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 عزیز محسنى

 
 نتخمین, جرى شمسى ده  ی ه ١٣١٣جرى شمسى ده شبیستر قصبه سینده آنادان اولموش          ی ه ١٢٥٢ز  وعجؤسترلى میرزا على م   یشب
 ٣٠ستانبولدا یاشامیش و    یز اون یئددى ایل ا     وعجؤ شبیسترلى میرزا على م      .ز یومموشدور ؤه حیاتا گ   یاشیندا شاهرود شهریند   ٦١

بوتون حیاتینى خلقینین آییلماسینا و        . ا تبریزه بئله گئتمه میشدى       تحت, ده ك شبیستردن قیراغا چیخماییب        یاشیندان آلتمیش یاشینا   
 .ن چكینمه میشدیرسعادتینه حصر ائتمیش و بو یولدا هئچ بیر چتینلیك د

 
یله مدنى  یفاقیتیتسووئت ا “ ینجى ایلده     -١٣٢٤ بیرینجى دفعه اوالراق       " ن سئچیلمیش اثرى   وزوعجؤشبیسترلى میرزا على م    " 

.  ساتیشا بوراخیلمیشدیر   عبه نشریاتى طرفیندن چاپ ائدیلمیش و گئنیش صورتده         ؤنین تبریز ش  ” یتىیعالقه ساخالیان ایران جمع    
عرلر آرتیریلیب و تانینماز بیر      ئ صحیفه تازا ش    ١٠٤تابا  یینى ك ئال ع ییآد "  میرزا على مؤعجوز شبیسترى     ى-كلیات" سونراالر  

ن تازا و چاپ        وزوعجؤشبیسترلى میرزه على م       " نوانیله   ولد ع  یطه سیله ساتیشا بوراخیلمیش و اوچونجو ج              یناشیرین واس  
هر بو اوچ . زون ال یازماالریندان سئچیلیب و بوراخیلمیشدیر   وعجؤطیله م وسسیدا تو ئى یحیى ش  ی-تبریزده آقا , "اولمامیش اثرلرى 

زون بیرینجى دفعه   وعجؤمن بورادا م  . یشیریعرین اصل معناسینى د    ئ ش نبعض, تابدا چوخلو چاپى غلط لره راست گلیریك كى          یك
لد آدینا   یینجى و اوچونجو ج       ایك, ره كى ایلك دفعه نشر اولونان اثر              ؤبونا گ  , ناد ائدیرم  یستینشر اولونموش اثرلرینه آرتیق ا         

 .ناد ائدیجى بیر صورتده چاپ اولموشدوریستیداها غلط سیز و داها ا, رهؤبوراخیالن اثرلره گ
 
یات تاریخىمیزین پارالق     یمیز اونوتمایاجاق و اونون آدى ادب          ییات تاریخ  ین آدینى بیزیم ادب      وزوعجؤسترلى میرزا على م      ی شب

رانه یستادى ایدى و اونون شاع     ویوك ا ؤعرین ب ئر و ش  ییوك بیر شاع  ؤز حقیقتده ب  وعجؤ م وچونك, صحیفه لرینى زینت لندیره جك     
ر ه  او قد , مؤعجوز. ه قادیر ایدى  ه ی یله م ؤینى هر زامان هر یئرده س     یایسته دی , قده ر پارالق ایدى كى     قده ر گئنیش و او     طبعى او 

 او. ریمیز یوخدور یشغال ائدن هله بیر شاع       یونون یئرینى ا   وفات ائدندن سونرا ا     , ر دیر كى او     یعدادلى بیر شاع   ئستییوك و ا   ؤب
او ,  دئمك اوالر  .ه آلدى یبوتون وارلیغى ایله سفر برلی     , خلقین سعادتى و آزادلیغى اوغروندا     , درتینىوقلمینى و بوتون ق    , وقونووذ
: وه لره وبوتون قارا ق  ,  بیر قصبه ده   كیچیك و دالى قالمیش   , او تك باشینا  . تازا بیر جیغیر آچدى    , عریمیز اوچون باشقا بیر یول     ئش
محروم خلقى   , لت قانینى شوشه یه توتدوران خانالرا            یلم, رلرهیقان ایچن بیگلره، جماعت قانى سوران تاج              , ماالرایال ن  ولم

 و هده له مه     ماالردان تكفیر یوحانى ن ور, نادیقارا جماعتدن ع  , او بو یولدا  .  جهاد ائله دى   ى-عالنئ دیوان آدامالرینا ا   ٫تووالیانالرا
یوشو ؤا آخیر زامانالردا عوام جماعتین لعنت و س        تتح .  صبر ائتدى  ه یه ناالریندان طعنه لر شماتت لر ائشیتم      یتا دوست و آش   تو ح 

یارا سیغینیب  یز دوغما وطنى آذربایجاندان چیخماغا و باشقا بیر د          ؤاونو ا , ولمز شرایطى ؤزنتیجه سینده و معیشتى نین آغیر و د         
 . مجبور ائتدىه یهلكه ده صرف ائتمؤربت اویر گونلرینى غمرونون آخؤع
 
عدادى سایه سینده خلقیمیزین معیشتى نین اندازه دن آرتبق اوالن                    ئستیز ظریف و دقیق ا        ؤسترلى میرزا على مؤعجوز ا        ی شب
عرلرینده تصویر  ئه یاتان ش  یردوكلرینى آهنگدار و اوره     ؤره ده بو گ   ؤز یئتیریب و اونو درك ائدیر و اونا گ         ؤراتینا دریندن گ  وتظاه

مؤعجوزون ان   . سترمكده دیر  ؤزونو گ  ؤدرتیله ا  وبوتون ق  , یت و صداقت    یصمیم, مؤعجوزون شئعرلرینده ساده لیك      . ائدیردى
م ائتمه  سوزحمتكش و ساده اینسانالرین كدر وغم لرینى تجس            , تى اونون خلق شاعیرى اولماسیندا       ییت و مزی   یصوصوبؤیوك خ 
ز دوغما خلقى نین روحوندان            ؤلهام الرینى ا     ییخ بیر صورتده باغالماسیندا و بوتون قودرت و ا                      شئعرى حیاتا س     , سینده

دوشونجه سى خلق     ,  ایفاده و بیانى       ى-خلقین اصول  ,  ایفاده و بیانى       ى-صولوا, خلق دیلى  , مؤعجوزون دیلى  . آلماسیندادیر
هامیسى خلق حیاتى و یاشاییشى نین جانلى شكیل              , شتصویر ائتدیگى یاشایی   , یاراتدیغى دونیا , دوشونجه سى اولدوغونا گؤره     

