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  مبایرا قارا

  آغداشلی .م .ع

 

ین  ییندن ھر شئی کئچیردی، بلکه بیرگون آنام اؤلدو؟ چتین آنالردا آنا سیغیناجاغی تاپا بیلمه اوره 

خوصوصیله بایرام گونلرینده . لرله شاھیدی اولموشدو اوشاقالرین سارسیلدیغینـین دفه

وغونا جمعی بئش یاشی اولد. سؤزونو چوخ ائشیتمیشدی» دیر یازیقالرین قارا بایرامی«

دن  جه سویوق دیمه عادی. نئچه آنانـین قارا تورپاق آلتـینا گئتدییینی گؤرموشدو - باخمایاراق نئچه

ستلجم اوالنـین، سیل توتانـین، یاخود اوشاق اوسته اؤلن آناالرین سایـی ان آزی ایگیرمی نفره 

سؤکولمز بیر  -ی سؤکولرنین بیرینده دان یئر لری پاییزین اوزون گئجه. یاخشی یادیندادیر. چاتـیردی

  :یوخو گؤردو

: ییب دئدی سینی تاققیلداداراق آناسینـی سسله نین شیشه لری پاکیزه خاال کیچیک پئنجره«

وایـیش . »سه تئز اول رحیمه اوشاق اوسته اؤلوب، آروادالرین ھامیسی گئدیر، سن ده گلیرسن«

آناسی . لیب آغالماغا باشالدییوخودان دیک آتـی, سؤزونو ائشیتمک ھمن» اوشاق اوسته اؤلوب«

نـین دیری اولدوغونا ھله ده اینانمایان  آناسی. اونو باغرینا باسیب گؤزونون یاشینـی سیلدی

رک دیری اولدوغوندان  بوغازیندا و دؤشونده گزدیره - گؤزونده، بویون -وایـیش الینی اونون اوز

  .اسینا سیغیندیر آن آرخایـین اولوب، آز قاال اریییب جانـینا ھوپاجاق قده

» ننه یامانـی«نین اوغلو ایبیشه  لیک رحیمه اون گون اوندان سونرا توحیدین رحمت -بئش

  :دئدیگینی آناسینا دانـیشاندا آناسی اونا تاپشیراراق

سودومو سنه حاالل . نابا، نابا، ائله سؤزلر آغزیندان چیخا، آناسیز اوشاغین قلبی سینـیق اوالر« -

  .دیدئمیش. »رم مه ائله

یوخو آپارمامیش موختلیف فیکیرلرله    وایـیش یئرینه گیریب آناسینـین ایستی قوینوندا یاتاندا ھله

دیلیم قوروسون، ائه کاش آنام منی , یوخ. …بلکه منیم ده آنام بیزی دوغاندا«: به یاخا اولوردو ال

کی، آناما ھئچ زاد  اوندا بس آنامین باالسی کیم اوالردی، ھه؟ آلالھا شوکور. …اصلن دوغمایایدی

  .»سین بیر ده دوغا مه آلاله ائله. اولمایـیب

سیندان اونون ھیجان کئچیرتدییینی دویور و  نین چیرپینتـی آناسی ایسه قوینونداکی وایـیش قلبی

یینه چکیر و  بوغازینـی سیغالالیـیر، الینی کوره -پامبیقدان دا یومشاق اوالن الیله اوشاغین بویون

او ایل یـئددی یاشینا چاتمیش . یرک اونا سونسوز ذؤوق آشیالیـیردی سؤیکه اوزونو اوزونه

آخی اوشاقالر او یاشا چاتدیقدان سونرا ایلده بیر . وایـیشی دا آتاسی اؤزو ایله شھره آپاراجاقدی

لری یاخود دا بؤیوک قارداشالری ایله  دؤرد گون قاالندا آتاالری، عمی -دفه، نؤوروز بایرامینا اوچ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


اؤزوندن بؤیوک قارداشی کئچن ایل شھره گئتمیشدی و شھرین نه اولدوغونو . گئدیردیلر شھره

ّا ناغیلالردا دئییلدییینی ده اؤز . وایـیشا شھردن آغیز دولوسو دانـیشمیشدی. بیلیردی حت

. روحییه یاراتمیشدی -له وایـیشدا شھره نیسبت باشقا بیر احوال گؤردوکلرینه قاتـیب دئمک

آخی . یدی ده وایـیش اینانمایاجاقدی سه پیسله. میشدی مه سه ده پیسله و گلمهحامامدان خوش

