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ملكجمشيد
ناغيلي

قایناق شخص: 
احمد    قاسمخانی

قايناقشخص: احمد    قاسمخانی  
ياش1 : 81  

سوادسويهسی: قد   یم مکتب اوخوموش  
قئيدهآلينانتاريخ: 1396  

يئر: کولتورل بورچالی بؤلگه سی، فضل آباد    کند   ی  
قلمهآالن: احسان قاسمخانی

ایلیند   ه  گونش  1396نجی  روایتی  ناغیلین  بو  آچيقالما: 
فضل آباد     یئرلشن  شهرستانیند   ا  کمیجان  اوستانین  مرکزی 
کند   یند   ه سایین احمد    قاسمخانی نین ائویند   ه فیلمه چکیلیب 
و سونراالر قلمه آلینیب.  سایین احمد    قاسم خانی جنابالری 
ایلی نین  گونش  1276نجی  ناغیلی  بو  و  عمیم د   یلر  منیم 
محمد   رحیم  بابام  بؤیوک  رحمتلیک  اوالن  د   وغوملوسو 

قاسمخانی آغیزیند   ان ائشید   یبلر.

1- بو ناغیلی یازان زماند   ا )1398نجی گونش ایلی( 83 یاشیند   اد   یالر. بو 
ناغیلین روایتی ایکی ایل اؤنجه فیلمه چکیلیب.

توپالییب، یازییا آالن:
 احسان قاسم خانی
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ملكجمشيدناغيلی

ملک  محمد   ،  ملک  واروموش.  اوغلئ  اوچ  پاد   شاهیی  بیر 
بیرگون  پاد   شاه  آد   وننا1.  جمشید     ملک  د   ا  بیرئ  و  خورشید    
گؤرور د   یو گول باغچاسونئ خراب ائلیییب. اؤوه2  قه یید   یب3 

اوغالنالرونا د   ییر4:
    - آد   امیی کور اوجاغئ اوال، سیز اوچ اوغالننان یئی د   ئ5. اوچ 

اوغلیی اوال اوننان6  د   یو گله باغچایئ خراب ائلییه؟!
بؤیوک اوغلئ ملک محمد    د   یَیر:

- من بو گئجه گئد   رم کئشیک وئررم، د   یو گلسه اونئ ووروب 
اؤلد   وررم. 

گئد   ر آمما یاتار یوخالر. گنه7 د   یو گلر باغچانئ ییَخر8 گئد   ر. 
پاد   شاه گنه صحنه نئ گؤرر و قاباقکئ سؤزلرئ د   ییر.

ملک خورشید    د   ییر:
     - من گئد   سم یوخالمارام و د   یووئ ووررام9. 
آمما او د   ا گئد   ر یاتار یوخالر و قضیه تکرار اوالر.

اوچومجئ10 گئجه ملک جمشید    گئد   ر کئ او ایککئ قارد   اشد   ان 

1-آد   وننا: آد   یند   ا
2- اؤوه:  ائوه

3- َقیید   یب:  قایید   یب
4- د   ییر:  د   ئیر

5- یئی: یئگ: اییی: یاخشی
6-اوننان:  اوند   ان

7-گنه:  یئنه
8-ییخر:  ییخار

9- ووررام:  وورارام
10-اوچومجئ:  اوچونجو
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کوچوگوموش1.
پاد   شاه د   ییر:

- بؤیوک قارد   اشالریی نَم ائله د   ئ2 کئ سن گئد   یَری نم ائلی یَی. 
ملک جمشید    گئد   ر بیر آز باغچانئ گزر وگؤرر یوخوسئ َگلی3. 
و  تؤکر  د   وز  آز  بیر  اوستونه  جیَزر،  بیچاغی ینان4  بارماغونئ 

اونیی  سیزیلالماغئ5  قویماز یاتا. 
کمانا  قویار  اوخئ  َگلی.  گورراگورریینان  د   یو  گؤرر  وقت  بیر 
وورار د   یویی قوالغونیی توزوننان6 . د   یو قووزانور و یولونا اد   امه 
گئد   ی.  هارا  گؤره  توتار  د   الون  د   یویی  خورشید     ملک  وئریر. 
گؤرر گئد   د   ئ7 بیر قویی یا. اونیی8  د   الوننان انر گئد   ر قویی یا. 
چاتار قویوییی9 د   یبینه، گؤرر بیر یول آچولد   ئ. چاتار بیر اوتاغا 
گؤرر اوننا10 بیر د   یو یاتوب،  بیر قیز د   ا اونیی میلچگین قووی. 