رنمك و آنالماق اوچون    ؤی ا ومؤعجوز. رن رئالیست شاعیردیر  ؤبیر حقیقت گ  , بارى ایله یعتئمؤعجوز اؤز یارادیجیلیغى ا    . لریدیر
یرنمك و  ؤا, ام یاخود هر بیر صنعتكارى اوخوماق         س هر بیر رس     ٫مومییتله هر بیر شاعیرى      وع. فایتلنه بیلمریك  یزلره ك  ؤبو س  

مومى وبو اوچ جهتین بیریسى صنعتكارین اثرلرینده اولدوغو ع                . م دیر  یاونو اوچ جهتدن تحلیل ائتمك الز            , تانیماق اوچون  
رلرى یعاصووطنداشالرى و م  , حیطىوایكنجى سى صنعتكارین منسوب اولدوغو ادبى مكتب و اوچونجوسو اونون م           , بتلریناسوم

 . دیر
 

وه سى ایله   ویشدیریلمه سى یولوندا وار ق    یط و معیشتى میزین د    یماعى شرای یجتیا, یورولمادان, ال برابر مؤعجوز بیر شاعیر اولماق   
) نیف لره  یظولم آلتیندا محو اولوب گئدن ص          , محروم آروادالرا  , ایشچى لره  , كندچیلره(او گئنیش خلق كوتله لرینه           , چالیشیر

 . فاع ائدیریندن دقیبت باغالییر و آردى كسیلمه دن اونالرین حقبدریندن مح
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مومى صورتده اسكى   وخابینا و ع  ینتیضوع ا واو اسكى مو  , كنه ر یات و صنعت عالمینده كى رولوندان بحث ائد          ین ادب ومؤعجوز
او بوتون یازدیغى   . ماعى مسئله قاباغا چكیر   یجتیطلق بیر ا  وم, ى بوتون شئعرلرینده  ییله دی ؤس, او. عالن ائدیر ئیوش ا ؤادبى مكتبه د  

ب یصصتعوجان آتان م    هنه جهالت دونیاسیندا ساخالماغا    ؤاو خلقى ك   . ف و مدنییتى تبلیغ ائتمیشدیر      ییغى اثرلرینده معار   و یاراتد 
یاكار دین قارداشالرینى و بوتون باشقا        یدرویشلرى و ر   , فالچیالرى, وضه خوانالرى ؤر, مرثیه خوانالرى , ماالرىیوحانى ن ور

خلقىمیزین ان خسته جهت لرینى دوشونور و             , مؤعجوز بیر حاذیق طبیب كیمى        . رفشا ائدی  یوار قودرتیله ا    , ه لرى  وقارا قو  
خلفین  ط ده یاشاماغینى و      یزولمز شرای  ؤخلقىمیزین آغیر و د      , مؤعجوز. اونالرین ساغالماسى اوچون چاره لر آختاریردى           

 :او دئییر. وادسیز و عوام اولماسى نین سبب لرینى بیلیراس
  

  جهانهى-ماتسیلیجهل ایله قدم باسما ط
  فضیلت اله گلمز ٫فتاحی علم اولماسا م

 
 : یاخود

 
 ؟ جهل دنى-مكون مو خوابوخلقى بیدار ائیلمه مك م

  . ائیله رم بیدار مؤعجوز قورخماسام ایجاددن
 

 مؤعجوزا,  بیانین لهى- آبدارى-شمشیر
  ! جهالتینى- دوشور یئره دیو٫ وور كلله سین

 
ثه لردن خبر   یجتماعى حاد ییاسى و ا  یبوتون س , او دونیادا كئچن  , صبه ده یاشاماغینا باخمایاراق   مؤعجوزون كیچیك و اوجقار بیر ق     

. دوزگون حقیقى نتیجه لره یئتیشیر       , روشو ایله تجزیه و تحلیل ائدیر         ؤفى دونیا گ   قتروثه لرى اؤز قاباقجیل و م         یبو حاد , توتور
الفى نتیجه سینده باش وئرمیش و بیزیم كیمى دالى         یختیارالرى نین ا  به سى دوینا سرمایه د    یحاروبیرینجى دونیا م  , مؤعجوزه گؤره 

عه ده اؤز منفعت لرینه         یبو فالكته اوغرادان و جان سیخیجى واق            , نلره   كار ائد  یحتئا, الل الر  لد, رلریتاج, لكه لرده  ؤقالمیش ا  
 : ه دئییرلم آدلى شئعرینده بئلئویله,  او.خلقین قانینى شوشه یه توتموشالر, فاده ائدیبیستیا
 

 سهل دیر, بوستانیمیز اود دوتدو یاندى, باغیمیز
 لمئوارلى الر بیر شربه سو وئرمیر ایچك اى ویله

 ولتلى لرده مو قده رؤمرحمت آثارى یوخ د
 لمئمكون دئییل پول ایسته مك اى ویلهووارلیدان م

 رلرىیمره سو تاجوسو ایچنده لعنت ائیلر ش
 لمئگ اى ویلهاؤزلرى ظولم ائیله ییر اوندان قشن

 یا یوت اغنورو بى روحه بنزه ر بى مى-بیقال
 ؟لمئخلقى شیرین كام ائدرمى بوش پتك اى ویله

  
یوشنلرى و یاراتدیقالرى   ؤت آدینا د  یاؤزلرینى مدنى آدالندیریب و مدنی     , رورؤعه لرى گ  یى فاج یره تدی ؤمؤعجوز موحاریبه نین ت    

 .ى آجیییر ییوانالرا و دنیزلرده بالیقالرین آرادان گئتمه سینه اوره           ئتا بئله ح  تح,  یوخ یالنیز اینسانالرا , یوشلر نتیجه سینده  ؤقانلى د 
 : یا شاهى شئعرینده بئله دئییریپروس, اودور كى

 
 ناهى آدامالرین یارانوواردى گ, دوتاق كى

 !؟یوانئدئیین گؤره ك نئیله ییبدى بینوا ح
 لفتینىوك,  اؤزلرینى-آدامالرى قویور آج

 وئریر اینسانالرین لطیف اتینى, بالیق الرا
 كیم آد قویوبدو بو وحشى جماعته مدنى؟

 روم بدنىؤبرص ناخوشلوغونا اوغراسین گ
 بارتدى بو رذالتدنین عودداگر تم

 . كئچه یئرین دیبینه چیخمییا خجالتدن
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 : او دئییر. اسینالرصولح ده یاش,  او ایسته ییر بوتون اینسانالر سعادتده.لح سئوه ر بیر اینسان دىوص, مؤعجوز

