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لرین بیرینده تولکو بابا قویروغونو بئلینھ قویوب  گون. بیر تولکو وار ایدی, بیری یوخ ایدی, بیری وار ایدی

آخیردا , چوخ دوالندی, چوخ گزدی. یئسین, دن بیر شئی تاپارمی جمعدک, دان گؤرسون قوش, چؤلده گزیردی کی
گؤردو قویونون دیبینھ بیر پارچا . قویویا باخدی, ونو ئوزادیب اییلدیبوین. گلیب چیخدی بیر قویونون باشینا

سورویھ -ئوزون قویروغونو یئرلھ سورویھ. دن اویناماغا باشالدی تولکو سئویندییین. آغاپپاق قویروق دوشوب
ھئچ ھارا , اونو یئمسم, یاخشیجا علیمھ قویروق دوشوب“: اوزونھ دئدی- سونرا اوز. لی اوینادی بیر خئی

گل , تولکو بابا“: ائلھ بیل قویروق چاغیریب اونا دئییردی. تولکونون آغزینین سویو آخماغا باشالدی. ”ئتمیجیمگ
. گل منی یئ, تولکو بابا, منی یئ   

یازیق تولکونون . گوپپولتو ایلھ قویونون دیبینھ دوشدو, قویویا تولالندی, تولکو بابا اوزونو ساخالیا بیلمییب
, آغزینی آچدی کی. قویروغون یانینا گئتدی, ئوفولدایا آیاغا قالخدی-ئوفولدایا. قالمادیازیلممیش بیر یئری 

تولکو بابا چوخ . بیر پارچا آغ داش ایمیش, قویروق دئییلمیش, بو, دئمھ. دونوب یئرینده قالدی, قویروغو یئسین
تولکو بابا . ویو چوخ درین ایدیچونکی ق. دی چیخا بیلمھ, دان چیخسین ایستدی قویو, تدبیر تؤکدو, فیکیر ائلدی

دان  بور, فیکیرلشدی کی, داغی آرانا گتیردی, آرانی داغا آپاردی. بیر کونجده چؤمبلدی, قویروغونو یانینا قیسیب
لر بیر تیسباغا اونون یانینا گلیر, بیر ده گؤردو بیر ایالنال. نھ جور چیخسین . 

:.....دیئتولکو بابا سئوینیب د  

سیز بوردا نھ گزیرسینیز, سباغا قارداشآ تی, آ ایالن -  ؟  
:تیسباغا جاواب وئردی -  

.کنارا چیخا بیلمیریک. دان بورایا دوشموشوک بیز ده سنین کیمی اوز تاماحیمیزین ئوجون, تولکو بابا  
.دان سس گلدی ائلھ بو واخت قویونون باشین  

 
:تولکو دئدی  

؟گؤرک بو کیمدی, گیزلنک  
. لر بیر شئی تاپپیلتی ایلھ قویویا دوشدو بیر ده گؤردو, بیر آز کئچمیشدی. لر ھر اوچو بیر کونجده گیزلندی

تاماحینین . بو دا تولکو باباگیل کیمی آلدانمیشدی. تولکو اونا باخیب گولدو. الر قویویا دوشن چاققالدی باخدی
:دن دئدی تولکو برک. دان اوزونو قویویا سالمیشدی ئوجون  

سن بئش گتیرمی, نس خوش گلمی, چاققال قارداش ؟  
:چاققال تولکو بابانی گؤروب باغیردی  

قویروق اوزوموندو. چکیل اویانا گؤروم, آخماق دانیشما-آخماق .  
:تولکو بابا جاواب وئردی  

منی ده آلدادیب , دان کیمی سنی آلدا. بیر پارچا آغ داشدی, او قویروق دئییل. ھئچ آجیقالنما, آی آخماق جاققال -
بو . الرینی بوزوب آغالماغا باشالدی  چاققال دوداق–. دان قیریالجاغیق ی ھامیمیز بوردا آجینایند. بورا سالیب