قیز اونئ گؤرننه د   ییر:
     - ملک جمشید    سن بورد   ا نم ائلیَری؟

ملک جمشید    د   ییر: 
     - سن منه کؤمک ائله َسی بو منه هئش زاد    ائلییه بیلمز.

قیز د   ییر:

1- ایککئ قارد   اشد   ان کوچوگوموش:  ایکی  قارد   اشد   ان کیچیک ایمیش.
2- نم ائله د   ی: نمنه ائله د   ی

3-گلی: گلیر
4- بورچالی محالیند   ا بو سؤزجوک بیچاق کیمی تلفظ اولور و »ب« 

حرفی ایله باشالنیر. ائله کی بیشیرمک د   ئییلر و پیشیرمک یوخ.
5-اونیی سیزیلالماغئ:  اونون سیزیلد   اماغی

6- قوالغین توزو )qulağın tozu(: قوالغین د   یبی، فا. بیخ گوش
7-گئد   د   ئ:گئتد   ی

8- اونیی: اونون
9- قویوییی:  قویونون

10-اوننا:  اوند   ا
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     - بو قووزانسا سنئ یییر1.
د   یو یوخالموشیی موش و باشونئ د   ا قویموشیی موش قیزیی باشئ 

اوستونه.
قیزه د   ییر:

     - د   یزیی د   ئققن2 بیریاننئ3 ائله. قیز بو ایشئ گؤرر و ملک 
جمشید    وورار د   یویی باشئ گئد   ر.
گئد   ر آیرئ اوتاغا. آیرئ قیز د   ییر:

     - ملک جمشید    بورد   ا نم ائلیَری؟ بو د   یو قووزانسا سنئ 
یییر.

ملک جمشید    د   ییر:
     - اگر سنیی لوطفیی اولسا، قویماز بو منئ یی یه. اونئ د   ا 

اؤلد   ورر.
گئد   ر آغ د   یو سوراغونا. 

یانونناکئ4 قیز د   ییر:
     - ملک جمشید    حئییف د   َیئ5 سن گلمیَشی بورا؟

بو قووزانسا سنئ د   ا یییر منئ د   ا یییر.
ملک جمشید    د   ییر:

     - لوطفیی اولسا قویماز یی یه.
بیر قیلیچ د   یویی بوینوننان وورار آمما اونئ سالماز و د   یو د   ورار 

اَیغه6. بیر شاپاالق وورار قیزیی اوزونه د   ییر: 

1-یییر:  یئیر
2-د   ئققه ن:  بعضی بؤلگه لرد   ه د   یققان کیمی د   ه د   ئیییلیر. بیر آز

3-بیریاننئ:  بیریانلی
4-یانونناکئ:  یانیند   اکی

5- د   َیئ:  د   ییل
6-اَیغه:  آیاغا
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     - چپل! قوید   یی میلچک منئ سانشد   ئ1؟!
قیز د   ییر: 

     - د   ور جانیی  آالننئ 2 گلیب جانیی آلسون.
قیز ملک جمشید   ه د   ییر:

     - بونیی جانئ بد   نیننه د   یئ؛ شوشه د   ه د   ئ. 
ملک جمشید    شوشه ن3 تاپوب و گؤتورر.

د   یو ایستر اونا حمله ائلییه. د   ییر:
ایچیننه.  شوشه  بو  الیمد   ه  منیم  جانیی  ییمه!  تکان   -      

وورسام یئره اؤل له ی4.
د   یو یالوارار د   ییر:

     - ملک جمشید    منئ اؤلد   ورمه. بو قویود   ا هر نه جواهر وار، 
هم د   ه بو اوش5 قیزئ چاغارد   ارام6 سنیی اوچون. 