  سودان کیمین آجیغی گلر؟

. بایراما دوز اون یئددی گون قالمیش وعده یـئلی اسن گوندن اعتیبارن گونلری سایماغا باشالدی

بو ایلکی بایرام . جکدیلر یه ایکی گون قاالندا شھره گئده نـین دئدییینه گؤره، آخیر چرشنبه آتاسی

  .یه دوشوردو شنبه

آناسی . نی زورال دا اولسا سحره چیخارتدی نھایت سود گونو گلیب چاتدی و وایـیش بو گئجه

ّل . دان یوخودان آیـیلدی یینین باشیندان توتان خفیف بیر سانجی خوروزون ایلک بانـیندا اوره او

رین یوخو، بلکه ده شھر یوخوسو اوشاغین دوداغی خفیفجه قاچیر و شی. وایـیشا باش چکدی

سانجی خفیف ده اولسا . طه چیخدی یورغانـی اوشاغین اوستونده برکیدیب حیه. گؤروردو

کیشینی اویادیب ماجرانـی دئمک . گونو اولدوغونو یقین ائدیب فیکیره گئتدی آی. آزالمیردی

یینین  مادی، اورهاوشاغا قیی. سی یادینا دوشدو بیردن وایـیشین شھره گئتمک ھوه. دی ایسته

ھر . نھایت دان یـئری سؤکولنده کیشینی اویاتدی. باشینـی بیر آز اوووشدوروب، یاتاغا اوزاندی

الکین . قورتارماز وایـیش دیک آتـیلدی -ناماز قورتارار. ایکیسی دستماز آلیب ناماز قیلدیالر

ی نامازدان سونرا یاغدان، آناس. نـین ائودن چیخمادیغینـی گؤروب اؤزونو یاتمیشلیغا ووردو آتاسی

 -بایرام آیـین. ده یـئرلشدیریردی پئندیردن، یومورتادان و ساتـیالسی نه وار ایدیسه ایکی وئدره

ین آنا  وایـیشین اویاق اولدوغونو بیلمه. اویونونا الزیم اوالن تورباالری دا خورجونون گؤزونه قویدو

کی  او، ھمیشه. ده یاتمیشلیغا وورموشدو وایـیش اؤزونو ھله. اونون باشینـین اوستونه گلدی

. ییردی بوغازیندا دویماق، ھم ده سیناماق ایسته -نـین اللرینین حرارتینی بویون کیمی ھم آناسی

اونون بو . ییرلر کی کیمی باشینـی آلداتماق ایسته یعنی کی، اونو شھره آپاریرالر، یوخسا، ایلده

  :اچاندان ھاچانا گؤزلرینی آچاندا اوزوندن اؤپوب دئدیتدبیری آناسینـین گؤزوندن یایـینمادی و ھ

  خبیث اویاقمیشسان کی؟ -

  م منسیز شھره گئده بیلر؟ ھه، ائله بیلیرسیز دده -

  :آناسی بویونو اوخشادی

  . ه ه سن ده ماشالال سن اؤزون کیشی -

  !شھردن سنه یایلیق آالجاغام دا.  ه ه ه به نه -

. اوزونو یودو -ال. دئیه وایـیشی یـئریندن قالدیردی -»باالمین کیشی بویونا آناسی قوربان«آرواد 

  :پالتارینـی گئییندیردی و ارینه دؤندو
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  .شالوار آالرسان -اوشاغین اؤز اینینه پئنجک -

وایـیش . دی یینین باشیندان بو دفه داھا گوجلو توتان سانجینـی گیزلی ساخالیا بیلمه اوره

  :آتاسیندان قاباق دیللندی

  سنه نه اولدو آنا؟ -

  :نین ده سوآل دولو باخیشالرینا جاواب اوالراق کسکین ایفاده ایله دئدی آرواد کیشی

  .منه ھئچ نه اولمایـیب -

  :رک آرتـیردی گونو اولدوغونو بیلدیره یه آی سونرا کیشی

  .اغـیرار، سیزلیک بیر ایش یوخدورنـی چ بؤیوشو یولالیارام، زولئیخا باجی. سیز یوبانمایـین -

حئیوانا باخماقدان باشقا بوتون ایشلری  - مال. دوغرودان دا اونالرلیق ھئچ بیر ایش یوخ ایدی

چونکی الزیم اوالن . سی داھا دا اووسانایا دوشوردو نین شھره گئتمه جکدی و کیشی آروادالر گؤره