:تولکو بابا چاققاال دئدی. دان بیر گورولتو ائشیدیلدی زامان قویونون باشین  
گؤرک ایندی , گل گیزلنک. کوی وار- قویونون باشیندا سس. گؤزوموزو آپارما-آخماق آغالییب باش-آخماق -

؟غیمیز کیم اوالجاققونا  
.لر چکیلیب بیر کونجده گیزلندی  

شاپپیلتی ایلھ قویونون دیبینھ , بیر ذوربا قویوداکی داشی قویروق حساب ائلییب آتیلدی, بیر آز کئچمیشدی
قویروق نھ , باخدی کی. دن قالخیب قویروغون اوستونھ جومدو قابیرغاسی ازیلمیش حالدا یئر-قول. دوشدو



کونجھ قیسیلمیش , بو طرفھ باخماغا باشالدی, لی او طرفھ آجیق-لی آجیق. داش ایمیشبیر آغ , بو? گزیر
؟قورد باغیردی. بیر ده ایالنی گؤردو, تیسباغانی, لی چاققا, تولکونو  

بورداکی قویروغو سیز یئمیسینیز, یوخسا ؟  
لی  الرینی ایره قوالقتولکو قویروغونو یئره سالالییب . دان تولکونون بؤیرونھ قیسیلدی چاققال قورخوسون

:قوردا جاواب وئردی. ئوزاتدی  
بیر ,  قویروق دئییل–سن گؤرن . دان اولجییک ھامیمیز آجین. بورا سن دئین یئر دئییل. ھئچ آجیقالنما, قورد آغا -

...تاماه, آخ تاماه. سنی ده آلدادیبدی, دان کیمی او داش بیزی آلدا. پارچا آغ داشدی  
الر  بون. دان بیر سس گلدی قویونون باشین,  ایستدی تولکو بابایا جاواب وئرسین,قوردون قوالغی بوزوشدو

, دونوزون آیاغی او قدر آغریمیشدی کی. بیر یئکھ دونوز تاپپیلتی ایلھ قویویا دوشدو. ھامیسی قاچیب گیزلندی
:آغالیا دئدی-دونوز آغالیا. لر الر بونا باخیب گولوشدو قویوداکی. آیاغا قالخا بیلمیردی  

سیز بوردا نھ قاییریرسینیز, بس, الر قارداش ؟  
:تولکو بابا جاواب وئردی  

گل بری گؤرک بو بیر پارچا آز داش . سنین باشینا گلن بیزیم ده باشیمیزا گلیب, دونوز قارداش, ھئچ سوروشما -
؟ ...داھا ھانسی آخماغی بو تورا ساالجاق  

بیر بؤیوک آیی . الر آلتیسی دا قاچیب گیزلندی بون. شیدیلدیدانما ائ دان بیر دونقول بو زامان قویونون باشین
لرینی  توک, تئز آیاغا دوردو, دی ھئچ یئری ازیلمھ, آیی یومشاق ایدی. گورولتو ایلھ قویونون دیبینھ دوشدو

, الری اوستھ قالخدی الری گؤروب دال آیاق قویوداکی. دیردی لی ھر طرفھ گؤز گز آجیق-لی آجیق, قابارتدی
:رینی برلدیب قیشقیردیل گؤز  

 دئیین گؤروم بورداکی قویروغو ھانسینیز یئدینیز ؟
؟قورخا دئدی-قورخا, لی یئریییب تولکو بابا ایره. الرین دیلی توتولدو قویوداکی  

بیزی ده , دان کیمی سنی آلدا. بیر آغ داشدی, سن گؤردویون قویروق دئییل. بیز قویروق یئممیشیک, آ آیی  -
.نھ ده بیز, سن دان نھ سن چیخا بیلجک بور. ھئچ آجیقالنما. ا سالیبآلدادیب بور  

چونکی قویو چوخ درین . اما باجارمادی, دان چیخسین قویو, سیچرادی کی, آیی تولکو بابانین سؤزونھ گولوب
:االجسیز قالیب تولکویھ دئدی. ایدی  

