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Əw Sbleman bəre əw zi kyrape ömər aqa bu.Tçar əw z 
ba ömər aqa xəjdi, rabu cu nava örəba: bal Həse Dude» buxy- 
lame wi.

İçar nava ərəba talan, tars bu, wəki dbkətan pəj talana və- 
dbgərrandbn. Içar əw Sbleman qocax bu: nave wi dərkət* Içar 
səlqe mire örəba gava zare wana dbgbrjan, dbgotan: „Başban, 
Snleman hat“.

Wəki Sbleman hat wedəre, qizəke nave we Wərdək bu, qi- 
za Həse Dude. Eabu qiza xwə da Sbleminra: Sblemin bu zave 
Həse Dude*

Sala wi wəki təmam bu, zera kyrək bu: içar hatbn oda 
Həse Dude, mazgipi dan, wəki,,, Nave nəvje tə сб dajnan!1*

Jək got:—ölı!
Jək got:—Hysejin!
Hərək zb xwəra navək lekaran*
Həse Dude go:—Sblemin, ty nave kyre xwə bb əşq u dbl 

cb datiui?
Go:—Nave kyre mbn xwəde danjə!
Go: —Cb navi?
Go:—K,ylbk! ı
Dy sale wi wəki təmam bu, zera kyrək zi bu* Disa hatbn 

hərjək navək 1екыы1. Disa Həse Dude zbSblimin parskbr, go:
— Nave kyre xwə cb datinı?
Go: Xwəde dajə, nave wi zi Kərr!
Içar ma wəki kyre wi bun 4—5 sali, içar rabun nava ku- 

eeda gərjan; səre zara şkenandbn* Bave zara hatbn çəm Sblemin, 
şbkjat кыы1, gotbn:

— Həjran, kyre mə ho dəwar ninan, əm garedan, təmbi ba- 
kə kyre xwə, bara lb zare mə nəxan*

Içar ma evare, wəki kyre wi hatbn male, go: — Kyro» wə iro 
səre cənd zara şkandjə?

1. K.YLLKE SBLEMIN
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Go:—Mə səre se car həva şkenandjə!
— Aı go, sBve lexbn. səre nəh-dəh həva zi bbşkenbn*

Shbe kyre wi rabun, kuceda lexBstBn səre nəh-dəh həva zi 
şkenandBi.

Içar һв gypditi hatbn bal şkjat:—Əme han zb gynd barkbn, 
jan əm zb dəAe kyre tə пвкагвп bBkBşinBn.

Sblemin evare xəzure xwəra got:—Əze һагкып!
Içar Həse Dude go:—Səva св bar dBki?
Go:—N̂ əvje tə həla гагупвп# səre nəh-dəh həva şkenandsnə, 

sbvə тәгвп bbVbg. 1ехвп, we roze jək—dydy bbkyzbn, əze lap 
batmiş һвувт.

Rabu zb we dəre barkbr- Çav hatə ömər aqara go:—Zb 
mala Ğrəba barkbr!

ömər aqa rabu, cu peşje: koca wi ani dani nava gynd.
Iça ma salək dydy, Sblemin zbömər aqara go:—Gyndəkbb- 

də, гаһвт teda runem!
Gyndək zera daje, iça ma. Sblemin wəki gynd секвг, teda 

runbşt. Salbk ma, Sblemin mbr. Sblemin ты , idi hərdy kyre wi 
gbhiştbun, bbra bbsəkbnə wedəre, əm ben dora ömər aqa-

Iça qizəki ömər aqa həjə, nave wi Eərişanə. Içar mbştərije 
we qize elbat, malbat, hərca gbrə-gbre öşirəte le rabunə xazgine.

ömər aqa qiza xwə zb jəkira nəda. Iça ömər aqa. wəki 
qiz bbda elbatara, malbat zb ömər aqa bardbkbr, wəki bbda 
malbatara, elbat bar dbkbr* ömər aqa teda ma şaş, qiza xwə 
nəda.

Içar ömər aqa evare zb diwane hat male: dyşbrmiş bu.
Iça zuna wi go: — Xer bə. ömər aqa, wəki ty dyşbrmiş db- 

bi, kəsib we cb bbkbn, awqa mal, zer, zive tə həjə, kəri surije tə 
həjə, bbla kəsib hərə xwə bbxənbqinə*

Içar ömər aqa gotə zbna xwəra:—Xwəde zb məra qizək 
dajə, xwəde ryhe wi nastinə, əz ze xblas bbm, ja xwəde ryhe 
твп bbstınə, qizbk zb mmı xblas ’̂ ə.

Zbna ömər aqa go:—ömər aqa, xwəde zb təra qizbk dajə, 
caxva dəve tə dbgərrə, ty ysa dbvezi, xwəde zb təra aqbl-fəra
sət dajə, qiza xwə bb aqble xwə bbdə mer.

ömər aqa gotə zbna xwə:—Үыа qət aqbl dərbaz nabə, mbş
tərije qize elbat» malbat, hərca gbrə-gbre əşirəte le rabunə xaz- 
gine. Əz qiza xwə zb jəkira nadbm, iça wəki bbdbm elbatara,
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malbat za man bar dakan, wəki badam malbatara, elbat za man 
bar dakan, əz teda mamə şaş, man qiza xwə nəda.

Zane go:—Xwəde za təra aqal dajə, başiııə, caqa əşirat hə- 
јә, malbat, elbat təmam bərəv bakə, binə- Gazi Lakoje bəngza- 
də. Baqdo bakə, bara la dəfe zarrne xinə, fərfur u fınçan 
sər taqama zerr dajnə, jeky wəki fərfur u finçan halda sər zare 
xwə baxwə, hərə mahina Beçan, qəntərə dəvanza nava ela mire 
drəba, nava həft kyre Həse Dude binə, Pərişan ru ba xal u ni
şan ba şərte həlali xwəde, ba şahadi sesad şestuşəş pexəmbəra za 
xwəra dastinə-

ömər aqa go:—Zane, şer ky şerə, ca zanə, ca merə, aqale 
tə za man cetarə.

Gazi kar: ani bat elbat. malbat. wəki gazi elbat, malbat 
kar, api hat, zyrnəci həmin dəfe daxan, iça wana gotan:—ömər 
aoıa, xwəde xerkə, əw ca finçanə tə danjə nava diwane?

Go: —Qəlane Pərişane əv finçanə. jeky əva finçana qawe 
haldə baxwə, hərə mahina Beçan, qənfəre dəva nava həzar həft- 
sad male Ğrəba, ba kyre Həse Dude binə, Perişane ba şərte Һә- 
alja xwəde za xwəra dastinə-

Əw garə-gare maqula wəki we dəre runaştbun, kəsək taqət 
nəfear, finçana qawe disa la orta məjdane ma; dazikava ban -ed- 
vava la finçane danerrin, tarsmiş nədakaran, finçan haldana.

Iça wedəre zana öıuər aqa gotə ömər aqa:—Başinə, Ку~ 
lak, Kərro zi binə, Kyl*>k dabe „əz ramam, nacamə ferreda, ba
şinə, əw zi binə.

Şapd ani hat.
K,ylak Kərro wəki hatan, cadara Pərişane la bər dəre di

wane vəgarti bu, iça KiltksəlamdaPərişan,era. Kylik gotə Kərro: 
—Hərə səlame badə diwane, parskə, əw ca ddwə, ömər aqa, hal
də fjnçane baxwə-

Kərr hat səlam da, qə pars nəkar, əw ca finçanə. Kərro 
dyşarmişi aqale xwə bu, wəki „bare man çahalti dakə, sərxwəşə, 
hərək xwəje sesad —carsadsjari, ə cara htldam“.

Kylak hat, dena xwə da Kərro wedəre sər pija səkanjə, go:
— Ty nə za dola Salmani, dja man Wərdək caka ty bər 

kəndali ke piz gartjə.
Kylak go: —ömər aqa, əxv ca finçanə?
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Go:—Qələne Pərişane əva finçanə, jeky əva finçaııa qawe 
hbldə, bbxwə, hərə mbhina Beçane, qəntəre dəva nava həzar həft- 
sad male drəba, ba byre Həse Dude binə, Pərişan bb şərt həlalija 
xwəde zb xwəra dbstinə.

Kylbk wəki finçana qawe hbldbdə, əw xəlqe diwane ysa 
həvdy şaşbtmiş кывп, qəjlnne həvdy pepəskbrbn, şkenandbn. Ga- 
va həspe xwə zb təwle kbşandbn, ysa həvdy şaşkbrbn, gəme kəs- 
pa lb dəve həspa nədbdap, lb bbne boçka həspa dbdan.

Iça xəlq wəki lb diwane bəla bu, ma КуКк, ömər a qa, Kərr.
Kylbk gotə Kərro, go: Hərə male məda çəbbr*anə həjə,. 

hbldə, tədbira xylama bbbinə.
Kərr cu alije male, zb savar hblda, zb ruıı hblda, zb zəxi- 

re hblda.
Wərdəka dja wi cubu sərşo, səre xwə dbşuşt. Çarja wi db- 

zikava cu ələm daWərdəkera, go: — Wərdəke, malxbravkbr, dadb- 
gbrə.

Wərdək kbnçe xwə xbstbu. wəki səre xwə bbşo, wəki əw 
çavda zb wera, əw idi xwə bb solara nəgihand, xwə bb gorava 
gihandə Kərro, go:—Kərro, lawo, xwəde xerkə!

Go:—Xwəde, xer u şərr təvi həvbujə* Go:—Kyrəki ysa 
nəs dajə zb təra, nə xwəde ryhe wi dbstinə, əz xblas bbm, nə 
xwəde ryhe mbn dbstinə, əw xblas bə. Kərro go:—Wərdək, K,y~ 
lbk sond xwərijə, se roz, se şəva sər pbşta Sosbke şajlbxi bbkə» 
gylə bbrəşinə.

Wərdəke gotə Kərro: Lawo, hun zb твпкп, jan əz zb wə- 
mə ömər aqa reki ysa danjə peşja wə, aqble тыг паһытә, jək 
zb wə bbminə, zb твпга hərə aş, kəwrani bbkə.

Kərro barxanə barkbr, i^bdira xylama zi dit, hatə bər di- 
wana ömər aqa* Wedəre barxana xwə dani.

Iça dja wi Wərdək, du wira sjarbu, hat.
ömər aqa diııa xwə da Wərdəke, wəki hat, go:—Kyro, go- 

pale ziv bavezə bər pije Wərdəke.
Wərde go:
—ömər aojä xere nəbinə
Bəlki dərguş bər male xwə nəbinə,
Gəubin bbcbnə, ziwan dəwse hblinə,
Cawa lb dəfa həware dbxinə
Mblan u kikan, boq u bəranan dbçbvinə



Fərfur u finçane sər taxume zerrin datinə,
Kəsək taqət nakə fəifur u finçane qawe 

sər taxbma zerrin hblinə 
Xen zb tÇylbke Sbienıinə,
Aqble Wəı-dəka porrkyrr, aqble wi nabbrrə

zб hərdy şerara.
IçaƏməraqa, got, go: —Wərde, əz cawa bbkbm, awqa box 

u bəran hatbn, kəs finçana qawe hblnəda, Kylbk go:—Əz гыпып, 
пасыпә db terreda". Əmər aqa tänək lb Kylbk da.

Kyltk gotə dja xwə, go: — Ty zb уыа dbci, hərə, jan əze 
rbma hana ysa bbhəzinbm, nola təşiki zb təşja Mıışe lb dəfa sin- 
ge tə bbxinbm, car tnü zt ptşta tə bbdə dər, cb bbkbm, ty dj» 
mbni, tə şire Sbpi zb mbnra dajə*

Wedəre Wərdək dənge xwə bbrri. Wedəre iça Kylbk rabu, 
go:—Kərro, rabə, barxana barkə.

Wedəre barxana xwə һагкыыг, Kylbk rabu sjar bu, dja wi 
got, go:—Kyltk, lawo, wərə mərə, wərə mərə?

Tə şa bijə, zərged xwə gbreda şəş u pərrə,
Te cb ləwani, mbhina Beçan bini,
Nava həzaı- həftsbd male db Ğrəba,—kyre 

hləse Dııde bini.
Cprsbd sjare mblan u kikan bnvə xwəra,
Ape təji N,əmate isa əw zi bb xajinə təra!

Kərro go:—Kyltk, go,
Ty zb 'Jjəware dini,
Ty çahbli, tbşta, nafəraini,

, Ty xəbbre xwə dur u n^zik dbxini 
Əw həjə Pərişauə, qiza mir Һакыпапә 
Zb lbngani topalə, zb dəstani səqətə,
Də əm dbcbnə wəlate xəriba, tenə kyştbn,
Xuna mə heza ninə*
Kyltk got, go, Kərro!
— Əv Pərişanə,
Bb nav u bb nişanə,
Xwəde mer dnzanə 
Qələne wi rabujə,



Bb garana gyndanə,
Fb kəri—surije mijanə,
Вб rəvoje həspanə,
Bb həft kod şiretəjranə,
Bb həft bar märe strııjanə,
Əm dbCbn wəlate xəriban ienə kyştbn,
Xwəde mer zanə,
Вб xuna mə hərdy şeran hezajə.

K,ylbk həspe xwə azot, Wərde kətə pəj Kyltk, go:—Kylnko, 
3hwo! Wərə rre и dbrba zb təra bezam: iro dbci gare Bədəlija 
fsəkbnj hbşalka təjə. Wedəre wəki dbbə bərbanga sbbe, hun 
sjarbbn, baje samine radbbə, le dbxə, tume həwşane dbhəzinə, 
dbbə сырша kari kar xəzala, nəbə, ty Sosbke pəj bbxini. Dəşta 
gbre Bədəlija zb kəvbre cəqmaqə, alaf agw dbdə əw kəvəra, lmı- 
ged həspe wə dbbbrrə; həspe wə хыаһ dbbbn, wə zb nava dbz*- 
ШБпа hblnajnmı, kari karxəzal zb meri — merxasra be ajkbn*

Wərdək çarəke dbbe zb para bbzvbrrə, çarək dı.ne disa lb 
kyrre xwə zbYbrri, hedi-hedi zb xwəra azot, du wana cu.

Kərro zb para vəgərrja, go:— Kylbk, dja mə, pəj mə te* 
K,ylbk gotə Kərro» go:—Hərke dble tə həjə ty zi zb para 

vəgərrə, hərə, əz navbmə baisbze xuna tə. Go:—Dja tə te, sblo- 
bitka dbbezə, xwə əz vənagərrbm*

Kəito go: — Xylbk dja mə te, rre u nişana dbdə nişani mə, 
mə ze şıre həlal xwərijə*

Wərde hat* Kjlbk» go:—Daje, сб dbbezi, bezə, çarəkə dbn 
vənəgərri*

Dja wi go: — Lawo, wəki zb gbre Bədəlja dbCbn, dbCbn dəş
ta golggənia. Wedəre disa Һә̂ јагка wəjə. Wedəre nobət-nobət 
razen. Nəbə həsped wə fəwle xwə bbfblbtinbn, Һәгбп ava golə- 
gənia bbxyn, wə zb nava nəjara hblnajnbn. Go:-Zb goləgənia 
dbCbn kanja Həravi.

Disa əw roz wedəre dbsəkbnnn, həşjarka wəjə! Nəbə Kyitk, 
mire brəba dəved gəwbrnk zb boj xwəde aza кыјә, bərdajə ci- 
mani — merga zb xwəra db-eeibn, hərke hun dəve gəwrbk binbn, 
orina wan dbcə lb əsmana, meri merxasra be ajkbn. Wedəre mb- 
qati xwə bbn, xəlqe mire Ğrəba dbzikava wə dbgbrbn*

Wərdək dbbe;—Lawo, wərə nişane xalane wə bezbm:



Xalane wə həftbn 
Həft k\re Həse Dudenə,
Wəkə şere db xwədenə,
Həspe wani bozi «an-eaninə, sbinkodinə.
Səre məjdane sər bistucar bbzmara səkbninəy 
Gybe wani kewrişkinə,
Navtözi, fulətənginə,
Del bbzije wan qamcinə- 
Zine waui Merdiniııə,
Zəııg' je wani bəçi—kybəjinə,
Tənge wanə tarə-tinə,
Dəvgəme wani Diarbəkrinə,
Sərkəle wani rəxtə rbşməkbrinə,
Kylbke wani dəv^tukınə,
Şöre rəş hamudinə,
Öbe wani Bəsrajinə,
Sole wani madaninə 
Gizrae wani fənərinə»
Nəlce wani bençəbelinə,
Кыа<е wani ärəbinə 
Qblebke wani mədruminə,
K,ybara snbera mbl sər nible həvra davezbn,.
Toz xybare ärde kbltinbn-
Təzə, wərə nişane xale wə bezbin:
— Xalane wə bəfibn 
Həft kyre Həse Dndenə,
Wəkə agbre xwədenə,
€öv bb xjrinə 
Befble wani comaqinə 
Gövheşinbn, leve wani qəlbşinə,
Bbvqəlune wani marraninə»
Şêre wani hədudiııə 
Tnxtniv tUıne Sabsune hbltinə.
.Agnre wani zb məfıenə,
Nola gyre səbate qylap-qylap sər mbl e həv

ra dbrəvinbn,
Gava dbnə həvraza 
Mänəgia dbnbeiubn



Dərba zera dbgbhinbn. dbzgine mdnəgia 
Sər zənded xwə dbpbekinbn.
Roze qalraə— qale garan 
Zb əskəri gbranra dbbə nerinə.
Gava -edve wana dbzmbne xwə dbkəvə
Car bbra zb məjdane dbsəkbnbn
Se һыа zi bbra xwəra dbbbn cərxəcinə
Sjare xbşiu dbxapinbiı
Paşi u peşi ze dbstinbn
Zərge xwə ledbxbn zb zin t'nbn
Hurt-oçaxe sjare xbşin dbtdfinbn.

Wərdək zb рага zbYbrri. cu. Dəstara xwə ze xwəstbn, ba- 
ten, cun.

Iça wedəre wana azot gbheiştnn gbre Bədəlia man.Bərbanga 
sbbe baje samire leda; bu cbrpina kari-karxəzala, bər t;ume bəw- 
şane banzda*

Närnət go:—Mbn qyrbana xwə kə, ça, pəj wan xəzala bb-
kəvə!

K,ylbk go:—Apo, сыа əz pəj xəzala bbkəvbm? go:—Hun 
pəj xəzala bbkəvbn.

N,ämət go: —Lawo, go; ty lb sər Sosbke sjari, əm lb cb sja-
п.п!

Kylbk gotə Nömət:—Hun zi lb xuşka Sosbke sjarbn, lb bbre 
Sosbke sjarbn.

Nəmət gotə Kylbk, go;—Sbbə, tye bb Pərişane şabi-
Go:—Apo, tə tänbk lb rabnda-—Pəj xəzale kət, zb кәүые 

cəqmaqa гакы, avetə gbre Gəw-Gəwe, zb gbre Gəw-Gəwe гакы, 
bərida Arana, Arana гакы, bəre wi da lb farana. ^araua
гакы, aYİtə cimana, zb cimana гакы, avitə Qumlbxe, Qumlbx 
batlbx bu, Sosbk bəta coka batmiş dbbu- Xəzal bərda xwə xblas 
кы, zb Qumlbxe гакы, bəre wi avitə bər -eəme Xebure. Ro lb 
Kylbk cu ava; -eokan bər xwə hblani, da orta xwə u xəzale. gbrt 
avetə sər pbşta Sosbke, azot hat, һлә goləgənije.

Kərroje bbre wi got: — Hurt -  oçaxe tə kor bə, tə wi bəjwa 
ni kyşt, tə qə t;əmja dja mə hblnəda»

Kylbk go: —Kərro çan, be təzə gyhe Sosbke xHdajə.
Kämət go:—A, mala tə хыаү bə5 a zb dəra liana gbrtjə

amə-



Wedəre evare xəzal şərzekbrbn, xylama zb xwəra şişbk ce- 
кЫБП, xwəi'bn.

K,ylbk gotə Kərrs һыа:—Mə ky təmije dja xwə 1в drde da' 
jə, ve етаге dy-se səbət maqati həspa bbm, iça wəki əz wəstja- 
mə, iça əze tə гакып, ty iça mbqati həspa bə-

Se səhət FÇyltk bəkləmişi həspa кы, dəng lb K,ərroje bbraje 
xwə 1,ы, go:-Kərro, ty mbqat bə, gava xəwa tə te, dəng lb xy
lama ııəkə, disa lb mnn kə-

Kərro qemişi bbraje xwə пәкы, səre xwə dani. Çarəkə db- 
ne Кәгго hbsjar bu, Sosbk təwle xwə fblbtandjə, cujə sər ava go- 
ləgənia, av xwərjə. Kərro çarəkə dbne hbşjar bu, der?a xwə daje 
Sosbk tynə, bdi dəng lb bbraje xwə пәкы, pəj Sosbke gərrja.

Kylbk hbşjar bu, dene xwə daje nə Kərrojə, nə Sosbk. Ky- 
lbk dəng lb xylama кы, rabun əw zi pəj Kərro kətbn, hətaqi 
dəşte hatbn. Dina xwə da Sosbk sər goləgəni wərbmijə, səkbnjə, 
Sosbk zb nava ave гакывп, anin hatbn, zb gyhe Sosbke, zb pije 
Sosbke xun bərdan.

iça wedəre Kərroje bbraje wi gələk dble xwə кы, go:—Ca- 
wa dja mə, məra tənıə da, təmije we lb êrde da-

Kylbk gotə Kərro go:—Сыа dble xwə dbki, bb se roza, bb 
se şəva, sər pbşta Sosbke mbn gyllə rəşandjə, bbra rozdənək hə
rə, rozdänək bbsəkbnə.

iça wedəre şovəki kotan həbu: anin batbn av le gbredan. 
Kylbk rabu Sosbk zin кы, avit nava wi kotanbəri. Məjdana ko- 
tənbəri xblas кы, məjdana dbne nbktsi:

Kərro go:—Şêra koloze bbraje mbn,sər gərdəna brae mb- 
raşqbti- Выа aqble Wərdaporrkyrr zb hərdy şerara zera jək nə- 
tblbti!

Wedəre Kyltk gotə Kərr:— Xy xəma məkşinə, твп se roz 
u se şəva sər pbşta Sosbke şərrkbrjə, һыа rozdênbke hərə, roz- 
dənəke disa bbraje tə təra haminə.

Бб wedəre rabun sjarbun; cunə kanja Həravia. Se roz we
dəre əg ə bun.

K,ylhk gotə Kərro. go:—Уыа xan-man cenakbn, ravə lb çər- 
dəke xinə, lb talanəki xinə, bəlki şərr u məre ce bə, wəki əm 
tbştək bbkbn!

Kərro gotə Kylbk! —Tə mə anjə çiki ysa, əm lb kedəre ta
lan xinbn?
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Kjluk rabu sjar bu. Əw mire Ğrəba. wəki dəved gəwruk 
aza kı.r bu, bərda bu cimani merga, Кәгго da bər qanruma ani 
hat. Orinia wi cu lu êzmana. -

K,)lhk rabu, go:—Kərro, mala tə хыаү bə, əva cu dəvənə 
tə təmija dja mə disa lu ərde da.

K,yluk rabu, Həmdani zu Kərro stənd, sjar bu, cu nəwalə- 
kə ysa, dina xwə da wəki bazurganək dəvə zu weda te. K,yluk 
go:—Kyro, əw cu duvənə?

Bazurganbaşi go:—Ty zu ele nini, zu əmre ııini? Nuzani əva 
cu bazurganə. Go: —Əva bazurganə, kələnə-kəvçinə, Əme buvun 
hərun şiranja qiza mire ərəba ja kyre Həse Dude.

Kjluk go:—Lawo» ysa nəbezun, bezun, kələnə həm kəvcinə, 
əme buvnə bərunə şiranijıKjluke Sulemin ja Pərişane.

Bazurganbaşi go:—Tə xwə şaş kurjə?
Kyluke Sulemin dəmancik dydy sər wan agur kur. Bu qiri- 

na bazurganbaşi, cja rəvin. Kyluke Sulemin bazurgan kuşandan 
hat.—A, go, Kərre bura; məruv talin ha tinə.

Subə bu, bu tav danera, dena xwə da wəki həspəki dəste 
merkəki we tinə sər ave.

K,yluk go:—Kərro, rabə, go hərə həspe hana, go, həspəki 
pakə, zu dəste wi bustinə binə!

Kərro gotə Kjluk, go:—Cura əz təjrum, sər we börera 
banzdum.

K,yluk gotə Kərro, go:—Ty çəwed ava duki bär, ty zu nə 
dola Sulemini, go, ça ty həspe budə bure xwə, əze sjar bum.

Wedəre sjar bu.
Walo həja, əw burazije mire ərəbanə, zu mire drəba xəjdijə 

hatjə zu wi cəmi dərbaz bujə, lu wi ali ave.
Kjluk sjar bu. azotə bər cadura wi, zuna Walo rnəşk duku* 

la- Kjluk got: —Cukani, hunəki cəqulmas buxym.
Walo bun orqana bun cêvada duneri* Zuna Walo cəqulmast 

da Kjluk. vəxwər, dəstur zu zuna Walo xwəst, azot cu. Zuna Wa
lo gotə Walo, go:—Əw Kyltke Suleminə, wəki duvezun, əxv Kjlu- 
ke Suleminə.

Walo go:—Huşbə, kəce, KyKke Sulemin wəki buzanbə, əm 
puzmame mire örəbanə, we be mə bukyzə*

Kjluk azot cu bər cəm, gotə wi məruvi, wəki həsp anibu 
bər cəm, go:—Burazi, go, byhyrre cəm kizanə?
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Əw mərBv һвМа go, go:—Apo, ty zb ııə zi> feleji, nə £в 
Ğmreji?

Go: — Wəlləh, lawo, əz zb elemə, zb qəwmemə, wəki çərda 
К,у1вке SBİemin 1в talane mire Ğrəba dajə, iro se rozə sər -eəve 
швпга bujə хв тат  u duman, твп xwə şaşkBrjə, пвгапвт byhyrr 
kizanə.

Iça mərnv got, go:—Byhyrr he zora hanə*
К,у1вке SBİemin gəm zb dəve SosBke гаквг, go:—Əz hətan,i 

һәгвтә we zore, əwe həspe zb dəste твп XBİaskə. Həspe xwə 1в 
şəte da* Həsp rabu cu dərbazi wi ali ave bu, go:—Kyro, əw 
ев həspə, tə anjə sər ave?

Çarəkə dsne gədə got:—Apo, ty...
Go:— Lawo, zb elemə.
Gədə go: —Əva твЫпа Beçanə.
К,у1вк go:—Kyrro, dərəwa məkə, швһша Beçan ninə. Мв- 

Tıina Beçən һв kəfil һв dəmanə, һв kntit u твВәјә, һв квгаве 
.şərinə. 1уу1вк çarkə dBne disa got:—МвҺта Beçan, qiza mire 
ärəba tinə sər ave.

Gədə gotə К,у1вк:—Işəv dəwat bu, qiza mire ərəba wəki zb 
dəwate hatbu, raza bu, qemişknrBn, zb xəwe гапәквгвп, iça твп 
anijə hatjə sər ave.

К,у1вк got: —Wəki dərəwa naki, həla ktlit mBfte we vəkə.
Үәквг, dena xwə daeda, твһта Beçanə. Got—Kyro, də 

içar ktlitkə, ksrase şəl ktlitkə. Go:—Əz К,у1вке Seleminsm, hərə 
bezə mire ärəba, твп dəve maka wi-*- xəlqe aləme car bar 
kapək zera hnştjə ru dnnjae. Sosbk һвп mnnda xnrav bujə, ja 
твпе bata bərdəre cadnra wi, твпе məjdanək ha buda, jək zi ha 
buda. Мвпе rnməki 1в dəfasinge wi xBsta* Мвпе твһта Beçan 
zb nava cadura wi banja babata- Bezə mire Ğrəba, əm 1в kanja 
Məravija duminan, wəki te, һвга һв barəki gBran be.

К,у1вк твМпа Beçan ani hat, wəki ani hat, Näməte ape wi 
go:

— Ку1вк, tə qəntəre dəva zi ani hat, də iça ravə, sjar bə, 
əm һәгвп.

К,у1вк gotə ape xwə:—Əz һәгвт, mire drəba we bezə „Мвп 
dəve dija wi... һв dBzikava hat, cu“. К,у1вк got:—Əz həta şərrə- 
ki gnran пәквт, пасвт.

БјаК,у1вк> Wərdək zb bəre məllə cəv avit bu. Wərdəkego: 
— Əva kaoıəza hana dudumə tərra, bnvə zb һвге твпга, wəki
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К,у1вк hat, твһта Beçan tinə, pəj К,у1вк тәкәувп, wəki pəj zi 
dskəvnn, əw reke һәгвп, hun zi гекә başqə bazou» pəj wi пәсвп.

Məllə rabu, roze dy səhət êrd cu, go:—К,у1вк, Kərro benə 
kyştnn, wəki əz dja wi һввВпыт

Əskere mire drəba zi rabu һв kyrre Həse Dudeva- Əskəre 
wana zb weda hat, wəkə' həft həzara.

К,у1вк dena xwə da wəki əskərəki gBran hat.
Məllə wi caxi kaqəz paşe dBbə dBdə dəste kyre Həse Dude- 
Куге Həse Dude dBve:—Məllə» əz dəve tə... tə kaqəz 

danja, bəreda banja. Kabun səre məllə геквгвп.
Kərro gotə Kylnk» go:—Tə dit mə св şnxyləki gBran квг- 

Kərr gotə К,у1вк:
War gəli ha һвһвт gəli,
Əskəre lawe Həse Dude hatun bB кәувг u bu xwəli.
Ввга aqBİe Wərdəke zera пәһвггә jək zb şera гвувгп. 
К,у1вк gotə Kərro:
Əz Ку1вкып< Ку1вке SBİemiuBm 
Мвп sond xwərjə, һв qəjd һв әттв т »
Əze se roz, se şəva gylə znriç naya wanda bBrəşinBm. 
Xwəde mer dnzanə, kyştsna bure tə həjə, rəva bnretə

tyninə.
Kərro got:
■Əz Кәггвт, әгвт, disa әгвт,
Мвп sond xwərjə sər buraje xwə 
Temə kyştnn, nə durəyum, nə dubəzBin 
Şere bərija zerin carqəfəs əznm 
Aqrsongi qəsase həft lawe 

Dude әгвт.
Kjlnk gotə Kərro, go:—Hərə peşja xalaned xwə, bəre bezə 

һв xalti, һв xarzti, hərke nəbə bu xalti, bBxarzti:—KyİBke bura 
həzar həftsBd sjare namdar zb wə dnxwəzə» paşe bndnnə pəj твп 
u Kylnke һвга vi həvrazi.

Kərro gotəKyİBk:—Wərə, ty məjdanəke bndə Sosuka xwəra, 
€t,ka cawanə-

Məjdanək daSosBke, SosBk DBnKyİBkda nukasi. Kərr go: 
Hrmgi fələk jar bu 
SosBk һвп b&re munda təjarbu,
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Fələk bəri gyhast
Sosak ban bare manda xarav bu-

К,у1вк gotə Кәгго:—Xy xəma m əkrinə, твп se roz u se 
şəva sər paşta Sosske şərrkarjə, rozddnəki SosBke һәгә> rozdənə- 
ki bara bBminə.

Əskəred lawi Həse Dude hatBiı, azotBn peşja Kylak- Kjlak 
azotə peşja xale xwə, K,ylak ı-Bməkı 1в xale xwə da, xalki xwə 
kyşt. Xale wi rəvin, çəwəki тәгвп kətə bər wan. Həsped xale 
wi çəxv xalaskaran, К,у1вк zi SosBk azot.; SosBk ba Kylakva kəta' 
nə -wi çəxvida, çəxv xBİas пәквг. Hər şəş xale xvi le vəgərrjan, 
hərək donzdə zərg ledan.

Kərro dena xwə da wəki К,у1вк bBrindar bu, Kjlak rabu, cu 
bər dar, pnşta xwə da dar, xwəra runBşt. Kərro əskər qarrkar, 
Jıatə sər Ку1вк, go:—Kyltk, qə cawani?

Go:—Kərro, xaləki man рв-eıık zərgəki pBşta man dajə, da- 
äe твп tıəvək sançy dadə-

Kərro azotə sər xaled xwə, penç xaled xwə kyşt. Xale 
xwəji рв-euk gBrt ani lıat. Go: — К,у1вк, penç твп kyştjə, jək zi ta 
kyştjə, əye рв-еик zi ty bakyzə.

Kylak le vəsu (Tıers hat) go:—Ty тәгву nəbuji, tə cara hər 
şəş xale твп kyşt, tə bəra car ba kyşta» bəra snse basəkanjana, 
sabe əm çava dja ххуә св badan- Tə əve рв-еик wəki gBrtjə, anjə 
hatjə> bərdə bəra hərə, xəlqe mire brəba mirasa wan nəxxvə.

Wedəre Nəmət, Kərro u je majin 1в Kylak çavjan. KyKk 
go: — Ça Sosake bər твп bakşinan, bayan—binan- Kyltk şure xwə 
kaşand, avetə hərcar pe Sosake bai'ri.

Kərroje baraje wi go, go:—Lawo, tyji təkər bııji, tə Sosak 
ba man nədada, tə cara pe Sosake barri.

Go:—Laxvo, wə Sosak ba pərxela nakarbu babara, xəlqe mi
re ərəba we Sosak bakarana kəreberıje hər roz» manra maran b u .

Auin hatan gizmed Kylak kaşandan, xvəki xale wi hərjək 
donzdəh zərg le dabun; 'hur u ruvije wi tazi gizme wi bubun. 
Kylak təməda, go:—Laxvo, əze damaram,go, man dəvəloke pe- 
şan bar dakan; male mani hane raste bahelan tənaşta man; dja 
man xvəki hat, əz teda nivam, we xxvə bakyzə.

Bara dəste man ha tənaşta dəva hərə be, bara bezə təmija 
kylakə „Daje, məgari, danja ha te, ha dacə“.

Kyltk mar.
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K,y]fck anin hatnn loke peşnn barknımn.
Çab cu znömər aqara, K,yh>k mnhina Beçan zi ani, qəntəre 

dəvaziani, Mnzgini cuznWərdera, hulda dy dəst dəf u zyrnə, hat 
peşja К,у1вк. Dena xwə da, wəki К,у1вк teda ninə; Kərro zi we 
mbdə nav sjarada, go: —Kyro, dənge dəfe buburımn dena xwə da 
dəste К,у]Бк tənuşta dəve ha ducə, te, go:—Əz кугкып, əva fə- 
mija Kylukə. „Daje, məguri, dunja ha te, ha dncə“. Anin çEnjaze 
wi 1б diwana Əmər aqa danin-

ömər aqa go:—Wərdəke, porrkyrre, nəmaje.
Kyluk korani -eəve mnn u tədaje,
Hurtçaxe mə da baje.
Içar wərdək, go, go:—
Bəlki səre səbəba xere nəbinə 
Bəlki һые mun war ynda bun,
Kyrr du ynda Һбп,
Dərguş mule xwə nəvinun,
Gənum Һбсбпбп, ziwan dəwse ҺбНпбп,
Cawa Kərroje lawe mnn sər mupda dulşkəsti duşinun.
Iça Nämət go:—
Hər wisa, hər wisa,
Qə.ifane dora kisa,
Выга K,yluki boq u bəran bu, 

öfati sjar bu,
Je ky mer kyştjə, muhina Beçan, qəntəre dəva anjə Nəmə- 

te isa.
Əw zi səba kyrrəki xwəji kutxyri dfckə ,wəki Fərişane buvə 

кб kyrre xwəra.
Kərro go: —
Dəşta mire ərəba bu -eəm u kani,
Mun hər şəş xale xwə raqətandun zu məjdane,
Səre hər şəş xale xwə гекы,
Həjfa Kyluke һыа dəste xwə hulani.

Fərişane go:
Wərdəka porr kyre, nəmaje,

Dule muni bu kyli burinə,
Səre səbəba xere nəbinə,
Выга Kylnki boq u bəran bu.
Meri —merxas bu,
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Kylnk eu. Кәгго dəwse xwəş һышпә.
Wərdək rabu dəf u zyrnə ani hat, dəwata Pərişane u Kər- 

ro кы\

Got: Ə'do Gevorgjan, 48 sali; zn Patnose 1в sər vilajeta Ər- 
zyrme> nəxwəndjə, zanə kyrmançi u fnrki- Nnha 1в nəhja A<jtara- 
keda dnminə, 1в gynde Axse. Gələk bəjt u knlame kyrmançi zanə.

Nbvİsİ H. Çnndi-



2. kərr u hyllk

ömər aqaje mBİi həbu: qizək wi zi həbu, nave we Pərişan 
bu* Əma pBzmaməki wi və torrnəkije wi həbun; -eəve hərdujan 
kətbu Pərixane. Hərdy zi xwəzgin dsşandBn çəm ömər aqa, qiz 
ze dBxwəsten. ömər aqa qize xwə nəda рвгтате, nə zi torrnne.

Rozək ruspijan və maqulane ele bərəvbun ba öm ər aqa, pe 
şirət квгвп, gotBn, ky „ömər aqa, р в г т а т е  tə zi, torrBne tə zi- 
qize tə dBxwəzBn, ty свта  qiz nadi jəke zb wana.

öm ər aqa go t:—Gəli ruspijan və maqulan, əz пвгапвт ca- 
wa һвквт, һәгке qize bBdBm р в гт а т е , torrBne bBxəjdə, hərke 
bBdBm torrBne р в гт а т е  һв xəjdə.

Əw cax ky zb ömər aqa əv çab bBhistBn, edi kəsək tnştək 
nəgot.

Evare diwan bəla bu. ömər aqa hatə mal, cu 1в sər çije 
xwə runBşt u məlul bu. 2впа ömər aqa wəki ysa dit, pBrs квг, 
got:—ömər aqa, ty свта ysa məluli? Nola hərro nabezi, nakə- 
ni, nəbə ty bekefi u nə^wBşi; jan əskər sər təda gBrtjə.

ömər aqa Һв1апј, got:—2 впе, nə nəxwəşnnə, nə zi əskər
hatjə.

2вп got:—Le səbəbja məlulja tə cijə?
ömər aqa hnlani got:—2 впе, гвпе, xwəzi əskərəki grran 

bnhata, zb твпга talan һвквга, zb ve xəbəre cetBr bu.
2вп hBİani, got:—ömər aqa, le əw св dərdə, dərde tə, ky 

ty zb твпга nabezi?
Got:—2впе, rasti zb təra һегвт, tə qizBk zb твпга nə 

anjə, təje bəlaki xwəde anijə, nə ty bi, nə zi qiza tə.
£Ы1 got:—ömər aqa, ty свта əv xəbər dnbezi, qize твп 

cijə? qabə, jane dnzə? Hərke ty dnzani qabə., dnzə, brra sybeda 
һвкугвп, bndnn təzi tula, bura bnxwnn.

ömər aqa һвИа гвпега got—2 впе, qiza tə nə drzə, nə zi 
qabə, əma -eəve torrBne zi, -eəve рвгтате zi kətjə qize tə, əz



пвгапвт bBCİBm kizane, səba ve xəbəre əz mamə 1в orta dy agı>ra.
Евп got: —ömər aqa, bəjfa tə, ty meri, aqe dy bəzar ma- 

lani, həta пвһа пвкап fəndəke cekı, ky gBşk zb tə Һвггәувп?
ömər aqa got —Евпе, xwəde §тые tə dBrezkə, şer şerə, св 

nerə, сб mejə, əz пвгапып, сб һвквт, ty reki dajnə pəşja mm, 
bəlki əz səre xwə XBİaskBm.

Евп got:—ömər aqa, iro arxajin paldə, snbe zijafətəki bn- 
kə, həmu xortane ele gazikə ziiafəte, СБсах nan xwərnn, finçana 
ərfure tfczi qawə bnkə, gystire Pərixane bavezə teda, paşe gazi
kə: „Gəli pnzmamno, torrnnno, hərkəs əyi finçani bnxwə, gystira 
Pərixane dajnə t*>lja xwə, gərəke hərə naya ela ərəba, твһта 
Beçane bn qəntərəki dəvəje pesirreş binə qələnde Pərixane. Вв 
qəwnle pexəmbər, rəsula, xwəde, əze Pərixane bndnmə wi.

Snbə yəbu. ömər aqa zijafət кы. Neziki həzar meran bə- 
гәт bun, bəmu 1б dnle xwəda dngotnn, ky əv finçana qəbwe gyre 
jəkanəjə. Zb tnrsa neziki finçane nəbun. ömər aqa çarək zi gazi 
кы, got: „Gəli xortno, nə əz zb wəra dnbeznm, cuma jəkizB wə 
dəng nakə? Paşe ömər aqa zb xylamara got:—idi ty kəs 1б nar 
eleda majə, ky nəhatjə?

Xylaman gotnn:—Xeri zb hərdy kyre Wərdəka bi, kəsək 
nəmajə: паүе jəki Kərrə, nave jəki Kyinkə* Əwana zb ela ərəba 
xəidinə, hatnnə увга.

ömər aqa got:—Нәгвп, zu hərdy bura zi gazi квп!
Əw cax ditnn, ky Kərr zb we dərkət. XBzmətkare ömər aqa 

zera gotBn:—Xorto, tə bBhist, ömər aqa св got? Ty 1в vura ru- 
ne, əme һәгвп К,у1вкга gazi квп

Kərr got: —Na bBrango, əze һв xwə һәгвт һвге xwə gazi-
квт.

Kərr bəzi cu mal, dit, К,у1вк zb xwəra arxaijin runBştiə, 
got:—К,у1вко, һвгајо, ömər aqa xortane ele bərəv квгјә, gystira 
Pərixane ayitijə nav finçani qəhwe, dnbezə:—Hərkas əvi finçani 
bnxwə, gystira qiza твп dajnə ttlja xwə, gərək hərə zb nava ela 
drəba твһта Beçan һв qəntərəki dəyəje pesirrəş binə, əze qiza 
xwə bBdnmə we. КуТвко, bnrajo nəbə, ky ty finçane btxyji, həri 
naya ela ərəba, əm 1в nay torrnnada wəhidnn, nə pnzmame mə 
həjə, nə zi koməka mə həjə-

К,у1вк got:—Ty arxajin bə, əze qəhwe nəxym.
Hərdy һвга hatnn mala ömər aqa, zb ömər aqara səri danin
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ömər aqa got:—К,у1вко, lawo, tə dərəqa finçane bahistjə ?
Got:—Əre, aqa, mbn bı.histjə!
Got:—K,ylfcko, lawo, һәгке meranja tə кәјә, qəhwe baxyq.
К,у1кк səri dani, dəste xwə darez кы, ky finçane Һв1тә; 

Kərr dəste һые gart, got:—Ty darrja xwəde, dəst zb ve xəbəre 
halinə, təmaşə bakə reze torrBiıa, kəsək dBİ nakə qəlıwe baxyə, 
ty etime wəhid daxwəzi həri mahine Beçan bini?

К,у1вк got:—Kərro, wəki ty braje mani məzan nəbujai, тв: 
ne ysa 1в singe tə xssta, ky dBİe tə zb bevla tə dərkəta.

Etinıo, mer dBmBrə, nav d&minə, şer damarə, -eərm dBminə, 
danjaeda merani dBminə. Paşe finçan halani, xar.

ömər aqa got:—Kylak, ty пвһа zave mani, Pərixan dər- 
gistja təjə.

Kylak bn Kərrova və ömər aqa cun mala ömər aqa nan 
baxyn. Diwan bəla bu, hərkəs cu mala xwə, свсах nan xaran, 
XBİas bun, К,у1вк Kərrora got:-Kərro, bnrango, hərə mal, твҺК 
ne Sosnk zin bakə səba твп, həspe Həmədan səba xwə, -eəke 
mə hərdya zi binə vnra, əm һәгвп.

Kərr cu mal, həspa zin квг, dnxwəst za mal dərk,əvə< Wər
dək hat, got:—Kərro, lawo, kyda dBCİ?

Kərr gBri, got:—Daje, «dve tə korban, ömər aqa qiza xwə, 
Pərixan, da Kylak. Əm hərdy zi dacan nav ele ərəba mahina Be
çan u qəntərəki dəvije pesirrəş binan qələnde Pərixane.

Wərdək gnri, һв Kərrova cu çəm ömər aqa, got:-r-Aqa, əz 
zb ele xəi’iba xəjdim ba hərdy etime xwə hatBn çəm tə, wəki xy- 
dane kəriki nan bun-

Ty ysa mə xwəj dnki, hərdy etime твп dnşini sər dazmana 
ky bakyzan?

ömər aqa got:—Dja твп, əz kyrre tə bn zore naşinam, bn 
xwə, bn kefa xwə datıə*

Wərdək got: — Dnrrja xwəde, bare cənd sujara pera başi- 
nə, wəki hərdy etime твп fmanra) koməki bnknn.

ömər aqa gazi xylama квг, got: —Hərkəs səre твп, nape 
твп dabəbinə, һвга һв Kərr ıı KyKkra hərə.

LBkoje mBrtBb u Nämət gotan:—Aqa, wəki ty dəstura rnq 
badi, əme һәгвп. Got:—Lawkno, əz dəstura wə dadam, һәгад, 
xwəde koməka wə bə. Cənd sjar zi za çinara cun.



Sjaran dakətbn гге- Wərdək cu, got-' —Kjlbko, lawo, bira 
tə te, əm bt kizan reva hatbn zb wəlate ərə ba?

Got: —Na, daje, ma zb bir кыјә!
Wərdək got’ —Duz Һәгбп zozane Qyrəçədəre, lb we dəre 

рыт kare xəzala hənə, nəbə hun kare xəzala bbkyzbn: Gynəjə, 
ke kare xəzala bbkyzə, xwəde şbxyle we lenin,ə. Paşe hune bbg- 
hizbn gole gəni. Zb gole dur Һәгбп, ky həspe wə ze ave nəxyn, 
həspe ke zb gole gəni av xar, we mərəz bbgbrə. Zb wedəre zo- 
zane ərəba dbxyenbn, hune duz Һәгбп çəm ele ərəba.

Lb nav ela drəbada həft xale wə hənə, bave wan Həse Du- 
dijə, hər həft zi kymrəşbiı» «§v heşinbn, ru bb xyrinə. Həspe 
туап bozbn, kançe wan zi hərmuşə, гыпе wan bb topbn. Hər 
həft zi zorbənə, ty dbzmbn nbkarə zb wana xblas bə. Нәгбп çəm 
wan, bezbn: „Əm kyre Wərdəkenə“: Nəky we wə bbkyzbu.

Paşe K,ylbk got:—Daje, təje nişane xalan got, daje, əme dəs- 
te tə packbn, şire xwə lb mə həlalkə, əme Һәгбп.

Got:—Lawbkno, Һәгбп, xwəde fəv şsxyle wə bə.
Wərdək zbYbrri mal. Kərr u K,ylbk bb sjarara kətbn rre. 

■Şəv u roz dbcun hətani rozəki gbhiştbn Qraçdare. Zb we karəki 
xəzala rabu, K,ylbk du we nəcu.

Ndmət hblani, got:— Kylbko, iro kare xəzala ne«ir majə, ty 
сыпа nakəvi pəj ne-eire ?

Got: —Dja mbn şirət кыјә, əz nakəvbuı du kare xəzala*
Nəmət got:— Efimo, ke zb mə bb şirəte de u bave rabujə, 

rupbştjə, ky ty bb şirəte dja xwə radbbi, rudbni.
Xəbəre Nəmət lb K,ylbk xwəş nəhat, kət pəj kare xəzala, 

həft roza, həft şəva bərda we, həta kyşt ani, ani çəm həvala; 
patent» xarnn. Paşe cun, gbhiştbn goləgəni, zb gole dur pəjabun- 
K,ylbk got:— Kərro, bbra, həspan gbredə, əz wəstjamə, əze pariki 
paldbm rəhətbbm.

Həmu zi paldan, Ndmət hedinga rabu Sosbk һы, bərda go- 
ləgənije; zbVbrrı, hat lb şuna xwəda palda.

Mbhine Sosbke zb goləgənije awqa av xar, ky zbk le wərb- 
mi; Sosbk kətə ərdə; meş u moz bərəvbuu sər -edve sosbke, jək 
kəlmə Sosbk mərəz gbrt.

Kərr rabu, dit Sosbk lb nav həspada tynə; vbrda bəzi, we- 
da bəzi; mbhin nədit; helktşia sər hesu, dit, Sosbk lb çəm golə
gəni vələzjajə* Bəzi, cu çəm Sosbk, dit nəxwəşə, hedi-hedi azot,



ani çəm həspa. Kylakra rakar, got'—Выа, la паү məda mərije- 
qəlp həjə, man Sosak qəwin gareda bu, nazanam ke rabujə, ma- 
hin barja, bərdajə goləgəni.

Wərə, əm bazvarran mal, tə şirəte dja ıwə nəgart, xwəde 
xeı-e nadə mə.

Kylak got:—Kərro, əm cawa һәгпә mal? ömər aojaje bezə 
„Kylak gədəki bu, za tarSana zavari'i. Əm 1б тыа dy—se roza 
molətkan, bəlkə, xwəde şaxyle mə rast binə; Sosak rəbət bə u 
qənç bə, paşe hərə şerr.

Nəməte xajin got:—Kylak rast dabezə, əm 1б тыа ba minan, 
bəta Sosak rabə sər xwə-

Cəııd roz man, paşe sjarbun, cun gahiştan -ејае Xumare, 
Baherrin, ky ela ərəban danijə, nə səri xyjan dakə, nə bani. Nə- 
waləkida pəjabun; man bəta evare.

Evare wəki tari kət, Kjlnk got:—Kərro, rabə, həspa xwa 
sjar bə, hərə bagərrə, bəlkə ty qəntərəki dəvaje pesirrəş pəjda- 
ki—bini.

Kərr rabu sjar bu həspe, cu, barrəki dəvaje curr, təzi qəw- 
rand (qəwtandj ani.

Kyltk got-'—Bara, nə mnıı za təra got, ky „dəvaje pesirrəş 
binə“, təje əva kor u kyləkan ani, əze pe ca bakam.

Kylak ba xwə sjar bu Sosake, cu, gərri, taştək nədit, caxe 
ky dazvarri dəvəciki ba qəntərəki dəvaje pesirrəş rast hat.

