




۲ 

 ی این مجموعهسه نکته درباره

از  ترویج و تشویق به استفاده«) رپر جوان اهل آنکارا اخیراً از سوی مقامات دولتی به دلیل Ezhel» (ازهل. «۱

دستگیر شده و به زندان افتاده است. این ماجرا باعث شد در ح�یت از او » هایشمواد مخدر در آهنگ

منترش شود. برای آشنایی با این رپر در این » ازهل را آزاد کنید«آهنگ رپ چندین نوشته و مقاله و نیز 

های او با زیرنویس فارسی و نیز رپی که در ح�یت از او خوانده شده در اختیار مجموعه یکی از بهرتین رپ

از کند باشد. استفاده کم سعی میهای آنکاراست یا دستخوابها و کفنشینصدای زاغه» ازهل«ش�ست. 

ای زبان تندوتیز رپ از جانب این رپر، نه برای توصیف رصف مخدرها، بلکه در جهت تأکید بر وضعیت جامعه

تواند �اد رپ متعهد می» ازهل«اند. جوانان کف خیابان شده» گشایچاره«است که در آن این مخدرها 

 ی امروز باشد.اجت�عی در ترکیه

راپزن «ترکیه هم سخنی به میان آوریم. » رپ انقالبی«نجی آن از فرصتی است تا به میا» ازهل«. معرفی ۲

های معروف این جریان است. در این مجموعه زیرنویس فارسی ) یکی از شخصیتRapzan Belagat» (بالغت

کنید بیش ها گوش میوقتی به این رپ». تروریست«و » انقالب«، »رباز یاد ن«آهنگ رپ وی موجود است:  سه

که خود اهل شهر درسیم » راپزن بالغت«شوید. های سیاسی آن میتکنیکی اثر متوجه مانیفستهای از سویه

ترین شکل ممکن مخالفتش را با است، شاید از معدود رپرهای ترکیه باشد که با صدای بلند و به رادیکال

عام کُردها، را از قتلهای اخیر اعالم کرده و آشکاگرانه و دیکتاتوری دولت اردوغان طی سالهای رسکوبسیاست

ه� «انقالبیون، انقالب و تروریست خوانده شدن سخن به میان آورده است. برتولت برشت زمانی گفته بود 

ی استبداد در نتیجه، ه� سیاسی با صدای بلند بر سینه». دستی ه�مند با حاک�ن استغیرسیاسی به معنای هم

�اد یا » راپزن بالغت«دارد. ترین تردیدی اعالم مین بدون کوچکدیدگاکوبد و موضع خودش را در کنار ستممی

 ی امروز است.اسی متعهد در ترکیهیکی از �ادهای رپ سی



۳ 

 

ها های این مجموعه وجود دارد. برای هر یک از آن. ارجاعات فراوانی به وقایع تاریخی و اسامی افراد در رپ۳

ها دسرتسی پیدا کنید. ارجاعاتی مربوط به ه�ن آهنگ رپ به آن توانید در منتایم که میردهتوضیح کوتاهی آو 

 ها ممکن است چندان معنادار نباشند.که بدون نگاه به توضیحات آن



۴ 

 رو آزاد کنید | سهابه» ازهل«

 شویمو ما برای عدالت ارزش قائل می

 شود؟عدالت برای خودش هم ارزش قائل می

 گه کار اشتباه خوبهکسی �ی

 ا شدید، رسیع درستش کنیدمرتکب خط

 اضطراب و ُشکی که از موزیک گرفتی چطوره؟

 ی ُجرمهتلویزیونی که روش کار کردید النه

 وریه تقصیر موزیک چیه؟نجها ایوقتی رسیال

 چیه؟» فاط�گل«اگه تجاوز قانونیه پس ُجرم 

 اگه موضوع تشویق کردن به چیزیه

 ندارهتر از این رسیاال وجود باور کنید چیزی اعلی

 قسمت ۳۰۰سال،  ۱۳سالح، خون، خشونت، 

 هنوزم در صدره ١»اهی گرگدره«رسیال 

 آدم بد همیشه راحته

 به زن سیلی میزنه و قرس در میره

 دیمتوضیح دادیم، نفهمیدید، به توضیح دادن ادامه می

 کنار حقیقت باش، ساکت نشو و فریاد بزن

 ٢شهگربه میره توی مبّدل برق، برقا قطع می

 ستقیم باید زد تو مالج عدالتی که لرزانهم

 ».تروریست«اصطالح روهای کُرد بهصد قسمتی ترک با موضوع مبارزه با نیهای چندیکی از رسیال -١
شود. وزیر انرژی ترکیه در آن زمان چنین گفته طرز مشکوکی برق رسارسی قطع میدر هنگام برگزاری انتخابات محلی در آدانا به  ۲۰۱۴در سال  -٢