؟دان چیخاق بور, نھ ائیلیک کی, بس, تولکو بابا  
:بابا جاواب وئردیتولکو   

؟گؤرک بیر یول تاپا بیلریکمی, گلین ھامیمیز بیر یئرده یاخشیجا فیکیرلشک. من ده بیلمیرم  
آخیردا . لر دی بیر یول تاپا بیلمھ, لرسھ اما نھ قدر فیکیرلشدی. ھره بیر طرفده اوتوروب فیکیرلشمیھ باشالدی

بیر کلک , فیکیر ائلییردی کی, ولکو بابا یاتمادیآنجاق ت, ھره بیر طرفده ئوزانیب یاتدی. ھامیسی یورولدو
دن قورتارسین اوزو ده اونون الین, الرین ھامیسینی آیی قیرسین بون, تاپسین . 

دان  آجین, اوچونجو گونو تولکو گؤردو داھا دورا بیلمیر. الر صاباحیسی دا آج قالدی, الر او گونو اونالر آج قالدی
؟اوزونو اونالرا توتوب دئدی. الدیالرینی باشینا توپ یولداش. اولجک  

یئنھ ده بیریمیزین اولمیی , ھامیمیزین اولمییمیزدنسھ. دان اولوروک گؤرورسونوز ھامیمیز آجین, الر قارداش
.اونو یئیک, ھر کیمین آدی آخیرا دوشسھ, قویون من بیر ماھنی اوخویوم. یاخشیدی  
؟گؤر نھ جور اوخویور.  قالخیب اوخوماغا باشالدیتولکو آیاغا. الرینین ھامیسی بونا راضی اولدو یولداش  
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 قویروق اوستھ لونبکی
 آیی آخماق

 دونوز توخماق
 قورد ئوالووش
 چاققال چاووش

 ایالن قامچی
 تیسباغا چاناق
 بیز اونا قوناق



:تولکو اوزونو آیییا توتوب دئدی. نین اوزونھ باخدی بیری-ھامی بیر  
اونا گؤره ده . بوغدا تاپاجاغیق اولچک, نھ آرپا, بیز بوردا نھ سو تاپاجاغیق ایچک, سن کی بیلیرسن , آ آیی  -

دن یئمک سیز, دن دئمک من. من نغمنی اوخودوم. بیزه چاناق ساخالماق الزیم دئییل . 
..لر یئدی یسباغانیاونالر تؤکولوب ت  

:آیی دئدی  
  اوخوبیر ده. دان بیر شئی اولمادی بون, تولکو بابا .

:تولکو اوخوماغا باشالدی  
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 قویروق اوستھ لونبکی
 آیی آخماق

 دونوز توخماق
 قورد ئوالووش
 چاققال چاووش

 ایالن قامچی
 بیرجھ دامجی

 
:تولکو دئدی. نین اوزونھ باخدی بیری- یئنھ ھامی بیر  

 
دن  من. من نغمنی اوخودوم? چی نییمیزه الزیمدیقام, ئوالغیمیز یوخ, بیزیم بوردا آتیمیز, دئ گؤروم, آ آیی  

دن یئمک سیز, دئمک  
.لر تؤکولوب ایالنی دا یئدی  

:آیی دئدی  
بیر ده اوخو گؤرک کیمھ دوشور. دان دا بیر شئی اولمادی بون, تولکو بابا -  

:تولکو اوخوماغا باشالدی  
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 قویروق اوستھ لونبکی

 آیی آخماق
اقدونوز توخم  

 قورد ئوالووش
 سسی بایقوش

 
:تولکو دئدی. نین اوزونھ باخدی بیری- یئنھ ده ھامی بیر  

ایندی . بیز بو گونھ قالدیق, او ئوالدی کی, ائلھ اصلینھ باخسان? ئوالووش بیزیم نییمیزه الزیمدی, آیی  -
دن یئمک سیز, دن دئمک من. من نغمنی اوخودوم. دان قیریلیریق آجین  