Kylnk got:—Lo, lo, lo, əw ca dəvənə?
Got:—Dəvəje aoje manan, bare wan çaheze qize aoje ma-‘ 

nan, əz za Ərzyrme tem.
Kylak dəvəci kyta, dəvə ze stənd, da rre, ky be ba həvala; 

dit, ky gədəki həspək dabə ave. Kylak pars kar, got:—Lo, lo,lo, 
əv həspa kejə?

Got:—Cama ty kori, nabini, ky əv mahine Beçanə, həspe- 
aoıaje ela ərəbanə-

КуКк Beçan ze stənd, got:—Hərə aqaje xwəra bezə, Kylak 
Beçan za man stənd; əznarəvam; bara Beçane za man bastinə*

КуВ>к Beçan ani ba həvalan, got:—Nəməto, hun maqatban 
Beçane u dəva, əz u Kərr əme həran ba dazmanara . şərr bakan.

Sabə vəbu; ditan, əskəre ərəba dore wan gartjə, bəft xale 
wan la peşje əskərda səkaninə.
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К,уһ>к got:—Kərro, Sosuke binə, əze sjar bum, ty zi həspe- 
xwə sjar bə/əm  gazikun xwəde, һвпеггвп cawa bə.

Kərr got:—K,ylnko, ty sjar məbə Sosuke» muhin nəxwəşə,. 
nukarə bubəzə, je 1в ərde kəvə, ty sjar bə Beçane.

К,у1вк got:—Na, burajo, cənd salə əz 1б sər puşta Sosuke 
ducum şərre duzmuna: пвһа 1в həspe nəbələd nukarum sjar bum*

Kyluk sjar bu» cu, g o t:—Kərro, ty 1в pəj швп wərə, zb 
pBşte швп maqatbə, hərke xale mə nasksn, qənçə, һәгке nasnə- 
квгвп, əme şərrkBiı,, bunerrun» xwəde kera budə.

Kyluk nezik bu, zb xalara got:—Gəli merno, hun bn dos- 
taji tenə sər mə jan bn duzmuni?

Xale məzun"got:—Həjlo, tə 1в nav ele ərəbada tuştək вз- 
huştjə? heza əme bu dosti benə sər tə? Şərre mə şərrə, jane tye 
mə guşka qurrki, jane əme Beçane zb tə bustinun.

К,у1вк həspe xwə zəngu квг; da sər xalan, t^ung u piştoje- 
xwə vala квг; bu kərəma xwəde bər həft zi rəvin. К,у1вк kətə 
pəi wana, dule xwəda dugot—əze həfta zi bugurum, dəstpije wa- 
na guredum, paşe bezum: əz xarze wə mə. Xalan rəvin, guhiştun 
kəndaləki; həspe wan kəndal banzdan» həspe K,ylı>k kət kəndale. 
Wəki ditun К,у1вк kət, hər həft zi zuvurrin, hərjəki dy гвт 1в 
çane Kyltk xust, əskər dit, Kyb>k bərda həft теге xas, rəvi.

Kərr kət pəj əskər, çare cənd mer'dukyşt.
Свсах Nəmət zb sər hesuje dit, ky К,у1вк kət, əskər durə- 

və, zb həvalara got:—Əm һәгвп həwarja Kərr u Ку1вк.
HatBiı çəm Kərr, gotun:—Kane Kyltk?
Kərr got:—Əz bu şerr buljam, nuzanum, К,у1вк kyda cu.
Cun ditun, К,у1вк zb həspe kətjə nav xwəlije, səre xwə da- 

nijə brde, naİBvə.
Kərr purs квг, got:—Ввга, ty səlaməti? burindar nini?
Got:—Kərro, mətursə, cardəh гвт 1в твп xustunə, əma əz 

səlamətum.
Kərr bu həvalanva KyBk гаквгвп.
Ку1вк şure xwə ktşand, hərcar pije Sosuke burri.
Kərr got: —Ввга, свта bebəxti duki? свта muhine dukyzi?
Ввга got:—Kərro, le əz cawa һвквш, lıungi fələk bu твпга 

jar bu, Sosuk 1в bun mnnda təjaı* bu. wəki fələk zb твп dur bu> 
Sosuk zi betbar bu. Paşe got:—Əz dubinuın, ky əze bumrum, 
məjfe твп dajnun sər dəvəki, bubun wəlate mə vəşerun; bura 1в
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xəribijeda şıəjte шбп nəminə. Dja твпга bezə, tara nəgnri .Dun
la dy dərijə, bu jəki məri te, ta je dune ducə, dərdnk,əvə“... Ад* 
Kərro, xwəzi твп çarəke zi ruje Pərixane budita... Kərro, giz- 
me твп taksinə, tara lunge твп rəhət tan.

Kərro gizma taşand; Kyitk we səhəte çan da. Kərr gbri, 
got:—

Wəj 1б mə, wəj 1в mə,
€əve taraje tə bəra korbə,
Lb -eijae Xumareda taraje твп kyştun 
Kəsək naje fnaj həwarje mə.

Lı»koje murtub рвгг gbri, got:—Kərro, zb үвг weda səki
nin be fəjdəjə, əm һәгвп xtme К,у1вк zb duzmun bustmun.

Həmu şjarbun, cun hər həft xalan u əskəre ərəba qurı-kurun, 
zBYBrrin Kyitk danin sər dəvəki, kətnnə re. hatun, gBhiştbn ma
la ömər aqa*
i , Wərdək hat sər məjte Kyb>k, 1в səre xwə xbst, guri, got: 

—ömər aoıa, xwəde mala tə xurab takə, təje свта Kyitke kyre 
ıpun şand sər duzmuna, ky we һвкугвп. Cawa əz 1в sər məjte 
kyre xwə şin dbkbm, ty zi 1в sər male xwəda bBgBri.

ömər aoıa got:—Wərdək, ty свта пв!вггја dbki. Мвп kyre 
tə ba zore nəşand, ta xwə cu-

2 впа ömər aoıa guri, got: —
Kyluke твп рвгг 6fat bu,
Konaja -eəve твп bu,
Lb wəlate ərəbada твг
Pərixane твп nav əşirada be bəxt квг.

Mämət ömərra duzinga got:—ömər aqa, ty səba св 1в sar 
gədəki şin dbki? МвМпе Beçan, dəva [твп anijə, Kərr u Kj^k 
zb drəba rəvin, твп bu təne şərr квг, Pərixane tadə kyre твп.

Квкоје msrtbb əw xəbər tahist, cu ba Pərixane u квпе 
ömər aqaje got:—Dja твп, Nəmət dərəwa dubezə, К,у1вк ta xwə 
Beçan zi, dəvə zi ani. Nəmət qəlpi квг,—həspe К,у1вк bərda sər 
ave goləgəni, həsp mərəz gurt, nav şerrda kət, Лвгтвпа Kyltk 
kyştun:

Pərixan gBri, got:—Daje, твп һвкугвп, tadunə sa, ınədun 
kyre Ndmət. Paşe Pərixan duzinga cu, 1в sər tBrbe KyİBkda gBÇİ, 
knlaməki got:



Kylbke тып əziz zb bbiı ərde rabə,
Şur u mərtal, u -eəke xwə lb xwə kə 
Mbn zb ele torbna bbrəvinə,
Zb kyre Nəməte qəlp xblas kə.

ömər aqa bat mal, zbna xwəra got: —Zbne, əm Fərixane 
bbdbiı kyre Nəmət.

Zbn got:—Nəmət үыта dbkə. Lbk;oje mbrtbb gazikə, һыа 
rasti bezə.

ömər aqa Lbkoıa gazi кы, got:—Lawo, rasti bezə.
Lbko hərcb bb bu> gbşk got.
ömər aqa Nəmətra zb nav ele qəwrand, paşe Kərra gazi 

кы') got:—Lawo, əz səba xatbre gorra Kylbk Pərixane dbdbmtə,
Fərixan zi, Kərr zi, Wərdək zi şa bun (aşbun). Dbwate 

Kərr u Fərixane кывп, hərjək cu şbxyle xwə. Əwana gbhiştbn 
тыаге xwə, gyhdarjan zi bbgizbn тыаге xwə.

Əva cuqa çara peşun lb kbteba „Записки Кавказского от- 
■&ела им. русс. геог. об. кн x n i “-da hatijə uəşbrkbrbne: 189l-e- 
sale;prof S. Jegiazarov nbvisjə. Əwinənbvisjə, Cbka zbk;e nbvisjə, ke 
zera gotijə, həma dbnbvisə, ky zb kyrmançe bərpala Gridaqe- 
nbvisijə.



в. k ərr  у  k;ylbk

Kərr u К,у1вк kyre Sbleman bun, Sbleman aqaje donzdəh 
"kəzar male Gesi. Sbleman kət ты , aqatja ele k,ət dəste Glije 
AGese.

Kərr u K,ylbk zarybun, pb-euk, cənd sal kətə orte, məzbn 
bu. Kərr mbqimi bər şbvane male bu* Kylnk zəfi qəwat bu, guç- 
libu. Rozəke cu dina xwə daje, xort nav eleda bol dnliznn. Əw 
«i cu bol üst, bol zb xorta stənd, kyre pire bat hol ze stənd u səva 
hole bərdy şərrkbi'bn. Rylbk comaxək kyre pire xbst, kyre pire 
gsrja, bər bb dja xwə cu. Djə wi dərkət, zb Kjlbkra da xəbəra. 
K,ylbkra go:—Wəki ty cbqas qocaxi, bave tə aqe ele bu, пвһа 
Gesn aojatja bave tə stəndjə, ty cuma, сыа kyre mnn dbkyti.

Kylakra ysagot. K,ylbk zb wedəre vəgərrja; cu mala xwə; 
nave dja wi, jaKylbk Wərdək bu; qiza Gfe Dude bu; xuşka həft bura 
bu. Həft bbre we sabslxroş bu fqocax buL

Kylnk got Wərdəke:—Daje, bəre bave mbn aqe ele bu?
Go:—Na, lawo, disa Glije Gesi bu!
—Na daje, go, bərke ty rast nəvezi, əze tə bbkyzum.
Go:—Lawo, hərge rast beznm, bəre aqa bave tə bu, bave 

tə mbr, bun hərdy zary bun, nbha ölije Gesi aqajə.
Kyltk go:—Daje, əze һәгып öli bbkyznm, əze bbvnm aqa.
Wərdəke go:—Kyro, Lawo, ty nbkari Glije Gesi bbkyzi, 

əwana eləknn, ty təne nbkari bbkyzi- Wərdəke gote, go:—Bbşi- 
nə, bəra Kərre bbra, bbra pez binə, bura gavane mə dewer bi
nə, bbra dəfcije mə dəfe binə, Glıje Musesani, Bbqdo, Nə- 
məte isa, Lbkoje uibrtbb, əme kar bbkbn, əm mala xwə bar bb- 
knn, əme zb nava ele dərkəvsn, öli aqa we bezə „Mala Kylbk 
сыа barkbr1'?

Nəlqe zera bezə:—„Bona aqatja bave xxvə bar кы‘ .
Barkbi’bn, zb nava ele dərkətbn, cun.
Wərdəke go:—Lawo, mə barkbr, əw aqaje bbşinə, mə və- 

gərinə, we wi caxi bezə „Əme aqatja bave tə, bbdbnə tə“.
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Вагкывп, cun, qət öli aqa gyh nəda. Reja se roza cun. 
.j-jəma Wərdək zəf aqnl bu, kyre xwə xapand, go „wəki əz kyre 
xwə пәхартыш kyre шы1 qavsəqətə, we xwə bndə kyşten'S cun, 
həma cun feza kone ömər aqada danin-

ömər aqa nə zb ela wan bu, xərib bu, kone xwə feza oba 
wan lexnstsn. Həma ölije Musesaui, Bnqdo. Nəməte isa, 
Lnkoje твг1вһ, əw zi xylame Kərr u Kvlnk bun, pera bun. Lb- 
koje murtub cu nava ela ömər aqa gərrja.

Nave mnhina К,у1вк Sosnk bu, gərma nivro К,у1вк go“ əze 
SosBke һвувт ave, av budma, Sosuk һы sər kanije.

Pəze ömər aqa 1в sər ave məxəl buvu.
Nave qiza ömər aqa Pərişan bu; qiza əzəb bu; cnqas bezi 

bədəw bu-
Wəxta К,у1вк cu sər ave, təşja Pərişane destda bu, dərma- 

ne kyləka рв-eəngeda bu, əw zi hat pəze bave xwə dərman һвкә. 
Gava -eöve К,у1вк -eəve Pərişane kət, bistucar dsla həband- K,y- 
1вк Soske sjar bu, məjdanək da Sosnke, bər bu kone xwə cu. 
Həma we wəxte Lukoje martub, коде ömər aqada bu, ömər aqa 
go:—Gəlo, əw sjare kanije kibu? maşəla muhina wira!

Luko go:—Aqa, əw aqaje твпә!
Go:—Gəlo, Бвко, aqaje tə твһта xwə nafroşə?
Go:—ömər aqa, wəxta aqe твп hatə sər kanije, Pərişan 

zi cu sər kanije, dHe aqe твп kətə Pərişane, wəki ty 'dnxwəzi 
innhinəkə xuşka we həjə, nave we Beçanə, твһта öüje Gesijə, 
aqaje donzdə həzar mala, wəki ty Pərişane bndi К,у1вк, Kjyluke 
we hərə zb təra Beçane binə.

1 Go, ömər aqa Lnkora go:—Əm cawa һвквп?
Go:—Ty finçana dəwe dajni.
ömər aqa peşxuna (təxtə) xwə dani, finçan'ttzi şərbət квг, 

dani sər təxtə, gazi mərnve ela xwə квг. Hatnn dina xwə dane, 
wəki təne finçanək sər təxtəjə u nnzantn свта əva finçana təne 
danjə; kəsək zb ela wi nəma; təmam hatnn, paşe şandə pəj Kjltk-

К,у1вк hat, dina xwə daje wəki Pərişan, hesuja kon səknnjəi
Hatjə Ку1вке dinə һәј wi, xvi, wi,
Ela ömər aqa gnşk runnstinə həj wi, wi.-.
Gnşk hale xwəda pormnzinə həj wi, wi...
Həft mərja ryhək teda tynə həj wi, wi, wi...
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Ку1вк dəste xwə davezə finçane һвШпә həj wi, wi..
ömər aqa dəst davezə finçane zb dəst К,у1вк dərtinə həj wi, wj*.

Wİ*.'.
Kybk dəste ömər aqa fınçaneva dngBveşə, ;i
Xun гв bər nəjmıkava dərtinə həj wi, wı.
Ку1вк finçane sər xwəda dnkə: wəldtgəmnə həj wi, wi, wi.
Gava ky К,у1вк eəve xwə dngərrinə, Lnkoje шһНһҺ wedəre ha-

zbi- dahinə həj wi, wi...
—Zu bnkə, bnləzinə həj wi, wi...
Xwə kone rəş ərəbira baghinə həj wi, wi,

Bezə Wərdəbe donzdə ərşa bnşinə həj wi, wi.
Ввга bare əxte bələk gylə, barut, çəbarxane zb  m b n ra  bsşinƏ'

həj wi, wi, wi
ölije Musesani, Baqdo, Nəməte isa,
Kərre bBra» bBra zb твпга bnşinə həj wi, wi.
Hərge Wərdəka de dBve: „св bujə“?
— Be tBştək tynnə, nava ela 0твг aqada ddwatə,
Ввга kyre tə zb däwata u şaje nəminə həj wi, wi 

Lnko wana һвШпә həj wi-wi-wi,
Ввга əwana һәгвп xwə К,у1вкга bngrinnn həj wi-wi.
Wərdnkə zəfə aqsl bu, go: Wəki nava ela 0твг aqada dd- 

watə, kyre твп donzdəh гвт (ərş,! һвгвп, bare əxte gylə barut bar, 
xebəta rəngin bar, gor .çamm“ go, Kərre bara, ölije Musesane,. 
Näməte isa, Baqdo əva hərcar baran, həvə, tynəvə, d§- 
wək həjə» we ку1вк hərə ddwe“-

Wərdək rabu, pəj cu. Cu dina xwə daje, we se car qiz. 
sər rre bBndaruka qizanə, go:-Gəli-qiza! Bərdəre 0твг aqa, əw 
св qərabaİBxə, св hewərzəjə?

Wedəre əwan qiza zera gotan, go» —Daje, К,у1вк we hərə- 
Beçane binə- nava donzdə həzar mala, we Beçane binə, badə 
ömər aqa, ömər aqa zi we Pərişane badə.

Pərişan xwə kone ömər aqara daghinə, dina xwə daje К,У_ 
1вк каге xwə karjə, sjarbujə, we re kəvə, hərə.

Gava Wərdəka de davinə, xwə Kjlakra dagahinə, Wərdə- 
ke go:-

—ömər aqa, tə свта jəkə ha пәсеквг həj wi-wi,
Tə -ejae Qərədaqe sər mada xar u тв1квг həj wi, wi, wi»
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Dy şere zsnçirkui sər xalada vərreknr həj wi, wi 
ömər aoja go:-Daje, hinə bn твп hinə həj wi, wi, wi.
Ty mətersə teşt tyninə həj wi> wi, wi. wi*
Выа Kjlbk hərə Beçane binə həj wi. wi, wi,
Выа binə bndə твп, Rarişane zb həlalja xwəde zb т ’П bBstinə

həj wi. wi, wt.

Wərdəke go:—К,у1вк, lawo, wərə məcə!
К,у1вк go:—Daje əze һәгвт.
Wərdəke go:—Wəke tye həri lawo, əz navnişane xale tə 

zb təra һегвт:
Xale tə həften həj wi, wi, wi
Kola həft gyre pbşt heşinBn həj wi, wi,
K,oloze wauə sorBn, dəvə tukinə həj wi, wi,
Şdre wanə rəşə hamudmə həj wi, wi, wi,
Həspe wanə bozə xal—xalinə həj wi, wi, wi,
Gyhe wanə kewrişkinə həj wi, wi, wi,
Dele wanə qamcinnn həj wi, wi,
Sbme wanə kodinnn həj wi, wi
Roze dnvə həwar gazi həj wi, wi
£e səhəta 1в peşja həwarenə həj wi, wi,
Qətene wana hoqə tUma rəş hBİtinsn həj wi, wi,
Roze dnbə həwar u gazi, kyştena mera 
Qylap—qylap sər həvda dBrəvınBn həj wi, wi.

К,у1вк go:—Daje, hanə 1в твп hanə!
Ty твп nətnrsinə zb xalanə həj wi, wi,
Hərge İBnge твп Кәувге cəqmaqe dnkəv həj wi, wi, 
Lb -eəme Xemur, nava donzdə həzar mal,
1гвпа xwəde əze 1в tə Ыпвт koka bnranə həj wi, wi, wi.

Go:—К,у1вк, lawo! əze şirəta tə һвквт; Wəxta ty dBCİ bb~ 
ne Bərrije, gərma nava roze, tmre həwşane we 1в ba һвп, kared 
xəzala we zb bər гаһвп, təmina твп təvə, lawo, nəbi, nəbi, ty 
Sosbke dBdi pəj kare xəzala, zb mere—merxasra be оортп.

Wəxta dBVƏ gərm u gərmstan, nava roze, nəbi, nəbi. Sosnk 
zb ave goləgənia av nədə.

Wərdəke go: — К,у1вк, əz гапвт ty cuji, tye həri «əme Xe- 
mnr, tye bnkəvi xbşarge, əz гапвт, tye bazbrgana bnşelini, tye
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qoeaxije bbki, nəbi, nəbi dəve gəwrbkə rat zb mere merxasra 
be оојгбп» məjnə* Də hərə kyre mbu, zb təra oqr bə!

K,ylbk cu.
Wərdəke cb кы, kaqəzək nbvisi zı> bbre xwəra „Gəli bbra! 

Əz təwəqə dbkbm, xarze wə hatbn, kəten alje wə, mbqati xarze 
kwə һва“.

K,aqaz da məlle topalda- Məlle topal kaqəz bar.
Kylbk se roza re cu; kətə nava gərma roze; tuməki həw- 

şana ba bu, karəkə xəzala zb bər rabu. Kylbk da sər kara xə
zale, gopal avit stuje xəzale. xəzal gbrt, hal, 1б bər darəke pə' 
ј a bu-

Kərre bbra u həvaled wi hatbn gbhiştbn Kylbk. Kərr zera 
go, go:—Nə şirəte dja təjə, сыпа tə da pəj xəzale?

Go: —Kyrro, wəki əz nədbm pəj xəzale, wəki əz xəzala uə 
кып şiv u tdşte, wəki əz bazbrgana nəşelinbm» wəki əz qacaxije 
пәкып, wəki əz тега пәкугыи, əze cawa һәгыи nava donzdə 
kə zar mal, əze cawa Beçane Ыпып.

—Kyro, xebəte 1ехвп, Əlije Musesane, ty zb məra feravine 
■секә, Lbkoje mbrtbb, ty qtrşa bərəvkə, Kərre bura, ty hbşjar bə 
həma əz wəstjamə, əze razem, mbqat bə, Sosbk necə ave Goləgə* 
nia nəxwə.

Kylbk raza, Kərr zi pəjra raza. Wəxta Kərr hbşjar bu, di- 
na *wə daje Sosbk tynə. Dəste xwə avitə bər səre Kylbk, dur
bin ani, durbine nbherrı, wəki nava ava Goləgənijadanə; meşa 
sər -edve we gurtjə. Go:—Ыәј wax, həj wax! Kylbke ravə mə 
bbkyzə, ravu 1б həspe xwə sjarbu, əw zi çönja Sosbke bu, nave 
we Səglawe, sjar bu, cu çəm Sosbke, sər «dve we timar кы, 
nay aveda dərxbst, le sjarbu, kətə məjdana, parea we dani, ani 
hat, bərdəre xebəte gbreda.

Kylbk zb xəwe rabu, lb mbhine nbherri, go;
—Kərro, lawo, сыпа ı’ənge ve Sosbke sbtri dajə?
Kərr zera go:—Şirəta Wərdəka dja təjə bu, tə сыпа da 

pəj xəzale, ахы xəzal bb oqr bu, nə pak bu, ləma Sosake sbtri 
■dajə.

Go:—Kərro, һыа, wəllə, nə ysanə, bbra ysa bə.
Wedəre nan u fbravina xwə xwərbn, sjarbun, le dan cun. 

Cun dərkətbn neziki donzdə həzar mal, tənbşta -eəme Xemur, lb 
kəvbre cəqmaqa, lb nəwala Xəreşe dara кывпә hbşjargə.
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Kylnk go:—Kərro, əz zn tə dnxwəznm, ty işəv sjarbi, həri 
bərdəre ölije Gesi, ty zb твпга qəjntəra dəva zb mnnrabini, св- 
ka ty merəki cawani.

Kərr sjar bu, ru. Cu dərkət hesukə bBİBnd, 1в donzdə Һә- 
zar mala пвһегп* Ela ölije Gesi gBran bu. Go:—Wəlləh. Əz 
пвкагвт һәгвт, taqət пәквг, vəgərja- Dina xwə daje, qəjntərə 
dəvə wedəre dn-eerjan- Top квг, da peşja xwə hatə hnşarge, çəm 
К,у1вк.

К,у1вк dina xwə daje, Kərr zorda hat, cupeşije, Kylnkgo:— 
Malxrav, şirəte dja təjə, əva dəva tye kyda bini, be oqrnn. Kərr 
go:—Donzdə, həzar malə. əze cawa bncuma bərdəre öli aqa.

Ку1вк go:— Də wərə—wərə, pəjavə, le tə dB go:—Əz 
merəki qocaxum, wərə, go, SosBke binə əze sjarbBm, һәгвт. K,y- 
lnk sjar bu, cu. Cu dərkətə nava donzdə həzaı* mal, bərdəre 
kone öli aqa* öli aqa nav çije xwəda razabu, Kylnk pəja bu, 
patronək zb çeva xwə dərxnst, zorda da sər singe öli aqa, K,y- 
1вк go:—Əz nəmereki mBxənətBm, wəki tə xəwneda bnkyznm, ty 
һвгап bə, ty kyştije твт.

Qiza öli aqa nava çida hBşjar bu, le təmaşə dnknr. KjLnk 
taxmnma zerin bər səre öli aqa hı>lda ani, qəjtəra dəva zi da 
peşja xwə ani, şəbəqeda dərkət hnşarge, çəm həvale xwə u Kər- 
re bnre xwə, go:—Kərro, bura, kələşmerə cawannn?

Kərr zera go:—Fələk təra jarə.
К,у1вк wedəre pəja bu, cadnra xwəda runnşt, dina xwə da

je, dənge bazBrganəki zela te. К,у1вк sjarbu, cu peşja baznrgan: 
—Lo, lo, go, əv св baznrganə?

Baznrganbaşi zera go:-—Свта ty kori, nnzani, nnzani ba- 
znrgane ölije Gesijə, cujə Hələbe, çnheze qiza wi anijə!

—Нв, go, qyrba, əz св гапвт, bazBrgane cMije Gesijə. Ку- 
1вк azot peşja baznrganbaşi, lextst baznrganbaşi kyşt, dəvəci zi 
kyştnn. Dəvəcik təne ma, da peşje ani bərcadBraxwə. Kjlnkgo:

—Kərro, bwa, go, kələşmerə cawannn?
Kərr zera go:—Мвп zb təra nəgo „Fələk zb təra jarə“.
Kylnk gazi dəvəci квг, К,у1вк zera go:—Kyro əz tə naky- 

гвт zb bona təmin wəseta. Hərə bezə, öli aqa, be çərda Kərr 
Kylnke Sulemin dərkətjə kəvnre cəqmaqa, təreşi dara, beze, be 
Ку1вк dngot* əz şəv hatmn mala wi, твп gylə da sər singe wi, 
твп taqnma zerrin bnr, твп qəjntərə dəve wi bnr, твп baznr. 
gane wi şelapd, твп baznrganbaşije w;i kyşt, əze Beçane zi bnvnm,



ty aojaje donzdəh həzar mali, hərge qəwata tə həjə, wərə əz u
tv İƏV5BD.

Xylam ıexbst cu.
Əlije Gesi snve rabıı, en dəznnmeze, dina xwə daje dəvə- 

cije wi zela te, go:
—Kyro, tə хегә?
Go:—A<qa, çərda Kərr u К,у1вк hatə peşja mə, əm şelan-

dnn*
Aoja wedere dəfa həware xnst, go:—Sjarbnn, əme pəj çər- 

de kəvbn*
Bəre nava oba wi buvu həwar, Kylbk go:—Kərre һыа, 

Sosnke binə, əze sjartmm.
Sjar bu» sər -eəme Xemur kət cu, le nbherri xortəki шб- 

hina ƏTje Gesi Beçan we dəste wida, zorda ani ave: xbzeməkə 
zerrə bevleda bu, çnləkə həvbrmbşə le bu*

К,у1вк gazi кые, go:—Qyrba, əva mnhina kejə?
Go:—Ty сыпа kori, nuzani Beçana Əlije Gesijə!
K,yltk go:—Qyrba, knlita qəjde rauTıine dəst qiza wida bu, 

сыпа iro dajə tə?
Əwi zi Kylı.kra got, go: —Rastə, xəvara təjə, həwar hatjə» 

dsve çərda Kərr n К,у1вк dərkətjə кәүые cəqmaqada, шбп шб- 
hin anijə» аүе budmııe, əme emə çəh bbdrme, əme sjarbbn, pəj 
çərde kəvnn?

K,ylbk go:—Wəki әүа ava byhyrr dbvə, əz кагып, dərbaz 
bbviım?

Əwi go:—Wəlləh bərgira tə gbrə, ty kari dərbaz bi*
Kylbk твШпа xwə ave xbst, dərbaz bu, əw təzə zanbu. 

Kjlbk sjare xəzəbejə, кы, пәкы, Beçan zəngy nədaje b&rəvja. 
К,у1вк bər fblnti go:

—Мбп kəle tə u Əlije Gesi . * * te Beçane kyda bnvi. Be
çan zb dəst dərxbst. K,ylx.k BeçaD һы*, Əwi zi həwar bbr Əli 
aoıara.

Həwara donzdəh həzar mal pəj Kylnk kət.
Hər həft xale wi peşjenə. Kjltk zi xwə gihand hbşjarge. 

Kərr hatə peşije, К,уВ>к go:
—Kərro, bnra merani cawanə?
Kərr zera got:—Həwara donzdəh həzar mal pəj tə kətjst



Kjlbk go:—Əw cijə? t;era тых nəkə,
Hər həft xale wi xwə Kjlbkra gihandbn; Məllə təzə kaqəza 

Wərdəke da dəste xale К,у1вк.
Xale wi gazi Hyltk кы. go: — Lawo, əva kaojəza 

dja təjə. zı> ты 1га şandjə, wəki əz wə alikida xblasktm, K,ylskra 
dbvezə, ty aliki da hərə, əze lıəware aliki majin bbvbm.

Kjlbk go:—Мбп kəle tə u Wərdəke... ty paşe paje xwə 
bbdi, bezi твп xarze xwə da rəvandbne. Əz mere гәүетә, ka- 
ге xwə bbkə əz u ty şəırkbn-

Kjlbk dbçbrinə, dbçbrinə həj wi. wi. wi . . .
Hər həft xale xwə sər həvda tinə həj wi, wi, 
örşəke әб nava örşa dbksşinə həj wi, wı,
Ərşa *wə bb ərəbi didilmə həj wi, wi,
Ərşəkera dy xala orta zin dbfbrrinə həj wi, wi 
Hər penç xale dim xwə bi. Kylbkra dbghinbn həj wi, wi 
Kjlbk zb bər hər penç xala dbkə banzdə həj wi, wi 
Sosbke ave Goləgənia xwərjə, ərqe naqədinə həj wi, wi 
Həma orta ərqeda ledbxə həj wi, wi-

Xale wi zərgəke orta mnle Kjlbkda dbxinə həj wi, wi- 
Kərre bara xwə pera dbghinə həj wi, wi.
Çbnjaze Kjlbk drde dbbinə həj wi, wi 
Dəste hər penç xala sər Kjlbk dbbinə həj wi, wi 
Hər penç xale xwə aqar—aqar di. gər i nə həj wi, wi 
Lb we ərşək xwə ərəbi dblilinə həj wi, wi 
Xaləki xwə orta zin dbfbrrinə həj wi, wi

DbÇbrinə, dbçbrinə həj wi, wi,
Əlije Musesaııi xwə pera dbghinə həj wi, wi,
Xaləki Kjlbk zb nava xala vədbqətinə həj wi, wi 
Ərşa xwə dblilinə həj wi, wi
Əw zi xaləki Kjlbk orta zin dbfbrrinə həl wi . ♦ .

Ndməte isa dbçbrinə həj wi, wi, wi,
Xwə bb hərse xale Kjlbkra dbgbhiııə həj wi, wi,
Bəri xale Kjlbk dbdə aqar u nəwala dbgərinə həj wi. wi. 
Əw ai xaləki Kjlbk orta zin dbfbrrinə həj wi, wi-
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Нәге gava Вворјо xwə рега dBghinə həj wi, wi 
Çnnjaze К,у]вке malxrav örde dnbinə lıəj wi, wi 
Əw xale К,у1вк hərdyja zb lıəv dnqətiaə həi wi, wi.

- örşa xwə davezə xaləki К,у1вк ort,a zin dBfBrrinə həj>
wi, wi, wi-

Wəxta Бвко xwə pera dnghinə həj wi, wi 
’ K ylB k  dəngəki L&ko dBkə qirinə həj wi, wi.

Go— Bona xatnre Wərdəke, koka mala bave we nəqəlinə'
həj Wİ, Wİ-

Ахвг L*ko lexBst, əw zi kyşt.
Кәгг fBİBti bər Kylı.k go:—К,у1вк, һыа,
Kələşmerə cawannn?
К,у1вк go-'—Кәгге Һвгр, wəxta fələk твпга jarbu,
Sosnk һвп mnnda təjar bu,
Wəxta fələk 1в твп xwər bu.
Həma SosBk һвп mnnda bs ifbar bu.
Hanəki 1в твп hanəki həj wi, wi, wi 
Kərre һвга nav kətjə һв janəki həj wi, wi.
Həre таһвгаүо, tə свга твпга nəhnştja xaləki həj wi, wi.
Əfəndem Kərre һвга bn nav kət, həware xwə gihande, je 

SBİamət əw bu, zb mala xwə nəhat, kok le qəland.
Evar kətə sər.
K,yİBki brİBdar bu, gazi Квгг квг, go:—Kərro, bnra, go 

wərə, Боввке binə, həla bər -eəve твп, əz Sosnke һвЫпвт, əve 
mirafe свта ha be itbari квг твпга.

Kərroje bnra SosBk ani hat; bər Kylnkra ktşand, К,у1вк dəst 
avitə şure xwə, knşand, şurnk zb para gəje SosBke xBst.

Kərro квгә qirin, go:—Tə свта lexnst?
Go:—Свта əz le пәхвт, ty SosBke van dəra bnheli, pnşta 

xwə bndi, həri, berivane ela öli acqa ben, Sosnke bBgBran, le- 
sjarbBn, əjşirke şir (məşke) bndnnə bər xwə, beznn:

„Әүа Sosnka К,у1вке SBİeminə, wəxtəke pe ve şərr dBkı,r“ 
Əw zb твпга gələki şərmə. Də ty Sosnke kəfən bnkə, ərde bn- 
kolə, vəşerə-

Ку1вк go:—Ввга, dəwlət səre твп, св bezi, go, твп anjə, 
pərced dnnjae, je ölije Gesi, св bezi твп anjə, talan квгјә, ty 
dəstə ktnç твпга һвһвггә, Kərra go:—Də, go:—BBojdo-



ty mbnra takutəke cekə, dar zöfen, təxtə zdfan, тв1е raste рәдг 
çərəke teda bBhelə, səlıətək ma, əze һвтгвт. Мв1е твп pənçə-> 
rera dərxə, тв1е raste. Tabuta твп dajnBn sər пвгге peşnn, həv- 
sare Beçane bave zənda твп, wəxta Wərdəka de hatə peşja ba- 
rBrgan, əwe dur-dur durbine һвиеггә, we bhzanbə, Kərr Һәјә, 
Ку1вк tynə; wəxta hat gBhiştə wə, we bezə: „Kərro, Lawo, ka 
К,у1вке твп“!

Bezə „К,у1вке tə sər пвгге peşBnə. Əwe пвгге peşBn һвпег- 
rə, dəste твп we dB akoşkeda bnhəzə, we bezə: “ Kərro, Lawo, 
dəste КуКк. свта dBhəzə. Ty zera bezə, КуКк dnvezə „Бвпја 
ha hatjə, we ha zi hərrə".

Əvan təmin wəsete xwə квгвп, Ку1вк твг- 
Cawa gotBua К,у1вк bu, təmine Kylnk bun, wi həsavi квгвп, 

re kətBu, hatBn neziki ela xwə bun-
Şuvanəki uiBzgini һвг eu Wərdəkera „MBzgina твп təra, go, 

çərda Kyitk cubu, vəgərrja hat“-
Wərdək hat peşja bazurgane wan: durbine пвһет—Kərro 

həjə, Kylnk tynə; gBhiştə bazBrgan, go-'—Kərro, Lawo! Ka Kyit* 
ke твп“?

Go:—Kyb>k sər пвгге peşunə.
Wərdək gnrja, go:—Kərro, Lawo! КуКке твп, свга dəste 

xwə duhəzinə ?
Go:—Daje, dsbezə „ÜBnja awa hatjə, we ha zi hərə“*

Wərdək zəf aqBİbu, fBkurmiş bu, go wəki Kylnk hatjə kyş- 
tune, wəki ysanə koka mala bave твп təmam qəljajə, һвге твп 
təmam haiBnə kyştune. Wərdəke go: „Əze tänəke nədumə Kərro, 
Kərro тыгга rast navezə- Wərdəke go:

Kərro, Lawo, həkə, 1в твп həkə,
Kylnke твпе təmərja xwə bB şəkə, həj wi, wi, wi..*
Duve КуКк тега dbkyzə, Kərr puşte rəvəkə həj wi, wi, wi 
Kərro go:— Wərdəke, daje!
Hanə 1в твп hauə həj wi, wi, wi 
Bəs wərə твп tänauə həj wi, wi
Həre твпе kəvuri cəqmaqa tə anjə koka һвгапә həj wi,

wi, wi.
Wərdəke təzə zanbu һвге we hatBn ə kyştnne, Wərdək gə- 

ləki gBrja zb  bona bnre xwə, zu fukurmiş bu disa: “Əva elaxəl- 
qe xəribə, свта dBgBrim, һвге твп, kyre твпүа bona Pərişane



hatsnə kyştsn* Həla, cska Pərişan Kərro dsstinə, nastinə, həla 
əze dəwata kyre xwə һвкып, paşe şina bnre xwə һвкып“-

Baznrgan neziki kone ömər aoja bu, Pərişan bərdəre kon 
səkimi bu, Wərde go:—Həj wi, wi, wi 

Мбп dərkətjə pnltə dwre gsranə
Dsve K,ylske mt>n kyştenə, твп anjə koka bnranə həj wi.

wi, wi-
Мбп rabujə bina baje dinə həj wi, wi*
Ledb*ə peşmala kone drəbi dbhəzinə həj wi, wi, wi,
Bəra xwəde kyre ömər aqa bnkyzə.
Kone wi zn nav kona hnlinə həj wi, wi,
Мвп nnzanbu Kərre һыа we koka mala bave mırn tmqəlinə

həj wi, wi.
Kyltke mı>ne bekyşten, kəs mala mnnda nəminə həj wi,

wi, wi-
Pərişane go:—Daje.mtm dərkətjə рвИә əwnre rəşə,
Də һыа Kyltke tə nava çıməte gyləkə gəşvə həj wi, wi, wi- 
Hərke Kylih hatjə kyşten, bnra Kərr dəwse swəşbə həj

wi, wi, wi.
Wərdək bər dəre ömər aoja səkimi bu, үе səhəte go, bnka

твп!
ömər aqa Beçan halda, dəh ro srok ze xwəst, tnvdira Pə* 

rişane dit, cawa qəjde əşirje ddwata Kərro кы; ddwat квг, sa- 
as bu.

Paşe şina kyre xwə кы*
Paşe ty cuji тыаге xwə 
Əw zi cu mraze xwə*
Kyta bu, cu.

Grot Həsoje Машо, 55 sali, zb gynde Engyke, alije Qərse, 
пвһа gynde Məkoda dnminə lı. nəhja Taline- Nəxwəndjə, əw bi, 
xwə һ> öjntave zt dja xwə bujə*

I^bvisin. H. Çsndi u Zəjnəva Ivo.
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4. K.YLBKE SBLEMIN

Lo bavo snbəjə,
Kone ömər aqa səre rrejə,
Booı u bərane xərəgecan u kikan çbvandjə, 
Finçana xawe sər dəste Şnmsi хапвте danjə, 
КД ko finçana xawe һв1Јпә,
Beçane örəbe Gesi binə,
Həjfa lawske Məsoje Gesi bBstinə 
ŞBmsi хапып fəvi dare гвте aв mə dəstinə* 
Həj wi, wi, wi-
Lo bavo, гоје SBsja, roja cara bujə,
Berivani cujə К,у1вке Sblemin gazikBrjə- 
—Berivano, səre mə һв xyrbano!
Iro se ro, se şəvə bal u həwale ela mə cijə? 
Свта pəze mə be dotBn majə?
Ye gave berivan gazikBrjə, gotjə:
—К,у1вко, səre mə һв xyrbano!
Ape təji ömər aqajə
Iro se roz, se şəvə saz u sazbənd anijə,
Lb ele kef u şaijə- 
Həj wi, wi, wi*
2впа LBkoje mBrtnb Һв1апјә gotjə:
—Ку1вк, ape təji ömər aqajə,
Box u bərane xərəgecan, kikan çnvandjə, 
Finçana xawe sər dəste ŞBmsi хапвте danjə, 
Бвһе:— Кд ko finçana xawe һвИпә 
BBİeçane örebe Gesi binə 
Həjfa lawke Həse Gesi bBstinə 
ŞBmsi хапвте fəvi dara гвте ав mə dBstinə. 
Həj wi, wi, wi*
We gave К,у1вке SBİemin rabujə,
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ölbəkə şire mije dotjə,
Məft nane xwə peda квгјә,
Нигвк-һигвк bər һв male тә§квгјә,
Hatjə SosLke dərva ktşandjə,
Zine Merdine le квгјә,
Rast u -eəpe təng u bənga şndandijə,
Rnma donzdə movka bərda «Bkandjə.
Gotjə*—Ja əlah, xwəde, sjar bujə,
Məjdanək səre ele cujə- 
Məjdanək һвпе ele hatjə,
Rbih sər хшпгыпе zBVBrrandjə,
Həft palane dəva sər гвте Һв1апјә,
Sər тв1е -eəpe wəlgərrandjə,
Hərce məi’Bve məzı>n ze saw gsrtjə,
Gotjə:—DBİe wi malmirate, zb һәзвп jan гв polajə, 
Hərce mərave nasi gotjə:—ŞBvanəki səre cole bujə,, 
Tnştək 1в dBnjae aləmiş пәквгјә- 
Həj wi, wi, wi, wi.
К,у1вк hatjə male pəja bujə 
Dəstək -eəke maqul xwə квгјә,
Sər koloze dəvəfukijə 
Lb dor e şəre rəş hamudijə,
Мисквке wi ləwandijə 
Квгазе wi forrkBrjə 
ŞarBke wi madanijə,
ŞBvxəlune wi jasurmijə,
Кјввке wi atlasijə,
Xtune wi çəmbəlijə,
Sərke wi jaxubijə,
Hər çare foxtuniv tfune çəmbəli dBkşinə 
K,ytajə, peva danjə 
Hylm-hylma lexsstjə,
Sərda iubz u duman kətjə»
Cu 8в1аүвк gavin 1в diwane һвгјә,
Diwane zb bər banzdajə*
—Bavo, xwəde zb wə ı azi bə,
Hun һвхуп, hun boxnn, һиһ bəranwn ;



Əgər ape man ömər аода, твп çije тәгвта danja 
Bngota:—Ку1вке рвгтате mə ai həjə>
Həj wi, wi, wi.
Bavo, ömər aqa rabujə cujə alije male.
—Şmusİ хапвт də ty rava, finçana xawe fBssikə,. 
Binə, nava diwane bBgərinə,
Mevane mə məzBiı Kərr u К,у1вквп,
Təzə hatenə, runtştenə-
Də we gave Şnmsi хапвт rabujə,
Finçapa xawe tbzikbrjə, anjə,
Nava diwane gərrapdjə,
Bala xwə daje Ку1вк sər dəste rast runsştjə 
Xemişi Kyltk пәквгјә,
Xawe sər dəste «ape gərrandjə 
Tanga К,у1вке Sblemin hatjə,
К,у1вке Snlemin kərba mamukar bujə,
Finçan hnldajə sər SBmel u paİBkada wəlgərrandj 
Finçan 1в ərde xnstjə,
Hər pərce finçane ав xwəra cujə,
Rərce тәгвп dawa ape ömər aqa kətjə.
Kərre һвга «əv şkenandjə, lev gəzandjə,
Ty inkan 1в Ку1вк пәквгјә 
Həj wi, wi, wi.
Kərre bura gotjə:
—К,у1вк tə свта finçan Һв1апјә 
Ty bbliBşta, твпе finçan Һв1апја,
Мвпе һвсија, Beçana ərəba banja,
Мвпе həjfa lawke Həse Gesi bnstənda,
Мвпе Şbüisİ хапвт 1в bnrtje xwə mər һвкыа*
—Ввга ty dini, ty dini,
Ty tnşta nafəmini,
Əgər ty finçan bBİanja
Iro se ro, se şəv finçan 1в §rde bu, te Һв1апја, 
Bərxe ce, fumi dani bər kerinə 
Həj wi, wi, wi«
Bavo Şnmsi хапып dnbe:
Sbu-sbuə xwəş sBn-snnə,
Ba te, bae şəva dnnə



Lednxə cit u pəredje ape ömər aqa cardə stunə, 
Həjfa mmıe pazmame man te <1всө bər kyştnne. 
Kərro dabe:—Domam ysa məbe.
Domam, bnbe:—Snn-SBnə xwəş snn-SBnə,
Ba te, baje şəva dnnə,
Le dnxə cit u pərdəje Kjlnke Sblemin cardə stuııə, 
T̂ əvda zb pola, zb həsnnə,
Kji ky hərə Bnleçana ə rəb a binə,
Həjfa lawnke Həse Gesi bBStinə,
Disa К,у1вке pBzmame твпә,
Həj wi, wi, wi.
We gave, bavo, К,у1вк gotjə;
—Loko, lawo! Də ty hərə, fel u təmbure твп binə, 
Нигвк-һигвк Sosnke bnxyrinə 
De Wərde pe nəhBSinə,
We gave Loko cujə dəste xwə avitjə təmbure 
Cnngin zb tela təmbure kətjə,
De Wərde dərva dərkətjə,
Gotjə-—К,у1вк, lawo! xwəde хегкә,
Isal həft salə bave tə твг bn,
Sosnk dB xamada bn, hal u həwale tə св buja?
Tə Sosnk zb xan ktşandijə, tə св bujə?
Kylo gotjə:—De Wərde, səre mə bn xyrbane, 
Xəzalək «əma Xemur pəjda bujə 
Свка əze һәгвт bnnernm 
Namusa bnnəbarəke zb məra cijə 
—Lawo, wi dəvi mə nəxapinə,
Свта ty nabezi, mə finçan hnlanjə.
Əze һәгвт Bnleçana ərəba Ыпвт;
Həjfa lawnke Həse Gesi bnstinnm,
Şnmsi хапвте zb xwəra binnm.
Həft lawe Həse Dude hənə 
Hər həft zi xale tənə,
Həj wi, wi, wi.
Lo, bavo, Kyltk gaziknrjə:
—De Wərde, səre mə bn xyrbane,
Isal si sal, св1 sal bu, пвгат,
Ty zb drde, jane zb dzman buji,
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Bəxte mə sewiara ty buji xydane həft bnra, 
Xalane mə св forminə?
—Lawo, həspe wani dəxdəxinə,
Gyk hewrişkinə, navtdzinə>
Ssmkodi, SBmtəraşinə,
Dele wan, delxameinə,
Ty bala xwə dndi hər həft zi jək dəwlin,ə.
Səre wana koloze dəvətukinə*
Lb dore şare rəşə hamudinə.
Hu-евке wani ləwandinə,
Knrase wani torrknrinə,
Şarke wani madaninə.
ŞBVxəluue wan jasurmiaə,
Kiske wani atjasinə,
Ttune wani çəmbəlinə 
Sərke wani jaxubinə,
Hər çare t;oxt u niv ttuna çəbali hbltinə,
Sjari dBkytə, agBr peva datinə,
Nola gyre pnştheşin ав dəst həv dbrəvinBn, 
Nnzannn, ki dbkşinə, ki nakbşinə>
€əma Xabure awBrr dndə,
Sər Kylnke lawe твп nola awnrre ryhbstinə 
Jəki mina Kyk.ke Sblemin ав nava xwə dərtinə 
Həj wi, wi, wi.
Bavo, we gave Ку1вк sjar bujə,
Вв rre kətjə, de Wərde pəj kətjə,
Gotjə: — Kylbk, lawo! şire твп, tə halal bə 
Ty dı,ci sər kanja Sədwana,
Xəzal zb məojəle xwə banz dndə,
Nəbə, nəbə, ty səre Sosnke le rastki,
T̂y hilə mərəza xwə һвШм-
Bavo, we gave Ку1вк sər kanja Sədwana kətjə, 
Bala xwə dajə xəzalək zb məqəle bazdajə,
Səre Sosnke be manə le rastkbrjə 
Məqələk cujə, xwə gihandjə 
Gopal lexbstjə, xəzal hnlanjə 
Nav bəre xwə u zin danjə»



Hatjə sər kanja Ne-eirvana pəja bujə 
t ə̂baba xwə секыјә, xwərijə 
Zl xylamarra gotjə:
— Də hun mnqati Sosı.ke bun,
Əze ldzəki səre xwə dajnnm.
We gave ky Kyltk rakətjə 
Xylam dora həstuje xəzale çBvinə,
Godari S°SBke пәквгвпә,
Sosnk qəjd u bərhənde xwə knşandjə 
Cujə sər ava goləgənia kətjə,
Həft bərda xwə qətandjə,
We gave Loko cujə, anjə, hatjə,
Şişka dəbance ktşandje,
Təng u bənga kuşandjə,
Səre SBbe ko bujə, Loko gotjə,
— Куһ>к, dBİe mə lianə,
Iro Sosuka bumbarək bun təda nakə ty кагә- 
t̂ ylo dube:—Loko, lawo! ty dini, ty dini,
Xwəde tala ronaja -eəva «в tə bustinə,
Свта ty ve snbe ty 1в Sosuka bBmbarək İBng dnxini, 
Əz bB kaba ŞərifkBm,
Əz dajmə səre Sosnke nav nəjara rastkBm,
Əze dajmə mera һвкуивт,
Xun sər xarpuze һыгетпвт,
Əze g-'lha sər həvda, wəlgərrinBm 
Həj wi, wi, wi.