 ».قصد شوخی ندارم، یک گربه وارد دستگاه مبدل برق شده. این را نباید به انتخابات ربط داد«بود: 



۵ 

 

 شهکنه مبتذل میکسی که به موزیک تشویق می

 عموش چیزی نیستمیره رساغ زن» عشق ممنوع«اما کسی که با رسیال 

 شموله، عراق و اردن ندارهموزیک جهان

 کنهرسکیسی، ترک یا کُرد رو جدا �ی

 زنن و مشکلی نیستقاتل و متجاوز بیرون پرسه می

 رو آزاد کنید!» ازهل«

 

 ]گوید.م.موقع بازداشت به خربنگاران می» ازهل«ای است که این بخش چند جمله[

 رو باال بگیرنرسشون 

 وجه وا ندنهیچبه

 کسی نشنی هیچارباب و بنده

 

 ۲ورس 

 هاپیهها نیستیم، این ُمخ هیپچیما از اون پاپ

 زنم و نه علفم، نه الکل میانه سیگاری

 دیمرو ما هم گوش می» ازهل«ی نگاآه

 ؟کنم به سیگار کشیدنرم رشوع میوایسا! یعنی االن می

 سوما کجا بودید، عدالت کجا بود؟ ش� در زمان

 ٣زد رو زمین خوابیده بودیممشاور وزیر وقتی به معدنچی لگد می

 جرم واسه دزد و قاتل آزاده؟

                                                            
یکی از کارگران » یوسف یرکل«به نام  کارگر جان خود را از دست دادند، یکی از مشاوران اردوغان ٣٠١ی معدن سوما که در آن پس از فاجعه -٣

 ها پخش شد.معرتض را زیر لگد گرفت و تصویر آن در رسانه



۶ 

 مجهوله ٤هنوز قاتل اوغور مومجو

 گیرنکیلو مخدر می ۵۰فامیالشون رو با 

 رو بفرسنت زندان ٥»فاضل سای«خواسنت اما می

 حقیقت رو دیدین اما سکوت کردین

 شه خفش کرد!موزیک آزادیه �ی

 آدم بد همیشه راحته

 به زن سیلی میزنه و قرس در میره

 دیمتوضیح دادیم، نفهمیدید، به توضیح دادن ادامه می

 نکنار حقیقت باش، ساکت نشو و فریاد بز 

 شهگربه میره توی مبّدل برق، برقا قطع می

 مستقیم باید زد تو مالج عدالتی که لرزانه

 شهکنه مبتذل میکسی که به موزیک تشویق می

 عموش چیزی نیستمیره رساغ زن» عشق ممنوع«اما کسی که با رسیال 

 شموله، عراق و اردن ندارهموزیک جهان

 کنهرسکیسی، ترک یا کُرد رو جدا �ی

 زنن و مشکلی نیستتل و متجاوز بیرون پرسه میقا

 رو آزاد کنید!» ازهل«

ویدئوی این ترانه را با زیرنویس فارسی در اینجا یا اینجا ببینید 

 به قتل رسید. قاتل او همچنان ناشناخته است. ۱۹۹۳بود که در » دولت عمیق«نگاران روشنگر ترکیه و از مخالفان اوغور مومجو یکی از روزنامه -٤
 ی ترکیه.سازان برجستهاز آهنگ -٥

https://www.youtube.com/watch?v=RysJQ692FQA
https://vimeo.com/334339920


۷ 

 

 انقالب | راپزن بالغت

 

