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 یطالع ترالنین

  ممدلی اسماعیل

 

لری  کی یارپیزلی کندینده آنادان اولموشدو، آناسی الچین اونو یاالدیقجا توک یینده ساواالن اته

بودوریه آغزینی  -قورویوب جانی قیزیردی، سحره یاخین گؤزلری آچیلیب آیاغا دورا بیلدی، بودورویه

ردی، نئچه آی لی نیب توره شیرین ایلیق سودو امدیکجه بدنی گوجله. یینه یئتیردی نین امجه آناسی

نین یانیندا او  دا آناسی نمیشدی، اوتالق ده اویره یی الریندان یئمه سونرا اوتالرین یوموشاق یارپاق

اینجه بئلی، . گویه سیغمیردی -دن یئر یاندان بو یانا، بو یاندان او یانا قاچیب اوینایـیب سئوینجین

 - سیندن اولدوغونو بیلیندیریردی، گونو مه رهالری تو آت» قاراباغ«الری، بسته بویو اونون  نازیک توپوق

ین مینیک واختی گلیب »ترالن«دن بویویوب آز قاال آناسی بویدا اوالندا ایکی یاشلی  گون

یالنیز بیر گون آخشام ایلخی . آمما ارکؤیون دایچانی ھئچ کیم مینه بیلمیردی. چاتمیشدی

الرینی  الینا چکیب یال الینی ساغری الشیب اونا یاخین» ائیواز«دان کنده قایـیداندا  اوتالق

 .دان بری ائیوازدان قاچمازدی دن خوشو گلن ترالن او واخت بو ایش. تومارالمیشدی

سیندن  مه الری توره دا، قاراباغ آت لرین یازدیغینا گوره، دورد آی سونرا خرمن بایرامیندا قاراداغ نشریه

ال بیرلیکده  الردا ترالن ایدی، ائیواز بو یاریش جک الری کئچیریله الرین چاپماق یاریش اوالن قوالن

ّل مشق. باشالدی  یه تمه دان اونا مینیک اویره اشتراک ائتمک قرارینا گلیب، صاباح ده بیر آز  لر او

یینده اوتوروب  ائیواز ترالنین کوره. قاباغا گئدیردی  لر یاخشی چتین اولسا دا سونراالر ایش

الرینی باشینا یاتـیردیب، اوخ کیمی  الیاندا ترالن قوالق یندا داراقسی آلتـ الرینی اونون سینه قیچ

الر دا  یدی، ترالنین یاریش ایش بئله گئتسه. سیچرایـیب بیر گؤز قیرپیمیندا اوزون بیر یول گئدیردی

 .بیرینجی اوالجاغینا سؤز یوخودو

» سارا«ن دانیشان دا، ھمیشه گولر اوزلو مھربا تاسف کی، بئله اولمادی، بیر گئجه تلویزیون

الر  یینه گؤره، بوتون آت اوردونون ایسته. نین باشالندیغینی خبر وئردی ھیجانلی بیر حالدا محاربه

 -اوزون. دان آیـیریب آپاردیالر ایکی گون سونرا گلیب ترالنی دا ایلخی. ایدیلر  لی ریلمه  یه گونده جبھه

ر  اوردا ایکی یوزه قده. یه سالدیالر یق بیر تویلهسوسؤز اوستو آچ -ندن سونرا آج الر گئده ل اوزاق یو

الشیب، ھره اوز  له دوست بیری - الر چوخ تئز بیری محتلف یئرلردن گتیریلن آت. آت وار ایدی

الری کئچیب، گلینی  اون گون قاباق نرگیزین تویوندا بوتون آت: بیری دئییردی. طالعیندن دانیشیردی

بو ایل : او بیریسی دئییردی. ، قونشو کنده آپارمیشدیاوزوک قاشی کیمی بئلینده ساخالیـیب

ییرمی گونده آرابا ایله : باشقاسی دئییردی. یوز ھکتار یئر شومالیـیب، کند اھلینه تاپشیرمیشدی

بو آرادا تکی بیزیم جاوان ترالنین ھله . دن خرمنه داشیمیشدی اوچ یوز تون بوغدانی کؤوشن

 .یه سؤزو یوخ ایدی دئمه
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لرینده اوزون آغیر دمیر  ال. لر باشالنمیشدی مشق… یینی بیلمیردیلر جه لر گله الرینا نه الر باش آت

دن چیخاردیب، نئچه یوز کیلو داش تورپاغی  وورا تویله - الری وورا پارچاسی اوالن سرباز ھر گون آت

و باشیندان بو باشینا لرینه قویوب، بویوک بیر میدانین بو باشیندان او باشینا، سونرا دا ا ک کوره

. الر داھا آجیقالنیردیالر ین آت لرینی باشا دوشمه سیز ایش سربازالرین بو جور آغیل. گتیریردیلر

 -الر گونو ین آت دان باشقا بیر زاد یئمه الرین عوضینه بوردا قورو سامان یایالقداکی تزه عطیرلی اوت

 .الیـیب بیر دری، بیر سوموک اولموشدوالر دن آریق گون

بئلینه یھر . دن چیخاریب آپاردیالر بیر گئجه، قارانلیقدا، ایکی سرباز ترالنین باشینا نوختا ووروب تویله

له باغالیـیب داغین  عوضینه پاالن قویوب، اوستونه اوزون لوله کیمی آغیر دمیرلر چاتیب، ایپ

ین یورغونلوغو بیر یاندا الریندان آیریالن ترالن یولداش. الریندا اوزو یوخاری سوردولر داشلیق یول

سیلدیریم . سین، یولو باشینا آلیب گئدیردی بیلمیردی نئیله. دن یامان داریخیردی لیک قالسین، تک

الر،  النمیشدی، داغین ھر ایکی طرفینده یاشیل اوتالق بیر قایانین باشینا چاتاندا ھاوا ایشیق

ترالنین دوغما . یه باشالمیشدی رونمهلر گو ن لرینده گلیب گئده یاراشیقلی کندلر، کندلرین کوچه

نین آراسیندا ائیوازال بیرلیکده  بیر آن اوزونو کندده سؤیودلرین آلتیـندا ایلخی… کندی یادینا دوشدو

الرینی ھورموشدو،  سی کیمی یـیغیب باغالیـیب، یال دسته ائیواز اونون قویروغونو گول. گوردو

ائله بو . ن ترالن، ھارادا اولدوغونو اونوتموشدو ینی گورهجه آنادان اولموش دایچاالرین اویناماغ تزه

سونرادا آغرییان یئردن قان آخماغا . سینده آری سانجان کیمی بیر آغری حیس ائتدی آندا سینه

. ییب، قایاالرین اوستونه یـیخیلدی گئتدیکجه گؤزلری قارالدی، آیاق اوستده دورا بیلمه. باشالدی

نه . نین اوستونده دوالنیردیالر الر باشی سسی یاواشیدیقجا قوزقون شاق-الردان گلن شاققا اوزاق

الرین  سیندن اوالن قوالن مه الری توره یازیق کی، ترالن بیر داھا دوغما کندینه قایـیدیب قاراباغ آت

 .جکدی یه یاریشیندا اشتراک ائتمه
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