرالناندا،باشالماسی بو فورما چیخیر:) کرم،ر . بو سچیم ۆد

 اوّویر .

  نیج اوّدو   ائل ّر   قونان   داغ       دامانینگا    قارّی   بوز دومانلی  سان :   باشی پارا        

 اوزاق یول الر نیج اوّدو  گئدن داّیندان       افلیم   من ده  ائیله د  افلیم کؤچ                  

 قارشی میزدا آرزیرومونگ داغی دیر       قووم و قارداش هامی بیزدن  یاغی دیر                 

 ل ّلمۆش   آغالماگینگ  چاغی دیر       دانیش  ّلم    دیل ّش   ّلم      گۆّلم اؤّم                 

نده بیر قوشما واردیر کی ۆفنم تویو :قریب و فنم قسلرینینگ بیر ، فنم تویو دور .بو قّسینگ اؤز –

 ر ، کی قّسینن اویغون دور.ۆ(د8 – 4 – 4سچیمی )

 م یادالر    دیلینهۆشدۆبیر سررسال   میشام اوروم    ائلینه         یاراّیندن      د   سان :          

 م خّیاط اوّدوم     بیچدیم ده گلدیمۆطلس پارچا   الردان اینچه   بئلینه        اؤزا                    



 بویونا       قامتینه       قوربانام   من  ونگ   فنم گله    اویونا        ساز  توت                    

 گچدیم ده گلدیم ماّیمدان   موّکومدان   شاه فنمینگ   تویونا            بنده قریب                   

                                           ***         ***           *** 

 

 

 

 

 قوشا دایاق قوشماالر:

 

 (8 -4 -4)سچیمی:جئیران  گله ید !                                    

 اوالید    باغا   رئیحان   گله ید  یاز اّیندن          خزان  -و -جوور  جانیم   چیخد  

 روان   گله ید    - -ستان         بو چمنه    سروۆّۆباهار    اوّوب     آچیالید      گ

 ستمدن   ائیله د      ویران   یئر    چرخ        تعجیل  ائدمه  بیر دم  آّسا  یئر  چرخ 

 مردان گله ید  - -عرفه یه شاهز ایل دوالناید  گئر  چرخ         بیر ۆمینگ دؤرد ا

 شام   گچه ید    هیجر   ائته ید     پایانا          یانیق  باغریم   غمدن  اوّدو   ویرانا

 ایتن    یوسوف    بیر   گله ید      کنعانا          فریادیما    فاحب زمان     گله ید  

 بو  هیجراندان  جانیم    یاند   دیل یاند            اؤّکه  یاند   مأوا یاند  ائل  یاند  

 ل یاند            سونبول  تئلین آچیب  افشان  گله ید  ۆباهار  یاند     چمن   یاند   گ

 

 ائل ّره           گئنه   سونام   دوالناید    گؤل ّره   یئلی  بیر اسه ید     بیرّیک

 ل ّره           یاز  اوالید   چؤّه  جئیران  گله ید ۆشئیدا   بوّبول   بیر قوناید  گ



 جانیم   عذابی  ۆندن   گؤردۆروزوگاردان چکمیش عومروم عتابی           ازل  گ

 شوم  فلکینگ    یازقی   یازان کیتابی           دؤنه ید  بیر  ورق دووران گله ید   

 ائل   دردیندن  سان کی  ماتم سرادیر باغریم   یارادیر              سنی  تار   ده یمه

 جه    داغالر  آرادیر         ۆبیزدن   یارا  ا                             

 دردیمه  دارمان  گله ید    ۆزۆآ   ا                             

 

 

 (8 -4 -4)سچیمی :  غده وره چا                                          

 مه  قان  فلک ۆفلک   آیریلیقدان   "گریانام"             چرخدن  اه ییل  بیر سؤز - -چرخ

 ائیله میشنگ      جیگربندیم    قان فلک               "محنت" چکیب  ستمینگدن  حئیرانام 

      ساّدینگ    بایغی   دامینا مئی تؤکمه دینگ مئی ایچنلر جامینا               الچین ّر

 وار   چاغدا گزدینگ نامرد کامینا                بیر ده    بیزیم   کامیمیزا    دؤن  فلک

 فّیاد  اوّوب  تؤکمه  الچین باّینی                اوخا   تیکمه   جئیران الرینگ  خاّینی  

 "غم"چکممیش بیلمنگ عاشیق حاّینی             اینانمیرانگ  عیش  اوتوندان  یان فلک 

 شۆّمۆزۆش               جئیرانیدیم  جانیم  چؤل دن  اۆّمۆزۆسونا ییدیم  باّیم  گؤّدن ا

 ش               گل   منیم نن   آیریلیقدان   یان   فلک ۆّمۆزۆّدن  اۆبوّبوّودوم  اّیم گ

 ّزاراۆ"طبیب"دارمان ائدمز  بیمارا               شئیدا  بوّبول  داها  قونماز   گداها  

                        

 شرارا             چکیر    دؤشدن  ناالم  - - آه                          

 ش سان فلکۆشمۆگؤزیاشیمدان یوال د                           

 



 حبیب خان گرگین پور و طهمورث خان کشکوّی ماتمینده : –حاج محمدحسین کیانی 

 (0 -8 -8) سچیمی : چ الچین ۆا                                

 ّزاریم آغالر ۆّر گۆچدۆآغیر ائل نغمه سی یاسا دوالند       بوّبول الر ا

 ره گلر داغلی دیر داغالریم آغالرۆیاناقالر ماتمدن قانا بویاند         ا

 قاشقایی باشیندان یامان سئل گچد        ۆچدۆی الچینالر داغالردان اآّیج

 م سی تاریم آغالر ۆرۆسنتوروم  چؤگ    ۆطهمورث خان ائل ّردن کؤچد –کیانی 

 ستان ییغیلد  چایالر چمیندن        حبیب خان داغیندان ائل ماتمیندن ۆّۆگ

 ناّی د  بیسوتون فرهاد غمیندن         ماحمودونگ  دردیندن نیگاریم آغالر 

 آغیر ائل  زارینجی معفوم چاّینماز      کیانی الیالسی  تارا ساّینماز 

 یاراالر بیتیشمز دردیم ساغ اوّماز        فمفامینگ  هیجریندن افشاریم آغالر

 گلر تاب ائدمز ماتم چاغینی ره ۆگؤزل جان یاد ائّد  جّنت باغینی         ا

 کیم چاالر کیم  دئیر نیگار داغینی        ال  چینار غمیندن چیناریم آغالر 

 ایکّی شهپر   ایکّی داغ بیر جانا ووردو نیشتر        سیندیرد   الچینینگ 

 حیدر       جنگناما ده وره دیر طوهماریم آغالر  –یاش تؤکر ناّی یار معفوم 

 ستان اوّماز ۆّۆبازینی اووالدان اوّماز          تاالنمیش باغچاالر گره گلر ۆا

 اویان ائل  دردیمیز هئچ دارمان اوّماز       قره قیش دوالنمیش باهاریم آغالر 

 بو نیجه ماتم دیر دوالند  بیزه            اینانمام داهی یول گئده تبریزه 

 رکوها قیش گلمیش چاهماریم آغالر داغالر بو نه قاردیر کی یاغمیش سیزه      چا

 کیانی  ۆطهمورپ خان ماتمی ائّریدر جانی         افلی سی داّی چاز  کؤچد

 ش باغریما غمخواریم آغالر ۆگئدمیشلر تاپاالر ناز حبیب خانی           غم چؤکم

 سته ائل ّر آغالسین      نواسیز  غوبارّی چؤل ّر آغالسین ۆیاز چاغی کؤچ ا



 ل ّر آغالسین      ۆگ  پوزوّموش  باغچادا                   

 ّزاریم آغالر ۆماتمدن   سوغوّموش  گ                   

 

ش کیم قوالق کسمیش(.من ۆرمۆگؤت ۆ)ائلیمینگ باشیندان ماتام بو ایشده   کیم بؤرکشته شعرینده دئمیشد :یچشمه   ر ،ائل شاعر  ارسالن میرزایی

 جوغابیندا یازدیم:بوقوشمایی  

 (0 -8 -8سچیمی:)ارسالن!                                       

 نگ من قوالق کسدیم ۆردۆگؤت ۆارسالن!  مات اوّما ائلینگ  باشیندان       سن بؤرک

 م  یئّد    داغ کسدیم ۆردۆفیرز آیاق  گؤت یوّداشلیک سه وره یوّونگ داشیندان       

 م    ائلیمی    توتدوم    یاسینی   ۆردۆاؤّد  من   خاّی  قویاندا    ائل   آرخاسینی      

 شمن   داسینی         چیلوار   تنخادان  بیر دوواق   کسدیم ۆتورمادیم  سیندیرم  د

 شمن   قّسینه ۆنده   اوینایان   دۆناخلف   اوغوّجوق   چکمز   پسینه         دار  گ

 اوالرد   قیزقلعه سینه          نعره ّی  قافالندان من جئیناق  کسدیم کیم  حریف 

 اویان ائل قس ده   یوخ چارا  ائلی  کی  دیل  یوخو  آخیر   نرسده          نه فایدا 

 قارقاالر   اؤتمگده   الچین    قرسده         ترالنالر  یوّونو  سول و ساغ  کسدیم

 بیلمزد          هئچ الچین بو سودان ایچه   بیلمزد چه ۆهئچ قاجور بو گؤیده  ا

  کرگدن بو  چا   دان گچه بیلمزد           بو چایینگ باشیندان من بوالق کسدیم 

 تبرّی  باغبانالر  کسد  ّر   باغی          پئس   هلئی ّد  ّر   هلئیگان  داغی

 وّدوم پئس چاپاق کسدیمکور گؤز ا -ن باتان چاغ ائلینگ آغشامی چاغی      باخارۆگ

 ک داّداۆهئچ یوّداش بیلمد   یوّداش نه حاّدا        یول داشلی جان یار  آغیر ا

 تا جانیم  باشدا  وار  باشیم  بو  یوّدا        فیکر ائدمه بو یوّدان من آیاق کسدیم 

 م ارسالن !  دانیشما   سانجیالر یارام         یوّوم  یوخ کیمسه یه بیر جار آپارا

 اووچو من ایند  گؤریوّسوزشیکارام        آّیجی الچین دان من  دیرناق کسدیم 



 ن کی الل اوّدوم دیلی الیالدیم         آرخایی   طایرایی   ائلی   الیالدیمۆاو گ

 ز بویناق کسدیم ۆاوغرادیم  بیر  سئله  یوّو   الیالدیم         بیر گودارگچممیش ا

 

 

م ده دایاق آرخاج بیر کرز ایشلنمیش. بو قوشمادا دایاق).....ا ۆزۆاّول کی ایکّی د :الریاّخی دایاق قوشما 

 دیر آماقویمازالر( دیر. 

 ( 0 -8 -8)سچیمی:آما قویمازالر!                                    

 مدهۆمده        آرمانلی  بیر "جمله" یوخدور  سؤزۆم  اؤزۆگیله یلیک  واریم دیر اؤز

 مده         بیر  گؤزل    سونا  دیر  آما  قویمازالرۆّرده  کوربایقوش  منیم گؤزچؤل 

 قویمازالر  قوّروموش  گؤّه   آغالیام         سووروخموش  سراسیز   ائله   آغالیام  

 گؤزیاشیم     دریا دیر   آما   قویمازالر         نده    بئله  آغالیام ۆایسته سم   هر  گ

 "حقیقت" گؤرن گؤزّره          ایشیقدن    دانیشان    یاشیل    سؤزّرهبیر باخینگ 

 نیا دیر آما  قویماز الر ۆنیا  خوش  دۆزّره          دۆدؤشده  کی  دیلک ّر  گلسه  ا

 یاشیمدا           ایمیدیم   یوخ   داهی   اؤز یوّداشیمدا    فریادیم    گؤزّردن  آخان 

 ستان   برپا دیر   آما  قویماز الرۆّۆگ         یم  باشیمدا  ایشلنسه  فیکر   کی   من

 ایالنالر-بیردن قاچمازالر  یارپوز-بیر           آچانالرن ۆحقیقت  گؤز  حق گؤرسه

 ل  آچان  باغچا دیر  آما  قویمازالر ۆشورازار چؤل ّرده  سار  تیکانالر           گ

 لر اوخونو  باغریما  تاخساکۆرپۆباخسا             ک یئریشلی جئیرانیم قرشی دن

 باخیشلی  مارل تک بیرجه قیباخسا                                   

 نیا دیر  آما  قویمازالرۆبیر   د  ۆاؤز                           

 

 



 

 

 

 

زمه ۆا ،ایشلنممیش اوالاون بیر هئجه ّی شعرّر ،کی سونوندا ، دایاق آرخاج زمه قوشماالر:ۆا -

قوشا آرخاجالر  بیر اوال  -یر . قوشماالر کی قوشاۆنۆیئره بؤّ چۆر اقوشما سؤیلنیر. بو قوشماال

  ا قوشمادیر. ،قوش

ک بئش ۆنیر. بو فورم قوشماالردا هر بؤّآدال "تا  بئش" ه قوشماالرینگ بیر نومراسی داها زمۆا

 وار  "بئش تا "آدالنیر. حیدرباباسی و ..........هریارینگ سان : استاد ش ر،ۆم دۆزۆتا  د

آرخاج  آیر  م ده بیرۆزۆچ باشداکی بیر آرخاج و ایکّی سونداکی تا  دۆمدن اۆزۆبئش تا  د

 ایشلنیر.

 

 

 

 

 زمه قوشماالرینگ قوشاسی:(ۆ)ا

 

 (0 -8 -8 :)سچیمیالچین یوّو                                      

 

 تورپاغا –ّه ۆسئل  بیر یانیم  اّوو          گؤزّریم قوماشیر کبیر یانیم  خّره  

 اوراغا –میش بیخچی ائد ال انا اوینار         ّته بانچینار دا باش اه یمیش هر ی

 

 رن اوّماز بیر کور قیمیشیقه ۆفۆنرس ّر دؤشلرده حبس اوّموش آما           ه

 گلم ایشیغه    واریم دیر  نتیظار گئجه دیر گئجه اینن ساواشمامیشام            ای

 

 گؤرمز  ۆبیر  یانیم   اژدها   بیر   یانیم   یوها         قرنگی  دوالنمیش  گؤز گؤز

 ن چه ویرمز   ۆزۆن گؤرمگه اۆره ک  یخه یه        آ  و گۆچنگه یی گچیردمیش ا

 

 باش اوّورنلر آ  و ایل         ایل ّر ده  گچرّر  عومور ۆن اوّور گۆّحظه ّر گ

 بیر  مرهم  قومیراک  آزمیش یارایا          بو عومرونگ امگی  قانلی یاش اوّور 

 

 نیایا   گلمیشم    نه دن           بیلمیشم   گلمدیم    گه وم     دوداغیۆبیلمدیم    د



 بو تورپاق  سریلمیش آیاقالر ایچین           گلمدیم     سوورام    باشا   تورپاغی  

 

 یوّداش!  یانینگدا   دیلیم  قیّسادیر        بیر  ایشیق   ساّمادیم  ائل   اوجاغینا آ  

 سوغوّموش تورپاغا بیر دان اکممیش        اینتیظار   قاّمیشام    باهار    چاغینا

 

 ائلیمیز   بیزّر   دایاق  ائدمیش سه         گئد گئدیش  چاغی دیر قاالن ده ییل دیر 

 ماز   آغجا قووق دان         آتاالر   سؤزّر     یاالن     ده ییل دیرآسیالن   قاپیش

 

 چمگه  بیر قانات چاّدامۆم  اۆبیر یانیم اوچوروم بیر یانیم   قه یه          من  اؤز

 م  الچین دان بیر  ایلهام آّدام ۆاوّورکی   قارداشیم  منی  سمه یه          من  اؤز

 

 

 

 

                                 

 

 

 ( 0 -8 -8)سچیمی: مۆردۆچیراغی سؤند                          

 

 آیاق باسمیشانگ بیزیم گؤزّره  م  کیمسه  بیلمیه          سن ۆردۆچیراغی  سؤند 

 هر تاال  تئلینگدن بیر جان آسمیشانگ         نگ   چیراغی ۆزۆعاّمه   بلّی دیر  ا

 

 م کیمسه  گؤرمیه           سن"مّنت" قویموشانگ گلمیشنگ بیزه  ۆردۆچیراغی  سؤند

 کیپریک ّر فف چکیب گؤز قاباغینا           ائله سان  قیزیل باش   گلمیش  تبریزه 

 

 نگ چیراغی        عاشیقالر  یوّونا  ایشیق  ساّمیش دیر  ۆزۆّسه اۆمینگ چیراق سؤن

 سته         هر تارا بیر منفور  داردا قاّمیش دیر ۆیاناقالر   اافسیلمیش   سار  تئل   

 



 سته           ائله سان باسمیش دیر دومان گؤ  باغی ۆافسیلمیش   سار  تئل  یاناقالر  ا 

 نگ  یاناغی ۆزۆن اۆنه           بیر آ  دیر بیر ده گۆگ –من داها  بورونماز  بوینوم آ    

 

                                          

 

      (0 -8 -8)سچیمی: بیر مثل                                            

 هئچ  یاتان  داّیندان  قاخان اوّماسین      م      ۆّۆگ  ناز   ائشید  وار  ائلده  مثل  بیر 

  اوّماسینشمن ده گؤز یاشی آخان ۆد           نه بوّدوک مینگ قرین قانلی یاشالردان 

 شمنه دوغرو  یول دوسالرا  ساغلیق ۆره گده  بیر دیلک     واریم دیر  منیم            دۆا

 آناالر    باشیندا    یاشیل    چارغاد دان            بیر  تیریش  سه میشم  ائله  بایداق ّیق  

 

 

 (0 -8 -8)سچیمی :اوچوروم                                         

 اوچوروم قانلی یاش یوخسول ّوک آجلیک         بو منیم  دیرّیگیم یوّوم یوالغیم 

 جان چکمک آدینی قویموشاک دیرّیک          اژدها سول یانیم یوها دیر ساغیم 

 آّمیشالر اّیمدن نازّی دیلیمی           دیلیم یوخ چیغیرم دیلیم وا  دیلیم 

 آییلماز یاتاق دان ائلیم وا  ائلیم    غیرلتیم داغیدمیش آغیر ائلیمی       

 یوّسوزالر توتموشالر یوّو مئیدانی       یول بیلن کیمسه یه مئیدان دار اوّموش 

 بیخچی ّر مئیداندار اوّموش  –ّشن ده بیر سویوز باغدا       اوراق الر ۆبیر سوّموش گ

 کیمسه کی دانیشمیر آّماز حّقینی         آّساالر دیلیمی دانیشا بیلمم 

 نمز قیلیج دیر     کوتاّسا قیلیجیم چاّیشا بیلمم ۆدیل بیزه سان کی بیر س



 جیسارت ّی ائل       کسدیلر دیلینگی نه دن یاتمیشانگ  ۆنۆشگۆآ  غیرت د

 انا   چنه  ساتمیشانگ!پیر آناالر ساخالدان دیلی       مرسی یه   مام- -کور

 من ده بیر اوّوسام سان عرب سان روس       پس نه دن اوخویوب  یازا بیلمنم !

