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 ترکي خلجي متون خواني آسان جدول
  جدول واک نگاري.١

هاي  نشانه
  مثال  هاي  خلجي واکه

  معادل حروف التين

örnäk IPA latin 
Halaç   

 ālımla,hat /,/a/ɑ/ A,a/Āā  )اسب(،هات)سیب(آلومال ا ، آ

 ، َ  äl,bǟr /æ/ Ӓ,ä/Ǟ,ǟ )رفتار(ر،به)دست(ال ، ه ،عها

 äm,ēnä  /ä/ Ä,ä/Ē,ē )پایین(ائنه)شلوار(ائم  ئهئ، ،ئ ، ئ ا

  inäk,îdä /i/ İ,i/î,Î )سنجد(اده،)گاو(اينک )کشيده ێا( واي،ي

 bacı,yılan /ɯ/ I,ı  )مار(یېالن،)خواهر (ېباج ې،ې،ېا

 toq,yōq /o/ O,o/Ōō )نیست(یق،)سیر(تق  )کشيدهاو (ۏ ، ، ـاۏ

 söz,tȫrt /ø/,œ/ Ö,ö/Ȫȫ )چهار(،تؤورت)سخن(سؤز  )کشيدهاؤ (،ؤؤ اؤ، ـ

 tuz,pūl /u//ʉ/ U,u/Ūū پۇل)نمک(توز )کشيده اۇ(، وواو، ـ

 kül,tṻn /y/ Ü,ü/Ṻṻ )گور(تۆن)خاکستر(لکۆ )کشيده ۆا(ۆ ، ۆ ـاۆ،

  käldikї /ı/ Ï,ї  ،واردوقئ)آمدنی(کلدیکئ  )قیدی درپایان افعال(ئ

  )هاصامت(جدول آواک نگاري. ٢
  

هاي   هاي آواکه نشانه
  مثال  خلجي

  معادل حروف التين

örnäk IPA latin 
Halaç   

 būzuq /b/ B,b )ساز دهنی(بۇزوق ب/ ب / ب /ب

  pūş /p/ P,p  )خس(شۇ پ پ/پ /پ /پ

 tṻk /t/ T,t تۆک ت/ت /ت /ت 

 täräf /t/ T,t طرف ط-/ ط/ ط

  äsär /s/ s  ثرا  ث/ث /ث /ث

 can /d͡ʒ/  C,c جان ج/ج /ج/ج

 çān /tʃ͡/ Ç,ç )خرمنکوب(نچا چ/چ /چ/چ



 hāl /h/ H,h حال ح/ح /ح /ح

 här /h/ H,h  هر  ه/ه/ه/ه

  ḫalq /x/ Ḫ,ḫ خالق خ/خ /خ /خ

 dik /d/ D,d )راست(ديک ـد/ د 

 ram /r/ R,r رام ـر/ر

 jala /ʒ/ J,j ژاله ـژ/ژ

 särin /s/ S,s  )خنک(سرين س/س /س/س

 şaq /ʃ/ Ş,ş )سفت(شاق ش/ش /ش /ش

 sāf /s/ S,s صاف ص/ص /ص /ص

  zavq /z/ Z,z )ذوق(ذاوق ـذ/ذ

 zīq /z/ Z,z )پر(قز ـز/ز

 zāmin /z/ Z,z ضامن ض/ض /ض/ ض

 zülm /z/ Z,z ظلم ـظ/ ظ / ظ

 färik /ɸ/,f F,f  فريک  ف/ف /ف /ف

 bağ,boğa / ɰ /  Ğ,ğ )گاو نر(باغ،بوغا ، غ/غ /غ /غ

 ġīz,qiġ /ʁ/ /G/ Ġ,ġ  )گوسفند فضله(قز،قیقْ    ) میان ق و خصدایی(قْ /ࢥ

 gädä /g/ G,g ده گه گ/گ /گ /گ

 qaş /q/ Q,q )ابرو(قاش ق/ق /ق /ق

 käsik /k/ K,k )لباس(کسيک ك/ك /ك /ک

 lāl/āl /ɭ/ L,l ل،آلال ل/ل /ل /ل

 män /m/ M,n من م/م /م /م

 nänä /n/ N,n  ننه  ،ن/ن /ن /ن

 säniή,kēŋg /ŋ/ yn=ή  )گشاد(،کئنگڭسني )شبه غنه (ڭی

 vaft /v/ V,v  )آهسته(وافت ـو/و

 yär /j/ Y,y يئر ي/ي /ي /ي

  



 ١

Azəri türkcəsində: 

B ir var idi, bir yox idi,bir kişi var idi.  
  O hər gün gedib meşədən çır-çırıpı yığıb  Eşşəyə yüklər və 
aparıb bazarda  satardı.  
  Kişi çox zalım, həm də acgöz idi.Eşşəyi o qədər yüklərdi ki, 
heyvanın beli yağır olmuşdu. Yazıq heyvan kişinin əlindən 
cana doymuşdu. 
  Bir gün yenə kişi meşədə çırpı qırırdı, eşşəyi də buraxməşdı  
otlamağa.  
Xələc Türkcəsində: 

  B ī vār artı, bī yoq artı. bī här vār ārtı. 
  U kündä var´rartı cängäldä çir-çimiq yiġmiş Äşgäkä yüklir 
ärti vä yētir ärti bā´zarça satār artı. 
  U här ḫeyli zalum, häm däq közüāç bī ādam ārtı. Äşgäy 
oqqadır yüklir ärti ki hēyvanıή bēli äyillärti. yazıq hēyvān, 
häriή älindä tängkä kälmiş,canında toq olmuşdu. 
  Bī kün händä här cängäl´çä çir-çimiq yiğär´ärti, äşgäy däq  
salmışdı otlamaq´qa. 