 
 توفنگ و توپ سسى حاال جهانى تیتره دیرى

 لورمؤ ا٫البینقینه وقت ختم اوالجاقدیر بو ا
 صولحو سالما تاخیره, دایاندى سینه یه جان

 .لورمؤ پاپ اى-ى جنابئا,  سیل منه باخوزووؤگ
  

, ى قیزالر  ئا" ,  او بوتون شئعرلرینده      .وتوراؤزونه مخصوص بیر یئر ت        , فاعیقادین صینفیندن د    , مؤعجوزون یارادیجیلیغیندا  
 درس اوخویوب   ٫مطبخدن چیخسین , آرواد گره ك سیلكینیب   , كرین یورولماز طرفداریدى كى   یبو ف , "تكذبان الر , گلین لر , باجیالر

حقیقى , ناقارداشی, بى اولسون و بیر شریك كیمى حیاتین بوتون ائنیش یوققوشالریندا ارینه                 یلم و صنعت صاح     ئ ع ٫ساوادالنسین
 : او دئییر. مكون اوال بیلروقالل الده ائتمك نتیجه سینده میستیصادى ایقتیدا یالنیز ا بو. یولداش اولسون

 
 گره ك آزاد اوال اوغالن كیمى قیز

 .تابتی كى-نن چه در ف٫چه در صنعت
 رتسون گره ك آچسین جمالینؤقیچین ا

 .یامتی قى-وبالى بوینوما روز
 آت اؤزوندنجهالت پرده سین ییرت 
 . سعادتى-طلوع ائتسین بیزه شمس

  
 : یاخود

 
 گره ك دورسون بابا قیز بیر دوكاندا
 .صمتیشریك اولسون گره ك احمد له ع

  
س ائدیر و اونون     ییله ح یمؤعجوز آناالریمیزین و باجى الریمیزین اوره ك یاندیریجى و جان سیخیجى حال الرینى بوتون وجود                   

بارت لر ایله دئسك دربار و ساراى         ی ع وبو گونك , ماالریوحانى ن وبیر پارا ر  , رور كى ؤ آچیغینا گ  -چیقاو آ . سبب لرینى ده بیلیر    
ره ؤع لر ت  یل بیر اینسان كیمى یاشاماقالرى نین قاباغیندا مان        یستقوم, وادلى اولوب االالرى مذهب آدینا بونالرین س    ولحانى و م  ورو

 :دیرلر
 

 قدزن, آلدى هر قیز اله قلم
 یخ اونو فورائ شائتدى تكفیر

 ایسته دى بیر قیز اوخویا روسى
 . دئدیلر گئتدى دین و ناموسى

  
 :فه دوغرو چاغیریریرانه و معوددباجى الرى تم, ع لر و چتینلیك لره باخمایاراق قیزالرىیمؤعجوز بو مان

 
 زونؤآماندى یومما آچ گ

 زونه باخ بو مؤعجوزونؤس
 قیزین, دادى میلچى دیریم

 .ن باجى دواتى سورمه دا
 

 :  قیزالرا دئییرن و یئنه خطاب
 

  غرق ائیلر سیزى آخر٫ بى پایان دىى-جهالت بحر
  .یله چیخسین ساحیله قیزالریاو دریادن گره ك علم
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 لمه دوشمن دیر ازل گوندن ئ عى-اهل, جهالت اهلى
  .زلریندن اولمایین تنگ حوصله قیزالرؤعوامین س

 
 : بئله یازیرمؤعجوز وصیت نامه عنوانلى شئعرینده 

 
 چیخ بازاره مردانه, سترمهؤقیچینى گ, اؤزون آچ

 . رسالتدهى-عى گزردى باجیالر عهدوونكى بو 
 ساتما فرنگ ساپى, چما اؤزونآظ دئدى یاگر واع

 .ینگین بیتدهكؤ, لش ائودهیزقه ایندى ریدا ضاموخ
 خ یئره چیخ سینه سى اوستهیی, شوندن بیر تپیك وورؤد

 . قیامتدهى-بوینوما روزناهى وگ, قافاسین از
  

 -ضولرى بیرى وع, ماعىیجتیا, یاراالرى آختاراركن , قصانالرىوعه میزده اوالن بوتون ن     یجام, شبیسترلى میرزا على مؤعجوز    
ل لرین  ی نظردن ده عام    یى-قطهورك و بو ن    ه  ین ائد یعوصادى منفعت لرینى م    یقتیماعى و ا   یجتیهر بیرى نین ا    , بیریندن آییرمیش 

ماعى حیاتىمیزى ضررلى و      یجتیعه ائدیب و ا     یدافوف لردن م   ینیاو بوتون یارادیجیلیغیندا مظلوم ص      . رنمیشدیرؤیى ا عالقه لرین 
بیر ایجتیماعى و مدنى اویانیش یاراتماق اوچون وار           , عورونداواو خلقین ش  . ه چالیشمیشدیر ه ی رلردن تمیزله م  ونصوخطرلى ع 

 :ام كیمى تصویر ائدیرسادیغى شرایطى بؤیوك بیر رسخلق یاش, مؤعجوز. مه میشدیره ه سینى اسیرگوقو
 

 بیزیم وطنده نئچون اللى مین قلندر وار؟
  زر وار؟ى-نه معدن,  پنبهیى- نه كارخانه

 "دیلنچى جادوگر,  وطنده چوخدو ایالنچى
 

 :  و یاخود
 

 مالململه حئ عى-ب ائدیب زوریبیزى اجان
 دیر تكیه گاهى نادانین؟ه ى صبر نی- سوا

  
قارشى دورور و     هامیسینا, رافا و مدنیت سیزلیك قبیلیندن هر نه وارسا            وخ, وادسیزلیقاس,  تنبل لیك   ٫جهالت, لموظ, وزمؤعج

 : او دئییر. زون آچسینؤچالیشیر خلقى نین گ
 
  دوالنیر اؤز باشینا٫زون سیل باخ ماشیناؤگ

  اللشمییك بوشونا٫بیزده بیرزاد قاییراق
 اولماز پروساحتاج ؤ م٫ایرانلى قند قاییرسا

 ر اوالر اوخوسای كاف٫سلمانوآخوند دئییر م
 رآن سیزولیس هم قینگی ا٫ایتالیانالر ایمانسیز