ملک جمشید    د   ییر:
     - اوسسون7. سن بو قویود   ا هر نه وار آل بوینییا8 قویود   ان 

چاغارد     گونان. من  نه9 سنئ اؤلد   ورمم.
د   یو اوالرئ چاغارد   اننان10 سورا د   ییر:

1-سانشد   ئ:  سانجد   ی
2- جانیی  آالننئ:  جانین آالند   ی

 )şüşən( 3-شوشه ن:  شوشه نی. بورچالی  شیوه سی اساسیند   ا شوشه ن
را(. حال بوکی  آنالمد   ا )شیشه  بیر  ایکیسی د   ه   )şüşəne( و شوشه نئ

شوشه ی)şüşəy( »شیشه تو« آنالمینی د   اشیییر.
4-اؤل له ی اؤلرسن

5-اوش:  اوچ
6-چاغارد   ارام:  چیخارد   ارام

7-اوسسون:  اولسون
8- بوینییا:  بوینونا 
9- من  نه:  من د   ه

10-چاغارد   اننان:  چیخارد   اند   ان
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     - ایننئ1 جانومئ وئر.
ملک جمشید    د   ییر:

     - د   ا ایننئ جانیی وئرم؟!
شوشه نئ وورار یئره و د   یویی جانئ چیخر.

پاد   شاه قیزلریی هر  پاد   شایا و  ملک جمشید    بول مال گتیرر 
بیرین آالر اوغالنالریی بیرینه. او قیزلر پاد   شاه قیزلریید   ئ کئ 

د   یولر اوغوللی یوب2 آپارموشد   والر. 
پاد   شاه اوغالنالرونا د   ییر:

     - ملک جمشید    سیزیی هاموزد   ان قولد   وروموش!
یاخچئ قیزئ کئ آغ د   یویی میلچگینئ قووارموش، آالر ملک 

جمشید   ه.
د   ونیا مالون نا3 تؤکللر خزانه یه.

توتد   ئ  توی-تاماشا  یئد   د   ئ گئجه-گوننوز  اوغالنا  پاد   شاه هر 
و د   ید   ئ همد   ان نان چاناقچئ گلسین، چاالغاند   ان4 چیراقچئ 

گلسین!

1-ایننئ:  ایند   ی
2-اوغوللی یوب:  اوغورالییب

3- مالون   نا: مالینی د   ا
آد   ی و عینی حالد   ا کمیجانین شمالیند   ا  بیر قوش  آلیجی  4-چاالغان: 
بیر بؤیوک کند   ین آد   ید   یر.  بو کند     رسمی قایناقالرد   ا چهرقان کیمی 

یازیلمیشد   یر.  آنجاق بؤلگه خلقی اونا چاالغان د   ئییرلر.
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 دـمـک مـملی

 باهارلماز سونسو
 

 ( مرند0417 -0474« )زادهصغری سلمانی»ین: آنامین آناسیناغیلی سيیله
 مرند( ائشیدیبدی. 0214 -0442دان )« سارای خانیم»او دا بو ناغیلی اؤز آناسی 

نین آتاسی قیزیل باشالردان ایمیش. ایمیش. آناسی« مریم بانو»نین آناسیسارای خانیمین آناسی
« دیققیلی»یلینن گلرمیش. بونالرین بیر قیزالری وارمیش دینقیلی اولدوغونا گيره دؤیوشه گئدیب ا

نین قیزی ایمیش. سارای ننه بیری بیریندن گيزل  -آدالنمیشدی. سارای ننه ائله بو دیققیلی
الریندان بیر نین ناغیل -مدن ائشتدیگیم سارای ننهسيیلرمیش. بيیوک ننه الرچوخلو ناغیل

 زینله پایالشیرام: سینی سینئچه
 

بیرگون وارایودی بیرگوون یووخ ایودی. تاریودان      
سونرا هئچ کیم یوخ ایدی. بیر شواهین اوچ اوغلوو   
وار ایدی: ملیو  جمشوید، ملیو  احمود، ملیو       
ممد. شاهین قصرینده بیر گيزل بواغ، او بواغین دا   
گيزل آلما آغاجالری وار ایدی. بیر گون آغاجالرین 

