یالقئزئن یاسئندا ،یالقئزئن یادئنا
یاخئن تِکمچمیشده میرزه علی اکبر صابر و میرزه علی معجز کیمی فیکر و سؤز اوسیتالئرئ تِییتیره ن مدنییتیمیز ،بیزیم زمانه میزده ده یالقئزئ لُانلئرئن لُیلونو تِگده ن بیر شاعیر

کیمی لُائرتایا چئخائرتمئشدئ .یالقئز دا صابر و معجز کیمی اجیتماعی دئردلری سؤیله مک و یاشایئشئمئزئن دائرئسقال لئقلئرئنئ هامئیا و هامئدان آئرتئق دئرد چکنلرین

اؤزونه چاتدئرماق اوچون شعر دیلینی تِسمچمیشدی .تائریخی سبب لره گؤئره بو دیل بایاتئ لُقشان بیر خلقه تانئشلئق اییی تِوئره ن دیر .لُدرغروسونا دوئراندا ،ادبیاتدا طنز ژانرئنئن

آیاق توتماسئ خلقئن بو سایارغا ئررغبیتی ،و هره نین گونده لیک دانئشئغئندا ایشلندیگی اوزونده ن تِبله لُقل قاناد آتا بیلمیشدی .بو ژانرئن ایسیته ئر شعرده ،ایسیته ئرسه تثرده
کائرلئ لُالدورغونون پائرلق میثالئ میرزه جلیل محمدقولوزاده نین ایراندا مشروطه حرکت لری زمانئ ،و مشروطه ئرحمیته تِگده نده ن لُسرا دا دوام تِاتدیگی دیر.

یالقئزئن دا اؤز تای توشلئرئ کیمی بؤیوک دئردی ،لُزئراکئلئق ل بیر دیل ،بیر خلق ،بیر اؤلکه دوزه لیتمک ایسیته ین ،و لُالدوقجا عیبه جر و رغاّدائر بیر دوشونجه نین

تِیریدیلمه سینین یائراتدئغئ شرایط و تِبله لیک له ده آزادلئغئن آئرادان قالخماسئ دئر .تِبله بیر آرغئر گونلرده طنز  ،رغنایی شعرده ن فرقلی لُالئراق ،گونده لیک مطلب لره

لُتخوندورغو اوچون ،تِاله لُا شرایط ده ییشلمه میش لُاخونمالئ و دوشونمه لی دیر .دی گل کی ،بونو شاعیر هائرادان اله سالمالئ دئر؟ سانسوئرل ،ائرشادل و مین تِبله بیر آیرئ
آیرئ آدلئر آلیتئندا بیر باشا یا اکَتک آلیتدان ایشله ین چیتینلیک لره تک باشئنا و یالقئز بیر شاعیر نه تِاده بیله ئر؟ بیر شاعیر کی یاشادئغئ و یائراتدئغئ اؤلکه نین و خلقین

دیلی ایله یازدئغئ شعرلری هامئنئن الینه چاتمئر و مدئرسه اوشاقلئرئ ل پ کیمچیک یاشلئرئندان اؤز ادبیاتئنا حسره ت ساخلنئر ،تِنجه اؤزونو ساخلشدئرا بیله ئر؟ یالقئزئن

دیلی تِنجه کی گره ک ،ئرسمی دؤلت دیلی لُالسایدئ ،لُانون دیلینی تِیرده ن گؤیده ن دانلماسایدئلئر ،لُانو کؤکو قازئلمالئ بیر دیل سایماسایدئلئر ،و لُدرغرودان دا ال لرینده

»تائریخی« تِبل کولونگ ،دیل لری ایله زهرلی ایلن کیمی هر گون ،هر ساعات سانجماسایدئلئر ،یالقئز بوندان ئراحات لُالمازدئ؟ بو تِبل کولونگ گؤتوئره نلرین بیر پائراسئ
یالقئزئن اؤز دیلداشلئرئ دئر کئ ،شاعیرین اؤز سؤزو ایله  :عائرسئز تِالین آتئبدئ ،ولی من آتانمادئم؛ اؤز یوئردونوساتئبدئ ،ولی من ساتانمادئم« بو گون لُا ساتقئنلئرئ