  .کدیج نی آلیب گتیره کؤک و ساییره دارچین، زنجفیل، ساری

چیخماز  -لینی و گیالندووو کئچدیلر و گونش چیخار اونالر بئش اون نفرلیک یوال دوشوب یـئکه

ال  آغا اونا زارافات وایـیشین بیرینجی دفه شھره گئتدییینی بیلن گول. پوچئت یولونا یـئتیشدیلر

  :یاناشدی

 -یوخسا دوشر. دیر لی ن آدام آغزینا سوموک گؤتورمه شھره بیرینجی دفه گئد.  ه ه بیلیرسن ده -

  !دوشمزی اوالر

  :رک دئدی آغا ایضاح ائده گول. دوشمزین معناسینـی بیلمیردی - وایـیش دوشر

  !یعنی کی، بیر داھا شھره گله بیلمزسن -

 -دئیه اؤز - »رم نه وار کی، آغزیما سوموک ده گؤتوره«. دن چتین ایدی بو، وایـیش اوچون ھر نه

سیز  و ھارادان تاپاجاق و ھاچان آغزینا آالجاق سوآلالری جاوابالکین سوموی. اؤزونه دوشوندو

. آغایا باخیردی ھردن سوآل دولو باخیشالرال گول. آتاسیندان سوروشماغا دا اوزو گلمیردی. ایدی

  .آغا ایسه اؤزونو اویانا قویموردو گول

آتاسی ایله وایـیش . ین آدامالری گؤروب ساخالدی نمین ماشینـی یول اوستونده ماشین گؤزله

ماشین یاریم ساعآتدان سونرا گیالن قاراجیندا دایاندی و سرنیشینلر . گوجنن ماشینا سوخولدو

یا اوخشار سسله  آغا اونالردان آیریالرکن پیچیلتـی گول. سی بیر طرفه یولالندیالر ائنیب ھره

  :وایـیشا دئدی

  .گؤتورموشدو رم کی، وایـیش آغزینا سوموک یا دئیه ناراحات اولما، من ھامی -

وایـیش دریندن نفس آلیب آرخایـینالشدی و گؤزلریندن ساچان اوشاق گولوشو ایله ممنون 

  .اولدوغونو بیلدیردی
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ّل یاغی، پئندیری و یومورتاالری موشتری اولدوقالری باققاال وئریب  حامامینا » ناغی«ھر شئیدن او

. لره فیته و قتوه وئریلیردی لره و کیشیلره، گنج اون دؤرد یاشیندان بؤیوک یـئنی یـئتمه. گئتدیلر

داھا چوخ سابین کؤپویونه اوخشایان چیرکاب . بوخار آدامی بوغوردو. سویونوب ایچری کئچدیلر

دیر و کیمین کیمه نه دئدییینی آوارماق  ی صدا تؤره- سسلر کونبزده عکس. قانووچاالردان آخیردی

دئدی و اؤزو  -»ه سوروشوب یـیخیلمایاسانگؤزل«رک  آتاسی وایـیشا خبردارلیق ائده. اولموردو

وایـیش ایچینی . یه گیردیکدن سونرا اونو دا قالدیریب آز قاال یاندیراجاق ایستی سویا سالدی خزینه

  .سینـی گوجله آلدی چکدی و قیشقیرماسینـین قارشی

ال باقق. دیلر پئندیری وئردیکلری باققاال موراجیعت ائله -حامامدان چیخدیقدان سونرا یاغ

  :اون تومن پول وئریب آرتـیردی - دئیه بئش -»حئسابالماغا واختـیم یوخدور«

  .اورتا چاغی حئسابالشاریق گینه الزیمسا پول وئریم؟ گئدین آالجاغینـیزی آلین، گون -

آتاسی . ـا گئتدیلر»تزه مئیدان«. شالوار آلماق ایدی -گیلین ایکینجی ایشی پئنجک وایـیش

  :رک دئدی دهیا موراجیعت ائ ساتـیجی

  شالوارین وار؟ -اوشاغین اینینه پئنجک -

آخی . قیجیقالندیرسا دا سسینی چیخارتمادی, رلر اوشاق سؤزو وایـیشی بیر آز نئجه دئیه

بیر ده کی، اونون اصل . سیله یـئتیریردی نـین واسیطه آتاسینا اعتیراضینـی ھمیشه آناسی