 نیا دیلینن الل اوّوب قاّدیم           نیج اوّموش  دردیمه دارمان قیلمنم !ۆبیر د

 جوغرافیامی         پوزدوالر قاشقایی ویالیتینی   آّدیالر دیلیمی 

 آّمیش دیر         ایند  من وئرسیم غرامتینی ! کاپیتان جانینی آیاز

 من آتام نامرده معنا وئرممیش          غرلتی بئسلدمز غیرت اوغالنی 

 شمنه فوّت اوغالنی ۆشمن دیر بیزه        باج وئرمز دۆدیلیمی پوزدوران د

 واردیر آنگالیا کیم واردیر سئزه  مم یاشینی           کیۆبیرسیلن اوّماد  گؤز

 آغ گلد  مّریخ ده           گلد  بو شعرینن سؤز قوشدو سؤزه ۆاید بیر گؤینش

 قو  تا بو سؤزّر  ائشیدمه یه ّر         یازدام تا فریادیم قاال تاریخا 

 داریخا ۆل آچیلد        شاید بیر سئرچه نینگ گؤینۆشاید بیر قومالقدان بیر گ

 "نکبت"دن چیخمگی "هیهات"دیر"هیهات"ائلی کی دیلینی یازماز اوخوماز          

 ن       بیر حمد و بیر سوره  بیر اوزاق "فلوات"ۆدیلی یوخ ائل ّره واجب دیر بؤگ

 

 

 (0 -8 -8)بئلنه                                            

 باش وئرینگ بیر بیره آغالشاک ائلیم          ائل ایچین آغالشان گؤزّر وار اوّسون

 نیا دار اوّسون ۆندن قچنه دۆنگه هر نه وار سنده          اؤزۆوئر اؤزآرخا 

 سن گلنگ من گلم بیز اوّداک قارداش!       دال وئرسه ک  بیر بیره داغالر ده وریلر 

 ّه چه وریلر ۆشر          موغیالن چؤل ّرده گۆدامچاالر سان اوالر سئل یوال د



 نیا دووروندان ۆپوزوّماز محو اوّماز د       ز قرین یاشامیش ائل سه یسان ایله   ۆا

 نمه جووروندان ۆره ک  ترپدمه          ظاّیمدا بقا یوخ سۆآ  غیرت اوغالنی ا

 مدن ایراق اوّموشام ۆره گیم بیلمز کیمسه دن         یورناغام اؤزۆیوسانمیش ا

 ّموشام نده        سان آغاج بیخچی یه آیاق اوۆّشن بئسلنمیش اوراق دؤشۆبیر گ

 ّه ۆنیا گۆمسن تا دۆّۆم سن گۆّۆیاش منه پایالنمیش قو  من آغالیام        گ

 ّه ۆنیا گۆعومروموز باش اوّسا ائل ّر یوّوندا      بئسله رک  بیر چیمن تا د

 مدن یوّداش! بودانمام ۆتانیمیش بیلمیشم کیمم         هئچ زامان اؤز ۆمۆاؤز

 ر      هر شمعینگ اوتوندان آّیشیب یانمامائل عیشقی جانیما اّوو ساّمیش دی

 شر ۆباش وئرینگ بیر بیره آغالشاک ائلیم      آغالساک بئلنه سئل یوال د

 شر ۆآناالر ساغلیگا نّنی ترپدسه            بئسلنر بیر آغیر ائل یوال د

 

 

کی دایاق آرخاج  زمه قوشما ائله کی آدیندان بلّی دیر ،اون بیر هئجه ّی شعرّر دیرۆبئش تا  الر : ا

نگ آرخاجی اؤزدش دیر.بو نومرا قوشماالر قاشقایی ادبیاتیندا ، ۆگۆزمه قوشمادا هر بؤّۆیوخالر  دیر. ا

 قوشا بیر بیر تکین دیر.  –م ّرینگ آرخاجی قوشا ۆزۆیر. قوشا قوشماالر کی ، دۆنۆایکّی یئره بؤّ

رک ادبیاتیندا بو  ۆک یارانیر. تۆبیر بؤّ  ،قوشمادانم ۆزۆآما بئش تا  الر ، آدیندان بلّی دیر کی ،بئش تا  د

سانلی - -نیاسینینگ  آدۆرک دۆحیدربابا یا سالم دیر کی ،ت: سیوشما  چوخ تانیش دیر. بیر "نمونه فورم ق

 شاعر  استاد محمدحسین شهریاردان یادگار قاّمیش.

  یئلینن چه یدیم بو چیرپینن ۆسان:       بیر ا

 سئلیننباغالشایدیم ئاغدان آشان               

 ائلیننشن   ۆآغالشایدیم  اوزاق  د            

   ساّد بیر  گؤره یدیم  آیریلیغی  کیم                                               

          قاّد اؤّکه میزدن کیم قیریلد   کیم                                               



 )استاد شهریار(                                                                     

 

ش دینا داغیینان (منفور ۆمیش دیر ،کی  )گؤره "مجموعه" حیدر بابا تکین یاراشقاشقایی ادبیاتیندا، نئچّ 

،وار  سی بئش تا  بو مکتوبدا شعرّر و )یتیم یال(  شاه محمد  دن ، )اوزاق یول( ارسالن میرزایی دان

  .آدالنیر

 

 (8 -4 -4) سچیمی: یتیم یال                             

 ره ک ّردن قازیلماز         ۆ"غم"تیکانی ا

 بیزه شادّیق سرنویشتی یازیلماز 

 مثل دیر کی هئچ یازیالن پوزوّماز 

 گره ک  منیم یازقیم بئله یازیلد                               

 یازیلد   دیله  دیلدن   غمناماسی                             

 نلریمیز    یامان   دیر ۆآیریلیق دان     گ

  داشالر دوماندیر  -یول اوزاق دیر داغالر

 دؤن گئر  باخ گؤر نه آخیرزامان دیر!

 ره گیم ۆآیریلیق دان   باتمیش قانا  ا                                      

 *ره گیم(ۆ)پرواز  ائیلر  هشترخانا  ا                                      

 گچمیش دیر     ۆنۆیتیم یاّیم   شادّیق   گ

 رۆش دۆچمۆقوشو داغالریمدان اترالن 

 ر ۆش دۆائل ّر منی یوردا قویوب کؤچم

 یی   یادا  ساّیب   آغالرام  *آغ چشمه                                     

 ره ک ّر  داغالرامۆگؤرممیش ا  غم                                    



 آند  ایچمیشم   آغیر  ائلینگ   باشینا 

 داشینا - -قوربان اوّسون جانیم داغ

 باخان   اوّسا     تاریخینا     یاشینا

 جلمیش دیر  دار باشی ۆبیزیم باشدان ا                                  

 شک  تا ساغ اوال  یارباشیۆبیز  اؤّم                                  

 نه  بایراما  شادّیق ائده اوشاقالر 

 مسنه  دوداقالر ۆّۆنلره  گۆنه  گ

 نه  ایمیده  ایشیق ساال اوجاقالر 

 یتیم یاّیم   ایشیق   گؤرمم   اوجاغینگ                                                         

 یاتاق  ائدمیش بایغی سنینگ قوجاغینگ                             

 ن باتیبان قورد قاشالرا چاتمیشالر ۆگ

 دویماز  دیشلر قانا باتمیشالر –ایچر 

 کیمسه ّر کی عقلی باشدان آتمیشالر 

 ن دن  آّسیمانی   سویارالرۆآ  و گ                             

 یئرینه بیر  دانگ اوّدوزو قویارالر                              

 کاس گؤرسدن دیاردان  ال یویاسینگ 

 دانیشیرالر مزاردان دیرّیک  چاغی 

 آغاجی سر آپارمیش چیناردان *خرک

 نه چاتمیش دیر ۆّگر آ  و گۆگلمیش ا                                

 بو  اورتادا  منیم  بختیم   یاتمیش دیر                                 

  ۆمۆسؤز    آنگالرانگ  سن      یتیم یاّیم  



 ۆمۆگؤز  اؤز  چاخاردمیش  بورماغیم  اؤز

 ۆمۆبیلمم      نه دن       الیالمیشام     اؤز

 وربوالق الر  جوشدو سرین چا  اوّدو ک                                

 نیادان  بیزه  دارّیق  پا  اوّدوۆگئنگ  د                                

 

 کیمسه  یوخدور بیرفیکر ائده بیزّره 

 زّره ۆبلکم    گله    باشداکی الر    ا

 نه  سؤیله یم   ائل  غمیندن  سیزّره

 اؤز  ایچیمده   قاّمیشام   م ۆمن کی  اؤز                              

 آّمیشام   *غونچا  وئریب  سار  سوّماز                              

 خلق ایچینده چاّینان سؤز  راز اوّماز 

 مدن  آز اوّماز ۆاینتیظارام   غم  کؤیل

 نن یاز اوّماز ۆّۆکیم دئمیش دیر بیر گ

 ر گلسه   یاز اوالر م   اگۆّۆمنیم  گ                               

 سئیالن قوشو* قاناد چاالر باز اوالر                                

 کورقیمیشیق   دیرچلیبن   آ   اوّدو

 کؤّگه سینده بیر "ظلمت" پا  اوّدو 

 بیزیم  بایرام   قیشلرینن   تا  اوّدو 

 اینانمیرام   بیزه   شادّیق   پایالنا                              

 آّسیمانیم      اوّدوزالنا      آیالنا                                

 ۆّدۆیارپاق الر تؤک -لۆخزان اسد  گ



 ۆّدۆکۆآیریلیق دان  سینمیش   بئلیم   ب

 آغیر  ائلیم    یوّدان    یوال    اکیلد  

 م  اه و   شاد  اوّماز ۆیتیم یاّیم گؤین                                 

 ائل  یوّونا  اؤّن ّردن    یاد  اوّماز                                  

 

 ّر ۆمحّبتینگ   کاروانالر     کؤچد

 اکینچی ّر     اکینلر        بیچدیلر 

 خرمن  ائدیب دان  ساماندان سچدیلر 

 بیز  قاّمیشاک  خاّی جووال  قارنی  آج                                 

 ر  کی   تیلکی  شئردن آال  باج ۆم دۆاؤّ                                

 قاّما جئیران سن کی مأوانگ چؤّده دیر 

 قاالنالرا   هامی    زنجیر   قوّدا   دیر

 یوّدا  دیر   ۆسیز   تار    دینا   گؤز

 نگ ائلدن قاّمایینگ ۆقونان ائل ّر کؤچ                                  

 محّبت سیز   اوّمایینگ کیمین   بیزّر                                   

 قره قیشلر    باشیمیزدان     کؤچنده 

 چنده ۆدورنا گؤیده  فف باغالییب ا

 یتیم یاّیم    ائیناق  ائل ّر    کؤچنده

 شمم گؤزل ّرینگ یادینا ۆهر نه  د                                

 سالم اوّسون  قشقایی نینگ آدینا                                  

 گؤزل  بایرام   قاریشاندا   سیجاغا 



 ایتمیش اوغلونگ گئنه گلد  قاباغا

 آنا   تکین   آل   باشینی   قوجاغا

 نده  وئیالن دیر ۆتا بیلنگ  کی غم چؤّ                               

 سندن آیر   دیرّیک اونا  زیندان دیر                                

 

 آه چکه رم   شادّیق  اه وین   ایخه رم

 بو  چؤل ّره     حسرتینن     باخارام 

 یاز یاغیش   تک گؤز یاشیمی آخارام  

 چؤل ّرده کی چیچک ّردن خبر یوخ                                  

 غملی  بوّبول   ناالسیندا    اثر  یوخ                                  

 گچمیش عومرونگ خاطره سی  دیریلد  

 یاشلی    گؤزّر      قاباغینا      سریلد  

 ره گیم   هامی   کسدن   یوروّدو ۆزار  ا

 گلدیم    سنینگ   آیاغینگا    باش   تؤکم                                

 بوین اوّوب یاش تؤکم  -سنینگ اینن قول                               

 قارشیداکی   یل  ایگیدّر   مئیدانی 

 آغ چشمه دیر  تاریخ ائدمیش بیانی

 تورپاق اجنبی ّر آل قانی   - -داش

 کیملر گلیب  بو یول الردان گچد  ّر                                 

 ّرۆکاروانالرینگ  توزو قاّد  کؤچد                                

 یاساق*اوّموش محّبت دن دانیشماک 



 ل ّرینن چاّیشماک ۆشئیدا بوّبول  گ

 یوّداشالر  تانیشدیرماک تانیشماک 

 ر ۆم دۆآاّله بو نه دیرّیک اوّدو اؤّ                               

  اّول  اؤّن   منیم   آغیر  ائلیم دیر                               

 

 ن   کی   سنگر   اوّدوک وطنه ۆبیز   او گ

 ز تنه ۆبیر  تن   اوّدوک    باسیلمادیک    ا

 شمنه ۆافسوس اوردان "فرفت" وئردیک د

 ّر   فوّتی ۆردۆناحق    یئره   اؤّد                                

 آغیر   ائلدن   سیندیردیلر    فوّتی                                

 یتیم یاّیم     نه ّر    گلد      باشالرا 

 یانان  یوخدور  گؤزدن  آخان یاشالرا

 ن کی قورد گلمزد  قاشالراۆیاد او گ

 کؤرپه   قوّزو   آناسینی   امرد                                 

 بوالغ اوتو  چشمه ّرده  چیمرد                                 

 بایرامید   داشدا  بوّبول  چیلرد  

 چا   کمینده   کؤرپه قوّزو ملرد  

 ائل  آناسی    باالسینی     بئلرد  

 غم بیلمه ین اوشاقالرینگ یاد اوّسون                               

 مسنن  دوداقالرینگ  یاد اوّسونۆّۆگ                              

 باشینگا   اوّسون اؤز  آند  ائل آناسی



 یاشینگا   شهۆد م ۆگؤز یوخ   طاقتیم

 جانیم  قوربان  اوّسون  قلم  قاشینگا

 دماوندیم ،  سهندیم  سن  دینام  سن                                   

 جئیرانیم سن ترالنیم سن سونام سن                                 

 

 شم سن بئسلدن سونبوّو ۆمن گؤرم

 ۆّۆمسنر  یاز گۆّۆیارپاق  آچار گ

 منیم   باشیم   داردا   قاّسا آسیلی 

 جان وئرن  دم  دیله  چاّدام  آدینگی                             

 ائل   یانیندا   چاخاردارام    آدینگی                             

 

 یتیم یاّیم        آچیالندا         نوباهار 

 مست   که یلیگلر  داشالرینگدا قاّزیالر 

 قیش  باش اوّوب  یاز بیتنده "الّه زار" 

 ّن ّر     یاد ائیله ۆباشی  داردا  گ                                

 حق دانیشان   اؤّن ّر    یاد ائیله                                 

 باش  قووزا   بیر  آغیر ائلی  سسله  سن 

 تررقه نینگ      تئلین    قانا   ایسال  سن 

 گل غیرت چک بیر کوراوغلو بئسله سن 

 تا   بیر  اوال   یانیق   یئرینگ    یاماغی                                   

 ش  سویوز باغینگ  بوالغیۆخزان گؤرم                                  



 ش اوّدوزوم ۆشمۆایندن بئله سویا  د

 م ۆدرد اّیندن  قو   آغالیا قان گؤز

 م ۆبو نامحرم   اوبا منیم    سئرسؤز

 ها  جار ائدیب دیلدن دیله ساّدیالر                              

 قّسه   ساّیب  هرمجلیسده چاّدیالر                              

 یتیم یاّیم   هئچ   یامانلیق    اوّماسین 

 یاشدان دوّماسین  ۆشمنینگ ده گؤزۆد

 تیکان الردا   ساراّماسین  سوّماسین 

 جلمه سین هئچ  وایقوشونگ ناالسی ۆا                              

 قافالنینگ*دا     آجیقماسین    باالسی                               

 ّنده   گؤز یاشیم ۆزۆگوّّور گوّّور  س

 داغا  دئرم  دردیم  نه دیر    یوّداشیم 

 تا داغ  دئیه   دردیم  نه دیر یوّداشیم

 دؤندرمز   ۆقارشی دئسم  یال بو سؤز                               

 گؤندرمز   دینمز  جوغابیمی دوغرو                                

 

ّرینگ ساواش مئیدانی، کی  )آغ چشمه = بیریم کی اوّوسالر ساواشیندا ، قاشقایی الرینان اینگیلیس: ۆگۆیتیم یال شعرینینگ سؤزّ -*

بیر تیکانلی قیسا  شهرینینگ باتی سیندا دیر .( )خرک = یارپاغی ائنلی ،توزّو گؤیرتی دیر کی بج یئرّردن گؤیریر.( )سار  سوّماز = شیراز 

رک دیلینده ۆرکیه دیلینده یاساک دئییلیر.( )قافالن = پلنگ ،بو کلمه  تۆگؤیرتی دیر کی وار  گؤیرتی ّردن آرتیق یاشایر .( )یاساق = ممنوع ، ت

 ره گیم(ۆم قاشقایی شاعر  میرزا مأذون دان دیر: پرواز ائیلر هشترخانا اۆزۆ)بو تا  د اپالن دا اوخونویر.(ق

  **                    **                    **                 **               **              **                            

 

 (8 -4 -4)سچیمی: * ّر گلجک آیدین-ایشیق                                   



  ۆنگۆسال اؤز ش بیر یادا ۆباشا د  دؤن

  ۆنگۆسؤز   دم ائ  *ائلجار من تورام تا 

 ۆنگۆگؤز    *ندیرمهگؤو     قرنگی یه

 آیدین گلجک ّر بیزیم دیر  -ایشیق                                

 چیچک ّر بیزیم دیر  -لۆچؤّده یانان گ                                

 تاالیان   دیرّیگینی باش قاّدیران 

  *جاالیان *دنگیزّرینگ داّغاسینی

 اؤّکه میز  اؤزگه ّردن اّه ین 

 بیزیم دیر  *  آّپ ارسالن   قیلیج چاالن                                 

  داشا   قی ها  ساالن بیزیم دیر  - -داغ                                 

  *ایگید ّیک دن  چوو  ساالنالر  اه و رانا

 آنا   هم       آتادیرالر     ایچین    بیزّر

 دایانا      یوّوندا  ائل    دور  او  ایگید 

 بیزیم دیر  ره گی ۆا  بیلمیش اول کی ائل                              

 بیزیم دیر    * امگی یاشاماگینگ    باش                              

 شلریمۆگره ک   ده ییل   گرچک  اوال   د

 دان    ایشلریم*داها   گچمیش    یاخاریش

 اینانمیش  اول    یازا     دؤنر    قیشلریم

 ل ّر بیزیم دیر ۆچؤل ّرده کی  سویوز گ                                

 بیزیم دیر      *ل ّرۆاّووالردان   قاالن    ک                                

 ایشیقلیک دن  یاز  بیزّره  یاز * سن 



 قیش اورتاسی  باشدا  بئسله یاز  سن 

 آز  سن  *، چوخالتؤرداویان، دایان، 

 سویوز  یئردن باش قاّدیران چیچک ّر                                  

 ّر *دیلک  قاّمیش  دیلده    ائله سان کی                                 

 

 دایان  دیزه   تور  دیزّشدیر   بئلی  سن 

 تا سیندیرنگ  داغ یوموران  سئلی  سن 

 هر نه  سه ونگ   گئنه آزدیر ائلی سن  

 سه وینجی قوش* بیلر  سه ومک  آنگالمی*                               

 ائل  ساغ اوّسون قو  بیز اوالک  ّئیالمی*                                

 

،رومانوس دیوجانسی اسیر  سلجوق شاهی کی روم امپراتوروو آّپ=پهلوان،آّپ ارسالن= پهلوان ارسالن،:) ۆگۆبو قوشمانینگ سؤزّ -*

ل ّر= ققنوسونگ ۆک ثمر و سود.( )اّووالردان قاالن کۆ)باش امک= بؤی ائّد . ( )داّغا= مووج ،دریاالر مووجو.( )اه ورن= کایناتینگ واریسی .(

)گلجک= آینده ( )آیدین= ایشیق، آیایدین.  دن قووزانیر.( )یاز = مکتوب، نامه.(نۆّۆک بو قوشونگ جیجه سی عومرو باش اوالندا آّیشیر یانیر.سورا 

یاشیل قوش دوز کی  –ره ک باغالماک.( )سه وینجی قوش= سار  ۆائدمک ، ا( )ائلجار= وار  کیمسه یه بیلدیرمک.( )گؤوندیرمک= گؤین خوش 

 )یاخاریش= یاّوارماک اّتماس( نگ معناسی.( )ّئیالمی= نابودّوک.(ۆفارس دیلینده "مرغ عشق" سؤیلنیر.( )آنگالم= معنا،هر سؤز

  **                     **                      **                       **                ** 

 

 

 

 

 (0 -8 -8) سچیمی:غم پوزدوران                                 

 شامید  غم گلد  آیناشد  منه 



 نیا پایی درد  اه یلشد   منه ۆبیر د

 بو حاّدا بیر ملک زنگلشد  منه 

 سؤیله د  موبارک سنه بو بایرام                            

 ز اوّموشدو آ  قرنگی شامۆنۆسان گ                            

 سان ایپک سسیندن یاغد  محّبت 

 ره گدن محنت ۆقوپاردیب آپارد  ا

 بیلمه دیم آرادا نه واردیر "حکمت"

