
صفحه: ٣٣ 
بئشينجي سايي - ١٣٧٩نجو گونشايلي، بهمن و اسفند آيالري

  
 

اوخودوم «داناولدوزو»                 جوشا گلـدي الهاميم 
گووهنديم جــــاوانالرا                 چيچكلندي كالميم 

 ----------------
«داناولدوزو» پارالدي                مني ذوقه گتـــيردي 
اورهگيمين دردلـــرين               درمان ائديب بيتيردي 

 ----------------
«داناولدوزو» خوشسنين             سعــــادتلي آدينا 
يار، يولداشـــــالر گليرلر             هـــر طرفدن دادينا 

 ----------------
«چيچك» آچير آل-الوان             عطير ساچير هر يئره 
قووشدورور ياخينــــدان              اورهكلـري بير، بيره 

 ----------------
اورمونون بيلييــــوردو       «باخيش» بخش ائتدي بيزه 
باغچاالرين گول عطري        گلــــيب چاتـــدي تبريزه 

 ----------------
رجائي بيلـييـوردو              گورالنديــــريب «آراز»ي 
ائللريمه گتيرسين              خوش باهاري، خوش يازي 

 ----------------
سحرين خوش موژدهسين           يئتيردي «سـحر» بيزه
قارانليغـــي آپـــــاردي            «ايشيق»ي سالدي اوزه

 ----------------
«سهند»ينده سس، سووي          قــووزاناجاق بو گونلر 
ائليميزده بول اولســـــون         دائيم تويالر، دوگونلر 

 ----------------
«قوپوز»ون دا اوجاليب               گيالندان گلير سسي 
گليب چاتير قــــوالغا               ائللرين شن نغمهسي 

 ----------------
خوش گليبسيز هامينيز              قــدملريز گؤز اوسته 
يولوز اولســــون اوغورلو              ياييلين دسته، دسته 

 ----------------
«شهريار»دا قووزانيب                   نظر ســـالير ائللره 
حاصارلي دا سئوينير                           تازا آچـــان گوللره 

فريدون حاصارلي
تبريز-گونش ايلي ١٣٧٩/١١/١٠

گيومه آراسينداكيالر نشريه آدالريدير.

 
 
 

       
«ميللي حركت» آدالنان چاليشيقالردان غايت نهدير؟ 
ـــن نــهدن گــرهك چاغســيز ياشــيميزدا، توركــو ديليني
ــوب، اونـون ديريلتمگينيـن يولونـدا اؤيرهنمهسينه واخت قوي

آدديم آتاق؟ 
ـــون قارشيســيندا بـو ديـل ايرانـدا او قـدهر غريبديـر و اون
ــو چاتيشمامازليقالر او قدهر آرتيق دير كي اونالرين يانيندا ب

آزجا چاليشماالر اصالً گؤروشمور!! 
ــون، آذربايجـانلي بونالر و بونالرا تاي شبههلي سورغوالر، بوگ
جاوانين قارشيسيندا، قارا گئجه تك، بير پرده چكيب و آزجا

احساسلي اولسادا هرآن گؤزلرين ياشالنديرير. 
ــووالالرا تئزليكجـه جـاواب وئرمـك بئله نظره گلير كي بو س
اولماز و هلهليك بو آجي و جــان يـانديران سـورغوالر بـيزيم

ذهنيميزدهن َال چكمهيهجك. 
 

ــانيندا … بـير ايـل بونـدان اؤنجـه، بـير بؤيـوك عـاليمين ي
ايلهشميشديم. بئله دئييم كي اونون ائوينده قوناقايديم. ٦-٧
نومرهلي گؤزلوكونون داليندان شهريارين ديوانينين اوزهرينده

اوالن او رحمتلينين عكسينه باخيب آه چكيردي…. 
 او گئجه من اونــون سـؤزلريندهن چـوخ فـايداالنديم. آممـا
گئجهنين سون ساعتلرينده بير يوكسك معنالي ســؤز دئـدي

كي درگيميزين سون سؤزون او سؤزله باشا آپاريرام. 
او عاريف اينسان دئدي: 

ــوم «توركو ديلينين اوغروندا چاليشان اينسانالر، نوج
عاليملري كيمي ديرلر. اوزاقدان ايشــيقلي اولـدوزالرا
كي اونالردان ميلييونالر ايل اوزاقداديــرالر بـاخيب و

لذت آپارارالر» 
                                              حسين پيرزاد

بــــيلديــريـــش 
١٣٧٩نجو ايلين اوغالق آييندان «ايصفاهان بيلييوردونــدا» بـير سـيرا توركجـه كيالسـالر،
ايكي نوعدا قورولموشدور كي هفتهده بير ساعات توركلر ايچين قيرامئر درسليگي و فارسالر

ايچين ساده توركجه گؤزه آلينميشدير كي ايضاحالري فارسجادير.  
ـــهيد بهشــتي بـو كيالسـالر چهارشـنبه گونلـري سـاعات ١٢دن ١٤ه قـدهر ديـر كـي ش
ساختيمانيندا قورولور. بو كيالسين اؤيرهتمني طالبي جنابالري دير كي ٦٠ نفــر دن آرتيـق

شيركت ائديرلر. 