 ییق تومانسیزا قاالج٫بیزه ایگنه وئرمه سه
 ستاندایتا فرنگتبیر دانه یوخ آلماندا ح

  مین دانا وار ایراندا ٫ونونو فالچى دارالف
  

,  او .یریره دنلرى یاخشى تانی     ؤع ت ئخلقین آزاد حیاتى نین قاباغیندا مان        , دلرىبیستو م ,م لرى یعه میزده اوالن ظال     یجام, مؤعجوز
او آغیر و , مؤعجوز بؤیوك بیر جسارت ایله, بونا گؤره. شاهلیق دیر , ثمارچى صینفین باشیندا دوران ان غدار قودرت      یستیا, بیلیر

 : او دئییر, م ائدیرنومهورییتى ترنوطده جیبوغونتولو شرای
 

 مهورییتهوى جی-یا بیر باده وئر ابنایساق
 مهورییتهوى جی-صهبا,  وطنى- تشنه دیر اهل

 دییه ر" باش سیز بدن اولماز"  بیر پارا نادان كیشى
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 مهورییتهوى جی-ف دئییل معنای پس دئمك واق
 ه سیز چوبانیمیزلچون كل, ه نىل قوردا وئردى گل

 مهورییته وى جی-سودا,  اول جهتدن دوشموشوك
 دئدیك" بلى قوربان" عالم لره یوز ایل یى-بلهیق

 مهورییته وى جی-دییه ك آقا" هن"دا  مانا بیر ز
 

ه لر،  وقارا قو , بیلیر كى ,  او .كوندن آنالییر ؤیاسى مسئله لرى ك    یل ده گئدن س    یداخ, روشو ایله ؤى دونیا گ   قترقواؤز م , مؤعجوز
ماینده لر  وماینده لر، خلقى ن   ورور كى، مجلیس ده اوالن ن     ؤگ,  او .رالبى نى آدى وار اؤزو یوخ بیر شئیه چئویریب ل          ینقیمشروطه ا 

مؤعجوز ,  اودور كى     .ماینده سى دیرلر     ور تاجیرلرین ن     یحتكؤثمارچى الرین و م       یستیاولماییب عكسینه خانالرین بیگلرین ا          
 : راض سسینى اوجالدیب و دئییریعتئا
 

 وكالور ئفقرین حالینى بیلمز او میلیون
  مایندهوى بى چیز اوال ن گره ك منیم كیم

 
, دیلینه بوتون حیاتى بویو      و ائلینه  , اؤز دوغما آذربایجانینا   , او. مو دور وجدانى نین بیر تجس     یلى و یلخلقى میزین م   , مؤعجوز

آرزو , ى دن عزیز توتموش ساده و طبیعى بیر صورتده اؤز           شئ دیلیمیزى اؤز یارادیجیلیغیندا هر بیر     انآ, مؤعجوز. ق قالدى یصاد
حالیندا بو مسئله یه     یى  –مه  واؤز ترج , مؤعجوز. یله میشدیر ؤ دیله كلرینى دوغما آنادیلینده گئنیش خلق كوتله لرى اوچون س                و

یه  فارسجا شئعرلردن بیر منفعت آالبیلمه       .آذربایجانلیالر چوخو توركلر دیر   , ظه ائتدیم كى  یالحومن م : "اشاره ائده رك بئله یازیر    
" منه لطف ائیله ساقى   ", مؤعجوز" .دوشسونلر آرواد و كیشى لر منیم یازیالریمى اوخویوب باشا        , ى مقصودوم او ایدى ك    .جكلر

اونا تحقیر  , ایران شاهالرى نین تورك اولدوغو حالدا        , ینه باخمایاراق یزونون ساده لی   ؤدیلى توركى اولوب و س      , آدلى شئعرینده 
 : زو ایله باخماالرینى بئله تصویر ائدیرؤگ
 

 لدادهیاؤزوم صهبایه د, زوم سادهؤس, دیلیم توركى
 فته بازارىو منیم تك شاعیرین البت اوالر آش

 آپاردیم شاه ایرانه,  دونن شئعریله بیر نامه
 " مرا تو بچه پندارى؟, توركى نمیدانم:"  دئدى

  جهالتدیر ى-بیر كان, اؤزو تورك اولدوغوندا
  قاجارىى-ل قیل تختدن بو آلیضمحودایا موخ

 یاز آنان تعلیم ائدن دیلده,  "مؤعجوز" سمه اومیدین ك
 .بیل، چین و تاتارى,  گزر بیر ارمغان تك دفترین

  
 او،  .مؤعجوز، حاكم قودرتلرین، اونون دوغما آنادیلینه خور باخماقالرینا و متاعى نین خریدارى اولماماغینا اهمیت وئرمیر                           

مؤعجوز . خلقى اوچون یازیر و اونالردا ترپه نیش و اویانیش یارادیر          " لدهاؤز آناسى تعلیم ائدن دی    "بؤیوك بیر اینام و اعتقاد ایله        
او . بیر پارالق و شن گله جك تصویر ائدیر        , دوغما خلقى اوچون  ,  او .ینه اینانیر یبوتون وارلیق و قودرتیله خلقى نین آیدین گله ج         

لم و اسارت     وكندلى لرین ظ    , وادالنماسیندااین س   قیزالرین و اوغالنالر      ٫یشمه سینده  یصادى تملى د    یقتیى حیاتین ا    ه ی  بو گله ج    
" نشاءاهللایا" , مؤعجوز. كم سورمه سینده بیلیر    ؤوطنیمیزین هر بیر بوجاغیندا ح      , دیلیمیزین آلتیندان قورتاماسین دا و دوغما آنا        

 : م ائدیرنوآدلى شئعرینده بئله ترن
 
 لتین دردى جهل و غفلتدیریلم

 لم ایله صنعت دیرئ چاره سى ع
  با كیاست دیرى-قیمیز مرد خل

 .نشاء اهللای گلر آخر زمانه ا
 

  اوخودار نوجوان اینسانى
  عالیم ائیلر قیزى و اوغالنى

  طوالنىى- اوالر همزه زمان
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 .نشاءاهللاییانه ای هم شادومرؤ ع
 