گتیوورر. شوواه چاشووباش  بیووری قیزیلوودان آلموواالر
قالمیشدی بو ایشوین سویرّینی بیلمیوردی. او هور     
گون گئدیب آلماالرا باخیب اونالری تومارالیاردی. 
بیر سحر چاغی شاه گيردو آلمواالرین بیوری یووخ    

دیور! نییوه   اولو . برک آجیقالندی کی بو نه ایوش 
آغاجووا گوويز اولمامیسوویز. اونووا گوويره اوغالنالرینووی 

دی هور گئجوه بیوری    ان ایستهچاغیردی و اونالرد
یاتماییب آلمواالرین کئشویگین وئرسوینلر. ملیو      

 سینی قاباغا وئریب دئدی: جمشید سینه
 ای پادیشاهیم سن هئچ قورخما! بو ایشی منه تاپشیر من اؤزوم آلماالری گيزتلرم. 
یواواش   -بیرینجی گئجه ملی  جمشید آییوق اوتووردو. گئجوه یاریسوی اولونجوا یواواش      

دی نه زامان یوخوسو توتودو.  گلیردی. اؤزونو چوخ ساخالشدیردی آمما هئچ بیلمهیوخوسو 
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کویووو ایلووه اؤزونووه گلیووب اویانوودی. آلموواالرین بیریسووی ده  -سووحر چوواغی شوواهین هووای
اوغورالنمیش، ایش ایشدن گئچمیشدی. بو دفعه ملیو  احمود قوروقچوو اوالجواق ایودی.      

 برک اونا تاپشیردی:  -پادیشاه برک
 دی یوخالما!آمان --

 -ملی  احمد گئجه یاریالریناجان آییق قالودی. سوونرا یوخوسوو توتماغوا باشوالدی. اؤز     
 اؤزونه دئدی: 

 دا بو ساعاتدان سونرا بیر شئی اولماز. بیر آز گيزلریمی دینجلدیم گینه دورارام.  -
ری ده گيزلرینی یومماقال یوخالماغی بیر اولدو. صاباد سحر اویاندی گيردو آلمواالرین بیو  

 اوغورالنیب. شاه حیرصیندن دلییه دؤنموشدو. ملی  ممدی چاغیریب دئدی: 
باخ اوغلوم! تکجه بیر آلما قالیب، سندن بو آلمانی نئجه اولورسوا اولسوون قورومواغینی     -

 ایستیرم. 
 ملی  ممد آتاسینی چوخ سئوردی، دئدی: 

جایام. بو اوغرونو دا تاپیوب  سن هئچ قورخما آتا! من جانیمین باهاسینا بو آلمانی قورویا -
 جگم. اؤلدوره

ملی  ممدین قارداشالری اونون پاخیلیغینی ائدردیلر. ایکی قارداش باشالرینی تووالییب 
 ملی  ممده گولدولر: 

بیزیم کیمین باشاراجاقلی آدامالر اوغرونو تاپا بیلمدی ، سن هواردان تاپاجاقسوان؟ ای    -
 چون بيیوک باشالری سردارالری چاغیراق. پادیشاه بونا گوونمه! قوی بو ایش او

 پادیشاه ملی  ممدی چوخ سئوردی. اونا اینانیب دئدی: 
 نیرم. اوغلوم! بو ایشی سنه تاپشیریرام. بیلیرم باشاراجاقسان. من سنه گووه -

او گئجه ملی  ممد آییق قالدی. گئجه یاریسی یوخوسو توتوردو. گيردو آییق قاال بیلمیر 
جون آجیشومادان یوخوسوو توتموادی. دانوین      اوستونه دوز باسدی. سوحره بارماغین کسیب 

آالقارانلیغیندا بیردن گيردو چوخ بيیوک بیر یارادیق آغاجوا سواری گئودیر. تئوز خنجورین      
چکیب اونون اوستونه جومو  اونو یواراالدی. او دا ملیو  ممودی یئوره چیرپیوب قاچودی.       