سینلر، یالنـیز  قوی اونو اوشاق حئساب ائله. شالوار گئیمک ایدی -مقصدی اجرلی پئنجک

دئیه  -»مالی نه اولسون؟«ساتـیجی . سی کیفایت ائدیردی کیشی دئمه نـین اونا آناسی

  :سوروشدوقدا، آتاسی دئدی

  .میلی فاسنییه - میل. نه اوالجاق -

. شالوار گتیریب بیر باشی زورال وایـیشین اینینه گئیدیردی - ساتـیجی رفدن بیر دست پئنجک

بؤیوک پئنجک وایـیشین دیزلریندن ده بیر آنجاق اوندان . یین کیچیک اولدوغونو اؤزو ده بیلدی پئنجه

  :یا دئدی یین قولالرینـی اوچ دفه قاتالیـیب ساتـیجی آتاسی پئنجه. آز آشاغی دوشوردو

  .گلن ایل اینینه دوز قاالر… ه ه جک ده نه عئیبی وار، اوشاق بؤیویه -

ساتـیجی . یلدیردییینی ب جه یه یی گئیمه لرینی اویناداراق بو بویدا پئنجه الکین وایـیش چییین

یی اوشاغین اینینه گوجله کئچیریب  لی پئنجه سین دئیه کیچیک نومره نی ایتیرمه ایسه موشتری

  .بویانـینـی دارتماقال ھر تؤرله اولورسا اونالرا سوخوشدوردو -اویان

  .سینی توربایا قویوب قولتوغونا ووردو شالواری گئییب کؤھنه -وایـیش ائله اورداجا اجرلی پئنجک

ّه شام،  - دن و بیرآز دا بایرام آیـین چؤله  -کیشی ائوه الزیم اوالن قنددن، چایدان، چیت اویونو و البت

آلیب، . چیرت، اولدوزو فیشنگ و س-تاراققا، چیرت جاوان بوداغی، بیر ده کی، وایـیشا توپ ھمیشه

  .خورجونون گؤزلرینه دولدوردو و نمین ماشینـینا اوتوروب یوال دوشدولر
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جه سیسقا یاغیش  کندین اؤزونده. لی ایدیلر ر گیالندوودا ائنیب قاالن یولو پییادا گئتمهاونال

ّه. باشالدی یه چاتاندا  لی یـئکه. جه اومید یـئری قالمیردی ھاوا ائله توتولموشدو کی، آچاجاغینا ذر

ایـیر و ھر نـین ایچینده فیرچیلد قابی وایـیشین آیاقالری قالوش آیاق. تامامیله ایسالنمیشدیالر

نـین  یین اوزو ایله آستاری پئنجه. آددیم آتاندا پالچیق قاریشیق سو آز قاال صیفتینه چیرپیلیردی

لرینه یـیغیشمیش و ایچی دولو توربا  زی پاراالری قوپوب، قاباق جؤنگه آراسینا قویولموش سییه

لی  کیمی یـئریمه کیمی ھر آددیم آتاندا دیزلرینه دییر و وایـیش ایسه دند وورولموش جؤنگه

  .بوغازینـی تامام بویامیشدی -نین رنگی اوشاغین بویون ایسالنمیش فاسنییه. اولوردو

بی  گؤیچک بی. یه ایده کره اوددوروردو  زولئیخا کؤرپه. اوچ نفر آرواد وار ایدی - ائولرینده ایکی

  .لری ساغیردی، آناسی ایسه یـئرین ایچینده اوزانمیشدی اینک

نانـین سولغون دوداقالری قاچدی و بوساغادا دایانان، پاپاغی بوغازینا کئچن و ھله وایـیشی گؤرن آ

لنن و کؤرپه قوزو نیگرانچیلیغی کئچیرن وایـیشین آز قاال  باشیندان سو سوزمه - ده اوست

بیردن پاپاغینی چیخاریب . لشدی یی بیر آز ساکیت چیرپیناراق کؤکسونو دلیب چیخاجاق اوره

. دی دو و سویوقدان گؤیرمیش دوداقالرینـی اونون سولغون یاناقالرینا سؤیکهآناسینا طرف شوتو

: او دویغوسونون نه اولدوغونو دوز قیرخ ایل سونرا آیدینالشدیرا بیلدی. ییندن بیر دویغو کئچدی اوره

ّتین اؤزو ده آداما یاپیشماز آنا اولمایاندان سونرا شھر نه«   .»دی، جن

باالسینـین ایسالنمیش . ل فارغ اولموش آنا قالخیب اوتوردوجمعی ایکی ساعآت بوندان اوّ 