Bavo, səre snbe bujə,
Ку1вк eəma Xebure sər kanije pəja bujə,
Bala xwə dajə buknk ав weda tejə 
Go:—Xuşke, naje ty xuşk u һвге axirəte?
Buke go:—Ty св səwala zb mə dBki?
Go:—Bnleçapa Ərəbe Gesi св nişanjə, CBformiə?
Go:—Св1 kəhelan, kəfaua Bnleçane ajrijə,
Lnnge wi ktlitkBrjə
KBİita wi be mdnə һвп doşəke qiza mirda danjə,
Eoje çarəke vədnkə, dndə dəste çarijejə,
Lasa ziv 1в dəsta dajə,



Əgər сб1 kəhəl haten sər kani, аү xwərbn, cun,
Bala xwə da lb dəste çärijə,
Tasa zivin lb dəst dajə
Go: — Тазвк bb wi tasi zb məra av bbdə.
Go:—Həramo, də weda hərə,
Zb xwə tasa hana lajqi dəve təjə 
Tasa hana ançax Sosbk teda ave bbxwə,
Lawe mir sjarbə zb xwəra kef u səjrangejə,
We gave Kylbk zb kərba u zb hersa rok lb pbşta qi-

zbke xbstjə,
Se səhət lb qize təmam buiə,
Bbleçan lb dest stəndjə-
Loko got:—tÇylo, də wərə, әтһәгвп, tə Bbleçan stəndjə. 
K,ylo got:—Loko, lawo, ty dini, mbn Bbleçan stəndjə,

сб namus kbfjə,
Sbbe ro ape ömər aqa we bbbe:
— Gyr ky gyrə ■ xwə dave kəndala,
Jək-jək gisk zb kəria dbgbrə,
We gave K,ylo bb xwə sjar buiə,
Anjə dbzgina Bbleçane dajə dəsta.
Go: —Də hərə, zb lawe mirra bbbezə:
„Sjarbk «зта Xebur pəjda bujə,
€ok lb pbşta mbn xbstjə,
Se səhəte mnn brde təmam bujə,
Bbleçan zb mə stəndjə,
Anijə disa dbzgina Bbleçane dajə dəste mbn,
Go:—Də hərə, lawo, mirra bbbe,
We gave cujə kətjə, dbl zb dbla kəte.
Tole zb dola kəte
Jeko, Bbleçan dbbbr, heza ela mə
Həj wi, wi, wi..

Se ro, se şəve hÇylo təmam bujə,
Kəsək sər Kyl£k nə hatjə,
Kylbk cujə nive şəve paşkona səkbnjə,
Bemönə zb qiza mirra tbştək laznm bujə,
Qiza mir rabujə, cujə,
We gave Kylbk cujə doşəka qiza mir bblbndkbrjə,



Kblit bbn <Р=әке hblanjə 
Lbnge Bbleçane vəkbrjə,
We gave Bbleçane sjar bujə, bbrjə 
Go: —Gəli el, başa mbn maka zbne-*.
We gave mə Bbleçan rasti bbrjə,
Harce zb wə ten bbkbn u ben.
Səre sbbe bujə,
— Kylo, lawo, ty dini, ty dini,
Pirəke ərə ba səreövnəşuşti 
Bavkoti, de wəndaji go:
—IÇylo, lawo, ty dini, ty dini,
Ty həzar həftsbd sjara dbxətini,
Əjae Şəngale dbxini,
Səre bəzar həftsbd sari dbfbrrini,
Mbrade tə zb pe gbrti 
Həla zb mala xwəde, naxətini,
Həj wi, wi, wi.

Bavo, səre sbbe bujə,
Həsoje Gesi kaoıəzəki nnvisi dajə Жәзе Dudirat 
„Sjarbk zb «əma Xebuı* pəjda bujə,
Baje bruskejə, koka mera lb mə ani,
Bəxt ky həjə, zb bona xwədejə,
Həj wi, wi> wi.....“

Bavo, səre skbe bujə,
Lawe Həsəne Dudi sər şan u şina dbCbn, tenə». 
Выаје məzun, gazi bnraje pb-euk кыјә,
„Təjr ky təjrə, nav topraxa məda nagərrə.
Hərə lb peşje, əgər sjare gazejə,
Zb mbn ra kaqəzək binə,
Əgər sjare çərdejə:
Səri hblinə, binə.
We gave cujə peşije,
Bala xwə da xuşka wijə,
IÇaqəz lb dəstdajə,
Əgər teda nbvisandijə
“Sjarbk lb «əma Xemur pəjda bujə



Kəs nnzanə mələki məwtejə,
Baje bruskejə, jan tövi təjrokə,
Koka mera lb mə anijə,
Bəxt ky həjə, zb bona xwədeje.
Də we gave Həsəne Dııdi rabunə,
Həspe xwə dərva ktşandijə,
Buka wana pb-enk anijə tije xwə 
La-ebka xwə sər lbng gərrandijə,
Gotjə:— Wən>n məcbn, əw ш> kedəre bəbuja 
Disa zb koka wə, zb çunse wəjə!

Bavo, səre sbbe bujə,
Lawe Həsəne Dudi sər «m a Xebur kətbnə,
■Cəve КуКк ].e kətjə,
Läzəki çane Kjylbk gbrtjə
Nəcbm peşje, we bezbn“ сб sjarəki kotjə
Dərba peşan, wəlləh, dərba booıəjə;
Dərbək lesbstjə, xale məznn çəbnəmi ärde кыјә*
Ve gave ko Ку|Бк zbVbrrjə 
Sosbk palda.jə, səkunjə.
Hər şəş lawe Həsəne Dudi гыпа xwə qonça КуНк

Dbl u çəgəre Kylbk fbrjajə,
Hava çbzməje Hnəri kətjə,
Kylbk gote: — Gəd lawe Wəsəne Dudi!
€əma Xebur bb gərr-gərrə
Ixbale wə şbxyli, səru Sosbke bnjə darə,
Lbng le bujə dəstarrə.
Sosbka bbmbarək bun mbnda пәкы ty karə,
Wə mə kyşt, əz Kylbke xarze wə bb xwə mə- 
We gave КуНк hbianinə, bmı sja dare daninə,
Kəwari xwə kbşandunə,
Rbndaja КуНк təmaşə kbrbnə,
Həj wi, wi, wi....
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Go:—Buke, əgər zb koka mə nəbə, 
Zb pbşta bave mə bə,
Bəxt ky lıəjə, zb bona xwədejə,
Həj wi, wi, wi».-.
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Lo bavo, ve gave de Wərde gotjə:
.„Kərro, lawo, şire ты 1 1б tə bəlal bə 
Iro bəft го, həft şəvə Kylbk cujə,
Kamusa Kyk>k sər məda nəlıatjə.
—Daje, də ty ravə, məra qəbolək eekə,
Əz bbxym, һәгып|һБпегып namusa Ку1вк mərra cijə.
Le bavo, ve gave de Wərde dərva dərkətjə,
Bala xwə dajə, Sosuk nav xuneda sor bujə,
Bərdərida səknnjə.
We gave de Wərde zbVbrri hat mal,
Go:—Kərro, lawo, namusa Kylnk sər məda hatjə, 
Təjra goşt xwərjə,
Sosbk həsty zb məra anijə.
De Wərde, Kərro dərva dərkətjə,
Bala xwo da Sosbk nav xuneda sorbujə 
Go:—Se əhde xwəde çana тпбп kətjə,
Hətane baran nəbarə u хид çəndəka nəbə 
Zh məra səknin tynəbə*
We gave Kərro rabujə Həmdane dərva ktşandijə
Zine Merdine le кыјә
Rast u -eəpa təng u banga şbdandjə,
Rbma donzdəh movnka bərda -enkandja,
Got:--Ja əllah, ja xwəde, sjarbujə, rre kətjə,
De Wərde pəj kətjə, go:
„Kərro, lawo, sire шбп 1б tə həlal bə,
Ty jəki zb xalane bnheli zb bona tamazlaxe,
Həj wi, wi, wi~—
Lo bavo, Kərro hafa -eəme Xebur kətjə 
Bala xwə daje şbvanək 1б wedəre səknnjə.
Go:—Şnvapo, şərre səre snbe 1б kedəre bujə,
Şərre dana evare 1б kedəre bujə?
Go:—Şərre səre snbe -eəma Xebur bujə,
Hoz bu Kylbk nəkbrbnə,
Şərre dana evare 1б kytla dare bujə,
Sosnk paldəjə, səkbnjə,
Hər şəş lawe Həsəne Dudi 1б Kylo xustanə 
Dtl u çəgəre Kylo forrjə,



Naya çizma fənəri kətjə ■
Wəllə, ban sja dare daninə 
Randaja Kylak təmaşə dakan.
Lo, bavo. ye gave Кәгго cujə, dəngkarjə,
We gave lawe Həsəne Dn di xwa şaş karjə 
Gəma ban pa-eənga həspa xastanə,
Gotə lawe Həsəne Dudi:
„Se əhd h. çane mə kətaıı ə,
tÇy çari xəwqa mə ba wəra tynə
Həta əz baraje xwə balnəjnam çiki bal and dajnam1*,
We gave Kərrə hatjə, go:
„Kyltk, barajo! dərba tə, dərba cijə?
Kylak go:—Gəma Xebure ba gərr gər ra,
Səri Sosake bujə darə,
Lang la Sosake bujə dəstarrə,
Ixbala wan şaxyli,
Sosaka banbarək ban manda nəkar ty karə.
Дагапат dəste wan Xopəka tawi bu jan bawi bu,
Şəş sexe kəran la man kətjə
Kərro got:—Bara, əz wi səwali an tə nakam,
-—Bara, nəbrozə, xwəş nəbrozə,
Lawe Həsəne Dudi nav weda kyştanə nə dəwə —nə

dozə.
Kərr got:—„Əz wi səwali za tə nakam,
•Dərba tə, dərba cijə?
Kylo got: — „Həzar pəze Dəwreş la cole bə,

Həzar kise morkari la drde bə,
Bara roki awa nave mərav la dane bə 
Нәј wi, wi, wi....

We gave bavo, Kərr dəst aviti Kyltk baland karjə 
■Çiki balaad danijə,
Go:—Bara, də ty təmaşəkə, xəwəqe baraje xwə.
Ve gave Kərro cujə dəng lawe Həsəne Dudi karjə 
„Nəben, ty bebəxtjə11.
Penç lawe Həsəne Dudi kyştjə,
Baraje pa-eıık saoıi gartjə, anijə
'Go:—Barajo, də ty ravə nava xəwaqe gbran,



Mnn xəsase һыаје xwə saqi gbrtjə.
Go: -Выајо, xəsase шбп əw ninə 
Wəxte ky lawe mir bb kyştena mə bshist,- 
Cu ав xwəra dəste qizbka govənd dbgbrt,
We gave Kərro cu səre kyre mir zekbr.
Dbl u çəgəre wi ani hat*
Go:—Выа, də ty ravə» mə nave xəwqaje gbran 
Peşkeşi zb bbraje xwəra amjə,
Go:—Выа. xəsase mbiı əw ninə*
Xəsase mə wəxta ko mir kyştbna mə bbhist 
Mir zb xwəra çbrid dblist,'|
We gave bavo» Kərro cujə səre mir кекы*
Rəhma xwəde təlpəki öwr rabu.
Barau bari, xujin rabu, çəndək bbr,
Əhda Kərro təmam bu<
Həj wi> wi, wi..... *
Bavo» we gave Kərro bat çəm Kyb>k>
ÇbDazək gbreda, Kyb>k lb sər dani,
Go:—Kərro, bsra, ty Sosbke bər məva btvə binə*
We gave Kərro Sosbk bər Kyltk һы ani,
We gave Kyltk şurək pbşta Sosbke xbst кы dy çija* 
Kərr go:— Вы*а, tə cbraa Sosbke xnst?
Go:—Выа» Sbbe ro, swarək zb mə kotitbrle swarbə, 
Əwe be „Cawa mərbv bujə sər vi bbmbarəki hatjə

kyştbn“*
We gave Kərro çbnazək gbreda, Kyltk bbr cu*
De Wərde hat peşije» go:
Kərro» dərba Kyb>k eijə?
Go: —„Daje, dərba Kyitk Çİ gurtjə“
Go:—„Te mə bə» Bbleçan bb namus anijə?
Go:—Daje. te məbə, Bbleçan bb namus anijə»
Həma dərba wi çigbrtjə*
Go:—Lawo» zərar nakə, əgər bb namus anijə,
Səki mbxək zb sola mə kətjə*
Həj wi. wi, wi»*.**
We gave Kyb>k aninə mal daninə,
Gazi Şbmsi.xanbme кыыт, .



Dəste wana danə havdane*
¥ e  gave, əhda Kylbk təmam bujə, 
ömər aoja gotjə:
„Kərro, ty һв dble xwə nəgbri,
Выаје tə zб bona kəvna ивпе hat kyştnne0* 
Wi gavi Kərro şuı-e xwə, xwə ktşandijə 
Səre ömər aoja ftrandijə,
Wərdəke Şmnsi хапып anijə,
Sər lawe xwə тбгкыјә,
Həj wi, wi> wi*

Got: Simion Hovhanesjan %һ Mıışe, zt> gynde Baoıluje 56 salij 
Simion əva кв1ата 1в Diarbəkfcreda hinbujə, əw пвһа kolxovane 
gynde Avanejə» b> sər nəbja Aştarake»
№>visi: Vardan Petojan.
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5. KƏRR ü KYLLK

öli ömər aqaje mbli dəfa lıəware xbst; gazi ägit u əgale- 
ela xwə кы; sobət dani; şərbət bəla кы. Şərbət кыә nava fin- 
çana zerrin; dələbaşi dbgərrinə u dbbezə.

— Ki ky hərə mnnra wəlate örəbstaue Beçana öliçana binə,- 
һыа həlalje xwəde Gylxannma qiza твп xwəra bbstinə. 'Çasa şər- 
bəte dbgərrinə, qət Ğgit u Ğgala jək zi tyrəş пәкы, wəki finçaııa. 
şərbəte nava ləgane hblinə u sər xwə da kə,

Kərrr u Ку1вке Sblo, hərdy zi xərib bun; nə zb ela öli 
ömər aqa bun; zb eled başqə hatbun; çəm ela öli ömər aqaje 
mbli danibun, həjani dagərra ele-

Kylbk kybar-kybar rabu, finçana şərbəte sər xwəda кы, 
xwər u got:—Je ky binə, əzbm!

ögit u əgala -eəve həv nbherrin. Dəng bəla bu nava elate, 
ko Kərr u Kylbke һәгвп wəlate örəbstane Beçana öliçana həspa 
kbhel binbn bona öli ömər aqa-

öli ömər aqa gazi кы, gotə 1 wana, wəki „hun пәсвп zb. 
ты а Beçana öliçana твпга пәјдвп, hun bbzanbbn, wəki hun na
mus u nave тыа dblizbn, səre wə muje bər çəlate, male we ta- 
lanə“.

Kərr got:—Bəle aqa! səre mə muje bər tə, ko əm пәсвп 
Beçana öliçana пәјпвп.

Dəng gbhiştə Wərdəke, dja wan, ky Kərr u Kylbk we hə
rin ela mire ərəba Beçana öliçana binbn boj aqe.

Wərdəke xwə dbkə, dbləzinə,
Xwə 1в bər kone öli ömər aqara dbghinə,
Kyrmançi dblubinə» t,brki dbqirinə!

Wərdək cu alije kone mera boj rəça kyra, wəki öli ömər 
aqa wana nəşinə sər ela mire drəba şərre xal u xarzija, le ty 
rəçaje Wərdəke çəm aqa dərbaz nəbun:

— Gərəke һәгвп, hərkə пәсвп, səre wan bər çəlatejə*]
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Wərde got:
Həj wi, wi, wi, wi..:
Ke dijə, ke binajə,
Wəke mərnv xarzja sər xalada bn şərr buşinə, 
ömər aqa tə xnrab bə,
Tə xnrab bə косвк u səra,
Təje bəre xarzja dajə xala 
Öərre xal u xarzja.
Wnsan, not;lani dərde be dərman, 
ömər aqa, tə һыпыә кугә,
Təje bəre xorta dajə gərme, gərmstane,
Qume u helnstana
Təje dnnja тых кыјә heləkanə.

Kərr u K,ylı>k tpvdarəke cujina xwə ditun* 'Çəv xwə Һв1ашд 
zəqira св1 şəvi; nan, av* Av İmlamın bona we jəke, sər wa 
na ava vəxwərnne tynəbu, gərəko kelt wəxt-wəxta nav qumsta- 
neda bbcuna, paşe dərbazi av u cimana bnbuna*

Kərr u Кук>к həsp kBşandan dərva* Zine romapi ktşandnn 
puşte, 1б xwə кывп kunçe qale; imlanin гвте cardə moviki, mər- 
tale Bəsraji, şured kosənmsri, gazi xwəde u mera кывп, 1в təv 
xwə һывд Atoje nmrteb, şəblije fəndi u fel, Poqos wəki 
bələdije wana bnkə, сыпЫ əwana zəf rebarl cubunə wəlate örəb- 
stane.

Kərr u Kylr>k bəre xwə danə wəlate örəbstane, ela mire 
örəba, le Kərr u Kjlnk nəbələd bun, bələde wana həbun*

Wərdəke dit wəki kyrr cun, dmja səri bu dozi, pəj kyrra 
kət- u got:

—Lawo, твп şire bədəna xwə dajə wəda, gyhdarja dja xwə 
bukmu əz гапып hune һәгвп ela mire ärəba, bu dəsti zore hune 
Beçana öliçana binsu, bona öli ömər aqaje mtli.

De nişane merxas u əgite ela mire ärəba Kərr u К,у1вкга
got:

Merxas, 6git u rmnbaze wana bəft xale wənə, nişane wana
əvnn:

Həspe bun wanda kBbelun—mdnəginə,
Navkele wana täzinä, delqamcinə 
Sjarəgura bezBng dbZBVBri'inə,
Кыпе dəste wanda nəzəriDə 
Baje mänəgia, gan>s ärde hnltinə,
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Kploze wan dəvətukinə, м •’ "
Şdre dore hamudinə, 
öbaje wana Bəsraıuə,

■> Kondfcle lnnge wanda alfbrrənginə,
K,osəmnsrije wana çəwarinə,
Çəware wana şərrada mərıa wərsal dnkə»
Gizme lnnge wana fənərinə (alfnrənginə)
Qbtnne (qəlnne) dəste wapda hoqək ttuga

şerazi hbltinə*
Roze qale sər mnle həvra dBrəvinbn,
We urt u oçaxe mala bave шбп bBqəlinnn 
We dnl u çəgəre wə səre darava rakbiı,

. Həıkə wə nasja xwə da xalaned xwəda,
■i л i-t ", <■ nadnn гәјкывпе. le hərkə wə 

Xwə xala nəda әјапкыБпе, hnnge 
' : We wə bbdnn гәјкывпе. Вегвпә

Xale xwə wəxte məjdana şerrda 
Əm hənə roze ooprme gran 
Xylame həft xaled xwənə,
We wə azaknn, be qəzja.

Wərdəke disa gotə hərdy kyrred xwəda: — ̂ әтхја mnn wə 
bə, wəlate Ərəbstane kare kar xəzala zəfsn, nəbə ky nəbə wəki 
hun mənəgije bndbn sər kare xəzala, be awıknn.

Wərdək vəgərja dbləki kyli bbrin...
Bələde wana Atoje mbrtnb bu, reja tape gynijara, məxəle 

pəzkuvjara Kərr u Kylnk bur- Sər reja wana av tynəbu, əwana 
dərbazi topraxa örəbstane bun; kətenə nava qume u qumstaue, 
həft roza rebari cun, sər reja wana avtynbbu, kare karxəzala 
bər tum e həwşane radnbun dnrəvjan* Kylbk bn Sosnke rnkefi sər 
kared xəzala кы- Hnvzane fknmənd,! xwə davitə stuje wana, Һә- 
tani dbda orta xwə u qaşa zin.
-1 Kərre bı.ra gotə Kylnk:— Nə kare xəzala be awiknn. bona 
oojra mə zdf хы-ab bun, cuma Sosake dndi Шкывпе?

К,у1вк got;—Ty сб nəwerəki, ty nə zb dola bave шбп Snloji.
Ғ ы т -hnndnk əw gnhiştbnə sər ava Кәтые cəqmaqa, çiki 

heşnaji» sər kanıje ewrin, le ava kanja Cəqmaqe şorr bu.
Kərr gotə Kylnke bbra;—Mnqati həspa bə, həsp zöf tinə



av nəxwəranə, we bafalatap, һәгвп ave goləgənia, ave şorr-şorra- 
ka we vəxyn. Əze ləzəki razem, işəv cənd şəvə maqati həspa 
mə, kəsarimə. Kərr kətə xəwe, raza*

К,у1вк epeçi maqati həspa кы, əw zi xəwra cu; sər paşta 
həspa kəsaribun, dypai dəste gərme. КуКк rabu dina xwə da 
Sosake, təpge xwə qətnndhnə> cujə avagoləg əııja vəxwərjə, zak 
le bujə tylbx, zu rabu cu Sosak gart ani gareda*

Kərr za xəwe rabu; -eəve xwə mazda; dina xwəda Sosake, 
Cawanə, bəndəka Sosake bujə cawa ky tylux.

Kərr gotə Кјү1вк: — Dbbə ty razaji; Sosake cujə ave goləgə- 
nia vəxwərjə. Kərr çab da u got:—Əz şəbda haşjar bumə, K,ylak 
idi bexatari пәкы.

КуКк gotə Kərr: —Əm hatanə vi drdi, lazamə əm taştəki 
bakan, xwə əm nəhatanə səjrane, səjramjşban, wəke əm dəstəva- 
la һәгвп sər ele, Qli Ğmər aqaje msli we səre mə Jexinə.

КуКк go:—Kərr, rabə bərə heşja konda, 1в talan xinə binə, 
bəlki pəj mə kə van taştəki tinə seri.

Kərr 1в boka xwə sjarbu, гвта xwə nəzəri halani, dakyta 
həta kond, barrək əxtare dəva ani çəm Ку1вк u got:--Qət kəsək 
zi pəj твп nəkət*

K,ylak awrrək tuz da Kərre bura u got:—Ty nə dola bave 
mmi, əv св dəvənə tə aninə, tə garrana dewerda tmangadaj. 
kərije pez da, rəvoje həspada banja, bəli sjare Beçana öliçana ba- 
bata, mə t*>vdirə badita.

Kylf>k SosBk kaşand, ştavək romani daje, sjarbu. kar u ba- 
re гвта cardə movki dani orta xwə u zinda, le hyrazi, cawa 6w- 
re nisane dükan gyrin, wasa pdni da Sosbke, azot bər ba hafa 
kon, dina xwə daje wəke dy xorte turə we həspək karaskari 
dəstkeş anin sər kanja Narnnçije av badan. Wedəre Ку1вк gotə 
hərdy xorta:—Kyro, xortano, əv св həspə ba karaskari?

Xortəki çaba wi da u got: —Əv nə bəspə, əva кв həjə ka- 
hela Beçana Qliçana ba xwəjə. ja kyre mirə. Mə anjə sər kanije 
avdan, həwar hat beza ky talan baranə, we pəj kəvan-

Kjlak wedəre gotə bərdy xorta:—Dabə, wəkiəz le sjarbam, 
caka məşa we caw’anə*

Xo,rt gote:—Dəve tə u bəfte govək bave tə zedəjə? Ky 
xorta əv jək got, Kylak hat bəla bə, wedəre hər xortəkida ra-
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mak capmiş кы u Beçana öliçana ba dəstkeşi da rəvandan, hafc 
çəm Kərre һыа u g o t—Əva təra həm baç, həm bərtil—Beçana 
öliçana*

Kərr got) got:—Bara, məje xwəstana Əli ömər aqaje mali 
anjə, wərə, əm Һәгбп, he ela mı're brəba pəj mə nəkətjə, əm ba- 
danə zəjkartme-

Kylak disa halnəji Кәпта u go!—Ty nə dola bave manı,, 
caka dja man bər kola kizan dere ty garti. Disa wəkaland, got: 
—Иәјаш əz vara şərrəki nəkam, qət tyçara bəre xwə nadamə. 
ela öli ömər aojaje mali—nacam. Bəra xəlq səba'bakə qara Һә- 
ta-hataje badanə səre man, bezim sə zi dakəvanə kylina daziva 
posta darəvinan. Wəlləlı# nave xwədejə həjani qaləke danəjnam, 
əz van ərd u topraxa ty jerada nacam.

Dəng gahiştə ela mire ərəba Beçana öliçana baran* Mire 
ərəba dəfa həware da, merxas, əgit u cələngsjar, rambaz hatan 
İl sər həv: pəj Kərr u Kylak kətan, sər kanije rav nezikaje la 
həv karan- Kərr got:—Kylak, wərə, mahma Beçana öliçana sjar 
bə, sər paşta we şərrkə, əz zanam ky wəke Sosak ava goləgənia. 
vəxwərjə, we mə badə səkəsazkarane.

Kylak go-'—Əz rabam pe həspa xəlqe meranije bakam, sə
ba dəng hərə ela öli Əmər aoıaje mali, we bezan Д у merani 
ja wan ni obu, əwana sər paşta Beçana Əliçana rəvinə ba lange- 
həspa“* Əz bemə kyştan, ty çara məjdana şərr narəvam, bərxe- 
ner xwəde daje ker.

Kylak tənge Sosake şadand, ktnçe əgitje la xwə wərkar, 
rama cardə movki halani dani orta xwə zinda, kosə masrije xwə> 
gareda la bəzana xwə, mərtal avitə namala xwə, gazi xwəde u 
mera kar, sjar bu, pərwəndə tyabu, dərbazi şerr bu.

ləbək Kylak kət ja xala, le xala u xarzijahəv nas nədaka- 
гад. Wəxtəke Kylak rame nəzəri xala dakar, e wəxta xala ra- 
kefi Kylak dakaran—Kylak notlani təjrəki atməçə rakefa məjda
na şerr xalas dakar, qət kəsəki toza wi halnədani.

Kərr daxwəst xwə baghinə Kylake bararra u xwə gihand u 
gofc—Nəbi ty nas naki xaled mə, əvana həft xale mənə. Nə Wər- 
dəka de nişane wana mərra got. Nə bjni əva ba xwənə, sabaxyr- 
şan, nəbi ty zəjbaki xaled mə. Kərr rav nezikaji xalarra kar u. 
u wedəre pəsane xala da:
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j Əm ky hənə kyre Wərdəkenə,
Rozed oopune garan əm xylamed xale xwənə.
Xaled mə taçed səre mənə»
We azakan be qəzja, sər Wərdəka deda başinan.
Heza xala zanbu, wəki əvana hərdy kyre Wərdəka xuşkan- 

Xala həvra gotan:—Выа bəla ban» Beçana Əliçana ba wana xwəş 
. həlalbə, le Nasube xale рв-euk nətabati u got:—K,e zanə kenə?‘ 

dabezan: „Əm -"U'zije wənə“- Zəf zi nave Wərdəke səb karanə.-- 
tyçara nəbujə u nabə, əze nave meranja naqas nakam.

Gotan a bhra qəbul пәкы; nave meranije xarab nəkar, ra- 
kefi sər Kərr u Kylak кы; xarziti nas nəkar; rame nəzərije tuz 
davitə xarzia, le xarzija zi vi ali—wi ali kabel bərra dadanə- 
cərxandane, nə daxwəstan wəki orta xal u xarzıja babə nəjartL.

Kylak tək bu; xale pa-euk ba dal u çəd daxwəst meranije 
bakə, xune barezə. Wəxte xale рв-еик da sər Rylak, Sosak bər- 
da cərxande, Sosak lileda fsaqj zaq bu. nakar bu farqas bakara»- 
lile dərkəta* Xale рв-еик xarzi nas nəkar» dy rame tira namale 
Kylak dapivapdane. Kylak notla -eijae Çude sər paşta Sosake ha- 
tə xare u bu axina wi» axin rahişt,' got:—Dərba hevşandi. nə ja 
xwəjə. Man nazan bu. wəki xale manra bakanə nəjari u bebəxti- 

Kərr naherri wəki Sosak təne səkanjə: Kylak tynə. Danja 
səre Kərr cu hat, azot hatə sər Kylake bara, dit wəki nalina kum 
radahelə, bər pəsnava Wərdəka de bir tinə.

Kərre bara go:—Kylako, bara! əv ca jək bu. tə anjə səre; 
xwə. tə əz ba şərmi haştam nava nəjarada- Kərr idi xalti nəpar- 
si, notlani gyrəki har Dava xala kət, hər çara ram nəz dakar, - 
hər çare xalək təkdakar nava sjara. çane wi çdname şa dakar- 
Əwi nəhaşt wəki xalək vəgərrə sər ela mire ərəba, salamət. Kərr- 
dina xwə daje wəki saləte məjdana şerr xalan man, xalək təne 
majə, əw zi bəre xwə dajə ela mire ərəba, darəvə. Kərr rakef 
kar sər wi xali: saopsaoı gart, dəste wi ze kar u hərdy gyhe wi 
aza kar, qəj xatare Wərdəka de əw xal nəkyşt» le nəkyştane xa- 
rabtar bu: ətəbe garan anibu seri, bərda bona salsaləta mala xa
le wi danjaeda nəqələ- Kərr vəgərrja sər Kylak. u got:—Kylak» 
bara! ty xəma nəkə, baraje tə həjfa tə dəste xwə halani za həffc 
xala, le man təne xalək aza kar qəj Wərdəka de» hərdy male» 
hərdy gyhe wi «ekaranə» əw zi bona torame mala wana nəqələ- 
nava ela mire §rəba.

Ii ■ ■
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К,у1вк got:—Выа» ty gizrne mun bbkşinə*
Kərr ko gizmə knşand; nava gizmada xun bubu çəgər.
Got:—Xasə ava sar bbdə mwıda.
Kərr got:—Выа! ava sar bbrine təra pakninə» xwə db gbr- 

band, wəki ave nəde, wəxtəke saq bbminə.
Kylbk got:—Выа! əz je тыапетә» təmije mbiı tə: ty ta

buda шы1 bbdi sər loke peşnn, mble mbn bbdi dorxbstbne» mble 
mbn bərbn u ben» wəki Wərdəka de we durva bbbinə» wəki əz 
nava sjarada птып, we tə aləpərcəjkə» le wəki mble mbn dit rəx 
loke peşbnda dbcə u te we be „kane* we hersa we dajinə* We 
bezə: „Dbnje ba hatjə» we ha zi hərə“. Le təmije dyda əwə» wə
ki ty hə.jfa mbn zb öli ömər aoja hblini, hərgə batə «əng tə» le 
qiza wi xwəra binə.

Əv bu gotbna Kylbk u le sbpikbimn eəve notla tas korda 
eun. Av vəxwər, sər coka Kərre bbra wətat кы.

Kərr dbləki kyli bı.rin dəvə dəlil rexbstı.n- d'abuta Куһ>ке 
bbra da sər lokft peşbn, dəvə dəlil da məjtərkbrbne» loke peşnn 
da rəşmbşotkbrbne- Bəre xwə da ela öli ömər aqaje mbli» cun. 
Alije dsn zi bokə romani da zinkbrne: ktnçe Ку1{>кә əgitije avi- 
tə sər zinda» şure kosəmbsbri» koloze dəvətuki dore da gbredane, 
şəra rəş hamudi dan,i qərpuza zinda, şure kosəmbsri peda darda 
кы, гыпа cardəh movki bb rəş da sazkbrbne, zinva da warsal- 
кыпе, nava wəxtəki kbnda əw gihan,də topraxa ela öli ömər 
aqaje mbli.

Dəng gbhiştə ele „Kərr u КуКк haten» Beçana öliçana zi 
anin.“

Wərdəka de rabu, reja kəsrəke peşja kyrrada cu» Wərdəke 
dina xwə durva da, əxtərmə u sjar dit, wəki КуКке dəlal nə 
nava sjaradanə. Wərdəke hərcar alja кыә qirin, notla dəva gyr- 
gameşi: Dit çnnjaze Kyh»k sər loke peşbnə. Mbləki wi dərXbst- 
jə> dbcə. te. Elkane Wərdəke danin, „Dbnja ha hatjə» we ha zi 
hərə“. Heza urt —oçaxe bave xwə qəland» kyla gez teda danin> 
bb şin u gbri, rəş u mbşat hatun dora kon. danin çbnjaze Kyls- 
ke eəvbru bələk. Kon danə rəşkbrıme, çbmaöt top bu dəre kon» 
çbnjaze Kyltk dauin» şin u gbri кығ>п. Çbmadt rabu Куһ>к bb- 
гвп, məqbərda danə həqkbi'bna. Çbmaət dəre kon səkbnin u sər- 
xwəşi danə Wərdeke-Kərrda. y ; .
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Cənd гог dərbazbun. Wərdəke got: — Kərro, tə cənd bbre 
ты 1 kyştbn?

—Şəş, iək zi qəj xatbre tə, bona sblsbləta mala bave tə- 
nəqələ dnne> jək saqə, le hər dy dəste wi гекывпә u hərdy gy- 
he wi.

Wərdəkejgot:—G-ərəke tə əw zi bbkyşta, paşe dble тыг rə- 
hət buja.

Wərdək rabu cu alije mala öli ömər aqa—dəwa bııkaxwə,- 
le öli ömər aqaje nibli qiz ııədaje u Wərdək porr u poşmau 
vəgəı'ja hat çəm kyre xxvə, got:—öli ömər aqaje mbli qize na- 
də, һвт K,ylbk hatə kyştbne, һып zi həft xale tə, sərda zi Be- 
çana öüçana sjar dbbə, smnele xxvə badbdə.

Kərr rabu peşja ölı ömər acjaje mı-li şərr- Dəste fəne öli- 
je şer bə zi, dəng u səda ze naje, св btkə, roza namusejə. sələ-. 
fe məjdana şerr, Kərr nəlibşt, xvəki jək bbkəvə pesira wi, dy xy- 
lame öli ömər aqaje mıdi hatmı kyştmıe, le Kərr кывпә dyberi, 
parava dy dərbe btniııdarbu- Kərr ııədnxwəst bprəvə, dbxwəst be 
kyştbn, nave rəve nəjnə sər xxvə, bn xvan bbriııa disa şərr dbkbr, 
həjani bəri evare, le sər Kərr zəf bu, dərbək tira qolbnçe bu- 
Əwi zb ojme xwə k*>nçbk dbqəlaşt, dbkbrə bbrine xwəda, le- bb- 
rine wi zəf xədar bu, ja тывпе bıı- Dısa sər Kərr zbf bu, Kərr 
rahbşt got:—Ax, lb mmı paşt u sər həspe hatə xarə notla bo- 
гаке eijae Çude, kət dəst pije həspe.

Xylame öli ömər aqaje mbli xunxyr dakətbn sər Kərr, pe 
soranja kyştbn.

Wərdəke zi xwə kərba kyrr u һыа, xwə kyşt.
Kone rəngin eu bər mirafa.

Got: Abase Şəweş 41 sali zb gynde Çərçərise—lb sər nəhja 
Aqbarane-

Nbvisi: Arame Cacan.
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6. e;ylbk e  sllemln’

'К,у1вке SBİemin dy һвга bunə 
Ax le» le həj le, le babo!
Hinə bn твп hinə
Хеге nəbinə ömər aqaje һв mBİinə,
Diwanəki xwəş danjə
Св1 hoguc, сб1 bəran şərzeksrjə:
Lb çBrçnran һигквгјә,
Lb fBrune qəlandjə,
Nav sitBİe kəlandjə,
Sufraki bəkw’an raxnstjəj
Finçani qawe dəste Gylci xanxme danjə.
JSÇava sobəta gnran rnnBştje,
Əva se rozə, se şəvə kəsi hyçum nakə 
Finçane dəste Gylci хапвте bBstinə.
—Kfzan finçani qawe dəste Gylci хапвте bBstinə.
Lb sər xwə da bBnBxinə,
Xwə keşi nəjaran, hylmdaran bBghinə,
Ввһоггә hərə nava həzar həftsBd kone mire ərəban
Bnleçane zb твпга binə,
kizan BBİeçan zb твпга binə
QəwBİe xwəde, Rəsul əlah
Gylci хапвт zb твп bBstinə.
Se rozə, se şəvə finçani qawe 
Dəste Gylci хапвте sar bujə səknnjə,
Paşe berivane К,у1вке Snlemin bəre xwə danə 1в ejanə, 
Gaduşe wan 1в тв1апә>
Ку1вк zb xwəra bərnzjə 
Xwə 1в berivaqa gihandjə,
Lb berivana xsstjə,



'Gaduş u maduşe wan şkenandjə- 
Berivane hBİani go:—Kylo bura o!
Ty сыпа ты1 dbxini#
Gaduşe твп dsşkeni 
Hinə һв твп hinə.
Xere nəbinə ömər aqaje Лв твИпә
Diwanəki xwəş danjə
Св1 hoguc, св1 bəran şərzekurjə.
Lb ÇBrçBran һш* квгјә.
Lb fBrune qəlandijə,
Nav sitBİe kəlandjə.
Sufrəki һәкыап raxBstjə,
Finçani qawe dəste G-ylci хапвте danjə,
Nava sobəta gBran runBştjə»
Əva se rozə, se şəvə kəsi hyçum nakə 
Finçane dəste Gylci хапвте bBstinə.
—Kjzan finçani qawe dəste Gylci хапвте bnstinə, 
Ввһоггә hərə nava hazar həftsBd kone mire ərəban 
Kjzani Вв1ееапе zb твпга binə.
QəwBİe xwəde, rəsul əllah.
Gylci хапвт zb твп dustinə.
Se şəv, se rozə finçani qawe dəsti Gylci хапвте sar

bujə-
К,у1вк əw gav dar u kylave xwə hnştjə.
Xwə malara gikandjə 
EÜBİitejaşik u SBcduka şkenandjə,
Dəstək ktnçe aojan u wəziran xwə квгјә,
Lb həmame xwə şııştjə.
Lb bərbərxane səre xwə куггквгјә,
Çənuki se salan dəıwa kBşandjə,
Ja, əlah. ја xwəde gazi кыјә.
Sjarbujə, 1в sər sjar səkBnjə,
Ввте earparsu 1в sər тв1е *wə danjə.
Mina qaz u wərdəka məş квгјә.
Xəsta diwäne квгјә,
Cujə dəre diwane зәквпјә,
SBİav 1в кагвг u gyhdara квгјә,



—Gəlo» apo, əw сб diwanə tə danjə?
—Lawo, шбп diwanəkə xwəş danjə,
Gazi kikan, mblan. həft bave 
Bərazan çbvandjə,
Bo xan u bəranan, meran u merxasan,
Выпап u rbmfopan» rbinzbravan»
Cbl hoguc, cbl bəran, lawo» şərzekbrjə,
Lb çbrçbran һигкыјә,
Lb fbruna qəlandjə,
Lb sitbla k;alandjə»
Sııfrəki һәк,ыап raxbstjə,
Finçani qawe dəste Gylci xaıibm danjə?
Əva se şəv u se rozə kəsi taqət nakə,
Fmçani qawe dəste Gylci хапып bbstinə,
—Kjzan finçani qawe dəste Gylci хапыпе bbstinə,
Lb sər xwəda bbnbxinə,
Xwə keşi nəjaran, lıylmdaran bbghinə,
Bbborrə hərə nava həzar həftsbd kone mire §rəba 
Bbleçane zb mbnra binə,
Qəwble xwəde, rəsul əllah*
Gylci хагып z’b  ш б п  bbstinə,
Se şəv? se rozə finçani qawe dəste Gylci хапыпе sar-

bujə, səkbnjə-
Kylbke Sblemin dəst sər singe xwə xtstjə,
Finçani qawe dəste Gylci хапыпе stəndjə,
Go: -Bəle, sər çane mbn gblıiştjə!
Paşi Kərre bura səh kbrıə»
Kərro kyuçe zori runbştjə»
Se çara gazi bbre кыјә,
— K,ylo, bnra, ty pb-eukb ty dini» ty nəzani,
Həja dyh u per ty şbvani
Ty cawan awqa gbrə-gbre kikan u mblan bbxəsini, 
Bbleçane bini-
Ty cawa bbborri keşi nəjaran, hyləmədaran,
Tye bbci bbne Bərrija zeıin»
Nava xime həzar həftsbd kone mire drəban bbxəsini> 
Bbleçane zb mbnra bini.



Ту cawa şərpəzə nəmini,
Kylo: - Kərro, bbra, əz КуКкып, xwəş Куккып,
Əz bb şərrbm, bb gylbkbm,
Həftsbd mije kosəji rəvani lb Bingole db-eerirbm» 
Awqa gyre, һысе -eja həjə, təvda bbrci dbhelbm» 
Cb şərre əz pe bb kəvbm.
Ty şbke К,уһке Sblemin tyninə.
Kərro: — Kylo, bbra ty pb-euki, nəzani,
Ty ty tbşta nbzani.
Ty cawan awqa booı u bəranan bbxəsini,
Bbleçane bini?
Kylo:—Kərro. bbra, ty zsnə bave mbn Sblemani,
Nə zb dja ты1 Wərde xaıibmi,
Xwəde zanə ty cb şbvaıı u gavane coleji»
Əz KyKkbm. xwəş Kylbkbin,
Bb şərr ıı gylbknm.
Həftsbd mije kosəji rəvani lb Bingole db-eerinbm,
Awqa gyre. Һысе eja bənə, təvda bı.rci dbhelbin. :■ 
Kylbk hblani bb xwəra Bəoploje ndlbənd,
Petoje Nəçar, bb re kət.
Paşi dja wi got:—Kyl°' lawo, məeə,
Əz qvrbana lawe nvə məcə,
Xəzaləke bər lawe itimi dərkəvə»
Xwə sər we xəzale nədi, laAvo!
Lb xəzale ıvədi, ty zəvale lawe mbn tyninə.
Məcə lawo! А\ы ty db həri»
Həft zare И >se i ııde lıənə.
Həft zi bbranə. həft zi xale tənə 
Xwə zu bbdi ııasti,
Dbnja alam be sər lawe mbn, nbkarə!
Go:—baje, nbzanbm, xale ты) cb çələvbn, cb ceşitbn? 
—Lawo, həft zi bb jək ceşitınə»
Səre wan şdr ıı ägale ärəbinə 
Baçe wanə dbi'ez şam—xytninə,
Pbşta Avaııə ş§le dçəminə,
Bb şĞlmadaniuə!
Lbiıge wana çbzme cbvtəlinə»
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ÇfcSbne həspe waııa квһе1 həç u zinə,
Həffc sudka be av u be em dbfBrrinə,
Kjse wan hələbi nivinə,
Xəlune wan hoqəke ttune çəmbali dnkşinə 
Вв jək nəfəsi һвпе xəlule dadwəşiııə»
Hər bəft zi mina gyre pnşt beşinə»
Əw bəft һвга bəranbəri həzar həftsbd mere kone Ərə

binə-
Ty zu bndi nasuti, lawo!
Ty zəvale tə tyninə.
Квте dəste wan пегвг u şaminə 
Qarns ərde təmam dBÇBvinə,
Ty zu bndi nasuti, lawo,
Ty zəvale lawe, твп tyninə!
Hərci dja wi gotjə, К,у1вк jək xəbəre dja xwə пәквгјә, 
Çujə nava bəzar həftsbd kone mire drəban, şərr u şə-

pan квгјә-
Xon u cadnre xana ərəban һв şur u mərtal zb həv

bəla кыјә.
Paşe həwar cujə zare Həse Dudi;
Hatbnə 1в Ку1вке Sblemin qirin квгвпә,
К,у1вк singe xwə danijə peşja wana,
•Se гвт avitjə, se һвга zb wana avitjə- 
6w care majin 1в Ху1вк гогквгвпә,
Se гвт 1в psşta К,у1вк qəwin квгвпә.
-Əw һвге рвеик hatjə nas квгјә,
Gotjə:—Wəlləh, xalan u xarzanə,
Le nəxBstjə,
Paşe Kərre һвга hatjə gotjə;
—Zannm xalanə, səd çar xalanə,
Şərre xal u xarzanə,
Le gazi квгјә, 7,аивт şərre xal u xarzanə,
Əze dərbe xwə 1ехвт, nahevşinBn,
Hərse һвга kyştjə.
Əwe рв-еик zi bo xatsre dja xwə hBştjə, 
ösİBİe wana zb dnne nəbnrrjə,
Dja К,у1вк kaoıəz nBvisjə,
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Dajə pəjaki; go:—Zu hərə,
Xal u xarzan zu Һы1ы1 nasutije həvdy nəkyzan,
Əw pəja dblnəkbrjə peş hərə 
Kaqəz wəxteda nəbarjə,
Kərro şur kbşandjə. səre wi pəjaji pəkaudja.
Kylo gotjə:— Kərro, bara, məhəfəke eekə» mbn dajnə

]\ava mahəfe,
Mble man bbşkenə, bbdalbxiuə 
Mahafera bbla mble man hərə, be,
Dja mbu Wərdək te peş ja tə 
Be Kylbk uəxwəşə, paşva te.
Kərr tinə Ilaleçane təslimi ape xwə dbkə (ömər aq a),

əva jəka Kərro dbkə.
Bave:—Äpo, kan haxlule man badə Gyrçi xanam, 
Dabezə: -Gylci xanam soz za K,ylbkra dajə, əw tə

naxwəzə,
Paşi Kərro şur kaşandjə 
Səre ömər aqa farrandjə,
Dəste Gylci xaname, gartjə, anjə mal.

1933 s- məha carja peşanda za alije instituta tarixa kulture 
ba sərkarja prof. K. M. Ohançanjan ekspepedisia folklore hatə təş- 
kilkarane. Həma wi caxi zi la nəhja Aştarake, gynde Orgoveda 
mə əva eaqa navisi» got Tono Catojan.

Tono 65 salijəj ba xwə za gynde Tsoronge la alije Muşe. 
Tono nəxwəndijə, kyrmançi rand zanə, kolxozvanə, gələk sərhati 
u kalama zanə.

Navisin И. Çandi u $. Kuzikjan.
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7. KƏRR ü  K.YLBK

Həbu padşak — Sbleman dy куге wi.
Wəxtaki padbşa гаы, jəki dbne rabu şuna wi runbşt. Myoı* 

darəki dərbaz bu, hərdy kyre Sbleman padbşa məzbnbum nave 
wana iəki Kərr. jəki К,у1нк.

Kərro xwəra dncu dbləjst, hola xwə avit» hat cu çere pir- 
kəke kət, şkəst. Pire wbra nbfi,rr кы, got ky „iy ysa qocaxi, 
сыпа xəlq şuna bave tə padbşaje dbkə“. Kərro Wedəre gbrt çbr- 
nıa çerre pire daie, got ky, „Pire çan, də ty mbDra bezə, cbka 
ve gave ki ştma bave mmı padbşaje dbkə“.

Pire lb wedəre got,:—Bave tə ky ты , hun zary bun, Həse 
Sadı qe gesi sər təxte bave tə rnnbşt-

Wedəre Kərro cu mal, şur kbşand, sər dja xwəra səkbni 
got ky:—Daje, əze tə bbkyzbtn, Cbka bezə, Cbka ki sər təxte bave 
mbn rıınbştjə?

Wedəre dja wi tbrsja u got:—Wəlləh, bavo, bave tə шы, 
hun hərdy zi zary bun, Məse Sadbqe Gesi i’abu sər təxte bave tə
l ’U llb Ş t.

Kərro got k y  „əze һәгып, Həse Sadbqe Gesi b b k y z b m ,  c l -  

ma sər təxte bave m un, rıınbştjə.
Wura dja wı gote ky“ сыпа duci sər xəlqe şerr, ravə, əm 

zb vı,ra barkbiı- Wbra Həse Sadbqe Gesi we mərja zb para bbşi- 
nə ]iəj mə, iza əme bbzbVbrrbn- hərim, we padbşaja bave tə bb- 
də tə.“

Əwana rabun barkunm, za para idi kəs pəj nəcu; cun gər- 
jan, got ky „cbka bbı,err, lyizan kun məzmıə, əm hərbn гәх wi 
koni, koııe xwə lexbiı.

Cun rəx koııe ölı ömər aqa lexustbn
Wedəre qizəkə öli ömər aqa zəf bədəw həbu, le-bb koca 

Kərr u K,ylbk zı nibrtbv həbun: xylame wi; nave xylame wija 
jək Nbk, Pboıdoje ты-tbv» Həse Musesani*
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Wedəre Bbqdoje martbv rabu cu nava ele, demək zb xwəra 
nan u man bərəvaə.

Wedəre iza wbra Kjlbk lb Sosbke sjarbu» bər kone öli 
ömər aqara Sosbk bəzaııd, cu.

Wbra öli ömər aqa göt ky „əva св sjarəkə, xwə zi həspa 
wi св lıəspəkə". Nave lıəspe zi Sosbk- Wedəre ky öli ömər aqa 
ysa got, əwi mbrtbvı hblda got ky „ Hər a əw cijə? Həjə Beçana 
Məse Sadbqe Gesi, ky əw navə nive we“r

öli ömər aqa got:—Le əz cawa bbkbm, ,ky əwe həspe dəst
хвт?

MbrtbT got:—Ty sbve ravə, dəfa həware xə, finçana zerrin 
dajnə sər stole, bezə“ ki ky əwe bbxwə» we hərə Beçane binə.

öli ömər aqa sabe rabu, lb dəfa həware da. ela kikan, 
тв1ап, mBrdesja lb həv çbvjan: Wedəre Cbqa məri hatbn. merxas 
hatbn, kəsi tyryş nəkm’bn hərə bb xwə.

Kjlbk zi razabu, wəxtəkı zb xəwe rabu, le nbherri dənge 
dəfe te, pak gyhe xwə da sər, dit ky dənge dəfa həwarejə* Rabu 
sole xwə рекы, cu. dit ky cnqa mer merxas 1в həv çbvjanə. kə
sək tyryş nakə, hbldə we finçane bbxwə.

Kjlbk zi weda hat. dəst avit ky finçane hbldə» öli ömər 
aqa gbhişte. dəste Kjlbk gbrt, got ky „Bbzabə. ki finçane bbx- 
wə, hərə Beçane binə, be Fərişane qiza man bbstinə." K,ylık св 
qasi dəste öli ömər aoıa gbveşi, xuıı bər nəjnoke wira avit, əwi 
dəsle Rylbk bərda. K,vlbk finçan xar u Kərroje bbre К,уһ>к zi 1в 
bər dəware xwə bu, əwi bblıist ky» dənge dəfa həware te. got 
ky, ki sərhbşkə, we hərrə finçane hbldə bbxwə, əm пвкагвп ky 
Һәгбп ba Məse Sadbqe Gesi Beçane Ыпвп*и liəta Karro hat, K j- 
1вк finçan sər xwəva квг.

Wedəre Kərro gotə K,ylbk: — Tə свта finçan xar?
К,у1вк got ky, „Kərre һвга, qəzjajə qəwmijə, ty məsəkbnə, 

fcbrəvə mal, Wərda de bbxapinə, bezə ky həspa, eək u silbha 
hbldə binə, bezə, falane öli ömər aqa һывпә» əme Һәгһп vəgərrinnn- 

Kərro cu mal, öşqer, Sosbk, fop. çəbbrxanə, hərse xylama- 
va huldan hatbn, we dəre Korro, Kylbk sjarbun, dərkətbnə məj- 
dane, iza wedəre K̂ ylaina dbvezə:

Məjdanə, xwəş məjdanə, i
Məjdana van meranə,



Şəqə-şəqa tased zəngujanə
Boz dbkozə mejvanə
K,ylbk zərgək ani, Kərro zərga wi hblani,
Got ky, K,ylbke һыа Pərişan ditjə,
Ida xwəde xwə yndakbrjə«“
Wbra Kjlbk got, got ky: Kərre bbra!