 ی یه آهنگ ساده نیست، یه انقالبهکنآهنگی که گوش می

 رنگمکینه و خشم؟ من که با تو یکچرا این 

 ، سفید و رسکیسیی، سیاهکُرد، تُرک، ارمن

 همشون در نگاه من یک رنگ بودند

 کف کردن، گوش کن سیاسیون عزادارنصفحات 

 شهناپذیر میوقتی رپ تنها سالح تو دستمه، اینجوری هم خمش

 م یاد گرفتمهنها چیزیه که تو مدرسگویی تمزخرف

 شهبار میاد و پادری میو هر چهار سال یه

 کنهدن، زمین رانش میبازیت می هانشین»ماورای اقیانوس«

 امایکینه» اساس«ی یک افرس زهبه اندا

 مهم باشه باز به دنبال انقالب خونپر از حتی اگر دستام 

 چرخهفلفل و باتوم پلیس می چرخ این سیستم با گاز

 هایم منش کن، در امتحان، خیابانشکلن، گو زور و فشار یک

 آهنگام رو در پایتخت آزادی ساختم

 افنتها به تلوتلو خوردن میکومتکنن، حآهنگام انقالب می

 دیمپنج ساله که داریم توضیح می در خیابونا رپ با منه،

 یخ پرشکوه، تو کتابای مخفی قاتلمدر تار

 ٦دره ماهیرَمتو درسیم به قتل رسیدم، تو قزل

 ٧ی اهل فاتسامل من»عایشه«، »جیمینه بادم«

                                                            
 ماهیر چایان -٦



۸ 

 بازم قاتلم ٨»سه نهامل« ی داردر حالی که بر چوبه

 هاساساً هدفش از بین بردن زندگیسیاست همون سیاسته اس

 نویسنحکومتی که این چیزا رو �یهای ها، مطبوعات و روزنامهرسانه

 ول هست، اگه چشات رو کمی باز کنیاگه تو جیبت پ

 کننستور بده، زع�ی ما قبولش مید» کاخ سفید«بینی که اگه می

 کوه، چیزی واسه چنگ انداخنت وجود ندارهدر تاریخ پرش

 ببین، تو کشورم هزاران قهرمان رو اعدام کردن

 فهمهمداری که پول کورش کرده، چیزی �یسیاست

 »کننها که گریه �یامثال اردوغان«ی خونه، وقتی خاورمیانه دریاچه

 ]ی پایانی.مجمله[

 ها برتسندید از انسانها باها بهراسند، حکومتها نباید از حکومتانسان

 

 

 

ویدئوی این ترانه را با زیرنویس فارسی در اینجا یا اینجا ببینید 

    
رسد. گلوله در بدنش به قتل می ۳۲ی پلیس و به هنگام فرار با در محارصه ۱۹۸۰مینه بادمجی یک زن انقالبی ترک است که پس از کودتای  -٧

 شود.در شهر فاتسا کشته می ۱۹۸۰که هجده سالش شود پس از کودتای عایشه اهل فاتسا نیز یکی دیگر از زنان انقالبی است که پیش از آن
 اند.سه نهال عنوانی است که به انقالبیون اعدامی، دنیز گزمیش، حسین اینان و یوسف اصالن داده -٨

https://www.youtube.com/watch?v=oKbKRg5n9LA
https://vimeo.com/334340315


۹ 

 

 پزن بالغتار  تروریست |

 

 کاره و به متام مخالفا میگه تروریستاین سیستم خیانت

 ۱ورس 

 بذار اونا به من بگن تروریست

 اون دولت غیرتروریستت هر روز کارش تروره

 نیست، قاتالی قانونی پرورش میدهببین عین خیال دولتت که 

 همیشه یه تروریسته» دیگری«ساکت نشین! از نظر دولت هر 

 مونه، این تأثیر زندگیهواقعیت در زبان باقی می

 اگه بهش فکر کنی و دنبالش بری برای دولت خطرناکه

 جمهوریش منتظر باشهست، بذار دولت تو کاخ ریاستخلق در بیرون گرسنه

 ون و اعرتاض کنی از نظر اونا تروریستیاگه بری تو خیاب

 ها نفر رو میکشهوقتی نظم رسمایه میلیون

 دستان هزینش رو میدندارا عشق و حال میکنند و تهیمایه

 ی اینارو فریاد کنیاگه با میکروفن همه

 تروریستی!نویسن که با حروف درشت برات می

 پراکنه، برابر نیستیدر این سیستمی که مرگ می

 خوری، به دنبال یه لقمه نونیی، باتوم میکارگر 

 جمهور خشمت پدیدار بشهآبادها تا کاخ رئیسبذار از حلبی

 ی تو میدون تقسیم باشی، از نظر اونا تروریستیاگه یک مِ 

 عدالت ممکن نیست، چون علت اصلی ستم خودشه، پس بیدار شو

 دندستان هزینه میدر این سیستم همش تهی



۱۰ 

 

 غه، کسی نیست که صدامو بشنوه؟اینجا عدالت درو 

 اگه اینو فریاد بزنی، میگن که تروریستی

 یعنی

 برای اینکه از نظر دولتمون تروریست باشی

 هیچ نیازی به سنگ و سالح نیست

 »هادیگری«یعنی، برای اینکه 

 از نظر دولت تروریست باشن

 فقط نفس کشیدنشون کافیه

 