. یاش پالتاری سیخیب کورسو آلتـیندان تندیره آسالدی. پالتارینـی اینیندن چیخاریب دییشدی

سی وایـیشا  بی بی. گؤزونو سیلیب قوروتدو -اوشاغی اؤز یانـیندا یاتـیردیب، یایلیغی ایله اوز

بی قوربان، جیققیلی باجین اولوب ائی، اؤزو ده الپ  بی«ن یاخینالشیب کؤنلونو آلماق اوچو

  :وایـیش سون درجه کسکین بیر ایفاده ایله جاواب وئردی. ، دئدی»قاغاسینا اوخشایـیر

  !یم، نه قاغا نه باجی ایستی -

سین دئیه بیر باشی ایشاره ایله   زولئیخا خاال اؤزونه مخصوص ایفاده ایله و وایـیش باشا دوشمه

  :دئدی

  .نین خوروشون چکیر گؤزو گؤتورمور، کؤرپه -

بیر ده آناسی بیلیردی کی، او بو سؤزو یالنـیز آناسینـی ایتیرمک احتیمالیندان , آمما بیر وایـیش

  .دھشتلی بیر کابوسدان چوخ قورخدوغوندان دئییر

بیشیریلن . آرواد ھله ده قان ایتیریردی. نیلن کیمی اولمادی سی گون آنانـین وضعییتی گؤزله ائرته

ّل . قویماق و خشیلدن ده یـئیه بیلمیردی آمما بوتون بونالرا باخمایاراق ھله زولئیخا خاال گلمزدن او

ّا وایـیش ناراحات اولماسین دئیه  چؤره - یـئریندن دوردو، اوشاقالرینـین چای یینی حاضیرالدی و حت

سونرا کورسونون آلتـیندا تندیره . دیایکی تیکه یـئ -آپارماز بیر -یی آپارار اونونال بیرلیکده، اوره
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شالواری چیخاریب قیریشیغینـی آچدی و سلیقه ایله بوکوب بایرام گونو  - آسالنمیش پئنجک

  …گئیمک اوچون بوقچایا قویدو

گئدیشی وایـیشی سون درجه نیگران  -ی عادی گلیش-اوچ گون عرضینده آروادالرین غیر -ایکی

دوشونن زولئیخا خاال و سود گونوندن اعتیبارن سحردن آنانـین گرگین وضعیتینی . ائتمیشدی

یه دوشمک احتیمالینـی  نین چیله بی کؤرپه آخشاما کیمی وایـیش گیلده اوالن گؤیچک بی

ا دوعالیقلی اوالن آروادالرین بئله قیچینـین آراسیندان  ّ اونوداراق اونو ائوه گلنلرین آیاغینا آپارمیر و حت

نـین  روحییه ایله زاھی -یه گلنلرین شن احوال دا ائوه، دیمهبئله مقامالر. کئچیرمیردیلر

. سی آلمیشدی داوا مذاکره سویوندان یاخود قیرخیندان دانـیشماغین یـئرینی، اومیدسیز تورکه اون

لنیر و پایـیزدا سیغیرچینالرین  لر بعضن قیزغینالشاراق فکیرلرین چوخلوغو ایله گئنیش بو بحث

ّن بیر ن دیکلری یـئرین الوئریشلی  الکین قونماق ایسته. یه دوغرو شوتویور ؤقطهاوچوشو کیمی معی

لیب، آخیر کی، قونمالی  دن یوکسه سینین یـئنی اولمادیغینـی دویان سیغیرچین دسته

لری کیمی بحثین ده  لوپا گؤیون یاخاسیندان قیریلیب یـئره دوشمه -اولدوقالرینـی دویاراق لوپا

  :لی سورولوردو آیری فیکیرلر ایره -آروادالرین فیکیرلری ھاچاالنـیر و آیریسیز اولدوغونو دویان  نتیجه

  »آلاله درد وئریب، درمان دا وئریب« 

  .»دوعا ساتـیبالر, آروادین قئیدینه قاالن اولمایـیب«

  :رک دئدی سینی دوزگون یـئرینه یـئتیردییین ایضاح ائده زولئیخا خاال اؤز وظیفه

ّل قاینار سو حاضیرالد« اوشاق اولدوقدان سونرا دا باخ او . یم، ھامینـی ائودن چیخارتدیماو

زاددان  -نـین باشی آلتـینا دا الزیم اوالن دمیردن سینه جیزیق چکدیم، زاھی له ائوین دؤوره شیش