* Mbn te bangi zerinə
; ı * Ledbxə pərde cadbra Pərişane

WəldbgəiTinə,
K,ylbke mal^brav bəzbna zbrav navda dbbinə,
Wedəre, əwana rabun, bb pəvkətbu cun.

Əm iza zb Wərdəke bbpbrsbn. Hatbn zb Wərda dera gotbn, 
ky» „Əli Əmər aqa hərdy kyre tə şandun çəm Məse Sadbqe Gesi 
Beçane zera binə, Pərişane ze bbstinsn."

Wedəre Wərdəka de rabu, sjarbu «əkə kbnçe mera xwə кы» 
zb para da pəj kyre xWə cu, xwə gihandə Kərro. Wbraəwa kyrre 
xwəva avitbnə həv. Wərde le nbhem ky Kərro dərba kyştbne 
daveze- Pesira xwə vəkbr u ■eb-enke xwə dərxbst, got ky,,,Nə, əz 
dja təmə“ u əwe şirət lb kyre xxvə dbkbrun; gotə kyre xwə:—La- 
WO) hun dbcbn, peşja çt.lıeze qiza məgurbn u mədbnə sər kare 
xəzala. Mbqat bbn. Sosbk ava rəq—bəqa nəxwə u vəgərja hatə 
mal-

Wbra əwana cun- K,ylbk reda xəzalək dit, da sər xəzaie. 
Wedəre cu xəzal gbrt u şərzekbr, darəkeda darda кы hətani bb- 
re wi xylamava hatbn gbhiştune.

Əwana wedəre xəzal pätbn, goşt xarbn. Şəv K,ylbk raza, gotə 
Kərre bnre xwə, got:— Вы-е tə qyrbana təvə, qasəki mbqati So- 
sbke bə, əz razem-

Şəv xəwe lb Kərr zorkur. Kərro hat u raza, Sosbk dərva 
gnreda- Sosbk şəv fblbti cu, kətə ava rəq-bəqa xar*

Sbve K,ylbk rabu, Sosbk nava ava rəq-bəqa dit u xylam 
şandbp, xylam cun, Sosbk zb nava ava rəq—bəqa kuşandun anı'm

Wİ caxi Sosbk qət ava rəq bəqa bir nədani. Evare rabun 
cun Quraçe dara bəndbun- Wedəre rabun Kərr u Kyluk sjarbun 
cun, gotbn ky„ əm hərbn, dəvə məva dora obe, demək pəz məza 
binbn, bəlki pəj mə ben, texnə şərr,“ le kəsək zi pəj nəcu.

Əwana disa hatbn Qbraçe dara səkunin. Sbvəture Kylbp ra
bu, cu bər dəve ave dit ky gədəki vajə Beçan anjə» mezineda av
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dadə. Wedəre pars кы, got ky“ Lawo, dəlal, əva həspa ja kejə, 
ba xwə nas dbkə, qəstika daparsə.

Gədə halani got:—Ty ciji, əz təra bezam, ja kejə? ja ke 
ni nə? св həqe tə lıəjə?

Got ky:-—Həjran, свта daxəjdi, əz zb tə pBrs dakam! We- 
dəre Ivylak şilək 1в gədə da. Beçan ze stənd, ani hat* Beçan 
peşda şand mal, da xylame xwə, peşda rast квг, go:—Ty hərə,- 

Wara Kərroje bara goteda, ky:—Kylak, bara, əm hatBnə 
səva beçane, mə Beçan zi һвгјә, lazBmə ky əm һәгвп. Wbra Ky- 
1вк gotə Kərro: Ty nə bare mani, zb tə mer ce nabə, hətani ky 
əz Həse SadBqe Gesi nəkyzam, əz vara пасвт.

Wara Kərro sond xwər, got ky „Hətani tə nəkyzan, əz tyça- 
ri najem həwara tə.

Le Kylak zi 1в wara mala xwə avakar, 1в Beçane sjar nə- 
bu, 1в Sosake sjar bu.

Iza əm za gədə xəbərdan. Gədə cu mal, zb Həse Sadaqe 
Gesira got ky‘" Hal u həwal əy bu.
; Kərr ktlaməke dabezə:

—Kylak, bara, lıəft kyre Həse Dude hənə!
Həi't gyre pBŞtheşinan,
K,ançe wani maTıudinə 
Sapoke wanə çərkəzinə»
Həspe wanə navtdzinə,
Navtdzijə, delqamcinə,
Delqamcinə, go kewrişkinə,
K,erane Muse go, şavqəlune wanə,
Qylav-qylav zb dəste həv darəvinan,
Həta daghizə je paşin kyta dakinə-

Izar hər həft kyre Həse Dude hatan sər wana şerr. Hər- 
həfta ba həvra avitə Kylak, həspa Kylbk nəxəvati.

Ky wedəre Kərro zərga la sər paşta Kylak dabinə 
Təng u quşa la Əşqər daşadinə,
Xwə ba xalara daghinə,
Xala za xala radaqətiuə,
Le daxə xale orte za qaşa zin wəldagərrinə*
Wara dazvarə sər Kylak; Kylak kətjə, „caka baneram ca- 

wanə*. Le dauerə Kylak həlana dade, dabe: Kərro, bara, тө tar- 
sə, əzi pakam
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■ Kərro te sapoke wi dbkşinə, ledbnerrə, cb ky dbl, gyrçmke 
wi, kəzəb, pbşke wija gbşk kətbnə naya sapoke.

Wbi'a Kylbk gazi dbkə xylame wi; xylame wi zi Nbk 
hosta bujə, dbve:—Ty zb mımra tabutəke cekə, ie ysa һвквш şıı- 
nə. dəste швп cebə ky dəste швп hərə u be, ky Wərda de bbymə» 
bezə, əre wəllə, l?wo, dbnja ysa hatjə u we ysa zı hərə“.

Rabun ysa кыа>п, К,у1вк daniıı sər dəve bs rre kətbn, cxm. 
Wərdəka de zb durva durbin dani, cbka ky „һвпеггып kyre 

шбп kənge bbn“* Le ıibberri» Kərro t;əne peşja kayrin te, hatə 
nezik, dit ky dəste Kylbk dbeə, te, got ky, —əre wəllə, lawo, 
dsnja ysa hatjə, we ysa zi hərə. Le nbherrı Kərre kyre we bb 
Iıəft rəşani rəşə, le Wərde dbtbrsja ky Kylbk be kyştbne, Əli 
Əmər aqa Lərişane nədə Kərro.

Rərişane durbin danibıı, keləka Wərde səknnibu, got ky:
— Wərde» daje, lb mə bangi gəşə»
Kərre kyre təji həft rəşani rəşə,
КуКк cujə, Kərri raəra xwəş bə*
Wedəre həvəki dbl hatə bər Wərde, kavran hatə nezing, dit 

ky xer idi Kylbk kyştbnə, cu lb dəfe da, sər mala Əli Əmər aoja- 
da gı>rt u got „ye läze buka mbn bbdə u buka xwə ze stənd u 
ani hatə mala xwə u awqa xəbər“.

Got Məmide Fəii Həsənov, 14 sal i, zb nəhja Kotajke, zb gyn- 
de Dəvəxbrabe, Baye wi dəngbezə, „Kərr u Ку1*>к“ 556 wi hblda- 
jə, Həmidi xwəndjə.

Ze nnyisi H. Çbndi.
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8. KƏRR U K.YLLKE SLLEMIN 

Кәгг u Kylak kyre Salemin bun.
Wəxtəke çəm öli ömər aqaje Gesi daman. Iça oı-ta wan 

xarav bu; lıatanə çəm ömər ao;aje ölis.jara.
Iça ömər aqa eäv mabina wi kət: nave mahine Sosak bu. 

Iça halda got:—Mabina xwə nafaroşə man? go, wəki mabina xwə 
badə man, qıza man Pərişane əze badamə wi—bər mabineda. 

Içar mnrtnbəki wi həbu, nave wi Loko bu. go:
—Aoja, əz ba qyrbana tə mə, Sosak ca təvajə. Sosak hərge 

jəkə, Beçan bistujəkə.
Iça öli aoja galije Loko qəbul kar- öü aqa go:
—Lokoje man, əm cawa bakan, Beçane binan?
Go: —Aqa, səre man ba qyrbana təvə, go, fmçana d§we 

dajnə, qiza xwə təmaz ba^əmlinə, çabe la nava ela xwə daxə-' 
—„Kjzane be ve fınçana däwe wəlgərinə, hərə Beçane za manra 
binə, nava ela ömər aqaje Gesi, we həlalja xwəde, we Pərişane 
man bastinə“-

TÇaw, taw, taw....
Əz nava ela tə da gərram,
Kəsi ysa tyainə, əz zanam,
Kylake Salemin gava -eəv Pərişane kəl.
We fjnçana döwe, we wəlgərinə.
Be sarja meranije, əw baz səre xwə tyniQƏj 
Əw hərge hərə Beçane binə,
We həlalja xwəde Pərişane za tə bastinə. 
ömər aqaje Gesi Ia dəfa həware daxinə,
Ela xwə sər həvda top dakə u tinə.
Dabezan:—ömər aoja əv ca həwar u banginə? —
Kyrö, hun nazanan, man finçana dəwe danijə, ki ve finçane
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wəlgərinə, hərə твпга Beçana ela öli aqaje Gesi zb твпга binə,, 
we be уыа həlalja xwəde Pərişane we zb твп b B stin ə .

Ela wi nola каүвгге һвһаге, poze xwə dadBİBqinə...
К,у1вк bər kone rəs drəbi -еәуе xwə dnvinə»
ÜBtıerə q a lm ə -q u tə k i g ra n  b ər  k o n e  ö m ə r  aoıa 1в həv ÇBVinə.. 
Loko x w ə  b ə r  һв Кју1вк dBhəzinə.
Ку1вк zb Loko pBrs dBkə:
—Ty mərvəki mBrtBvi əv св gBİinə qəwminə?
1)вһе:—Aqa, əz һв qyrbana təmə, свта tə haz van gBİija 

tyninə ?
—ömər aqa finçana d§we danjə,
Ela xwə gB sərhəvda top квгјә,
Pərişan məjdane danijə, gotjə:
—Hərce ve finçana däwe wəlgərinə,
Hərə Beçane твпга ela öli aqaje Gesi гвтвпга binə.
"We Pərişane həlalja xwəde zb твп bBstinə.
GBşka bevBİe xwə nola каувге һвһагге dalnqaninə.
Jək ta q ə t  n a k ə , f in ç a n e  w ə lg ə r in ə .
W e d ə r e  aqBİ s ə r e  К,у1вк dBfBriııə,
К,у1вк dBkə u dBİəzinə
Xwə bn k o n e  ö m ə r  a q a r a  d n g h in ə , dnbe:—ömər aqa, ər  

св gB İinə qəw B m inə?
Бвһе.—K,i ve finçane wəlgərinə, hərə твпга Beçana ela 

öli aqaje Gesi zb твпга binə, we be үвга həlalja xwəde—Pəri- 
şan'e УУе zb твп bBstinə “♦

К,у1вк finçane һвШпә 
К,у1вк finçane wəldBgərinə,
К,у1вк -eəve xwə dngərinə 
Lokoje niBrtBv wedəre dnvinə,
Go:—Loko lawo, һвк ә u  bB İəzinə  
Əxte b ə lə k  zb mal b B k şin ə , .
Xwə Eərre һвгага bBghinə,
Bəra qBrrane pez һв fərqinə 
Qəzjanə gBran bBrange tə qəwminə. 
öli ömər aqa» go finçana däwe danjə,
Bnrange tə wəlgərandjə, we hərə 
Beçane binə, işalə we Pərişane 

‘ : Həlalje xwəde ömər aqa bBstinə. ,  ̂ „
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Loko dbkə u dbləzinə,
Xwə bb Kərre bbrara dbghinə,—K,ylbk, dbbezə, jskə- 

ta serə jan xer ninə, van gbli—gotsna Kərrora dbbezə u dbbblinə,. 
Kərre bbra pez bbtərqinə,
.Dbbe:—Xer zb xere dərbaz bujə !
Xwə kone rəşi ərəbira bbghınə 
Dy dəst ktnçe ddwe xwə u 
S5b bnrange xwəra bbghinə,
Hərdy гыпе drşaji zb mal dərinə,
Wərdəka d e  p e  nəhbsinə»
Hərgə Wərdəka de pe hbsja 
Bezə şajkə gbran kətjə nava ele«
Ty şaişa məkşinə,
Iro meranja hərdy kvre tə we bbçerbinə.
Wedəre Kərre bbra dbkə u dbləzinə,
Б бсә d y  d ə s t  k tn ç e  d d w e tin ə  

örşed d d w e m a l d ər tin ə .
Wəı-de wedəre dbkə qirinə,

Dbbezə: -  Kərro, lawo, əv cb qəzı'anə wə qəwminə 
Dbve:—Wərdəke, daje, şaişa məkşinə şaikə gbran kətjə el* 

ömər aqaje Gesi ’•>
Iro ela xwə çbvandjə, nola kavırre bbhare poze xwə dalb- 

qandbnə, we hərdy kyre tə bbçerbinə.
Kərro wedəre xwə dbkə u dbləzinə 
Lokoje mbrtbv, Bbqdo,
Həse Musesani hərseka hbltinə-
Nəməte isa hbltinə u xwə Kyltkra dbghinə
Dbbe:—Kyltk, bara mə zəqira xwə hbldajə;
Bare gylə u çəbbrsanetinə.
Wedəre Wərdəka de pe dbhbsinə.
Wərdək dbve: ömər aqa»
Tə ve xəbəre пәсекы,
Tə gbre Gəw-gəwe,-ejae Ələdaqe 
Sər mala bave rornıda mel кы. 

л' Tə csrna porr u gylije mnn hərdy aljada ze кы.
ömər aə)a dbbezə: —Wərde daje,
Mətbrsə tbşt tyninə,
Kylbke təje hərə şəvədbzi Beçane binə.



We be vara, Pərişane zn man bastinə.
.... Wərdəka de ani kar кы,

Kaqəzək navisi sər bəft bare xwəda vərre квг. l;i
Wərde ani qasadak к,ые kar, əw kaqəz da, sər hər həft 

bare xwəda vərre кы.
(Qasad nəgikaııde, Kylak cu dərkət bər Xemur).
Kjlak zi jək got, got:
— Wərde daje, hanə ba man hanə. 
ömər aqa daznıanə bəsə man be tənanə*
Ərgə ty man parse daparsi,
Əze bore əwlan mala bave tə binam koka meranə.
Go:—K,ylbk lawo, ty daci təmıne man ty bir nəkə:
Wəxte ty daci Qaraçe dara kəvare cəqmaqa
Tume həwşane we la tə bavə
Kare xəzala we za bər ra'ə
Nədə pəj kare xəzala, maqııle nola təra be wanə.
Ty daci. dadakəvi ela öli aqale Gesi,
Dəve gəwarak be wanə, тәјдә.
Maqule noli təra şərmə-
Əze nişane hər həft xale tə təra bezam:—Kyre Həse Du-

denə.
Həspe wanə bozə xal-xalinə,
Kploze wanə sorə dəvytukinə, ,,
Rame wanə nəzərinə.
Qytə qəlanak wan həjə hoqə niv tfuna Muşe haitinə.
Wəxta sjar daban.
Reja səhətnivəke peşja ordujenə, gava sjar dabın,
Qəlana xwə dadagaran 
Qylap qyiap le daxinə,
Nola gyre bərafe sər male həvra darəvinə 
Hər jəke duje bəqirəke dəve xwəra dərtinə. .
Dazgina Sosake dəste de dərxast, ja əla u ja xwəde cu, ja 

bir əla cu. t \ ‘
Wəxtəke parr cun, handak cun, dakətan Qaraçe dara. Le 

naherrin xəzal za bər tume həwşane rabu. Kylbk da sər xəzale* 
Kərr le kar gazi, go:

—Nə dja man təmin tə кыјә, nədə paj xəzale.



I
Go:—Mala tə xbrav bə, wəki əz xəzale nəgbrbm, əze eawa 

һәгып Beçane binı>m.
Рыт ca, hnndbk cu, xəzalək gbrt, cu bər dare Berivana 

pəja bu, sər kanije, Sosbk bb darəkiva gbreda. Wəitəki lenbher1 
ri Kərr həvale xwəva hatbngo: —

—Mala wə xbrav bə, əva wəxta wəjə?
Kərre һыа pera şərr кы, go:
—Ty Һв gbşta xəzale lıati, cbfta Sosbke hati, he əm dərəng- 

batenə; hatbn gbhistbne, pəja bun. Rabun pe kətbn xəzala xwə- 
şərze кыБп; dar anin, nan u əməke xwə секытп xwənm.

K,ylbk go:
—Kərre һыа cbqas 'əwa ııibn te, xəwa швп te, əze razem,. 

ty mbqati Soske bə, Sosbk nəcə ava goləgənia nə*wə.
Gələki ma: —Xəwa Kərr bat, Kərr got:—Lbk,o, mbqati So- 

sbke bə, xəwa mbn te, əze razem.
KərV raza.
Lbkoje mbrtbb bur u pszurda kət —pət, xwər, həma çi bb. 

çi kət raza*
Sosbk zäf ti bu: çənuja wi wəlati bu; pərtaw da xwə qəjd 

u eidare xwə qətatıdbn, cu sər goləkə gəni; ysa av xwər t:ng m 
bəre xwə təmam qətand.

Kərr baıızda sər xwə, le nbberri Sosnk tynə. Rabıı durbin 
da bər -eSve xwə, le ıibherri nola təjrəke we dbxwenə.

Rabu Sənglawi sjar bu, azot cu gblıiçte, gava le nuberri əva 
Sosbkə, da bər xwə u ani; ani lıat, gihaııdə çije xwə, pəja bu, 
singe we şuşt, dol u dreşe xwə ani təııge we dbrııt, çarkə dbn 
təmam zine we секы, rabu lbnge xwə кыә zənguje le sıar bu 
azotə səre məjdııne. Gava dbsəkbnı çare katoşkək av dbi'etə ər- 
de, ysa кы ani sər kəmbla bəre: batə sər rəuge xwə; рвсик bu, 
ani darevn gbreda.

K,yRk banzda sər xwə, go:—Кәгго brajo, rənge Sosbke cb- 
ma wa xəjdijə, dı.bə 1<у ava solə gənia x. rıjə?

Go: — Выа, ty məna dbgbri, əz һәгып, Sosbk çikida nəcujə-
Kylbk kefa bbre xwə nəşkenand, go:
—Выајо, bəta xwə?ə əm vura bbiuiubn, ravə dakəvə rasta 

zersn talanəki—tıılanəki bərəvkə binə, əz zi meranja tə bbvinbm,- 
cbka meranja tə cawanə?
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Gava Kərr rabu dakətə zere, le nbherri donzdə həzar mal 
■danjə; zbrave Kərr qətja, go:—Mala K,ylbk хы-av bə, wəki əy 
4onzdə həzar mal, wəki nibn bbhnsə, həma zare wan, we bep 
тобп bbkytbn. Dakətə n,ava cajira, burr dəve gəwrnk topkbrbn 
ania.

Gava K,ylnk le nbhərri, we һытә dəve gəwrnk topkbrbn, 
anin, Loko .şandjə peşje go: — Аор>г, dəve gəwrbk şərmə. dja mə 
təmi кыјә, go:—Kərr, həla ravə, Soske binə. Gava Sosbk ani, 
sjar bu, azotə bər reja şoşe. Gava le nbherri bəft qəjntər dəvə 
we ten. cu peşje, go:—Kyro» əv en qəjntəre dəvaımn, əv cb də- 
vənbn?

Go:—Qyrba, сыпа ty kori, ty nuzani əv св dəvənə, cb ba- 
zbrganə?

Go:—Wəlləh, əz nnzbnbm,
Go:—Əv çblıeze qiza öli aqaje Gesinə. Go:—Wəlləh, çbheze 

Öli aoıaje Gesinə, go:—Əva baxşişa твпә>
Bazbrgapbaşije məzun go: —
—Əw zb dəve tə zedəjə, ty we xəbəre dbvezi.
К,у1вк guhişteda, dy dnrane wi kuşandun, anija wida kytan, 

go:
— Hərə, əz dja Əmər aqaje G esi... əze sər kanja Berja, 

Quraçe dara səkuni mə, bəra nəsəkbnə, be*
Əw dəvə baznrgan təmam top кы ani hat. Se roza ma, le 

nbherri qə kəsək sərda nəhat* Se roza şunda rabu sjarbu, leda cu. 
Gava cu le nbherri Sosbk we dəste xvlaməkida tinə sər -eəme 
Xemur ave. Azotə çəm, go:

—Qyrba, dəlab kyra həjə, əz bem Grbaz bum?
Go:—K,inge tə səre donzdə həzar mJa burri, a wedəre də- 

lavə, ve dəre dəlav tynə.
Go:—Wəki əz vbra bem пвкагып, vsra bem dərbaz bbm? 

go: — Wəlləh, bərgira tə qalbn qəwinə, dnbək be dərbaz bə.
Hersa K,ylnk rabu, avitə eəme Xernure, məqəs кы, cu dər

baz bu, əwi lıəw le nbherri dərbaz bu, go:
— A, wəlləh, əva Kylbkə. Кы u пәкы Beçane nəhbşt le 

sjar bə, Kylbk cu gbkişteda, go:—Kyrro, əv сб həspə dəst təda?
Go:—Cbma ty nas naki Beçanə, mbhina öli aqaje Gesijə.
Go:—Kyro, wəki əv Beçanə, mbhina öli aqaje Gesijə, gə* 

rəke qiza wi banja ave: —
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Go:—Qyrba, сыпа ty nəbələdi, KərruKyİBk dərkəthnə, əva 
se rozə qiza wi, əskəre wi pəj К,у1вк kətrnə, çije Kərr u K,yl$k 
nəditenə, vəgərian; qiza wi x ə w b x İ bu, raza» швп Beçan ani ave- 

Go:—Də hərə, твпе ty bnkyştaji, tə свта go „твһта tə 
bərgirə", loma tə пакугвт, ty çave btvi cMi aqaje Gesira, əz sər 
kanja Berivanamə. Dy roz zera molət, hat, bat» nəhat, əze səre 
tə аекыт qiza wi zi һвувт. Rabu mnhin dest gnrt, ayit Xemur 
dərbaz bu, hat gnhişt һые xwə» həwara xwə Beçan ani*

Xylam zi həwari һы. öl i aqaje Gesira go:—Mala tə хыаү 
bə, К,у1вк hat Beçan zb твп stənd һвг cu, dBgo:—„Əz sər kan
ja Berivana mə, Dy roz zera molət, hat, hat, nəhat. əze səre te 
zeknnb qiza wi zi һвүвт“.

Öli aqaje Gesi rabu, dəfa həware xBst:—Əskər təmam top
квг.

Hər həft kyre Həse Dude rabun sjarbun, danə peşje; rabnn 
квзјап, gynd dərkətnn, cun-

Ку1вк got:—Kərro, һыа, həla rabə һвпегә, свка св həjə, св
tynə.

Gava Kərr rabu çije bnlbnd, gava lenBherri, həsave gyl u 
gihe örde, кәувг-ку-евка həjə, həsabe əskər tynə- ZBVBri, go:

—Ку1вк, mala tə хвгау bə, rabə əm btrəvnn.
Go: — Свга?
Go:—Ysa əskər te, həsab tynə- Əw hər həft sjare dja твп 

•dBgotnn, reja rozunivəke peşja ordijeııə.
Hatnn mBqabBİi həydv bun-
К,у1вк rabu Sosnk ani hat, haztr квг, gava 'lentherri pəjak 

we kaqəzək orta hərdy Ыја cu peşja sjara-
Gava kaqəz nnlıerrin, Wərdəka xuşka wana ysa gsrjajə, he- 

звге xune «əva hatsnə: — „Gəli bnra, əz qyrbana wəmə, xarzije 
wə sər wəda lıatbn, çalınlan, ty ztrare məgihne. ömər aqa qiza 
xwə daje, şandnnə səva Beçane, bndbne bnra ben-‘‘

Jəki hat şurəki lexə, bnkyzə, go:
—Tə hnnəki kaqəz zu banja- 
Вые wani тәгвп go:
—Ançax təz;ə hatjə, gnhiştjə mə, a hərə Kylski wajə, gazi- 

keda, be: — „Kylnk, merani tə bəlal bə, xale tə dBgot, bnra sjar 
bə, өте əskər alikida Һбүвп, həta əm ben wedəre, һвга əw zi 
hərə, həta əm vəgərsn, əwe reja xwə bnqədinə14.

Əwi К,у1вкга got.
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Kylbk got:—Mbn dəve maka wa. . . .  hun сыа ryhe xwə 
иб dəste mbn dbrəvinbn, çave hərə öli aqaje Gesi, we beiäə şə- 
vədbzi Beçan mı nra anin, əze k.oka mera lb wə biubm.

Kylbk dı.kə dbləzinə
Lbnge xwə rbkefa Soske db înə
Ledbxə xaləki xwə zb nava zina dbfbrrinə:
Çarkə dan dbkə—dbləzinə
Mırata Sosbke del u dııje we kyrkbri bə ərqe naqədinə.
Lb' orfa ərqe dbxinə.

1 Hər şəş xale wi dazonə sər, hər jəke 
Şəş rınııe nəzəri ledbxinə
Kylbk ərqeda dbminə. <
Lb Kərroje rualxbrav dbkə qirinə
Kərro xwə pera dbgbhinə
Нәша dy xala dərpəkera' nava zin dbfbrinə.
ölije Musesani xwə pera dbghinə
Əw zi xaləki nava zin dbfbrrinə,
Lbkoje mı.rtbb xwə pera dbghinə.
Əw zı xaləki nava zina dbfbrrinə,
Ndməte >sa xwə pera dbghinə,
Əw zi xaləki nava zina dbfbrinə,
BbO]d<> \wə pera dbghinə,
Lbbe: — „Knçila Tsa, wə meranja xwə кыјә,
Əw zi xaləki dıl dbgsrə tinə.
Kylbk s >re xwə zb örqe dərtinə 
Ləngəki lb Bı,qdo dbkə qırinə,
1 nbe: —„Ty xaibre enyila xwəki 
Tye wi . ale mbn ııəkyzi.
Aqara dıa mbn dbne məqəlinə.
Xale wı bərdbdə dbcə. Kylbk paıa lb əskər sjar dbbə, je 

saq əwə, zb mala xwə nəhatjə.
Kylbk le dbnerrə, Kərr vənagərə, dı be:— 
lo.İ, foj* foj, toj.—
Karı n vəgərrə bb janəki 
Malxbravo, hərgə əz КуКкып,
Tə həzar Kylbk kyştjə bb ııavəki*
Kərr v.ıdbgərrinə, dbbe:
— Kərro. bra.jo, həla wərə gizme mbn bbkşinə.
Gava Kərr gizme wi dbkşinə,

şo



Dal п gyrçke xwə da gizmada dabinə,
Dat)e:—„Ça hala, SosBke binə. , ■
Kərro SosBke tinə-
Şurəki le dax inə, ,
Hər car İBnge we dafarinə- 
Kərro dı. be:
—Malxaravo, tə свта SosBk kyşt?
Бвһе:—Mala tə хвгаү bə, ava goləgənia xwərbu, tə manra 

maxənəti kar, твпга nəgot, dbha Sosbk һв tara nədBhat, qiz n 
buke ela öli aqaje Gesi we bbhatana, le sjarbuna» we bagotana: 
„Xwəje tə. tə кзге sjar bunə, bat теге mə kyşt“. Go: — Də ra- 
və, tabutəke твпга cekə. Go:—Mble твп raste tabutera dərsə- 
Go:—Həvsaıe Beçane bavezə dəste твп, go:—Мвп badə sər 
loke peşBn. Hun һвттви za para, gava çav cu, dje твп hatə 
peşja wə, тв1е твпе ha hərə, ha be- Dja твпе zanbə „Dane. ha 
Двсә, ha te“ wəra dəng дакә. Wəki hun ysa nəkaD, dja mane wə 
gBşka bakyzə. *

Wəxta hun cun. ömər aoja dazmanə, nəbi ty Beçane dadi, 
qiza wi dhstini, һыа qize badə, Beçane bbdə, əz твгвт.

Kərr rabu həft rəş danə səre xwə, şəş həv ja xala, jək zi 
ja һвге dani sər, rabu bazargane xwə ba rexast- Çanjaze Kylak 
da sər loke peşan.

Şavau u gavana çav da, go: -  Wəlləh, Kərr u Ку1вк hatBn- 
Gava Wərdəka d:a wana durbin da bər-eəve xwə, dit кв 

•Kylak tynə Rabu гвтәкә donzdəh movki halda hat, həta • hat, ' 
əwaııa zi xwə gahiandan Kərr bara, go, gava gbhişt Kərro,- le 
nbherri we dəste Kylak wa dbcə, wa te, go:

—Rast gotana kyre manə „Danja ha te, ha dacə“, hersawe 
dani, go:

— Kərro lawo, həla Kylak hat kyştan, tə xale xwə ditan 
jan nəditan. go: -  Na. na, na. go, daje -eöve man wan sjare tə 
dLgotan, -eöve man wana nəkət-

Got:—Əz təna nədamə Kərr, rastije əz taştəki za dəste 
Kərr fdm nakam, go:—ömər aqajo,

B r̂a ma-a tə xarav bə,
Oça>e tə kor bə,
Ərze Qaraçe dara kəvare cəqmaqa təv barrəkə
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Kjlfcke mwıi bəre daji в4ег bu, Кәһч 'pBşie Шә1ә. 
Pərişane got, go: —Wərde daje,
Shba mə, sı>bəkə xwəşə
Əze dbnerrsm SəDglawi bmı Kərrda digərə nəxwəşə 
Hərgə Ку1вк hatjə kyştnne, bəra Kərr dəwse xwəş bə. 
Kərr lenBherri wələ dnle qizke tedanə.
Kərr go:—Daje, hanə, твп һв hanə,
Malxmave, ömər aoja dBzmBnə, bəsə ty bndə твп tənanə, 
Hərge ty dnpnrsi, твп əwli mala bave tə ani kok;a meräiid, 
Kərr dəst avitə səre xwə, rəş znmart: je xale xwə u je 

һвге xwə, ZBmart bəft rəş, go:—Əva ja һвге твп, şəş zi je tə, 
твп bnrak zi səva xatnre tə aza квг- Rabu Beçan zb zənda bB- 
ге xwə увквг, da öli ömər aqaje sjar; qıza wi ze stənd, sj£r 
кы, ani bat, bər dəre xwə һв bazBrgane xwəva, bər dəre xWə 
pəja квг.

1л>ко şand dət u zyrna xnst: əw cıı твгаге xwə şabu, ty zi 
bərə mwaze xwə şabə-

Мвгаге tə zi k y r e  tə Һ в у ә .

Got Şbkoje Mamo, 70 sali, nəxwəndi, bəre 1в wəlate öjntaVe 
bujə, paşe te gynded alije Qərseda dBminə. Nnha zi dnminə gyn- 
de QnbBojtəpəda 1в nəhja Taline, gələki һв bəwas dngot, çBmaəte 
zöf rnnd gjhdarjawi dbknr, koeərə, wəxte gotnne һвге ^i Lətiie 
И а то  u Morove XaİBt ali (квквгвп.

Ze nnvisi Ж. Çnndi.



9. KƏRR Y K.YLBK
Sbİo kyre Ввгвке bujə, demək nave wi SBİemane kəcəl fou- 

jə, xwə zi kəcəl bujə. zera gotenə Snlemane kəcəl.
SBİemane kəcəl gavane ömər bəge bujə, əw zi qəbila wan

bujə.
Sbİo zət'i kasub bujə. dewer du və pərre bəre. WBra həspəki 

b§ri zb bdre dərte, һә.чр bembnə дег bujə. Dərte, твшәкә ömər 
bəge lıəbujə. nave we ön bujə. lıəsp ledBkəvə, çbnikə we duvə. 
SbIo orta se car salada həqe xwə nəstəndijə.

Bla Ibralıim paşa te. wəki dəware ömər bəge bnbə zb bər 
Sbİo. SbIo wanra dBkəvə şerrda, һв şBve dewer nadə wana.

Dv mərije gynde ömər bəge dBVİunn. ba ömər bəge pəsB- 
ne Sbİo vəd*dBn,jani demək qənç.ia wi dBvezBn, ömər bəg ina 
nakə. DBve: —Suloje kəcəl dnkarə şərr bnkə? Snve xwə ducə tə- 
maşe, dBnemə ç.ərda Ibralıim paşa bat, Sbİo wanra kətə şərrda 
kəta evare, tuştək nə da wanda. ömər bəg vəgərja: cu mal.

Evare Sbİo dəwar br.i'ə mal, ömər bəge gazi Sbİo кы, got: 
—Sbİo, idi zb təra gavani nə 1агвтә. Lawe твп, ty isal cənd 
salə, ty cuji bər dewer, tə lıəqe xwə nəstəndijə, həqe xwə bnx- 
wəzə!

Sbİo dhve:—ömər bəg, əz tBştəki zb tə nəxwəzbm, te bBdi 
твд. çbnıa mBİna öıı, bndə твп.

ömər bəg dBve:—Bəle, твп da* Çənia твта ön we sale 
твпәк bujə. demək zine we bujə. Snleman hin dukə, le sjar dn- 
bə. Şurəki wi hə bujə. D bcə Wərdəke dnxwəzə. Ввге Wərdəke 1в 
cole bunə. Bave we nadə:—Həse Dude nadə, Snleman Wərdəke 
dnrəvinə. Ela ibrahim paşa xwəra pəj dBkəvə, Həsoje bave we 
zi pəj dBkəvə* Иәзо zəfi kalbujə* Əw u SBİova 1в həv dBXBn. 
Wərdək kəvrəki hBİdBdə 1в səre bave xwə dBxə. Bave we <1втв- 
rə, Snleman Wərdəke hnldndə duvə.



ömər aqa (bəg) zb jale pez y dewer koməke dbdə Sbloda. 
ömər aoja dbmbrə, rispitia wan dbkəvə dəsteGbloda.

Kyre Həse Dude məzbn dbvbn, dbzmbntijeSblora dbkbşinnn, 
zore lb Sblo dbkbn* ibrahim paşa kyrape Həse Dude bujə: rispi 
bujə, məzbiıe wan bujə, kyre Həse Dude sərkare əskəre wi bnnə.

Pələwanaki ibrahim paşaje sali bəbujə, nave wı Ybete Din, 
nave həspe wi Lətif bujə, sjare Lətif bujə- Zera dbgotbn Ybete 
Din, sjare Lətif.

Dbvezbnə Sblo „gərəke ty xərçe həft sala bbdi“* Sblo nska- 
rə! bbdə» gazi rispia dbkə, şewra xwə dbkə, dbve:—Lazbmə. əm 
zb үыа bbrrəvbn- Gblije gbşka dbvə jək, tenə sər we qrare, wə- 
ki bbrfəvbn. Çave dbşinı.u İbrahim paşaje Salıra, dbve „Mərija 
bbşinbib bsra be xərçe tə bərəvkə.

ibrahim paşa mərija dsşinə, Sblo dəst pije əwaıı mərije ky 
şandijə gbredbdə, dbvezə ela xwə:

Kyro zıı bbkbn,
Rəşal, pəşaxbn,
Fəşal şəşaxsn
Gbranije sər psşta dəva xbn.
Dbve, col u colstan bun,
Demə, demstan bun,
Qumə, qıımstan bun,
Səri sərgərdan bun.

Вагкыап, en ə  Вәгпје: çəm ela mire drəba. Şəv danin. 
Mərbve ibrahim paşa zi bərdan, əw cunə wəlate xwə.

Mire drəba öli ömara ssve rabuıı, nuherrin, eləkə gran xa- 
me dəve waqda dapijə» çije qbŞbla wanə zbvastane bujə, ləma zi 
dbven \ame dəva.

öli öməra cənd mərije rispi dbşinbn ba Sblemin, mala Sb- 
lemin, dbve:—Tə cuma xame dəve mədə danijə?

Sblemau dbvezə:—Səre wə bbxwə, navəki wə vbra həjə, hə- 
rəkəte wə qə tynə, nıə bb xwə nave wə gbrtjə hatbnə. Hərke x^ə 
razi nabbiı, əme Sbve barkbn, 'һәп>п“.

Əw mərije wana zsvbrrin lıatı n, gotbnə öli öməra, go db
ve:—Hun razi nabbn, əme ravbn һәгык
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Əli Əmər a gotbn:—Mə əw çi peşkeşi wan квг, ela. Snleman 
paşa h r - м

Əwana 1б wedəre dBiniunn. Snleman paşa dBmnrə. Zrma wi, 
dy kyrre wi dBminBn, nave znna wi Wərdək, nave.kyrre wi jəp 
ki—Kərr, jəki zi — К,у1вк. Hərdy zi zary bunə, eənd sal dnkəvb- 
nə orte, həvəki тәгвп dnvbn-

Qizəkə mire ärəba ja Əli Əmər dbveznn, ja wana həbııjə, 
nave we Teli Rəwşan xatnn. Əw кә-евка тәгвп dBvə, te wəxta 
mera, dbxwezBü кә-евке bBdmıə merda. Əli Əmər dnfbknrBn, dn* 
vezbn, „əm qiza xwə budunə ke pakəPGərə əm budun wi məri, 
hərə Beçaııa ibrahim paşaje sali binə.“

Beçan zi kbhelə, kuraskuri buiə. Duve:—LazBmə, əm dəfa 
həware хвп, wəki ky çumabfc buçBvə-. Əme ələmətije budunə ç.u- 
maäte, kizan hərə Beçane binə, we кәевке bustinə»

Əli Əməra 1в dəfa həware dusun, çumaəta Kaka, Mula, Мвг' 
desia u ela Sbleman paşa dBÇBVBü. Kərr u KjRk nə navda bu
nə. Kəsi həsav Kərr u Ку1вкга dananinə, gazi пәквгпе, gotBnə 
*əw efimun, əw свпә, wəld şuxyla bBqədinbn“.

To» to, Əli Əməran 1в dəfa həware di>xinun.
Lb məjdane квгвпә qirinə:
Gotun:—Hərci xwə 1в bər finçana təjfur butəlinə, ,
Coka raste hulinə, ja eəpe vərrast binə

/  V \  \ M
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Finçana təjfur orfa zblfe zerrin һвНпә 
Sər snmele zərə palə narunçida wəlgərrinə.
Hərə Beçana ibrahim paşaje Sali binə 
Işala je T®li Rəwşan satune xwəra bnstinə>
Əli Əməra пвһегп kəsəki çylhət пәквг.
Əli Əməra çarəkə dbn məjdane квгвпә qirinə,
Go:—Zu mera, zu şera, zb xalci, bavcia ki həjə, ki tyninə? 
Hərcije zb Kərr u KyKke SBİeminə xwəşbun, gotun:—Kərr u 
Kjluke SBİemin hənə, dy buranun,
Dy bərane kələqərqaşə -eəvrəşə -edv kuldanə,
Hərdy zi nəhatunə, para manə*
Hə wi» wi, hə wi, wi.♦ •
Nəmmum Kərr u Ку1вке Sulemmun»
Hərce Kərr u Ky^ke Sblemin nəxwəşun,
Бвүегвп:—Kərr u Ку1вк ky hənə dy gədənə?
Cawa texi bər пахвгәкә gyndanə,
Bnvnn һәгвп snbe həta evare həvdy vəgərinsn 
Evare ben səre male jək nane xwə bnstinnn.



Kərr dnveaə Kvlbkda: — Выа, ravə əm Һәгбп hesuje, gyhda* 
ri dəfe һвквп-

RadbVBn, tenə hesujeda, hesuje gyhdari dəfe dskm. Gyhe 
Kərr .gran bunə, Kylbk dnvezə: — Kərre һыа, gyhe xwə pak bb- 
də sər, buner öli öməra сб dbvezun:

öli öməra çarəkə dnn məjdane кыБПӘ qirinə,
Goten: -H əci xwə 1б bər finçana təjfur butəlinə,
Coka raste ҺбИпә, ja -еәре vərrast binə,
Fincana təjfur orfa zalfe zerrin hulinə.
Sər smnele zər palə parançida wəlgərrinə,
Hərə Beçana ibrahim paşaje sali binə 
Işala je 'feli Rəwşan xatune xwəra bnstinə,
Go:—Zb mera, иб şera, xalcia, bavcia ki həjə. kifyninə?
Həeije tb Kərr u Kyluke Sal emin ə xwəşbun,
Gotun:—Kərr u K,yk>ke Snlemin hənə, dy һыаиБп,
Dy bərane kələ qərqaşə «bvrəşə -eöv kuldanə,
Hərdy zi nəhatoıə, para manə*
Hə wi, wi, hə wi, wi...
Nəminum Kərr u KyRke Sbleminbn.
Hərce Kərr u Kjlbke Snlemin nəxwəşbnn 
ББрегБп:—Kərr u Kylhk ky hənə dy gədənə,
Cawa texi bər пахыәкә gyndanə
Ббубп Һәгбп sube həta evare həvdy vəgərinnn
Evare ben səre male jək nane xwə bastmun.
Kərr dsvezə—К,у1вке Sbleminə:
Səre шбп qyrbana serivə,
Kjluke Snleminə, zənde zər hnlinə 
Qyleka ərəbi bər xwəda bb-eakinə,
Əva kələmi bavə hərə dəfe badə,
Bərane Kaka, Mala, Mkrdesia sər həvda btddfinə.
Kələm paşteda baebkinə,
Xwə 1б bər finçana təjfur batəlinə,
Ori;a zalfe zerin ҺбНпә
Sər ssmele kələ palə narançida wəlgərinə,
Işala һые təje hərə Beçana Ibrahime 
Sali binə. .
Teli Rəwşan xatune za təra bastinə* ,



Kylbk radnyə» zəude xwə ҺбШпә,
ərəbi bər xwəda dnenkin?

Xwə 1б bər fincana təjfur dntəlinə
Orta zt.lfe zerin hı.ltinə
Sər зыпеЈе kələ palə narı.nçida wəldngərrinə
I* bərane Kaka, Мб1 u Mnrdesia 
Pnbə irin u intinə»
Dnknn 1б Kərr u Kyink xinnn, 
cili 0məra 1т» məjdane dnksnə qirinə,
Dnve:—Nave wə bəjə, hərəkəte wə tyninə. 
FJəpi gava him dəst badanə xwəda 
Kərr u K,ylhk koka wə we hnlinan.
Kylak Kərra davezə:—Kərro, bara,
Mə qiza wan nəditjə, əme Cawa lıəran 
Beçane binan, gərə əm qiza wan babinan, | 
çane binan.
Kərr məjdane dakə qirinə,
Dave t—Dale man hinə—minə,
Gərə öli öməra qiza xwə binan 
Kylak qiza wan bavinə,
Paşe hərə Beçane binə.
öli öməra məjdane dakanə qirinə,
Dave:—Kylak, lawo, rastə tyji çalıali, aqal 
Qiza mə ky həjə Teli Rəwşan xatunə, 
Eur-hur marçanə
Ave daxwə, av da gərdəneda daxyenə,
Sər kanija Pajpurejə,
Həfte qərəbaşi 1б dorejə-'
Gaşki İBforməkejə,
^әпе sajki sapi 1б sərda lejə,
Hərə, tə bəgəm кыјә, hərə 
Bəgəm пәкыјә, vəgərə jale malejə-
K,yb>k vəgərja gotə Kərre Saleminə,
—Səre man ba qyrban bə,
Hərə Wərdəka de baxapinə. mətarsinə,
Bare Horo, Borro taan gylə çəbarxanəkə



Duk,Oı Lbkoje mBi'tbb- ВвојДо, Rəşite ap 1в həv 4 •/t
bbçbvin^

Ləjlake zipkə, təng u quşa bBŞBdinə,
Banzdə sər qalt,Bsa zinə,
Əw zi xylame шәпвп, bəlki zb xwəra talan tinnn.
Təng u quşe Sosbke bb şbdinə, гв твпга binə. ,ı
Əw cawa dbvezə, bnre wi zi dbcə ysa İt bal dja xwə» hbl-

tinə.
Naka idi cfbkəvbnə məzile һвсвп. Sər kanja Pajpure datinnn* 

Кә-евк te. кә-евке. dbvinbn, кәевке bəgə dbkbn.
Ку1вк dbvezə Kərr:-Kərro, bbra. әш dbcbn sər x’ale xwə- 

da, iazbmə əm үыа hoV bbçerhinbn. hərəkəte mə həvə» əflıe hə- 
гыһ hərəkəte mə tynəvə. həmin xwə nacım. ... i

Kərr dbvezə Kylbkda:—Выа< -eäve təje sorvbn»; itbara tə 
tyuə, tyje Jı> mbnxi- : i :

^ylbi dbvdzə:—-Выа, свта əz korbıımə. һвге т и  zəfbn- 
Hərdy 1в wedəre 1в həv dbxnn, bəv dbçerbinbn.
Ha ləjl danə. ça ləjl danə»
Boz dbkozə dər diwanə» .
Şərrə, şərre hərdy bbranə,
Şirqə-şirqa gor də тввыјапә» 1
Şərrə ki bb kəfili bb dəmanə,
Nəvinə kafnr, mysylmanə,
Kylhk pbş'a Kərr ze dbstinə .
Kylbk 1в Kərr кыә qirinə
Got:—Əze dbl çəgəre tə хвт səre zərganə»
Tələmə kosəmbsbrjanə, , . .,
Bavezmə bbn lbnge mdnəgijanə.
K,y,bk pbşta Kərr ze dbstinə 
Zərge xəzəve zb bər gizme dbkşinə,
Бвкә zərgəke paşpile Kərrda hb«bkinə fjan ҺвпвҺтәј*
Kərr xwə həspeda xwə davezə ärde.
Dbve:—Bu-hu dewi soro»
Ty neti səva kəvnəki mun bbkyzi?
К,у1вк içar kylaməke dbvezə,
Dumane nav -eəye Kytake Sbleminda daje <r ’



Netə səva kəvnəke bnre xwə bnkyzə
Dnneda bnmmə be braje.
RadBVBn baznrgəne xwə bardnknn; baznrgane wana re dikə- 

və.
Dnle Teli Rəwşan xatune dnkəvə Kylnk* Kəri pəz 1б doxa! 

känija ave dsxinə. Teli Rəwşan xatun çerəkikə xwə dbşinə nav 
pez, dnve bezə şbvİh хапып gazi tə dnkə, çeri zi ysa dBcə, dBVe- 
ze, dBve „хапвт gazi tə dukə1'*

Şnvan dBtbrsə, dsve bezə хапвте „Мвп iro təne pəz VBrda 
anijə ave. bnra iro bBba\şinə, əz zb тыа wa пајпвт".

Çeri dbve:—үапвт gazi tə dnkə. səba we xəbəre ninə.
Şnvan: —Le св gazi твл dskə? Əzi nəji dəngbeznm, İBİije 

твп nə ÇbIi]e blürvanannn. coke твп, nə coke rəqasciannn.
§Bvan te bal хапыпе» Хапып gotə şnvin:—Ha zb təra əv 

•eənge zerra. neriki şərzekə. poste wi, Tuıre wi rexeva твпга 
binə-

Şnvan cu, neri şərzekBr. poste wi, Тшге wi rexeva ysa zi
ani.

Du cuna» Kərr u Kylnkra, Tıəft re bun. Əli Əməra sare hər 
reke həft mərnv danibun, zb bona kəsək çave nədə Wərdəka dja 
Kərr u.Kylnk „Kyre tə cunə sər xala“.

Teli Rəwşan xatuıı hur rexeva dnkə səre çerikə xwə» post 
zorda le dnkə* Çeria xwə hin dnkə „Hərə, kəsəkira xəbər mədə» 
xwə lali dajnə. Wərdəka djara bezə Əu Əməra kyre tə xapan- 
dsn. sər xalada rastknrnp, wərə kyre xwə vəgərrınə» твп bəre 
Kylnk gotijə, jane KyKk bnstinnm. Kylnk cu, bəra çane Kərr 
xwəş bə. Kərr zi ninbə. bəra goşte pəza ner твп həram bə.

('Ysa dnbezəj çeri dncə ysa zera dnbezə-
Wərdək radnbə» mnina qəmər zarra dərdnxə, eəke Snlema- 

ni теге xwə 1в xwə dnkə. zərged xəzəbe 1в bər gizmada dnen- 
kinə» 1в mnine sjar dnbə, dncə sər Əli Əməra DBve:—Hun kyrə, 
kyr dunda buno, jane zi kyr wə nəkəvnn. wə свШа kyre твп xa* 
pandun, sər xalada rastknrnn.

Əli Əməra dBvezBiı:—B, kyre tə bura çənnme һәгвп. qə 
vənəşərnn, mə gotjə һәгвп?

Wərdək para pəj kyre xwə dnkəvə- Kərr vədngərrə para 
dnnerə, dnvezə Kylnkda: — Kylnk, bnra» dumanək znrav we weda 
tejə,
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Ту həw zani baje xəjbejə.
Mere kylejə, mələke məwtejə*

• l ŷlbk dbvezə:—-Ty at Sbleraane bave mtn uqqıaji. ty at- 
duman e zi dntnrsi ? Ty nə at dola bave тып. dola Lbko, Duk;o> 
Lbkpje mnrtebi-

IÇyltk dtnerrə dumane əw hbldan. KJylbk' dtye: Kəprp,
һ ы а !

Səre Ləjlbke vəgərrinə,
Təng u quşa bbşbdinə,
Şəriki dyda btbəzinə,
Sər wi sj ari da btzvtrrmə»
Be „tyji dostı. bəlki ııəbat, dnamtni, dagər- 

rə əme teknə şərr.
Kərre bnra səre Ləjlbke vədbgərrinə,
Təng u quşa dbşbdinə,
Şəriki dyda dbbəzinə 
Sər wi sjaı-ida dtzvnrrinə,
Dtbe: — Tyji dosti јав dnamtni*.