 ۲ورس 

 شایدم ارمنی ،ن یه کُردم، یه الزمم

 ام، آموزش رایگان به زبان مادریتنها خواسته

 از پلیسه، نه توی کالنرتی نیستی دانشکده پُر

 از نظر اونا تروریستی» مال ماست دانشگاها«اگه بگی 

 وزنجیر، زیر زمین هم کارت اسیرهبه پاهات غل

 کنهکاره که شب رو روشن میمعدن بدن یه

 ستها دیِن رسمایهببین دلیل مرگ

 ور فریاد بزنی، میگن که تروریستیبه کاخای ریاست جمهاگه رو 

 هم در سیواس، ماراش و چوروم هستمامروز 

 باشی، متفاوتی، پس باید مبیریزلیه علوی ق

 وقتا هم خودش راهش رو باز میکنه کنه، بعضیدولت اق�ض می

 قاضی هستی، از نظر اونا تروریستیدر خیابون هاالسکر 



۱۱ 

 

 ش کردیتو یه زحمتکشی، سالها تجرب

 داریه، بدن رو به هیچ میگیرهایهاین نظام رسم

 کارای قاتل آزادنصاحب وقتی

 از اعتصاب بزنی میگن که تروریستیاگه توی محل کارت حرفی 

 یعنی

 برای اینکه از نظر دولتمون تروریست باشی

 هیچ نیازی به سنگ و سالح نیست

 »هادیگری«یعنی، برای اینکه 

 ناز نظر دولت تروریست باش

 فقط نفس کشیدنشون کافیه

 

 ۳ورس 

 قتل رسیدیبه  ۳۸خون جاریه، در سال » مونزور«ی از رودخونه

 هستی» دیگری«تت کردن، چون تو یه تیر خوردی، به زور پر 

 ی اینا ممنوعهنظر عقل دولت همه زبونت، باورت متفاوته، از

 ت هم باشه برای اونا یه تروریستیاگه پنج سال

 »نِوین«یا شاید » اُزگه«ی، اسمت تو یه زن

 کنه، باید اشکاتو پاک کنییت میدولت از قاتلت ح�

 رد به دستپالکا

 ، از نظر اونا تروریستی»بسه دیگهخوام کشته بشم، �ی«اگه بگی 

 برکین الوان که پونزده سالش بود من یه تروریستم، به خاطر

 لت رو تو خیابون تحمل کردمگاز فلف



۱۲ 

 

 ساله کشته نشنه کودکان معصوم سهاینک من یه تروریستم، واسه

 »نه به امپریالیسم«گفتم 

 کننتورایی که با خون تغذیه میمن یه تروریستم، در برابر دیکتا

 زنمبدون واهمه از زندگی حرف می هر روز

 گمریستم، از امید و حیات سخن میمن یه ترو 

 هاتون رو شکست بدیدمیگم که ترس زنم،از آزادی حرف می

 یعنی

 برای اینکه از نظر دولتمون تروریست باشی

 هیچ نیازی به سنگ و سالح نیست

 »هادیگری«یعنی، برای اینکه 

 از نظر دولت تروریست باشن

 فقط نفس کشیدنشون کافیه

 

 ۴ورس 

 نه به فاشیسم!

 اگه بگی میگن که تروریسته

 نه به استث�ر

 بگی میگن که تروریستهاگه 

 نه به فقر

 تروریستهاگه بگی میگن که 

 نه به فساد

 اگه بگی میگن که تروریسته



۱۳ 

 نه به رانت

 اگه بگی میگن که تروریسته

 های حکومتنه به کاخ

 اگه بگی میگن که تروریسته

 نه به غارت

 اگه بگی میگن که تروریسته

 نه به دیکتاتور

 اگه بگی میگن که تروریسته

 ، از عدالت، از برابری، از آزادیاگه از کار

 ت کنی، از نظر اونا تروریستیصحب از انسانیت

ویدئوی این ترانه را با زیرنویس فارسی در اینجا یا اینجا ببینید 

https://www.youtube.com/watch?v=ha4ILgfaMAg
https://vimeo.com/334341262


۱۴ 

 

 | اِزِهل طعم شهرم

 