  ب هر وارآرتې،.ب یق آرتې ١آرتې      ب وار
 رتي و يئتير أكه یۆکلیرهگ چيميق ييغميش اش-ده چيررتې جنگل آ او کۆنده وارر

  . آرتې ارچا ساتاررتي باز أ
   قادېر یۆکلیرۏقی ااشكه.  آرتې    او هر،خئيلي ظالم هم دق كؤزۆ آچ ب آدام

   تنگه کلمیشهریڭ، الينده يازيق حيوان، .رتي کي،حیوانیڭ بئلی اییل لرتيأ
  . جانېندا تق اۏمؤشتې 

                                                
/ شود اما در اغلب لهجه های خلج بشکل آرتیتلفظ می» attı/آتتی-« گذشته نقلی بشکل ،پسوند در لهجه خلجی تلخاب . ١

artı  ارتیآرتی و «و ما در این نوشتار اصل را به اصالت گذاشته از پسوند/ärtiایم  کرده استفاده. 



 ٢

  سالمېشدې   دقیچيميق ييغرأرتي،اشكه-چه چير  ب کۆن هنده هر، جنگل
  .رتيأ ریاۏتل

Azəri türkcəsində: 
   Kişi,çırpı qıra-qıra bir az eşşəkdən uzaqlaşməşdı.elə bu vaxt 
bir ac tülkü öz-özünə fikirləşdi ki, nə kələk qurum ki, 
toyuqdan, cücədən ələ keçirim. 
Birdən eşşəyi tək görüb, ona yaxınlaşıb, dedi: 
  - bu nə gündür düşübsən? Gecə-gündüz dalında çırpı 
daşımaqdan belin yağır olub. 
    EÄşşək dedi: 
  - Tülkü lələ, nə eyləyim, məndən olsa işləmərəm, amma 
sahibim əl çəkmir, işlədir. 
Xələc Türkcəsində: 
    Här, çir-çimiq qirä qirä bī haz äşgä´dä haralanmış´tı/artı. āna  
    bu vaḫt bī āç tülkü öz-özü´lä fikirläşir ärti ki , nǟ´sä käläki   
    vurdum ki, kitik´dä, farik´dä älkä hitikälim. 
   U bīdä äşgäy yalġuz körmüş una yovuqlaştı/qolaylaştı,haydı: 
  - nä bu kün´kä tüşmüşäή?  kēçä – kündüz dalıή´ça çir-çimiq  
    yetmäkdä bēliή bükülmüş äyri olmuş´ār. 
   Äşgä haydı: 
  - Tülkü lala, näbǟr ētdim mändi´lä oluġa işlämäm, āmma  
   ȫydüm,sahābum  äl çäkmor işlätiyor. 

   بآنا بو واخت . ېشتېده هاراالنم هاز اشگهب چيميق قيره قيره -    هر، چير
   دهم كي، كيتيكووردو  كي،نه سه كلكي رتي أله فيكرليشير ۆ  اؤز- اؤتۆلکۆآچ 

ش اونـــا مـــۆ  يــالغوز كؤر یاو بيــده اشـــكه. لـــيمكـــهده الكـــه هيتــي فریــک ،
  :ې، هايدېقواليالشت/ېقالشتۇ وي

   چيميق يئتمكده-چير دالېنچاز ۆ كؤند-؟ كئچهبۆ کۆنکه تۆشمۆشه یڭنه  -
  .آرلموشۏ ا ، ايريڭ بۆکۆلمۆشبئلي

  : ې     اشكه هايد



 ٣

  صاحابوم ال و   اۆیدوممم، آمماايشلها قْلوۏ نديله ام ٢ائتدیمر   الال، نبهتۆلکۆ -  
  .يورتير ايشلهچكم

Azəri türkcəsində: 
Tülkü dedi: 
- nə verəsən sənı onun əlindən qurtarıb aparım meşəyə, kef 

çəkib dövran sürək, nəsəni yükləsinlər,nə də belin yağır olsun. 
   Eşşək dedi: 

-  nə istəsən.  
Tülkü dedi: 
-  onda şərtim budur ki, gərək mənə beş- on toyuq verəsən. 
Eşşək dedi: 
- ay tülkü, mən toyuğu necə tutub sənə verim? 

Xələc Türkcəsində: 
 Tülkü haydı: 

-  nǟ´sä vēriή säni unıή älindä qurtarmış cängälkä yētivägäm,  
ō`da kēf ētmiş ruzugār käçärigäή,nä säni yüklēgälär nä däq  

bēliή äyilipägä. 
 Äşgä haydı: 
- här näsǟ hişēygäή. 
Tülkü haydı: 
-  onağıça şärtim bular ki,käräk mänä bēş-on kitik vērigäή. 
Äşgä haydı: 
-  äy tülkü, män kitiki näcür tutalum sänä vērdim? 