 مده ۆره گیم تیترد  یانیق دؤشۆا                           

 یم باشیمدا ش سپیرد  منۆآ  گؤم                           

 قرنگی شامیما اوّدوز اّند  

 ل سچلند  ۆپوزوّموش باغچاما گ

 کند  ۆره گدن  غم گئدیب قایغی تۆا

 "احساسیم"یئنگی دن "افسانا" باشالر                           

 ستان سنه باغیشالر ۆّۆبیر سوّماز گ                         

 "محّبت" باغی دیر  نازّی  جماّینگ

 "فداقت"موّکو سن یوخدور زواّینگ 

 جان وئرر جانیما سنینگ خییاّینگ 

 )نه باطل خییال دیر اونودام سنی (                           

 )باشارمام  خییاّینگ دیریدمیش منی*(                           

 بو جانیم قو  سنه "پا  انداز" اوال 

 سه وینجی قوشالرا "هم پرواز" اوال



 م قاال راز اوال ۆآرادا قو  سؤز

 مندن ائشیدمز  ۆهئچ اؤزگه بو سؤز                          

 ره گیم یاراسی بیتمز ۆبیلمیش اول ا                           

 نینگ فارسی دا بو شعرینینگ چه وریمی دیر: م،طیبه کریمی جعرربه   ّیۆزۆدیرناق ایچینده کی بیر د -*

 باطل آنکه تو را ز سر در آرم     که ز سر به در نیایی که دل از تو زنده دارم()چه خیال 

    **             **              **              **               ** 

 

 یاّخی قوشماالر: اون بیر هئجه ّی شعرّر کی آرخاجینا باخیبان، یا "مثنو " سان دیر یا دا "غزل"سان.-

 ّی یاّخی قوشما سؤیلنیر. ،دایاق سیز یاّخی قوشما و"غزل"سان الر، دایاق "مثنو "سان الر

 

  دایاق سیز یاّخی قوشما :-

 (8 -4 -4)سچیمی:یئنگی یورد:                                  

 م حاّیندا ۆهاچانانچاز باغلی درینگ داّیندا           قار ایچینده قاالک اؤّ

 بو ائلده       بیر باغلی در وورماک اوّماز بو ائلدهگل تا گئدک تورماک اوّماز 

 بو اؤّکه ده نرس چکمک قالن دیر        ایناندیگیم گرچک وار  یاالن دیر 

 ندن ۆشر وار  قوم و قارداش گؤزۆندن      دۆز  دانیشان پئشمان اوّور سؤزۆد

  هئچ ائشیدمز قونشو قونشو ناالسی        کس کسینن گره ک  ناکس اوالسی

 قارداش بیر بیرینن ناجلیگی* –باجی بو اؤّکه ده گیزّه یرّر آجلیگی           

 چمز  بایغی الرا قرس یوخ ۆبو  اؤّکه ده    اّوودا دا   نرس    یوخ         الچین ا

 بوردا     باغبان   اّینده ده    تبر   وار        اینانان یوخ گئجه ّرده سحر وار 

 الچین الرا  بوردا  ارزیش قویان یوخ          قارقاالرا  دوالشان یوخ  ده ین  یوخ 



 مسنمز      دوداقالر         قار آّتیندا اّووالنماز  اوجاق الر ۆّۆجکی ده    گۆگ

 ن یئرینه دانگ اوّدوزو قویوّموش ۆمسنمک  دوداقالردان سویوّموش          گۆّۆگ

 ره ک ّرده دیلنمز ۆل  اۆل ده    ایلنمز          بیر  قه وده  گۆگبو اؤّکه ده    قیزیل  

   ره گی  هایینا ۆبئی باد  عومرو  زار  ا           اؤز چؤره گی  هایینا  هر کیم قاّمیش

 بیز دیرّیگی   ائیله میشک   بی نرس           جان  قوشونا    قاییرمیشاک   بیر قرس 

 گن    وارید  ۆا -وارید              آت   وارید    هگر یادیمدادیر،  بیر  سن و من 

 چرد              بو چؤل ّرده  کؤرپه  جئیران  قچرد  ۆاو  زامانالر  الچین  قوشو ا

 بو  اؤّکه ده  قرس یونان    یوخودو              اووچوالر دا    تیر و کمان    یوخودو   

 نیج اوّموشدور نرس چیخمیر سیزّردن          دیرّیک ایند  شرمنده دیر بیزّردن    

 گل تا گئدک بیر یئره  کی یاز  وار             قوشماسی وار هایناسی وار ساز   وار 

 زه   فرا  وئریرّر  ۆبیر یئره  کی عومرا  باها  وئریرّر              یوخو   باسمیش  ا

 الچین الرا    قرس  یونان    اوّمایا              اووچوالردا     تیر  و  کمان    اوّمایا 

 تا  بیر اوجاق  آّیشدیراک عیشقینن              قورد  و  قویون  باریشدیراک  عیشقینن 

 نن   چاّیشاک ۆمۆدیرّیک چاغی دیریلیکدن دانیشاک               دیرّیک   ائدک   اؤّ

 زّر ۆیویاک  چاپاق کسن  گؤزّر               کاس گؤرسدن  یوخو  باسمیش ا  بلکم

 "هّمت" اوّسا قیش اورتاسی یاز اوّور            باخیش  اوّسا کوربایقوش دا باز اوّور 

 نرس چک تا قار ائّر  یه چؤل ّردن             سووق گچه قیروو  سینه گؤل ّردن 

 یالر                 اویناشدیرار   قوّونالر    دایالر  قار ائّر  سه یوال ساالر چا

 زه ّر ۆسئرچه ّر ده دامدا یووا  د      ّزه ّر   ۆا     گؤل ده   گئنه      تا سوناالر

 ۆمۆاؤز ایچیمدن  الیالمیشام اؤز         ۆمۆگؤز     آّمیش بوّوت    بیر آّسیمان

 هایینا عومروموز گل  تا قاالک اؤز وایینا              کوربایغوالر    بیز قانمیشاک 



 بیر عوموردور حواسیمیز چؤره گده     ره گده      ۆا   بیر دیلک وار  بو اؤّکه ده 

 نه قیمته  عومروموزو وئریرک      ره ک    ۆیارانمامیش چؤره ک ایچین بو ا

 ره گه ۆو جانا بو ارحمینگ  گلسین ب    اوّمامیش چؤره گه     دیرّیک  یوّو  ختم 

 شام چاغی         تاالش ائدک آّیشدیراک اوجاغی      قرنگی -آ   گل دایاناک

 ایش اوّماز         اگر بیزّر قیش سه مه سک قیش اوّماز   قرنگی یه    ّعنت ائدمک

 ائدک       فیکر      تابیمیزا    فیکر ائدک         توانیمیز  گل تا یازا  قیش اورتاسی 

   بئسلدک      باشیمیزدا     یادینی    یاز   بئسلدک            گل اوّدوزدا    ۆنۆآ  و گ

 چیراق دیر         نا ایمیدّیک   دیّر  ّردن     ایراق دیر    عشق و ایمید  قرنگی ده 

 ر    قیمیشیقه   یان  وئرک      آییلینگ  بی                               

 ّره    ایمید   وئرک   جان  وئرکۆاؤّ                               

 

 

 (0 -8 -8)سچیمی:ۆشۆدیل دؤگ                                     

 م وار ۆّۆآیریقسی بیر آغاج آیر  گ   بیر جانلی  میلّتم اؤزدش  دیلیم وار       

 جه یئر وار  ۆاوّوسالر ایچینده ا  کی دیل وار  هر نه سر وار    کیمسه 

 نده تورانگ چاّیشانگۆشمنی دؤشۆدیلی کی بئسلدنگ شیرین دانیشانگ        د

 رکم دیلیم دیر یوّوم آرمانیم           وارّیغیم دیرّیگیم کیملیگیم  شانیم ۆمن ت

 داغلی داغ منم  ووّکانلی تیترمز   آغ منم             ۆزۆزم اۆاوغوزام آغ ا

 من آتام آّتا  دیر کیملیگیم اورخون        یوروّماز دؤنمزم بیر آخان جئیحون 

 نیسم  باشینا گره ک یومروالم ووم       شمن اوّتوز میلیونام دّی دومروال

 نمز آغیر ائل     قیرآتلی کوراوغلو  اه ویم چنلی بئل ۆچ میلیون قافالنام سۆا



 ره گده آزمیش دیر یارام ۆیسان ایل اافشارام        سه  -رکمنم خاجم قاجارۆت

 سه یسان ایل اوّموشام قاجور آماجی     سوساّمیش  یوسانمیش اؤزگه ُمحتاجی 

 سه یسان ایل دیلیم دن یوخدور خبریم      اوّموش دور قانلی یاش گؤزده ثمریم 

 نن آداش ۆرکۆرکم یئنیلمز تۆآما سن یوسانما یوّداش آرخاداش         من ت

 چ میلیون قافالن داغیالر     بیر قیها  چکسه ّر یول الر آچیالر ۆه اظّن ائدم

 ّش یازیال ۆبیر نرس کافی دیر قارالر پوزوال        یاناقالر دوداق الر گ

 ش آینادیر      محّبت بوالغی دؤشده قاینادیر ۆقاشقایی سان کی بیر گرم

 ر بیر آسالن گؤرر       سیندیرمه سیندیرسنگ مینگ شئر بغیرر  ۆن دۆتۆتا آینا ب

 اویاق اول آییلماز یاتانیم دا وار         بیر کاسلی باتالغا باتانیم دا وار 

 شمن ّر بویونا گؤزّر قوماشیر ۆقرنگی اّّشمیش چاّقال اوالشیر          د

 ه ّر ده ییرمانینا م اؤزگۆمن غافل سیغیلدیم اؤزگه یانینا          سو تؤکد

 شمنی سچینگ آییرینگ        دیلینن بو ائله "ُرتبه" قاییرینگ    ۆآییلینگ د

 شمنی دیر ۆرک ائل دۆشمنی دیر      دیلیندن قاچان تۆشمن ّر دیل دۆباریشماز د

 نده "زعرران" سامان سؤیلنیر ۆکیمسه کی آناسی مامان سؤیلنیر          گؤز

 ساغینی         آناسی کور ائدمیش ائل اوجاغینی  اوشاق کی تانیمیر سول و

 نیادا قوربانلیق  اتی ۆکیم سایار کیم گزر بئله میلّتی            اوّموش دور د

 بئشی بیر یئردن آسیلمیش       کاروانی سویوّموش یول الر بوسوّموش  ۆهر دؤرد 

 ونیسم چنگینده یاراّی آل قان    وچ میلیون جئیران       شۆچ میلیون سان قوّزو اۆا

 نگ دن بیر قوال نه دن!ۆآما سن بیلمیرنگ هانسی کیمسه دن           آیریلدینگ کؤک

 ز میلیونا         گؤز یاشی تؤکسه ده چاتار جئیحونا ۆچ میلیون باغلی دیر بئش اۆا

 کنمز بیر ائل یارادیر ۆّر  بیر سئل یارادیر          یئنیلمز تۆزۆّر دۆزۆس



 چز ناز دیل واریم دیر ۆرکم اؤز دیلیم "افتخار"یم دیر           بیر اه ورن اؤنۆمن ت

 میش قاشقایی دیل ُمحتاجی دیر    کیم دئ                          

 آسالنینگ قویروغو تیلکی تاجی دیر                           

 

 

 (8 -4 -4سچیمی:) *مانقورت                                   

 دایامیشاک باش باشا         یاتمیشاک تا بیر اویاردان بوّوشا  *گورناش -گورناش

 یئردن            ایلدن ایله خبر توتماک بیر بیردن گلمز هئچ  *هارایالرام هارا 

 دیّر  ّرینگ سوروشمیراک  حاّیندان         جان وئرنده داراشیراک داّیندان 

 دؤشه وورداک قاشقایی ّیک داشینی           بیشیریرک باشدا مانقورت آشینی 

 * اؤزگه ّره باج وئرمک دن یوسانماک        *فارسی دانیشماک دان اوتانماک -ۆرکۆت

 چاخاردار ۆمۆتا کی ناالم دؤرد اوشاغی  اویاردار            اؤز بورماغیم اؤز گؤز

 دیر         *یاتمیشالرینگ اویاردماگی قوال                                

 دیر    *گؤر کی بیزیم یول الریمیز دوال                               

آناسینی یاد دان چاخاردیر.  –شمن بیر جورا بئسلدیر کی اؤز گچمیشینی و حّتی آتا ۆ: ) مانقورت= باسیلمیش کیمسه ّر  دۆگۆبو شعرینگ سؤزّ-*

شمن امرینی یئرینه ۆره و شادّیک ائده کی دۆشمن امر  اینن اؤز آتاسینی یا آناسینی دا اؤّدۆاوندا داها بیر ابزاردیر اؤزگه اّینده .ممکین دیر د

را = ایمداد استه مک( )اوتانماک= )گورناش= ایسیجاق دا قویونالر باش باشا وئریرّر و بیر کؤّگه ده راحتلشیرّر.( )ها ائتیردمیش دیر .(

          شمک،ناتوان اوّماک( )قوال = سهل،آسان( )دوال = چتین یول(ۆ"خجاّت"چکمک( )یوسانماک= دیزدن د

 

 

 (0 -8 -8)سچیمی : ائل آناسی                           

 نن باریشان یئرده ۆقره قاج نازینان یئریشن یئرده           داغ دیبی چؤّ

 قارّی داغ اوردا کی بوین اه یمیش چؤّه        اؤن ائدمیش دنگیزه چایینان بئله 



 رمه ّی ۆس ۆندن گؤزۆاوردا بیر ائل واردیر ائیناق گؤرملی            جئیرانالر اؤز

 هئچ گؤزل اؤزگه دیل دانیشماز اوردا          هئچ اؤزگه چیراغی آّیشماز اوردا 

 زر         اویاقلیک  حاّتی ساییغا بنگزر یاتان الر گؤزّر  آییغا بنگ

 ّش دیر آنا دوداغی          "افاّت" باغی دیر ائلینگ اوشاغی ۆهمیشه گ

 رگه سی         دوالنیر داغالرا ایگیلر سسی ۆکوهئیالن نسلی دیر آتال ا

 اوچوروم باشیندا الچین یوواسی          نر آسالن بئسلدیر ائلینگ آناسی 

 چیچک ّر  اویناغی  چایالر  چمینده        بیر عومور بیزیم ائل عیشق عاّمینده 

 ره گده  مینگ دیلک وار        ال ّر  آیریق*دیر گؤیلره سار ۆهر آنا  ا

 ک سر دوسالرا ساغلیک      بو ائلینگ یازقی سی یازیلمیش آغلیک ۆزّۆشمنه دۆد

 یشیق ساخالدیر ائل اوجاغینی آناالر بئسلدیر ائل  اوشاغینی           آّ

 شمن بو یوّدان ساغلیگا وارماز       ائل چتین چاغالردا اؤزگه چاغیرماز ۆهئچ د

 ن هله بو ائلده یامان اوّمامیش ۆتا ائلینگ آناسی مامان اوّمامیش         گ

 قاّیالر نقشی دیر اورخون*تامغا*سی       آناالر قوجاغی "عفمت"مأواسی 

 نمز داغی یاک ۆه بو ائل اوشاغی یاک         چتینلیک چاغیندا سبیزّر ده وااّل 

   بو ائل اوجاغی          ایتیرمز افلینی ائلینگ اوشاغی  قاالسی آّیشیق 

 نّنی ّر ترپنیر فوّت* آدیینان            قطارالر  باغالنیر بهمن* یادیینان 

 نازّی دا * وار         قونشوال بیر بیرده هله پا  وار    ایلخی ده  هلئیوان*

 شمنلیک چیراغی بوردا خاموش دور ۆد   هئچ قارداش قارداشی اونودمامیش دیر     

 اوشاقالر نّنی ده شئر باالسی دیر         تا بیزیم آناالر ائل آناسی دیر 

 ان هرگیز باریشمازنالر قوردوناجه دانیشماز         چوبۆهئچ اوغالن آتاینان ا

  همیشه جوشغون دور بوالقالریمیز          آچیالن چاغدا دیر بوداقالریمیز



 شمن ّر آیاغی بیزه آچیلمازۆبو ائلینگ باغچاسی هئچ زامان سوّماز       د

 شمنی ایقباّی یاتمیش ۆدمیز اؤّکه  ار  بو ائلی یارادمیش          ن کی تۆاو گ

 بو ائلینگ آناسی فوّت بئسلمیش                              

 تاریخ چاز ایرانا "عّزت" بئسلمیش                         

   

      

 

       

 

دایاقلی یاّخی قوشماالر: بو فورم قوشماالر آرخاج ایشلتمگینه باخیبان ،دایاق آرخاج شعرینگ سونونانچاز 

شلنمگی،سان غزل آرخاجی عرب ادبیاتیندادیر. ائله بو ایشلنیر. بیر دئییم دن داها،بو قوشماالردا آرخاج ای

 رک. وشماالرا "غزل سان"دا دئیه  بیلیسببدن بو ق

 -4( و )0 -8 -8بونالردان گچه ،ایند  یانچاز قاشقایی ادبیاتیندا ، قوشماالردا ایکّی سچیم ایشلنمیشدیر.) 

( کی قوشماالرینگ ایچر  قّسینی بیلدیریر. ایند  بو سچیم ّر  ،آگاهلیگینان خورداالساک،یا 8 -4

 یئرّرینی ده ییشسک،یارانان قوشماالر ایچر  قسدن سار  آیریقسی دیر. 

 ن:سا

 (8 -2 -8 -8)سچیمی:جان اووچوسو                                       

 ائدردیم   مئهمان  یاشینا گؤز   سنی   ائدردیم         قوربان    جانیمی    گله یدینگ

 ز قان ائدردیم ۆگؤزل هر ّحظه ده ا  سنینگ بیر عیشوه نگ اوّساید  منه پا        

 قیباخسایدینگ  نه کی  غمدن   چیخاردیم          چاراسیز  دردّره دارمان   ائدردیم 

 م  سن  اووچو  اوّسایدینگ  گلردیم          جانیم  قاشالرینگا  اووقان   ائدردیم ۆّۆگ

 سنینگ  بیر  پئیغامینگدان  بئسلنر   جان          گله ید  من فدا مینگ جان ائدردیم 

 قوشالر   من   بئسلدردیم           دومانلی   داغالرا  ترالن   ائدردیم سه وینجی    



 خسرو کیم عاشیق          سنی  قوشماالرا  سوّطان   ائدردیم  -  -اوالردیم یوسوف

                                       

 (4 -8 -4)سچیمی  یار دیلگی                                         

 آ   منیم   باغریمی    قان    ایسته ین          حاّیمی هر  ّحظه  یامان  ایسته ین 

 ش اّیمدن  گئدیر         آل جانیمی عیشوه ّی  جان ایسته ین ۆچمۆگل  کی جانیم  ا

 دردینگ  اّیندن   یانیم  اوّماز   وارام          اوّماز اوالنگ قلبیمی یان ایسته ین 

 چکرم    آنگالمانگ          چا  تکی گؤزیاشی روان ایسته ین    هر  دیلینن  آخ 

 نده  تاالن ایسته ینۆم          باغچامی  هرگۆّۆمن  سنه   هرگیز  دئمم  آ   نازگ

 ره گیم قان اوال       ۆره گینگ سان اۆکاش ا                       

 ایسته ین   قان   باغریمی    منیم  آ                         

                       **                  **               **  

 

 

 (4 -8 -0 -8بیرجه دیلک )سچیمی                                

 مه مأوا ساال         ناز باخیشینگ جانیما غووغا ساالۆدردینگی قو  گؤین

 نیا تا وار گؤزّره آینا ساال ۆد       !مۆّۆم اه وینده یئریش آ  ناز گۆگؤین

 عومرومو قو  دردینگینن باش اوال       جانیما یئر"سوره   طاها" ساال 

 تا باغیما گؤرمه ّی هئیوا ساال           !مۆّۆآّما یاناغینگ دئ منه دؤن گ

 بیر بر  باخ غمزه ّی تا باخیشینگ      جان تنیمه سان کی مسیحا ساال 

  قوشما ساال *شام چاغی          دفتریمه دویغوّوتا چاّیشام یادینگینان 

 بیر منه سار  قیباخ آ  ترسا گؤز!      تا اینامینگ* گؤینه کلیسا ساال 



 هانی "کیانی"* سسینی قاینادا           ائل داغینا داوود  الیال ساال 

 یا گیره ائل مئیدانینا سرداریم           آتالنا بیر داغالرا قی ها ساال 

 ل غمینی من چکرم شادّیگا          قو  بیر عومور گؤینه واویال ساال ائ

 ُکبرا ساال  - -نیادا غووغا یاتار       کیم توراسی محشرۆاوّماسا ائل د

 ائل باال  بئسلر تا چتین چاغینا        دردینه بیر یئرّی* ُمداوا ساال 

 نیادا غووغا ساال ۆمن چکینم کیم قاالر      تا ائلینن د *سن چکیننگ

 مه مأوا ساالۆبیرجه دیلک ایسته میشم تار  دان     دردینگی قو  گؤین

 

ندن دیر()کیانی= ائلیمینگ گؤزل سسلی ایرچی سی، حاج محمدحسین ۆ: )دویغو=احساس ّی فریاد()اینام= ایمان،اینانماک کؤکۆگۆشعرینگ سؤزّ -*

 )چکینمک=قیراق چکمک،آیر  بیلمک(اسالنمیش دیر()یئرّی= ریشه ّی، عمیق(ندن سورا سان کی ائل موسیقی سی یۆمۆکیانی،کی اؤّ

 

 

 

 

  *دیوانی                                           

بو شعرّر ده آرخاج دیوانی آدالنمیش دیر.کی رک ادبیاتیندا مرسوم دور، ۆبیر اون دؤرد هئچه ّی شعر ت 

 .ییم دن داها ،عرب ادبیاتیندا سان کی غزل دیردیر.بیر دئ،شاه ختایی تکین ایشلنمگینه باخیبان

دان گچه ،دیوانی شعرده دئمیش رک ادبیاتیندا ،امیرعلیشیر نوایی ،گورکانلی الر وزیر  شاه ختایی ۆت

 دیر،کی بو شعر ،نوایی نینگ بیر دیوانی الریندان دیر.