  .»!قویموشام

  .»ردی الرا آغچا چوغانـی وئره لیک کالبا ننه، بئله زاھی باخ رحمت«

  .»یوخ، آرواد ھووالیـیب«

دان یاخشی بیلن آنا ایسه آلالھدان بیرجه  رین ھامیسینـی ائشیدن و اؤز وضعیتینی ھامیبونال 

  .ییردی سینی دیله بو بایرامی مھلت وئرمه

، »آلاله شافاسین وئرسین«یینه گلن آروادالر ائودن چیخاندا  بایرامدان بیر گون قاباق آنانـین دیمه

ّه دئسه بیرلری ایله دانـیشاندا ایسه آنانـین ھم گلین  -بیر. یالرجه اینانمیرد لر ده اؤز دئدیکلرینه ذر

یه ده  دئمه» آلاله باغیشالسین، آپارسین«دؤورونو یاشادیغینـی، ھم ده چولپاالرینـی نظره آالراق 

  .دیللری گلمیردی

. بایرام گونو آرتـیق وایـیش گلنلرین ھم سیستئمی، ھم ده یـئریش قایداالری دییشمیشدی

نـین اطرافینـی تامام یاشلی قادینالر  زاھی. اغی گلیر، بیر آیاغی گلمیردیگلنلرین بیر آی

  .ھامی سوم توتوب اوتورموشدو. آلمیشدی
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اوشاقالرین ھامیسینی ائودن . لرینی چکیردی آنا سون آنالرینی یاشایـیر، سون نفس

ّن ائولره اکمیشدیلر چیخارمیشدیالر و بایرام وایـیشین فیکرینی تامامیله . الشماق اوچون معی

ّا بوقچانـی آچیب اجرلی پئنجک الکین . دیلر شالوارینـی گئییندیرمک ایسته -یایـیندیرماق اوچون حت

بی قولتوقالرینـی سؤکسه ده اینینه  گؤیچک بی ر یـیغیلمیشدی کی،  ن پئنجک او قده ش دیهیاغی

  .اولمادی

ی عادی اوالراق دوالنـیر، -ین آنانـین گؤزلری غیر دن باشقا ھئچ بیر حرکت ائده بیلمه قورو نفس

» ینوایـیشیمی گتیر« دیلی اولسایدی اوجادان باغیراراق . سه سوزوردو اطرافی نه اوچون

آخیر کی، اونون . دی الکین دوداقالری خفیفجه ترپندیسه ده ھئچ بیر سس ائشیدیلمه. جکدی دئیه

بی ائودن چیخاراق وایـیشی  گؤیچک بی. لیینین معناسینـی باشا دوشن اولدو ی عادی-بو غیر

ؤپه اونون اوزونو آنانـین دوداقالرینا یاخینالشدیردی و باالسینـی سون دفه اوالراق ا. گتیردی

بیلدیییندن ممنون اولدوغونو و عئینی حالدا بئله حیاتا نیفرت ائتدییینی ایفاده ائدن سیرلی بیر 

  .گولوشله دونیانـی دییشدی

  .نی وایـیشدان گیزلی ساخالیاراق اونو سورعتله ائودن چیخارتدیالر بو فاجیعه

له آغی  یاندیران حوزن -نین کاییناتـی یاخیب بی آخشام چاغی وایـیش ائوه قایـیداندا گؤیچک بی

  :چکدییینی ائشیتدی

  داغالرا باخ داغالرا

  شئه قوندو یارپاقالرا

  آنانـی سوروشساالر

  قاریشدی تورپاقالرا

  .وایـیش ھؤنکورتو ایله آغالماغا باشالدی و اؤز سسی اؤزونو اویاتدی

ایله ساواالنا دوغرو یی  نین اته طبیعتین شیلتاق قوینو خزردن قوپان مئه پارچاالری باغروو داغالری

رینده آغزی مئھه طرف یاتـیب  جوتدن آچیب دوبارایا اؤتوردویو اؤکوزلر قورو تورپاق اوزه. شوتویوردو

سیز ھوجومونا معروض قاالن بیر توراغای قالین تیکان کولونا  قیرغینـین آمان. ییردیلر گؤوشه

ائله بو آنداجا اوغلو قارا . ویوردونی نیشان آالن کرتینجک یـئره دوغرو شوت چییرتکه. سیغینـیردی

بیری مین اولسون، یورولمایاسان آتا، موشتولوغومو وئر، جیققیلی «تدییی قایدایال،  آناسینـین اؤیره

  دئدی» باجیم اولوب
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