 ۱ورس 

 درهسوز آنکارا روحم رو میرسمای خا�ان

 رمی ندااتو جیبم رسمایه

 تو یه جیبم تخم شاهدونه

 ٩جی، رسباالیِی کندیبهآیرانجی، جه

 م کردمدوباره راهمو گ

 کلم تخمیه

 شکممون گرسنه

 االن چکار کنیم؟

 سوسیس و کالباس مارکت دودره کنیم؛چی از سوپر یه

 خوام علف بزنمپره، میه چتیم میخورمشون، دوبار می

 آه، از پلیس فرار کنین

 ١٠شم چوبوکلو یاشارتوی پاویوِن رپ می

 رهشه، اگه نبوسمش در میدافه آویزونم می

 رنبازی میتیستها با آر مایهبچه

 بازی در میارنکنن، مسخرهحال میو شبا عشق

 زاغچشم و چشمدخرتک رسخ

 سئله رو حل کردم، یعنی مشکل پولهم

                                                            
 ی مشهور در آنکارا.نام سه منطقه -٩

 های پیشتاز مکتب پاویون آنکارا.یکی از شخصیتی باغالما و نوازنده -١٠



۱۵ 

 

 هم واسه تو رشطه پومل، هم واسه من،

 دارای احمق شخصیتی ندارنمایهچهاین ب

 دیگه کدوماتونو آدم کنیم؟

 شه و بهونشم سکسههدفدار نزدیک می

 ندازدت تو خونهیکنه و ملختت می

 و حشیش داره و طعم همشونم عالیه ویسکی و ودکا

 زنهوقتی تاریکی می

 دارهکوچه رو بوی دود بر میوقتی 

 زیر زبو�هطعم شهرم دوباره 

 دونی، الستیک، اگزوز، علفآشغال کر و کثیفی، ذغال، پالستیک،

 زنهوقتی تاریکی می

 دارهکوچه رو بوی دود بر میوقتی 

 زیر زبو�هدوباره  طعم شهرم

 دونی، الستیک، اگزوز، علفآشغال کر و کثیفی، ذغال، پالستیک،

 دونی، الستیک، اگزوز، علفآشغال کر و کثیفی، ذغال، پالستیک،

 دونی، الستیک، اگزوز، علفآشغال کر و کثیفی، ذغال، پالستیک،

 دونی، الستیک، اگزوز، علفآشغال کر و کثیفی، ذغال، پالستیک،

 کثیفی، ذغالکر و 

 

 ۲ورس 



۱۶ 

 

 ١١کل شهر یه پاویونه

 و ما پولی در بساط نداریم

 پرهجای شکرش باقیه که شکممون 

 شانسمون زیاده و دستمون پره

 ١٢فقط از آرنج به پایینمون برنزه شده

 رسده، هوای گرممون هم حسابی گرمهزمستونامون 

 دخرتامون خوشگلن، خیلی ِفرَزن

 داره اما ساحل نه ١٣دنیز ]آنکارا[

 خوای پاتو بذار رو ُدممَکن، میچاهمو بِ 

 ونهچاهتون تو مغزم خشک شده، پا بذارید رو ُدمم، ش� اوضاع به کامت

 چهرتون پیداست حس گناهکاریتون از تو

 بذارین پیدا بشه

 بریم مست و پاتیل بشیم

 سلطانمنم مثًال سلطا�ا، اس�ً 

 یابجزئیات رو در

 جدا کرده گاییدم ١٤سورو از اینجه سیستمی که اینجک

 خوایممصبا، ما هم یه چیزایی میهمش واسه ش�، همش واسه ش� ال 

 یس ش� باشید گاییدم اون کار روقبول جوونامون بیکار اما وقتی ری

                                                            
یی برای نوشیدن الکل، گوش دادن به موسیقی سنتی و آشنایی با دخرتان جوان های سنتی در ترکیه است، مکانهای شبانهن نام کلوبو پاوی -١١

ها شرتیکند) به مخدمتی که نوعی کارگری جنسی میها به خاطر اینکه دخرتان و زنان را به عنوان کانسوماتریس (پیشی پاویونشاغل در آن. هزینه
 کنند زیاد است.عرضه می

 کارگران و اهالی خیابان به خاطر کار کردن زیر نور خورشید دارد.اشاره به تغییر رنگ پوست دست  -١٢
به معنای دریاست. وقتی به » دنیز«حال، در زبان ترکی نام کرد و ه�نجا اعدام شد. در عینیاشاره به دنیز گزمش دارد که در آنکارا زندگی م -١٣

 ».کردن ]اعدامش[دنیز داشته، آویزونش «دهند میها جواب آن» ندارد ]دریا[آنکارا که دنیز «گویند ها میآنکارایی
 نشین در آنکاراست.سو نام یکی از محالت زاغهاینجک نام یکی از مناطق ثرومتندنشین و اینجه -١٤



۱۷ 

 