Wərdəke got:—Sjare həta vnra pəj wə kətjə, təzə dost.ə.
Hərdy lb həv dbxbn. Wərdək şiləke lb Kərr dtxə, Kərr sər 

həspeda dbkəvə ərde- €əve Kərr ha aelva dbkəvə -eöve de: dja 
xwə nas dbkə, dtve:—Daje. cox şbkbr, dı-ve, ty buji. nə kyrrə- 
ki xəlqe bu. səre ve rre əz bbkyştama. əze be xaji be xydanbb- 
cuma.

Wərde dtve:— Le lawo, əz аБПәкып. hun taba mnn najntıı. 
hune cawa taba hər həft bbre mtn binnn:

Вые mbn ky hənə kyre Məse Dudenə,
Səi’bke wana tyxtuuiv ttuı.a Muşe hbltinə.
Hər јәк qyla-eəke le dbxinə.
Je həfta be par dbminə.

î ylbk vədbgərrə. dja xwə dbvinə< dja xwəra dbkə şərr, db- 
ve-‘—Cb ty nola qbzbkəke qbrrə-qərra təjə. pəj mə dbkəvi. bave 
mə тыјә. kəs ty həsava mərra danajnə-

Wərdək dbxəjdə, mənzilək sər maleda dbztvbrrə. Kərr db- 
zbvtrrinə Wərdəke* Kylbk baztrgane xwə ləng dbkə. dbdə sək- 
nandbne. dtveaə dja xwə:—Mərra salxe re btdə, əmə nəbələdbn*



De fcveeə: -K,ylbk, lawo, hnne һвп» • *'м
Deme-demstanra
Qume-qumstanra,
Məqəle dəvə gəwrbkara,
Baje lexə, tum e həwşaııe bavnn 
Çot-çot каге xəzala zb bər ravbn»
Кәгго, lawo» ty beisafi 
Te Sosbke bbdi sərda»
Zh bər Sosbke xblasnabbn-

Həft roza ava həspa we həvə, ja wə we tynəvə, həft roza 
şanda ava wəje we həvə, ja həspa we tynəvə- Sosbkə wan dəra 
bələdə» ie cidare xwə u je həspa bbqətipə, hərə ave gola rəqbə- 
qa bbxwə» roze qaləmə-qale gran tə zb nav nəjara dərnaxə.

Dja wana dbzvbrrə; bazbrgane xwə dazon, dbCbn. Wərda 
dja dbcə mala xwə, məriki dbvinə, jan qasbdəki, hbnkə pərə db- 
de, dbve: Hərə nav ela ibrahim paşaje sali, mala Əjbəz» be x& 
wə gotijə „Isal cənd salə mere твп тыјә, wə lb mbn nəpbrsijə» 
kyre mbn dəsttəng kətbnə» sər wəda hatbn, rnbqat bbn*.

Qasbde tə dbcə mala Əjbəz, əvan gblija zb Əjbəzra dbvezə- 
Əjbəz razi dbvə» dbve: — :,Zəf baş-“

Qasbd dbzbVbrrə dbcə mala xwə.
Bazbrgane Kərr u Kylbk dbcə 

Dem u demstanara,
Qum u qumstanara,
Məoıəle dəvə gəwrbkara»
Ba ledbxə tume həwşane daven 
Çot-çot kare xəzala zb bər radbvnn*

K,ylbk Sosbke dbdə sər kare xəzalada, kare xəzala zb bər 
Sosbke xəlas navbn, bb gopale ziv xəzale dbgbrə, dbdə orta qaşa 
zin u tinə-

Həft roza ava həspa həbujə, ja wan tynəbujə. Həft roza ava- 
wan həbujə ja həspa tynəbujə. Şəş roza K,ylbk qərəwbltije dik-şi
nə» bona həsp пәевпә aveda, roza həfta Kərr- Kərr radbzə, So- 
sbk cidare xwə dbqətinə, dbcə ave gola dbxyə» zbk le dbwərnmə» 
nava goleda dbminə.

Kərr K,ylbk sbve radbvbn, dbnerrbn həsp tyuinə, səre xwş- 
dbxinbn, dbgərrbn həspa dbvinbn- Dbnerrbn Sosbk orta gole dər-



naje* Qətəki dbkbn seri/ zb orta gole dərtinım, tinnnə mənzila 
bezbrgin.

Eəçəki do*tbr bujə fape wan bujə,) duve:—Əva mänəkə ( \ һ- 
bol), tinə te roje həft kylm xwəli, k/lməki kt>şmiş m həv dbxi- 
nə, dbdə Sosbke, Sosbk Sbve həta evare kaşmişa zb паү xwəiije 
dbzberə, dbxwə, .şəş roza ysa kbşmişa təv xwəlije dbde*

K,ylbk tinə şuvəkə kofane şəş roza ave bərə sər dbdə, təng 
u quşe Sosbke dbşbdinə, naya şuveiTa ı’bkev dbkə- Eəçbk dbdə 
duıbine, -eəve wı pak nəbbrrijə- K,ylbk zbvbrri, go:—Apo, Sosbkə 
nəjarə, jan təjarə- Eəçbke go:—Lawo, cawa qemişi Sosbke dbki, 
Sosbkə təjarə. Xwəlia za zb ban şuve dərxbst, zb sər səre təra 
wəlgərrand, wəki əm roke zi уыа һыпшыг, je lap sblamət bə,: 

-̂ -Na xor, ravə* əm dəva barkbn* Һәгбп. ;•
Bazbrgane xwə rre dbxbn, dbcbn həvraze ela ibrahim paşae 

sali, həvraze darbka datinnn.
Beçanə bbn konda bujə, Kylbk dnve:—Əze hərbm, Beçane 

zb bmı kon biıibm. Ape wi nabelə. ov'
Bər mala Ibrabim Başae sali dawə'’ bujə, hər həft xale wi 

zi dawatçda bunə, hərəki sər govəndəkeda bujə.
. K,yibk dəve wan dbktşinə, tinə, demək həsave talin tinə* 

Dbrane dəvəciki dbknşinə, nötbkeda db-enkinə „Hərə, bezə, ibra
him paşae sali Kərr KyKk dbwe dbxwəzbn“.

Dəvəci dbcə bal ibrahim paşae sali:
„Kərr Kylbk dəwe dbxwəzbn“.
Ybete Din sjare Lətife dəvəci dbvinə,
Lb bər ibrahim paşae sali dbsəkbnə,
Dbve: — Başa! fərmanə?
Faşa zi dbbe:—öjbəz zanə!
öjbəz:—Əm kal bunə* wəxta mə şərra ida tynə“.
öjbəz razi nabə bo xatbre xuşka xwə- 1
Sbvətbre K.ylbk Eəçbkva dncan xwə doxa kanjeda dbtəlinbn-

Səjse Beçane, Beçane tinə kanjeda av bbdə. Kylbk Beçane 
zb dest dbgbrə, səjs dbzvı.rrə ba ibrahim paşa, got:—Kyh>k Be- 
çan һы“.

ibrahim paşa fərman кы, Əjbəz razi nəbu* le Ybet həwar 
kşr ybet got:. . .. , ... , ,



Kyro» Lətif bbkbşinbn, г r : : . ■; ı •: r
Zin u pasute wı sərxinnn, i : ; ’
Təng u quşa bbşbdinmı, ■ c
Əz le sjarbnm, bəlki Beçane bbzbVbrrinnnK 
Para pəj dbkəvə, dbkbnə şərr- 
Ha ləjl danə, ça lə.jl danə,
Boz dbkozə dər diwanə.
Şərpə-şərna gordə mbsbrjanə,
Bijə ехы zəmanə,
Nəvinə kafhr, mysylmanə»
Kjlbk pbşta Ybet ze dbstinə.
Dbkə—nakə nbkarə bbqblfbiinəj 
Ybet pbşta Kylbk ze dbstinə,
Zərge xəzəbe zb bər gizme dbknşinə.
Lətif Sosbke notla giska dora xwə dbvə tinət 
Ybet netə zərgəke paşpile Kjlbkda bbnbhinə.
Bəçbk radbvə zb Ğrdejə , • ,
Zərge dbkşinə zb bər gizmeiə,
Zərgəke db paşpile Ybetda db-ebkinə,
Ybet zb həspe dbkəvə ərdejə.

Kərr Î ylbk əskəre ibrahim pasa gnşki qnrr dbkbn. ibra
him paşa dbrəvə, təne dbraiıibn xaled wan:—Əjbəz> €əkdin, Gəl- 
hin. Qərətazdin, əwaııa təne dbminbn, je məzbn Əjbəz bujə» ə- 
wan gbşka zi lb Əjbəz nbherrijə*

Əjşo хапып zbna ibrahim paşae salija. çave zb Əjbəzra db- 
şinə. dbve:

Əjbəzə ha Əjbəzə.
Xydane şara gəvəzə,
Şara xwəra dhbəzə,
Xwəzıda wi caxi mə goşte kar u bərxə dbxarbn.
Hərə səre Kərr Kyitk nibnra hədja binə 

Mbiı zb xwəra bbstinə-
(Salbxe dbdbn Əjbəz zbna ibrahim paşara bııjə) Əjbəz һыв' 

xwəva şiar dbvbn, xwə veza malara dbghinbn, nəwalək həbujə» 
m-waleda rııdbnen. „Dbha zb vbra weda izna mə tyninə.

Kərr dbvezə Kylbk:—Mə Beçan ani, wərə, əm һәгызә mal 
idi?

Kylbk; dbve:—Nja» xale mbn nəhatnnə, wəki əz xale xwəra



пәкыи şərr, xəlqe bezə „К,у1вке Sı>lemin hat, nola gyrəki zb paş- 
ja kəria pəzək bur. Həft sjar wanə hatnn 'nəwaleda fazan, warə 
əm һәгвпә sər*

Kərr:— Na, əm пасвп sər xale xwə*
К,у1вк:—Ty teji, wərə, najeji, əze һәгвш*

К,у1вк cu, Kərr ma* К,у1£к cu gBheştə xale xwə* Xalə ra 
zaj bun* Kylnk hərjəki рвһтәк leda, got:—RavBn, hun hatnnə 
şerr, jan hun hatnnə vələznn—razen.

Əjbəz zb xəwe radBbə, -ebve xwə dBqnrpinə,
Hər həft bBra 1в sər həvda dBçuvinə,
Jəki nav həspada dnşinə,
Hər həft zi banz dndnn sər qataxa zinə.
Wedəre 1в həv dBXBn,
Мвша Ку1вк aved gola bir tinə,
Kyltk zb nav nəjara dərnajnə.

Xal pnşta К,у1вк ze dustmun, həft zərga davenə К,у1вк. Ky- 
1вк dəstəki dərpa wan zb bər xwə һвШпә. Çära dyda disa ysa,_ 
çara звзја pnşta xwə dnde, hərjək zərgəke paşpilada бвпвһтвп.

Kərr durva dBVİnə-'
Dazo u djbləzinə 
Xwə xalara dnghinə,
Xala 1в həvdy duzvurrinə,
Dərbəke səre dyda dnfBrrinə,
Çara dnne səre snsja dBfbrrinə.
Dydy dnrəvnn, dazon dBİəzinnn,
Kərr (itdə hera İBiıge mənəgianə,
Jəki dngnrə, jək zi xəlas dnvə,
Kərr dya dnkə, dya wi qəbul dnvə,
Əwe rəvi zi baje kotibune һвШпә,
Mnləki əwe gnrti dBfnrinə,
U dndə sonde hərrə zb hesirra eş buxəbtinə,
Həta xwəde zb wanra xajki bnghinə.

Əw eu, Kərr hat. Ку1вк dit» К,у1вк gotə Kərr, go:—
Hnləki ha hnləki

Мвп dit Kərr zb ptş К,у1вк vəgərrja şunda snlnki.
Ку1вк got:~Sapoka твп bnktşinə, твпга ave teda whjnə.



Kərr sapoka Kylfek ktşand, bsrə sər kanije, äv te wərda, 
пвһегп hərdy gyrcke wi bBne sapoke dansn. Av teda ani» da K,y- 
1вк, zanbu К,у1вке һыпыә. AzotBn cun mənzila xwə. Dəvə anin, 
bazurgane xwə һагкывп, rexBstnn.

Kylfck gotə Kərr:—Beçane bBkşinə, zin bbdə sər pnşte. 
Təng u quşa һв şndinə, əz le sjam>nı» şəriki dyda bnbəzinnm, 
həla bnnernm heçaji zəmətə, jan na.

Kərr Beçane dnkşinə,
Zin sər pnşte dnxinə 
Təng u quşa dnşBdinə»
Kylnk xwə sər pnşte dnxinə,
Sərlki dyda dnbəzinə.
Kərr got:—Qə cawanə?

КуВ-к got:—Qət qysura we həjə*
Kjlnk g o tə  Kərr:—Sosnke b in ə , əz g y llək B in .

Kərr got:—Na.
Kylnk: — Qiz u buke ela ibrahim paşae sali we benə səjh- 

nange, wi caxi, je bnvinnn, je beznn ,Ду1вке Snlemin kərəke зјаг 
bujə, hatjə sər mə dəwe“-

Kylnk dnvezə:—Kərro, bnra, əze һыпгып, ty твп bndi sər 
dəva peşin» mnle ninni raste» ru dəveda bərdi, hekəkə teki orta 
dəste твп. Ty bezi dja твп „Kylnk dngot, mnn dnnja кыјә he" 
kəke» hek zi kevı.r xnst, cu, dnnja ha hatjə, we ha zi һәгә“.

Kjlnk dnmnrə,
Kərr Kyltk dndə sər dəva peşje; hekəke dnkə dəste wija» 

тв1е wi ru dəveda bərdndə. Baznrgane wi ге dnkəvə. Kərr dBcə 
poz u gyhe hər pene xale xwə zednkə, dəzmala xwəda gnredndə, 
te dBghizə baznrgen- Baznrgan dncə, idi dbghezə mala Kərr Kj
lnk.

Mnzgini dncə Wərdəkera „Kyre tə hatnn“. Wərdək peş ra 
te, peş kyre xwəva hat, nezingi bezBrgin bu. Kərr peş dja xwəva 
cu, cu dəste dja xwə.

De gote:—Kərro, lawo, ka Ку1вк?
Go:—Daje, əm һәгвпә ba bezBrgin. Kjlnk wəstjajə, razajə.
Cunə ba bezBrgin. go:—Daje, a je han Kjlnkə, 1в sər də- 

ve. Kylnk mnr- Go, bezə dja твп: „Мвп dBnja квгә hekəke, hek 
zi kəvBr xnst, cu, bBra ty fnkara nəkşinə, dnnja ha hatjə, we ha 
zi hərə“.
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iJe dbvezə: ~Həj waje, həj wae, •«:?;
. •. Fələk e cərxa швп -eəp badaje» : •• ;

=: Мы1 (şəv xəwna xwə dit, • > - ]
Meşək kətjə dəve həft gyraje, !
(Kyre xwə dbkə meş, һые xwə zi dbkə gyr).
Kərr dəzmale zb çeva xwə dərdbxinə,
Poz u gyhe xale xwə lb bər dja xwə datinə.

De dbşəwntə u poşman dbvə „Msn сыпа əv pwsa gotu. 
Ббсбпә mal, çav dbcə öli ömərara, wəki „Kərr Kjlbk ha- 

ten, K,ylbk hatjə kyştbne; Kərr majə, Beçan aumə“.
Əli Əməra gotbD: — Qiza mə ki bəgə кыјә, əme qiza xwə 

bbdbnə wija. Zäf zi əvvi Beçaıı auijə.
öli Əməra dəfa həware xbslbn, çbinaöt çbvandbn, gotbn: 

—Wərbn, һыа qiza mə, bbra wə bbvinə, ki bəgəm кыјә, əme 
bbdbnə wijə“.

Qizke got: —
Əz ky həmə qizbm,
Bəzbna шһп dara tərrə»
Hbzki ky hərcije iro rəndə hatjə zb boj mbn,
Выа nane *wə bbxyn: nəsəkbnbn ravbn hənm.

.. ■ Bastə K,ylbk hatjə kyştbne,
Выа saojbə çane Kəm  
Kəeı.ke dbdbnə Kərr.
Xəlaz bu, cu.

Gotijə Ahməde Əjo Sədoji. Ahməd 21 salijə. xwəndbna wi ja 
tex. pedagogije ja kyrmançanə; nblıa dərsdarə; әһәһје gynde Hə- 
bblkəııdejə lb sər ııəhja Qəmərluje; xen zb „Kərr y K,ylbk“ gə
lək kblame dnne zi zanə»

Ze nbvisi: Ы. Çbüdi.
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ıo. kərr u kylle;e sllemin

Kərr u Kylake Salemin bun; nave dja wan Wərdək bu- 
Zb xale xwə xəjdin, h.atau çəm ela Əli ömər aqa, əw кв 

batan; cənd merxase wi h-bun, əw zi pera hatan: jək Lokoje 
martab> Ndməte isa, Əlije Musesani, Baoıdo. Əw hərcar 
mal zi merxase wi bun, zb pera batan.

Əli ömər aqa nave Baleçane bahist bu.
Dave Əli Əmər aqa şewrəke datinə 
Einçana qawe sər zəlfa zerin datinə:
—Ki ky wəkı Beçane za manra binə 
Qəwal-qarare xwəde Pərişane za man dastinə,
Einçana qawe sər zəlfa zerin halinə.
Də iza gazi ela xwə kar. Hərea ela wi hat, hərca merxase 

wi hatan, kəsi tyryş nəkar haldə, go:
—Ki ma, ki nəman?
Xəlqe go:—Kyre Wərdəke man, xəriban, nəhatanə»
Cun gazi Kjlak karan.
K,ylak za weda bat; Pərişan -edv pe kət, qəbul kar.
Dabe Pərişan dakə—daləzinə
Xwə ba heşja kone rəş drəbira daghinə,
K,era cartmə dəste xwə dartinə,
Le heşja kone drəbi daxə, dadarinə,
Səre xwə tera dərtinə,
Kylake Salemin we nave davinə 
Go:—Kjlak, finçape halinə,
Baleçana ela mire örəba za Əli Əmər aqara binə 
Qəwal-qarare xwəde—mera, man ze bastinə.
K,ylak xwə finçanera daghinə 
Sər zəlfa zerin haitinə,
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■Gö:—1гвпа xwəde əze ВвЈесапе zb 
öli ömər aqara Ыпып-
Kyltk gazi Kərro квг, go:—Kərro, һвкә bBİəzinə, 
Xwə һв Wərdəka dja твпга bBglıinə,
Go:—Выа xebata rəngin zb mal dərinə 
Tjsvtarəke reja mə məhəke bBvinə.
Kərr go:- Xwəde mala tə хвгаукә,
Tye həri Bnleçane bs pnşta ke bini?
Go:—Ty məriki təneji.
Go:—Xwəde mala tə хвгауквго,
'Ty nə гв dola bave твпј,
Go:—Dja твп zb nav palane dəva 
Zb xylama gBrti.
Ty nə zb dola bave твпј,
Go:—Əzi pnşti tə, Lokoje mBrtBb, 
ölije Musesani, Bnqdo, Ndməte isa 
Psşti wana Ыпвт.
Bər һв dja xwə cu,
Go:—Daje, rabə, tnvdarəke mə һвкә,
Go:—Əme һәгвп-
De zera go:—Hune kyda һәгвп?
Go:—Əme һәгвп döwate, şajə!
Go.‘—Le wəki dəwatə» Lokoje mBrtBb»
■ölije Musesani, N̂ əməte isa, BBqdo,
Merxase xwə свта xwəra dBbi» Һв1һә go; tBştək һәјө,

ty van dnvi?
Go:—Daje, rast mala xwədejə,
Əme һәгвп BBİeçane Ыпвп.
De rabu, haL hatə mala öli ömər aqa;
Go:—Xwəde mala tə xnrav һвкә,
Go:—Ty cawa kyre твп wan rejada dBşini?
—Də, go:—Lawo, ахвг hune һәгвп,
Go:—Мәсвп, əz təmija 1в wə һвквт:
Go:—Lawo, mBqatije SosBke һвквп,
SosBk твһта К,у1вк bu,
Go:—Çdnuja wan dəranə, mnqat һвп,
Ava golə gənia nəxwə.
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Go:—Mere-merxasra zi kare xəzala 
Be jomnn, рәј тәкәтБп.
Dəve gəwrBk be jomnn, disa rasti wə ten, məjnnn, kn tirini!» 

qəntərə dəve pesiri'əş biıınn, meri— merxasra başım. Go:~Lawo, 
də məcnn» dnha təmija 1б wə ЫЛ<л>т.

Merxase we ele xale tənə:
Hər bəft kyre öte Dudenə,
Sjared bozexal-xalinə,
Gyh qamcinə»
Saxnri kewrişkinə,
Naytäzinä,
Həspe wanə snmkodinə,
Go:—Şalvare wanə şinə fənərinə 
K,ise wana jək hələbinə,
Sərke ttuna wan Diarbəknrinə,
Hər çare hoqə ttuna Muşe ҺбШпә,
Rozed dnkəvə oqrmed gsran 
Mina gyre səvate dəy bn xunə.
Qəlnna qylap-qylap dəst həvra dnrnyinə 
Go:—Вые -eıık qylapa sərke dneEkinə*
—Də, go:—Мәсбп, əz salnxe Bnleçane zn wəra beznm:
Go:—Knrasknrjə,
Knrase we şərə,
Poze we qylknrjə,
ХБгетәк zerə tedaııə.
Go:—Qəjd u cidare we zi dəst xuşka widanə.
Go: —Lawo, də Һәгбп, xwəde оојБге bndə wə.
Merxase wi sjarbun; re kətnn—xwəde oqnre bnde- 
Re kətnn cun.
Mələki we bəbu, gazi məllə кы (Wərdəke gazi məllə кы). 

kaqtəzək nnyisi da məllə, zn bnre xwərra kaqəz nnyisi, go:
—Xəwaqə zn dnknm...
Ysa kn nnvisi, go:—Mnne xarze wə sər wəda şandnn, шб- 

qat-mnqati wan bnn; ruspi vəreknn. öli ömər aqa xərib bu, sər 
wəda şandnn:

Məllə zi cu.
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Dərkətbn ttoiube mire ärəba, kəvnre cəqmaqa—Tfəreşi dare> 
1б wedəre cadbra xwə le xbstbn. Də iza zb xwəra ne-eir кывп: 
kare xəzala gbrtbn; gyrra deja xwə пәкыыи

Wəxtəke nbherri, reda həft qən tər dəvə hatbn. K,yibk sjar
bu, cu peşjn:—Kyro, go, əv cb dəvənə?

Go:—Dəve mire ərəbannn, go, we şiranije kyre wi bbxyıı. 
Mə cu emiş, bbrnnç, şəkbr, cərəze dəwate je kyre mire Ğrəba 
binbn.

Go.'—Kyro, go, əz Kjlbke Sbleminbm. Dəvə ze stəndbn, sər 
gyha һигкыт.п, go һәгвп, bezbn mire ərəbara, go, zera bezbn, 
əze həfteki lb уыа bbm, narəvbm, пасвт, bbra həwara xwə u 
dəve xwə be.

Ze stənd, xylam cun-
Həwar һывп; bare hər həft qəntər dəva bbr, cadbra xwəda 

dani, gotə Kərr, go:—Kərr, go:—Boşə, əva əm vbra səkbninə, 
mire Ğrəba zi sər məda naje, əz һәгып bəlki taştəki bbkbm.

Tjəne sjar bu, bəre xwəda ela mire ərəba, cu bər -eəme Xe- 
mur, nbheri xortəki nbhinəkə kbraskbri destda tinə, te ave. Gazi 
wi xorti кы':—Byhyr kizanə, dəlav kizanə, əz bem dərbaz bbm?'

Go:—Hbnbki bərzer wərə, byhyrrə, dərbaz bbvə wərə.
Dərbaz bu cu çəm wi xorit. Go:—Qyrba, go, əva Cb mbhi- 

nəkə ty tini ave?
Go:—Xwəde mala tə avakbro, go, сыпа tyji nə zb vi wəla- 

ti, go, Bbleçana mire ərəbajə.
—E, go qyrba, go, Bbleçan, xuşka wi tinə ave, qə.jd u ci- 

dare we dəste xuşka widanə, ty сыпа tini?
Go:—Xəbara təjə, qəjd u cidare wi destdanə, go, däwatə, 

şiranije kyre mire ərəba dbxyn, mmı lava кы, mtn anijə hatjə 
ave. Iro həftekə dəve wan cunə şirani binbn, dəvə zi əgləbun. 
Dbve çərda Kərr u Etylbk dərkətjə, əze emə çəh bbdbm mbhine 
bbxwə, we bər bb dəva həı-bn.

Qurbmnk səre wi xorti xbst, səre wi xorti şkenand, go:
—Kjylbk, əz bb xwə mə, həvsare mbhine dəste xort gbrt, 

go, hərə bezə, твп dəvə gbrtbnə, mbne Beçan zi bbr, əz narə
vbm, xəlq be dbzək bu, hat bbr, һыа be bb şərr.

Mbhin кыә dəstkeşa xwə, azot hat-
Xylam bər bb mire örəba cu, go:—Wəllə, Kərr u Kylbke-
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'Sblemin kəvure cəqmaqa, təreşi dara eadı>ra xwə lexbstbnə, dəvə 
zi bı>r, Bbleçan zi ban go, „əz narəvbin, һыа lıəwar be“.

Kjlbk azot gblıiştə bura, got, go:—Выа, bbnerıy mere-mer- 
xas wanə, tə di шбп cawa aDİ.

Go‘-—Выа, fələke ve gave we lb alije təjə, go:—Выа, wəl- 
lə, əz açuz bumə, əz kəsuri mə, muqati Sosbke bə, ava goləgənia
DƏXWƏ.

Kjlbk zb xwərra radbze, səre xwə dani, raza-
Kərr zi həsp bərrədaj кыдп- Kərr wəxtəke fbtbli sər xwə, 

le nbherri Sosbk cujə sər ava goləgənia ave dnxwə. Av ysa xwar, 
zbke we bərrədaj bun, təng—mənge we qətjan.

Iza Kərr rabu, iza təng—mənge we sər həvda dbru; zin 
кы, sjar bu, se car məjdan dapeda: parca mbhine dani, hbnəkı 
hat sər banga bəre.

Kərr wəxtəke durəbln dani bər «§ve xwə- Nbherri əskəre 
mire brəba te, go, dəj 1екы, go:

—КуКк, rabə, go,
—Əskəre mire drəba tejə 
Mina qnrş u qale brdejə,
Mina kəvnr ку-евке bəstejə.
Go:—Hər həft kyre öfe Dude lb peşjejə.
Kjlbk rabu, dbha tpvdarəke xwə кы, dbha sjar bu.

Zera nəgo muhina tə ave goləgənia xwərijə.
Hatnn neziki həvdy bun- 
Məllə təzə xwə pera gihand,
K,aqəze Wərdəke da xala,
Go:—Əva kaojəza xıışka wə»

Gotjə:—Mnqat, mnqati xarze xwə bun, ruspı vərekbu. öli 
ömər aqa xərib bu, sər wəda şandbn“.

Də hər həft kyre öfe Dude peşda hatım, he əskəri dur bu, 
zera got, got ky: — КуКк> ravun, şaxəkeda, nəwaləkeda bərdnn 
həran, əva kaqəza xuska məjə, go, kəs nəvezun mə ditbnə, go: 
—Əm ravbn, xwə nəwaləkeda bərdun, ty suve çave lb ömər aqa- 
ra bnşini, mə muhin dbziva bur. Əz пасып, narəvbm, həma t,bv- 
•darəke xwə bulam, əme şərr bı,kr,n-

Dbve Kyluk diləzinə,
Xwə bb həft xalara dbghinə,
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Zərgəke la xale məzan daxinə,
Naya zin (lafamnə.
Dəve Sosake daxə, şunda vədagərinə,
Sosak ərqe xalas nakə, la or(;a ərqe daxinə.

' • Kəit wəxtəke mnle hər şəş xala baland davinə 
; Hər jəke dərbəke la K,ylake Salemin daxinə

K,ylak za nava zin dafarrinə.
Kərro xwə ba xalara daghinə,
Kərro xaləki dafarrinə .
ölije Musesani xwə ba pera daghinə,
Əw zi xaləki dafarrinə.
K§məte İsa xwə ba pera daghinə,
Əw zi xaləki za naya zin dafarinə.
Brqdo xwə ba pera daghinə,
Dabe:—Ba ençil əze koka xalana 
Za danjae baqəlinam.

K,ylak səre xwə baland kar. go: —Kərro, go, səva xatare dja 
man, go. rəha wan nəqəlinan, go, bəra jək danjae baminə.

Bəri əskər da, je saq əw bu, mala xwə nəhat: əskər rəvi.
K,ylak go:—Kərro,
Go:—Cijə?
Go:—Kərro, go wərə gizme man bakşinə.
Kərr ka kaşand, naherri xun da solada bujə gale-gale, çə- 

madijə.
Go:—Kərro, xwəde mala tə xarav bakə, go, wəki bare xe- 

ra bare daxxvəst, cama zana bare xwə mər dakar, go, Sosake aya 
goləgəpia xwər bu, tə za manra nə dagot. Go: —Sosake də Ыдә, 
bər manra bakaşinə*

Gote—Tye ca baki?
Go: —Əze şurəki bavezame, kərcar lange we bafarrinam-
Go: —Xwəde mala tə ava kə, əve həjwane ca karjə, ty lan

ge we bafarrini.
Go:—Xwəde mala tə xaravkaro, awqa əskər pəj tə kəvə, 

go ava goləgənia xwərjə, we la pəj tə kəvə, we cole baminə, 
go:—Berivane ela mire 6rəba> we ben le sjar ban, äjşirka texnə 
bare we, we bezan, əva Sosaka K,ylake Saleminə, nə za pave 
тадга xara və.
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Hərcar İBDge we fnrrandBn, go, də sjar һвп, ftvdarəke 
xwə һвквп, le sjar һвп, əze һыпвгвт, tabutəke твпга секвп. 
Wedəre шы,

Tabuta wi da sər loke peşBn; sjarbun, bəre xwə danə wəla- 
te xwə-

We һв zar be sər həv, һәкә rozəke, həkə dy roz hatun 
dərkətbn tbxube xwə-

JŞsvan, gavan, bərsvana bnhistBn, ky Kərro u K ylı.ke Sb- 
le m in  hatB n, Bnleçan auiıı- MBzgiui zb Əli öm ər a q a r a  һывп, Əli 
ö m ə r  a q a ,  W ərdək dərkətbu peşije, reja wan п в һ е т п -

Dnve Əli Əmər aoja da bər -eəve xwə durəbinə, go:—Wər
dək, xuşke məjte Ку1вке Sblemin sər loke peşinə.

Ĝ :—Xwəde kone tə zb nava kona wəlgərinə, wəki ÇBnjaze 
wi sər loke peşinə, Kəıro пвка koka mala bave твп təmam dB- 
qəlinə.

Pərişane go:—Wərdəke, daje, go wəki məjte 'Kylbke Snle- 
min sər loke peşinə, Kərro пвка koka mala bave tə təmam dnqə- 
linə, go:—Daje, hatjə bina baje gəljani xwəşə, əme dajnsn kofi 
kbtan, gBredbtı şəre rəşə, go:—Wəki Ку1вке Sblemin cujə, Kər- 
re һвга 1в dəwseji xwəşə.

Go:—Əze Kərr bbstinBuı.
Bbleçan anin; merxase xvi batBiı, 1в dəre mala Əli Əmər 

aqa pəja bun, твһт təslimi Əli Əmər aqa кывп, go:
—Də ravə, ttvdarəke buka mə bnkə, əme buka xwə sjar

квп.
Tbvdarəke buke квгвп, we rozeda вјагквгвп; həffc roza, həft 

şəva dəf dəwata wi кывп. Əw cu твгаге xwə şabun, əm zi һа- 
tbn mtraze xwə şabun, xwəde tə zi nava həval—hognrada rus- 
piti dərxə-

--Əz zəf razi mə.

Got Вәкые Əmo, 65 sali, 1в Əjntave zsdjaxwə bujə, kyrəki 
wi həjə—Ətəm, xwəndijə, zb alije Qərse hatjə, пвһа gynde Кугә- 
kəndeda dbminə 1в sər nəhja Dere.

Ze nsvisi: Ы. Çundi.
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11. KƏRR Y KYLLK

Wəxtəke, bare xwəra bezam, Sbleman, Кәгг y Kjlak куге 
wi bun; ela mire Ğrəba bun. Həft xale wan nava ela ərəbada 
bun. Bare Wərdəke dazmana lexast Salemane bave wana hatə kyş- 
tan ela mire ərəbada.

Rabun Kərr Kylak dja xwə haldan, car xylame xwə haldan, 
ela mire ərəba hatan gahistan ela ömər aqa-

Wəxtəke cənd roze wana wedəre təmam bu- Rozəke da 
baqce ömər aqada, karan kampani, dəta həware xastan.

Əvana rabun, əw ai cun nav—Kərr y Kjlak hərcar xylame 
xwəva.

Hərci şampaze wi, kybar əjane wi, maqule wi ga topbunə. 
Əw hərdy zi xwəra la we səkaninə, sarja wan nəhatjə.

Zəlfəki zerr tazi şərbət karjə, dajə sər stola xwə, go:—Ki- 
zan ka kybare man, kizan ka djane man, Baleçana mire örəba dit- 
bu, zəlfa xwə tazə şərbət karbu, kizan əve zəlfa xwə wəlgərri- 
nə, kizan Baleçane za manra binə, əze Rərişane badamə wi.

Əva kybar, öjane wi, kəsi tyryş nəkar, kəsi nəxwər, ma la 
ərde, sarja wan gaşki hat. dərbaz bu.

Hərci pələwane wi, kybar, bjane wi əw sarja wan hat dər
baz bu, kəsi nəxwər.

Sare kətə fəqira, kəsiba, mərije wəlafe wi ga dərbaz bu.
Go:—Ki ma, ki nəma?
Dilbənde wi go, go:—Dy lawake xərib zi vanə, runastanə, 

çamadteda əw zi runaştanə, gərəke əw zi peşda ben. Mərinə xə
rib bun, təzə hatbun. Hərdy hatan, sərra səkanin- Kjlake Sale- 
min dadaje, istəkan gart, sər xwəda kar, rıınaşt çamaäteda. Əw 
ida bu taqbura wi, təvi çamadta wi ıunaşt, gotə Kərre bara:— 
Banzdə, go, hərə male, çəbarxana man, hərcar xylama haldə wə-
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i-ə» һыа Wərda de pe nəhBsə, dəfə, kampanije dblizun, dnxyn, 
k,ef dbkbn-

Kərr lexBst cu, cu, go:—Daje, çəbbrxana твп bBdə твп. 
Xəlq xwəra dblizə, əm һәгвп kefkbn, dja xwəra nəgot, we dbzi- 
va һәгвп. SosBk zb mal kuşand, gələk çəbBrxanə dagbrt. Kərr 
lıərcar xylame xwə hbldan. Çəbbrxaııa xwə рвгг dagbrt, cu. Le- 
XBSt cu.

Dja wi go: —Əvanəişe listbkejə, barxanə һвгвп, xylam һвгвп, 
pəj kət. cu, pəj kət-

Rasti dja xwəra gotbn, go:—Daje. rasti əvə, go, kal bbkjat 
əvə, əme һәгвп* Go: — Lawo, şire твп 1в wə bəlal bə, go, һәгвп, 
go һәгвп ela mire drəba.

Həft xale wə hənə,
Lawo, go. Həsped xale wə səre wanə hydunBn,
Gybe wanə kewrişkinə,
Nave wan, nav təzinBn,
Go, lawo, snrne wanə SBmkodinBn,
Go, sabBİxruşnn, lawo.
Go:— Qyt qəlnəkə wana həjə,
Həvraza go; zb lıəv bəlannn 
-Cäve həspe wanə durəbinBn,
Go:—Reja dur u nezik jəkə çəm wan duqədmun*
Wərda de go:—FÇy 1вк, lawo, go badə xatnre ş ir e  SBpi, ko- 

ka mala bave тва məqəlinə, go, şire snpi wə bəlal bə һәгвп, 
“wəra oqrbə.

Go:—Lawo, çije wan qumə — qumstanə,
Go: —Lawo, çıje wan gərmə—gərmstanə,
Go:—Lawo, şiva xale wə şəye jək kare xəzalanBn.
Go:—Hərci mərije dajə sər xale wə,
Hərci axnrsongi poşmanə.
Go:—Lawo, wərə vəgəimn, go, һәгвп zb wəra oqr bə, go: 

—Tbştəki xwəş ninə, wəra ooır bə.
—Xycara, go, talana dbXBn, dəve gəwrnk тәјпвп, go:—La

wo, hun ne-eirvanun, go, hun tyçari mədnn sər kare xəzala, go: 
—Lawo, go, hune goşte xəzala Ыпвп bbqəlinBn, peda bbkəvBn. 
Go: —Ela mire ərəba fəv bir golbn. Go: —Mnqati Sosnke һвп- 
Go:—Sosnke bBfatBİa, go, hune goştda һвкәүвп, Sosnke we xwə 
-ZB wə yədbzə, ave goləgənia bnxwə, go:—We təng u bəre xwə
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taqətinə- Go: — Wə zb nava dBzmnna, we wə bnhelə, wə dərnaxə.
Izna xwə zn dja xwə xwəstnn, can, cun, dja wan du wanra: 

vəgərja lıat, kaqəzək nnvisi, şand cu zb tare xwəra ela mire 
ərəbadanə, go.‘—Ввга, go, Kərr 1\у1вк hatnn, go, gərə hun bona 
xatare И1Ы1 vəreknn, ruspti be.

Əvana cun gBİıiştun ela mire ərəba Kərr y К,у1вк.
Çije we həmu qum, gərm, gərmstan, bir- Hewnri 1в we 

dəre- Sbbətnre Kərre bsra 1в dəva xnst, dəve gəwrBk talda ani 
je mire ərəba- Wəxtəke səknnin, cənd roza- Wəxtəke cun kara, 
xəzala гакывп, К,у1вке bura, anin katnn hətani snve kara xəzala 
şərzeknrnn, гв xwəra goşte xwə danə sər, car xylam u hərdy 
məri zb xwəra хагвп. Rabun, razan- Zb xwəra Sosake təwla xwə 
qətand, Sosak mnhina wana le cunə, əwə, he BBİeçan naninə, 
.şəv SBve rabun. K,ylski razaji bu, К,у1вк haz pe tynəbu, Kərr pe 
tasja; Sosnk kətjə bingola, av xarijə, гвке Sosnke wərnmijə- 
Kərr zb Kylı.kra gBİi пәквг.

Snve Sosuk ani. Snve kyrəki lawe mire ärəba Beçan taşand 
sər ave, gBhişteda Ку^к- Gnhişteda KyKk le xnst, Beçan zestənd, 
go:—Куто, əz nə mərije dnzije mə, be Ky^ke Snlemin hat, Be
çan bur, dnzi nəcu bu, aşkəla ze stənd, dəstəzore' ani. We şəve 
nəcu, 1в çije xwəda ma, Beçan ani, 1в çije xwəda səknni.

Əwi kyre hana çav da mire ərəba „Kylnk Beçan tar“.
Snve bu mBİıınat, əskəi’e mire ərəba hatcn sər Kərr y Ky- 

1вк şərr, wəki Sosbke ave bingola nəxara- Kybbk nnzan bu xari
jə. Kərr 1в Beçane sjar bu, Ку1вк zi Sosnke sjarbu, nnzan bu 
Sosnke ave goləgənia xarijə, təmina dja wi bu, ахвг mala wi хв- 
rav bə- Dy həzar mer zb ela mire ərəba Kərr u K jtav  kyştnn. 
Xaləki Ку1вк da sər, гвт dB namula KyRk xnst, çəgəre wi sər 
rnmevn dərxust.

Lb wana bu evar, pəja bun, hərke lıewnra xwəda pəja bun. 
Ordia wi zi səkBni. Ку1вк go: — Kərro, lawo, tə св кы, tə свга 
zb твпга gbli пәквг Sosnke ave goləgənia xarijə.

Kylnk bnrindar bu, hərcar xylam, Kərrva snve 1в hewra 
mire ərəba kətnn- Həft xale KyKk hənə, xal lexnst, mala xwə >'в- 
rav квг, pe kət, go, zb həvraza həft xale твп zb həv bəlanə, 
şBvqəlnnək gelazi dəste xale widanə, zb xwəra qylap-qylap dnkn- 
şinə. LexBstbiı, zb tare xwəra beznm- Kərr kətə nav vi ali, wi-
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ali teştə teda nə hı.şten, je saq əw bu» an mala xwə dərnəkət: 
bu*

Kylnk le gyhdari кы İn şərre bnre xwə» di a Kylnk cawa ky 
saİBxda saİBxe һвге xwa-, forma wan nnherri, квпвһегп, кв əvana 
xale winə» dy xale xwə xnst, kyşt* Kərre bura an kərba һвге 
xwə, Kərr, xale wan nəhatə bər -eəva lexnst* K,ylnk İt Kərr квгә- 
gazi, bnrindar bu, go:—Lawo, go, səv xatere şire snpi, go» auqa 
wana nə qəlinə, du mala bave we məqəlinə. Tə şəş kyşten, jək 
bnhel, əw jək zi kərr bu, lalbu zb tersa. jKərba bnre kətə nav 
ela mire ärəba sər cu» гвувт sər cu*

Beçan ma qəjdknri, se roze wan hewreda təmam bu, ordia 
mire örəba jək sərda nətıat, təmam kaf u kun bun cu* Саге wan 
təmam bu, Kylnk go:—Выа, əm cawa һвквп, Soteke ave 
goləgənia xarnbu, wərnmi bu, gyhe xwə dapelknr bu, go*’ — Ravə, 
şurəki hərcar lnnge Sosnke xə» bnbı.rrə» bave, go: —Выа şuna, 
mə nəminə, dnzmnne beznn „əva bərgira hana lajqi van sjaranə11.

Rabun snbətere hewra xwə huldan re kəten haten, vəgərjan 
haten hewrek dune.

К,у1вк gazi bure xwə кы, go:—Kərre bura, go» mə Beçan 
ani, go, Beçane mədə kəsi, zb xwəra binə nava dBzmnnda, go, 
tabutəke zb твпга cekə, go, tabuta твп qyl һвкә, sevəkə sor te- 
kə dəste твп» тв1е твп tabutera dərxə, go, Wərda de be peşja 
твп, be Куһ>к wəfat bujə, məve Кју1вк hatjə kyşten.

Sevək sor da dest, bəre xwə da ela ərəba, rekət: — Bnleçan 
anin, ani hat, hat gnhişten ela xwə* Dja wi cu peşje, go:—Kyre 
tə haten, Bnleçan anin*

Kərre bura һв kef hat, dja wi nətersə, 1в peşjje, go:—Kər- 
Jo, lawo, kane KyBke твп?

Go:—Zb para te!
Gnhiştə hərcar xylama, xylama zb xwəra çBrid квг, go:—Кд- 

ne К,у1вке твп?
Go:—Zb para te, sər paşja əskər te!
Gnhiştə barxana К,у1вк, nnherri tabuta wi qylknrjə, sevək 

sor destdaDƏ, dəste wi dncə u te. Kjaqəze xwə xwəndijə, 1в ta- 
bute xBstjə, go:—Daje, go, dnnjaİBk seva sorə, wa hatjə, we wa 
hərə“.

Bu mBhmat ela ömər aqa, hBİşjanə sər К,у1вк, səknnin, dja 
w i təDa haten, gotə Kərr:—T ə xwə zb pBşta К,у1вк da a lık i, lə-
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ma t^ykk wa bujə, ııuzan bu Kərr awqa hynyr kurjə-
Go: —Daje, bəsə wərə mun tdna, xəbəra Кәгг gotə Wərda 

de, go:—K,ylbke tara jəkə, тпбп şəş tare tə dajə bər xənçəra, 
kətə kurre dja xwəda.

Səkimi şiua Kyluk kyta кы. Kərr Buleçan qəjd çidar kur, 
da dəste xylaməki şand bər dəre ömər aqa. Əmər aqa Bıdeçaıı 
hulnəda, go:—Je finçana şərbəte xar, K,yluk bu, швп qiza xwə da 
Kjluk, əz nadum Kərr.

Baqcəda bu çuvata ömər aqa, şer u pələwane wi bərəv 
bun. свка zu we xəbəre сб dbvezə.

Kyrəki КуКк həbu. wəkə Çərdo (Çərdo nəvije Xəmejə 10 sa- 
liiə, əwe pe tulija xwə, nəvije xwə nişauda) bu. nave wi Gyrginə* 
Kərre bura çavəke sər ömər aqada duşinə, Gyrgin go:—Xale 
ömər aqa, əv сб çuvatə, сб əçevə, go, mə dçəl dəste həv ninə, 
go, wəki ty zanbi. əwi Gyrgin go. go. gələk aqaləre minani tə 
zərpa mə dinə, go, Kərr zi kyrre Sulerainə, wəki Gyrgin əxv xə
bər dugot, çer u çəgəre ömər aqa həmu sot.

Gəlek .şer u pələwane wi dərkətun, çot bu çot. wəki Gyr
gin əw xəbər zb qalnve xwə dər da, şer u pələwaned ömər aqa 
təmam bəla bun, jəksər zanbun. we buvə şərr-

Wərda de sube rabu, car xylame xwə hulda, Kərre bura 
dərkətə məjdane, go:—Мбп K,yluke bura ela mire örəbada dər- 
da, go, əm şəş mərinə, car xylame твд, əz u kyre xwə mə“.

Wərdəke auqa wi buqəlinə, wəki Pərişane nədə. Go, Wər- 
dəka de, ty məluma dəwra bəre, go, tə кыјә dule mun täna we 
xəbəre. Go, hərə pəjavə, əze buka tə budum tə-

Əze buka tə budum tə.
"Çuvdarəke Pərişane kur, da Kərr. Buka xwə sjar kur, bur 

cu, dane, ty xer zare xwə buvini, əw zi cu mraze xwə.
—Mraze tə zi zare tə u nəvije tə bə.

Xəmeja Şəmo gotijə. Хәше 50 salijə, nəxwəndi, le kyre 
we Həmide Dəwreş gyndda dərsdarə- Xəme əlıəlija gynde Əmən- 
cajrejə, paşe lu Qyzylqyle mtrkurjə lu qəza Qərse, nuha lu gynde 
Sabuncijeda duminə, lu sər nəhja Taline; kolxozvanə. dəngbezə. 

Kuvisi: И. Çundi.
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12. KƏRR Y K.YLLK

Wəxtəke bave wan nave wi Suleman bu, ela mire ärəbadar 
bu. Iza Suleman kyştun, bu şərr, zu bure xwəra bezum, iza hər- 
dy kyre wi zu bojna bave xwə dja xwə huldan cun, cun lu ela 
ömər aqada danin.

ömər aqa bulıist lu ela mire örəbada Beçan həjə. Beçan 
həsp bu* Əwi duxwəst Beçane ze xwəra Ыдә. Rabu lu ela xwə 
кыә həwar, dəfa həware xust, top kurun, go: — Ki ky Buleçane 
zu munra binə, əze Rərişane, qize xwə budume.

Zərfa zerin t*>zt şərbətkur* dani sər istola *wə səkuni.
Ela wı kəsi çylhət nəkur buxwə, hərə. Go:—Kyro* bunerr- 

idi kəs ma, nə ma zu ela mun?
Go:—Aqaji xwəş bə, ela tə kəsə nəma. Got:—Kərr y K,y- 

lukun hatunə* lu kəwşəne tə daninə.
Go:—Lawo, buşipbn, binun, bura əw zi ben nav musyləta.' 

mə, cuka əw mərinə cawanup!
Dy sjare wi lexustun cun kone wan hərdy mərija je Kərr y 

Kyluk, go:—Wərə, go, ela mə iro şajə, go, ömər aoıa gazi wə 
dukə* təgbf dukə.

Kyltk got:—Kərro, bura, əz y ty təv lıərun* əz cu zanum 
xəribun*

Əwana rabun zu kon dərkətun, pera sjarbun. Kyluk hulda, 
go: —Gəli xorta, hulbət cu həwalə zu məra bezun?

Got:—Cu xəvərə, ömər aqa duxwəzə Buleçane zu xwəra 
binə* zu nava ela mire örəba* Go:—Zu ela mə kəs çylhət nakə, 
səva we dərəçe əm hatunə du wə. Də 'ida ma lu çylhöte wə,. 
məsələ əvə.

Kyluk go:—Kərro, bura, gos wələ sura məjə, içar əfəndum, 
ev gava cun, səlav lekurun, Kyluk runuşt, zu çi finçana wan hul-
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■da sər xwəda кы> Zb van merxase ömər aqa həfta ryhək uə' 
ma» ахы cəten bu, əvana çbvata xwə кывп, go: — Kyro, əv jəki 
xərib bu, əvi св кы, ani səre mə. Нвш»ка go:— Loijkə, dbvəbb- 
və, dbvə nəvə-

Kylbk go: —Kərro, һыа hərə çəbnrxana mə binə, hərcar 
xylame mə zi binə, dja mə təba квпојә (bədə,), bb gblja mə hb- 
sin, duze məvezə, əm dncan.

Dja wan got:—Lawo, əv св işə ty xylama dbvi, ty awqa 
çəbnrxanə dbvi?

Kərr got:—Daje, we dəre şajə, go, əme kef buknn, zərpe 
xwə nişandbne, bbra əw zi zannbə, əm mernnə cawannn, xəlqe 
xəribə.

Lexnstbn cun, əw hər car xylame xwəva hatbn çəm Kylbke 
һые xwə.

Əw hatbn, qasək kətə we ort;e. Dja wan go:—Kjbzam əv cn 
həsabə, əv cun kefe, сыпа awqa çəbnrxanə u xylame xwə bnrnn. 
Əfəndije xwə ra beznm. Dja wana əxtək gnrt, əxte sjar bu, kətə 
pəj wana. Eləta dja wana cu, əw rekətbun, çubun. Dja wana We- 
dəre gnrja, go:—ömər aoja, kyladblemsn tekəvə dble tə, tə ca- 
wa hərdy tnfale Sblemane mnn şandbn bər kerej

Wedəre vəgərja, hat. Sjar bu, pəj Kərr y Kyh>k kət, cu 
gbhişte, go: —Lawo, wərnn, ve jəke тәквп. go, тәсвп.

