
صفحه: ٢٧ 
بئشينجي سايي - ١٣٧٩نجو گونشايلي، بهمن و اسفند آيالري

ــا آرتيـق واقـت  بوده منيم يولداشالريمدان… ؛ اونالر منه داه
وئرمهييرلر. سني تانرييا تاپشــيرديم، يـان. او شـئيلري كـي 
ــم، ياخشـي ايشـلهد. بونـالر سـيزين دونيـانين ان  سنه وئردي

دهيهرلي قيزيلالريديرالر.» 
بـير بؤيـوك شـئي كـي اولـدوزالردان داهـا چـوخ ايشــيلداييردي، 
ــون  گويدهن آشاغي گليردي. او شئي يئره يئتيشمهميش، يئر اوزون
ـــارالق  يـاخينليغيندا دايـاندي و بـير بوتـون سوسـقونلوقدا، بـير پ
دؤرتضلعلي، بؤيرونده آچيلدي. پاراليان غول، قــارانليق ايچينـدن 
چيخدي و ايشــيقلي قـاپيـدان ايچـهري گئچـدي. برترانـد اونـون 
ــيدا دوردو و يـان ايچيـن الينـي تـووالدي.  دالييجاق گئتدي و قاپ

سونرا اوراني قارانليق توتدو. 
گمي اود توستوسوندن يئيينراق، قووزاندي. سونرا يوخاري گئتدي 
و او بويدا اوزاقالشيب و باالجاالشدي كي يــان فيكـر ائلـهدي، اونـو 

الينده توتابيلهر؛ آز سونرا، ايشيلدار بــير خـط گمينيـن اتكينـدن، 
اولدوزالرا ساري چكيلدي. 

يان اوزون بير مدت سو قيراغيندا دوردو و روحو بئله دويغوالنيردي 
ـــدهن وئريبديــر. او، بــو دويغونــو اونوتمــادي و  كـي بـير زاد، ال

معنيسينيده دوشونمهدي. 
اولدوزالرين آلتيندا، او تك آدام، بير آدسيز يورددان، ائوينه ســاري 
ـــيزه ســاري  گئتـدي. اونـون دالينـدا، بـير چـاي، يئيينليكلـه دن
ــي(حـاصلخيز) چؤلـون  گئديردي، او حالداكي بير بركتلي و درگيل
ــونرا، يـانين واريثلـري  اورتاسيندان كئچيردي كي مينلر يوز ايل س
ــت يـاپديـالر كـي [آدي «سـومئر» ايـدي و  اورادا بير بؤيوك مدني

سونراليقدا] آدي «بابيل»(Babylon) اولدو. 
ســـــون 

  
 
 
 

گئچميش زمان دئييرديلر: 
 

«ايشلهمهيهن، ديشلهمز» 
 

ايللر بويو ايشلهميشم 
 

قار  بوراندا، ياغيشدا 
 

سويوق، شاختا و قيشدا 
 

زحمت، آغير بير يوك اولوب 
 

داييم منيم بوينومدا 
 

محروم اينسان سجلي وار 
 

هميشهليك قوينومدا 
 

چوخ ايشلهييب ديشلهمهيهن 

 
 
 

بو دونيادا منم من 
 

سارالميشام خجالتدهن 
 

آج اوشاغي گؤرنده 
 

ديله توتوب يازيق آنا 
 

ساچالريني هؤرنده 
 

عوضينده ايشلهمهيهن 
 

ديشلهييري هر زادي 
 

حرام – حالل بؤلمهدهن 
 

دوشلهييري هر زادي 
 

 

«ايـش» نـــاغيلينين قــاالني،       
٢٩ نجو صحيفهدن: 
اؤزگهيه خئير ايستهمهسه! 

شيطانـــــين 
                 كج يولــــــــونو 

ـــه                                       دومبهل
دوز ايزلهيــــــــــــيري، 

خالـــــــــقا  
                 خئير ايستهيهنــــــين 

                                            آلاله 
الـــــــيندن ياپيـــشار 

شيطانين كج يولونا 
                       قويماز اياغين، 
                       نــه گؤزه..ل، 

گهل 
      حجيبـــــابـــــا ديــيهن   

                                       سؤزلــره 
ســــن بـــير قوالق آس، 

عشق اوباسيندا 
عذاب اولسادا.. 

            عشقين اودودور. 
بويله عشقين اودونا 

مين كره من قوربان اولوم 
بويله عشقين اودونا 

مين كره من قوربان اولوم 