 انی*یارنیش                                                     

 طغرا   ابد نقطه سی  حوسنونگدا     رخسارینگ ازل خّطی دن انشا        دیباچه   -  -ا  فرحه   

    گویا   حمدینگه  بار  هر قطره کی آرا  ذیکرینگه   ذاکر       امطار   *ذّرات  آرا  هر  ذّره کی   بار

 بوّدو مطّرا  ییلدینگ  قهرینگ طّره سی  نگ سجده سیدن بوّدو موشکّیل       تون ۆزۆن شکلی یۆگ



 محتاج   سنینگ  درگاهینگا  خسرو و   درویش        پرورده   سنینگ   نعمتینگه    جاهل   و   دانا  

 دا  بوّبول سنینگ  اسرارینگا  ناطق        شمع  اوتودا  پروانا  سنینگ  حوسنونگا   شیدا ۆزۆل  یۆگ

 کی   نواینی    قو   مقامی         عّشاق  آرا   یارب                                      

 گویا *بوّسون تیلی ل کی سنینگ حمدینگه ۆبیر گ                                   

م سچیمی ده وره دیر،آما ۆزۆکی تا  د باشدا ،ایشلنمیش کی ۆمۆزۆایکّی آساناک د ،ه بو فورم شعرّرد

 قاّب شعربو  شاعرّریمیز ده  *چاغداش قاشقایی ادبیاتیندایئرینده دیر.نگ سچیمی اؤز ۆمۆزۆسون تا  د

 دا وار کی بو شعردیر : "کاوه ایروانی کشکوّی"قاشقایی دیلینده، بیر قطعه بو شعردن دیر. وار آز

 

 باریشیق                                                

 وال یاز قوپا بر  ل یارادام قیش پوزۆبیر گؤین آچیال سؤز قوپا بر        بیر گ  سه یه  آاّله 

 اوال یار بیریکه ناز قوپا بر   *الریم گؤزّر  باغلی        گؤز قووشوق*قوشما بودانیب دویغو

 ّه  قاپیمیزا توز قوپا بر  ۆزۆم  آیایدین         قوشما  دۆبیر  چاال  آ   گؤز  *آغشام  باشاال

 ز قوپا بر   ۆم داریخار کؤّگه قونار باشیما آ  کاش         آاّله  باریشا بیر قیمیشیق  اۆگؤین

 

ایل قمر  هیجرت دن گچه  321خّطی اینن کی ساّطانعلی مشهد  یارنیشانی شعر  نوایی دیوانیندان سچیلمیش،  ): ۆگۆدیوانی سؤزّ -*

.بو گچمیش ده "ب" واو ادبیاتیندا() بار= نوایی شعرینده ایشلنمیش دیر کی "وار"معناسیندادیررک ۆیازیلمیش()دیوانی=اون دؤرد هئجه ّی شعرّر ت

.()چاغداش= معافر، هم .بو گچمیش ده "ت" دال اوّموش دوری دیل معناسیندا ایشلدمیش دیر()تیل=بو کلمه یی ده نوای.اوّموش

 زمان()دویغو=فریاد()قووشوق= پنجره،روزنه()باشاال= باش اوال(

                                                  

 

 شاه ختایی                                                    

بو قاّب شعرده امیر علیشیر نوایی گورکانلی الرینگ بیلیجی وزیر ، اّول بار بو قاّب شعر  یاراشدیرد .

،بیر بیره قوشوّویر و بیر اون بئش هئجه ّی شعر  م ده آساناکۆزۆم گیرایلی و بیر تا  دۆزۆ، بیر تا  د

)کی امیر علیشیر نوایی دان سورا ،شاه اسماعیل فرو  بو قاّب شعرّر  اووجا ائتیرّد اّه گلیر.



رک ادبیاتیندا شاه ۆ، و چون شعرده ختایی تخلّص  ائدیرد  ، بو قاّب شعر تآساناک(دیر -سچیمی،گیرایلی

 ختایی آدالند  .

 عرّریندن بو شعر قاشقایی الر ایچینده معروف دور :شاه اسماعیل ش

 چر ۆقارا داغا  قار یاغاندا داشالر  بیر بیر ا                     

 تو  یاتیب موطروب قوجاّیر رینگ و تار اّدن گئدر                                                 

 بو باهار دار هر نه وارینگ وئر مئیه  شاد ایچگینن                    

 نگ آچیب یومانچاز بو باهار اّدن گئدر ۆتا گؤز                                               

شاعرّر  ایچینده آزتر بو قاّبه شعر دئییلمیش. میرزا مأذن ایکّی قطعه، نکیسا  نینگ ایلر  کی  قاشقایی

دئین  مأذون وارالر  دیر.چ قطعه شعر ،شاه ختایی قاّبینا ۆبیر قطعه،و حاج موسی خان کشکوّی)سامی( ا

موسی حاج نکیسا اینان آساناک(دیر و  -شاه ختایی شعرّر، کی قاشقایی دیلینده دئییلمیش سچیمی)گیرایلی

گیرایلی (دیر.الزیم دیر دئییله کی شاه ختایی عوام شعر   –خان دئین شاه ختایی الرینگ سچیمی)آساناک 

 ده ییلمیش.

نن باخیرالرمیش. شاه ختایی شعرینه باخیبان ، بیر قس ده قاشقایی ۆچوخانچاز بو قاّب شعره اعیانی گؤز

 موسیقی سینده یارانمیش دیر،کی شاه ختایی آدالنیر.

 م شاه ختایی:ۆزۆقاشقایی شاعرّریندن ،نئّچه د

 آّسیمان  بیر  قارا   بختینگ    آدینی  اینسان   قویار                مأذون:

 ره گینه   قان    قویارۆنیا    جراسینا    اۆساالر  د                                             

 ت خوف و محنت ترس و بیمز رنج و زحمۆندۆگ -گئجه                   

 ییغر   بیر  ابله   وجودا   آدینی   سوّطان  قویار                                                

                            **                 **                     ** 

 له اوالنینگ جان اوالر همشیره سی قارداشی  بئبو گلن نوجوانینگ وار ّبینده جان شیره سی             

                          **                     **                     ** 

 حال    یوّداشالرا - -ا  فبا  مندن   خبر  وئر   اهل       محمد ابراهیم نکیسا : 

 یمزینگ ایند  چاغی دیر گلینگسؤیلرنگ آیریلماغ                                                     



 تئز گلینگ دارمان  ائدینگ چوخ کار  دیر دردیم منیم                                

 تا جسد دن چیخممیش   جان  تاکی باقی دیر گلینگ                                                       

 ز  مینگ  نازینان  بئسلددیگیمۆبئش اندن ۆاوّدوگوم گ                               

 بیوفا  روحوم  تنیمدن   ایند    یاغی دیر  گلینگ                                                       

 کۆمن "مسافر" یول  خطرناک  عقل  زایل  آغیر   ا                               

 م  دوّساغی دیر  گلینگۆنابلد  حرفیم  غلط   کؤیل                                                      

 مطلبدن  خبر   -  - وئر   افل  ه ابراهیم فبا   ا                                

 ایند  ساغی دیر گلینگ   ستهۆمردان کوثر ا - -شاه                                                     

                                     **                          **                               ** 

 

 : *حاج موسی خان کشکوّی)سامی(

 نگ فرنگۆزۆگؤز جادو هندو خاّینگ زوّرونگ ختا ا                       

 کافریستان   اوّموشانگ   نه یچین  مان زاده  آ   مسل                                                  

 نگ قیباخماگی ۆقاش کمان موژگانینگ اوخ مستان گؤز                       

 و مستان اوّموشانگ   اینجی  شوخ شکرّب  دیشی  آ                                                    

 تینگ  ساغریندن   اسریدر مس - -من خومار   چشم                        

 ستان اوّموشانگۆّۆسن گل)سامی(بوّبول ۆعاریضینگ گ                                                 

                         **                           **                                          ** 

                    

 واعظا  عاشیقالر   هر دم نه چین  منع ائیلرنگ                      

 نگ! ۆگؤز  قارا  قاشالر کمان  بو وحشی جئیرانی گؤر                                                



 اسالمینی بیر خال  کافر تک  توتوب  - -فورت                      

 نگۆآ   مسلمان الر  گلینگ  بو  کرر و ایمانی   گؤر                                                

 دردینگم  - -وعده  وئردینگ غم یئمه سامی  طبیب                     

 گ نۆدرد و غم  آرتیق  اوّوب  بو ترسه دیوانی  گؤر                                                

                       **                                **                                    ** 

 

               

 زوّرالرینگ چووگانینا تا من گیریرتار اوّموشام                     

 ّزار اوّموشام ۆگ - -شئیدا کیمین سرمست - -بوّبول                                              

 ن پئیمانینان ۆتۆعهد و پئیمان باغالدیم  من بیر ب                    

 اوّموشام   ایقرار  - - پابست    دیلبریم   دیر باوفا                                               

 مستینگ اسریدر  - -بو جاهاندا  هر خومار  چشم                

 دیلدار اوّموشام  - -سرخوشام)سامی( دئیر من مست                                            

                                                  ****                           ** 

 

  "عوض هللا فرر  کشکوّی ،نتر هنرمندسامی کال"ایچین ، بو کیتابا "مراجعه" ائدینگ:  حاج موسی خان کشکوّی نینگ تانیماگی -*

 

 –)گیرایلی .ئییلمیش دیر ، کی باشدا سؤیله دیمقاشقایی ادبیاتیندا ایکّی سچیمینن د  ،شعرشاه ختایی 

 .اؤز شعرّریم ایچیندن بیر،نئّچه  شاه ختایی :گیرایلی( –آساناک( )آساناک 

                                    

 

  *چایالن داشی                                       



 ّه  باخ ۆجان آالن دردینگ اّیندن بو یانان گؤنگ

 ّه باخ ۆسوّموش گ ۆنۆغونچادا پوزقون اوالن یاز گ                                  

 ن آّتام دئد  بو فیکر  دایاق ائد باشینگا ۆبیر گ

 بیر قیزیل آتلی گلر تا نرسینگ وار چؤّه باخ                                  

 دئمه کی گؤیده منیم بیر دانا اوّدوز دا  یوخوم 

 ن یارادان  یئرده بیر آغیر ائله باخۆآیینان گ                                     

 گؤزّرینگ  دنگیزینی  ساّما منیم جانیما دوس!

 بیر ساحیله باخ *ایمیدیم یوخ کی چاتا  داّغادا                                     

 منه بیر عیشوه اینن غمزه ّی  گیزّین قیباخانگ 

 ائیله یر  زیر و زبر جانیمی بیر "زّزّه" باخ                                    

 

 درد و غمه ساّماکی جانیم پوزوالر  پسمنی  

 شمن سئله باخۆّن جانیما دۆزۆگؤزّریمدن س                                     

 زاریدیم باخد   مسیحا نرسی چاتد   منه 

 مریمی گؤرمک ایچی  شام چاغی بیر اینجیله باخ                                    

 ره گی  وارسادا چایالن داشی دیرۆبو طبیب  یوخ  ا

 ایچین  هرته یه باخما ایله باخ  *مکدردیمی سئز                                    

 عومرومونگ  یار  سی نی اینتیظارا پوزدو فلک                    

 باخ  حافیله  بئله گؤر    افسوسونان دیر  قاّیغی                   

 

یالن داشی= آل بویاّی داشالر کی چا  ایچینده ا)چگیرایلی دیر( -سچیمی آساناک)بو شعر دایاق ّی شاه ختایی دیر کی : ۆگۆبو شعرینگ سؤزّ -*

  (دؤّشنمیش ّر( )داّغا= مووج،دریا مووجو



 

 

 *سن ساغ اول                                    

 داغیدار آیریلیغی سئل تکی گؤز یاشالریمیز  

 گئنه مجلیس بزدیر یاز چاغی یوّداشالریمیز                                     

 بیز کی غم زنجیرینه قول الریمیز باغلی قاّیب 

 دا قارداشالریمیز  *جه باشلی قاال باکیۆقو   ا                                    

 یاشا سن تا یوّونگا جانیمی قوربان ائیله یم 

 سن  ساغ اول  قو  تا بیزیم داردا قاال باشالریمیز                                    

 ل  یارادا یاز ائیله یر  اؤّکه میز  ۆهر که بیر گ

 نازّی قلم قاشالریمیز  *سونا کیم گؤّده چیمر                                   

 میز دیلده قاّیب تکی بیر آدی *اوّموشاک عنقا                    

 کی سئرداشالریمیز دا*تا بیله دردیمیز   قاف                    

 

)باکی= آذربایجان جمهوریتی نینگ باش کند (  گیرایلی دیر( -)بو شعر دایاق ّی شاه ختایی دیر کی سچیمی آساناک :ۆگۆبو شعرینگ سؤزّ -*

رک ۆ، فارس ادبیاتیندا سیمرغ سؤیلنیر کی بو آد دا تدیردووشانچیل  ائله او کیکلمه سی دیر رک ادبیاتیندا "اونقون"ۆزر( )عنقا= تۆ)چیمر= سودا ا

چه  شاهالریندا بیر الچین نیشانی وار کی قاراقوش سؤیلنیر.بو آد ،فارس دیلینده "سیاه مرغ" کلمه سینه  ش. قاراخانلیۆّمۆرۆ"گرته"گؤت نادبیاتیندا

فارسینان دیر.بو داغ  داغی رک ادبیاتیندا ائله او قافقازۆفورمونا چیخمیش دیر.( )قاف= ت "سیمرغ"و  "سی مرغ"  و"سیه مرغ" وریلمیش. سورا 

 -آنماک -دانماک -نمکۆدؤش -بیلمک -قانماک -سئزمکدیر.سان:  ی"نتواریا"بیر  )سئزمک= بیلمگینگعرب دیلینده بیر "افسانه" ا  داغ دیر.(

  مرحله ّر  دیر.(آنگالماک و.... وار  بیلیم  -تاتماک

 

 

 

 نغمه ّی ال  ال *                                 



 اه گه مریم  سن اوالنگ من ده کلیسایا گلم 

 ترسایا گلم  - -ب مذهبۆنه کلیسا کی دؤن                                   

 قوروموش بیر آغاجام یاغ یاغیشیم یاغ تا منیم 

 ل آچا آّمایا هئیوایا گلم ۆم گۆگئنه گؤین                                   

 ره گیم دار اوتوروب ۆگئجه نینگ یاریسی دیر زار ا

 م من ده باخام آیا گلم ۆّۆن تکی چال تا گۆگ                                   

 

 اوّور آ  نازّی گؤزل گؤزّرینگه من دوالنام؟ 

 کعبه م  اول تا منادان من ده "مفاّلیا" گلم                                       

 چاغیر ایمدادا علی تا گؤزّیم من ده توروب 

 زهرایا گلم  - -"متوّسل" اوّوبان حضرت                                     

 نیا پایی شرم و حیا ۆگؤزّرینگدن اوخورام د

 نیایا گلم ۆبیر ده گیزّین بر  باخ تا گئنه د                                     

 آ  تکین چیخ چؤّه تا من ده بو "ُعزّت" اه وینی 

 یاندیرام گؤین آچیال  اوردا تاماشایا گلم                                     

 مه دانیشیرام آدینگینان ۆگئجه دیر اؤز اؤز

 دان یاّز  یا بیر داها اوّمایا گلم !بو خییاّ                                    

 باش قویاندا یاتاغا  نازّی شیرین یاتماق ایچین 

 آنا تک من ده  گره ک  نغمه ّی ال  الیا گلم                                     

 آییالندا یوخودان سئیرم اوالم بیرجه داراق 

 ینگ تارینی سایمایا گلم سان ایپک سار  تئل                                    



 یم ره گۆش آیاقدان  اۆشمۆبس که هر یانا  قاچار د

 بیر اوالید  یانینگا آخسایا آخسایا گلم                                     

 اوتوراندا خییاّینگ گؤزّریمینگ قاییغی نا  

 زملی  دریایا گلم ۆایسته رم باّیق اوّوب ا                                   

 هئچ اینانما کی چیخم دارّیق اه ویندن گؤزّیم                  

 نن من ده تاماشایا گلمۆمۆهانی خوش گؤین                 

 

 گیرایلی دیر( –)بو شعر دایاق ّی شاه ختایی دیر کی سچیمی آساناک  -*

 

                                         

 

 ل*ۆگناز                                                 

 ل ۆمی بیلدم ناز  گ *نگ یازقیۆمۆایند  دن من اؤز

 ل ۆیازقیم اوّسا بئله من چارا نه قیلدم  ناز  گ                                          

 جانیم اووجومدا ائله بیر قوشا بنگزر گؤزّیم 

 ل ۆیله چال بال آچارام یانینگا گلدم ناز  گد                                          

 م ۆّۆیل باغلی گرمگیمه هئچنه ده گۆمنیم اؤّد

 لۆبیر باخانگ جان توتارام باخماسانگ اؤّدم ناز  گ                                         

 م بوداغی ۆّه آچیال کؤیلۆل ّر ده گۆگل تا گ

 ل ۆگلمه سنگ غونچا تکین قاردا کسیلدم ناز  گ                                         

 زه ۆل آ  گؤز یاشی تا نازّی سونام گؤّده اۆتؤک



 لۆکیپریگیم یاغلیق ائدیب یاشیمی سیلدم  ناز  گ                                         

 !گؤزّیم بیر دوداق آچ سن دئ کی گلدم یانینگا

 ل ۆیم سان کی چیچک یوّدا سریلدم ناز  گره گۆا                                         

 ! من اؤّسیم!م بیلدم و جانیم کیمه نهۆمن اؤز

 ل ۆبئله عاشیق جانیمینگ چاراسی قیلدم ناز  گ                                         

 یانارام عیشق اوتونا هانی "سعادت" بئله دیر 

 ل ۆل اوّوب یول الرینگا من ده سپیلدم ناز  گۆک                                        

 کسیله   باشیم  گئده  یوّونا جان  عیشقیم قو  تا                    

 لۆره گلرده سه ویلدم ناز  گۆاوندا من عاشیق ا                   

 )یازقی= سرنوشت(گیرایلی دیر(  –) بو شعر دایاقلی شاه ختایی دیر کی سچیمی آساناک ک: ۆسؤزّ -*

 

 

 