Əwan got:—Qə -еагә navə, əme Һәгбп, go:—Rəft xale wə
hənə-

Həspe hər həfta örəbstanan,
Nave wan, navtəziııə,
Dele wan qamcinbn,
Gyhe wan kewvişkinnn,
Sbme wankodiubn,
Hər həft gava sjar dbvbn,
Qəlbne wan hərjək hoqə ttun hbltinbn,
Qylape ledbxinbu, naghizə je paşbn,
Du zn həvra nagbhinbn.

Wərə, əz dbvem nəcnn, hun xere navinbn, xer kb di idi 
•earə navə, cun. Əwan go:—Daje, şire sbpi lb mə həlalkə, dbvə 
əm ben, dbvə nəjen.

Go:—Lawo, şire твп lb wə həlal bə, go, əz гапып hun 
nazvbrrbn, hune həraa, go, bbsəkbn, əz cənd fəmia lb wəkbm
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bəla» go, təmina твп la wə bə. dəve gəwrak tyçar, tyçar nəjnan, 
go, za теге merxasra. dəve gəwrak be wanan, jəke zi tənıia 
швп 1в wə bə, tyçara hun mədan pəj kare xəzala, kare xəzalazn 
теге merxasra zäf be wanan, qasa ky hun badan pəj kared xə- 
za’a, Sosake zəf bezar bə. Sosak mahina wijə, zani-

Sosak çəpuja wan dəranə, gava bezar bu, we ava goləgənia 
baxwə, şəv bafalatə, ava goləgənia baxwə, əwe bavə cawa həs- 
pəkə bərgir. Gava ty kəti dəwed garan, wə za bər dazmana na- 
kə dər, wi caxi nəjared la tə xan. go, təmia man daha əwə la 
wə, şire man la wə həlalbə, got.

Gava dja wana hat mala xwə, za xwəra dyşarmiş bu, go: — 
Əz ca dakam. əwana çahalbun, go, cun bare man nas nakan wa
na, jan əwe wan bakyzan, jan əw. Kaqəzək navisi, da məravəki, 

;go:—Əze səd zerri badamə tə, got, ty vi kaqəzi baghini ela mire 
ərəba, nave bare xwə teda navisin, go, səlam dya navisin, „Ba
ra, əz təwaqə za wə dakam, xarzije wə tərəf wə kətan, xarzije 
wə çahalan, sərsurəte qənçije badane, bara binə, Baleçape za 
öməraqara binan, Pərişane za xwəra bastinan, əz zäf hivi za wə 
dakam, ty galija ze cenəkan, əz zi gynə mə, man хегәк dane nədi- 

.jə, xera man ditəw hərdy tafalan daha, əwə, əz hivi za wə da 
kam, galije man əwə“.

Əva mərija ida cu, kaqəz halda ida cu, səd zei'e xwə stənd, 
əwi məravi daha ca talaşa wijə, jan xer kaqəz zu hərə, dərəng 
hərə* Qouaxa paşaki cu. daha roze la dərəke bu. Hərkə rojabist 
şəva bu, əw məhəke ançax baghize.

Əm zi bemönə ben çəm fÇylak*
Hərkə gələk cun, handak cun, cun la еәте Xemur danin, 

go:—Kərro, lawo, sj'arbə, van dər dora banerr, za talanəki, za 
tulanəlü babhe, caka taştəki najni- Kərr sjar bu, gava cu səre 
•eije, le paherri, ysa cadar lexastanə, həsave stəjre äzmana həjə, 
həsave wan tyaəjə- Qydume wi şkəstan- Go:—Əme za na- 
va awqa cadar, donzdəh həzar mal cawa Baleçane dərxan bavan, 
zdf dyşarmiş bu, çylhət nəkar, tekəvə nav cadara, le naherri wə- 
kə səd dəve gəwrak la warə, dəvə ga topkaran, danə peşja xwə, 
ani hat çəm bare xwə.

Bare wi go:—Haj, haj, haj, əv ca dəved beoqr bun, nəpa- 
kan əv dəvə, təmina dja mə bu axar, dja mə got ka „dəve gəw- 
srak be wanan“- Tə cama anin?

Вые wi xəjdi go:—Də taşt navə.
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Gava Ку1вк le nbherri karəkə xəzala wedəre bu, cu sjarbn 
da pəj, gələki gərand, xwə avit kəvnre cəqmaqa, kəvnre cəqmaqa 
forma duzana buD, həstuje lnnge Sosnke gb хагвп. Gopale xwə- 
avit stuje kara xəzale; da orta xwə u zin ani hat çəm һые xwə.

Ввге wi go:—Ввга, əva nəpak bu, təmin dja mə bu, gərək 
mə nanja kara xəzala.

К,у1вк go:—Ty nuzani. Xylam go, kyre xəlqennn, xuna xwə 
danə bər «öve xwə. Cawa кв əm təv hatnn, zb oojra mə uami- 
пвп, bnra bələngaz nəvbn, teknn qəli, bnxyn, işəv zb xwəra kef 
квп, həta SBve-

К,у1вк go:—Kərro, bnra, zb швп u tə jəke işəv hnşjarvə, 
Sosbk wəstajə, çdnuja van dəranə, hini ava goləgəniu bujə, we 
qəjda xwə bnqətipə, şəv bnfntBİə, ava goləganijı bnxwə, ky ava 
goləgənia хагвп, we һв wərnmə, duha ky wərnmi, dnvə şBveta 
bərgıra, forma bərgira- Snve, əm tekəvnn döwed gran, zb bər 
dBzmnna nakə dər. We dnzmBne mə һвкуквп, gərək əm şəv тв- 
qatvBn. Əze hBşjarvBm.

Kərro go:—Ввга, ty wəstaji, zb твш fnreqət bə, kefa xwə- 
raze ty, səv xatre tə, əze işəv hBşjarbnm həta SBve.

Əw fnreqət raza dnha, I^yltk səhət bu danzdəh, xəwa Kərr 
jhat; səre xwə dani, əw zi həma çi bn çi raza*

Sosnk wəstja bu, zdf ti bu, qəjda xwə qətand, cu sər ava go
ləgənia, dəve xwə квгә ave, dy səhəta av xar. Həw zb nav ave 
dərkət; wərnmi, bu gəmi, пвкаг bu zb vbi- bncuja dəra hana.

Kərr xəm raza bu, nnşkeva eəve xwə vəknrnn, le ивһегп 
Sosnk tynə- Rabu 1в həspe xwə sjar bu, bn wan dər bəra kət, 
le nnherri Sosnk kətjə nav goləgənia, ysa xarijə, wəi’Bmijə, bujə 
gəmi, got ky:—Mala твп xnravbə, Kylnke bnra пвһа we hnşjar- 
bə, dnha kyştnna твпә. Rabu zine xwə ani 1в Sosbke квг, təng 
\ı bəre we Iınşk şndandnn, 1в wan dəra kətə məjdane, həta bər- 
banga SBve, ysa квг, Sosnk hat sər qəda bəre. Ani, pəja bu, 
dəwseda çarkə dnn disa gbreda. Zin u busate we çarkə dnne di- 
sa секвгвп.

Kyrke xwə avit namnla xwə, xwə da bər pesira mnhine» 
Sosnke. Täve 1в wan da, Ку1вк təzə zb xəwa şirnn rabn, gava 
ennherri, bnre wi he hnşjarə, go:—Kərro, bnra, ty evarda he 
hbşjari?
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Go:—Wələh, һвга, һ е -eəve твп nəeunə sər həvdy. Mala 
wi хвгау квг* 1

Go:—Qawe cekə, əm qawəke һвхуп.
Gava əwi, xylama qawə хагыа, ky rabun sjarbnn, gava bala 

xwə da Sosnke, Sosnk nə forma bərejə, Sosnkə stnrikBrjə.
Go:—Kərro, bnra, wərə твпга duz bezə, go, ty işəv hərkə 

razaji, du və Sosnke ava goləgənia xar, əme şunda vəgərrn.
Go:—Выа, xəw nəkətijə -eəve твп, zb wi ali fereqət bə. 

Got:-Tə dyb da pəj kara xəzala, Sosnk wəstjajə, ləma stBrikBrjə*
Got:—Wəki ysanə, əze idi sjarbBm*
Бвһа cu səre -eije* Le пвһеггј baznrg^nəki gran weda te. 

Azot cu peşije, go:—Qyrba, əv св bazBrganə.
Go:—Свта tyji nə гв ve eleji, ty nnzani св bazBrganə, bə- 

zar pensBd dəvəjə, свһеге q i z a  m i r e  ərəbanə.
Go:—Çije xwəda һввәквпвп, go:—Dəstəbaşije wə Уиапвп.
Dəstəbaşije wan hatə çəm, go:—Ty zani əz kimə?
Go:—Xer, əz пвгапвт.
Go:—Əz Ку1вке SBİeminsm*
Go:—Əz zb bojna Bsleçana mire ərəba hatBm, go, əze Вв- 

leçane zb xwəra һвүвт* DBrane тәгвпе wana kBşnd, aniia wida 
kyta.

Go:—Ty zani, твпе hun gB bBkyştana, disa gyne твп һв 
wə te. Go:—Mire ərəbara bezBn, Кју1вке Sblemin zb bojna tə 
hatjə, һвга be кәувге cəqmaqa, əme wcdəre təsalia һәуквп, go: 
—Dəva һвһе1вп, səre wəra iznn həjə.

LexBstnn cun, Əwi zi dəve xwə һвгвп. Cu, go:—Ввга, һв- 
ne, merani wa dnyə ha* Tə dıt, ty cuji, tə dəve gəwrnk anin. 
bnre tə həzar pensnd lok anin, çnheze qiza Мјг Һв xwə bu. Ba- 
re wan gBşk qytni ç B z a h i r ə ,  əva cijə, go, ty həla meranija һвге 
xwə axirəte mezə һвкә. Вв xwəra Һәу şabun, һв xylame xwəva 
razan.

Sbvə le safi bu. Kabu, çarəkə dun К,у1вк sjarbu. Got:—Вв- 
ra hun zb твпга ty ave zəlal паквп. Əze dərde xwə һв dəste 
xwə dərmankBm. Azot bər «əme Xemurda cu, le пвһепч, gBinina 
dəfa u döwatanə. Ela mir кв həjə donzdəhə Һәгвг malə. Əyawan 
orta, cu, hat, aç nəkəte, evar kətə sər. Sosuk 1в ave xust, mina 
mära məqəs квг, cu wi ali, cu dərbazi wi ali bu.
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Mir bnlıist bu, кв К,у1вке Snlemin hatjə, Mir gələki dvşBr- - 
miş dnbu, gazi çBmaəta xwə кы bu, wedəre кыә çnvat, go:--Əm  
ıza cawaknn, go, jaxa mə гв dəste кисвке bave wi xnlas bu, iza 
tule wi rabunə, ÇBhəze qıza швп dyh peva gBşk һвгвпә, go, qə 
dənge xwə шәквп, çBmaət, bBrci bubu, hatBn zb xwəra kəvcək 
һывп, һвга le хвп һәгвп, be gBİi gotım.

Çmnaəta wi bəlabu. Əw zi rabu raza.
Ку1вк azot hat orta gyud, 1епвһегп orta gynd dəwətə, gB- 

minə, gB  dBİizBU*
Gədəki euki 1в wedəre bu. Go:—Qyrba, kone mir ki ânə?
Gədə zera got кв „Durə“.
Got: —Xale tə, zerəki bBdə tə, твп bBvə bər kone wi.
Gədə zb durva kon nişan da. Lb bər kon banzda ərde, 1в 

п в һ е т  qəjtər dəvə çoled wan gB həvBrmBş glavdunnn, we 1в bər 
derinə. Azot cu alije diwane.

Le п в һ ет  mir xəwa şirnndanə; xənçəra xwə kBŞand, go: — 
Əze səre wi геквт, çarəkə dBn dyşnrmiş bu, go, əva mBxənətqə, 
nəpakə* Ani kaqəzək nnvisi, got кв „zanni, əz bojna səre tə ha- 
tBmə, твпе şəva dnn ty xəwda bnkyştaji, mala mə mBxənətije 
nakə, ty sBve beji «əme Xemur, əme wedəre təsəla һәх7кви“. K,a- 
qəz da sər bəlgije wi, xənçəra xwə zi kaqəzda, квгә xare bdl- 
gije wida dərkət. Cu təwla mir, cu we BBİeçane bBvə, le пвһег- 
ri hərcar İBnga qəjdkhrjə, dəste xwə nədaje, go:—Həmin qəjd- 
квгјә, һвга bnsəkBnə, got, əze wəxtəkə ysada һвувт, İBnge we 
vəkBi’ibBn, qəjd tynəvBn. Got, dərkət zb dərva. aəft qəjntər də~ 
ve mir 1в we bun, da peşja xwə, cu çəm bnre xwə, go:—Ввга, 
ty hati?

Go: —Hatnm. Go:—Иа1 u hnkjate wi bu əv. Go: - Hərkə 
SBve pəi mə hat, hat, кв pəj mə nəhat, əze sbvə nivro bazom 
nav gynd-

Zb xwəra wedəre raza. SBve rabun, le пвһега, хег mir nə
hat- Go:—Ввга, Sosnke твпга bnkşinə, go:—Ja mə dnha boşə, 
һвге təje ronivro bazo nava obe, jan xwəde bndə твп, jan badə 
wan.

Go: —Əme zi ben!
Go:—Na, həla əz һәгвт, wəxta wə ninə. К,у1вк sjarbu. 

N,ivro cu nav gynd. Le пвһет Bnleçan dəste gədəkidanə. Кыа-
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se we gb şərə, gəməkə zerrə we devdanə- K^şand ani səı kanije.
Gədə pe tasa zerr ave dbde.
Go:—Gədə, əv cb bərgire?
Go:—Bərgir, 1)ыа bave təvə.
Go:—Cawa kyro?
Go:—Le ty nbzani, əv BbleçaDa mire ərəbanə.
Go:—Bbleçana mire ərəba dbvezbn, əvə?
Go:—Le cawa, go əvə!
Go:—Dəng najenə тыз, go, gyhe ıubnda bezə*
Gədə dəve xwə bər bb gyhe wi ani, əwi şəmaqək lb dəve 

gədə xnst, dnrane gədə, gb kətbn dev* Əwi Bbleçan dəstkeş кы, 
lb ave kət, 1)ыә çəm bbre xwə.

Xylam, һыа hatbn, gb pe şabun. Xylama got:—Өте sbve 
barkbn, hərbn, mə Beçaıı anijə.

Kjlbk got: — Əz hərbm, əwe sbve bezbn, „əw dbzək bu, hat 
һы u cn.“

Zb we dəre əvana rabun, çije xwəda səkbnin hətani sbve. 
K,ylbk sbvətbre cbqa kəri surje wi həbim, gb topkbrnn ani. Go: 
—Gəli şvan, gavana zera bezsn, əz nə həwçe male wimə, əz zb 
boj səre wi hatbmə, həta vedəre xun nəkbşə, əz пасып*

Mire brəba lb dəfa həware xnst, əskəre xwə gb topkbr.
Hər həft xale Kərr K,ylbk merxasbun, cb dbwed granə hə- 

buna, hər həft lb peşjenbn.
Sərkare ordije hər həftbn,
Bezbn:—Əre, əre. Na, na.
Əwan danə peşije bər bb cadbre wan cun, əskəre wan zət 

gran bu, gbşt du hər həft xale wi dbhatbn*
Əw pəja kb dja wana şand bu, kaqəz dabuje bojna һые 

xwə, əw zi təzə wedəre dərkət peşije*
Həta əw peşije dərkət, əwaııa dbha neziki həvbun. Əv pəja 

kaopz da dəste hər həft bbra.
Hər həft һыа versəke peşja əskər dbhatbn; əskər du wana 

bu. Əwana kaojəz xwəndbn, çbvata xwə кыы). Wedəre go:—Bb
ra, əv xarzıjed mənə, -xuşka mə zbf səlam, dya кыјә. [Gotjə kb 
„Xarzije wə çahblbn, tərəf wə kətbnə, hətani zb wə te, karnn 
koməke bbdnne, bbra ben, bbghizbn mraze xwə“. Вые we məzbn 
go: —Zbf qənç dbvə.

K,brija wi pəjaji əwan «i daje, got kb:—Əm zəf zb tə razi-
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nə, xäznla go, lbnge təji şkəsii bujə, tə dy roza peşda, əv као ә̂г 
bbghianda mə. Вые məzbn go:—Qə teşt navə. Çəm mə gbjəkə. 
Əskər gışt mə dbnbherrbn. Cadbre Kylbk Avanə, əme vana bbxa- 
pinbn 1в aliki dan һвувп, lıəmm әлуап Bbleçan һыјә. Əw dbne- 
гвп əm aliki dbn cun, əwehənm xblas bbn zb xwəra, əme zieva- 
re ben male xwə,

Gava əw bərzer cun, gbşt məzbne ordije bun, ordia wan zi 
dan pəj. Kylbk gava bala xwə daje, əvana kb bərzer cun, Kylbk 
1екы gazi, got kb:—Həft səre wə həvbn, sərik zb dəst твп xblas 
navƏ* Car xylame avİ həbun, һые wi zi penç- Got кв:—Jək hə- 
warä mmı nəje, свка zb твп u ıvan cb dəst dbdə, hun zanbbn 
dbneda ев həjə.

Xala dit kb хег, Kylbk hat, go:—Kyro, earə lb vi navə,. 
qənçi nabyhrbu, məri lavaje dəst zana xwə xblas navə, bave wan 
zi wa mnxənət bu, əve db nav xəlqeda mə benamus bbkə, dbha 
go, lexnn.

Əvana haten lb həv, јәк-јәк lb həvdbxbn- Kylbk zərgək le- 
xbst xaləki xwə zb nav zin avıt, lexnst xale *wə dbn zi avit, ma 
penç xale wi main. Hat əwi Kylnk aviten həv.

Kylbk gava xavə zi bərdbdə aliki, zəngu avit Sosbke, peşja 
Sosbke ərq bu, ava golgənia xar bu, şuşa dble we şkəst bu, əwe 
ərq xblas пәкы, orta ərqeda lexnst, əxvi zərgək lb nambla Kylbk 
xbst, dbl u çəgəre wi cun pənija sapoke səkbnin. Xylaraəki Ky
lbk hat, gava -eəve avİ һв Kylnk kət, agbr bb dble avİ kət, xaləki 
Kylbk zi orta zin avit*

Xylaməki wi dbn zi hat, gava -eəve xvi KyKk kət, agbr db
le wi kət, əavİ zi xal ək avit.

Xylame majin hat, -eəve wi Kyltk xune kət, agbr bb dble 
wi kət, əwi zi xalək avit.

Kərre һыа təzə həAvarije hat, gava -eəve wi bb Kylbk kət, 
agbr bb dble wi kət, əavİ zi xalək zb orta zin avit.

Wedəre şəş cun, ma jək. Gava Kərr bəri wi da, əw 1в dor 
Kylbk кы govənd, cu, hat. Ку^к le кы gazi, go:—Kərro, һыа- 
hərca dbki, əwi zi bbdi xatere Wərdəka dS, şire sbpi dajə mə, 
uçu ta wan mera zb dbne məqəlin, һыа əw xnlas bun*

Kərr soze һые xwə кы, xale xwə nəxbst, cu xəlas bu, əw 
xal.



Kəri’ təzə bu nav əskər kət, ysa kur, je saq əw bu, z* 
mala xwə nəhat.

Evar kətə sər; xune çəndək burun* Kyluk gazi kure, go:— 
Kərro, bura, wəra ve dəre. Go:— Tjəmine mun həmin əze lu tə 
bukum, go:—Əz zäf Sosuke huzdukum, go:—Binə bər edve mun 
bugərinə-

Həla gava Kərr Sosuk ani gərand bər -eäve wi. Əwi şuruk 
hərcar lunge wexust, qət kur. Kərr go:—Bura, əze le sjarbuma, 
•eäve tə le bawər nəbu, muhina tə bıı-

Go:—Na, bura, dəwi nə əw bu,
Go:—Xwəde mala tə xuravkə, tə əz xapandum, ty muqati 

Sosuke nəbuji. Sosuke ava goləgənia xarbu, tə zu ınunra duzi nə- 
go, nəma zi əz hatum kyştun, təmina dja muıı bu, dərkət, wək 
ku mun Sosuk nəkyşta, Sosuk nukar bu buhata, .we lu ve dəre 
buma, täve lexusta, we bu wərumija, qiz u buke ela mire örəba 
zi we suve buhatana vedəre, we doqe təşıje xwə huldana, we 
bugota:—Awqa saluxe Kjluk dudan, ve bərgire hat, dərkət van 
dəra, nəma zi mun kyşt, ty xylama wərun vur sər həv, əze tə- 
mia wəseta xwə bukum, lııın cuqa sapoka mun bukşinun, əze wi 
caxi wəfat buvum, əze təmina lu wə bukum. Əv xylame mun gu 
ş§də> mun cawa Buleçan ani budum ömər aqa Pərişan ze bustən- 
da zu bojna xwə u əz hatum kyştun, ty nəhe) dəst duzmunada, 
soze mun örde məxə- Buleçane budə ömər aqa, Pərişane buvə 
zu xwəra. Tabutəke zu munra cekə, budə sər loke paşun, dəstə- 
ki mun zi dərva buhel, sevəkə sor budə dəste mun, gava ky ba- 
zurgan rre cu, mun budi sər loke paşun, Wərdəka de we be pe- 
şije. Wərda de mərikə jəmanə, gava mun lu peşja bazurgan nəvi
nə, we citije wə həwa bave, ku hatə peşja wə, we bezə „Ka 
Kjyluke mun“. Be Kyluk sər paşja bazurgin te, həta əw be paşja 
bazurgen u tabuta mun sər bare dəve buvinə, we bunerə mule 
mun zu dərva ducə—te, we bezə „Haj gudi dunja ha, Ky^ke 
mun duve, daje dunja sevəkə sorə, wa te, wa ducə“. Wi caxi zu 
.wəra dənge xwə nakə. Təmine mun ida əwun* Sapoke mun buk- 
şin-

Gava sapoke wi kuşandun, dul u çəgəre wi pənia sapoke da 
ditun; əw wedəre təqdir bu.

Tjabutək zera cekurun, sevək sor kurun dəste wi, dan sər 
bare dəve- Bazurgane xxvə rexustun. Dəva wi avitun pəj bazur-
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gan u a?oten cun' C un neziki ela xwə bun. Şsvan, gavana твг- 
gini dan dja wan, go:—Mbzginia mə zb təra, Kərr y Ку1вке Sb- 
leminhatbu, Bbieçan anm-

Dja wan zäf şabu, həspək ani le sjarbu, peşja wanda cu. 
Gava le пвһегп Kylbk nə 1в peşijejə, go:—Kərro, lawo, kane 
Kylbke твп?

Go:—Daje, Kylbk sər paşja bazBrginə-
—Həj. got, be bəxt* go, твп m əxapinə, К,у1вке твп nə 

теге paşja bazbrginə, (;вте Кју1вке твп 1в peşijejə. Wərda de, ga
va cu paşja bazbrgın, le пвһегп tabuta Kylbk we sər bare dəve- 
jə, тв1е wi zi dərvanə, sevnk sor destdanə, тв1е wi seveva db- 
cə u te:—Həj, go. dBnja malxnrav, həj Kylbke твп, dbve „Daje 
dbne sevəkə sorə, wTa te, wa dBcə“ u dənge xwə гв kəsira nə- 
квг. Dja wi iza bt təna hatə kyre xwə. go. свка св dbvezə» 
got:—

Jəkə 1в швп jəkə
Мвп zanbu Kylbke твп merxasə
Kərr zb pBşte rəvəkə.
Kərr go: —

— Əre daje, твп wanə ba wanə,
Lb -еәте Kemuv, 1в кәүвге Cəqmaqa, sər çəndəke hər həft 

һвге tə quzina təjran u tujanə-
De gava əw dər bbhıst, təzə bu agBr bəla çane xwə kət,. 

go:—Kylbk cu, hər həft bme |твп cun, ida əz сыапвт, go: — 
Kərro. lawo, ty xylamava bazsrgane xwə bbkşinbn bər kon daj- 
пвп, he şBxyl gərmun. Bbleçane һвШвп bbvsn mala ömər aqa, 
be „Мвп xwəstsna tə ani, ttvdarəke Zbna твп һвквп, əze sbvƏ 
гвпа xwə bbvBm“*

Əvi Bsleçan hulda, əvi xylamava bbr bər dəre ömər aqa, 
zb һвге xwəra beznm ömər aqa got:—Ty hati, hati, iza ty cj» 
dbvezi. naka qiza əz bbdbm tə. tynə. BBİeçan ze stənd.

öva poşman sər dja xwəda cu. Zb dja xwəra vsa got:—Dja 
wi jəman bu» rabu sjar bu, xyiam hBİdan, bər dəre ömər aqa 
səkBni. sərt 1еквг gazi, go :—ömər aqa, Waşə ha waşə, Kylbk 
cujə Kərre һвга 1в dəwse xwəşə. əz zb təra dBvezBm pal i bu- 
ka твп bBdə. jan ty buka твп nadi твп, əze ware tə һвквт 
rəşə.



Əva tersija, dyşbrmiş bu, got kb!—Je әт kynyr кыычә axm
aya «i dia wanə, lazbmət əwə, kb əz buka we bbdbme, Go— 
Wərdək, soze təjə, xwəde bbmbarək bbkə, dy roza molət, buka 
xwə sjarkə.

Əva vəgərija, hatə mala xwə, go:—Kərro, lawo, Qane ca- 
wanə, d]a təje koka wi baqəlanda. K,ylbk eujə, bbra tyji xwəş bi.

Buka we da, ani. Kiyta bu, cu, bura*

Got Əsəde Ozman Usoji, 35 sali, zb gynde Qyzbqyle alije Qəf- 
se, nbha lb gynde Sabuncijeda damitıə, lb sər nəhja T̂ aline, kol- 
xozvanə» nəxwəndi.

Nbvisi: Ж. Çbndi.
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SBİeman mərnvəki dəwləti bu-' car u penç hə val e wi dnbnn,
le bəle həvale mnxənət dBvnn. Əwana aqBİe SBİeman zb dəwləte 
rut dBknn, SBİeman WBsa kasBy dnvə, wəki naue wı roze dəst 
nakəvə. Snleman d&vezə:~Əze св һвквт, gərəke һвутә1 gävah 
jari zi şBvan, le gyndi we 1в sər твп һвкәпвп, we bezsn, Ssle- 
тад  dəwləta xwə da həvale xwə, həvala dəwlət xwər, kasBb bu, 
dərja kətjə- „Əz gərəke һәгвт çiki WBsa bnvBinə xylam, wəkı 
твп nas пәквп.

Rabu dare xwə (şbv,) da dəste xwə, re kət cu:—Ғвгг cu, 
hBndnk cu, dərkətə çiki xəriv, Cu bər dəre mire dn drəba, dn 
Ximore, 1в wedəre mire ərəba dərkətə dəvnra u go:—Kyro, ty 
св kəsi?

—Wələ mire твп, əz hatBmə vedəre һвувтә xylam!
Mir got:—Wəji xwəzbİ, ty vbi’ se car roza peşda bnhataji, 

твп xwəra xylam gBrtjə, ravə əm һәгвп çəm kyre Иәзе Dude*
Rabun cun çəm kyre Həse Dude, got:—Мвп zb təra xyla- 

mək aujə.
SBİeman ma mala kyre Həse Dude.
SBİeman mərnvəki aktiv dərkət bu, cnqas alvera kyre Həse 

Dude həbu, dabu dəste Snlemin,
Kyre Həse Dude mərBVəki dəwləti bu. Roke gotə SBİemin: 

—Hərə bazare zb məra һвпәк goşt binə.
SBİemanrabu cu bazare, cu ucereta goşt səknni, got:—Əz 

св һвквт ucerete bBSəkanam, əze dərəngi bnkəvBm, navə, aqaje 
твпе bezə, ty свта dərəngi kəti, əze св beznm, wi caxi əze 
çəm aqaje xwə rurəş dərkəvBm.

Cu bər dəre dnkanək dnne səknni, dəste xwə nava mərjada 
dnrez dbkə, wedəre dəste wi cənd mərja dnkəvə u səre car mər- 
ja dnşksnə»

13. KƏRR ü  RYLLKE SLLEMIN



SBİeman cu dBkane, dBrave xwə dərxnst dani sər dəxle, св 
ky lazBmi SBİemin bu, goşt kBşand» rekət. Hətani Ssleman cu 
male, əw həcar тәгвү səkBninə bər dəre kyre Həse Dude, gotun: 
—Wəllə, mire mə, xylame tə İp. dajə. səre mə şkenəndjə.

Mir got: — Zərar nakə, əm çinare Һәүвп, SBİeman тәгвүәЫ 
ŝəvİyə, həra ətəd qanune mə пвгапә, əz gələki fəwəqə zb wə dB- 
квт, lexBU һәгвпә male xwə.

SBİeman zi aktiv dəıkət.
Rozəke kyre Həse Dude bərəvi çəm həv bun.
Mır got:—Ов1е твп zb SBİeman gBrtjə, əze qiza xwə (Wər- 

dəke) bBdBmə SBİemin.
Kyre Həse Dude gotun:—Əm xuşka xwə nadun wi. Rozəke 

SBİemin zb xuşka mə bBxəjdə, xuşka mə we siləke dB SBİimin 
xq, stuje wi bBfBrrə, kyre Həse Dude dule wi bər SBİemin dər- 
дәкәк

Həft nəvije kyrre Həse Dude həbun, əwana məşərt квгви, 
gotBn: —Goşte mera nə һв kuşandunə, əme roke SBİemin Һвүвп 
bBçerbinBn. Roke ı abun cunə çıki xəwlət- Van həft һвга gyrze 
xwə davitBiıə həv, əwi davit, əwi dBne gBrt* SBİeman zb xwəra 
səknnibu, 1в vana fəmaşə dBkBr- Ввге тәгвп gyrze xwə avitə 
SBİemin, got:—Snleman gyrz bBgnrə-

SBİeman һв 1,в1ја xwə qBİicke gyrz gBrt. Caxe SBİeman һв 
fBİja xwə gyrz gBrt, һвге тәгвд got:—DBha bəsə, hər həft kyr 
cunə çəm bave xwə gotBi;:— Əm iza razinə, xuşka xwə Wərdəke 
budBnə SBİemin.

Wedəre Wərdək danə SBİemin. Wəxtək danə SBİemin, SBİe- 
min runBşt wedəre. Se sal dərbaz bun, xwəde ty ala dy kyr da
nə SBİemin:—Nave kyre məzsn 1\у1вк, nave je -euk Kərro- Həft- 
həjşt sali bun, danə bər xwəndBne, hətani kyr bunə ı < : 
də sal.

Rozək rozan, SBİeman hat nane xwə xwər, raza. Caxe ra- 
bune квгә „ax-ox“.

Wərdəke g o t:—SBİeman tə свтп „ax“ kBŞand, hərke tə əz 
bəgəm nədBkBr, tə zuva bəgəm пәквга, пвһа əz pirbumə, ty zi 
kalbuji, tə свта „ax, ax“ kBşand?

Got:—Wərdək, nəpiraja tə, nə zi kalbuna швп, iro wəlate 
anə kətjə bıra твп, sər ve jəke твп „axini" dakşandBn-
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Wərdəke got: — Suleman, wəlati şurinə, tə сыпа zuture nə 
dbgot.

Suleman got:—Wərdək, wələ, твп tursa bave tə, mun nə- 
dı.got.

Wərdəke got:—Wəki tersa bave твп tə nədugot əze һәгв- 
mə çəm bave xwə, izune ze buxwəzBm, əme һәгвпә wəlate tə.

Sslemin got:—Wərdək, wəki duci çəm bave xwə, bezə bura, 
mala mə, dəwləta mə nuvi bukə, xvəki əm bukarbun һәгвп.

Bave Wərdəke ttvdarəke Wərdəke квг u re xust: —Etenduk 
lıatmı u gələk haten gBİıiştenə xwəlia ömər aqa.

Suleman got:—Wərdək, wəllə, əva dəra gələk 1в твп xwəş 
hat, əme saləke u dyda 1в VBra bununun- Man 1в vsra, salək tə
manı bu. Suleman 1в wura твг.

Kyr manə 1в wnra, neziki bistusesali bun-
Rozəke һв rozan zu ali.je mire ərəban mevan hatenə mala 

ömər aoja. Св1 roz təmam manə 1в mala ömər aqa. mevan radu- 
və caxe cune. mevan got: —

- ömər aqa, səd bəjf, kemasik tə bəjə!
Əmər aqa gotə xylama: — Dərija dadun, bərke ispat kurun, 

xwə azajə, hərke ispat пәквг, əze səre wi 1ехвт.
Mevin got:—ömər aqa, ty teşte tə kem ninə, kemasia tə 

mubina Beçanə- Mubina Beçan dəste kyre mire ərəbadajə, əwa 
kemasije tə, bu finçana ava tinun, bu tasa zerin av dudun, saluxa 
mubina Beçan, sale se çara dərduxuıı: roze dəwan, roze döwatan, 
rozed əjdan.

We şəve ömər aqa ranəza.
ömər aqa kaqəz 1в dynjae bəla кы, mərtve bist sali həta 

pençi Sali bərəv kur, çəm kur sər həv.
Bər bu kyre mire ərəban duda rastkBrune səva mubina Be

çan zb xwəra budə anine.
Rozəke Qərəmurçana qiza ömər aqa~ pənçərerra dunerri,. 

həsabe mera tyninə.
Qərəmurçane got:—ömər aqa, əva св məruvun?
ömər aqa got:—Qiza твп, əze buşipum sər kyre mire бгә* 

ban, bona mubina Beçan zb твпга binə!
Qərəmurçane got:—Nava van məı-jada hənə mərinə ysa, wə

ki təkmerənə, mala wanda mer tynənə, ty wərə dəste xwə 1в 
van mərja bukuşinə, du xwəlja təda hənə' aqa, bəg?
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We roze ömər aqa bəra кыы1.
Pi uçana qawe dani sər istole,
— Həci kəse be finçana qawe sər xwəda kə,
Əwe hərə dəşta Xumure nav cardəh həzar male ərəbe, sər 

bu xeli твһша Beçan zb твпга binə, əze Qərəmurçana qiza xwə 
һв rəzadBİe xwə bndBinə wana.

Se rozan, se şəvan,. aqan, bəgləran, fakorjan, gərdan швкп 
ÇBvandBn, kəski nəwerbu finçana zerin, wəlgərinə, hərə dəşta 
Xumure nava cardəh həzar male ərəbe sər һв xeli твһта Beçan 
zb твпга binə, Qərəmurçana qiza твп, zb xwəra bfcstinə. 

QərəmBrçane got:—Wajə, qət wa ninə,
Dy xərib gynde məda hənə,
Bəle ııave wan tyninə,
Jək Kərre һвгајә, je dBn К,у1вке SBİeminə,
€dve wan finçana pənzahare kəvə te bastinə.

Sər zərf a dB zerin, gərdəna mire mnrçane vəgərinə, du bn- 
cə dəşta Xumure nava cərdəh həzar male ərəbada sər һв xeli, 
твһта Beçan təra we binə- Qərəmnrçane zb xwəra dBstine- 

Kaqəzək re квг-
„Kərro, К,у1вк zb твпга wəjnnn, K,aqəz һвгвп, le пвһегј, 

Kərro, həspa t'mar dBkə. K âqəz danə dəste Kərro.
Kərro got:—Əva şBxyle твп ninə, əva şnxyle К,у1вкә!
Kaqəz danə dəste Kyltk, got:
—Kərro, zu һвкә timarəke həspa xinə, 
ömər aqa əm xwəstnnə!
Kərr u К,у1вк rabun sjarbun cun- 
Wərdəke got:—Kyre твп,
Hərke hun dBCBn, xylame xwə zb xwəra bavun, hərge hun 

gələki bəndə һ в т  həspe xwə vəgərinan.
Kərr Ку1вк rabun sjarbun cun. Cun le пвһвтп həsabe 

stewerka həjə, həsabe mera tynə, gotnn.
—ömər aqa, бтвг bnkə, һвпеһеггвп tə səva cb əm xwəs-

tnnə!
ömər aqa got:—Iro se rozə, se şəvə, əz ela rəngin dBÇB- 

vinnm, bəgan, bəgləran, dBÇBVinnm, jəki mere merxas navda ty- 
nənə, finçana pənzahare sər zərfa dn zerin wəlgərinə* һәгвп dn 
dəşta Xumure nava cardə həzar male örəba sər bB xeli mbhina
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Beçan ?в mnura binə, qiza mnnə Qərəmnrçan zb xwəra bBstinə- 
К,у1вк xwə peşda şand, wəki finçana qawe bBstinə, Кәгг 

dəst avit К,у1вк gBi’t, got: —
К,у1вк wajə, qə wa ninə
Xəbəre məznna, məşura pnrsjare §tbe ninə,
Phrsa bukə, kani tolə zb pijanə şbIə zb dəstanə, kərrə

2б gyhanə»
Korə, zb «dvanə,
Lalə, zb ğzmananə,
Əme һәгвп nava şər dəwe guran, һв həvnn 
Wedəre xuna mə hərdy buranə.

QərəmBrçane got:
Xəw, təw, təw, təw-..
Kərro, К,у1вк, lawo,
Wajə, qət wa ninə,
Вв izBna qəwata xwəde 
Əz nə zb topalnm, zb pija 
Nə кәггвт, zb gyha,
Nə şBİBm, zb dəsta,
Дә zb 1а1вт» əzmana,
Nə когвт, zb -edvan,
Dəmane hun nava şərr däwe gBran кәувп,
Əze xuna wə hərdy һвга dərinBm,
He həla tBştəki zedə mə.
К,у1вк finçan stənd xwər: hat çəm Kərro runnşt:
—Kərro, lawo, zu һвкә bBİəzinə,
Hərə timarəke Sosnke xinə,

' Se bar çəbnrxanə dagnrə məra wərinə.
Got:—Hərkə Wərdəka dja mə dnpnrsə.
Bezə, daje ddşta Xumure hawarə, həwarəkə

ze gnranə
Əme һәгвп, ty zjana mə tynənə.

Kərr rabu, rekət, got:—Əze wBsa һәгвт, Wərdəka de na- 
та ŞBxyləki gnran һвкә, əva wəki əz həspa һвк?твт, pe пәһв- 
sinBm, Kərro cu-

Wərdəke təndur keşa bu (sarkur bu) gnrka datinə, got: — 
Daje, həspe mə avdanə, kormıt квгвпә, jani na?



Got:..Na.
Də mafte (zamaue kalitə) badə, əze һәгаш lıəspa timarkam, 

avdam. kormitkam.
Kən* cənd kylav nava həwşe raxast, wəki həspa bakaşinə, 

Wərdəka de pe nəhasinə, dəmane həsp kaşandane, pije həspe 
şemika deri kət, Wərdəka de pe həsija.

Wərde got:
—Kərro. lawo, сб həjə, ca tyninə?
Kərro got:
—Dajke, dəşta Xumure həwarə, həwarəkə ze garanə,
Xəma nəkə, əme dape badan dəwola mə tynənə.
Wərde got:
—Həspa bakaşinə» təwle garedə, dəşta Xumure ki sax cu- 

jə< salamət vənəgərrijajə- Əze bem dy xəbəran ömər aqara be- 
zam- Hun zi kyre meranan, xwədane xəbəre xwəvan, nə je də- 
rəwin.

Wərdək za nane xwə xalaz bu, həspək za xwəra kaşand, 
gəl Kərro sjar bu. cu- Cuuə bəı* dəre ömər aoja pəja bun, həsa- 
be bəlge dare saxe, we stewerke dzmana. xaza -eəman həjə» ja. 
məravan tynə:—Istol anin bər Wərdəke, həmu rabun bəı* səkanin.

Wərde got:—ömər aoıa, əmar, əmare təjə, Ğmar badə, əze 
kalaməke bezam, got: —Hərara, Əmər aqa daçayini, daçavini. 

Jəki mer nava bəg bəglərada navini,
Finçana pənzahare bastinə,
Sər zərfa zerin dagərrinə,
Sər gərdəna mori marçan vəgərinə.
Bacə dəşta Xumure, nava cardəh
Həzar male ərəbe sər ba xeli mahina Beçana Əlişane

keşani za manra binə, 
Qərəmarçana qiza man za xwəra bastinə- 
Gotana Wərdəke, Əmər aqa inşala xere bakə, tyçar 
Xere nəvinə iro se roz. se şəvə 
Ty ela rəngin daçavini.
Dy ttfal sefile man hənə,
Mina paşika dakamə dəve xwə darəvinam,
Handa dəwar zəmane ki salax dabıi
Xarzija bavanə dazmane sər xalada başinan-
Də ravan» xydaue xəbəre xwə ban, nə dərəwin ban,



Gəl xwə buyun Baqdo. Qmoje murtuf, lawke Kisesa- 
ni, lawuke Musesani, daje əvana һыапә.

De got:—Baqdo һвш bəjtarə, һыи nalbəndə, Omoje 
murtuf— təng quş e həspa dudru, laxvke Kesani- povurə, lawke 
Musesapi—kyda rast kun, we xəbəra wə bukə.

Rabun sjarbun- Əwana xwə şəş bim, bu Wərdəkva bunə 
kəfta, cun bər dəre Wərdəke pəja bim- "Wərde got:

-  Kyre шип həwarə, dəşta Xıımure həwrəkə, həwarəkə ze 
guranə.

Sjare wan dərdukəvun tenə orta məjdaııe, sjare peşin, mina 
rgyrəki dəv bu xunə-

Sjare dyda mahjıke mina mələke du muftenə,
Həspe wana rəşə xal-xalinə,
Rumtopinə, delqamciııə,
Gyhe wanə gyh kewrişkinə,
Sari səbət gameşinə,
Nalce wanə Musulinə
Iro se roz, se şevə
Вәге zənguje wanə xun burinə.
Duve wanə guredajnə,
Çanje wanə lu pəjnə,
Xydane гыпе se topinə,
^орәк nivək bu cərxeja,

, Dəmane şjar duvə mənəgia,
Xwə orta zin duşudinə,
Minani kəwe gözəl gogərcinə.
Xame bərija zerin dulilinə,
Xele wana telbərinə 
Darçuqare wan modelinə 
Hərdəme se nike tytyua puroza hultinə 
Вигаје məzun nəfəsa xwə ledudə,
Buraje pu-euk zu dəst durəvinə.

Sjarbun, rekətun, se roza cun, roza cara Wərdəka de nuhe- 
•ri, got:

— Se çije xərab һәјә, mun kyre xwəra nəgot, rabu sjarbu, 
pəj kyra kət- Kyr se roza cu bun, roza cara de guhişte kyra. 
Kərro paşda nuherri, para tozək rabu, Kərro got —

—K,yluk əv cu mərinə pəj mə ten?
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Kylhk got: Həj mal ava, xwə əv ге zb məra сепәкыпә» 
mərinə» xwəra reda (İbclii.

Kərro çarəkə dbne paşda nnherri, got: К,у1Бк, һыа, wəl- 
üə əva Wərdəka dejə, pəj mə te. Hərdy btra dnzgina həspe xwə 
kbşandbn, səkmıiu, Wərdəke 1)б кугга кыә gazi, gyı-zək . avitə 
kyrra, se metbr gyrz dB ərdeda cu.

К,у1вк got:- Wərdək tə mal xərabe,
Tə əm kyştmb nalıeli əm Һәгбп,
Bbghizbnə mənzila xwə.

Wərdəke got: Wəki zb шбп dbtbrsbn, le һиде cawa Һәгбпә nava 
dĞwe u şəre gbran bbkəvmı, Kərr got:—Wərdək ty сБта. hati?

Wərde got:- -Əz lıatamə wə bbçerbinbin» se çija reja wəхб- 
Təbə həjə. Wəki bun dbcbn sər ıeja wə şovək həjə. şəv roz av 
1б sərə, hun dbşoveda həspe xwə bbçərvinbn, hərkə həspe wə 
xwəlija hbşk dərdbxə sər səre wəda xar dbkbn» hərkə na, və- 
gərrbn.•

Əva ja jəke.
2б we dərbaz dbvbn, reva xəzaləke peşja wə radbvə» xəza- 

lə haqa bədəwə, məri bb hərdy -cavan hazməkarə le Һбпөггә, tə* 
ana ты1 əwə, pəj xəzale пәсбп...

Əva zi ja dyda.
Myqdarəki (1впе cııne şunda, sər reja wə kanja Qbraçe (ava 

gəni) mbqati həspe xwə bbvbn, həspe wə ava gəni nəxyn, bnxyn 
we bbtəqnn-

Wərdəke pəji təme xwəra vəgərja cu mala xwə.
<дт nezinki şove bun; pəja bun, 1б wnra nane xwə xwə- 

гбп, K,ylnk rabu 1в Sosbke sjarbu, ledan nava şova ave» dan 
xwəlja hbşk car рв1ја sər səre xwəda bBİBndknrnn. Həspe Жәт- 
dan pera Bəojdo, Omoje uibrtbf, lawke Kesani, lawke Mu- 
sesani dərbazbun cun rasti» xəzale hatbn, xəzalə haqa bədəwə bu, 
-dəve mərja lb xəzale xwər dbbu*

Ку1вк got:—Neeira mə hat.
Kərro go t:—ləme dja mə, əw bu» pəj xəzale пәсбп,
Kylnk got:—Kərro xəbəre zunan cijə? məri pbşt bbkə bugə- 

rinə, əme xəzale хбп» buvbn sər kanija Qaraçe buxyn.
Kyltk sjarbu 1б Sosbke. pəj xəzale kət, se çara һыә Хи- 

mure, zb Xumure zbvbrrand, həta zbvbrri hat, lawke Kesani, law-
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ке Musesani sər kanja Qnraçe cujə danibun, WBra nmtşten, xwə- 
гвп, vəxwərnn, gofcbnə Bəqdo:—Əm qərəwilije dbdnnə tə,. 
wəki bəspe mə пәсвп ava gəni nəxyn, hər mərik dy səhəta qərə- 
wbltije dnkşinnn, snre hatə sər K,ylik, Î ylnk got:—Xəbəre zbma 
dərəwbn, wərə qapute xwə bave səre xwə, raze, bəspe guredaj- 
nə‘‘. Qaput avitə səre xwə raza. Sosbk fblbti cu sər ava gənia, 
ava gəni xwər, quştənge we qətjan. Kərro zi xəwa xwə rabıı, ie 
пвһеггј Sosnk wajə, nava ava gənidajə, haqa xarjə, һвпДвк majə 
bn təqə, çav danə Bəojde bəjtər. Bəojdo cu dəste xwə İn һәзре 
da, got: — Xəma həspe tynənə, iro əme İn vura пасвп, 1в vbra 
əme һвпппвп, snve һәгвп.

•Həft kyre Həse Dude həbun, şəş xydane гвпа bun, lejeeuk 
həra nəzəwnçibu, һәша we sale, əw salək bu, əwi dəzgsrti bu. 
Wan hərcar roza dəzgbrtja wi qiza mire ərəba xwəra dbhani, cbl 
dəvə şandbıın, Şam—Hələbe, Diarbəktre, wəki çbheze qiza mire 
örəba binnn, dəwata xwə bbkə-

Kərro lb Sosbke sıarbu, bnre xwəva rekətnn, le nbherri св1 
dəve kyre Dude weda dbhatnn, goten:—Wələ, həspa Beçan dəs
te mə nəkət, əva bəsi məj:, cun peşja dəva gbrtbn u gotun:

—Dəvəci, əva cadbra hanana dbvini, dəve xwə dbkşini bər 
cadbre, datini.

Dəvəci got:—Əwan dəve kyrre Dudenə, əm cunə Şam* Hə
ləbe, Diarbəktre, bona çbheze qiza mire ərəban tinnn.

Got:—Wəki ysanə, əm zi sər mnrazanə, azaji һәгвп, dəvəci 
reja xwəda cun.

Kyltk kətə gəl -eəme Xumure, cu hətani se roza, cun mən- 
zila xwə, le nbherrin xylama gəma mbhina Beçan gbrtbnə titınnə 
sər ave, bona avdane.

Kylbk xwə dani dintıje: Gəli lawkno, gələk həjə, wəki əm 
bbghizbnə Xumure? Xylama got:—Ту din buji, пвгапып cijə, ty 
hati gbhişti Xumure, dbvezi, gələk həjə, əz bbghiznmə Xumure".

—Gəli lawka, əva həspa dinə, tawijə, bawijə, hun свта bn 
ç b I knşandBjə u tinbnə sər ave?

Got:—Əva se гогвп, wəki dbwata qiza mire ərəbanə, əva 
həspa Beçanə!

—Gəli xylama, hun свта sjar navnn, jək wə seri dBksinə* 
je &вп zi pəj te.



I. , Xylama got: - Əm nəweran sjar ban# hərke ty qocaxi kərəm- 
kə, sjar bə.

К,у1вк rabu, sjar bu. hərjəke silək leda got:—Həranə beza- 
nə mire ərəba, be Ку1вк mbhina Beçan bar.

Kyre mıre drəba peş xylamava dahat, gotə xylama:—K,ani 
Beçan?