  اوالر آیروپاالنالر آماده
  مینادهى- گزه ریك بیزده چرخ
  اعالدهى- دمله ریك چائى عرش

 .نشاءاهللایایستیكانه اكه ریك ؤ ت
 

 عیكر زارؤ یئرى ماشین ایله س
 عییر زارؤلم ایله دئ خیرمنى ع
 عییلى سیم و زر زارئ قازانار خ
 .نشاءاهللایخانه ا, فتهو ایشله مز م

 
  فعله و رنجبر گئده ر درسه
  روزنامه آلیب چوبان گلسه

 حفه نیسهؤ اوالر هم كربالى ت
 .نشاء اهللاینا هر زبانه ای آش

 
 و زمان خلق شادمان اوالجاق ا
  وطن مادرى زبان اوالجاقى ك

 ران اوالجاقی اوندا تهرانلى ناگ
 .نشاء اهللایى آذربایجانه ا- اهل

 
 ه دن آزادصصواو زمان خلق غ

 نول آباد ؤك, ز ایشیقؤاوالرهم گ
  ناله و فریادى-كسیلر بانك

 .نشاء اهللایدوزه لر بو زمانه ا
 

عه ده اوینادیغى رول الرى اوستون          ییالى الرا بؤیوك اهمییت وئریر و اونالرین جام            یض, لرینهبیجمعییتده قلم صاح   , مؤعجوز
یالیالرین یبلرینین و ض  یكنیك یالنیز قلم صاح   ئت, لمئع,  مدنییت ودونیامیزدا اوالن بو گونك   ,  مؤعجوز چوخ دریندن بیلیر كى      .توتور
شیخ محمود  , سعدى,  خیام .یته چاتابیلمزدیك یدى بیز حال حاضیردا اوالن مدن     اگر بو اینسانالر اولماسای   . یله الده ائدیلیب  یطه س یواس

رفان یكمت و ع    یح, لمئى امك سایه سیندهبیز ع        یصابر و بو كیمى بؤیوك اینسانالرین صرف ائتدی               , مولوى بلخى  , شبیسترى
 :اقى شئعرى اوخویییله دیؤ قوى بو قودرتلى شاعیرین بو باره ده نظرینى و س.بى اولموشوقیصاح

  
 دادیاگر اولماسایدى جهاندا م

 ؟ كیم ائلردى خیام و سعدینى یاد
 الدی بى- شیرین زبانى-خندانو س

 .ك اهللا قلمیبار,  قلم دیر قلم
 

 اگر اولماسایدى جهاندا قلم
  عجمى-دئییلمزدى دونیادا نام

 حترمؤ میى- فردوسىى-علمدار
 .ك اهللایبار,  قلمدیر قلم

 
 كانت من جنى-لوب شیخ محموداؤ

 شانیاوندان ن"  رازى-گلشن"  قالیب 
 دوستان,  شهر ائدنیى-هرهؤاونو ش
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 .ك اهللا قلمیبار, قلم,  قلمدیر
 

 زلرینؤرین گی اجل باغالییب صاب
 قیزالرین,  قویوب یالقیز اوغالنالرین

 زلرینؤرین سی دیرى ساخالیان صاب
 .ك اهللا قلمیبار, قلم,  قلمدیر

  
اینسان الر  , حساسلى قلبى ئاونون ا , رورؤقصانالرى گ وعه ده اوالن ن    ی جام .چ بیر شى یاییلمیر    نوندن هئ ؤزونون ا ؤمؤعجوزون گ 
حیله , یاكارلیغایعه ده اوالن ر    ی او جام   .فرتله باخیر یثمار اولماسینا ن   یستیسلمانالر طرفیندن ا   وم, سلمانالرینو او م   .اوچون آجیییر 

" ائیلر"مؤعجوز. خلقین قانین شوشه یه توتانالرى قامچیالییر        , كارچیالرىیحتئقلبى داش ا   . فرتینى بیلدیریر یاؤز درین ن   , هیگرلی
 :آدلى شئعرینده بو باره ده بئله سویله ییر

 
 تمكارین یسسین كس بو س, آماندیر آى بولود سسلن

  دارائیلر-ر چوخ داریحتكؤركون یاناكى مؤقویوب ب
 قلبى داشدان برك اینسانالر یاراتمیشسان, هىالیا

 تمله زخمدار ائیلر یبینى سنگ سفقیرین قل
 دوغرولوق یوخدور, حیله گر چوخدور وطنده, رویمزو
 ن نئجه ظلم آشكار ائیلر یمؤم, نهیمؤسوز، مروؤرگ
 

ذلت دن  , وادسیزلیغى آرادان آپاران صورتده اؤزونو     اجهلى و س  , سلمان جماعتى، غفلت یوخوسوندان آییلیب     ومؤعجوزه گؤره م  
 : ل و شن حیات سوره جكدیریستقوم,  ال آلتى اولماییبلتهؤوهئچ بیر د, قورتاریب

 
 ال اؤزونهملمیله بیزى ائیله دى حمئشمن عود

 ! وطنى-سلمانو جهل، آ م-كیم ذلیل ائتدى بیزى؟
 ده وطنه جان كیمى سیز سیز, سمدىیوطنیز ج

 ! وطنى-آى جان, راضى اولمون قاال جانسیز وطن
 یم كمال ائیلییه لى-وئره لیم ال اله تحصیل

 . وطنى-خواب غفلتدن آییلسین گره ك اخوان
  

, كره گلدیم كى    یص ائتمه سى باره سینده، من چوخ دوشونندن سونرا بئله بیر ف                         لومؤعجوز تخل  , شبیسترلى میرزا على نین      
ه وارا قو م ق یبوتون حاك , طینده تك باشینا قلمى سونگویه چئویریب      ی گونون آغیر و سخینتیلى شرای      و دوغرویا، او گونك   -دوغرودان

بوینو , رینماالیوحانى ن  وم خانالرین، یاالنچى و عوامفریب ر          یظال, قان ایچن بیگلرین    , لر ایله هامى جبهه لرده ووروشماق          
سترمك جانلى بیر مؤعجوزه دیر و بو             ؤالل الرین حقیقى سیماسینى گ        لفیریلداقچى تاجیر و د      , ولت آدامالرى نین    ؤیوغون د  

عالیم و  , یازیچى, بوگون هر بیر آذربایجانلى شاعیر      , بونا گؤره . یلمه ین شاعیره یاراشابیلردى    ص یالنیز بئله یورولماق ب      لوتخل
تانیماق و اونون بو پارالق مؤعجوزه سینى          , رنمكؤی اوخوماق، ا   ومؤعجوز, تلى وظیفه یتدقیقاتچى نین قاباغیندا دوران ان اهمی        