گؤئروب تِاشیده نده» ،دؤنمه ئره م من اؤز لُیلومدان بو لُیلو دوز تِسمچمیشم؛ تِوئر میشم ایلقائر اوئره کده ن خلقه خیدمت تِایله یم« سؤیله ین شاعیری بارغرئمئزا باسمئرئق؟

»اؤلوباز ملت« شعرینده خلقین اؤز ایسیته کلی باللئرئنئ دیریلیگینده ده یرلندیرمه دیگی اوچون قئنایئر ،و اؤز لُیلداشئ حمید آئرش آزاد دیری ایکن یازئر » :قهرمان

لُارغلوسان آئرش ،زمانئن؛ تِال لرین وائر اوئره یینده مکانئن «.یوخائرئداکئ سؤز لُدرغرو لُالدورغو ایله بونو دا تِدمک گره کدیر کی ،اؤز الی اؤز باشئ لُالمایان خلق بوندان آئرتئق

لُال بیله ئرمی؟ منیم ده بو یازئم نه اؤلوبازلئقدان ،کی ،ساتقئنلئرئن ،بیزه نه چی لرین ،مانقوئرتلئرئن قائرشئسئندا قالخان بیر اینسانا حؤئرمت تِادیب ،باش اندیرمک و یاس

ساخلماق اوچون دوئر.

یالقئز ،اؤز تِددیگی کیمی خلقین لُارغلو ایدی ،خلق له یاشادئ و خلقه یاشادئغئ جان قوللوق تِاله دی .من تِالین لُارغلویام ،بو توئرک دیلی نین طنز یازانئ .و لُدرغرودان دا بو سؤز

اوسیتونده دایاندئ .یالقئز سیاست عالمی نین اجیتماعی دیرلیگه لُقیدورغو دانئلماز اثرینی دوشونره ک شعرلرینده باشاباش لُالئردان دانئشئر ،باهالئقدان توتوب ،بازائر

آلتِوئرچیسینده ن چئخئب ،اجیتماعی دیرلیکده باش تِوئره ن هر زادا گؤئره دانئشئبدئر .تِنمچه ایل بوندان قاباق ائردبیل زلزه له سینه گؤئره یازدئغئ شعرده ن ایکی سطر لُانون

دوشونجه سینی تِییتیرمه یه بسدیر  » :قائرداشئن تبریز سنه قوئربان لُال؛ قالمئسان بس هائردا قائرداش ائردبیل؟ حقلی دیر یالقئز سنه قوئربان تِاده؛ باشئنئ چون بیر قئزئلباش

ائردبیل«.

تِنمچه ایل بوندان ایره لی ،تبریزده بیر تِنمچه ایسیته کلی ایله بیرلیکده شاعیرله گؤئروشوم هله ده گؤزومون قابارغئندا دئر  :شاعیر لُاخودورغو شعرلرله ،قولق آسانلئرئن لُانو دا،
بونو دا تِددیکلری ،لُا تِزئرزمیده کی دوکان ،گنجه لی بگده لُا دالدا دئربنده کی تِاوده لُا حؤئرمیتلی معلمین و حؤئرمیتلیده ن ده یوخائرئ آئروادئنئن تِاوینده چالنلئر ،لُا یانئق

دارغئندا ،تِاوینده آلیتمئش تِییتمیش آداما چای ،شیرنی ،تِیمیش ،موسیقی بارغئشلیان تِاو یی یه سی ،خانئمئ ....یالقئز تِبله بیر شهرده ن ایدی ،تِبله بیر شهر تِگنه ده شهریائرلئر،

یالقئزلئر تِییتیره جک ،تِبله بیر شهرده تِینه ده موسیقی ،شعر ،یازئ لُپزو ....اینسانلئق یوکسله جک و یالقئزئن صابر تِدمیشکن اؤزو ده تِگیتسه مرامئ دونیادا قالجاق.
یالقئزئن شعرلرینده ن تِک ف چکمیش و سؤزلرینده ن داد آلمئش
مینلرده ن بیری ممدعلی.