Xylama got:— Kylak bar za xwəra* 
sGot:— Nəvezbn Ку1вк һы, bezbn qacaxa һы.
Kyre Dude le naherri mire ərəba te 1в pudumə, got:—Ga 

bujə. davə ko Beçan felbtjə?
Got:—К,а, Beçan qacaxa barjə! .
Got:—Qət mətbrsbn, qacaxe zb dəst man kyda xalas bakan, 

əm kefa xwə bavan, save һәгвп binan.
Save hər şəş kyre Dude sjarbun, pəj kətan- 
Kjlak Beçan bar da Bəqdo, Omoje martbf, got:—Hun 

Beçane havan, əme runen şəre xwə bakan-
Səş kyre Dude hatanə şerr, Kərro zi qərəwblti dakaşand, 

пвһегп tozək reda dərkət, got:—Həjə, tyaənə, əva sjare Wər- 
dəka de dbvezə əwbn; KyB>k lawo, ravə, zu bbkə baləzinə, 

Timarəke həspa xinə. ' ’ ;
Barək sjarbunə we tenə, : D-
Sjare peşin mina gyre dəv bb xunə, ' ’ 'гл
Dy sjare dbne mina mələke make tenə.
K,ylbk radbvə dbvezə-'—Kərro ledə orteda, snse zb maiıra, 

sbse zb təra. • •
Kərro sjarbu, leda orteda qətand, sbse da bər xwə bbr, sa- 

se zi hbşt bona Ку1*>к-—Kərro leda hərse xale xwə kyştan» K,ylak 
leda xaləki xwə kyşt: dyda dan pəj Kylak kətan» həspe SosBkava 
gəni xwər bu» nakarbu zb -еет dərbaz babuja. Sosnk da -eemda 
зәквш» hərdy xala sər pəja bun, le dan Kylak barindar karan» 

Kərro hat dit, wəki hərdy xal səre КуВ>к barindar karanə, 
K,ylbk dbvezə: •'
—Kərro wajə, qət wa ninə,
Ty koka kyre Dude zb dynjae nəqəlinə!

■i ' —К,у1вк, səva xatare tə, əze pença bakyzbm, dyda bahelam,
boj lomane danjae bara nəvezan Kərro K,ylbk koka- mala Dude zb 
dynjae qəlandan, le naherrin Bəqdo,’ Omoje martaf gotanr
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— Kərro, qət bəxte wə tynənə, hun kymaay be bəxtmı, wə- 
M wə jək bb hişta, bona mə bbhata bb kyşta, dble mə rəh ət bb- 
bnja.

Xale «uk paşda mabu.
Qot:—Kərro, wəllə, kyre Dude həftbn, jək zi majə.
Gotbnə Bəojdo, Omoje martbf: Əw zi hun һәгвп bbky-

ZbU.
Bəqdo, Omoje msrtbf .cun Je nbherrin. Vəgərjan, hatan* 

Kərro got:
—Hun сыпа vəgərjan?
Mala tə ty xwə mərav ninbn, əzadahanə-
Kərro cq, sər çəndəke Kylbk səkbni, Wedəre Kərro gbrja:

Həv danə. həv danə,
Kərro, Kylbk bbranə.
Mina bərane -eöv kbldanə,
Iro bıınə məjt. kətbnə 
Sər rejanə u dnrbanə,
Wəllə şərre xal u xarzanə.

Həma db wedəre Ку1[>к av xwəst zb Kərro. Kərro got: 
— Kylbk, dərdan tynənə. Kyltk got:—Kərro sapoke man za nage 
man bbkşinə. ave zb manra teda wəjnə, əze ave vəxym.

Kərro sapoka Kylbk zb nbga dərxbst, cu zera ave binə, ca- 
xe sapok db aveda кы, dal gyr-ebke Kylbk sər ave kətan, Kərro 
vəgərja şunda. hat, əw hərdy xale majin bakyzə-

Kylbk got:—Wajə» qət wa ninə,
Ty koka mala Dude zb dbDjae nəqalinə*
Ravbn badbnə sər həspa db peşinə, dəste man dərxan, rəx 

manda bərdbn, hekəke teknə dəste man, wəxte Wərdəka de ba- 
tbne, bara wə qbrrnəkə, bezane:

—КуКк dbgot, man dane кыә wəkə hekəke, ахыја dbnjae 
boşə, manra zi nəma, dane wa hatjə, we wa zi hərə.

Hərə Sosbke wəjnə bər edve man.
Caxe Sosbk anin, Kərro got:
— Səre Sosbke lexan, һыа qize wi wəlati nəvezbn, Kylak

bb vi fjavevaj nava cərdəh həzar male drəbe sər bb xeli maki
na Beçan ani. ■

Wedəre bb dəste xwə Sosbk da kyştene.
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Rabun ге k,əten, cunə wəlate xwə. Wərdəka de bnhist» peş 
wanava hat, xale məzBn dBvezə:

—Ввпеггә. dnnjaeda св həjə. св tynənə» dBnja wa hatjə, we 
wa zi hərə.

Kərro te dbvezə:—Wərdək, zb ömər aqa qə св həjə, св 
tynənə? Wərdək dBbezə: —Wəllə., ömər aoja qrare xwə poşman 
bujə, dBvezə ki dBzgina həspe bLdə гавп» əwe QərəmBrçana qiza 
ты1 zı> xwəra bBStinə.

Qərəmm-çane got:
—Wajə» qət wa ninə,
Məce nişana həspa Beçan zb твпга binə,
Bb ^ərəmBrçane əw zb xwəra bBStinə.
Kərro məjte K,yh>k bnr dani mal, tenə sər ömər aqa, Qə- 

rəmnrçan dnvezə „ki nişana həspa Beçan. tasəkə dn zerrinə» Qə- 
rəmwçane. Kərro te zb xwəra bBStinə* “

Wedəre Kərro tasa zerrin dərdBxə bər bave Qərəmnrçaue' 
datinə. һв şərte xwəde, һв dəf u däwata QərəmBrçane ав xwəra 
dBstinə.

Gotijə Manuk Varfanjan. Manuk 1в Muşe «в dja ^wə bujə» 
пвһа 1в Basargecareda daminə, nəxwəndijə, 56 salijə; kyrroançi 
zöf rBnd xəbər dBdə.

Nnvisjə Temur Isajey, dərsdare gynde Qəjabaşe. Qəjabaş 1в 
sər nəhja Basargecərejə.
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14. SƏRHATJA KƏRR U I^YLBK

KyR>k kyre Salemin bu:—Кәгг bare Kylak bu. Wərde dja 
Kylak bu*

Əwana nav ölisjarada durnan» Bave Kylak gavaiıe gynd bu- 
jə* Əwi şaxyle xwə bu hykymətia xwə dakar Caxe əw dacu bər 
garäüe, əwi xwəje malra dagot, wəki hər jək wə səre male man- 
ra kadəki lexə, wəki kadə rand ledaxastan, dəwar rand da-eerarid, 
le wəki kadə rand leııədaxastan, dəwar ı-and nə da-eerand, bər 
çije qarr dada* '

Əwi we forme roze xwə dərbaz dakar,’*
Roke hersa wi radabə» garane bəri merga ölisjara dadə: 

çije qorraxə. Əw ərd dabə şərre wi u ölisjara, ledaxan, Sı.leman 
dakyzan-

' Wedəre Kylake tə daha havdə-hizdə sali bujə; xortəki sər 
xwə bujə, navdar bujə, Kərre bara zi şavan bujə* Kylak dyşaf- 
miş dayə, dave—Daje xer vara tynə, gərəke əm mala xwə yara 
barkan- ■'

K,ylak wedəre mala xwə bar dakə: kon u cite xwə haltı- 
дап, mala xwə wedəre bar dakan.

Xaxama KyRk zi Luko, Duko, Həse Musesani, Oqdo» 
hosta u nəçare xwəva, dəvə dəlule xwə dakşinan, bäzargane 
xwə redaxan» nav ölisjara dərdakəyan. Əwana dərdakəvan,, wəx- 
təke ela öli ömər aojaje maliya dərten*

Kone xwə ledaxan, cadare xwə vədagaran* 
öli aqaje mali dəst pe dakə,
Gənçəkə garan, datinə,
Finçane datinə sər təxtə,
Gazi xort u çahale gynd dakə»
Dave:—„Ke əve finçane sər xwəda kə»
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Ке hərə Beçane hava ölisjara твпга Ыдә,
We Pərişane həlalja *wəde zb ты1 testinə- '• :
Pərişan qıza wi bujə. ;
Kəsək nəwerə finçane teldə, ' ■ ; ■'
ömər aqaje mı.li dnvezə: - '
—Копө hana» kone kejə?
—Kone kyre pirenə!
Kyltke tə dina xwə dndeda xort, çatel həv çBVjanə. Dbcə, 

dive:—Свка св bäsə“* : °
К,у1вк dina xwə dndeda,
Finçana sər təxtə,
Kəsək tyryş nakə finçaDe hsldə»
Ку1вке tə nəmərdije nakə
Finçana fərfuri sər təxtə teltinə,
ömər aojaje твИ finçane destda dngnrə. ! '
К,у1вк merəki sər xwə bujə»
T̂ Bİije ömər aqaje твВ tinçaneva dBgBVeşə,
Xun orta пәјпвкага davezə- 
К,у1вке tə finçane sər xwəda dnkə, 
ömər aqaje твП wedəre dı>vezə:
—Tə finçan sər xwəda кыјә, *
Le laznmə Beçane nava ölisjara bini* !
К,у1вке tə dnvezə:
—Bəle, ömər aqaje твИ, је finçan хагјә,
We Beçane zi nava ölisjara binə. " \
Wərdəka de dərte dərva, xərib bujə, viali, wiali дкһеггө ıı 

zb xəlqe dBpnrsə—-gəli xuşka, əw св gənçəkə gnranə, dəra hana 
xort həv çBvjanə?

Wərdəkera dnvezbn:
—Le-le xaje, свта ty nə ив vi wəlatiji? 
ömər aqaje твН gənçəkə gnran danjə,
Finçanəkə fərfuri danjə, dnve:
— K,e ve finçana fərfuri teldə,
Ke hərə Beçane nava ölisjara binə,
Əze Pərişane həlalja xwəde tedmeda*
Wərdək heza sərwəxt dnbə, kome çatela bəla <1вһвп* 
Kylnke tə bər te  male te, Wərdək pe dBtesə, wəki1 К,у1вк 

finçana fərfuri teldajə. ' * 1! • ■<: ,r'



Wedəre dı>cə bər ömər аодое твИ dasəkane. ,
Dnvezə:—ömər aojaje твИ!
Kyrre mBni çahBİi tnfal 
Re u mənia пвгапә,
Təje -ejae Merdine bBİBnd
Təje sər mala bave mnuda ani xare.
IÇyİBke твш navdari merxasə.
Ку1вк dəst pe dı.kə, kare xwə dBkə, Wərdəka de haz pe 

tyııə həla, К,у1вк dəvə, dəlula, bazargana, kon u cita saz dBkə 
Wərdəka de le dBpBrsə:
-Ку1вк, lawo, dBve св qəwmijə?
DBve:—Daje. ty ty şaişa məkşinə,
Əme dərenə zozana. Qəst dBxapinə.
Wərdəka de sər həsə-həsa dBkəvə,
Wəki neta К,у1вк çiki dBnə» K,yltk şirət dikə, Wərde gofc 
— К,у1вко. lawo, ty d in i.
Haz qafe xwə nini,
Se təmije твп hənə 
Lb gybe xwə kə:
Neeira kare xəzala məkə,
Ja jəke, ja dyda,
Dəvə dəlule gyrri səre reja rasti|'te^tə, məjnə,
Ja SBsja:
—O. lo, lo, lo, lo, lo*. •
Ку1вко, lawo həft xale tə hənə,
Kyrre Həse Dudenə,

, K°loze wanə dəvətukinə,
Şəre wanə bamudinə,
Sole İBnge wan Əzyrminə,
Cyx u cərkəzije mdmudi lenə,
Gnşkə merə, тегхаевп,
Rtme wanə donzdəh movkinə,
Həspe wanə kt>helə nav tdzinə,
Gyhe wana gyhkewrişkinə.
Qəlnəkə wana həjə,
Hoqənivək ttuna MuşehBİtina,

(, !. İ M na gyre ев1ә qylbp*qyİap səı* mBlehəvr&dBfBrrinBn,
Zb qəİBne wana qasi gibe lodəke du m  dbkBşə,
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Wi caxi zi.ri.ve kyrre kyrmança orta məjdatıe dBqətiflə.
T]awi 1в mune, wi, wi--.- 
Kylbk çava pirə deja xwə da, go-'
-Daje, də ty bəsə wərə твп tdnanə,
Əz Ку1вке Sbleminbm,
Əze kəfətıe xwə sər psşta Soske bBŞBdinBm,
Əze koka тега nıala have tə bbqəlinbm.
Нәја пәсып nava ölisjara,
Х,әјпып Beçaııa ölisjaranə. 
ömər aqaje mbli Fərişane nadə- 
Wəbi əz Ыпып Beçana ölisjaranə, 
f Wi caxi Wərdək pe dbbnsə dbha)
Əze həlalja xwəde Fərişane вв ömər aojaje mili bbStiDMö- 
Tawi lb mı,ne, wi, wi-.
К,у]вк dbkə sər xylam *bzmətkaranə,
Zu һвквп əm koce гехвп.
К,у1вк dbvezə:
—Kərre һвга, ty qbrrane pez bbtərkinə,
Ty kərrə ŞBvanəki, baz] baje dbne tynini,
Dəvə dəlala rexə, bəlkə əm işəv xwə kəvbre cəqma-

qara dbghinbn-
Əwana koce bar dbknn, xatbre xwə pirədajke dixwəzım* 

К,у1вк dbve:—Daje, şire xwə mbn bbkə bəlalə-
Əwana rre dbkəvmı, Wərdəka de, təminəke dbdeda 
—Lawo, təmina mbn wə,
Həft xale wə həııə.
Hun xala dbkyzan,
Xaləki nəkyzan,
Выа xəlq твпга nəvezə tvjə bexwəji- 
Kərre bbra dbvezə:
—Daje, də ty bəs bb wərə шбп tänanə,
Ty nan u xwe male mbn bbkə həlalə,
Əwana koca xwə re dbxan, heza dbha dərten, təqe xwə zb 

dja xwə dbbbrrbn dbcbn, re dbkəvnn.
Caxe əwana dbcbn, karekə xəzala bər tume bəwşane cnng

dbkə.
Kylbk dbve:—Kyle ty mbnda beji, wəki əz ne-eira kara xeh 

zale пәквт. К.у1вк xwə-xwə sjarı bujə, „əze cawa Beçane näVa
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dlisjara: (Јәгтыа*. Rbhef dbkə,.dbdə sər kara xəzale, qamciki 
Soske dsxinə. • c-. ;-

Sosbk Ку1вке həwa dbxinə, v :.
К,у1вке tə xəzale dbgbrə, davezə qərpuza zinə.
Əwana dncbn, tari dbkəvə drde, rasti warəki ten; kon u ca- 

dtre xwə vədr.gbrtn- Əwana goşte kara xəzale dbkbn kəvav, hər 
jək kbvavəke dbxwə- . . . i

К,уһ>к t°nııje dbdə Kərre һыа, mbqati Sosbke bə, ava go- 
əgənia nəxwə.

K,ylbk qagut dbkbşinə sər səre xwə dbkəvə xəwejə*
Kərre һыа dbve: — Luko» edve tə So-ke bə, əze qasəke ra- 

zem. Luko goşt—moşt dbxwə, səhətəke dbsəkbnə, dəng lb Kərre 
l?M?sy dbkə „Də rabə, içar dora mtnə, əze razem“-

Kərre һыа warbs davezə stnje Soskejə, stuna konva dbşb- 
dinə, tnrsa Ку^к dı.lda bujə, səhətəke dyda bər Sosbke dbsəkb- 
nə, xəw zore dbdə Kərre һыа. Kərre һыа səre xwə dätinə.

Sosbk kap dbqətinə, dbqətinə, dbcə sər ave gələgəria. So- 
snk zbkək zbke xwə ave dbxwə-

Kərr nnşkeva vədbçennqə sər xwə, dbve:—Le твр, oçax 
kori, Sosbk tynə> Kyltke sbve səre твп lexə.

Kərre bbra vi ali, wi ali banz dbdə, gəm u dbzgina zorda 
tinə, xwə bb qamoira dbghinə-

K,ylbk got Kərre bbrara: — Вы-а, rast bezə, Sosbke ava go- 
ləgənia xwərijə, zena nu>n ynda nəkə.

Kərr got:—It,bara bbratije tynə, işəv mişəv səhət-səhət əz 
qərəwbl bumə, ty mbn bawər naki?

Kare xwə dbkbn u koca xxvə bar dbkbn wedəre, ten dbg 
Ыивп nezkaja кәуые cəqmaqe, kone xwə ledbxbn.

Kyltk roke sjar dbbə, dəvə dəlule gyrri tinə- Kərre һыа 
gotə KyKkda, goteda:

—Dəvə dəlule gyrri be wanə, təmija Wərdəka djaiməjə, tə 
свта aninə? у

K,ylbk dbve- —Ty kərrəşbvani; ty haz ba.je dbne nini, əz ha- 
tbmə үыа merania xwə bbkbm-

, Roke xylam Beçane tinə sər ave:—KyKk dina xwə dbdeda 
u Sosbke sjar dbbə, qamcu dbkə* Gava «em dbxə, Sosbk notlfi 
məqəaoke K,ylbk wi ali ave dbxə. Kylbk dbghizə xylem „Qyrba, 
ay çönuja kejə“? . .. .



Xylam cfbvezə:—Beçana ölisjaranə.
Caxe ysa dbvezə, К,у1вк bər dbsəkbnə, kylməke le dbxd, 

gəde dəvəru dbcə ərde, Beçane dest dbstinə, dbrane wi dbkşinəy 
anıjeda dbkytə, sər ölisjarada vərredbkə, dbvezə: — Bezə ö  i 
sjara, çərda Кәгг К,у1вке Sıdeminə. kətjə кәтые cəqmaqaiıə.

Мы1 u wan maləkə xwəşə.
Xylam dbcə, K,ylbke tə Beçane tinə, eəme Xemurra dərbaz 

dbkə, te dbghizə kone xwə.
Kərre bbra dina xwə dbdeda, dbve:
— Выа tə Beçan anijə,
Dbve: — Bəle!
Dbve:—Ty ja твп bbki, əme koca xwə barknu һәгвп be 

qalmə-qal* Kylbk vsra kylaməke dbvezə:
—O, lo, lo, lo, lo, lo Kərro һыа!
Ty kərrə şbvanəki,
Dbnjalbkeda tbştəki nbzani,
Ы ə tanı sər pbşta Sosnke meranije пәкып,
Tyçari be qəzja əz vənagərrbm-
Nbha iça əm sər Wərdəka de bbsəkbumı* Wərdəka de сб

■dbkə:
K,aqəzəki hur—lıur dbnbvisə av u hesbra, bbre we məznn 

Kblhan bııjə, Kblhanra dbnbvisə „xarze tə din banə» bər baje xəl- 
•qe kətbnə, tbştəki wanra nəvezbn u dbdə mərbvəki wi kaoıəzi- 
Mərbv xwə-xwə zi mərvəki waji sbvbk bujə. reja ddnəki dbkbr 
i’oke, sbst dbhat, hedi-iıedi, əw te xwə dbghinə mbskəne ölisja- 
га u Kjlbke tə çave sər ölisjarada dbşinə „Вые kara xwə bb- 
kbn, твп wana maləkə xwəşə

K,ylbk taop,ma xwəva dərten məjdana şerr. əw hər həftxale 
wi dərten məjdane. dbghizbnə həv.

Əw mərbv zi peva dərte, kaqəze dbdə dəste Kblhan, Kbl- 
"Һап kaqəze dbnerrə-

Dina xwə dbde, Wərdəke av ü һезые xwə kaojəzeda пвә
visjə.

Kblhan dbvezə: —Gədə, top qapije tə kəvə, ty hbnəki zu 
hbhataji, zəfta mbn dərə,

K,ylbk wedəre nəmərdije nakə, xwə xale xwəji məzbn Kbl- 
tkahra dbghinə, le dbxə orta zin dbferrmə. t



Сахе əw hər şəş һыа çbnjaze һые xwəjı rnəzbn dbvinbn, 
kərba hbş həmale xWə ynda dbkə» dbdbnə pəj K,ylbk: K,ylbk jək 
qamcu Sosbke dbxinə» Sossk əvqe bər xwə dbvinə, Sosbk ərqe 

N xblas nakə, jəkçarə Kylbk orta ərqe dbxinə- 
Hər ijəş һыа dbghizbn Kyltkə:
Rhine donzdəh movski həvra hbltinbn»
Kəv-евка dt>le Kjlbk db*insn.
Dbvə n§la-näla Kylbkə, sər zin zorda te xwəke 
Kcrre һыа kblanıəke dbvezə» dbve:
Caxe fələk jar bu,
Sosbk mina təjrəki,
Bbn Kjlbkda i ar bu,
€axe çbniaze К,у1вк dbbinə,
K,ərbuii dbbə.

Əw dbkə dbləzinə,
Xwə bb xalara dbçädinə,
Xala sər həvda dbçbvinə,
Ledbxə xaləki orta zin dbferrinə-

Luk,o dbkə xwə dbçädinə,
Xala sər həvda dbçbvinə,
Le dbxə xaləki orta zin dbferrinə.

Məse Musesani xwə dbkə dbləzinə:
Xala sər həvda dbçbvinə,
Ledbxə xaləki orta zin dbfbrinə.

Dnko dbkə dbləzinə,
Xwə bb xalara dbghinə,
Ledbxə jəkçar xaləki orta zin dbfbrinə.
Ooıdo dbkə dbləzinə, >
Xwə bb xale lapi fewri paşnnra dbghinə»
Xwəra dil hesir dbgsrə,
Kərre bbra dbve: Kyro» səre wi le məxbn, təmija Wərdə- 

ka dja məjə.
Ooıdo goteda: —Qyrba, hune sbve һәгвп gynd, hune рәје xvfy 

bbdbn, hərəke wə bezə „Ma merək kyşt“, əz zi dbkşinbm şure 
xwə IedbXbm səre wi, сыпа əz nə meram. Jəkçar dbkşiııə şure 
xwə ledbxə səre xal dbfbrinə.
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Xawi la твпе wi, wi, wi.
Dəwsa ave -eəme Xemur dı>və xun dakbşə- Əwana dbcan sər 

çanjaze К,у1вке bara. K,ylake һыа davezə.
—Кәге bara, xwə de mala tə avakə, tə nəgo, Sosake ava 

goləgənia xwərijə:—Sosake ərq xalas nəkar. Kərre bara g o t  Ky- 
lakra: — Kylak, һыа, man gotə t,ə Beçane sjarbə, tə gyrra man 
пәкы, Sosake ava goləgənia *wər bu, Je твп tarsa səre xwə tə- 
ra DƏgot.

Kjlak dave:-Wərə hara, dave, sapoke İBiıge manbakaşinə.
Gava sapoka dakaşinan, dbl u gyr-eake halşjanə nav sapoke, 

Kylak wedəre dəst ba təmija dakə. Dave: Kərre bara, Sosake 
bər man bBcərxinə.

Ку1вк şur bər xwə dakşinə
Davezə kape Sosake dBfBrrinə.
Kərre bara dave:—Kylake bara, tə свта jək ha квг, SosB k  

ja kyştBne bu, tə kyşt!
К,у1вк dbve: —Ty kərrəşBvani, aqale tə nagizə galija, bara, 

wəki тви Sosbk nəkyşta, Sosbke ava goləgənia xwər bu, we va
ra bama, ela ölisjara, we Sosak bagartana, pe ardu—marduje 
xwə banjana, we «erri gorra man karana-

Caxe Kylak ysa davezə, Kərre bara daghizə galja:—Tinan 
Sosake kəfən dakan, -edi dakan; K,ylak dəst təmija xwə dyda da- 
kə, dave:—Kərre bara, dave, manra tabutəke cekan za dare guze, 
male mani raste bər tabuteda dərinmı, caxe hun dacan» neziki 
male davan, Wərdəka dja mane bavinə, əwe bazanbə „Dane ha 
hatjə, we ha zi hərə“.

K,ylak wedəre çan dadə. Hosta dəst pe dakan tabutəke da
re guze daxəmlinan, çanjaze Kylbk haltinan, koca xwə redaxan, 
Wəxtəki daghizan maskəne xwə.

Wərdəka de radabə sər benə,
Ba durbin e danerə,
Kylake xwəji navi navdari merxas 
Nav komdda navinə.

Wedəre porr n gylije xwə zorda tinə,
Əwana neziki kon dabbu. Wərda de dave-'
—Kərro, lawo,
Кдпе Kylake mani merxasi navdarə,
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Həj wi, wi, wi, wi» wi. V. 'г ' 4 "
•Ф».e,:?.У' E, le, le, le, le, le.... - .v.' '

—Wərdəke, daje bəs wərə шбп tönknə,
TV-3 Həj wi, wi, wi, wi, wi
I. Mane ysa karjə koka mera mala bave tv qəlanäjə ! '

Həj wi, wi, wi.....
Kylske bara gotjə: — Təmina шап İt
Wərdəka dakə „Danja ha hatjə, we ha zi hərə*.

Əwana çanjaze Kylak datinan, şina xwə sər dakaıı; tsrba 
wi dakolan, maqbərda həq dakan, dazvarran, ten.

Myqdarək dasəkanə, Wərdəka de gənçəkə garan bərdəre 
ömər aqaje mı.li datinə. Davezə ömər aqaje mıdira-’

—K,are buka ты 1 bakə, əze buka xwə sjarkam* 
ömər aqaje mali davezə Wərdəkejə:

— 1,у buka badam tə tynə; man xəvərdan karjə Kylakra, ty 
qiza əz bu dam tə tynə.

Wərde davezeda:—Kylak cujə rəmbte, һыа xwəş bə çane
Kərr.

ömər aqaje mali davezə:—Sər dale qiza manə, qiza man 
qəbulkarjə, əze badam.

Nave qiza wi Pərişan bu, davezan Pərişanera:—Wərde hat- 
.jə, tə Kərre barara daxwəzə, ty dərəqa we jəkeda ca davezi? 

Pərişan dabe: —Kylak cujə röməte, bara xwəş bə çane Kərr. 
Wi caxi ömər aqaje mali dave:—Lawo, man ty dajiKjlak, 

'Kylak nəgahiştə maraze xwə, naha ty dərəqa Kərre bare K,ylak- 
da ca davezi?

—Bavo, ruje man bər tə rəşə, sozakə tə wanara dajə, la- 
zamə sər soze xwə basəkani: —Bara xwəş bə çane Kərre barexyi, 
əze bastinam.

Wərde xwə gyndra daghinə,
Penç-şəş zane sərə nav gynd daçavinə,
Buke la mal e dərtinə,

, Beçane bər ömər aqaje mali datinə,
Se şəva dakə dəf u dbwatə v
Bona Kərre bara* •1'

Ysa zi we forme gali kyta daban: —Dagizan maraze xwə; 
Kərre bara daghizə maraze xwə.

•r- ■ ■*
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Got Fəkoje Mraz иб nəbja Aqbarane gynde Duzkənde (Go- 
zəldəre) 18 sali, nbha Texnikuma kyrmança pedagogijeda dnxu- 
nə:—Dərsxanasnsjada. „Kərr u K,yh>k“ znbave xwə—Mrazhnldajə,. 
bave wi gələ ketama zanə.
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15. KƏRR ü K,YLBK

öli ömər aqa dBÇBrinə,
Ela тв1а, kika dBÇBvinə.
K,ərqa örəbi datinə»
—Кд finçana qawe wərgərinə,
Нөгә Beçana SaİBÜ aqaje Gesi твпга binə,
Pərişape bəlalja xwəde zb твп dBstinə!
Kəs fınçane папвһеггә, nəwerBn,
öli ömər aqa dBve: — Kəs eleda ma, nəma?

ÜBve:—Kərr n K,yltk manə; əw kyre SBİeminBn, təzə pər- 
a*e ele daninə? t

Бвүе:—Kyro, һәгвп bərda zi Ыпвп. DBŞİnsn pəj К,у1вк. 
Ку1вк dBbe: -С вта qə pari nane mə mala wəda tynəbu» 

wə gazi mə пәквг. DBve:—Kyro, əm peş malaya һәгвп, jan əm 
paş malaya кәгвп*

Dsye:—Aqa. kərəmkə. əme peşmalava һәгвп!
Iza aqa dBve: — Şərmə, əme paşmalava һәгвп:

Ку1вк tejə,
Pərişan dBİəzinə
Бвуе, xwə һв cita merara dBghinə,
K,era CBrtmə çeya xwə dərtinə,
Cıt dBxə» dBdBrinə:
Səre xwə bəta nivi dərdBxə, dsye:
—K,ylo, wa bi,
Kəvnə 1аевка твп bər səre tə bi 
Ty dəste yan gədə mədava bərnədi.

К,у1вк tejə, finçana qawe bBİtinə, öli ömər aqa dəste xwə 
-didə peşije, nahelə.
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Kylak dəste Əli ömər aqa dadə sər coka xwə dagaveşə, 
finçana qawe haitinə, sər xwəda dakə, dəste Əli Əmər aqa bər- 
dadə, xuna rəş bər nəjnuke wira davezə.

Dave:—Кәгго, lawo, baləzinə, hərə Sosake u hərcar sjare 
döwe u Şənglawe sjarbə binə.

Kərro dBİəzinə, hərcar sjare. dəwe, Sosake u Şənglawe dak-
înə-

Uave Wərde xwə pera daghinə.
Dave:—Kərro, lawo, tə xerə?

Dave: —Daje, şaji kətjə nava ela Əli 
Əmər aqa, K,ylak həta cadare le nəxə, nakəvə nava alaje. 
Dave, Kjlak sjar dabə, Wərde xwə ba Kylakra dbghinə; 

-dave: —K,ylak, tye св baki?
Dave:—Əze һәгып Beçana Salat aqaje Gesi binam*
Dabe:—Mal xar av, zorə nskari bini,
Dabe: — Hər həft kyre Həse Dude hənə,

Sorə -eöv heşinBn,
Həspe wanə bozə xal-xaiinə,
SBmkodinə, navtbzinə.
Delqamcinə*
Gizme wanə bBnəfşinə,
Zine wanə Əzyrminə,
Dəvgəme wanə Diarbəkrinə.
Sərkələ» dnzgine wanə ÇBziriuə,
QəİBnkə wanə kyrtə madani həjə,
TÇyxt u nive ttuna Muşe haitinə,
QəİBna xwə qylap-qylap le daxan,
Nola gyre səbate sər dəste həvra darəviaan.
Dabe:—Wərdeke. tə şire Sbpi nəda твп,
Мвпе damam dəta singe tə xnsta 
Paşta pile təra bavita*

Kylak dazo, Wərde le dakə gazi, dave: —Kərro, lawo, wə- 
ra. əw sərwəxt navə. Dave: — Kəvare cəqmaqa həvraze darava 
niBqati SosBke u kai’e xəzala ban, maz, morani. dumanə. 

gb meri—merxasra kare xəzala be wanə*
Dave:—Maqati Sosnke u avegolə gənia ban.
Dave:—Kərro, lawo, də һәгвп, xwəde oqre badə wə.
Dave: — Əli Əmər aqa, tə kyri mari bə,

14»



, Dbve:—Tə cawa jəkə nə ce кыг, !
. 7. i Tə a Ələşdaoje sər kone mala bave mnnda xar u melkwv

Tə kəzi u gylje твп hərdy aljada иекы.
К,у1вк dazo Kəvnre cəqmaqa-
Kəvnre cəqmaqa mnzi, dumani bn moranə, karək xəzala ra- 

bu Ejlnk azot sər, Kərro le кы gazi, go:
Təmja Wərdəka dejə, go, kare xəzala be wanə, go» təmi- 

ја Wərdəka dejə. Go:—Ha, əz xwəra пәкып şiveke, əz gyh bn- 
dnmə Wərdəka de.

Kjlnk cadnre le dnxinə, şiva xwə cedskə, dnbe: —Kərro, la
wo, bnra hərcar sjare dəwe razen kyre xəlqenə» dnve nan binə, 
çivej һвхут, şiva xwə dBxwə, dnvet—Kərro. lawo, əze razem, 
miqati Sosnke bə, hətani xəwa hnngore dnkBm.

КуКк radnze, Kərr qərəwnlə, К,у1вк zi radnze.
Wəxtəke Kərr radnbə, dbnerrə Sosnk tynə, vi ali, wi ?li 

dnnerrə we nav ava gənidanə. Dbcə Sosnke tinə. Sosnk av xwər- 
]ә, tənge zin qətandnnə; tənge we ce dnkə, dndə mərdana, tinə 
sər qnrare bəre; tinə gnredBdə.

Sbvə safi dnbə; Kylnk radnbə» dnve: —Kərro, lawo» Sosnkə 
сыпа ysa mədəkorjə?

Duve:—Tə avitjə sər kare xəzala» kare xəzala pe gnrtjə» 
loma ysa stnri кыјә!

Əfəndje xwəra bezBm» go:—Kərro, lawo, ravə hərə ela Sa- 
lnh aqaje Gesi, bsnerr qə св həjə, св tynə, talanəki, tulanəki xi- 
nə, binə.

Dbcə Kərr.
Бвуе:—Ку1вк, zöfnn» el həzar həft—snd malə.
Ejlnk dBve:—Du du, ty zb nə dola Snlemiui.
Evar te» К,у1вк sjar dbbə, dbnerrə qəjntərə dəvə we zela, 

te, dnve:—Kyro, əw dəve свпә?
Dnve:—Çbheze qiza Salnh aqaje Gesinə!
Dnve: —Ө tə nakyznm, əze dəva bnvnm, hərə bezə wi, çər- 

da Kylnk we 1в kəvnre cəqmaqa həvraze darnka hewnrjə; me
rə, һвга be, əm şərrknn.

К,у1вк dəva tinə te ba həvala» Kərr radnvə dBve:—К,у1вк, 
malxnrav, dnve, tə əv zb ky anin.

Dnve: -  Çbheze qiza Salnh aqaje Gesijə, ,твп anjə. Dnve: 
—Ty si ravə hərə talanəki, tulanəM, ty zi binə. '



Кәгг dncə, bnrrə dəve gəwrnkə pBştkyfmi top dtkə tinə, 
К,у1вк dbve: —Kərro, lawo, əwana vəgərmə, du, du, du» tə 

əve bələngaz hesir aninə bona св, bbvə hərə, rastkə çije wana* 
К,у1вк evare te, sjar dabə, dbcə dəre mala Salbh aqaje Ge

si. Dunerrə əw гвпа xwə razanə; гыпәке 1в һвп pije dbxə, jəke 
1в sərpije dBxə; təoiBma wijə zerin tinə:—Tyji əşiri, meri dərkə- 
v,9..məjdane, əm şərrknn, əz tə пвһа пакугвт"-

Içar К,у1вк һвШпә te. Kəsə naje, звүе radnvə dbve:—Kər- 
ro, lawo, cadnre, barknn, һагвг bə, həspe wə gnredaji hazBrbbn» 
əze həma dəste zore Beçane Ыпвт, bem-

К,у1вк dncə, dnnerə we Beçane dəste xortəkida tinə te sər 
ave. jək квгазквгјә, хвгетә zerrə pozdanə- ÜBve: -Xorto, by- 
hyrr kizanə?

Dbve:— Ha, ha, свта tyji kori, byhyrr wajə, zora han- 
Нәша gəme səre we dərdbxə» dave nava ave, dBve:—Ky- 

ro, nə həta пвһа Beçanə dəste qizeda bu, tə евта ahjə?
Dnve:—Aqa, qiz işəv həft ro, həft şəv däwata wejə; raza 

bu, твп anjə ave! . ^
DBve:—Həta wi bəri ave. əzi korbum, əz hatbmə vnra, bu> 

mə aqa- Darrnməke səre wi dnxə. dbve:—Мвпе ty bnkyştaji, le 
əz tə nakyzBm. Beçan,e ze dustinə, dtve:—Hərə bezə Salnlı aqa- 
јв Gesi, Beçan һвг, cu.
J Həware dadnxə, ela Salnh aqaje Gesi dBÇBva, ; həwar pəj 
dnkəvə. Məzar həftsnd mer pəj dnkəvə. Hər həft kyre Məse Du- 
de 1в peşjanə. К,у1вк dbve:—Kərro, lawo, bnnerr, əw nəhatbn, 
əw cawannn, пәтегвп?

Kərro te, dszvBrrə, dbve:—Kyltko, tenə,
Nə һв həsabe kəvBre colenə.
Nə һв həsabe gyle gihenə.
Dbve:—Du, du, ty nə zb dola bave твш, kəs пвгапә1' Wər- 

dəke ty şBvana gBrtiji, zb gavana gBrtiji.
Ку1вк Beçane dndə sjare dəwe, peşda dncə peşja wan, dnve: 

—Hun məjen!
Wərde kaoıəzəke dBnnvisə, zb һвге xwəra dBşinə „Gəli, һв- 

rä! Zb boj xwədejə, xarze wə hatnn, le тәхвп, sBİaməti sər твп- 
da vəgərrinBn*.

Xale тәгвп kaqəze dnnerrə, ar u zare Wərdəke dbcə bər 
rəbe aləme, dnve:—Hun ve xəbərera св dBveznn?
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Xal te peşja Kylnk, dnve:—leylik hərə, merani zi bəsi tə
yə. namus zi ja tə jə; tə Beçan bnrjə, bnvə hərə, əme aliki dnnda 
hərnn, ty hərə xnlas bə.

Dnve: '*Мбп тыја gyhe tə . . ty bezi, K,ylnk şəvədnzi hat- 
jə bnrjə, həta əz u ty pozəki 1б həv nəxnn, əz nacnm.
, Əw xale xwə İn һәү dnxinnn, K,ylnk wi xali davezə*

Xala bala xwə daje, К,у1вк һые wan kyşt, xala dada K,ylnk- 
Dnçnrinnn, SosBk del u duje we bB rri bnn, dB hərjeda dn- 

ıninə* Hər şəş xal şəş zərga həvra le dBxinBn,

К,у1вк 2в nava zin dnfnrrinnn, 
Kərre һвга xwə pera dBghinə, 
DBÇBrinə, xaləki radBqətinə.
Əwi xali nava zin dnfnrrinə*

, Bnqdo xwb pera dBghinə,
■Əw xaləki radqətinə,

... Əw zi nava zin dnfnrrinə*
Näməte isa xwə pera dnghinə,

-r Əw ei xaləki radnqətinə
. Əw zi nava zin dBfBrrinə.

Хвкоје mnrtBv xwə pera dnghiııə,
Xaləki zb nava xala radnqətinə, 

l' ’ Əw xaləki nava zın dnfnrrinə.
Muse Musesani xwə pera dnghinə, 
Xaləki radnqətinə,
Əw zi xaləki nav zin dnfnrrinə.

Kərre bnra xwə pera dnghinə,
Əw ai xaləki radnqətinə,
K,ylnk le dnkə gazi dnve:—Kərro, lawo, 
Əwi xali nəkyzə, kok» wana nəqəlinə.
Wi əskəri, je saoj əwə mala xwə nəhatjə, Kərr u hər- 

car sjare däwe nava əskər dnkəvnn, təmam bəla dnkə.
Dnve:—K,ylnko» tə dngo:—Əz merəki ce mə, malava. tyrn- 

məkeva bnrindar bııji, ravə sər xwə, cnka mnn u tə ki bərxə, ki 
bəranə!

Əfəndije xwəra beznm, dnve:—Sosnke bnknşinə zn hərije
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' Əw Sosake za hərije dərtinə. Kylak şurəki hərdy lange we 
paşan daxə dapəkinə.

Dave:—Kjlako, lawo, tə cama Sosake xast. kyşt? Dave! 
həjfa Sosake!

Dave:—Saqija we za marana man xar artar ə- Dave:—Qiz u 
buke ela Salat aqaje Gesi ben. təşije xwə da qunedan, bezan 
Kylak ve bərgire hat, ləma hat kyştan...

Dave:—Wərə gizme man bakaşinə.
Gizme wi dBkBşinə: xun gizmada bujə çəgər*
Овуе:—Kərro, lawo, əze bamaram.
DBve:—Disa mə rı disa,
Kəvotk fBrin xwə danə bəre lisa,
Trakcije Kylake SBİemin disa 
Ndməte isa,
Baqdo zi xəratcijə (dülgərə) һыа tabutəke твпга çe

kə, cyx u çəstawə u ətləs zöfə, bara pe tabute baxəmiinə» aliki 
tabute qylkə, тв1е твп tera dərinə, dəste твп hərə u be, bara 
Wərdəka de babinə, һвга bezə „Danja ha hatjə, we ha zi hərə“* 
Hune һәгвп nava zoma ömər aqa, hətan Fərişane ze nəstipi, 
Beçane nəde, tə ky kənge Fərişan ze stənd, paşe Beçane bBde.

Əw tabute ce dakan, dBxəmlinBn: К,у1вк dBxan tabuteda: 
ч!әге tabute dagaran; dadanə sər loke peşan; koca wan ba re da- 
kəvə.

Çav dBghizə Əli Əmər aqa:—К,у1вк hat.
Əli Əmər aqa dərdakəvə dəre male, durbine danerrə, da- 

ve: „Sjarəki твп kemə, şəşan, пвһа pençan“. Dave: —Bəma, ba
ra Kylak nivə, ki davə, һыа bı>və“. Bala xwə dade К,у1вкә-

Wərde -eäve we ba hesarə, ba durbine pak navinə, te ne- 
zik, darinə, danerrə Kylak hatjə kyştan-

Dave:—Əli Əmər aqa, tə jəkə cawa nə cekar.
Tə kəzi u gylije man hərdy aljada zekar,
Tə gare Ələşdaqe sər kone mala bave manda melkar- 
Te peşija Kərr, dave-'—Kərro, lawo!
Dave:—Kərre baraji tarsonəki rəvonəkə,
Tə Kylak nava dazmanda haşt, xəlqe leda kyşt.
Dave:—Wərde, bəsə wərə man tänanə,
Man 1в tə qəlandjə koka baranə.
Əli Əmər aqa dave:—Wərde, ka Beçane badə man!
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, Dbve:—Əz nadbm> ka buka швп bbdə mwb Beçan bərdelja 
qiza təjə, ka bbdə тых, əz. bbdbin tə.
: Pərişan dbve:—Wərdəke,

Şəvə, şəvə xwəşə,
Dbve K,ylbk cujə räməte

■ Ввга Kərre һыа dəwse *wəş bə* л
Dbve df>le buka mı.n, шытпә, ıriblıine dbde, buka xwə hbl- 

dbdə tinə, döwata kyre xwə dbkə, keləka zome bar dbkə dbcə. 
idi kyta bu-

Got: Ə'iije Машо Mbk,oji 80 sali, bəre lb nəhja Təndurəkejb 
gynde Sariblaxedamajəflb sər sinore rome u urbsə bəre), nə xwan- 
djə, ölije Мато, ш>һа lb nəbja laiine gynde K)ələşbəgeda dbrninə. 
” ■ ; Nbvisi: Ж. Çbndi.
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16. KƏUR ü K.YLBK
.7 '

Кәгг u K,ylbke Salemin bun. Kjlaki zor bu; cu çere pire 
şkenand; içar pire got:

—Roz ba rəşo, wəki tyji ysa qocaxi, go сыпа naci ela bave 
xwə za dəste ölə öməre öləsjara dərnaxi.

Əvi hat eh dja xwə parsi, go:
—Daje, go, bave man cawa bujə, tye za manra rast- bezi.
Içar əva go:—Lawo, wəlləh bal u həwal ə van, go, bave tə 

bəre məzane ele bu.
Go:—Daje. əme ravan barkan.
Əva rabun Etəse Musesanı, Baoıdo, Lakoje martab ela 

wibun, demək mərave wibun. Kjlak rabu barkar, go:—Əze bar- 
kam, bəlki ela man bakəvan pəj man, bəlki ela bave man çarkə 
dan badan man* Əvi rabu, həj pəj xwə naherri, taştə tynə, pəj 
nəkətan, əvi -eəme Xemur dərbaz bu, azot dərbaz bu, dərbaz bu, 
kəs pəj nəkət. Kəs pəj nəkət azot cu, gabiştə oba öməre Gesi, 
go:—Əmə xəriban, go, əme həran səre obe, əme pəja ban, koca 
xwə wedəre dajnan, caka ki mə davə xwəji.

Danin, wəxtəke Kjlak sjar bu, malıina xwə barə ave, nave 
mnhine Sosak bu, bər kone öməre Gesira dərbaz bu, mahinaxwə 
bar cu, dma xwə daje, naherri Pərişan kyli һагја qərqaş sər dəs
te wejə, daresə.

Pərişane go:—Xera xwədera man zanbuja, caka ty əzə bi 
jan ba zani.

K,ylak wedəre məjdanək bər kon daje.
Lakoji mala öməre Gesida bu. ömər halda go:—Xera xwə-, 

dera man zanbuja nola kefa tə mnhine, cawa mahini?
Şnvin gazi kar, go: —Pərişan, go, dərmane kyləka binə.
Go:—Qsrr ba şavin kəvə> go, bina dərmin əz haldam, wə-
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rə һвүә, go:—Хега xwədera, твп zanbuja, tyji azəbi, jan һв гвш- 
Şnvan dərman zb Eərişane stənd һвг.
К,у1вк məjdanək da твһте, LBko go:—Өү cb təvaj, go 

xuşka we həjə, nave we BBİeçapə-
Içar ömər Gesi zb 1л>к,ога go, go:
— Əze SBve 1в dəfe хвт, ela xwə binmə sər həv.
Də 8вуе 1в dəfe xBst, el ani sər həv:—K,ərba drəbi danı» 

go:—K,i ma, ki nə m a?
Go:—Əw hərse lawke xərib manə, gazi wan квп zi, gazikn- 

гвпе, hatBiı.
Ela wi təvi səre xwə bərzeı- квг bu. К,у1вк dərda hat, go:.
— Həj, haj, haj finçana Ğrəbi.
&  dəst öməre öləsjara gBrt sər xwəda квг- 
Go:—КД Bsleçane zb твпга binə şəvədnzi 
Pərişane zb твп dBstinə.
Iça əva cu, go:—Kərro brajo!
Əxte çəbnrxane binə, go, əme sjarbsn.
Əvaua top u çəbBrxane xwə һагквгвп,
Əxte bələk, bare wi ttzi top u çəbBrxanə квгвп- 
Wəxtəke Wərdəka dja wana гв weda hat, go:—Çansm, ky- 

re твп dBCBnə ki dəre, əvana свта top çəbsrxanə һагквгвпә, 
go, һвеипа şaje, we -eəke şaje xwəkBrna, һвсипа däwe, we .. go» 
hela əz pəj kəvnrn, свка əva ев dı.vezə-

Əva rabu, go: —Kyro, hun dnenn, lawo, go, şire твп bB wə 
Kəlal bə:

Hun dncsn Bərije bəristane,
Kare xəzala zb bər wə radbnn,
Nəbi, nəbi dBdBnə pəj kared xəzala,
Kare xəzala be wanə.
Hun dBCBn cajra dəve gəwrBk 
Nəbi, nəbi hun tinim, be wanə.

Wərdək rabu» go:—Əve һәгвп sər xale xwə şerr, şandnnə 
sər şerr, kaqəzək nnvisi. Rabu daje, dəh manət da jəki, go:

—Əz qyrbana tə mə, ty vi kaqəzi bsvi bsdi xala- Teda 
nivisi, go:—„Əw hatanə sər tə şer, xarze tənə“- 

Cun 1в bər dara KəvBre Beria pəjabun.
Ку1вк pəjabu: da sər xəzale, xəzala xwə zb həv dəfxast» 

şəfzeÜBr, paşe Kərre bura gBhişte, go:



— Кәгго, lawo, ty сыпа ha dərəng həti ?
Go:—Xwəde mala tə ava kə, ty ba gbşta Sosbke, rəva x»> 

zaie hnti, əz bb bare əxte bələk u çəbbrxane hatbmh* - . ■<
Goşte xəzale zb xwəra pdten xarbn.
Lbko mbrtbb bu, Loko kət hurə ruvja xar-
Kylbk go:—Lawo, əze razem, maqati Sosbke bbn. Sosbkə 

rdtə, gərma» we həvsare xwə bbqətinə, hərə ave goləgənia bbxWh*
Kərr go:—Lbko, muqat bə, əz zi we binəke razem, ty mb- 

qat bə, ty hur ruvja dbxyi, xəwa tə hat, man rakə.
Lbko zi həma bər egbr raza, raza. Wəxtəke Kərro banzda 

sər xwə: şbvan bu, пвһет Sosbk tynə* Sosbke ave goləgənia 
xwərijə:—Sosbk wərbmjə.

Kərr rabu dol u dbreşe xwə hblda, rabu, eu lb Sosbke sjah 
bu- zb uava hərije dərxast. Dərxbst, raəjdanək daje, cawa məj- 
dan daje, çerrə av rret. Ani bb darava gbreda*

K,ylbk banz da sər xwə lb Sosbke nbherri, go:—Kərro, la- 
wo, Sosbke сыпа ha stbri кыјә?

—Xwəde mala tə avakə, go, tə aqa bəzandijə, halbə mbhi 
ne stbri кыјә; mbhinə rətə, stbri кыјә*

Go:—Wəlləh, əz zaubm mbhine ava goləgənia xwəıjə, go, 
le ty mykyrr najei.

K,ylbk rabu sjarbu Sosbke, gazi xwəde кы, azot, cu nbher
ri bı,rrə dəved gəwrbk cajredanbn, ani hat.

Kərro go: — Выа, ахы təmija dja mbnə, tə cbma dəve gəw
rbk aninə, go bewanə.

Əva rabu, cu bər -eəme Xemur, nbherri ava Xemur ləmə- 
ləmə, bujə bər, go:

—Kyro. reja byhyrr kizanə. Nbherri BeçaD dəst xylimdapə, 
tinə te ave. ■

Go:—Cbma tyji kori, go, byhyr ha zerejə.
Go:—Wəki əz Vbra mbhina xwə 1ехып, mbhina mbne Xb- 

laskə?
", Go:—Wəlləh, bərgira tə qalbm dbxenə.

Əwi banzda, səre mbhine bərda ave* Əvi rabu av xblas кы, 
xwə gihandə xylim. Əfəndbm, həvsare Beçane бб dəste xylaim 
dərxbst. Dəste xylam dərxbst u ani hat, go.' —Kərro. lawo. kələş- 
mərə cawanbn? ,.



Go: — DbTija jarə, go, fələk јагә go. Go ani dareva gı.reda, 
rabu sjar bu, çarkə dbne cu bər bb kone ölije Gesi* Gylək da- 
ni, fsşək dani bbnpia wi, iək dani sərpia wi, go:—Ty kyştje mbw 
ni, teji şərr, wərə şərr, naje şərr, əze bem səre tə гекып, qiza 
tə z ı Һбүып. Lexbst, hatə bər dare.