حقیقتده بیر مؤعجوزه یه بنزه ر و            ,  مؤعجوزون یاراتدیغى شئعرلر     .بارت دیر یبوتون آذربایجانلى وطنداشالرینا تانیتماقدان ع       
ایجتیماعى، سیاسى و دینى مسئله لرى بو شكیل ده         , لى حیاتى یلم, ت و جسارتله یازیب یاراتماق    أرو ده بو ج    بیزیم بو زمانه میزده   

رنج خسته   یافرادى آراسیندا اوالن ای      لت   یلعینى زاماندا م    , ستریبؤتحلیل ائتمك و جماعتین دردلرینى و آرزو، دیلك لرینى گ                  
یاالنچى , ىییئتیملره و دول آروادالرا رحم سیزلی          , آیاقسیزالرا, ال سیز  , قونشویا و قوهوما خیانت      , ىیپول پرست لی    : لیكلرى

اده او س . فتخارى دیر یشبیسترلى میرزا على مؤعجوز خلقى میزین بؤیوك ا          . فشاء ائتمك بؤیوك بیر مؤعجوزه دیر       یدیندارلیغى ا 
مؤعجوزون یاراتدیغى  . لتینى سئوه ن و یورولماق بیلمه ین صنعتكار دیر              یللت و م   یلم, رلىیكیزلو، آیدین ف   ؤآچیق گ , ایفاده لى 

 . ستره جكدیرؤصوصیله آذربایجان شاعیر و یازیچیالرینا یول گوخ, ایل لر بویو خلقىمیزه, بؤیوك آبیده

 
 



 9

 رامین - شبستري معجزعلي میرزا
 
 

. در یك خانواده ثروتمند بدنیا آمد       میالدي در شهر شبستر       ١٨٧٣ربایجاني در سال    ذشاعر و روشنفكر آ   شبستري  میرزا معجز   
 در شانزده سالگي     وى .با این حال معجز همیشه به فكر مردم مظلوم و بینوا بود             .  پدرش تاجر بود    و پدر بزرگش حاكم شبستر   

دو برادر بزرگترش در استانبول     .  سال در آنجا اقامت كرد     ١٦ و مدت    بعد از وفات پدرش همراه با برادرش به استانبول رفت           
و ا.  به وطن خود باز گشت و تمام مال و دارایي خود را در راه برچیدن جهل و ظلم صرف كرد                       در سي سالگي   ماندند ولي او  

 :اره میگویدمعجز در این ب. با اشعار خود به روشنگري افكار مردم پرداخت و با مخالفت روحانیان روبرو شد
                                                                                    

 )گفتند" باز نكن دهانت را"وقتي به وطن بازگشتم،  (      ، دئدیلر"آچما دهانین "٫دیم وطنهتچون قایی
 )گفتند" ور، حرف نزن، و زبانت را نجنبانصدایت را در نیا" (    ، دئدیلر"دینمه،  دانیشما و ترپه تمه زبانین"
  )، گفتند"اگر اینطور نكني، خیلي زیان خواهي دید" (  دئدیلر" یانینی زویه سن، چوخدیگر بوجور اتم"
  

معجز در این   . چرا كه آنها فرزندان مملكت را پرورش مي دهند        . معجز معتقد بود كه ریشه  كني جهل را باید از زنان آغاز كرد             
 : گویدباره مي

  
  )اگر جهل مادران از بین نرود (    یلیتكذین جهلي اولماسا زا

 )فرزندان آنها به سوي تمدن نمي روند (   یلیونه ماد اولماز تمدواوغل
  

دخترانه در ایران شد، كه بعدها       ’ ، موفق به احداث اولین مدرسه      "محسني"رغم مخالفت عمادالسلطنه    ىبا این اهداف، معجز عل     
به شهر  . دید دشمنان مجبور به ترك وطن شد      ه معجز در اواخر عمر به علت ت       .در شهر شبستر مشهور شد    " وراندوختپ"با نام   

 . در آنجا در گذشت١٩٣٤شاهرود رفت و در سال 
                                                                                                                                         

 
 جنازه زنده -جانلي جنازه

                                                                                                                                       
 )داختماه روزه داري آمد و مرا در زحمت ان (     یام گلدي مني سالدي زحمتهی صى-ماه

 )اي كاش روزه هیچ وقت به والیت نمي آمد (   .الیتهییدي اوروج بو ویه ي كاش گلمیئا
 
 )اي ماه روزه، اي رمضان، اي فالن فالن (     النیالن فیي فئي رمضان، ائ روزه، اى-ي ماهئا

  )ندازخلق را به تنگ، خودت را به غیبت نی (           !زونو سالما غئیبتهؤخلقي گتیرمه تنگه، ا
 
 )افطاري و سحري ندارند بینوایان (          فطاري یوخ، اوباشداني یوخ بینوالرینیا

 )حق، تكلیف شاق براي بي بضاعتان نمي گزارد (          مز حق بي بضاعته ه  شاق ائیلى-تكلیف
 

  ) میروماگر به هنگام صبح چاي نخورم از اختیار (      یاردنیگئد ه رم ایخت چاي ایچمه سم، سحر
 )اگر راه نمي دهند، راه ندهند مرا به باغ بهشت(     .نتهن جى-قویمازال، قویماسینالر مني باغ

 
 )مال یتیم را مال مي خورد، من هم روزه ام را(       وه ر، من اوروجلوغییی  یتیمي، مالال ى-مال

 )و به مال رعیتمن به مال حق بندم، ا (        .یتهی رعى-قه بندم، او مالق حى-من مال
 

 )ساقي دیروز همین وقت از راهي مي گذشتم (      ساقي دونن بو وقت كئچیردیم برایدن،
 )چشمم در آن سمت به یك زن بي كس افتاد (  زوم، سمتده بیر بیكس عور ته ؤ گودوشد
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 )بیمار بود، غریب بود، بي اختیار بود(        ديایختیارییدي ، بي ا ابیمار ایدي، غریب
 )محتاج به دوا، غذا و حمایت بود (               مایتهیحتاجدي دوایه، غذایه، حوم
  