  :تۆلکۆ هایدې  
  كئفاۏدا گم،كه يئتيوهگلش جنې الينده قورتارمڭ سني اونويڭسه وئرينه -

- اييلـيڭلر نـه دق بئليـگهکلئيۆ ، نه سني يڭيگهريائتميش هاوول روزگار كچه

  .گهپه
   :ېاشگه هايد

                                                
 nä cür şadum .ر شادومۆنه ج. ٢



 ٤

  .ڭيگهسه هيشئهر نه -
  :ې هايدتۆلکۆ

  .ڭي اون كيتيك وئريگه-منه بئشک كي، كره  شرطيم بوالرچاغېاۏنا -  
  .توتالوم سنه وئرديمر ۆج من كيتيكي نهتۆلکۆاي : ېاشكه هايد

Azəri türkcəsində: 
Tülkü dedi: 
- onun yolu lap asandı. Toyuqlar məni görən kimi qorxudan  

qaçəb gizlənirlər, amma səndən qorxmayıb yan yörəndə 
hərlənirlər ,bilirlər ki, toyuq yeyən deilsən. 
Sən onları aldat ki, bu yaxında çoxlu dən yeri bilirəm, gəlin 
gedək sizə göstərim. 
Bu adla toyuqları söhbətə tuta-tuta çıxart kəndin qərağına. 
Mən oralarda pusquda duraram. Elə ki, yanımdan keçdilər, 
hücum eyləyib hamısının başını üzərəm, 
Xələc Türkcəsində: 

Tülkü haydı: 
- unıή yolu ḫeyli rahat´ar. kitiklär mäni kördük´dä qorquda  

täzmiş kē´şiniyollar, āmma sändä qorqmollar dävri-päriήçä     
häşäläniyorlar. biliyollar ki, kitik yēgili daġayn sän. 
Sän ulları allatı ki, bu yovuq(qolay)ça ḫeyli dān olqulu yer  
biliyorum, yēkäή varaq sizkä körsätdim. 
Bu baraça kitikläri söhbätkä tuta-tuta ulları hīpi baluqıή  
qiraq´ıya.män ullar´ça kämin ētäm (pusuq quram). u vaḫt ki,  
yanımda käçdilär,gücürämiş varısîή/kollusîή tutam boşlarîή      
 üzäm.   

  : هایدېتۆلکۆ    
  تزميش  ودارقده قۆکلر مني كؤردكيتيك. آرلو خئيلي راحات  يڭاونوي -

  بيلي. يولالرنيلهچه  هشهڭ پري-لالر دوري رقمآمما سنده ق يولالر،كئشيني



 ٥

   ٣چاقۇو كي، بو يې آلالتېسن اولالر. سنڭآيࢥ كي، كيتيك يئگيلي دا يولالر
بـو باراچـا  . واراق سيزكه كؤرسـتديمڭيولو يئر بيلي يوروم، يئكهقخئيلي دان اول

مـن اولالرچـا  .راقيئـهې قڭپـي بالوقيـ هېوتا اولالرت-لري صحبت كه توتاكيتيك
ــتم ــين ائ ــورام/كم ــوق ق ــي، يان. پوس ــت ک ــورميش مــدا کچــديېاو واخ لر،گؤج

   .مڭ توتام بشالرڭ اۆزهكوللوس/ڭ سېوار
 Azəri türkcəsində: 
   sonra sənə elə bir kələk öyrədərəm ki, sahibin öz xoşu ilə 
səni açıb buraxar,sən də gələrsən yanıma, gedib meşədə bir 
yerdə qalarıq. 
   Tülkünün sözləri eşşəyin ağlına batdı. Elə səhərisi gün gedib, 
beş on toyuğu aldadıb, tülkünün yanına gətirdi.  
Tülkü pusuqdan çıxıb toyuqlarn hamısını boğdu. Bir ikisini 
yedi, qalanını da saxladı o biri günə.   
   Tülkü üzünü eşşəyə tutub dedi: 
  -Sən verdiyin vədinə əməl elədin. Indi mən də öz vədimi 
yerinə yetirərəm. 
Xələc Türkcəsində: 
   o çaġlan sänä bī numara örgätim ki, öydüή (sahabıή) öz  
äli´lä säni hāçmış salar yēziq, sän däq käliή yanıma varımız  
 cängäl´çä bī yerçä qalımız.  
   Tülkiή sözläri äşgäy mēyn´iyä yordu. āna sēbisi kün vardı, 
 bēç - on kitiki āllatdı , tülkü yan´ıya kälitdi.  
Tülkü pusuqda(kämindä) hündi kitikläriή komasîή boġdu. 
bī äkkisîή yēdi, qaldıqîή daq saqladı u bīsi kün´kä.  
   Tülkü yüzîή äşgäkä täräf  tutmuş haydı: 
  - Sän vērdikiή sözkä ämäl ētdiή,tēmi män däq öz sözümü  
yeriyä yētgärim. 