 یول چیراغی*                                    

 ندن کی سنی ائلده سوراغ ائیله میشم ۆمن او گ

 ل آچیب دفتریمی نغمه ّی باغ ائیله میشم ۆگ                                       

 آّسیمان آچد  قوجاق تار  گره ک باخد  منه 

 یوّدا چیراغ ائیله میشم  ۆنگۆزۆکی سنینگ آ  ا                                      

 بیر گؤره یدیم اّی کی آچیرام آاّلها سار  

 تئل ّرینگه بیرجه داراق ائیله میشم  *سان ایپک                                     

 فتریمینگ هر یانی بیر جور بویاّی؟ شنگ دۆگؤرم



 زده بویاق ائیله میشمۆگئجه ّر قانلی یاشیم ا                                     

 بو دور عومروم ثمر  آغیر ائلینگ اّتگینه 

 ائیله میشم  *بوداق -اکمیشم غونچاالر  باغچا                                    

 م نازیم ابد گل یاشایاک ۆداها گچمیش دیر اؤّ

 من سنینگ دووّتینگه عومروم اوزاق  ائیله میشم                                     

 جام ایچه رم بؤیجه سنینگ ساغلیگینگا  !لۆناز  گ

 ره گیمده چاراسیز دردیمی ساغ ائیله میشم ۆا                                    

 یم ره گۆان اشمز آیاقدۆابدنچز  داها من د

 سار  ساچالرینگی ال ّرده دایاق ائیله میشم                                    

 تا سنینگ شووکتینگه حورمت آزاّمامیش اوال 

 ائیله میشم  *یوّدا آیاق ّشه میشمؤباشیمی د                                  

 یم نازّی پر  ّر یانینا ره گۆیول آپازماز ا

 ائیله میشم  *دوراق -تا سیزینگ قاپینگیزا مأوا                                  

 "ابدّیت" یوّونو باشالیانانچاز داها من 

 آیریلیق فیکرینی باشیمدان ایراق ائیله میشم                                 

 غمینن  *ره ییم سن کی وارانگ داهی یوسانمازۆا                

 ائیله میشم    قارا داغ  بیر   سینی*آرخا    ائله بیل               

 

ایپک= ابریشم ( )آیاق= پست،واریدان آّشاغی( ) گیرایلی دیر( –)بو شعر دایاق ّی شاه ختایی دیر کی سچیمی آساناک  :ۆگۆبو شعرینگ سؤزّ -*

ل غونچادیر،بیر آز آچیالندا بوداق آدالنیر،کامل ۆمرحله دیر. آچیلمامیش گنگ عومرو، مرحله ۆّۆرک دیلینده هر  گۆتل،ۆ)بوداق= تاّزا آچیالن گ

)آرخا= بوردا تّکه  )دوراق= تورماک یئر ،ایستگاه( )یوسانماک= یورناق ّیک دان بیر مرحله سورا، جاندان گئدمک( آچیالندا چیچک سؤیلنیر(

 گاه(دیر، ُپشت،پناه

 



 

 پریشانلیک*                                   

 نیایی بهر ائدنگیز من کی دئمم هانی منه ۆد

 شااّل من یوسوف اوالم قو  چاتا زیندانی منه                                   

 آیریلیق هرنه یامان دیر قو  آرامیزدا قاال 

 تا کی باغیشالیا جان گؤزّرینگ آل قانی منه                                   

 ز دئمیشم نازینگی چکدم تا وارام من سنه نا

 ناز ائدر اؤّکه میزینگ عیشوه ّی سوّطانی منه                                  

 هر زامان مئیلینگ اسه دؤن تا سنینگ نازینگ آالم 

 تاریمیز ناز  یارادمیش سنه هیجرانی منه                                   

 من گره ک آیریلیغا  تابیم اوال ناّیمایام 

 "مفلحت"دیر کی رغیب تنگ ائده مئیدانی منه                                

 م؟ۆّۆنیامیزا ناز  گۆیارانیب د *نئّچه دنگیز

 منه  *آاّلهینگ ّوطرونا باخ وئرد  پریشانی                                

 *یمز  داالشا آیریلیق درد و غمی هر کسه ده

 تا چاتا بیر یانی منه    میشه س اّبته تار                                  

 یارانار   بیر ابدّیت غمزه اینن   گلنگ  سن                 

 نیامیزینگ بایرامی قوربانی منه ۆز ائدر دۆا                

 

)دنگیز= قاشقایی دیلینده دریا دیر، کی باتی گیرایلی دیر( –: ) بو شعر دایاق ّی شاه ختایی دیر کی سچیمی آساناک ۆگۆبو شعرینگ سؤزّ -*

رکیه ده دنیز سؤیلنیر. ائله بو کلمه التین دیل ّرینه ده قاریشمیش و دنیس و تنیس فورمونا چیخمیش( )پریشان= ۆاوغوزالر دیلی ،سان آذربایجان و ت

یخه یه یاپیشماک کی فامور دا دئییلیر.بو شعرده منظور پریشانلیک دا واردیر.( )داالشماک= شهرینه یاخین گؤل دیر  بو شعرده کازران

 سانیلمیش.( یی دیلینده دوالشماک بو کلمه قاشقابوغوشماک،،



  

 

 یار  یول*                                              

 نیجه ؟یار  یوّدا منی سن آسیلی قویدونگ کی 

 آّدینگ آرامیشیمی فبریمی سویدونگ کی نیجه ؟                                            

 چاراسیز دردیمه بیر چارا کی سن قیلمه دینگ هئچ!

 جانیما یاخدینگ اّوو دردیمی ده بیلمه دینگ هئچ                                            

 مندن آیریلدینگ و من قاّدیم ابد اینتیظارا 

 یا سنینگ دؤنمک و یا مرگ ائده بو درده چارا                                           

 ره گیم داغلی قاال ۆایند  ده قو  تا منیم زار ا

  ایسته میش دوس بئله کی جانیمی بیر درده ساال                                          

 هئچ اینانما کی داها شادّیگینان دانیشارام 

 سن گئدن دن سورا من دردینگینن چاّیشارام                                         

 سنی من تانی یاّی دفتریم اوّموشدو بوداق 

 ائله سان گؤیده ملک ّر منه آچمیشد  قوجاق                                       

 باغیمی یاز نرسی چاتمیشید  ائله سوّموش 

 یا کی جانیم قوشو کوثر سویونو دادمیشید                                       

 ره ک  یار  نرس ۆایند  من قاّمیشام و داغلی ا

 بو نه هیجرانید  کی جان قوشونا اوّدو قرس                                      

 جان بوردا قاّیر؟  ل هئچ دئمدینگ  بیر یار ۆناز  گ

 ؟*بوردا احساس باغی نینگ غونچاسی یانیر سوفاّیر                                    



 شااّل اؤز قیمتیمه ساتمیش اوالیدینگ منی سن 

 دردیم اوّمازد  کی هر درده ساالیدینگ منی سن                                  

 نه خالف اوّدو کی گؤز یاشیمی آخدینگ گئّدینگ 

 چاراسیز قویدونگ و چؤل ّرده بوراخدینگ گئّدینگ                                 

 م غمینی ۆکیمسه یوخدور کی داها آنگالیا کؤیل

 ایند  کی آیریلیغینگ یاخد  جانا ماتمینی                                

 یجران اکن ّر حیسابی تار  یا تاپشیرارام ه

 قاّمیشام بوردا وئررّر نیجه آاّله جوغابی                                

 م باغریما داغ ۆّۆهرنه کی قویموش اوالنگ ناز  گ                  

 ایراق  غمدن   اوالنگ   سن  تا  یاّواریرام   آاّلها                   

مرحله پوزوّماک دان سورا سوفاّماک= بیرگیرایلی دیر( ) -شعر، دایاق سیز شاه ختایی دیر کی سچیمی آساناکشعرینگ سؤیلمه سی: ) بو  -*

  ئی ائله قوروموش اوال کی هئچ نم وجودوندا قاّمامیش اوال.(ش دیر،بیر

 

 

 

 

 

 

 یئنگی یازین                                                   

ج ۆقاشقایی ادبیاتیندان دیر کی سه یسان اون ایل ّیگیندن بر  آرتیق گک ۆبیر ده ریلی بؤّ

ز یئدمیش دن بر ، فیروزآباد شهرینده قاشقایی نینگ ۆچ اۆالزیم  دیر دئییله کی ،مینگ اش.ۆرمۆگؤت

رک ۆادبیاتی قورومو باشالند  . بو جلسه ّر کی هر هرته ده بیر اوتورومودو، باعث اوّدو کی شاعرّر ت

ا آرتیق قورشاناالر. بو اوتورومالرینگ ثمر  بئش ایل  او ایال  دان سورا،یئنگی ادبیات ادبیاتین



ز یئدمیش بئش ایلینینگ یاز  ،قاشقایی دا یئنگی ادبیاتینگ دوغوم ایالیی دیر، ۆچ اۆمینگ اباشالنماگیید  .

 کی سوراداکی فرحه ّرده یئنگی قاّب ّرینگ هر بیرینی اؤز یئرینده سؤیله رم .

قاشقایی نینگ یئنگی  ادبیاتی نی هئجه  ،ده کۆمن ده بو بؤّ ندن دیر.ۆزۆهئجه ا ۆنینگ کؤک ک ادبیاتیرۆت

، سؤیله مه سیندن گچنده،هر  قاّب دن بیر یا نئچه قطعه یاراشان کلمه اینن آدالندیرمیشام.آییریب و ندنۆزۆا

 ارائه وئردم. ادبیاتیندانرک ۆاوّماسادا،قاشقایی شاعرّریندن یا تواریم اؤز شعرّریمدن،

 آّتی هئجه ّی )اه یسی آساناک( -2بئش هئجه ّی)بئشلیک(   -0   ر:قاشقایی ادبیاتیندا یئنگی قاّب ال

آغجا قوشما  -6یئنگی قوشما    -0 چ هئجه ّی )اویسی دیوانی(ۆاون ا -4 اون هئجه ّی)اه یسی قوشما(  -8

. 

 

 

 بئش هئجه ّی)بئشلیک(

 م ۆزۆقیسا د بئشلیک قاشقایی ادبیاتیندا بیر بئش هئجه وار  دیر. م ،ۆزۆهر  تا  د آدیندان بلّی دیر کی

ز سه ۆچ اۆمینگ ان میرزایی،اّول شاعردیر کی قاشقایی دیلینده ،قاشقایی شاعر  ارسال شعر دیر کی،

ن ارسالن میرزایی بئشلیگینگ بو دئییمددیر. بیر قطعه بو شعردن یاراشدیرمیش چ ایلینده،ۆیسان ا

 انی دیر.یاراشدیر

 سان:

               

 ّگرۆا              

 آّیب توانیم       او کمان قاشینگ 

 قفد ائدیب جانیم       هواّی باشینگ 

 افسیل اویناما     جوشوب قایناما

 ده ییب آیناما     گؤزّیم داشینگ

 ره گیم خوش دورۆپئیمانام بوش دور      ا

 گؤزّیم یاشینگاون بدش دیر     -اون دؤرد



 ل ّریم سوالر      گؤزّریم دوالر ۆگ

 ره گیم اوالر       سنینگ سئرداشینگ ۆا

 ردم یاغلیق        سازینان ساغلیق ۆگؤت

 بیر داماق چاغلیق        قاینایار آشینگ 

 داراغی  -ر دوواغی       آینا ۆگؤت

 ر دوداغی       تؤکمه سن یاشینگ ۆّدۆگ

 ره گیم یارار ۆا گئدر  و تورار       

 قلبیمی یورار         قانلی ساواشینگ 

 گئدر و باخیر        منی بوراخیر 

 ارسالن آخیر        یازیالر داشینگ 

 

 

 اه یسی آساناک                                            

دیر.بو مکتوبونگ ندن بیلینیر کی بو قاّب شعر آساناک هئجه سیندن بیر هئجه اه یسی ۆزۆآد  ا

 باشالماسیندا سؤیله دیم کی آساناک یئّد  هئجه ّی دیر. پس بو قاّب آّتی هئجه ّی اوالسی دیر.

 سان:

 بالّی باش                  

 نه وار داها گله         بالّی باشالرا 

 بیر باخان اوّماد       بو قانلی یاشالرا

 شر ۆبیر دامچا قان دامار     جوشار یوال د

 شرۆّه دۆقیزیل گ        ۆنیانینگ گؤزۆبو د

 م باخ و یاشار ۆاوزاق اوزاق یوال          گؤز



 قو  تا منیم ایشیم           اوال بیر اینتیظار 

 نده من ایشیم         بیر اینتیظار اوالر ۆهر گ

 م         قیش ده باهار اوالر ۆّۆداریخما گؤنگ

 ر اینتیظار بیر تار  قافید          باش ائد

  بیر اّده ّیر کیتاب         بیر اّده ذواّرقار 

 نگده مات اوال ۆم تا آ        دؤشۆنۆچال آ  گ

 بیر داها سرنگون          الت و منات اوال

 دیندیر سه تاریمی          سویما قراریمی 

 م آچیل         بزد باهاریمی ۆّۆبیرجه گ

 نیانینگ        تاریخدا یاسینی ۆر بو دۆگؤت

 دارداکی باشالرینگ       گل آل قفافینی 

 بیر باغچا بئسله در        بیر دامچا قانلی یاش 

 گؤزل آیاغینگا              کیملر قویاسی باش!

 گؤرم ۆنگۆزۆبختیم اویاق ده گیل         آ  ا

  هانی سعادتیم              یوّونگدا جان وئرم 

 

 

 

 

 اه یسی قوشما                                                

اون هئجه ّی شعرّر  قاشقایی ادبیاتیندا ، اه یسی قوشما آدالندیرمیشام. آسکی یازین الردا ،قوشمایی سؤیله 

دیم کی اون بیر هئجه ّی شعرید  . اون بیر هئجه ّی کی قوشما سؤیلنیر، یبر اه یسی اوّسا ،اه یسی 



ز یئدمیش بئش ایلینینگ یازیندا "آ  قوناقلیغی"شعرینی یاراشدیردیم کی اون هئجه ۆچ اۆقوشمادیر. مینگ ا

ّیید  .بو ایالیی قاشقایی نینگ یئنگی ادبیاتی نینگ دوغوم ایالیی دئیه بیلرک ،کی اه یسی قوشما دا یئنگی 

اه  رسنگ،ۆبیر هئجه گؤتهر یئریندن ،هر اون بیر هئجه ّی شعردن کی قوشمادیر  نه ساییلیر.ۆستۆادبیات ا

 شعر  آ  قوناقلیغی الزیم دیر.بو قاّب شعرینگ یاراشدیرماگی ایچین ،چوخ دّقت یسی قوشما یارانماز.

 ۆمکۆچۆبئش( سچیم ّی قوشمانینگ ،ا -چۆا -چۆکی قاشقایی ادبیاتیندا اّول کی اه یسی قوشمادیر ، بیر)ا

 یاراشمیش دیر.شم تا بو قاّب ۆرمۆهئجه سینی گؤت

 اّه گلیر: ۆمۆزۆقوشما تکین سچیملنسه بو قوشما د ۆمۆزۆسان: آ  قوناقلیغی شعرینینگ،باش د

  پایانا جئیران ( ائتر تئز  ایمشادّیق       گه چیخک سئیالنا جئیران   سن ) یاز دیر

 -چۆا -سچیمی)ایکّی،کی زّیرۆرسک ، اه یسی قوشما  دۆمده ، اینچه یازیلی هئجه ّر  گؤتۆزۆبو د

 .بئش(دیر

 

 آ  قوناقلیغی                                

 جئیران       شادّیق تئز ائتر پایانا جئیران  *یازدیر گه چیخک سئیالنا

 هیجران اوتو ساّما جانا جئیران         قو  آّیشا هیجران یانا جئیران

 ت ییامق    قوپار    گؤزل  آیریلما                     

 "فرفت"گل خوشلوق ائدک تا اّده                     

 گل سئیالنا سوّدان ساغا بیر باخ          قارالر پوزوّوب سن داغا بیر باخ 

 یارپاغا بیر باخ        بوّبول چمنه قونماغا بیر باخ *شۆچؤل ّرده گؤم

 شمز بو قوشونگ نغمه سی دیلدن ۆد                         

 "حیف"  اوّمایا  فُرفت  گئده   اّدن؟                       

 سته ۆسته           گل باغریمی سن باغال تئل اۆل  اۆقوشالر  بوگئجه  یاتار  گ

 سته ۆسپد  چؤل ا *آ  چاّد  قیزیل           سته ۆباخ گؤر بوغوشار سونا گؤل ا

 ّر *شلنیرۆاوّدوزالرا باخ گؤم                           

      ّر *سته دؤشلنیرۆّگر باشیم اۆا                           



 ل موبارک اوّسون ۆجئیران سنه چؤل موبارک اوّسون             بوّبول سنه گ

 ائل ّر سیزه یول موبارک اوّسون              اوغالن سنه ائل موبارک اوّسون 

 ائلدن  کی   آمان دیر آیریلما سن                              

     ن یامان دیر ۆآیریلما کی یاخشی گ                            

 گزرم چؤّده جیگر قان  *آیریلما من اوّموشام پشیمان                وئیالن

 م داغینا قونماد  ترالن ۆگزمد  جئیران             کؤیل ۆنۆباغریم چؤّ

 من   آیریالّی   جانیم    پوزوّدو                            

     هامی یاخشی ّیک یامان یازیلد                             

 ب یاناغیم ۆاؤّ *چیراغیم           اسمیش بوغاناق *بۆسن سیز گؤزّیم سؤن

 یم بوّبول سیز اوّوب فراّی باغیم            غم یاتاق ائدیب منیم قوجاغ

 وئیالن  گزرم  چیراغ  بوّونماز                          

 سن سیز منه بیر دایاق بوّونماز                          

 داغالر باشینا دومان بیریلد                  غم باسد  جانیم باغر  یاریلد  

 دو اوغالن سیز ائلیم یوال سریلد            مئیدان توتان ائل ّریم یوروّ

 یوّدان  *ائل ّر تاراّیب چکیند                       

 بئلدن  بوزاخد    آتالر هگر                       

 ایندن بئله یازقی میز قاراّمیش           اوغالن آتادان داها تاراّمیش 

 م ساراّمیش         گؤزّر یاش ایچین  گره ک  یارانمیش ۆّۆسلبیم ایخیلیب  گ

 شام دیر من و گؤز یاشی اویاغاک                          

 دوردان   بزنیب   آیا     قوناغاک                          

 



شلنمک= ایشارماک() ۆش= ُنقره ،بوردا ُنقره تکین بویاّی() قیزیل = طال،آّتون()گؤمۆ: )سئیالن= گل گشت() گؤمۆگۆبو شعرینگ سؤزّ -*

 دا،گردباد() چکینمک= چپراهلیک(جا سریلمک() وئیالن= در به در ،آوارا( )سؤنمک = خاموشلوک()بوغاناق= فارسیسته ۆدؤشلنمک= دؤش ا

 

 

 واّئیلی                                       

 باغچادان گؤورد   ۆّۆیادینگدا گؤزل کی عیشق  اه وینده          نازالر گ

 دوداق بزرد            جان باغچاالر  سمن  سه ورد   *سؤزّر ساناز 

 

 من نه سؤیله یم کی سندن آیر           گؤزّر یاغیشی یاغا یاغا دیر 

 دایاق داغا دیر  *گل تررقه دن باریشماغا دؤن            ائل باریشیغی

 

 عیشقینگدن اوّوب آوارا مجنون           *بیر من ده ییلم کی قاّمیشام آس

 اّّیل"اوخویارد  سؤز دوالشد        وا ّئیلی دئد  بی چارا مجنون "و

 

 م اوجاغی یانا یانا دیرۆمه اّووّو  سؤزّر         کؤیلۆیاتمیش دؤش

 م دیله گتیرسم        چؤل ّر بویانیب قیزیل قانا دیر ۆسؤز *لیبیر وای

 

 ید  مه چیراغ اوالۆکاش یاغی مارال داما  گله ید         گؤرمز  گؤز

 نده        سینمیش  دیزیمه دایاق اوالید  ۆل  یاراداید   جان چؤّۆبیر گ

 

 نده منیم بو سؤز دیلیم ده         گل دیرّیگیمه دایاق اول آ  دوس!ۆهر گ

 م اه وینه قوناق اول آ  دوس!ۆسته      گؤینۆاه یلش  آیاغینگ قو گؤزّر ا



 

 مسن         جان غونچاسینی بوداغا  دؤندر ۆّۆمه گؤزل گۆزۆپوزقون ا

 آیریلما جانیم آییرما تندن                             

 دؤندر    *گل تررقه یی  تیراغا                      

 

   تیراق= اّبیرّیک،اّتحاد(  =غملی()وایلی =یوخسول()آس) =فلح و فرا(باریشیق ل یارپاغی()ۆ=گ: )سانازۆگۆبو شعرینگ سؤزّ -*

 

 آرتی قوشما                                               

م ده هر ۆملرده سؤیله دیم. بیلیرک کی قوشما،اون بیر هئجه ّی شعره دئییلیر. بو بؤّۆقوشمایی باشداکی بؤّ

ادبیاتیندا هر اون ایکّی آدالمیشام. قاشقایی  آرتی قوشما  شعر کی، هئجه سی قوشمادان بیر آرتیق اوال،

ّمگینه باخیبان،ایچر  قّسی ۆزۆهئجه ّی شعر، آرتی قوشمادیر.هر آرتی قوشمانینگ، سچیملرینگ د

 آیریقسی اوّویر.