 )زنده نگاه مي كردم’ من مضطربانه به آن جنازه(       من مضطرب باخیردیم او جانلي جنازیه
 )پریشان ’ چشمانم گریه میكرد به آن قیافه (       یهه یافیزلریم او پریشان قؤآغالردي گ

 
 )مانند یك تكه تخته ، خشك شده بود آن بینوا(           او بینواوه پاره تك قوروموشدبیر تخت

 )دیدم، آن بینوا افتاده است به خاك ذاللت(       للته ذیى-شه نیب خاكؤردوم او بینوا دؤگ
 
 )زلفش را نقاب كرده بود بر آن صورت زردش(              ذارینه وقاب سارالمیش عین ائدیب نولفوز

 )سرش را روي سنگ گذاشته و به خواب راحتي رفته (     راحتهى-باشین قویوب داش اوسته، گئدیب خواب
 

  )هركس به او نگاه میكرد، مي گفت جان ندارد(    كي جاني یوخدییه ردى هر كس اونا باخاردي، 
 )رسیدهمن هم مي گفتم عمرش به آخر (               یئتیشیب نهایتهومرؤمن ده دییردیم ع

 
 )ناگهان صداي تق وتق كفشها او را به هوش آورد(      قا تاق سسيق تاوتیردي هوشه اونگناگه 

 )آرام چشمهایش را باز كرد و مرا به حیرت انداخت(   زون یاواشجا، مني سالدي حئیر تهؤآچدي گ
 

 )مانش را بستبا حسرت نگاهي كرد و دوباره چش(      زلرینؤ گویله، یئنه یومدیبیر باخدي حسرت
 )سرش را خم كرد و صورتش را روي سنگ عبرت گذاشت (    برتهی عى-وزون دایادي سنگادي باشین یا

 
  )معجز این صداي چیست؟ نگاه كردم و گفتم كه هیچ: پرسید (  یم دئدیم كي هئچدباخ.  نه دیر؟ دئديسسز بو وعجؤم
 )پولدارها به نماز جماعت میروند(                              جماعتهى-ولتلیلر گئدیرلر نمازؤد
     

                     
  

 ضیافت  و  فالكت                                                    
 

  )میخواند مرثیه خوان، و من نگاه میكردم با حیرت  (   یرتلهئ مرثیه خوان، من باخیردیم حواوخورد
 )بر سرشان میزدند جماعت با كمال شدت(         دتلهید شى- باشه جماعت كمالووورورد

 
 )خم شو پایین: رفیق سرش را بلند كرد و گفت (        شاغاآاییل : وزادي باشین دئديورفیق ق

 )همرنگ شو با جماعت: چرا؟ گفت: گفتم (     یلهتهمرنگ اول جماع: نییه؟ دئدي: دئدیم
 

 )روا نیست مثل خارجي ها به جماعت نگاه كني(        جي كیمي خلقهییل باخاسان خارئیروا د
 )باید توهم ملول بشوي  با این مصیبت (     صیبتیلهو ده بو م گرك ملول اوالسان سن

 
 )باالخره مرثیه تمام شد و كشیده شد یا اهللا (            یه بیتدي، چكیلدي یا اهللا یالصه مرثوخ
 )بلند كردیم دست به طرف كبریا، همراه ملت(           لتلهیلیایه میبری كى-ك ال طرفوتوردؤگ
 
 )پلو' سفره پهن شد به زمین، آمد خونچه(     لو گلديی پیى-ره، خونچهئفره یوندي سه شؤد

 )شكمها چراغان شد با آن نعمتهاي لذیذ(           عمتلهئراغان او دادلي نی چوقارینالر اولد
 

 )روشن بود بخاري در مجلیس، خلق عرق میكرد(       یانیردي پینج او مجلیسده، خلق ترلیردي
 )ولي برف مي بارید در بیرون با شدت (          دتیلهیدیك قار یاغیردي ائشیكده  شئول
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 )سفره جمع شد، تمام شد مجلیس عشرت(   شرتی عى- مجلیسوفره ، تمام اولدوییغیلدي س
 )پا خاست جماعت ، با عزت تمامب(               زتلهیز جماعت یئریندن عو دورداایاغ

 
 )هركس عبایش را برداشت و خدا حافظي كرد (     ظیدا حافون ائیلدي خه تورؤعباسیني گ

 )صاحب مهماني بدرقه مي كرد ما را با نزاكت تمام(         یوال سالیردي قوناقچي بیزي نزاكتله
 

 )دند و وقتي كوچه روشن شدفانوس ها پخش ش(      كوچه چون ایشیقالندي فناریلر یاخیلیب،
 )به رفیق گفتم حاال به آنطرف با دقت نگاه كن(         قتلهیقندي اویانه دیدئدیم رفیقه، باخ ا

 
 )نگاه كردو چه دید؟ یك جمع پریشان و بینوا(       ؟ پریشان، بینوا بیر جمعوردؤب نه گیباخ

 )نه، بدن عریان، ایستاده اند با ذاللتپا بره(        لتلهیلریان، دوروبال ذوآیاق یالین، بدن ع
 

 )صورتشان نه رنگ داشت نه خون ، زبان بسته(  وزلرینده  دم بستهانه رنگ واردي، نه قان 
 )نگاه میكرد به خلق آن چشمان بي نور، باحسرت(     زلر، حسرتلهؤباخیردي خلقه او بي نور گ

 
 )یق مي بیني آن طفل معصوم را؟گفتم به رف(    معصومي؟ى-رورسن او طفلؤدئدیم رفیقه گ
 )لبهایش كبود شده و جنگ میكند با طبیعت(       ه ریب، جنگ ائدیر طبیعتلهؤیدوداقالري گ

 
 )به آن زن نگاه كن ، روي یخها  نشسته(   له شیب بوز اوستوندهیر ته نظر ائت، اواو عو

 )هد زد امشب با آن حالتسرش برهنه، یخ خوا(         بو گئجه او حالتلهق، دوناجاقباشي آچی
 

 )روا نیست، مثل خارجي ها نگاه كني تو به او(             جي كیمي اونا سنییل باخاسان خارئیروا د
 )عبایت را به سرش نیندازي با محبت(                       بتلهبیاسان باشینا محیعباوي سالم

 
 )ا كباب میكند اینحال، اي دوستجگرر (    ر، بو حال ائي دوستیكباب ائدیجي حالدگرجیی

 )رفتي، در خانه چطور راحت خواهي خوابید؟ (           ؟نئجه گئدیب یاتاجاقسان ائوینده راحتیله
 