    ش ېسني هاچم  اؤز الي لهۆیڭاؤرگتيم كي، اؤيد ٤ نومرا،سنه بالن   اۏچاࢥ

                                                
  .  گفته می شودqolay/و برخی از روستاهای آشتیان قوالی) نزدیک(در لهجه خلجی تلخاب یوووق. ٣
  هوققا،حیله،فن ،käläk کلک. 4



 ٦

  .زېمېقال  يئرچهچه ب جنگلېموزما وارې يانڭ، سن دق كلي یئزیقهساالر
    اون-،بئشېن واردکۆآنا سئبي سي . مينيئه يوردویهگ سؤزلري اشلکیڭتۆ 

  .يانيئه كليتديتۆلکي ،ېكيتيكي آلالتد
   اككي  ب. بوغدوکماماسڭ ڭلري كيتيكدينۆ ه) كمينده( پوسوقداتۆلکۆ    
 . کهکۆنسي  او بې داق ساقالدڭقې يئدي، قالدڭس
  :ېدكه طرف توتموش هاياشگهیۆزڭ    تۆلکۆ  
 يئريئه  سؤزۆمۆ اؤز دقتئمي من  ،ڭائتدي  عملسؤزکه ڭسن وئرديکي -   

  .يئتگريم

  
 



 ٧

Azəri türkcəsində: 
  Sən özünü vur naxoşluğa, sahibin nə qədər döysə də,tövlədən 
çıxça, başla Hıqqılamağa ki, ay ölürəm, mənə dəyməyin. 
Üç- dörd gün belə zarılda.axırda sahibin görəcək ki, sən 
ölürsən, açıb  Boraxacaq, onda gələrsən, yanıma. 
  Həmin gündən eşşək tülkü dediyi kimi özünü vurdu 
naxoşluğa. 
   Kişi baxıb gördü ki, eşşək ölsə, onun cəmdəyini aparıb ata 
bilməyəcək, Tövlədə qalıb iy aləmi basacaq. Gəlib eşşəği 
itəliyə itəliyə zorla küçəyə çıxartdı. Qapını bağlayıb evinə 
girdi.   
Xələc Türkcəsində: 
  Sän özüyü vuru märizçilikgä ,sahābıή här noqard tüdü däq,  
tävlädä hünmä, boşl´ey hiqqillämä´kä ki, äy hölorum, mänä  
toqunmayn. üç- törd kün munağı zārī, āḫırça öydüή kör´är ki,  
sän hölorıή ēşiki haç´ar säni taşqar yük´är, o çaġlan sän käliή 
yanıma. 
 Āna u kün´dä äşgä, tülkü haydıqı vāra tärpändi özîή vurdu  
naḫoşluq´qa.  
   Här,vaqtı kördü ki,ägär äşgä hölüpägä unıή canazasîή taşqar 
yükä-bilmäz,o çaġlan tävläcä qalmış poḫsum -poḫsum çäk´är 
yidi ālämi kötür´är. här käldi äşgäy yitäl´ēy yitäl´ēy küc´lä 
kuça´qa hīdi ēşiki örtdü bäkitdi-yu häv´iyä kīrdi. 
  ده  دق، طولهۆدۆ هر نوقارد تڭه صاحابيگرو مريض چيليكۇ وۆیۆسن اؤز    

 تؤرت -چۆا. ڭماي، منه توقونرومكه كي، اي هؤللمههيققيلبشلئی نمه  ۆ ه
تاشقار سني ار هاچ  ائشيکيریڭكي،سن هؤل رأرچا كؤر ې آخێ زآرېن موناغۆك

  .منیم یانېما ڭ سن كليالنࢥچااۏ ، یۆکر
  . شلوققا  ووردو ناخڭاؤزترپندي  وارا، ې  هايديقتۆلکۆ اشگه، کۆنده     آنا او  

 كه یۆ تاشقارڭ  جنازاسیڭگه اونپهۆكي، اگر اشگه هؤلۆ كؤردې واقت هر،     
  .کؤتۆرأرالمي  پخسوم چکر یدي عمېش پخسومچه قال طولهالناۏ چاࢥبيلمز 



 ٨

  لئي کۆچ له کوچاقا هيدي، ائشيکي اؤرتدي لئي ييتهي يته هر،کلدي اشگه
  .هویئه کیردیو ‒بکيتدي  

 
 
 



 ٩

Azəri türkcəsində: 
    Eşşək bir o tərəfə, bir bu tərəfə, boylanıb gördü heç kim yox 
dur. Qaça- qaça gəldi tülkünün yanına. 
    Eşşək tülkünün kələyinin baş tutduğunu söyləyib, ondan 
razılıq elədi.Sonra hər ikisi şirin söhbət eləyə - eləyə meşəyə 
getdilər. Bir də gördülər ki, bir şir nərə çəkib bunlara tərəf 
gəlir.şirin nərəsi meşəyə səs salmışdı. Eşşəyin canına vəvələ 
düşdü. 
Tülküyə dedi: 
   Elə bizimki də buracan imiş.Bu saat şir ikimizi də  
parçalayacaq.  
Xələc Türkcəsində: 
  Äşgä bī u yānı, bī bu yānı boyladı kördü heç kim yoq´ār. täzä 
täzä käldi tülkü yan´ıya. 
   Äşgä tülkiή käläki kār ētmäsîή haymış, unda razı olmaqîή  
biltirdi. o çaġlan här äkkisi şirin danışaq ētä-ētä cängäl´kä  
kīrdilär.bī däq kördülär ki, bī şēr nǟ´rä çäkä-çäkä bullar´qa 
täräf käliyor. şērin nǟ´räsi cängäli çandımış artı. 
  Äşgäy can´ıya qorqu yoedu,Tülkü´kä haydı: 
 - Ana bizimki däq bō´ra-qata mış .tēmi şēr äkkimizi däq    
    pallir/yirtär.  

