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 اؤزگورلوگون دادی

  حسین واحدی: ریازا

لر  کؤپک. ییردی لره ماجال وئرمه گیم ثانیه اوره. اووچوالر آرخامجا قاچیردیالر, دئیه» توتون, توتون «

یئیینجه , دؤرد آیاق دا، بورج آلیب, دا باش اوجا اوالالر دئیه لرینین یانین ایسه منی توتوب صاحیب

ھئچ زاد الده ائده . انیردیییم ی یازیق کؤپک لره اوره. الریمین گوجو تؤکنمیشدی آیاق. قاچیردیالر

یی  کدن سونرا ھئچ نه لرینه وئرمه یییه, سوزو توتوب بیر سوچ, دیرلر، آنجاق جک یه بیلمه

. سانماق اولوردو, لرینه قوللوق ائتمک اوچون یارانیب الری الر یالنیز یییه او یازیق. ییردیلر دوشمونمه

, دک سون نفسیمه. لر چیخاریدیالر سسچئشیدلی , اووچوالر ایسه اونالری قیزیشدیرماق اوچون

آیاغیم بیر , بیر آن. وئره قاچیردیم - الریمی بؤیوک گؤتوروب بوروق وئره آددیم, آیاقالریما زور وئریب

  .آغاجا ایلیشیب باشی اوسته یئره دوشدوم

باغریم . گی باشیم اوسته گؤردوم باشیمی دیک توتانا زیل قارا گؤزلری ایله منه باخان کؤپه

گؤزلریمدن قورخو . آیاغیم اسیردی - ال. جانیم بوغازیما تیخیلمیشدی. یدیر ماق اوزرهچاتال

قارا کؤپک ایسه - قاپ. ییردی آیاغیم گؤینه. گین یانینا، یولداشالریدا یئتیشمیشدیلر کؤپه. سوزوردو

. او بیرین ایسه قارنیما قویموشدو, بیر آیاغین قویروغومون اوستونه. منی توتدوغونا سئوینیردی

یالنیز منی , لر بونالری آنالمایاراق آنجاق کؤپک. اؤز قوالغیمی کار ائدیردی, سی قلبیمین دؤیونمه

اووچوالرین باشچی . بیر آزدان اووچوالر یانیما چاتدیالر. کلرینه دوشونوردولر لرینه وئرجه یییه, توتوب

ک  جه باشیما نه گله. آتدیاوو تورباسینا , بوخونوما باخیب -الریمدان توتوب بوی سی اوزون قوالق

. اؤزومو چوخ یالنیز حس ائتدیم! کی دونیام چوخ قارانلیق ایدی توربانین ایچینده. ییرم ایدی، بیلمه

  .لیردی باشیم گیجه

دن  اووچوالر بیر آز یول گئتدیک. سئوینجک اولدوقالری بللی ایدی, ریندن له ھورومه, لرین کؤپک

چوخ . قارنیم قورلداییردی. دان آسیب اوتراق ائتدیلر نی بیر آغاجتوربا. دیلر دینجلمک ایسته, سونرا

بونالرین الیندن «, اؤزومه- اؤز. ییردیم دن سونرا ھئچ زاد ائده بیلمه آنجاق دؤزمک. آجیقمیشدیم

بیر آز    دان اووچوالرین اوتراغین. دئییردیم» بیرده اووچوالر اوالن یئرلره آیاغیمی قویمارام, قورتولسام

  .گیمه اومود قوندو اوره. یاغیشین قوخوسون آنالدیم, یشم کئچمه

آی یولداشالر گونش باتان الدن قارا بولودالر «اونالرین بیری؛ . گولوردولر- اووچوالر اوجادان دئییب

یولداشالری ایسه آیاغا قالخیب گئتمک . دئدی -»دورون ییغیشیب گئدک, بیزه سازی گلیر
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قوی باخیم گؤروم بو گؤزل دووشانین حالی «ساری گلیب؛  دا بیری توربایا او آن. دیلر ایسته

بوتون . ایپین آچماق ایسته دی, توربانی یئره قویوب. توربانی آغاجدان یئندیردی, دئییب» دیر نئجه

, دیگینده توربایا باخماق ایسته, ایپی آچیب. ائشیگه آتیلماق اوچون آیاق الریما ییغدیم, گوجومو

لری آچیب آرخاما یولالیینجا  اووچوالر، ایت. ؤنوب آرخاما باخمادان قاچدیمد, آنسیز توربادان آتیلیب

دیر ایندی  اؤزگورلوک نه. ییردی یییم یئریندن چیخماق ایسته اوره. در اوزاقالشدیم اللری چاتمایانا قه

دن واز  دالیمجا دوشمک. نین اوستونه چیخیب اوزاقدان اونالرا باخدیم اوجا بیر تپه. بیلمیشدیم

, قارا بولودالر, اؤزلرین تاپانا. ییردیلر یاغمایا باشالیان بولودالرین الیندن قاچماق ایسته, چیبکئ

لر  ایسالق کؤپک, قاچماغا باشالدیالر. یه باشالدیالر ده اوالن بوتون سوالرینی یئره تؤکمه اؤزلرین

  .ایسه آرخاالرینا دوشدولر

جوالق -جوم. میشدیم لرینه زیلله ناجان گؤزلریمی بیلهاؤزگورلوک گتیرن یاغمورون آلتیندا اونالر قاراال

باشیمی گؤیه . آنجاق اورکدن سئوینیب یاغیشی دوداقالریما چاتدیقجا اؤپوردوم. سو اولموشدوم

اوزگورلوک نه , تانریم« , گوله -ساری توتوب بیر داھا اؤزگور اولدوغوما تانری یا شوکور ائدیب، گوله

  .ر آرخاسیندا گیزلیجه منه باخان گونشه ساری، یولومو توتوب گئتدیمبولودال, دئییب» گؤزل ایمیش
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