 بیر آرتی قوشما: 

 

 ّزارا ۆل و گۆتور آها  گؤزّیم بیر اویان یوخودان       یاز اوّوب چؤّه باخ گ

 ساچی ُزّنارا باخ زوّرو شاهمارا باخ  ب   یئریشر   قاباغا  سمنیم      ۆّۆزۆس

 ره گیم  اوالر اوخ آماجی         قاپیسیندا جانیم چکیلر دارا  باخۆقیباخار ا

  

 اه یسی دیوانی                                              

آرخاج م ّرده، دیوانی شعرینی سؤیله دیم. دیوانی بیر اون دؤرد هئجه ّی شعردیر،کی ۆباشداکی بؤّ

چ هئجه اوّویر. اه یسی ۆایشلنمگینه باخیبان،شاه ختایی تکین دیر.اون دؤرد هئجه دن بیر اه یسی ،اون ا

چ هئجه ّی شعردیر،کی قاشقایی ادبیاتیندا "ائلدن بوداندیم"شعر  اّول کی اه یسی دیوانی ۆدیوانی بیر اون ا

اه یسی دیوانی یی،آرخاج ایشلدمگینه  .....یاراشدیرمیشام.ز سه یسان.....ایلینینگ ۆچ اۆدیر کی مینگ ا

بو شعر   ک اوّور،کی شاعیر  نینگ  سلیقه سینه باغلی دیر.ام" یازدایاق سیز"و  "دایاقلی"باخیبان 



چ(اوال، ایکّی هئجه ۆا -دؤرد -سچیملندیرمک ایچین الزیم دیر دئییله، بیر قوشما کی سچیمی) دؤرد

   .ندن ده ییشیلملی دیرۆزۆسلیقه سی ا بو یوالق ، شاعیرینگ  نی یاراشیر.آرتیرساک ، اه یسی دیوا

 یسی دیوانی: بیر اه  

 

  *ائلدن بوداندیم                                       

 بیر آّسیمان آغیر بوّوت وار گؤزّریمده سپیلمیش سؤزّریمده       *دیر و یارپاق *سونیاز

 شعر عاّمیندن بئسلده  *ائل ماتمیندن           ایستر کی دااّل م داریخمیش دیر گئنه ۆگؤین

 تاپشیرمیشام ائل باشینا گل  *آت یاّینا    مریم!سنی آند وئرمیشم گؤز یاشینا گل           

 سؤز وار  دیر گؤز یاشی مریم! نچوخ آالیی    بیلدم "مقّدس"دیر سنه ائل باشی مریم!           

 *ّش باغچاییدیم قیش دن تاالندیمۆسان بیر گ        باخ بیر منیم احواّیما ائلدن بوداندیم         

 بیر ساز  سینمیش آشیغا باخماک ثواب دیر         دردینده بیر گؤز یاشینگی آخماک ثواب دیر 

 ؤز ایشینده؟ نده       باخ گؤر نیجه حئیران و زاردیر اۆکی ائل ّر "قّفه"سی واردیر دؤش *آشیق

 سن کی منه هئچ باجی ّیگدان کم قومادینگ       نه یچین یاراّی باغریما مرهم قومادینگ؟ 

 ل اک تا بئسلنه یاز          اوندان سورا ائل یازقیسیندا یاز ابد یاز ۆائل تورپاغیندا بیر گ

 ار دردن دیواردان دان      باخ مأواما ! گؤر قان یاغ*یاخار -من زار ایشیم گچمیش داها یاّوار

 بیلدیرکی شاعر دان بیر آشیق ایند  قاّمیش      بیر ایشلر  باشدان دوالشیق ایند  قاّمیش 

 ل ّر  سوّموش!ۆل ّر  سوّموش سوفاّمیش      باخ گؤر نه وار  یاز  کی گۆبیلدیر کی یازینگ گ

 هامی سی ساتیلد  گئّد         اوندان سورا ائل داشی دا آتیلد  گئّد   *دوّوقالر -دایالر

 اوندان سورا قار داغالر  یول الر  باسد      ترالنیمی بیر دار قرس داریندان آسد  

 گل یاز تؤردمک رسمینی ائل ّر ده باشال        بیر قه وده  سوّماز بئسله "زهرا"*یا باغیشال 

 آناسیندان آالر ائل ّر سوراغی  ا  زهرانینگ اوشاغی         حتمتا اونداکی بئسلند  

 نیا وار ایتمز داها ائل ّر نیشانی ۆبیر بیر بیان ائیلر اونا ائل داسیتانی           تا د



 م سئرداشیم اول سن      سن باجی ّیکدان کم یوخونگ قارداشیم اول سن ۆگل دوغرو سؤیله سئر سؤز

 تامغاسی* دیر گؤزّر قوماشیر* *ریشیقباشدا یاراشیر        بیر با نینگائل بایداغی ّّچک س

 عومروم اه وینده هئچنه یوخ سویماّی مریم!      بیر تکجه عکسیم وار قویماّی مریم! 

 طاقچاسیندان آسماک اوّماز     جانیم یوسانمیش*دیر آما گؤز کسمک اوّماز   اه و  عکسی دهبیر

 آیاغیم  -ن چاال یانمیش چیراغیم       جان یار  قاّمیش قار آپارمیش الۆمن چوخ گئجه تا گ

 ن یاشایا ۆدانگ اوّدوزو*ینان گؤز یاشیم قویموش قوشایا*     تا بلکه چاتیب آیینان بیر گ

 دیرّیک  یاالن دیرتا چاتمامیش ائل درد  دارمانا  قالن دیر         بیز"عافیت"دن دانیشاک 

 وّمایا بیز ده یلک* آزاد        عیشق عاّمینده وار  کس عاشیق دیر و شاد تا شاد ا ۆائل گؤین

 هر یئرده کی عیشق آد  وار دیرّیک یارانیر                          

 تانیر  آاّلهی    بئسلنر  عاشیق   کیمسه  هر                          

 

آخیرکی یاز،پاییز() یارپاق= یاپراق،آغاجینگ بلگی()دااّل=بو شعرده پناهگاه()آت شمک()سونیاز= ۆ)بودانماک= آیر  د :ۆگۆشعرینگ سؤزّ -*

رکلر ۆ)تاالن= چاپوو،اّقووالنمیش باغ یا ّته یی ده دئییرّر.()آشیق= تنه آند ایچیرّر.یانالریندا آت یاّی "مقّدس دیر(ۆستۆیاّی:قاشقایی الر آت یاّی ا

خلقه  مطلب قاندیران بیلیجیلر اوزان آدالنیرالر،اوزان کلمه سی اسالم دان سورا شیخ  اوالر،شیخه  دا،اسالم دان قاباق، سازو شعرینن کوّتورون

قرینلر گچمیشینده "قافا"تبدیل اوّموش،و آشیخ،آشیق فورمونا  ۆحورمت ائدمک ایچین آدینا  بیر "آ" آرتیریرالر،کی بو کلمه "آشیخ" اوّویر. "خ" سؤز

دوّوق=  -ّلیمک و اّتماس ائدمک()دا یاخار=  -رکلر ایچینده ائل ماهنیالرینی سازینان خلقه بیلدیریرّر.()یاّوارۆ،ت چیخمیش .آشیقالر هله ده کی وار

رگه دیر.تاّزا اوّموش قوّون دا دوّوق دور() زهرا بهرامی جعرربه   ّی،بیر آّتی یاشار دیلی شیرین قیزید  کی ۆآتینگ بیریاشار قوّونو،دا  و ا

ّر  ازبر ائدمیشد () باریشیق= فلح و فرا()تامغا= نیشانالر کی قاشقایی ائلینده هر تیره  بیر سؤز اورخون آباجاسیندان داغما دیلینده شعر کرۆت

یش،عاجز ائدمیش و او تیره ده اوجاق سؤیلنیر.تامغا ائله او داغما دیر.()قوماشماک=گؤزّر حئیرانلیگی،حئیرتینن باخماک() یوسانمیش= جاندان گئدم

بو شعرده رقابت معناسیندا ایشلنمیش، لر ایچینده سحر اوّدوزو و سار  اوّدوز دا دئییلیر()قوشا= رکۆت()دانگ اوّدوز= ناهید اوّدوزو،اوّموش

  قیساالنمیش دیر.( ده گیلک کلمه سی.()ده یلک= معناسیندا دا وار ایکّی -وفت و ایکّیج

 

 

 

 

 



 و آغجا قوشما قوشمایئنگی                                         

یئدمیش اون ایل ّیک ده ،ادبیات قورومالر  باشالنان دان سورا،قاشقایی ادبیاتی بیر مرحله یه چاتد  کی 

ناغید . کالسیک شعر داها خلق احساسینا جوغاب وئرمیرد . جوانالر احساسی،داها "تکرار"دان یور

آسکی یازینالرا قانع اوّمویرالرد . دو کی تاّزا عرفه یه گلن شاعرّر،انجمن ّر بیر فضا اوّموش

گؤرسدیرد .هله ده  ۆنۆتکین اؤز د  کی منیم ایچین شعرینگ "کد رمز"سچیملر،اؤز یئرینده بیر یوالغی

شکّ اینن باخیردیم. شاید اورجینال باخیمدان  هگ باشالنماگینانچاز، من بو فنعتسه یسان اون ایل ّیگی نین

رک دیلی و کؤّگه سینده قاشقایی دیلی، بو ۆبو اینانجا ائتیرمیشدیم کی: تنیاسیندان آز بیلیردیم.آما ۆرک دۆت

ز ۆچ اۆیادیمدا،مینگ ا ن اوشاقالر  نینگ احساسینا دا جوغاب وئره.ۆوار  دیر کی باشارا ،بؤگ ۆجۆگ

یئدمیش ایکّی ایلی،بیر سووق سونیاز گئجه سی داوودخان یانیندایدیم. بیر خاطره ّی گئجه کی بو شعر  

روحوم مأوامی  ۆعقلیم کؤچد ۆچدۆا ه داوودخان گره ک       ا یازدیم: )آیر  عاّم دیر منه بیر بؤیجاورد

رّردن آیریقسی اید . . داوودخان شعر  قاّیق شعقاشقایی ادبیاتیندان بحث آچیلد کئیوان گره ک(

او گئجه اتینا اویغون اوال. نیا ادبیۆداوودخانا دئدیم کی: قاشقایی ادبیاتی ایچین بیر ده وریم الزیم دیر تا د

 ،من داها بیر آیر  احساسینان،شعر یازماگی باشالدیم. ۆنۆنینگ سحرکی گ

 ملرینگ ۆزۆ،تا  دملردهۆزۆم کی بیر پارا دۆیردۆدا سینگه باخیردیم،و گؤر بوندان گچه، آسکی ادبیاتیمیزا

 سان ،میرزا مأذونونگ بو شعر  :  .دیر ی بیر بیر تکین ده ییلایچر  قسّ 

 داسیتان(.  اوّدومشهور  فرنگی ده جان ستان      - -برق قیلیجی  )سهرابخان 

نه ۆستۆگاهدان بو مسئله ا ه چوخ باها وئرمیردیم. انجمن ّر ایچینده،م ده آرتیق قوشماالردا بو فرقۆاؤز

-دستهنگ هئجه ّرینی ۆمۆزۆدانیشیردیک ،آما بحث  بیر دوغرو نتیجه یه چاتمیرد .اؤز یانیمدان هر د

   . آیریقسی ّیگی بلّی اید  دسته ائدیردیم،کی

ائل پئغامی شعرینی "آ  قوناقلیغی" اه یسی قوشماسینی یازدیم. بیر آز سورا، یئدمیش بئش ایلینینگ یازیندا،

کوتایید . بو  -م ّر  اوزونۆزۆاّول شعرید  کی تا  د ائل پئیغامی قاشقایی دیلیندهده  یاراشتیردیم.

 آدالندیرماک فیکرینده   هله بو ایالیانچاز قاّیق شعرّره بنگزمیرد . اج بیرمبنا  ده ییلد  وشعرده، داها آرخ

یاراشتیردیم. قیسا شعرّر کی کالسیک شعردن آیریقسی اید ، -،قیساچ ایل او ایال  دان سوراۆا .مده ییلدی

بو فورم شعرّرینگ اوزاغینی "یئنگی قوشما"و  ز یئدمیش سکّیز ایلی،فیروزآباد انجمنینده،ۆچ اۆمینگ ا

 قیساالرینی ده "آغجا قوشما" آدالندیردیم.

 ی قوشما وآغجا قوشما قاشقایی ادبیاتیندا، ایکّی سچیم اینن واردیر:  یئنگ

 گیرایلی سان -2قوشما سان       -0

 

 



                                   

  وگیرایلی سان   قوشماسان                                           

رک ادبیاتیندا ۆکی قوشما سچیمی اینن بنا قویوّموش،قوشماسان آدالنیر. ت یئنگی قوشماوآغجاقوشما هر -  

دایاق ّی،یاّخی بئش(. -چۆا -چۆچ( و )اۆا -دؤرد -،سّنتی قوشماالر ایکّی سچیمینن دئییلیر . )دؤرد

قوشماسان  دؤرد(اید . -دؤرد -چۆقوشماالردا بیر سچیم داها بو ایکّی سچیم دن آیریقسی سؤیلدیم کی)ا

شاعر اؤز سلیقه سی اینن یئنگی قوشمانینگ  سچیمی یاراشیر. بو قاریشیر و بو سچیملریئنگی قوشمادا 

 سچیملر   گاهدان دا   دسته حذف ائدیر. یا ایکّی  بیر مدنسچیم ّرینگ یئرینی ده ییشیر یا هر سّنتی سچی،

 .چیم باغالماسیندا آرتیق بلّی دیرشعرینینگ س ""عومور ثمر بو  یوالق،  ده وریلیر.

 )قوشما سان(عومور ثمر                        سان :        

                                                               اون بیر هئجه. { (هئجه0)نه تؤردمیشم (هئجه8)عومرومدا  هئجه(8)}اوّتوز ایل            

 ( {  اون بیر هئجه.0نه واردیر من ده)حذف( )8حذف( ) 8} )            

 { اون بیر هئجه. (هئجه0)اعتبار-دووّت هئجه حذف(8)  هئجه حذف(8)}              

            } ........      .............   ..............{ 

 { اون بیر هئجه هئجه حذف(8)  هئجه( 4) مسنر ۆّۆ)گ(   هئجه4)ّش ۆّش گۆگ}              

     اون بیر هئجه. { هئجه(0)  ندهۆجانیم چؤّ  هئجه(8)آچیالر    هئجه(8) }بوداقالر              

 }منه هم    آتا دیر   همی ده آنا  {   }هیاّلنچاق   آسمیش دیر   گؤ  قورشاغینا {           

         }............................       ...................    ............................{ 

و   (0 -8 -8(و)8 -4 -4)قوشما سچیمیبو سچیم  باغالمایا بیر آز دّقتینن باخساک ،آالیین دیر کی وار  نومرا 

  .... ایشلنمیش دیر. بو قورال بو شعرینگ سونونانچاز حوکم ائدیر.

دیر. آیریقسی ّیگی  کی قوراّینان اویوشاسی باشدا ،گیرایلی سان یئنگی قوشماالر دا ائله قوشماسان تکین -

قوشما سچیملر  اینن اویغون اوّویر،آما گیرایلی سان یئنگی قوشماالر،  قوشماسان شعرّر،بو دور کی ، 

بیر دئییم ( سچیمی ایشلنیر.0 -8( و )4 -4گیرایلی سچیمی اینن اویغون دور.سّنتی گیرایلی دا چوخانچاز)

 اّخی)فرد(دیر،آما گیرایلی سان هئجه ّر  ساییلسا، ین ۆتۆبینگ، باشدان سونانچاز،دن داها،قوشماسان الر

، قوشا)زوج(اوالسی دیر، بو شرطه کی دؤنمه وار  اوّمایا،)بو شرط اوردا  شعرینگ هئجه ّر  سایقیشی

 (.م، دؤنمه ایشلنهۆزۆم یئرینه بیر تا  دۆزۆیئر وار  دیر کی،بیر د



واردیر کی شعر بیلن کیمسه   دا یر آالیین اؤزدشلیک یئنگی قوشماینان آغجاقوشماگچه ،ب دن سچیم

 ک بئله دیر کی: ائله کالسیک شعرّریمیزبیلرّر.بو اؤزدشلی  ّر،شعرینگ ایچر  قِسیندن آنگالیا

 دئییلمیش زۆد بیر سچیم باغالما وار  دیر.بو قاّب شعرّر ،یئنگی قوشمانینگ دا آغجاقوشماینانتکین،هر

ز سچیم ۆاویوشاسی دیر،د ساغلیک چاغیندا مووجالر  نینگ ( p-q-r-s)ره ک ۆا ائله بئله کی اوّسا،

،مگر کی دؤنمه دور اوخوسانگ، هئچ یئرینده سکته یوخ ۆّۆزۆ، باشدان تا سونانچاز دشعر دهاینن یازیالن 

،کی تکین شعرّر سان : بو گلن یئنگی قوشماالردا،"ایپک تئل ّی" اینن "بیز واراک" )ترجیع( وار  اوال.

   .مه واردیرده بیر دؤننۆمۆهر بؤّ

 نگ سچیم باغالماسی بئله دیر:ۆنۆمۆنئّچه بؤّ -یئنگی قوشمادیر،بیر سان()گیرایلی  شعر  کی ائل پئیغامی

 {(8(یار  دان)4گئجه گچمیش)}

 {(0(قوش قانات آچماز)4(کؤّگه سینی)4نده سرر)ۆ( ت4س)ۆبایغی دام ا} 

(دیر. ایند  بیز 0(و بیر یئرده ده )8(دیر،بیر یئرده )4،4آالیین دیر کی وار  سچیملر ) ،سینگه باخساک

ییغسک ،هر قوشا بیر گیرایلی بئش"  ده بیر بیر یانینا  -چۆبیر بیر یانینا و "ا قوشا،  -قوشا "دؤرد ّر "

   دیر. بو قورال شعرینگ سونونانچاز حوکم ائدیر. 