   تزه -تزه .آرقیْ  هئچ كيم ي، كؤردېيالد بې بو يان بې اويانب  اشگه   
  .  يانيئهتۆلکۆکلدي 

  .  بيلتيرديې اۏلماقڭش،اوندا راضې هايمڭسکلکي کار ائتمهڭ لکيۆ اشگه ت   
ب دق .لررديککه  ائته جنگل-شاق ائتهېسي شيرين دان هر اککيالنۏ چاࢥا

سي نعره شئريڭ. يورکؤردۆلر کي، ب شئر نعره چکميش بولالرقا طرف کلي
  .آرتېجنگلي چاندېمېش

  : تۆلکۆکه هايدې ی جانيئه قورقو یوردو،اشگه   
  .ييرتر/ریق پاللتئمي  شئر اککي ميزي د.شمېکي دق براقاتا   آنا بيزيم- 
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Azəri türkcəsində: 
  Tülkü dedi:    
  -  Nə qədər ki, mən yanındayam qorxma, sənə ölüm yoxdur. 
Sən indi mən deyəni elə: nə ki gücün var, bərkdən anqır. 
Sənin səsin  şirinkindən gurdur.o sənin səsini eşidəndə 
fikirləşəcək ki, səsi belə bərk olanın yəqin gücüdə çox olar.  
O da səndən qorxacaq. Sonrası ilə işin yoxdu. Mən hamısını 
düzəldərəm.  
    Eşşək gücü gəldikcə bərkdən bir-iki ağız anqırdı,səs meşəni 
götürdü. 
Xələc Türkcəsində: 
  Tülkü haydı:    
 -  ō´raqata ki män säniή yanınçam qorqıή olmata, sänä hölüm  
 yoq´ār.  
  Sän tēmi män haydıqum ēti: härnä ki küciή vār,yiği bī azzad 
bärk hangur´ey . 
  Säniή säsiή şērinkindä ucarı.u temkäta äşgä säsi ēşitmädik,   
säniή säsiήyi ē´şitdikї fikirläşäsä käräk ki, säsi monağı bärk  
olqulıή hätmän kücü däq ḫeyli olur. oça u daq sändä qorq´ar    
u yanında säniή îşiή olmata. män kōmasîή /varısîή qäyiräm  
mizan ētäm . 
   Äşgäy ō´raqata ki, kücü vār artı azzad bärk bī-äkki ağız  
hangurdu, säs cängäli bastı kötürdü. 

  :ې هايدتۆلکۆ   
لماتا، سنه هؤلڭچام قورقيېڭ يانڭاوراقاتاکي، من سني -    .آرقم يۆ  اْو

    آززاد برکب وار،ييغي ۆجچڭهرنه کي ک :ائتيوم قېسن تئمي من هايد
تئمکتا اشگه سسي ائشيتمه او . ېشئرينکينده اوجارڭ سسيڭ سني. ېرئیهانگ

 برک ېک کي،سسي موناغکره فيکيرلشسهدیکئائش ڭي سسڭسنيدیک، 
اویانېندا .آر او داق سنده قورق،چااۏ . اولور دق خيلي  کۆچۆحکمنیڭ ولقاول

  .  ييرم ميزان ائتم  قهڭسېوار/ڭماس ک من ماتا،ۏ اڭ شي اسنیڭ
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  ز هانگوردو،ې اککي آغب آززاد برک آرتې وار کۆچۆکي،  راقاتاۏ ایاشگه - 
  .باستې کؤتۆرديسس جنگلي 

 Azəri türkcəsində: 
   Şir eşşəyin səsini eşidən kimi öz- özünə dedi: 

- elə bilirdim ki, mənim səsəmdən gur səs yoxdu. 
Gör bunun səsə belə olanda, özü nə qüvvədə olar? 
Şir bu fikirlə geri qayıtmaq istədi. Birdən eşşəklə qabaqlaşdı. 
Şir eşşək görməmişdi deyə, ona təəccüblə baxırdı. Özü də bir 
az ürəyinə qorxu düşmüşdü. Eşşək də qorxudan tir-tir əsirdi.  

Şir onun əsdiyini görüb dedi: 
  - ey qüvvətli heyvan, nə ücün əsirsən, yoxsa qorxursan? 
 Xələc Türkcəsində: 
  Şēr äşgäή säsîή ēşitmä´çä öz- öz´iyä haydı: 

- onağı bil´lärtim ki,mänim säsimdä azzad,yoğun säs yoq´ār.  
kör muıή säsi monağı olduq´ıya , özü nä´bǟr quvatluġ olur? 
  Şēr bu fikirlä hişädi hağa holunupa´ġa, bidä äşgä´ka tuş kaldi      
bilä yüzbäyüz oldılar . 
  Şēr tēmikä ta äşgä körmädik ärti, una mǟ´nlä vaqatır,özüniή   
 däq bī haz canıya qorqu tüşmüşärti. Äşgä däq qorquda titir – 
 titir çäkär´ärti. Şēr unıή titirämäsîή  körmüş haydı: 
  - äy quvatlıġ heyvān , nä´sǟkä onağı titirorıή, omağa sän  

    qorqorıyn?  
  :ېچه اؤز اؤزيئه هايدائشيتمهڭ سسڭ يشئر اشكه    
  ڭ آر، كؤر مونيقیكي، منيم سسيمده آزاد و يوغون سس لرتيم ناغې بيلاۏ  - 
   اولور؟ࢥلور قووات  نبهۆ ،اؤزئ اولدوقمناغېسسي  