 خودمم، لباس رسمیم کاپشن و رسبندمن رییِس 

 شهها حبس میکسی که میاد توی مرتوپل

 شههمش رسانجامت بدتر میها خونَت باشه وقتی زاغه

 حرف باش عزیزمکم

 ذارنشنون، چوب الی چرخت میمی

 کنن ترسو از آب در میانصادر می کسایی که خیلی حکم

 شنینکه کاری انجام بدن رشیکت میبدون ا

 کنی که سیگار مشرتکهاگه فکر می

 خوریآخرش سیلی خیابون رو می

 نهموضوعات، مشکالت، بدوبیراه گفنت آسو 

 دن، میوفتی تو گهها بوی گَند میچهکو 

 کنیفت و ذغال به تباهی زندگی میتوی کثا

 زنهوقتی تاریکی می

 دارهوقتی کوچه رو بوی دود بر می

 طعم شهرم دوباره زیر زبو�ه

 دونی، الستیک، اگزوز، علفکر و کثیفی، ذغال، پالستیک، آشغال

 زنهوقتی تاریکی می

 دارهوقتی کوچه رو بوی دود بر می

 طعم شهرم دوباره زیر زبو�ه

 دونی، الستیک، اگزوز، علفکر و کثیفی، ذغال، پالستیک، آشغال

 دونی، الستیک، اگزوز، علفکر و کثیفی، ذغال، پالستیک، آشغال

 دونی، الستیک، اگزوز، علفکر و کثیفی، ذغال، پالستیک، آشغال



۱۸ 

 وز، علفدونی، الستیک، اگز کر و کثیفی، ذغال، پالستیک، آشغال

 کر و کثیفی، ذغال

ویدئوی این ترانه را با زیرنویس فارسی در اینجا یا اینجا ببینید 

https://www.youtube.com/watch?v=6VmokpSbLNA
https://vimeo.com/334342606


۱۹ 

 

 پزن بالغتار  از یاد نرب |

 

 اگر در اونجا عدالتی وجود نداره

 ها رو به آتش بکشبزن بیرون و خیابان

 اینجا عدالت یه دروغه

 ها رو آتش بزنبرو خیابان

 ۱ورس 

 !بگو

 مبب شد و فرود اومد ١٥روبوسکیوقتی دموکراسی در 

 با من حرف نزن ١٦لرزه از اِس�وقتی هنوز وان داره می

 ها جهالت پولی رسریزهتی از قوطیوق

 زنن از رسماها در وان دارن یخ میوقتی که سه ساله بچه

 ذار توضیح بدم، این نظم اینطوریهگوش بده ب

 کنهتضاد کار و درآمد، ماهیت این سیستم رو حالیت می

 چه بری درس بخونی، چه بری کار کنی

 م رو پس بدههای سادهچه چیزی به دست آوردم، خیال

 ستو کوچه» راپزن«و گوش بده 

 ١٧بیاد ترتیبشون رو بده ]پرس اردوغان[اگه پول تو جیبت داری مشکلی نیست، بگو بالل 

                                                            
باران ی شیرناک را مبروستایی در منطقه ۲۰۱۱دسامرب  ۱۲نیروی هوایی ترکیه در تاریخ طی آن عام روبوسکی اشاره به ماجرایی دارد که قتل -١٥
هایی بودند که از عراق به ترکیه شدگان قاچاقچیشوند. مقامات رسمی ترکیه اعالم کردند که کشتهکُرد کشته می ۳۴آن  یکند که در نتیجهمی

 کردند.سوخت و سیگار قاچاق می
 نام دخرتی که در استانبول ناپدری خود را به خاطر تعرض جنسی با سالح کشته بود. -١٦
وقتی تحقیقات در مورد فساد مالی افراد نزدیک به حزب عدالت و توسعه در  ۲۰۱۴ی اردوغان دارد. در سال سوایی مالی خانوادهاشاره به ر  -١٧

زی ی بین طبیب اردوغان و پرسش بالل بود. در این مکامله اردوغان به پرسش به طور رمجریان بود فایلی صوتی به بیرون درز پیدا کرد که مکامله
تواند منظور پدر را متوجه شود اصطالحاً شان کند. بالل اردوغان که گویا �یهای درون خانه را بدهد یعنی مخفید که ترتیب پولدهدستور می

 کند.جبور به تذکر دادن به او میدهد که اردوغان را مهایی میسوتی



۲۰ 

 