گلنده گويردو آتاسوی ایلوه قارداشوالری     ملی  ممد هوشدان گئدیب یئره یی یلدی. اؤزونه 
 باشی اوسته دوروبالر. پادیشاه دئدی: 

 دا اوغورالدیالر. نییه سيزونو توتمادین؟ملی  ممد! سون آلمانی  -
 الری گولو  اونو سریدیلر:  ملی  ممد ده اوالنالری آنالتدی. قارداش

 دیم. را بیلمهالر بیزه قوشاجاقسان؟ دئ یوخالدیم باشاداها نه یاالن ناغیل -
 ملی  ممد دورو  باغی دوالندی. بیردن سئوینجله شاهی چاغیریب دئدی: 

باخین! بوردا قان ایزی وار. من اونو یاراالمیشدیم. بو قان ایزینوی توتسوام اوغرونوو تاپوا      -
بیلرم. اونالر قانین ایزین توتو  بیر درین قویونون باشینا چاتودیالر. ملیو  ممود شواهدان     

سینه ایجازه وئرسین. پادیشاه راضی اولمادی. آمما ملی  ممود  ونون قویویا یئنمهدی اایسته
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دی. سونوندا پادیشاه ایجوازه وئوردی. ملیو  ممودین     آتاسینا وئردیگی سيزو توتماق ایسته
قارداشالری اوزون بیر ایپ گتیریب قویویا سالدیالر. او دا ایپدن یاپیشیب او قارانلیق دریون  

ونون دیبی ائله قارانلیق ایدی کوی، هوئچ بیور شوئی گيرونمووردو. بیور آز       قویویا ائندی. قوی
اوتوردو گيزلری قارانلیغا آلیشسین. سوونرا دورو  یووال دوشودو. اورادا بیور اوزون داالن وار     

نوین دالیسویندا   ایدی. داالن باشا چاتاندا بیر ایشیق گيروندو. ایشیغا سواری گئودیب قواپی   
 میسدی. بیردن نه گيرسون: 

دوره  -اوچ دنه دئو او ائوه گلدیلر. حیاین اورتاسیندا یئکه بیر حوووض وارایودی. دؤرد   -
الرینی حوووضدا یودوالر. سونرا گئچیب تاقچادان اوغورالدیقالری آیاق -الر. دئولر الده اتاق

قیزیل آلماالری گيتورو  بیر ویرد اوخویو ، اونوالری گويزل قیوزالرا چئوویردیلر. سوونرا او      
 دئولره یئم  گتیریب اونالرا قوللوق ائتدیلر.  قیزالر

 ملی  ممدین آغزی آچیق قالمیشدی: 
دئم  بو آلماالر سئحیرلنمیش قیزالر ایمیشالر. بو دئولر ده اونالری اسیر آلیبالر. مون   -

 بونالری قورتارمالییام. 
ملیو    آخسایا دوالنیب -نین قیچی یارالیدی. آخسایاملی  ممد گيردو دئولرین بیریسی

سوو دئییر. آنالدی کی او ائله همن یاراالدیغی دئودی. او قیز دا همن قورودوغو  -ممده سيز
 آلما. قیز دا نه قیز! کور گيزه قوی آچیلسین. ملی  ممد قیزا وورولدو. 

لرینوی  مهده قیزالردان یئم  پیشیر میشدنآخشام اولدو دئولر ائشیگه چی دیالر. گئتمه
گئدینجه ملی  ممد ائوه گیریب قیزین یانینا گئتودی. قیوز اول قورخودو.    دیلر. دئولر ایسته

 سونرا سئویندی. ملی  ممده وورولدو. دئدی: 
 جکلر. ملی  ممد دئدی: سن نییه بورا گلمیسن؟ ایندی دئولر گلیب سنی اؤلدوره -
 اولماز، سیزلری قورتارمادان گئتمرم.  -

 قیز دئدی: 
 سنین گوجون چاتماز.  -

 مد دئدی: ملی  م
 لردن قورخارالر؟ هر شئی گوجه باغلی دئییل. سوروشدو دئولر نه -

 قیز دئدی: 
 لره ال وورمایام. کی شوشهبیلمیرم. تکجه منه برک تاپشیرار کی، او رفین اوستونده -

 ملی  ممد دئدی: 
 گل اونالری سیندیراق گيراخ نه اولور؟  -

 قیز دئدی: 
لرینووی تئووز آالرالر. ایندیجووه یئتیشوورلر. سوون   ن ایووییوووخ، یوووخ... دئووولر آدامالریوو  -