ز یۆ که توش کلدي بیله اشگهبيده، اقْدي هاغا هولونوپاشئر بو فيكيرله هيشه  
  .یۆز اۏلدوالربه 
 ب  دقڭنيۆ  اؤزتیر،له  واقار رتي، اونا معنديك اتا اشگه كؤرمهكهشئر تئمي  

    .يأرتچكر  ه دق قورقودا تيتير تيتيرگ، اشۆش أرتيتۆشمهاز جانيئه قورقو 
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   :ېش هايدمۆ  كؤر ه سڭمتيتيرهڭ شئر اوني  
  ؟ریڭ سن قورقاقْڭ؟ اۏما تيتيرورياۏناغېكه سه حيوان،نهوࢥ اي قوواتل-  
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Azəri türkcəsində: 
Eşşək söz tapa bilmirdi ki nə desin.Tülkü  böyründə gizlən  

-mşdi.Gördü işlərin üstü açılsa, şir hər ikisini parçalayacaq. 
Odur ki, dädi: 
  - şir qardaş ,sən yer üzündəki heyvanların qüvvətlisi, böyüyü 
sən, bu da yer altındakı heyvanların. Bu dünyaya bələd deyil 
deyə, məni özünə bələdçi götürüb. 
    Qaldı onun əsməyinə, o qorxusundan deyil, qəzəbindəndir. 
O qəzəblənib  ki, bu kimdi ki, mənim qabağıma çıxıb? 

istəyir səni parçalasın, amma yazığı gəlir. 
Xələc Türkcəsində: 

Äşgä söz bulu-bilmäz ärti ki näsǟ hayığa. Tülkü yanı´ça  
 kēşinmişdi. 
   Tülkü kördi îşläriή üstü haçılupağa “ yükü purtulir”, şēr här  
 äkkisiή däq yirtär.ular ki, haydı: 
 - Şēr lāla ,sän yēr yüzü´cäki, heyvānlarıή quvatluğu vä  
bidikirsäή bu daq yer astı´çakı, heyvānlarıή. budünya´qa   
bäläd daġ´ār,una körä mäni öz´iyä bälädçi şamış. 
unıή titirämäsi ,qorqusun´da daġ´ār, bälki qēyzindä vä qäzäbin 
dä´ri.  
  U qäzäblänmiş ki, bu kim´är ki,mänim öngümä hünmüş´är? 
hişeyyor säni palligä āmma ḫēfliki vä rähmi käliyor. 

  .ميشديچا  كئشينې يانۆلکۆت. سه هايغا كي، نهېآرت     اشگه سؤز بولماز
  شئر هر اۏ چا،»یر پورتولیۆکۆ «اقْپالوې  هاچۆستۆ اڭلريش ايكؤرد    تۆلکۆ 

  :ېكي، هايد اوالر.  دق  ييرترڭساككي
  ،ڭيرسه واتلوغو و بيديكي قڭالريكي حيوانیۆزۆچه شئر الال، سن يئر -  

اؤزيئه  آر، اونا كؤره منيࢥبو دونياقا بلد دا. ڭالري حيوان،چاكيېبو داق يئر آست
بينده  غیظ و غضآر،بلكيࢥورقوسوندا داسي،قمه تيتيرهیڭاون.شېبلدچي شام

   ؟ أرشينمۆ مه هۆ اؤنگ منيم ر كي،كي، بو كيمهلنميش او غضب.ري
  .يورگه،آمما خئفليکي و رحمي كليييور سني پالليهيش
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Azəri türkcəsində: 
    Tülkü bu sözləri deyib, eşşəyə göz vurdu ki, indi özünü 
toxdat. 
    Şir tülküdən bu sözləri eşidən kimi irəli yeriyib eşşəyə təzim 
elədi, onda üzr istədi ki, bağışla, tanımaməşam. 
    Eşşək anladı  ki, şir bunu qüvvətli heyvan bilib qorxmuşdur. 
Odur ki, bir az ürəklənib, soruşdu: 

- de görüm, sən mənə qulluq eləmək istəyisən, ya yox? 
    Şir dedi: 

- bəli , elə mən də gəlmişəm sənə qulluq eləyəm. 
Xələc Türkcəsində: 
   Tülkü bu sözläri haymış, äşgä´kä köz ētdi ki, tēmi sän bi haz  
özīήi yiğiştiri.  
    Şēr tülkü´dä bu sözläri ēşit´mäzäkän ilgär käldi,äşgä´kä  
tǟ´zim ētmiş, unda üzür hişädi ki , bağışl´ey tanımadıqam  
säni. 
   Äşgä aŋgladı ki, şēr unu quvatlıġ heyvān bilmiş qorqmuşartı.  
u lar ki, bī haz öziyä cürgät vērdi o ça soruştu: 
 - hayı kȫm/kördüm, sän mänä qulluq ētmäk hişiyorıή ya na? 
   Şēr haydı: 
  - bäli ki hişorum , āna män kälmişäm sänä qulluq ētigäm. 