 تو این سیستم ِویلونی کنی حداقل نگاه کن، ببینمادامی که زندگی می

 ی رو به یاد آورده و به پا خیزیدا خیزید، وقایع گز به پ

 آورهتنها چیزی که اجازه داره بره توی پارک گاز اشک

 اگه پناه بربی به مسجد یه بالیی رس کفشت میاد

 گوور بدین، به اون فاشیست گزافهبه پلیس دست

 به یادش بیارین ١٨ی علویان با تیر زدنخونهاوغور رو که در جمع

 ی منه، دیگه یه طرف رو انتخاب کنیداین مبارزه

 ١٩گیرهاگه بخوای نون بگیری پلیس فاشیست جونتو می

 گیرهت تو روز روشن جونتو میوقتی دموکراسی پیرشفته

 ٢٠کنمام که تا ابد زندگی میایپانزده سامله، غنچه

 نام اصلِی حروم، پول وزیره

 زنهبا ساعت هفتصد هزار لیری، رسوائه و لبخند می

 ٢١سوما توی گودامل و صورتم به سیاهی زغال در

 کشانهقانون بورژوایی قاتل زحمت

 کشانهزحمت آره! قانون بورژوایی قاتل

 فراموش نکن، از یاد نرب کسانی که در گزی ُمردن رو

 ٢٢رو» هاحسن فرید گدیک«فراموش نکن، از یاد نرب 

 ٢٣روفراموش نکن، از یاد نرب ریحانلی و روبوسکی
                                                            

خانه، مکان مذهبی شد که اوغور کورد در جلوی یک جمعین به امنجر  ۲۰۱۴کنندگان در یک مراسم ترحیم در سال درگیری بین پلیس و رشکت -١٨
 رد و در بی�رستان از دنیا برود.علویان ترکیه، تیر بخو 

 اشاره به قتل برکین الوان در دوران وقایع گزی. برکین نوجوانی بود که برای خرید نان از خانه خارج و سپس تیر خورده و کشته شد. -١٩
 پانزده سال داشت.برکین الوان وقتی کشته شد  -٢٠
 ۷۸۷سوزی کارگر در آن سوختند. در طول این آتش ۳۰۱ سوزیی آتشبه واسطه ۲۰۱۴ی م ۱۳سوما اشاره به نام معدن زغالی دارد که در تاریخ  -٢١

ده کاری خود اعرتاض کر کاران نسبت به رشایط خطرناک معدن ۲۰۱۳ی قابل توجه این است که پیشرت در سال کارگر زیر زمین گیر افتاده بودند. نکته
 ی معدن رد کرده بود.ش از فاجعهروز پی ۲۰را تنها سازی این معدن ایمندرخواست  رکیهبودند و مجلس ت

ی جنگی به حسن فرید، در جریان عملیات علیه باندهای مواد مخدر پلیس با اسلحهی دولت اشاره به قتل حسن فرید گدیک دارد. به گفته -٢٢
 کشد.کند و او را میشش گلوله شلیک میعضو حزب خلق، با 



۲۱ 

 

 ٢٤رو که در لیجه کشته شد» مدنی«، از یاد نرب فراموش نکن

 دونمت امید میفراموش نکن، از یاد نرب کسانی رو که به س

 کسانی که ترس رو از پا در میارن فراموش نکن، از یاد نرب

 عام سوما رونکن، از یاد نرب قتلفراموش 

 فراموش نکن، از یاد نرب برکین الوان رو

 اینجا عدالت یه دروغه

 ها رو آتش بزنبانبرو خیا

 

 ۲ورس 

 آره، بگو!

 جدان سیلی زده، ببین خود واقعیتمام که به و کسی

 ها نیسنتکه به دنبال درد انسانرو دارن چون ٢٥»سه میمون«ها اساساً نقش رسانه

 ٢٦ام که در خیابون لگدمال شد»علی اس�عیل«سفیر 

 عدالت دولت، عدالت قاتال، عادل نیست

 که در خیابون گم شدهام به دنبال عدالتی

 ه جسارتی هم توش موندهدیگه زنجیرها رو پاره کن، مگ

 گیرهاگه آزادی طلب بشه آرزوهات شکل می

 مه؟م رس رفت دیگه، ممنوعیتای دولت مگه به کیر حوصله

                                                                                                                                                                                         
 نفر زخمی شدند. ۱۴۶تل رسیدند و نفر به ق ۵۲گذاری نیروهای وابسته به القاعده در شهر ریحانلی در حاتای که در آن ی مببواقعه -٢٣
 خورد و کشته شد.وساز پاسگاه پلیس تیر ساله در دیاربکیر که در جریان اعرتاض علیه ساخت ۱۸ماجرای قتل مدنی ییلدریم  -٢٤
شوند. اولی ها سه میمون در جنگل با شیطان مواجه میهای رشق دور دارد. روزی در امپراتوری میموناشاره به یکی از داستان» سه میمون« -٢٥