 لیسن. سنین الین او رفلره یئتیشمز. گیزلنمه



012 

 

ائله او آن دئولرین سسی گلدی. قیز بیر دووا اوخویو  اوغالنی سوو گیلیفینوه چئویریوب    
 ییب دئدیلر: حوووضون آغزینا قویدو. دئولر ائوه گیریب هر یئری اییله

دئ هاردا گیزلتمیسن. قیز آند ایچدی آدام یوخدو. دئولر ده بیور  آدام اییسی گلیر. تئز  -
لرینی یوماغا گلدیلر. قیز گيردو ایندیجوه ملیو  ممودین اییسوینی     ییب، الشئی تاپا بیلمه

آالجاقالر تئز قاچیب بیر آفتاها سو گتیریب دئوین الینه توکدو. دئو اوزونو چئویرینجوه بیور   
یوه چئویریوب دایوادی دووار دیبینوه. سوونرا قاچیوب       دووا اوخویو  ملی  ممدی سوپورگه

دئوین یئمگینی گتیردی. دئو یئییوب ایچدیکودن سوونرا باشوینی قیوزین دیزینوه قویوو         
 یوخالدی. قیز دا بیر ویرد اوخویو  ملی  ممدی سئحیردن چی ارتدی، دئدی: 

 ج . دئو اویانمادان قاچ قورتار اؤزونو. بیزی بوراخ. دئو سنی اؤلدوره -
دی. ملی  ممود  له بونو دئیینجه دئو اویانیب ملی  ممدی گيرو  اونو اؤلدورم  ایستهائ

 نی گيتوردو. قیزا دئدی:ده قاچیب سوپورگه
 لری سیندیرمالییام. بلکه بونالردا بیر شئی وار. سن قاچ من بو شوشه 

لوری سوالیب سویندیردی.    بیور شوشوه   -نین سواپی ایلوه ووردو بیور   ملی  ممد سوپورگه
لوی او  لر سیندیقجا دئولر نعره چکیب یئره دوشو  اؤلودولر. قیوز اینوانمیردی. دئموه    شهشو

 لری ایدی. لر دئولرین عيمور شوشهشوشه
دئولر اؤلدوکدن سونرا ملی  ممد او بیرسی قیزالری دا گيتورو  قویونوون آلتینوا گلیوب    

بیور   -الدیالر. بیور سینی گيرونجه اونو چکمگوه باشو  ایپی چکدی. قارداشالری ایپین ترپنمه
قیزالری اوسته چکدیلر. ملی  ممد سئودیگی قیزی ایپه باغالییوب اوسوته یولالیانودا قیوز     

 چوخ کدرلی دئدی: 
 جکلر. اول سن چیخ! من چی سام قارداشالرین ایپی کسه -

 ملی  ممد اونون سيزونه اینانمادی. دئدی: 
 قورخما! سن چیخ. من سنی بوردا قویا بیلمرم.  -

 ئدی: قیز د
ایندی کی منیم سيزومه اینانمیرسان یاخشی قوالق آس! قارداشالرین ایپی کسدیکدن  -

جکسون. ایکوی سوورو    سونرا بو قارانلیقدا قاالجاقسان. یئدی گوندن سونرا بیر سس ائشویده 
جکسن. آغ قوچالر قارا قوچالر. قارا قوچالر سونی قوارانلیق دونیایوا آغ قوچالرسوا     قوچ گيره

نیایا آتاجاقالر. ایل  قارا قوچالرین بئلینه آتیالجاقسان، سونرا آغ قووچالرین  سنی ایشیق دو
 بئلینه. یادیندان چی ماسین. 