 )رفیق چشمش را بست واز خجالت عرق ریخت (           زون، ترله دي خجالتدنؤ گورفیق یومد
 )ین انداخت و با سرعت دور شدسرش را پای (  رعتلهوگئچدي گئتدي س باشین آشاغه سالیب،

 
 )رفیق به ایست، نرو: از پشت معجز صدا كرد (          !رفیق دور، گئتمه: زوعجؤلدي مسسدالینجا 

 )بایستي تو هم بلرزي با این جماعت(            ! ده بو جماعتله  یه سن سن  ك كي تیتره هرگ
 

 ) این خواهران مرهم میخواهند از تو(           ییر سندن لي باجیالر مرهم ایستهابو یار
 )كجا رها میكني و میروي، خلق را با هزار جراحت (        ؟هارا قویوب گئدیسن، خلقي مین جراحتله

 
 اهللا -آهللا

 
 ) بیدار بشود ملت ایرانبخواهد كمي یك(                           ایران ى-لتیلم آز ایسته ر آییال بیر

 ) مّلایت، اي خدا میكشد لحاف را بر سرش زود(                       ن، آهللاال مالیناباش یورقاني چكر دستي
 

 ) خوابید، آخوند سرش را بر سجده گذاشتهنادان(                باشیني آخوندهیسجدی نادان، قویوب یاتدي
 )ه دردم درمان، خدا اي به جسمم جان، ب: گفت  (           دردیمه درمان، آهللاجان،ي جیسمیمه ئ ادئدي،

 
 ) براي من، چقدر حیوانهاي آراميكرده اي خلق(                      یوانالرئ حمیل حنه منه یارب، یارادیبسان
  ).آسان راندنش، باركردنش، چقدر سوارشدنش،(              چاتماسي آسان، آهللایوك سورمه سي، مینمه سي،
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      ) داد، خداوعده میدهم به این بي عقل،  عقل (             داوه خعقلى ، بو ب عقل وئر ر مائتدي،وعده 

 ) چه  شد، پشیمان شد، خدا  نمي دانم(                   آهللاپشیمان و، سورا اولدو نولدبیلمیرم 
                 

 )مكننگاه  به طرف خوب رویان میگویي(                     خوبانه طرفى-عارض ائتمه نظر ئیریسند
 )رو؟ چرا خلق شده اند این انسانهاي خوب پس(              ؟ آلالهزه ل اینسانالرؤ گبو بس خلق اولونوب نییه

 
 ) مي شد توهم مانند این انسانهاسردت كاش (                 ئیدین بئله مخلوق كیميوی سن ده اوشكاش

 ) در زمستان آدم عریان چه مي كشد،مي دانستي، تا (               ریان، آهللاو عو بیلئیدین نه چكیر قیش گونتا
 

 ) یك دست لباس عطا كنعریان به این آدم نمي گویم(                دئمیرم بو لوته بیر دست لباس ائیله عطا  
 )خدابده، پیژامه بكند، اي " شیله" آرشین دو(                 توممان آهللا هیائیلی آرشین شیله وئر، ایكي

 
 )گرسنه سي ودو دندان مثل صدف به این داده اي(        صدفى- بو آجا اوتوز ایكي دیش میثلمیسنوئر 

 ) گنهنه دانه، آسیاب به چه درد میخورد؟ اي خدا  نباشد(              ؟یرمان، آهللا ی   دهالزیمدي د ن، نه یه اولماسا
 
 ) ساله صاحب چه گناهي است؟دو'  بچهاین(             اوشاق؟ بو ایكي یاشیندا صاحیبیدينه گوناه  

 ) قربانت شوم خدابرهنه، گرسنه، بدنش شكمش(              آي سنه قوربان، آهللایوخ، آج، پالتاري قارني
 
 ) بي كفش، عریان و بي كسبي كاله،(     بیكسریان، و یوخ، باشماغي یوخ، پئیكري عوركؤب

 )خدا كوچه و بازار را پریشان، اي میگردد(                       پریشان، آهللابازاري كوچه و دوالنیر
 

  ) خدایي كه به یك صلوات دو هزار قصر میدهياي(           طالى- ایكي مین قصرصلواته وئره ن بیر اي
 ) آباد بشود، اي خداي صاحب احسانخانه ات(             آهللاحسان ئ اى-بیصاحائى  اوال آباد ائوین

 
 ) عمارتهارا بفروش، بریز در جیب فقراآن (                 جیبینهقرانینوفك ؤارتلري سات تمی عاو

 ) آن پولها چند تومن هم به من بده، اي خدااز(               آهللا ده بیر ایكي تومان، منه  او پولدان، وئر
 
 ) در مسجد یك كسي لحافستمي خوا(                   یورقانخودادان  مسجیدده یسته ییردي، بیري ا
  )!مناناي خداي قادر و :  گریان، میگویددیدم(                     ! منان آهللاى-ری قاداي: ییری آغالر، دردومؤگ
 

 ) احمق ، روزي یك دانه نان لواش به تومرد: گفتم(      الواش آخماق كیشي گونده سنه بیر دانه دئدیم،
 ) بدهد، چطور بدهد لحاف، خدا نمي تواند  (      ؟آهللایورقان،  هله بیلمیر، نئجه وئرسین وئره

 
 ) را رحمان رحیم بگذارياسمت نباید یا(              رحیم ویاسان آدیوي رحمانا ك قویمگر یا
  ) كني، اي خداعدالت باید با عدل، یا(                  یه سن عدلیله دیوان، آهللاه  ائیلرك گیا
 

 ) براي تركاندن دل بینوایان؟كرده اي را خلق عسل(   چون؟و، چاتداتماق اومیسن یوخسول خلق ائیله بالي
 ) حرف درست است من به تو بهتان نمي گویم این(         آهللاهتان، بؤ سنهز، دئمیره م من ؤ بو سودوزد

 
 )سل نخورد است بار عیك سال دارد رحیم، پنجاه(             یئمییب بیر یول بالرحیمین، یاشیدي اللي
 )خدا سال صد بار مي خورد اما، حاج رحمان، اي هر(         حاجي رحمان، آهللا آمما،یر یی یوز یول یایلده

 
 ) كردكمان معجز را بار ستم قامت(      تم قامتیني ائتدي كمانی سى- بارنوزوعجؤم
  )به زمین بخورد پشتت، اي خدا آخر، ببینم كه مردم(        روم آرخان آهللاؤ گگلسین آخر، یئره لدومؤا