و سومی هم صدای بیند گیرد اما شیطان را میهایش را میشنود، دومی گوشبندد اما صدایش را میبرای اینکه شیطان را نبیند چش�نش را می
با  دهند تا از این ماجرابندد. سه میمون به یکدیگر قول میبیند اما برای اینکه به کسی نگوید دهان خود را میشنود و هم او را میشیطان را می

 ر برابر حقایق است.ها دسکوت آنرود به معنای کوری، کَری و ها به کار میی سه میمون وقتی برای نقش رسانهکسی سخن نگویند. استعاره
 وشتم و کشته شد.شهیر از طرف پلیس رضبعلی اس�عیل کرک�ز در جریان وقایع پارک گزی در اسکی -٢٦



۲۲ 

 کردآژیر آمبوالنسی بودم که محمت رو حمل می

 وش بده، بذار مقاومتت صیقل بخورهبذار توضیح بدم، تو هم گ

 دن، تو خط مقدم سنگرهامجازه �یزوهام اآر 

 بدون واهمه مقاومت کردم ٢٧اسمم اتهمه، در کیزیالی

 چهار طرف رو با پلیس و گاز بسته وقتی فاشیسم هر

 ٢٨با احمد، فاعالن اصلی قتل عبدوجان رو مخفی کردن

 کردنها پولشون رو قایم میها داشنت میلیونزمانی که آقازاده

 ٢٩ه با کیسه حمل شدسالدر وان محرم سه

 کشهکنه داره حبس میوقتی کسی که میاد تو خیابون و اعرتاض می

 برابر خشونت، تعرض و تجاوز عاجزهعدالت در 

 این یه واقعیت مسلمه

 وقتی رشوه قانونیه چطور سود حرام باشه؟

 نام اصلِی حروم، پول وزیره

 زنهبا ساعت هفتصد هزار لیری، رسوائه و لبخند می

 توی گودامل و صورتم به سیاهی زغال در سوما

 کشانهقانون بورژوایی قاتل زحمت

 کشانهآره! قانون بورژوایی قاتل زحمت

 فراموش نکن، از یاد نرب کسانی که در گزی ُمردن رو

 یکی از میادین اصلی شهر آنکارا و یکی از نقاط درگیری شدید بین مردم و پلیس در زمان جنبش پارک گزی. -٢٧
آور به سمت عبدالله جورمت (ملقب به عبدوجان) وی را به قتل گزی با پرتاب گاز اشک احمد کوش نام افرس پلیسی است که در جریان وقایع -٢٨

خواهد با انداخنت تقصیرها به گردن احمد کوش او را رساند و سپس محکوم به سیزده سال و چهار ماه حبس شد. مردم معتقد بودند دولت می
 قربانی کند و قضیه را فیصله دهد.

شان از برف به موقع به بی�رستان نرسید و فوت کرد ها و پوشیده بودنست که در شهر گورپینار به دلیل بسته بودن راهمحرم تاش نام کودکی ا -٢٩
ی او را در کیسه حمل کرد. علیه مسئوالن اورژانس، ژاندارم و کارمندان ادارات شهر مذکور دعاوی حقوقی به خاطر اه�ل در و پدرش جنازه

 امدادرسانی باز شد.



۲۳ 

 رو» هاحسن فرید گدیک«فراموش نکن، از یاد نرب 

 روفراموش نکن، از یاد نرب ریحانلی و روبوسکی

 رو که در لیجه کشته شد» مدنی«نرب  فراموش نکن، از یاد

 دونفراموش نکن، از یاد نرب کسانی رو که به سمت امید می

 فراموش نکن، از یاد نرب کسانی که ترس رو از پا در میارن

 عام سوما روفراموش نکن، از یاد نرب قتل

 فراموش نکن، از یاد نرب برکین الوان رو

 اینجا عدالت یه دروغه

 آتش بزن ها روبرو خیابان

 به آتش بکش

 ها را به آتش بکشخیابان

ویدئوی این ترانه را با زیرنویس فارسی در اینجا یا اینجا ببینید 

https://www.youtube.com/watch?v=Rl1gcTeUm1U
https://vimeo.com/334343426


http://manjanigh.com/
https://www.facebook.com/manjanighreview
https://twitter.com/ManjanighColl
https://www.youtube.com/user/chapgard
https://soundcloud.com/khoroos
https://t.me/ManjanighCollective
https://vimeo.com/chapgard
https://www.instagram.com/manjanigh/?hl=de