ملی  ممد قیزی ایپه باغالییب اوسته گيندردی. اونالر دا قیزی چکدیکدن سوونرا ایپوی   
 دئدیلر. « ملی  ممد اؤلدو»کسدیلر. شاها دا 

یندا قالدی. ائله آج سوسوز، ائله یورغوون ایودی   ملی  ممد یئددی گون قویونون قارانلیغ
الر ائلوه  کی، قیزین سيزلرینی اونوتدو. بیردن گيردو ایکی سورو قوچ اونا ساری گلیور. قووچ  
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الریون بئلینوه   الرین سونرا قارا قوچیئیین قاچیردیالر کی ملی  ممد کیری یب اول آغ قوچ
 تدیالر. الر دا اونو قارانلیق دونیایا آآتیلدی. قارا قوچ

ملی  ممد چوخ قورخموشدو. داها اومودو قالمامیشدی. دوردو یوال دوشدو بلکوه یئمو    
اوچون بیر شئی تاپا. چوخلو یول گئتدیکدن سونرا یورولو  بیور آغواجین آلتینودا اوزانیوب     

دی. بیردن آغاجین اوستونده کی ایالنا گيزو دوشودو. ایوالن بیور قوشوون     دینجلم  ایسته
لوور ده جوگگولتووو ییووردی. جوجووهلووری یئموو  ایسووتهکووی جوجووهیووب اوردایوواسووینا اوزان

سالمیشوودیالر. ملیوو  مموود تئووز خنجوورین چکیووب آغاجووا دیرماشوویب ایالنووی اؤلوودورو  
لری قورتاردی. بیردن اوزاقالردا بیر یئکه قوش گيروندو. او ائله بيیوک ایدی کی، بیور  جوجه

مدین قورخودان دیلی توتولدو. قوش اونوون  آن قانادالری بوتون گيی اوزونو توتدو. ملی  م
نوین  لوری اوستونه گلیردی کی، بیردن ایالنین اؤلوسونو گيرو  هر شوئیی آنوالدی. جوجوه   

 یئمگینی یووایا بوراخیب ملی  ممده سسلندی: 
لریموی قورتواردین. مون ده سون نوه      قورخما! سنینله ایشیم یوخدو. سن منیم جوجوه  -
 جگم. سن گيرهایسته

نین اوسوتونه  دی. قوش دا اونو قانادالرید اونو ایشیق دونیایا آپارماسینی ایستهملی  مم
میندیردی و نئچه گونلر اوچدو. سونوندا ایشیق دونیایا چاتدیالر. قوش ملیو  مموده نئچوه    

 لریندن وئردی. دئدی: دنه یئل 
اوالجایام. ملیو   نه زامان بیر ایشین اولسا بو یئلگی یاندیر من ائله او آن سنین یانیندا  -

الردان آشیب گلیب اؤز یوردونوا چاتودی.   داش -الردانممد قوشال وداعالشیب، گونلرجه داغ
نین قصری گيرونوردو. اورگی سئوینجدن چیرپینیوردی. بیوردن گويزو بیور     اوزاقدان آتاسی

 چوبانا دوشدو. یاخینالشیب اونا دئدی: 
م. اؤزووه ده موشتولوق آل. چوبوان  میشمن ملی  ممدم. گئت شاها خبر وئر من اؤلمه -
 قاچا داغدان ائنیردی. شاهین عسگرلرینی گيرو  دئدی:  -قاچا
ملی  ممد یاشاییر. بو خبری ده عسگرلر ملی  احمدله ملی  جمشیده چاتودیردیالر.   -

اونالر دا قورخودان عسگرلرینی یولالدیالر کی گئدین ملی  ممودی اؤلودورون. شواهین دا    
ملی  ممد اوزاقدان عسوگرلری گيرونجوه نوه اولودوغونو آنوالدی. بیور آز       خبری اولماسین. 

یادینوا دوشودو. تئوز اونوالری یانودیردی. بیور دن گويی         لوری دوشوندو سونرا قوشون یئل 
قارالدی. سانکی گونش توتولدو. قوش گلیب بيیوک قانادالری ایله بوتون عسوگرلری وورو   

ادیشاهین یانینوا چاتودی. آتاسوی اونوو گيرونجوه      لیکله ملی  ممد ده قصره پاؤلدوردو. بئله
 سئوینجدن آغالییب دئدی: 

اوغالنالریمین ایچینده تکجه سن وئردیگین سيز اوچون جانینی اورتایا قویدون. سوونرا   -
اوغالنالرینی جزاالندیریب، ملی  ممدی اؤز یئرینه اوتورتدو. ملی  ممد ده سئودیگی قیزال 

 نوز توی توتدو. ائولنیب یئددی گئجه یئددی گو

 