 

  سان()گیرایلی ائل پئیغامی                 

 دان   یار  گچمیش  گئجه 

 قوش قانات آچماز    سرر گؤّگه سینی  نده ۆستۆدام ا  بایغی

 سان کی زامان تام توروبان بیر آنی گچمز    بو نه آغیر گئجه دیر

 دوالنمیش     دریا  مهۆگؤز

 ساّد  بو دریا    اود باغریما   ائله سان

 دریا  بو   طاقتینی  آّد   جانیمینگ

 ره گدن  ۆا چاتد    سس قوالغا بیر یانیق  

 ره گدن  ۆا باتد    نهۆدؤش  جانیم ایّتی خنجر تکی 

 قار آّد  مگر سن      باشینگی  ! جه داغۆآغیر ائل  ها  ا



   ؟فوّتلی نر آسالن بئیه یوردونگدا سنینگ یوخ - -سهم

    ؟سنینگ یوخ  یوردونگدا   بئیه   ایگید اوغالن

 کامینگدا   دوالنماقدا  ده وره    "روزگار" !  اویان آ  ائل

 نیامینگدا     ّر میفر  قیلیج*  توتوب  پاس

 ودو  باغینگ  قورّ  قومونان   دوّموش  چشمه سی  چایالرینگ 

 اوجاغینگ   کوردور  اوّمایا   اوشاغینگ   یاتماز   ننی ده     چیراغینگ     ۆسؤند یئل اسیب 

 یاغ !   بیر  چؤل ّره   اول باغالر  یاغیش  ویا قورّ  قوما سن  

 سونا وار     هله یوردونگدا  گؤل ّر  ویا قوما سن قورّ 

 دینا وار   آرخانگدا  !  آغیر ائل  ده ییلنگ هله  یاّقیز 

    !سنه قافالن دئرم آ  ائل  سن اگر چیخسه ده جانینگ

    !آ  ائل  دئرم سنه قوربان   تنیمینگ جانی وار اوّسا 

    !من یاغی ترالن دئرم آ  ائل  که یلیگینگه   سن گؤزل 

     !سنه آسالن دئرم آ  ائل

 خورداجا قیزّر دوداغیندا     داغی ّمک بوۆقوما سن محو اوال گ

      آیاغیندا   آیاقسیز  باشسیز   تئل ّر  هر ریله س

 دّی آسالن قوجاغیندا     بویوموش  ائل بوجاغیندا  

 کی یوردونگدا قاال بیر آغیر ائل دیر   بیرجه کور قیزده

 سئل دیر        اه و   ظوّم   ده ویرن  ّن گؤزّر  یاشی ۆتؤک

    !ش چمنیمۆباغبانی اؤّم    !سار  سوفاّمیش چمنیم   آ  من "رساّت"  واریم 

 چکم کور یاناغینگدا     آّیشیب "ُشعله"     تؤردم باغچاالرینگدا  بوداق الر  -غونچا

 ائله سان هر گئجه سی بیر ایله گچد      دوخسان ایل گچد  نه گچمک   



 وور قیلیجیم دیر     پهلوان  سرداریمینگ آد  هله

   !  غیرته مین قووزان آ  ائل آناسی

 مئیدان الرا سسله   اونو     بیر داها فوّت منه بئسله 

 گؤزل ّر تئلی تک بیر یانا آییر   رغنا   دارا  میخگه  ایسال   -هئل قیزیل آتینگ یاّینی 

    سورادان باغریمیزا جان گتیرن سسلر  قاییر

 سنه فخر ائیلرم اوغالن!      سنی آسالن باالسن سؤیلرم اوغالن!  

 جانالر  بئسلر  یاز تؤردیب  ل آچیب ۆگؤزل سس گ  سورا گؤردنگ کی

 تررقه بایغی سینی باز تکی چؤل ّرده قرسلر    سسلر    بیر  ائل توروب  بیر

 اؤز  قوالغینگ ائشیدر کی 

 جلد   ۆفریاد اداغینا  *هلئیگان ۆشدۆسس د داغالر  ها  چکد  کی    *سوموروم

 شمنینگ بختی قاراّد   ۆدجلد    ۆدوسالرینگ باشی ا      نشیم آغشاما چاّد   ۆگ

 دوّو وحدت مئیی بیر جام آپاریب دیر     چن آّیجی الچینۆ!  باشینگدان ادینا

   هم سهند و ساواالن 

     هم باکی داغالرینا                   

      پئیغام آپاریب دیر                                         

   

 .بات ائّدیلر کی بیر ائله باغالنتی ّیک وارالر  نه بیر  اه وه اث نتار و رفتاریناگرُ آناسی نا هدیه ائدیرم کی  قیزیم سوناینان  بو شعر

 )قوشماسان( *عومور ثمر                

 نه تؤردمیشم؟  اوّتوز ایل عومرومدا 

                              نه واردیر من ده     اکدیگیم نه دیر

 ائشید  سؤیله رم:   دووّت   اعتیبار!            



 بیر قه وده  اوّدوز    بیر  اّتک ایشیق             

 نیسبت بوّوردان بیر نئّچه یوّداش      بیر یاشیل کپر 

 ّر نوردان ۆزۆبوالق س -هر بیر  چا 

 نده ۆم گؤّۆزر  کؤیلۆبیر سونا کی ا

 مسنر ۆّۆّش  گۆگ -ّشۆگ

 نده ۆبوداق الر آچیالر جانیم چؤّ

 قانات چاالر    گؤزّریم هواسیندا 

 منه هم آتادیر همی ده آنا 

 *هئاّلنچاق آسمسش دیر گؤ  قورشاغینا

 م آّسیمانی بوّوت الناندا ۆگؤین

 مسنمک  سپه ّر ۆّۆگ *مبیر جه توتو

 قاش آتار  -بوّوت الر آّرینار   آ  دوغار  گؤز

 ن باتارۆیاشیل کپر ایشیق دیر   او زامان کی گ

 ال ّریم اوّدوزا چاتار   ّی*سه ویش

 بیر باغچا واریم دیر   بیر آّما باغی 

 بیر  داشلی پهله دن دیبی قایریلمیش 

 چاناغیندان  سو ایچر  *سه وینجی قوش

 ال ّریم دیبیندن عاطره بیچر 

 *مۆرۆگؤت    *ثمر  ایشیق دیر    گوودا

 قانلی بوداقالر   باغچا قاییرار 

 ر ره ک ّردن آییراۆغم تیکانی ا



 بیر قوّزو کی مله ینده   سان کی سسی ایپک دیر 

 ن چاالن دم ۆگ

 آییالر شیرین  شیرین  ناز یوخودان 

 ل ّریندن یاییالر ۆباغچامیزینگ گ

 کرینه ال ّریم گؤیدهۆبو نعمت ش

 م هلئی دهۆایکّی یاغلیق آّمیش گؤین

 ده   ره گۆا بیر دیلک 

 اوالیدیم بیر ماهمار چوبان

 نازینان بئسله یم  قوّزو 

 یا بیر باغبان    

  کی آّما باغینا بیر دیرار  اوال 

 بوّوردا سینمه سین  

 ّش دوداق ۆتار  دان  ایستیرم بیر گ

 آاّله  ائده ید   

 ّه ۆزۆبوالق  نوردان  س –همیشه چا  

 ّه ۆنیادا  هر نه وار   هر نه وار  گۆد

 

= تمّناّی ، گؤیه سه ویشلیآزجا آنگالمیندا دیر( ) -=دوز یا دارمان اؤّچمه سی دیرتوتوم =قوس قزح()گؤ  قورشاغی) :ۆگۆشعرینگ سؤزّ -*

 (  = تحّملمۆرۆگؤت=حوفله()گوودا)  مرغ عشق(-=سئودا قوشوسه وینجی قوش)  آیریق(

 

 

                  



 

 )قوشماسان( چال حبیب خان!                                  

   ره گیمده  ۆداغی آغیرّیق ا *بیسوتون آل دؤشه چال آغیرائل*  سان 

 قیش دوالنمیش باشیما     کیّن گؤز یاشیما  ۆبیر نظر قیل تؤک

 زارینجی*  * اوّدو  گئدن آغیرائلیمکی    سن ره گیم دردینی آلۆا  یب*  چاّباش خسرو بیر ده  

 کی گلر  "مضرابا" باغذاکی چینارالر باش اه یرّر    ناریم*ال  چی  چال حبیب خان*  

 باش اه ییب اؤّمه حبیب خان دا  دئیرّر  

 چاالندا  *معفوم* و فمفامیسه تار    دیندیرنده 

    ز  وار  یاز اوّدوۆمۆل سپلند  چؤّۆائله سان گ              

 باغچاالر نغمه یه گلد  چؤل بوداقالر  ساز اوّدو                 

 قایادان ائّرید  قارالر داغالرینگ باشی یاز اوّدو                       

 آواز اوّدو   ۆنه دئیم دؤشده کی وایالر وار  دؤند                           

       ل ّر  اویانیرالر ۆچال! قیش اورتاسی قار آّتینداکی گ      

 الر  گیلگز  هامی چؤل ّر بویانیر -سار               

 آ  قرنگی گئجه ده سان کی چیراق الر دا یانیرالر          

  ز اوّورالر دایانیرالر ۆد اه گیلن سلب و چینارالر                

  اویناشار چؤّده قوّونالر   اویان ائل*قّسی چاالندا  

 افسیلر چمده چیچک  سان کی گلین تو  کرز اوینار    

 جوشغون اوالر قانالر  قاینار  اویانار ائل باالسی          

    ره ک  که یلیگین اووالۆغملی ا آل حبیب خان  سه تار             

 آپاریب داغالرا تووال                                                        



   گئجه قو  اؤز حاّینا یار  یاتاغیندا                                           

  ز پوخووال  ۆنۆگتیریب گ                                                       

  چال حبیب خان کی چاالندا       

 اوّدوزالر اّنمیش یئره چؤل آّسیمان اوّموش   سان ائله            

  باغر   قان اوّموش   -ره ک ۆ* کی هیجراندان انیگار داغیچال    

   گؤز یاشیم  سان کی  سان اوّموش                                          

  ائل اویانسین     چال حبیب خان                  

 هر بیر  بیر اوت آّیب قارّی قره قیشده دایانسین   

 ظوّمتینگ  یازقی سی  یانسین                            

   ائیوانی یاد اوّسون   خسرو  چال حبیب خان

 روحو شاد اوّسون   نکیسا                         

 سن چاالندا قره قیشلر بیزه یازدیر                   

 !زر نه دئیم  تار چاالن بورماغینگا                   

 جان "نثار" اوّسا هله آزدیر                              

                                   **************  

                         

 سچیم باغالماسی: ،نگۆمۆبیر بؤّ ایپک تئل ّی شعریندن

م گیرایلی یارادیر. قاّیق دؤرد هئجه ّر ده ،هر ایکّی سچیمی  بیر ۆزۆچ هئجه سون داکی بئش هئجه اینن، بیر تا  دۆ: بو ا هئجه(8)آ  ایپک 

     م گیرایلی یاراشیر.ۆزۆبیر تا  د ّن دن سورا را،ۆزۆبیره د

 {  هئجه(4)قیش یئلی اس هئجه(4)میش ائله سان {     }هئجه(4)باغریمی باس هئجه(4) تئل ّی غمینگ}

  {هئجه(4)آیریلیغینگ  هئجه(4)میش ائیله میش  }  {    هئجه(4)ر  منی کس   هئجه(4)میش دیر و قا }

    م گیرایلی یاراشیر.ۆزۆچ هئجه اینن، بیر تا  دۆکی ا: بو بئش هئجه اّول هئجه(0)جانیمی یار  



            .{)دؤرد هئجه،بوردان  حذف اوّموش( هئجه(4)منه سار {  }    هئجه(4)سار  بیر باخ   هئجه(4)آ  تئل ّر } 

( و قاّیق 0 -8م سچیمی)ۆزۆبو گیرایلی الر کی ،ایپک تئل ّی سچیم باغالماسیندا یاراشمیش،بیر تا  د

   ( چیخمیش دیر.4 -4سچیم ّر )

 

 )گیرایلی سان(تئل ّی  *ایپک                                               

آ  ایپک تئل ّی غمینگ باغریمی باسمیش ائله سان قیش یئلی اسمیش دیر و قار  منی کسمیش ائیله میش 

 آیریلیغینگ جانیمی یار   

  !بیر باخ منه سار       آ  تئل ّر  سار !                                       

ره گیم گؤیده یا یئرده گاه یاتار غم یاتاغیندا گاهی دا سئیر و ۆآراّیقدا گؤزّیم! قاّمیش و بیلمم کی چاراسیز ا

 یوخار   ندن و آیدان دا ۆسرر ده بال آچار بیر یول آچار گ

 !بیر باخ منه سار     سار !    آ  تئل ّر                                       

ره گیم ناال ۆچاّیر فبریم آّیر زار ا *سون یازینگ کاروانی بیر نئی اینن چؤّده گلیر سان کی نیگارداغی

 م آ  قارچیچگیم  آیریلیغینگ مندن عجب چکد  دامار  ۆّۆچکر ناز گ

  !منه سار بیر باخ         !آ  تئل ّر  سار                                     

چر و بال آچار و گؤزّریمینگ قانلی یاشی ۆسنی تار  گؤزّیم دؤن گئر  بیر باخ کی نیجه جانیم اّیمدن ا

 ؟زده قچر اّتگه سار  !ۆا

  !بیر باخ منه سار     آ  تئل ّر  سار !                                         

ب ۆّۆزۆداشدان س -  -و داغ *و منی ده چؤّده بوراخ *خآ  ایپک تئل ّی سرین چشمه تکین آخیرانگ آ

 زده سریل گؤل ّره باش قوش  کی بیزیم "قّفه"میزینگ ده هله چوخ مرحله وار  ۆد

 آ  تئل ّر  سار !        بیر باخ منه سار !                                    

وچا باهار و بئله قاّماز "روزگار" آچ پوزوالر نو  *ل یارپاغی یاشیل! بر  باخ چوخ دا تلسمهۆسار  گ

ل ّره بیر باخ کی نیجه سار  سوفاّمیش ۆبیر دم اویان و بیر اؤز احواّینگا یان و آچیالن گ ۆنگۆگؤز

 تار !  - -سن *یاتاغین تورپاغا ساّمیش! بو منیم "کلبه"مه ده  اه یلش  ایمگلن

 بیر باخ منه سار !     آ  تئل ّر  سار !                                      



رها آت،()بوراخ=آخماگینگ امر ()آخ=محمود و نیگار داستانیندان بیر قّس دیر()نیگار داغی=ابریشم: )ایپک=ۆگۆشعرینگ سؤزّ -*

  امردیر( ،مفدرینده=بیر آن مکثینن گئر  باخ،ایمگلنمک  ()ایمگلنتلیخارّیک ائدمه،تلسمگینگ امر  دیر()تلسمه=ائد،بوراخماک مفدرینده،امر دیر

 

                               

 )قوشما سان(عّمه جهان* 

 هئچ یادیما گاممیش دیر گؤرمدیم 

 ائشیدمدیم   ناز  بی ییم*                  

 بیر کیمسه دن گیلئیلیگی وار اوال 

 شنگ یاغیشدان سورا ۆآّسیمان گؤرم     

 گئنگ و بول*؟هم فاف دیر هم سادا همی               

 بیر اینگه باشی چاز  غوبار  یوخدور؟                    

 ایراده*سی یوخ؟                                              

 نیادا آّیشسا گلمز عئینینه ۆد        

 یادیمدادیر                                  

 یورناغیدیم  اه وجیک دن و بیر آیایدین  شامید 

 نه ۆش  سپرد  هنگام*چؤّۆآ  گؤم                 

 نه ۆعّمه جهان باشیم آّد  دؤش                         

 ال چکد  باشیما  بئله باشالد :                           

 دئد   قوّزوم* زیندگانلیک بیر بئله سان بیلمه دیر:                        

 (گئجه  اکدیم نوخودو   سحر باخدیم یوخودو*)                                       

 (آیا باخ  اوّدوزا باخ*)                                                         



چ معنا وار  دیر. بیر معنا سی نسبی دیر ۆقاشقایی دیلینده ا ( )بی یی= بی ییم کی هر آنادان محّبت ّی تر اید : )عمه جهان=ۆگۆشعرینگ سؤزّ -*

ادالرینی بی کی آتا باجیسینا دئییلیر. بیر داها معناسی،شان و شووکت ّی آروادالرینگ آد  سونونا گلیر و مرتبه سینی  گؤرسدیر.کالنتر و خانالر آرو

دات  آروادالرینینگ  آدالر  باشیندا دئییلیر. سان: بی یی یی چاغیریرالر.سان: مریم بی یی، فریده بی یی، خدیجه بی یی و .... بیر داها معناسی سا

قاشقایی قیشالقالرینینگ بیر  دیر کی  ( )هنگام=کئبر و غرور ( )ایراده=هر یاندان آجیق. دیوار سیز بول= - -( )گئنگ نرگس و....سکینه، بی یی 

( )گئجه اکدیم نوخودو   قویون اوشاغی.قاشقایی الر اوشاقالر  سه ونده قوّزو چاغیریرالر ( )قوّزو=کوچوک کشکوّّو طایراسی نینگ قیشالغی دیر

بیر اّینده شور     گلینه باخ قیزا باخ ( )آیا باخ اوّدوزا باخ    اوّدوزالر یر بوّماجادیر کی جوغابی اوّویر:قاشقایی دیلینده بسحر باخدیم یوخودو= 

 (قایی آساناک ّرینینگ بیر  سیقاشکباب    بیر اّینده دوزا باخ= 

 

 )گیرایلی سان(قیزیل آتلی                                 

 نه سه یم ؟ هر نه سدیم تار  منه وئرد  نیگاریم!

 گئجه ّر نازّی یارینگ حسرتی یاشیآ  قرنگی    

 قانا بنگزر   *کی بو گؤزّر قاپاغیندا                      

 بنگزر  *دؤشده بیر طبعی کی گاه ووّکانا                  

 آغیر ائل وئرد  کی هر ناز باالسی نّنی ده بیر آسالنا بنگزر  

  یئریشی تیرانا بنگزر                                                   

 باخیشی قافالنا بنگزر                                                    

 آرخادان قیشده دینا دیر قارشی دان ترالنا بنگزر                        

 جانا بنگزر!   اؤز یئرینده                                                       

  باسمیش    *ن اه ورنیۆتۆبیر دیل کی ب هئچنه ده وئرمه سه 

  خوردا قیزالر دانیشاندا بئله بیل یاز یئلی اسمیش                     

 کسمیش   *باغریمینگ باغینی ره گیمدن نا  آپارمیش  ۆبو گؤزل ّیک ا

 ّر قاّزیالد  بوّبول اونو چهلد  باغدا    *ناز فرهدیلی کی 

 بیر نازّی گلین اّوان اوتاقدا    ائله  شعرینه بیر باخ   ! نه دئیم

  بوداقدا  -باخیشی غونچا                                            

  باغدا   -یئریشی باغچادا                                                



 ساغی داغدا    سوّو چؤّده      دیبی یئرده  گؤیده  ۆجۆا             

  واریسی نازّی دوداقدا      ره گده   ۆواریسی قانلی ا                    

 شاهالرینگ تاجینا تاریخ بویوچاز تامغا* یازیلمیش   

 نه داش دا قازیلمیش   ۆاورخونونگ داشینا* کئنگیر* دؤش

 ش   ۆّمۆگ دا  مسنمک اوّوب غونچاۆّۆگاه گ                

 گاه دا خاجالر ساواشی*مینگ بئله یّتیم یاشی سیلمیش             

 گاهی شوودار تکی ظاّیم اوراغیندان دا بیچیلمیش                   

 ش  ۆّمۆگئنه گ    گئنه بیتمیش                                            

 ل تگین آبیداسی*قاّمیش   ۆمیش ّوحه ّر *گگیل گئ

 نیامیزا "وّوّه" ساّمیش  ۆن دۆتۆنه کی قاّمیش کی ب  

 دیر اّده!   بلگه*  قاراباغ*  -هلئیگان* -رمه*ۆس -آها  ائلداش! قره قاج*

 ائلیمینگ گچمیشی دیر قو  قاال دیلده!                                              

 هئچ "زوال" یوخدور "افیل"ده                                                  

 

    ز* وار  ۆمۆداش گؤّ *سان کی آرالدا بیزیم *نازّی تنگوو

 ز وار   ۆمۆچیچک ّی چؤّ -لۆگ                                  

  !      چا  اوّوب آخیاغیشا بیر -م طبعینگی قوش قارۆّۆ  نازّی گسن ده ها

   !لۆل آچیب گۆگ                                                               

  قارّی قره قیشده سوغوّدو  ۆّۆبو باغینگ  بیر بونا آیریقسی گ

   اونونگ خاطرینا مینگ بئله ناز غونچا دوغوّدو  بیر                

      ۆّدۆآچد  و گ نیایا دوداقۆگئنه د                                          



 گئنه سوّدو                                                                         

 اسی   الر آچباغ ،نگۆمۆّۆهله تورپاغی بویو نازگ

 مده قاالسی       ۆعکسی گؤین                                

 ائلیمینگ نازّی باالسی                                         

  نیا وار و بیزّر ده واراک ، تئز دوالنار  نووچا باهاریم ۆهله د    

 نه سه یم؟ هر نه سدیم تار  منه وئرد  نیگاریم!                          