آیی اوزونو . لر او گونو ده بئلھ کئچیریب صاباحی ائلدی. لر باسیب اونو دا یئدی. قوردو قارماالدیآیی او ساعت 
:تولکویھ توتوب دئدی  

بیر ناحار ائلیک, دورما اوخو. دان اولورم آجین, تولکو بابا -  
:تولکو اوخوماغا باشالدی  



تونبکی, تولکو, تولکو  
  قویروق اوستھ لونبکی

 آیی آخماق
...ماقدونوز توخ  

 
:تولکو دئدی. نین اوزونھ باخدی بیری- یئنھ ده ھامی بیر  

.ئمکیدن  سن, دن دئمک من? یمدی الززهیمیی نمیزیدئ گؤروم توخماق ب,  ییآ   
دن اونون اتینی پارچاالییب یئمیھ  سی بیر طرف ھره. آیی او ساعت پنجسیلھ باسیب دونوزون بئلینی قیردی

.الر باشالدی  
. دن بیر قدر قولتوغوندا گیزلتمیشدی تولکو دونوزون اتین. الر  دونوزون اتی ایلھ دوالندیبیر نئچھ گون ده

:آیی اونو گؤروب دئدی. بورنونو قولتوغونون آلتینا سالیب اونو یئییردی  
منھ ده وئر? سن دان آلیب یئییر اتی ھار, تولکو بابا -  

:تولکو بابا جاواب وئردی  
آیینین . یئ, سن ده اوز قولتوغونون اتینی سؤک. سؤکوب یئییرم, ولتوغومون اتیدیاوز ق. دان آلمیرام ھئچ ھارا -

آخیردا , او قدر قان آخدی کی. قان باشالدی سئل کیمی آخماغا. اوز قولتوغونو دیشی ایلھ سؤکدو, آغلینا باتدی
گولھ -  دئییب گولھ- , ”لر منھ گولور, من دئینده آیی آخماق“: تولکو. یئره ئوزانیب اولدو, دن دوشدو آیی تاقت

. سونرا یئنھ ده آجلیق باشالدی. بیر مدت ده آیینین اتی ایلھ دوالندی. دن پارچاالییب یئمیھ باشالدی آیینین اتین
:واققیلدایا دئییردی-تولکو واققیلدایا. دن واققیلداماغا باشالدی برک, تولکو آجلیغا داوام گتیره بیلمییب  

 
بورا دوشمزدیم, اگر تاماحیمی ییغسایدیم. سن ھ پیس شئیسن ن!.. آخ تاماه, تاماه, آخ !  

دان  ایپ سالالییب تولکونو قویو. قویونون باشینا گلدی, تولکونون سسینی ائشیدیب. بیر اووچو اوردان کئچیردی
:دئدی, کنارا چیخارتدی  

ایندی ده . بوغوب یئدینالرین ھامیسینی  یازیق, لرده قوش قویمادین چؤل, جامااتدا تویوق قویمادین, آی تولکو -
دان چیخارداجاغام درینی سویوب بوغازین, من سنی بوغوب اولدورجیم  

اونون , بیچاغینی ایتیلییردی کی. تولکو اولوب, ائلھ بیلیردی کی, او. کنارا آتدی, اووچو تولکونو بوغوب
تولکو اودو , اخدی کیاووچو سسھ قانریلیب ب. دن سیچراییب گؤتورولدو دن تولکو یئر بیر. دریسینی سویسون

؟دئییر, سس ده اونون سسیدی. نین باشیندا تپھ  
بوغوب , گؤر, ھلھ بیر باخ. او بیرینھ باشالماز, آدام ایشین بیرینی قورتارمامیش, اووچو قارداش -

.سونرا دریسینی سویماغا حاضرالش, یا یوخ, سن اولدوروب  
...پئشمان ائوینھ قاییتدی-رکو, تولکو دوز دئییر, گؤردو کی. اووچو بیر سؤز دئمدی  
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