   هاز بكه كؤز ائتدي كي، تئمي سن ش، اشگهېتۆلکۆ بو سؤزلري هايم    
  .ي ييغيشتيريڭاؤزي 

 ائتمیش كه تعظيم اشگه کلدي،زه كن ايلگرده بو سؤزلري ائشيتمهتۆلکۆشئر   
  .ماديقام سنيېتانېشلئی من دي كي، باغاوندا عذر هيشه

     آرتي،شې حيوان بيلميش قورقموࢥ قوواتلشئر اونو  كي،ېاشگه آنگالد     
  : سوروشتو وئردي اۏچارگتۆج اؤزیئه  هازبكي،  اوالر

   يا نا؟ڭيورويي،سن منه قوللوق ائتمك هيش)مۆ كؤرد( کؤمې  هاي-  
  :ې شئر هايد   
  .،آنا من كلميشم سنه قوللوق ائتيگم کي هیشروم بلي-  
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Azəri türkcəsində: 
Eşşək dedi: 

 - yaxşı bu gündən səni özümə nökər götürdüm. 
 Ancaq nəbadə mənim işimə qarışıb, sözümdən çıxasan, onda 
dərinə saman təpərəm ha! 
  Şir yenə baş əyib söz verdi ki, ölənəcən ona qulluq edəcək. 
Həmən gündən şir, eşşək və tülkü üçü də bir yerdə gəzib 
dolandılar. 
  Şir qurddan – quşdan tapıb gətirirdi, yağlı yerindən də 
tülküyə verirdi. 
  Eşşək də otdan – alaqdan yeyib dolanırdı. 
Xələc Türkcəsində: 

Äşgä haydı: 
  - havul´ar, män bēyin´dä säni özümä nökär ētorum. āmma 
o´mağa mänim îşimä qarışmış sözümdä hü´näkägäή,u vaḫt  
täriήyä şişir täpäm a! 
   Şēr händä boş äymiş söz vērdi ki,hölgür´käta una qulluq  
ētsä käräk.āna u kündä şēr-o, äşgä-yu tülkü üçü däq bilä bī 
yer´çä käzärärtilär-o tolqan´nartılar . 
   Şēr bēri´dä ,quşda şikār ētmiş kälīr ärti, yağlıġ yērindä tülkü  
kä vērr ärti.  
   Äşgä däq otda  yüncuğada yēmiş tolqan´nartı. 

  :ېاشگه هايد
 ايشيمه     ماغا منيم اۏ آمما . مرومه نؤكر ائتۆ آر، من بئيين ده سني اؤز هاوول- 
شئر هنده !.م آ  شيشير تپهڭه، او واخت ترڭيگهنكهۆ مده هۆ ش سؤزېشمېقار 
آنا او . کكره  اونا قوللوق ائتسه تاهؤلگۆرکهكي، ش ايميش سؤز وئردي ب
-لقان تلر و  رأرتي ه يئرچه كز ببیله  دق ۆچۆاتۆلکۆ،و ی اشگه و-نده شئرۆ ك

  .نارتېالر
   تۆلکۆ که        يئرينده لوࢥي، ياغارتر  شيكار ائتميش كل،دا قوش-شئر بئري ده    

  . رتيأوئرر     
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  .تينجوغادا  يئميش تولقاننار یۆ  -اۏتدااشكه دق 
Azəri türkcəsində: 
   Günlərin birində yenə meşədə gedirdilər, yolları bir dağ 
çayının kənarından düşdü. 
  Eşşək bərk susamışdı, çaya enib su içmək istəyirdi. Birdən 
ayağı sürüçüb suya düşdü, ha çapaladı çıxa bilmədi. 
   Su eşşəyi axıtdı. 
Eşşək gördü ki, boğulur, başladı  anqırmağa. Şir eşşəyin 
axdığını görüb Özünü çaya atdı, bir dəqiqədə onu sudan 
çıxartdı kənara. 
   Eşşək qorxudan tir-tir əsirdi, azca qalmışdı ki, boğulub 
ölsün. 
 Xələc Türkcəsində: 
    Künläriή bīsi´çä händä cängäl´çä varrattılar ki, yolları tağça  
bī çay qırağında tüştü. Äşgä säḫ suvsuzmuştu, çay´qa ēnmiş  
hişir´ärti suv içigä, bīdä hadaqı sidirindi suvqa tüştü.  
hay qivrildi,täğälla ētdi āmma suv´da hünä-bilmädi.suv äşgäy  
 āşırdı yiqdi.  
   Äşgä kördü ki, boğulur, bäna şädi hangurqalı.Şēr äşgäή  
yiqilmäsîή kördi .özīή çay´qa yükdü/ hatdı, bī däqiqä´çä unu  
suv´da taşqar hîdi/sürdü. 
   Äşgä qorqu´da titir-titir çäkär ärti, haccuq qalmışdı ki,  
boğulupaġa. 