    باهاریم   ل ّر  سوّماز بوۆهئچ زامان گ                                      

   غم چاغی فبر و قراریم                                                               

    !نیایی واریمۆد  ائله بیر دیل کی واریم  سان کی وار                                     

      نازینا بیر باخ! *باغلی ناظمینگ *گؤز آچیب آرغاجا

     رازینا بیر باخ!  ده سئرداش اول  نلبکی*               

     نازّی سوّمازینا بیر باخ!                                   

    دیرناغی* واردیر اغی ل دایۆگ، ده باّیق*گؤل! باغینی گؤر *"کرمانی"

     بویاّی بایداغی واردیر                                                        

   اوتورموش    نآسال اّده قیلیج،  نینگ کؤّگه سینهسلبی*

   ائله شاه مجلیسی قورموش                                 

    باخ! ّی سربازینا گلبیر پازیریک*اینگ  نئیزه  *هسینگّ     

 باخ! چؤّده کی یازینا گل      ! بازینی گؤر سنداغداکی       

 چاغیندان   ل آچان چنلی*ۆگ      قو  دئیم داغلی داغیمدان     

       ینی گؤر سن!ساز *کوّپوالرینگر یئر نرسی آچیال  

  !ینی گؤر سنگؤزل آواز                                  



 باّینی مینگ نازینان یایالغا سار    الر آچمیشرمه دن  دورناۆس

 داغا سار    -گؤ ام باخار ،آّما  یامغلی با وقوّ من                      

 سار     *قوش کی هله مئیلی اسر مئیالغائله سان بیر یاراّی ا             

 هئی باغا سار      غملی باخار   نه یاش دوالنارۆگؤز                          

 ساغا سار           سوال سار                                                        

    گل اینان ائلداشیم آرخانگی  چه ویرمه!      

     آرخادا گؤرمه ۆنگۆاؤز                              

       ه "فرفتی"وئرمه!شمن اوالن اؤزگه ّرۆد دیلیمه       

 اینام*دیر ائله جان تؤردن یئرّی بو منیم دیرّیگیمه باغلی                     

 جوشدورا قانی   ّر یاشی دا وار کی بو گؤزبیر قیزیل آتلی گلن 

 نیامیزینگ وار  یامانی  ۆره دۆگؤت                               

     توروبان اّده آغاجی  ائله موسی کیمی طوردا

 ساغ یانی باتی دا سول یان دوغو دا آچسا قوالجی           

 فرعونونگ قفر ، آماجی                                             

 گنجینن باتیرا قارون             آرخادا قارداشی هارون           

 ره گیمده      ۆغافل اوّما بو منیم نازّی دیلک*دیر ا

 ده   چیچگی چووماز افیلر "افاّت"ۆش دۆهر نه "اطلس" بئزه* دؤنم

 آما ائلداش! بو نجابت کهر  قو  تا هله کیشنه یه چؤّده                         

 دیلک ّر آچیال گؤیلره سار     -دویغو  نۆگۆقو  بوغازیمدا  د

     شمن!ۆشمنیمه دوسلوک ائدن دوّسوما دۆچاغیر:آ  د

    آها  ائلدن ایتن ناموراد ائلداش!سن                   



     دئ کوهئیالن* قوّونو شبدیزه* بنگزر بیر آت اوّموش

 رگه قیرات* اوّموش   ۆقیزیل ا                                   

 ائله قیرپر* قوالغی گؤزّرینن آتلی سوراغالر                   

   گئنه قاپی یا  باغلی  ،گن باشداۆا ،هگر  بئلده         

 افسیلن یاّی داراق ّی                                           

   دوواق*ّینازنین باشی   ائله بیر نازّی گلین تک             

 غونچا دوداق ّی     -آال گؤز                                           

    داغلی  -رز  ّیآ ره گیم ۆا ...هئی .... آمان ..... آخ .......         

  نیا دا بیلسین ۆآما نامرده دایاق د               

   واریم دیرهر نه کی اؤزگه ده ییرمانینا چا  باغالیان ائلداش دا 

    دوداقدا  -دؤشده   نازّی دیلیم   نیا بویوۆد جانلی وارام  هله من   

  اّوان اوتاقدا         قو  یاتا ائل ساتان اوغالن الریمیز                  

   ه باغدا یئرّی چینار وار هل    کی بیله  بیخچی ّی باغبان -اوراققو      

 کلر سینیغی ساغلیگا بیتمیش   ۆمۆقو  تا بیلسین کی س    

 مئیدانینا قاف دا کوتاّمیش     گئنه عنقا جیجه سی دیرچلب اووالنمیش اونونگ

 "وّوّه" ساّمیش      نه  ۆچؤل دؤش   گئنه داغالر باشینا                           

 گئنه بیر چنگی تکین افسیلر اوینار    مده ۆ*نینگ آد  گؤزگنجه

  ّلم  خان کرم آغالر  ۆاؤّد   *قار باسار ارزرومو                   

 ایلدیریم آّسیمانی یارد  ائله قانلی قیلیج تک                          

  چشمه سی قاینار      گؤزّریمینگ    من ده بو ساز  سینیق آشیغینان   

   ره گیم هئی آچیالر گؤز دوالیار آرخا  سوراغالر  ۆترپنیش*دن ا             



   باغدا بیر ناز چیچگیم وار                                                            

 ائله بیل یازدا  بوالقالر   آال گؤزّر                                                       

 دیزّره باش قویوب آغالر       ئنه پوزقون  گ  ئنه نایمید  گ                              

    غمینن جانیمی داغالر                                                                          

 قره باغالر                                                                                             

  ّن گؤز قاباغینداۆزۆآییلیرام  یاش س گئنه کیپریک چاّیرام                    

 قووشوغونگ فحنه سی بیر ساییغا*بنگزر                    

 گئنه بیر میفر  قیلیج اّده کوراوغلو، قیراتینگ یاّینی توتموش                      

  گؤزّر  *کؤّگه ساّیب گؤزّره خان ائیوز اّینن                       

  زّر   ۆغم توتان ا  آچیالر سان کی بوداق                                  

 اغی دیر دؤشده نرسلر دوسّ     ار چنلی چؤّهّر دوالنگؤز آال                

 بیر قیزیل آتلی!.... کمره -ها  گلن سس دوالنار داش                       

 قیزیل آتلی!                                                                            

    !قیزیل آتلی                                                                               

 داشدان    -  -شاباش قووزانار ائلدن،داغ -کیل

 ه قاّمیش بو شاباشدان  یمان حیرتآسّ                  

   چکیلر آرشا گئنه چاّینا سازالر                           

 غمزه ّی قیزالر    فف چکرّر هلئی یه                   

 محو اوالر وار  قوتوز*الر   ره گدن ۆآّینار شئیطان ا     

 گئنه سؤزّر        دیرّیگه معنا باغیشالر                          

                گئنه سازالر                                                           



 م گؤیلر  گؤزّر   ۆهله من یاشلی گؤزشرقینگ آّّی آغارمیش       

 دیزّر    دایاق اوّموش جانا                                               

 چیچک آچمیش                                                                 

  ......زّرۆکئنه د                                                                         

 )کوچنده(                                                                                                

نیا، کاینات() ۆ()ووّکان=اود یاخان داغ،آتشرشان()اه ورن=دنده کی پرده ۆنۆستۆ)قاپاق= گؤزّر ا: ۆگۆقیزیل آتلی شعرینینگ سؤزّ

اوجاغی،قاشقایی دا هر )تامغا= ائل نیشانی ،ائل باغ= ایپلیک یا رشمه کی باغالماک دا ایشلنیر()فره=که یلیک یا تئهی جیجه سی کی خااّلنمیش دیر(

رک دیلینده بیر اّربا کی گؤ  ۆرک پادشاهالر  نینگ نیشانالر ()اورخون داشی= تۆطایرا بیر سؤز اورخون آباجاسیندان داغما یئرینه ایشلدیر، ت

کئنگیر دیر()خاجالر ز اّّی ّوحه سی روسیه موزه ّرینده ساخالنیر()کئنگیر= سومر خلقی نینگ آد  ۆرک ّردن قاّمیش ،اون مینگ ایّکی اۆت

نه یینده ۆساواشی= فلیبی جنگ ّر()گیل گئمیش ّوحه ّر = اون ایکّی ّوحه دیر کی سومر پهلوانی گیل گئمیش دن قاّمیش دیر()قره قاج= ایران گ

معروف داغ آد  ر قیشالغیندا، بیر قاشقایی ال رمه=ۆواردان اوزاق چا  دیر.بو چایینگ وار  حوزه سی، قاشقایی الر قیشالغی دیر()س

نده، کندّر ده  ۆنه یینده بیر داغ دیرکی،قوزا  داکی دؤشۆدیر()هلئیگان= قاشقایی الر قیشالغیندا بیر داغ آد  دیر()قره باغ= شیراز شهر  نینگ گ

آراسیندادیر،کی قوزا  تاییندان، )تنگوو= بیر تنگ ، فیروزآبادینان میمند حوزه سینینگ بلّی دیر( ۆ)بلگه= آالیین سند،بلگه نینگ کؤکقره باغ سؤیلنیر(

= تنگوو سّدینینگ آرخاسینداکی گؤل، تازاّیک ۆداش گؤّمنیستان و اوزبکیستان آراسیندادیر()کرۆگؤل دیر کی ت ()آرال= بیرآغزینا بیر سّد باغالنمیش

سانلی نقش  - یر() ناظم= بیر آدۆّۆزۆدنه ۆستۆآرغاج= قاّی نینگ آیاغینداکی و باشداکی آغاج،ریشک ّر آرغاج الر اسؤیلنیر() ۆدا داش گؤّ

نلبکی= ایکّی گؤّه بنگزر نقش ناظم نقشینینگ باشیندا()کرمانی= بیر قاّی نقشی دیر کی قاشقایی الر ایچینده کرمانلی الر قاشقایی قاّیسیندا() 

بیر دیرناغا بنگزر نقش دیرناق= قاّی نقشی،باّیق()گؤل ده باّیق= کرمانی نقشینده حوض و توخویرالر، فارس دا ماهی درهم و هراتی دا دئییلیر()

)سینگه= سلب= کرمانی قاّیسیندا بیر نقش، فارس دا "سرو" سؤیلنیر(ده زّزّه قیراغینا توخونویر()نقشین ا و ناظمکرمانی حوضونونگ قیراغین کی،

قایی الر توخوموشالر، ایلمه سی قاشقایی ایلمه سی ، ّریندن رک ۆنیادا واریدان قدیمی قاّی دیر کی میالد دان قاباق اوغوز تۆپازیریک= د)دقّت ّی(

تکین اویوشمازدیر و ائل اوجاغی تامغاسی دا پازیریک قاّیسینا توخونموش دور()چن= َغبار، توز()کوّپو= یاز قوشو،فارس دیلینده فاخته 

پارچا()کوهئیالسهرابخان قاشقایی آتی()شبدبز=خسرو پرویز اوتراغی یئر ()دیلک= آرزو()بئز= ده یرسیز   مئیالق= قوشالرینگآدالنیر()

قیرات=کوراغلو آتی()قیرپمک= قوالق اوینادماک()دوواق= بیر بویاّی پارچا کی گلین باشینا سریلیر()گنجه = قوزا  آذربایجلن دا بیر شهر آتی()

دیر رکیه دوغوسوندا ۆسانلی گدیک ت -رّرد ()ارزروم= بیر آد افلی داستانی اوردان باشالنیر،روسالر بو شهره کیروف آباد دئیی -کرم، دیر کی 

ش ۆقره د-ساییق= آالفاعلی دیر()- -ره ک آتماگی، ترپنمک مفدر  نینگ آسمۆکی کرم اینن ّلسینی اوردا قار باسمیش()ترپنیش= ا

 هر ایشده وار(اؤز یانیندان شان، آز بیلن چوخ دانی قوتوز= آال شئیطان،()، آییغیگ قارشی سی دیررۆدۆک،ساییقالماگینگ کؤکۆگؤرد

 

 

 

 

 آغجا قوشماالر                                          

 قوشما تکین دیر. آغجا قوشما،ائله یئنگی قوشما تکینائله یئنگی بو قیساجا شعرّرینگ سچیم باغالماسی 

نده سچیم ۆمۆقوشما بؤّیئنگی .دیرسان و گیرایلی سان()قوشمانسه ایکّی نومرا ۆندن بؤّۆزۆسچیم ا

اوزاق ّیگی  -باغالمایی سؤیله دیم. آغجا قوشماینان یئنگی قوشمانینگ یاّینگیز آیریقسی ّیگی، قیسا

 دیر.داها مطلبینگ قیساالنماگی ایچین ،آرتیق سؤیله مک  الزیم اوّماز.



 

 )قوشماسان(بیر آاّلنان             

 ائشیدمیشم  سن ده ائشید!

 دئمیش ّر کی:  

 بیر کرز آاّلنان  ایکّی اؤرگنیر   

 بیز ایکّی آاّلندیک  بیر اؤرگنمدیک!!!           

 

 

 )قوشماسان(ودا سو

 روحو شاد   یاد  خئیر  

 ک آتامینگۆبؤی          

 ودامئیرد :  بیر باشیم وار مینگ   سوگاه د  

 بوردا مینگ باش وار کی                       

 وداسی  یوخ!بیر سو                              

 

 

 )گیرایلی سان(الچین 

 اوالندان تا اؤّننچز 

 قرسده

 زده ۆد        

 داغالردا                 

 یادینگدان چیخمه سین الچین 

 سنه تار 



 قانات وئرمیش            

 

 )قوشماسان(قاچ قارا

 ّن چاغیمی  یامیشام دؤشهۆزۆائّر  ین  س

 دامدیم  یاناغا   کیهانی بیر بیلن            

 !ایّتی  بیچاق چکمه باغریما            

 قو  اوتورام                            

 آ  قارا قرنگی قارّی قارا قیش!       

 بورماق چاخاردماک اوّماز  آیا باخیرام    

 آیاق  سسی!  باخ!   بیر کؤّگه!    

 ر؟   ۆش دۆد                  

 توش دور؟                            

 قاچ قارا!                                 

 

 )گیرایلی سان(قیمیشیق 

 ز ۆنۆگ -ۆ -پّ ۆگ

 ن توردوگو یئرده ۆّش گۆگ

 قیمیشیق یانسادا یانسی 

 گؤرن اوّماز   بیلن اوّماز 

 آما قرنگی گئجه ده  

 هر قیمیشیق بیر سریش آد گؤزه گلیر 

 یئردن یئره سؤزه گلیر 

 



 )قوشماسان(یازقی 

 آ  قرنگی   سووق   آیریلیق   چؤره ک  

 بو منیم یازقیم!    

 چر قانات وار نه قاچار آیاق ۆنه ا

 شم !   قیزیل هگرّی دیر! ۆبیر ایشیق گؤرم

 چن یاخین دیر!   خوش احواّینگا! ۆگلین !    گلین ا

 

 

 

 )قوشماسان(سی آنا قاّی              

 ؟! دیر نه دئمیشوشانگ هاردا کی بودا* آنا سن اوخوم

 سناونونگ اندیشه سینی ایلمه ّرنگ 

  دیّریدمک اوالرمیش ۆسلب تؤردمک اؤّ *یوّمادان

 !گؤر باخ  ییبئله گؤرسدمه*

 ! آنگالدینگ هاردان؟ باورینی کی *اوغوزکی  یا *سن هرات مکتبینی

 لعه یی گؤزّر اژدها تک سن قاییران ق  *آالقورد

  دئ! سنی حق کؤّگه سی من سؤیله مه یم پس نه دئیم؟

 !دایاغی *تامغا  سی دیر قانلی دیرناقالرینگ ائل قلعه

 

= هرات مکتبی= غریب ایش،معجزه()گؤرسدمهش قویون اینگی()ۆ= حارام اؤّمیوّما = هند خلقی نینگ پیغمبر ()بودا): ۆگۆشعرینگ سؤزا -*

رک ۆرکیه تۆرکمن ّر،آذربایجان ّی الر و تۆ= قاشقایی الر، تاوغوز باور  دیر کی بناسینی کمال اّدین بهزاد قویموش دور()نقّاش ّیکدا بیر سبک 

یر،بو باور قاشقایی الر ایچینده آالچیق کمینده کی نوار ۆگؤزّیر،کی باور وارالرییمیش هر قلعه یی بیر اژدها ۆّرینینگ سویالر  اوغوزالرا دؤن

= بیر سادا نقش دیر کی اژدها نیشانی دیر،قاشقایی قاّی سینینگ دوورونا آالقوردقاّی دوورونداکی آالقورد ایچینده آالیین اوّموش دور()نده و ۆستۆا

= ائل اوجاغی نقشی دیر کی قاشقایی الر ایچینده اورخون آباجاسیندان قاف حرفی دیر،گاه قویونالر  تامغاآالقورد توخونماگی بیر باور دیر()

 زدیرّر(ۆالماک ایچین تامغادان داغما دداغ



 

 

 )گیرایلی سان(ائشیدن یوخ! 

 مه دانیشیردیم ۆاؤز اؤز

 مندن  ۆدئدیم آاّله! بیر قوالق یوخ ائشیده بو سؤز

 ره گی  ایپک ائیلر ۆبو قوشماالر داش ا

 توفنگیم ناّیخد  دئد ! 

 نگ ۆاوشیدن یوخ سنینگ سؤز

 سن آاّله قو  من دانیشام                    

 م داشا گچر ۆمنیم سؤز

 داغالرینان من تانیشام                   

 نگ دایاغی یوّداش!ۆنۆدئدیم قارداش!  دار گ

 سس ائدمه تا گله وقتی 

 بئله معلوم چوخ تئز اوالر سنینگ دانیشماگینگ چاغی 

 ایشار ائّدیم  تور آیاغی!                                     

 

 

 

 )گیرایلی سان(سویوز باّیق                                    

 نه قاّمیش دیر منه یوّداش!                     

 یوواسیندان!  *تووار ترالن                                             

 نه قاّمیش دیر؟ *اوّدوزدان -*ایشقیر -*باجاالن -دانهلیوان* -کوهیالن*دان

 ایشیق سیز بیر قره چادیر 



 کی غقلت دن ساّیبدیر باشیما تیران                

 نه قاّمیش دیر منه یوّداش! 

  *آّتی چاراسیز باّیق -بئش     

 زر کرمانی حووضوندا ۆسویوزّوک دان ا                        

   چارا قیل فیکر ائد گل ایند

 ضرردن قاّمیشی دؤندر                 

 ل ّر عکسیندن  ۆقابا توت گ

 باّیق الر  سودان چکمه!             

 

: )تووار ترالن=اووچو قوشالردان دیر(  )کوهیالن=سهرابخان قشقایی آتی(  )هلیوان=ملک منفورخان آتی(  ۆگۆشعرینگ سؤزّ -*

اوّدوز= زیاد خان دره شورّو آتالر (  )باّیق=کیرمانی نقشینده خوردا نقش ّردن دیر()کیرمانی حوضو= )ایشقیر،)باجاالن=خسروخان آتی(  

 آالیین دیر( ض و باّیق آرتیغانچازقاشقایی قاّی سیندا کیرمانی آدّی بیر نقش وار کی حو

 

 

 

  )قوشما سان(چوبان یوخوسو                  

 ب تا قوّزو مله د  چوبان آییلی

 ناّیخد  دئد :                            

 آاّلهدان ایستیرم بیر ایّتی دیرناق 

 آیاغیمدان تیکان چاخاردا *تا شیت                  

 یوخوموز اوّماد  چوبان یوخوسو 

 آییالک قوّزو سسی اینن                              

 یئّد  دس ناغارا بوردا چاّینسین 

 آییالن اوّماز                                  



 ره گده گورالنار قاالر ۆقایغی الر ا

 وا  بو دیرّیگه!                                   

 آیاق-شیت= یارا، یاراّی ال -*

 

 )گیرایلی سان(جئیران 

 نده ۆستۆاوخ کماندا ال ا

 جئیران داّی سیرا قاچد              

 دئد : *جئیران ایمک ّنیب

 آها  اووچو! سن مال ایچی من جان ایچی 

 قاچ تا  قاچاک!                            

 ایمک ّنمک= مکث ائدمک و آرخایا باخماک -*

   

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

  

 



 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 



 

                           

                           

 

                               

 

                                 

  

 

 

                           

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                             

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