   ی چابتاغ چا یلالرې  الركي، آرتېچه وارر چه هنده جنگلسيبڭ لرينؤك    
سوو يرأرتي قا ائنميش هيشیه سخ سووسوزموشتو،چاگ اش.تۆشتۆدا راغېنقې

 قيوريلدي تقال ائتدي یها. سووقاتۆشتۆ  سيديريندي ېهاداق ايچيگه، بيده
  . ييقديېردېآش يسوو اشگه.دي بيلمهامما سوودا هۆنه

  .ېالق هانگور ديأغولور، بناش  كي، بۆاشگه كؤرد     
   دقيقه ، ب)ېهاتد(یۆکدۆقا ی چاڭاؤز. يرد كؤڭس ييقيلمهیڭ شئر اشگه    

  . هيديتاشقار چه اونو سوودا 
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  .اقْوپا كي،بوغولېشدېوق قالمججرتي،هاأ تيتير چكر -اشگه قورقودا تيتير   
Azəri türkcəsində: 
Şir eşşəyin titrədiyini görüb dedi: 
  - niyə əsirsən? 
Eşşək dedi: 
  - sən elə bilirdin ki, mən boğuluram, məgər uşaq idim ki, 
boğulam. 
Mən çimmək istəyirdim, sən qoymadın, odur ki, acığım tutub. 
Şir elə bildi ki, doğrudan da eşşək çimmək istəyirmiş, 
o mane olub, öz səhvini başa düşüb fikirləşdi ki, bir də belə bir 
iş tutsa yəqin ki , eşşək onu parçalayacaq. 
Xələc Türkcəsində: 
   Şēr äşgäή titirämäsîή körmiş haydı: 
  - nätäy titirorıή? 
   Äşgä haydı: 
  - Sän unağı aŋgladıή ki, män boğuluyorum, mägär kālam ki,  
boğulupaġam.män hişir´ärtim çimigäm, sän qomadıή, u lar ki,  
säniή äliήdä zäriqmiş ġeyzläniyorum. 
    Şēr onağı bildi ki, hidikdä däq äşgä çimmäk hişirämiş ,u 
mānā olmuş, öz gunah vä sōçīή boşqa tüşmüş fikirläşdi ki,  
bīdäq munağı bī īş pişāmäd ētigä  hätmän , äşgä unu pallasa 
(yirtsä) käräk. 

  :ېش هايديكؤرمڭ س تيتيره مهیڭشئر اشگه  
  ڭ؟وريي تيتير نته-  

  :ې اشگه هايد   
 .ماقْ كي، من بوغولويوروم، مگر كاالم كي، بوغولوپاڭآنگالدياۏناغې  سن - 

  ميش ريقهز سنیڭ الیڭده ، اوالركي، ڭمادي گم، سن قرتيم چيميأر يمن هيش
  .یروم غیظ که کلي

  ميش، او مانع أر ي بيلدي كي، هيديك ده اشگه چيممك هيشاۏناغې   شئر  
   دق بش فيكيرلشدي كي، ۆ شمۆ  بوشقا تڭچ سسې و اهگن، اؤز اۏلموش
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  .ک كره)ییرتسه(، اشگه اونو پالالسانگه حتمش پيشامد ائتي اب ېموناغ
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Azəri türkcəsində: 
  Odur ki, yavaş –yavaş aralanıb başladı qaçmağa. 
  Elə eşşək də  bunu istəyirdi, çünki işin üstü açılsa pis 
olacaqdı. 
    Şir bir az uzaqlaşandan sonra eşşək tülküyə dedi: 

- gün gələcək kələyin üstü açılacaq.  
Onda dərimizi boğazımızdan çıxardarlar. Yaxşısı bu dur 
ayrılıb hərəmiz bir tərəfdə başımızı girləyək. 
Hər ikisi bu təklifə razı oldu. Eşşək kəndə qayıtdı, tülkü 
meşəyə. 
Xələc Türkcəsində: 
  U lar ki, balla –balla haralanmış äl qodu qaçaq´qa .āna äşgä  
däq munu hişir ärti, çün ägar īşiή üstü haçılsa ḫeyli pīs –o    
nabār ollartı. 
   Şēr bī haz yıraq´laşadıqında sörä äşgä tülkükä haydı: 
   - kün çalığa hēläyn üstü haçılur. O çaġlan tärimizi boğzumız 
-da suvalar.yeytär ki,hadrunupaġaq här bīrimiz  bī yança/ 
täräfçä boşumuzu qaşīgäk kök nä kül töksäk käräk boşumızqa. 
    Här äkkisi bu täklif´kä razı oldu. Äşgä baluqqa holundu,   
Tülkü däq cängäl´kä. 

 هيشير ه دق مونوگآنا اش. ش ال قودو قاچاققاېالال هاراالنم ب-الركي، بالال او   
  .  ېتر اولال و نابار ی پساشیڭ اۆستۆ هاچېلسا خئیلۆنکي اگر أرتي، چ-

  :تۆلکۆ که هایدې ه گسؤره اشیېراقالشدېقېندا  هاز  بشئر     
   تريميزي بوغزوموزدا الن اۏ چاࢥ، » اۆستۆ هاچېلورڭيحئلهېغا چالکۆن  «-  
  بشوموزو    چه طرف/ يانچابق هر بيريميز قْايئيتر كي، هادرونوپا. وواالرس 
  . بشوموزقاككرهتؤكسك کۆل  نه ک كؤ گکقاش 
   دق ۆبکۆاشگه بالوققا هولوندو، ت. ې اۏلدوكه راض  هر اككي سي بو تكليف   

  .كهجنگل
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