Çab danə ela xwə. Bla wi sjar bu, kyre öte Dud, hər həft 
xale wi 1в peşje bun. . м
- Qəlbn,e wanə marrani bun,

Bərəke gbrvakək ttuna Muşe hbldanin,
Wəxta kozia dara dbdanə sən 

■i ı Nola duje bəojirəke ze dərdbkət.
Kylbk sjar bu; muqabbli һәү bun. gaYa Kylbk çbrand-çbrand 

xaləki xwə nava zin aYİt, çarəkə dbne bəre xwə dae, xaləki xwə 
dnne zi av it.

Həse Mnsesani sjar bu, gava çbrand əwi zi jək avit.
Gava çbrand Bbojdo zi jək avit. təzə kaqəze Wərdəke hat 

gbhişt xale wi. Xale go:—Xwəde mala tə ava kə, tə kaopz zu 
bbghiştanda, mə şərr nədbkbr, məje aliki dbnda bazota.

K,ylbk sjarbu, gava peşbəri xale bu, ərqək kətə peşija So- 
sbke* Sosbke ərq пәкы xslas* Xal cawa le zbVbrri, zərgək lb 
orfa namble da.

Heza Kərre һыа sjarbu, gava çbrand, dy xal zb orta zin 
avitbD, xaləki wi ma. Kərr da sər* Kylbk le кыә gazi:—Выа, 
əwi zi məkyzə səva xatbre Wərda de, koka xala məqəlinə* Zb- 
vbrri hat, xale xwə bərda, Kylbk go:— Kərro, lawo, termaşa 
Sosbke nbzam сыа ərq pəqədand?

Go:—Həla, ça Sosbke vsrda Ыпһд, cbka cbma ərq nəqə- 
dand, cbka hila we kedərejə, şur zb bər xwə ktşand, şur avitə 
kape Sosbke. Kape Sosbke bbrri.

Kərr go:—Həj xwəde mala tə хыаү nəkə, go, həjfa Sosbke 
ninbu, tə kape we bbrri?

Go:—Kərro, bbi’a, həla wərə sapoke шбп bbkjşmə. Gava 
knşand—çer-çəgəre wi kətbnə sapoke, go:—Kərro, lawo, Sosb
ke, meşa we rahbştane, we lb vbra, lb bər dara berija we һыпа, 
go, we bbgotuna mbn, tərse tə db goı-ra wi кые, sər pbşta tə me- 
rani кы. Kylak çan da- Ani zera tabut cekbrsn. Kərre bsra həft 
rəşa rəş gr.reda səre xwə. dəste Kylak db tabutera dərxbst,„Dbn-
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ja ha hatjə, we ha zi hərə: Rabun һәге xwə dana mala xwə.
Wərde rabu hbnda kon durabin kbşand. Dja wanago:—Wəl- 

ləh Kylbk kyştjə, go, Kərre һыа saxə. Həj haten-haten. Wərdək 
cu peşije, go:—Ə cawa täna wi dərxbm, go: — Kylbki merə, Kərr 
pbşte rəvəkə.

Go:—Daje, bəsə bbdə твп tänanə, 
ölije Gesi dbzmbnə bəsə bbdi твп tänanə,
Mane lb koka bave tə anijə lb koka raeranə.
Wərde go:—Əz сб bbkhm, cb nəkbm. Go:—Əze ravbm, тв- 

hina wi Blecane bbvbra, buka xwə biıibm.
' Fərişane go:—Wərde, daje! г

Kərre bbraji həft rəşa rəşə, ,
Hərge Kylbk cujə, bəra Kərrji dəwse xwəşbə- 

Wərde rabu rəşe Kərr za seri кы, cu bər dəre kon, go. 
—Kare buka mbiı bbkbn.

Rabu buka wi kar кывп, ani hat-
Bukani hat, cənd roza səkbni, rabu koca xwə bar квг, bər 

bb ela xwə cu, cu kətə naya ele, disa bu məzbne ela xwə»
Ela wi kətə dest, zb xwəra məzbn həsav kbrbn-
Əw cun gbhiştbn тыаге xwə, əm zi gbhiştbn тыаге xwə.

Got: — Вәк,ые Sbnço, zb gynde Əjla Sbnço—alije Qərse, 50 
sali, nəxwəndı, пвһа dbminə lb gynde Əşirəbate lb sər nəhja Aş- 
tarake.

Nbvisi: И. Çbndi*

I; '
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17. K ƏRR U К,ҮЫ»К

Kərr u Kyluk kyre Suleman bun. Əwana duman ela mir e*
drəbada.

Mire drəba bave wan dabu kyştune, le əwana wi caxi he 
zary bun.

Wəxta Kərr u К,у1вк məzun bun, fdmkurun Һәши qənçi u 
xurabje dunjae u bnhistun, ky wəki mire drəba bave wana dajə 
kyştune

Əwana mala xwə barkurbn, zu ela mire örəba dərkutun; 
xwə lu ela ömər aqaje Gesi gurtun u hatunə çəm ömər aqaje 
Gesi, le caxe ky əwana mala xwə zu wedəre barkurun hatunə bər 
bu ela ömər аоуа. Wi caxi cənd male dun zi bu wanra barkur: 
—Həme Musesani, Ndməte isa, Byqdo u Lukoje murtub*

Rozəke du ela ömər aqa.je Gesida bu şaji. Çahuled we ele 
qafəki həspa danin məjdane u duxwəstun budana çerbandune qə- 
wata merxasa, cuka kizan dukarə bu baje həspe pe rume əwi qa
fi zu drde huldə. Wi caxi ty kəsi nukarbu əw qaf hulda, le we: 
dəme Kyluk zi lu Sosuke sjar bu u lu wedəre hazur bu: sure 
hatə sər К,у1вк. Əwi pəni da Sosuke u bu baje Sosukera qaf zu 
^rde hulda.

ömər aqa dit ky Kyluk merxasəki zorə u həspa bun wida 
zi zəf rundə, əwi huhist bu, ky muhinək һәјә du ela mire ärəba- 
da; nave we Buleçanə. Əw muhin zi xuşka muhma Kyluk bu. 
Cənd roz dərbaz bun, ömər aô a finçana dğwe dani u gazi həmu 
xorted ela xwə kur, le qizəkə ömər aqa zi həbu, nave we Pəri
şan bu. ömər aoıa got:—

l̂ e finçana däwe wəlgərinə,
We hərə zu ela mire drəba Buleçane pu munra binə.
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Həlalja xwəde Pərişane zb mı.n bbstinə- 
Wi caxi ty kəsi ta qətnəkbr, ky fınçana dbwe hbldə bhxwə*. 

Kylbk hbldbdə finçane u dbxwə.
Ку1вк cdve xwə db gərinə»
Lhkoje mbrtbb 1в we dBbinə, 
l)bbe:—Lbko, bbkə» bbləzinə,
Xwə 1в Kərre һыага bBghinə,
Кыа qsrrane pez bbtərkinə,
Выа «ək u silbhe mə ddwe zb mal dərinə,
Ввга bare əxte bələk çəbBrxane binə»
Ввга zb oqra bbrange xwə nəminə,
Le һыа ysa bbkə, wəki Wərdəka de pe nəhbsinə.
Ввко dbkə dBİəzinə.
Xwə 1в Kərra dBghinə
Wan gBİi:— Goten- təmam bb Kərra dB b ezə u dbbblinə.
Wərdək pe dbhbsə ky ömər aqa kyrred we dbşinə ela 

mire drəba, wəki Bbleçane binBn, le həft bnre Wərdəke db ela 
mire örəbada bunə- Hər həft zi kyre Həse Dude bun. Wərdək 
dncə çəm ömər aqa, dBbezə:

ömər aqa tə свта jəkə wa пәсеквг,
€jae Ələdaqe İb sər mala bave msnda xwər u mel квг.
Dy gyre ZBnçirkBri 1в sər xalada vərrekbr,
Porr u gylje твп db hərdv aljada zekbr, ,
ömər aqa dbbezə:
—Wərdəke» daje hinə твп bb hinə,
Мвп haz ty xəbara ninə,
Ку1вк xwə-xwə hbzkbrjə» wəki hərə zb ela mire drəba

Bbleçane zb твпга binə» 
Həlalja xwəde Pərişane zb mı>n bbstinə-
Wərdək gələki lavaja K̂ ylbk dbkə, bəlki K,ylbk nəcə» le m  

1в К,у1вк nabə. Wərdək dbnerə, wəki Kylbk bb bərk зәквпјә» we- 
hərə» wi caxi, Wərdək dbbezə:

—Kylbk, lawo, wəki tye həri, də bnsəkbnə, əze təmike lb> 
tə һвкә. Wərdək dbbezə:

Kylbk. lawo! həft xale tə hənə, '
öwana merxase ela örəbanə.



Hər həft zi kyrre.ldəse Dudenə/' -u • .
. Hə j wan ed һвпе wanda bozə, xal-xaliiıə.

Вв del ruvjə navtezinə. 1 '
Kploze səre wanada dəvə təkinə,
Qəlbnək wana həjə, hoqə ttuna Muşe һвШпә, 
Rozed şəra hər həft zi minapi gyrecnlə, . 
Reja dy səhəta 1в peşjenə,
Əw zi xale tənə, qysura wan tyhinə.
—Wi caxi К,у1вк dnbezə:
—Wərdəke» daje, hinə твп bn hinə,
Bəsə bndə швп van tənanə,
Əz tyçara fnkara паквт zb wan xalanə.

Aha һв vi həsabi Ку^к hnltinə hərcar—penç sjared xwə: 
Kərr. Нәше Musesani» Näraete isa, Byqdo» Lnkoje mBrtnb 
u bəre xwə didə ela mire ärəba.

Wərdək pəjaki SBVBk dBbinə u namake dBnBvisə dBdə pəje»
dnbe:

—Ty reja kəsə həri, zu xwə bBghini ela mire örəba u əve- 
nama твп bBdi һвге твп, əw dn we nameda dBnBvisə: „Gələ 
bnra: xarzed wə 1в wə qəsBdin, hun gərəke wana ruspi çar dn- 
ne sər mnnda vəgərinBn.

К,у1вк һв sjare xwəva xwə dBghinə KəvBre cəqmaqa Хәге- 
şi dara* Lb wedeı-e dBha evar dBkəvə örde. Əwara we ^əve 1в 
wedəre dnhewBrBn; şiva xwə dBxwBn u dəst bB razane dBksn, le 
Kərr qərəwBİ бввәквпә- Xelək şəvə dərbaz dBbə, xəwa Kərr zi 
te. Əw zi radBze.

Şəv tibun zäf dndə sər SosBke* Əw ledsxə qəjd u cidare 
^wə dBqətinə» dBcə wan dəra ave dngərə» rasti goləgənije te, gə- 
əki ava goləgənije (Ibxwə u nava goleda dBmərnxə* WəxtəkeKərr 
hBşjar dnbə, dBnerə» ky SosBk tynə- Əw radBbə 1в wandəra dB- 
gərrə, dBcə SosBke dB nava goləgənjeda dnbinə, dnzgina we dn-, 
gnrə, dBknşinə. tinə te> çar majin çije weda gnredndə.

Snbə safi dnbə* Əwana radBbBn zb wedəre dscnn n dB kəw- 
şəne mire örəbada dBhewBrBn, rozəke 1в wedəre zi rəhət Звһвп., 

SBbətBre Kylı>k radBbə bər bn ela mire örəba dncə. Re- 
da rasti baznrganəki te. Zb bsznrganbaşi dBpnrsə, (Јвһе: м

—Əva baznrgane kejə?



Əw çabe dadə, dabe:—Bazargane çaheze qiza mire drəbanə»
Kjlbk la wedəre bazsrgan ze dastinə u dbbezə:—Bazargan- 

vanijo, əz tə пакугып, le həma gərəke hun һәгвп bezbn mire 
örəba, wəki „əz hatbinə sər wi şərr". Выа be bb mbnra şərr 
bbkə.

Xylam dbcbn çabe dbdbnə mirre ərəba. Əw dbbezə:—Tbştə 
abə< Kjlbk mərbvəki dbrə, hatjə əw bazbrgan zb xwəra dbzjə u 
we bbrəvə hərə.

Dtsəkbnə roza majin, çar dbn Kjlbk 1в Sosbke sjar dbbə u 
bər bb ele dacə, dbnerə, ky xylaməki mire ərəba we Baleçane 
db weda tinə sər kanije, wəki ат badə:—Xazeməkə zerr db poze* 
weda u kbrasəki şər ie karjə. Kjlak dacə daghizə xylam, Bblça- 
nezbdbstinə u dbbezə xylam:—Куго, hərə bezə mire drəba, man 
çbheze qiza wi bar u Bbleçan zi bar, bərkə merə, bara Sbbe be 
bb тапга şərr bəkə, jane, na, əze sbbe һәгвт.

Xylam dbcə wan gbli u gotaned Kjlak təmam zb mire §rə- 
bara gali dbkə.

Mire drəba lb dəfa həware dbxə, əskəre xwə daçavinə, wə
ki sbbe hərə sər K,ylbk şərr.

We roze pəja nama Wərdəke dbghinə bared we- Əwana 
hbltinan name daxunan u dbbezbn „əme Sbbe lb peşja əskər hə- 
ran, baghizanə Kjlak, bara əw rekeda hərə, əme zi həware lb 
al iki majin daxan".

Dbsəkanə sabətbre, K,ylbk dbbe:
—Kərre bara, rabə banerə, caka kəsə hat.jane na, əme hə1*

rbn.
Kərr radbbə hesuje ledanerrə, öçebəkə jgaran, vədagərrə 

çəm Kjlak u dbbezə:
—Kjlbk, bara! tenə, tenə,
Həsabe kəvar kyebke colenə,
Mina gyle gihenə,
Mina mazeke gartanə ru Ğrdənə,
Le həma hər həft xale mə lb peşjenə.

Xaled Kjlbk peşda ten, maqabali wi dasəkanan u dbbezb- 
ne:—Kjlbk, lawo! сб meranja tə кыјә, bara banıinə da kise tə— 
da, ty hərə, əme həware la aliki majin daxan-

Kjlbk gyrra wana nəkə, la Sosbke sjar dabə u dəng lb xa
la dakə:



К,у1вк daçarinə-daçarinə,
Dəngəki İl xala dakə qirinə,
Xala minani naxarəke top dakə, tinə,
Ba гыпәкега xale məzan orta zin dsfarrinə- 
Sosak Kylak la orta ərqe daxinə:
Hər şəş xale Kylakə uıajin daçarinan,
Нәгәке raməke la paşta I ŷlak daxinan,
Dal u hanave wi təmam zorda tinan.
Kərre bara daçarinə-daçarinə,
Əw zi xaləki la orta zin dafarinə,

“ Hame Musesani daçarinə,
Əw zi xaləki la orta zin dafarinə*

; : Ndməte isa daçarinə,
Əw zi xaləki la orta zİd dafarinə,
Lakoje martab daçarinə,

■ ’ • We gave Kylak səre xwə haitinə, dabe:
—Kərro, bara, əwi xale man zi dil bagrə:

Rəha Wərdəka de la ru həvate dane nəqəlina.
Paşe Kərr u sjared xwəva la askər dazvarran, gələki əskə- 

те mire örəba qarr dakan. Əskəre majin zi paşda vədarəvə.
K,yltk dabezə:—Kərro, bara! rabə za manra tabutəke ce-t 

kə, le çije dəste mani raste teda bahelə. Çanjaze man badə sar 
loke peşan u bazargane xwə ba rexə, le bara dəste man bahəzə, 
wəki Wərdəka de bazanbə „Danja wa hatiə, we wa zi hərə“. Le 
təmija man tə, caxe ky ty Balçane dadı ömər aqa. həta Rərişa- 
ne za xwəra ze nəstini, tyçara Baleçane nəde.

Kylak la wedəre wəfat daba- Kərr tabutəke za K,ylakra ce- 
dakə u bazargane xwə redaxə bər ba ela ömər aqa. Wəxta dag- 
hiznə neziki ele, Wərdək te peşja bazargin, danerrə, ky çanjaze 
Hylak la sər loke peşanə u dəste wi da tabutera dərxasti dahə- 
zə. Wərdək wedəre dabezə:

Kə var e cəqmaqa tərəşi dara we ba təkə.
Əz zanam, wəki Kjlake mani merxasə,
Le Kərre bara la paşte rəvəkə- 
Kərr dabezə:
—Wərdəke, daje, hanə ma ba hpə, 
ömər aqa dazmanə, bəso la bər



ömər aoja bidə швп van tänanə- 
Нәгкә rastije dnxwəzi bnzan bi,
Мбп 1б tə qəlandjə koka bnranə.
Pərişan dnbezə;
—Wərdəke, dajê  siba mə stbəkə xwəşə,
Çbnjaze K,yh>k 1б sər psşta loke peşin weda

te hur dmnəşə.
Ку1вк ты јә , bı.ra Kərri lı. dəwse xwəş bə.

Aha bi vi həsabi zi Kərr çnnaze Kylik «öl dikə u' Btleça- 
те cU>də ömər aqa u Pərişane ze dbstinə.

Got: — Çasbme Çaso, 25 sali, bi xwə dərsdarə, nbha gynde 
’Çilikda dibininə İn sər nəlıja 'Çaline. Gələk əşqa wi niviaare hə
lə, gətək ktlame dan zi zanə.



. .. .. .  , . 18. KƏRR y  k;y l b k  .... , . :

Kərr u Ку1вк kyre Snlevin bünə; bave wana wi wəxti1 z'ğf 
dəwləti bujə, Wəxtəke bave wana двтвгә u əwana zi kasnv db- 
bbn. Roke ort;a wan u ape wan həv dbkəvə. Wərdək хапып dive 
гаүвп, əm zb увга barknn u əvana radbVBn bar dbknn, сјвсвп гәх
ela örəba. \  ; У...
! •' ’Caxek ә\г dbctn, ’btre wi тәгвп, Ву1вк peşije'dbçə* dive; 

—Kone тәгвп kizanə, əme rəx wi köni zi d'ajnBİı, u Звсвш ' rəi 
kone Əmər aqa datinbn* Вые wani рв«ик dncə bər dewer.

Roke ЈВу1вк Sosnke dnvə ave. Əmər aqa Sosnke dnvinə, db- 
vezə:—Həsp goti, əv həspə.

Caxe ky К,у1вк dbbhjzə. dnvezə: — Həsp, nə əv l̂ıəspə. həra 
wə св ditjə, həsp goti Beçana Əli Əmərə.

Caxe ky Əmər aqa ysa dbbbhizə, wedəre te mal.fdəfa £hə- 
ware dsxə; finçana qawe datinə. gnrə-gbrəke örəba u qota dbçb- 
yinə, dbve:

—Bi finçana qawe wəlgərinə, Beçane aв швпга binə, əwe 
Pərişan хапвте һв dble xwə bnstinə. Cənd çara gazi dbknn, kə
sək finçana qawe wəlnagərinbn. Əwana dByen: —Bi ma. ki nəma?

Бвуеп:—Hərdy etime SBİemin m an ə*
Caxe, əw gazi hərdya dbknn, Ку1вк dncə. Kərr he pe db- 

Һвзә; „ByİBki hersə, we finçana qawe wəlgərinə11. Həta Kərr ав 
bər dewer te. Kjlbk finçana qawe wəldBgərinə. dbvezə:

— Əm bənə, Kərr y Kjlbke SslemiıiBD, dy bərane kuvjajə 
kələ qərqaşə •edvnəxşinbn. əme finçana qawe wəlgərinnn, Beçane 
Əli Əmərra Ыпвп, Pərişane һв dnle xwə bbstiıınn*

Iza Byltk dbvezə bnre xwə:— Bəlki jcki mə te kyştBne. 
Pərişane go, na, твп əv bəgəm пәквгјә, твп је dnne bəgəkbrjə.

Əw hərda radnbbn, dbcnn çəm Pərişane, свка Pərişan wanj
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hərdya кјваш bəgəm dbkə. Pərişan zi çeriahbldbdə, dbcə sər ave; 
K̂ylhk Kəı-'o ten lb we dəre. Şərr dbkı,n, dbkəvbnə hyçəte, cbki 

Pərişan kizani bəgəm dbkə, hərdy lb we dəre dbkbn şərr- 
K,ylbk, -eöve wi duman dbgbrə, Kərr sər xwəda tinə, dbkə ky 
zərgəke lexinə*

Kərr dbkə qizin u çarəkə dbne bər dbdə.
Pərişan dbveze:—Mbn Kylbk həband, bəgəm кы, Wəki КТ“ 

lbk be kyştbn, dura Kərr*
Əvana vədbgərrbn, tenə mal.
Kərr K,ylbk dbcbn, zb tbrsa dja xwə nəwerbn, wəki həspät 

zb hyndyr dərxbu. Əwana dbcbu, dja wana Wərdək хапмп, bə# 
təndure runbştijə, hevir dbstre. Əwana alije dbiıeva du barə tən- 
dnre dbdbn, lıyndyrr mal dbvə du. Wərdək хапып həla xwəda 
dbkəvə* Əwana həsp çəbrxanava zb mal dərtinb». Wərdək хапыһ 
pe dbbəsə, dbvezə:—Мәсвп sər xale xwə, hııne caWa һәгвп sər 
xale xwə şərr bbkbn. Dbkə, nakə bÇylbk nasəkbnə*

Dbvezə:—Əm пасвп şerr. iro sjar dbkəvbn çsride, jəke zi 
iro xylıje parəvədbkbn, əm ir., dbcbiı sər para xwə, əyana dja 
xwə dbxapinbiı, redbkəvı.n, dbCbn. Wəxıəke dja wana pe dbhə- 
sə, wəki əvana cıınə sər xale xwə—kyre Həse Dude şerr. De ral- 
dbbə, -еәке Sblimiıı aqa je mere xwə zb male dərdbxə, zərgeme- 
re xwə hbldbdə, həspe mere xwə sjar dbbə, pəj kyrre xwə db
kəvə, reda pəj xvana dbkəvə, ty dbve, sjarəkə kylejə. pəj wana 
kətijə. Əva dbcə nezingi Kərr Ky'bk dbvə, dbnerə, wəki Kylbk 
Sosbke sjar bııjə, dbrəqbsinə, dbcə, le Kərr pəj hedi-hedi 
dajə pəjda- Vedəre Kərr Wərdək хапыпе dbvinə, le həla nasnə- 
kbrijə, dbvezə:—Kylbk, әш nava ela Ərəba u qotada, nava haqas 
gbrə gbrəke wanda, kəsi taqət иәкы, fınçana qawe wəlgərinə, 
le tə iro xvəlgərand, wana zi bo nave xwə dajə pəı mə u Kylbk 
hers dbbə* Hersa wi dbgbrə. disa nasəkbnə, dazon u wəxte Wər
dək хапвт lap nezing dbbə, dbvezə:

—Haj, haj, əze xvə pera bərdbm, пәсвп, əme lb vedəre 
şərrbkbn, şərr, şərre meranə*

Lb wedare dbkbn şərr. Wərdək хапып çarəke zərgəke lb 
Kərr dbxə; Kərr sər xwəda tinə. Kyrre xwə nas dbkə, le kyrr 
wpja nas naknn. Kylbk zərgəke lb Wərdək хапыпе dbxinə- Wər
dək хапыпе sər xwəda tinə* Wərdək хапып pesire xwə vədbkəi
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dakə qirin, dbvezə:—Şire man bər -eäve wə bagarə, nə əz dja
WƏDİƏ-

Əvvana wedəre həv dahəsan. bəle. əv dja wauə-
Kvlbk sər dja xwəda lıers dbbə. dbvezə:- Tə ca tahəre 

qazka həta vara du mə qazə-qazi. bbzvbrrə, hərə mal» wedəre 
Wərdək xanbm dbvezə:

— Lawo. bbsəıibiı, təmije man wə hənə. hun cama hers da
ban, kyre man. İça Wərdək xanam davezə:—Hun ka reda dacbn, 
peş.ja wə kare xəzala də' dbkəvaıı, nəvə-nəvə hun dadanə pəj ka- 
re xəzala. Kare xəzala be vvajkan, be a.jkan, jəke zi nəhelbn lıəs- 
]>e wə ave goləgənia baxyn, səre həspe wəda çyhyır həban: hune 
həft roza la derostana həran u həft roza zi çije ave goləgənia 
həran. nəvı-nəvı hun radazen, həspe wəje təwla baqəlinan, • we 
ave goəgəııia baxyn, təng u qıı.şa baqətinan. Roze ooılmi graD 
wə nava nəjarada dərııajnan. Jəke zi hun dacbnə wara. həft ky
re Həse Dııde hənə; dərmale wəııa govənd dagərrə; hər həft 
hərək sər govəndəkıdanə, jək nakəvə govənda jəki.

Sərka dəste wan kod u nıv иипи rişi haitinə, çare duje 
təndıırəke ze dərten. hər jək qylafəki le daxə, qylafa paşin na- 
galıizə је həfta u disa sərake t,bzi dakan, dakşman.

Wərdək xanam wedəre waııa redakəı şunda vədagərrə. əwa- 
na zi ја əllak. ја xwəde dbkaıı dacbiı.

Wərdək xanam Cbqasi dagahizə malda, kaqəzəki danavisə, 
dadə dəste ınəlləki, davezə.1—Ty vi kaqəzı bavə, badə kyre Həse 
Dııde. ty caqasi ky vəgəıraıi. əsə% əze tə bastiuam u da keqazda 
zi bbre xwəra danbvisə. caqasi məllə gnhhştə wə. səre məlıə ba- 
dan zekarne, vəgərə, je man baetiııə, la wedəre zt dısa da ke- 
ojazda danavisə. xarzıje wə hərkə teııə wara. ze vəgəıran. əw 
najeııə sər wə şerr, əw tenə wedəre za xwəra çərde u çurde ba- 
kan.

Wedəre məllə keqaz dbbə, dadə wana, əwana la wedəre wi 
dakyzan. ysa zi əmare məllə kyta dabə.

Wedəre Kərr K,yltk dacan dərdakəvan demstana, şəş roza 
demstauara daran, roza həfta çyhyrre za dəve həspa dərdaxau u 
dacan.

Ee\a rasti karəkə xəzala ten bər wän radabə. Kjlak la xve 
dəre dadə sər, se roz, se şəva dadə pəj xəzale dagarə u la we-
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<dəre həti Kərr xylamava dbgbhizbne, Kjlsk е»ы dadbdə, xəzale 
şərze dbkə, post dbkə., lb wedəre xwəra goşt drpezbn.

Wəxtəke K,ylbk db're: — Əz wəstja mə, əze razem. Kərr, bb
ra, hiv.ja xylamava nəhelə, «äve təji lb həspa bə, bbra həsp ave 
golagənia nəxyn-

Xylam zi xəwra dbCbn, dbminə təne Kərr. Kərr zi xxvəra 
goşt dbpezə, goşte wi dbpbzə, goşt xaımne şunda, əw zi çi bb çi 
xəwra dbcə.

Həspe wana təwla dbqətinnn, dbCbn ave goləgənia dbxyn, 
■təng u quşa dbqətınnn.

—Əvana wəxtəki pe dbhəsbn, en bsnerrbn, Sosbke, wajə, db 
nava ava goləgənida, lbnge xwə zb həv кыыт» səkbni.jə; zbk le 
wərbmijə. Əvana radbvbiı poşidə disa bb re dbkəvbn. Keva rasti 
şuvəke ten; şuvəkə həri ten. Wedəre Kylak dbvezə:

—Əze Sosbke bavezbm nava şuve, hərke xylia za zb bbn lbn
ge we dərk t. bbzbubə» t-bşt pe nə hatijə, le dərnəkət, bbzanbə, 
ave zb Sosbke gbrtijə>

Əva caxe Sosbke davezə nava şuve, dnnerə, xylia zabbnlbn- 
ge Sosbke dərnaje. Dbvezə: —Sosrkə wəstjajə, zrar nakə.

Əvana dbCbn. dbgbhizbnə wəlate kyre Иәзе Dude, lb wedə
re dbsəkbiibn, Kylbk radbbə, zorda bərzer dbbə. sar kanije dbne- 
гә, vajə, Beçanə dəste xyldməkidanə. tinə bbkbşandnn ave db- 
de, əva dbcə, dı-kəvə paşı.ja karreze: ave zorda şely dbkə. Be- 
çan ave naxwə; lbnge xwə lb Ğrde db>’ə; viali, wiali dbperə. ( 
KyB>k hedıkava zb karreze dərte. dbvezə x>lim:

— Bəlki Beçan bb dəsti tə ave naxwə, ty bbdə mbn, əz av-
dnm.

Wedəre Beçane zs dəste xylim dbgbrə; mbləki wi dbşkenə, 
dranəki wi zi nətkeda dbkytə. Dbvezə-’—Hərə, bezə öli ömər ün
qa qəvvata wi һәјә, bbra be əm şərrkbn, səva paşe nəveznn kyre 
Sbleuıin dbzingava hatbn u dbzingava Һыһп, dərbazbun cun, We
dəre xylam dbcə, dbvezə kyre Məsje Dudi:—Hal u həwal ha 
bujə.

Kyre Həsje Dudi dbvezbn:—Zrar nakə, xarzije məjə, hatjə> 
bbra Beçaue zi bbvə.

Sbvətbre K;lak disa dbcə pəz dəware wan talan "dbkə tinə> 
disa ysa tinə səre şbvan, gavane wan zi, şbvan, gavane wanra 
dbvezə. Ldi xirəta Wana kyre Həse Dudi qəbul nakə, snve radb-
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fə.’ ƏSkər ğbr'edidbn, dbcbn. Əwana dbvezbn:—Əme hərtn, bfc 
nerbn, caxe mə şərr кы, hərkə Kylak se çara hat zb шә dərbaz: 
bu, bbzanbə, əw bb nave şerr hat,jə, le hərkə zb mə dərbaz nə
və, bbzanbə, disa xirəta wi tdnibl пәкы» zb mə dərbəz nəbu» 
xale xwə pepəs пәкы- Caxe əv sbve şərr dbkbn» Kylbk çarəke 
Zb wan dərbaz dbbə. Əwan dbven:—Çahblə, zrar nakə, həra çarə- 
kə dnne zi be, mə dərbaz dbbə, jan na.

Çara dyda dbha Sosbk iÇyIbk dbrəvinə u çara sbsja, caxe 
K,ylbk dbcə, ava goləgənıa zl Sosbke gbrtjə, lnnge Sosbke dbkə- 
və kolmişkəkə mbşka; Sosbk çi bb çi dbsənə u hər şəş xal bb 
həvra le dbxbn, le xale -eıık dbvezə:—Nəbəq wə leda, nəky Sosbk 
səkbiıi bu, əwi əm pepəsnəkı,n>n, le çarkə dnne, əvana dbvezbn: 
—Na xer, Sosbk səkbnijə, nəky əwi əm pepəs nədbkbi’bn u wi wəx- 
ti bb zərgara. kəzəva K,ylbk prtək-pbrtbk dərdbk'əvə, dbkəvə ва- 
va sapoka ('cəkmay wi. Əvana, hər həft xal dbrəvbn. Kərr dbdƏ' 
kər wana, cara dbkyzə, sbse zi xəlas dbbbn u əva te Kylbk hbi 
dbdə tinə. ■»

Tinə lb bər sija darəkə bij datinə. Kyltk dbvezə:
—Həj winə, həj wınə,
Bəra ty Sosbke lb bər -edve ткп bbbəzinə,
Həsrəta Sosbke zb dble mbn dərinə,
Wəxte Kərr Soske dbbəzinə,
КуКк sur zb bər xwə dbkbşinə,
Hər car qbce Sosbke bb bəvra dbfkrinə.
Paşe dbvezə:—Kərr, əz tjmə, sapoka твп bbkşinə, һвпәкә 

av zb mbnra teda binə.
Caxe əv səpoke zb lbnge KyKk dbkbşinə, dbvə bər ave, ca

xe ave db sapoke wərdbdə, av retbnera. kəzəva Kylbk pera-pe- 
та divinə; ave zb KyKkra tinə, Kyihk wəxte ave daxwə, paşn 
bre xwəra wəjset dbkə, dbbezə:—Caxe hun bər bb mal dbcan, 
məjte mbn teuə hyndyrre qyt,ike u dəste mbn hyndyrre qytjjera 
dərxinbn, hekəke sor kbn, bbdsn dəste man, caxe Wərda de db- 
vinə. bbra bezə:— „Əre wələ, dbnja wa hatijə, we wa zi hərə". 
Le wəki hun ysa nəkbn, Wərda de je hers bbvə, wə hbnbka bb- 
kyzə.

Caxe Kyltk wan wəjseta dbkə, çi bb çi wəfat dbkə. Duwə- 
fatkbrna Ky Kkra, şəwat he Kərr hbltinə* Kərr Beçana öii ömər



■sjar dbbə, pəj hərse xale dbne zi dbkəvə tı dbcə hər sek a db nə- 
waləkeda dbvınə, dbnerə wəki wan apmıçə avitşnə sər xwə, гд- 
zanə, le dbdə dyda dbkyzə, jəki zi nible wi dbşkenə, t,u dı»ke, 
sər nıaleda vədbgərinə, dbve:—Hərə, əv zi bo xatm-e dja ııibn, 
•səva xəlq dja mbnra nəvezə: „be xaje, be xydane". Wi təhəri 
Kərr disa ştında vədbgərrə sər çbnjaze FÇylbk. Zb Kylbkra sando- 
•qəke ce dbkə, Ky^k dbkə hyndyrre sandoqe; dəste Kylbk teda 
də'dbxə, dəstəki wi peda dərdbxə, heke sor dbkə, dbkə kəfa dəs
te wi, dbdə sər dəva peşije. xwə zi lb Beçaııe sjar dbbə, peşja 
-dəva dbcə, dəva zi təvi rəş dbkə u wəxtəki dscə nezıngi wəlate 
xwə dbvə.

Wərdək хапып peş wanva te, dbnerə wəki dəvə rəş kbri- 
nə> lb weja djan dnvə, wəki Kylbki bb hers bu, cb qəwmijə, lb 
:səre Kyltk qəwmijə.

Caxe Wərdək; xanbm te, zb Kərr pbrsa Kyltk dbkə.
Kərr dbvezə:—Kylbki saxə, wajə. paşja dəva te, bona we 

jəke ysa dbvezə, xvəki hersa Wərdək хапыпе ranəbə.
Wərdək xanbm wəxtəki dbnerə İs sər dəva paşije dbbinə, 

wəki Kjvlbk тпгјә, məjte wi vajə sər dəve. Caxe Wərdək xanbm 
heke dəstda dbvinə, dbvezə:—Rastə zi, dsnja wa hatjə, we wa 
zi hərə.“ Bdi Wərdək хапып hers n,abə. Əwana lb dər male db- 
•səkbnbn, həra telin çi nakbn.

Kərr vədbgərrə dər mala öli ömər, wəki Rərişane binə, 
wəki wana həla he тыппа Kylbk nəbblıistjə. Əwa zi, qə äjni 
xwə dərnaxerə, wedəre öli öməra pe dı.həsə, wəki Kylbk hatijə 
kyştbne u lb wedəre dbvezə, dbve: —Na, mbn qiza xwə dajə me- 
rəki, nədajə dy mera, dbxwəzə wəki Rərişane nəde-

Wedəre xylam radbvbn, dbvezmı:—Cawa ty Rərişane nadi; 
Ejlbk тыјә, jere Kərrə, jane ty nadi, əme həta sbvə vi wəxti 
aşe həware lb sər səre tə bbgərinbn, diwapa tə bbkbn-

Wedəre Rərişane ze dbstinbn; həta уыа*

Got Тјетые Sadbq Şəmoji, 15 sali, şagbrte Tex. pedagogijejə 
kyrmança. Mala wan,a lb nəhja Qəmərluje, gynde Həbblkəndeda 
dbminə, kocərbn-
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^eməre Sadbqra təvaji got Mysejne Abməd zi, əw zi bb wira 
dbxunə, mala wana 1б alije .Naxcewane, gynde Sərəştujeda 
dbiııinə; əw zi косәгыг-

Nbvisiıı: Н. Çbndi u Zəjnəva Ibo.



39. K.YLBK KƏRRO

Sblevine mblan dbrəvinə xyşke öli Swane kiki. Sblevine шв* 
lan zb çmıse xwə dbbə mərbvəki gyndi. һәгпа dbbə mərbvəki 6git 
bb nav mblan. Xyşke öli Swane kiki, xvəki dbrəvinə, hər cər ça- 
ran öli Swane kiki te sər şərr, cy -cara pe nakə.

Sblevin dbbə dy kyrr. nave kyre məznn Kylbkə, je pb«uk 
Kərro.

Kərro K,şlbk dbghənə bist u jək sala; Sblevin damrət, db- 
hərt bər rəmte.

K,ylbk həz zb kb-ea Məhməd bəge mbli Pərişan dbkət. Salək 
sər dbborə, cy -earə pe nakə K,vlbk radbbə Bbqdong dbşinə ma
la Məhməd bəge mbli.

Bbqdong, dəlıərə mala bag, zen dbdə, bəg runbştıjə sər do- 
şəka kuşuırkije. qəlıına drez db destə, ıibqa-nbqa dbkşinə, pije 
xwə davezə nav deri, dəste xwə dbdə siııge xwə, dəste rastesələva 
dbdə bəg. Bəg sələv hbldbgbrə*

Dbbezə:—Bbqdong, də kərəmkə rııııi, -eəve mbn.
Bbqd. ng dəng nakə. Mezə dbkə, cbka cawa qbsa bbkə bo

mir.
Mir dbbezə:—Bbqdo, ty cnma mezə dbki, ty -eəve mbni, əz 

gələki hbz tə dbkbm, cb nav dble təda һәјә zb mbiıra bez.
Dbbezə: —Məhməd bəıje mbli, əz hatbmə ba tə, rbçake, an 

ve ty səre mbn bbbı.rri, an ve xəbəre mbn we betə Çbh.
— Də bezə, Bbqdong, Mir dbbezə-
—Сыпа lb navka xwə dbdi- D,.bezə:
—Ty zani, əz xəbəre tə lb örde nadbm.
Bbqdong ıadbbə sər pi, dəste xwə davezə dəste mir:—Əz 

xylame vi dəsti mə. Mire mı.n, tə xəbəre. xwə dan. həma zb xə
bəre xwə paş nəkəvi. Əz xylame mir, əz hatbmə bər xəbəran, bər



xəbəre Pərişane, əz rı>ça dbkbm, wəki ty xəbəre xwə bbdi, Pər\" 
şane bbdi Kylbk. Kyltk ögitə. к)ге Ğgitan, bblbndja mə mblanə. 
Xənime mere kikan. Bave wau rəvandə xyşka miıe kikan; ösle 
xwə rəjatə. hama K,vlbk Kərro, nəvije miraubn. Əz rbça dbkbm 
ty binə Pərişane bbdə Kylnk. 5

— Bbojdong, mir dbbezə, ty rabə hərə lb diwanxan,?, dy sə- 
həta şıında wərə çəm nibn, əze çaba tə bbdbm.

Wi caxi wəki mir u Bbqdong xəbərdan. Pərişan bər 
dəri gyhdari dbkbr. Pərişan zb həvale xwə kbeəke dbşinə ba Ку~ 
lbk: xəbar dbdə ba Kjlbk-

Dy se səbət təmam dbbə, Bboydong te zor, ba mir.
—Əz hatbm, mire mbn, mire mıran, rəhm—k,ərəme xwə te- 

kə bər mbn.
— Bbqdong, əz kbea xwə dbdbm Kylbk bb vi qəwli, Kylbk 

wəki hərə Beçane öli Swane kiki zb mbnra binə, əv jək. Т̂ ахып, 
tbvdarəke qəhwe fıııçana fərturi teda, dəve pesirrəş, əw hərse zb 
mbnra binə- Qələne Pəri.şane əvə. Əz Pərişaue bbdamə wi, Kylbk.

Bbojdong dbbezə:—Mir, əv tbşt nabə, wəki bbbə zi şərre 
xal y xarzan, şərrəki gaiəki granə, şərre həft kyre ötj Swane 
kiki, şərre äşire öıi Swane kıki, şərrəki granə, КуКк Kərro sər 
te dərnaxbn, ty wərə xəbəre mbn bbkə, zb vı qələni, wəki ty dir 
xwəzi dəst ze bbkşinə.

Mir bb səre xwə sond xar: —Qələna Pərişane əvə, Kylbk 
nəbə, ke dbbə zb mbnra binə, əze Pərişane bbdi mə zb wira.

Bbqdong çab xatbra dbbezə. Mir radbbə, zb bər əmlbxa mir 
dərdbkəvə, dbcbtə mala K,ylbk.

Dja Kylbk gazi dbkə: — Hbojdong, də wərə zb mbnra qbsə 
bbkə, cbka tə cb çabəki xere zb mbnra ani.

—Səlbije, xyşka öli Swane kiki, Bbqdo zera dbbezə, çaba 
mə ani, əw knfş dbkə, lb dəşta Bərrije, dəve -еәше Çbzir u Eo* 
tan*

Səlbi dbbezə:—Wəj hərdy edve mnn kora bə, nabə. əw kucke 
kyre kucbka zb hərdy etimed mbndbxwəzə həspe braje mbn Beçan.

— Na. təne Beçan naxwəzə, Bboıdo dbbəzə, dbxw-zə t^yna 
tytarəke qəhwe fınçana təıfuri t.eda« Dnxwəzə dəvəboşinge pe- 
sirrəş. Əwə qələue Pərişane. We Kylbk bndə, Pərişan zb xw?,ra 
binə.

Səlbi radbbə, dbcbtə lb bal mir.
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—Mir, ty dnxwəzi hərdy etime mtn dəst mbn dərini, əz* 
şira nehi'bz bbkşinbm, ty mir nəbə, cb dbbə, səre tə zb çblı db- 
fbiTinbm, ty həft sala тәШәгы bbki. Pərişan buka muıə, zbna 
K,ylbke Sblevi.

Mir çab dbdə:—Zb male dərkəvə, hərə, qələne Pərişane nə 
hnndbk əvə, we binə Pərişane zb xwəra bbvə, nəjnə, ke binə, 
Pərişan zb xwəra dbbə.

Səlbi radbbə, tetə mal. Kjlbk gazi Kərre bara dbkə: t;əta- 
ruka xwə dbbinbn. Bboydo zen dbdə, wəki we Kylbk Kərro, hər
dy һыа we Һәгбп. Gazi Dəlubaşe rome dbkə: tətaruka xwə db- 
binbn, tenə mal, lb bal Səlbi.

— Də, dade, bb səre təkbm, əm hərdy һыа Kylbk Kərronə, 
з т  gəl həv we һәптә qəbbre.

Səlbi wəki zen dbdə, cy -earə nabə, we hərnn, gazi dbkə 
Kylbk, Kərro, dbbezə: —Kyltk, kyre mmı, çthe ciman həspe xwə 
bərdaji nəhelbn. Kaııije .gəni həspe xwə avnədbn, wəki kanije gə
ni kbhelbn av nəxyn, bər düşmana çbhe xwə ranəzen, wəki htm 
dbgehenə dəve -eəmə, zb -eəme weda, obe braje mbnə. Oba waıı, 
obəkə məzbnə; eləkə granə* Oba öli Swane kiki, obəkə məznnə, 
panzdəh çan bərda knşanə u bbrrinə: psşta obe qəhwəxanajə; ca- 
dbrəke şin teda peşikaran, çəzbve qəhwan sər agbre şəv u roz 
dbkəlbn; tebsia fiııçana fərfuri zerə, finçana fərfuri teda. Caxe 
woke öli Swane kiki teda qəhwe vədnxwə, wi caxi finçana fər
furi dərdbkəvə zb qəhwəxane.jə, dərdbkəvə teşta miran, jək zi 
dərdbkəvə fravine- Caxe wəki öli Swane kılci, braje mbn, qəhvə 
vədyxwə, wi caxi Peçan dbbnnə sər av. Beçane öli Swane kiki, 
kyre man, həspəkə gələk həjfə, gyhe we db kyrrə, saqr'je we 
kewrişkınə, sbme we db kodə, nişana Beçana öli Swane kiki əva- 
jə Bər dəre öli Swane kiki məjdanək məzbnə; nav majdaneda 
runbştijə dəvəboşe pesirrəş teda- Caxe woki ty dbci, kyre mbn, 
bənda Çi.zire, darəke nişan lb vı rəxi lexbstbnə, jək weda, həs
pe xwə qıqac le nəxi, lb ave, zb nişana, nişane lexə; dərbaz bə 
ave weda. Əva həmi nişane reja öli Swane kiki.

Sjar dbbə Kylsk Kərro, Bəopiong, Dəlubaşije rome. Kylbk 
dəst avitə dəste dja xwə:—Dade, şire xwə lb mbn həlalkə, əze 
hərmə bər bbraje tə şeir; əwan zi ögitbn, bgite bwıe Bərrijenəı 
bqlki tbştək lb mbn qəwmı, şire xwə lb mbn həlalkə.
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Kyltk dbkəvbtə peşije, həspe xwə dazo, dbgbhənə dəşta 
Həmdanan- Şəve bəre Bbqdong dbbə nobətcije həspa, şəve 
dbne dazon dbgəhənə ware Хапыпап, Dəlubaşe rome dbbə no
bətcije həspan. Şəve se dbgbhənə merga Qəro. Merga Qəro ware 
kani gənianə, lb wedəre Kylbk dbtbrsə. Kylbk dbbbtə nobetcije 
həspan. Gotbna dja wi tetə bire. şəve peııçan dadbkəvnnə IbBər- 
rbje, dəve merga Qylbagan, Bəoıdong disa dbbə nobətcije həspan. 
Şəve şəşe dadbkəvbiıə merga Gəvzanan, lb wedəre disa K,.\lbk db
bə nobətcije həspan, həta nive şəve, nive şəve xəwa Kylbk dbbə; 
Kjlbk gazi Kərro dbkə:—Kərro. bbra. də wərə, bbsəkbnə nobbte, 
əz hbnəkı razem.

Caxe K,ylbk radbze, bər şəbəqe xəwe Kərro dbbə. Kərro zi 
radbze- Sosbka malxbrab dbcbtə sər kanigani, həqa ava kani gəni 
vədbxwə, bazbənded we dbqətə, meşan bərəv dbbbnə sər, nav 
ciman, nolani gameşəki dbwə-də.

Caxe wəki şəvəq davezə, ron dbbə, KyKk səre xwə radb- 
kə, zen dbdə, c.b, Sose wəstjajə, nolani gameşe təzə zb kotane 
bərdbiı; meşan avetanə sər; səre xwə кыјә nav lbiıge xwə, baz- 
bənd u kolane we həmi qətjanə, gazi dbkə:—Kərro, tə Cbma bra- 
je xwə kyşt?

Kərro radbbə sər xwə:—Wəj brajo, сб lb təqəwmijə?
—Kərro, -eəve tə korə bə, wəki gotbna dja mə bə, tə bb 

dəste xwə kyştjə braje xwə. KyKk, həre malxnrabo, zendə hale 
Sosbke.

Şəvəq davezə, Kjylbk radbbə həsp sjaı* dbbə, dazo səre gbre, 
lb səre gare təmaşə dbkə, lb dəşta Bərrije zen dbdə, dbbinə wo- 
ki rejawana hnndbk majə, gbhiştbiıə. Dbzvbrrə, te ba həvalan.

Dbbezə tbojdong: —Машо, ty lb vi çbhı gələk hati cuji, də 
wərə sjar bə, əme hərnn səre gbre, zen dan, qərətulkə məzbn 
diar dbkə, nolani bazare Mələbe- Nəbə, əv koned Qli Swane ki- 
kinə, koned xale шһпһп?

— Bəle, bəle, koned xale tənə. КуКк woki əw gbr ty ra- 
bııji, sər wəstijaji, zb vi gbri, bave tə rəhməti kewrişkək dəre- 
xbst, mbhina kolə azotə sər; kewrişk zb ərde hblani, avitə sərzin 
ani. Əz wi caxi bist u dysalı bum, gəl bave tə. Əw gbr §jnənər 
nave wi gbre, gbre K' wrişkanə-

—Kyre шһп, we roze, mə nivəka ,şəve avetə sər oba öli 
Swane kiki- Əz üum, bave tə u Dəlu qardaş. Mə dja tə zn obe
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dərexbst, шә rəvand. Əz wi caxi bistudysali bum. uuha həftepenç- 
sali mə. də zb xwəra həsabkə. K,ylbk ty zi əgiti, iro, əze hyny- 
ге tə ҺбЫдып.

Kylbk Kərro həyra swar dbbbn, Bəqdong. Dəlubaşije ıome 
dbhelun, zb €әше Erədə, əwan dərbaz dbbbn, zb еәше weda, hər 
dy bran*

K,ylbk zen dbdə, həspəke zəjf, dəste zəlaməkeda weda ani 
nav «әш. Kərro gazi кы:—Lo, lo, lo, bərgire weda bə, həspe 
mə xəı ab bbn.

—Lro, siaro. ty zen dbdi həspe, xwə, həspe tə bərgirə, əva 
Beçanə, Beçaııa Əli Swaııe kıki, ysa nəbezə, dəve tə we xar bə.

Kərro dbzvbrrə, şbmaqək lb dəve gədə dbxə, Bbleçane гө 
dbstinə. dbbə çəm Buqdong, Dəlibaşije rome, dbzvbrrə paş.

Kylbk dbCbtə bər kon. dərbaz dbbə, bəı- qəhwəxane zen 
dbdə. l,ebsih dəste peşikaran fınçana zerrin teda qəhwe dbbə bo. 
mır.

Zb dest dbstinə, dbkətə xyrçeda, dbzvbrrə. zen dbdə, Кәг- 
re һыа gbhistjə ba dəvəboşian-

Jək zb ele gazi dbkə:—Lo. lo, sjaro, vurda wərə, dəvəbo- 
şi zb xəw nədərinə, bula raze.

Nasnakbn, kenə. ke ııinə. Hərdy һыап dbdbnə bər xwə də
ve pesirrəş, dbdbiıə bər xwə dbbbn- Həwar dbkəvətə nav ele* 
Jək te dbbezətə: —6li Swane kiki, Beçan cıı.

Pi.şəkar te dbbezə: —öli Swane kiki, sinjan zerr n finçana 
fərfuri cu.

Dəvəci te dbbezə:—Dəvəboşinge pesirrəş cu.
Dəfa həware duqvtbn, cuqa əgit u kahele kikan həjə, həmi 

bərəv dbbbn. Həft kyre öli Swane kiki. swar dbbbn, peşije db- 
kəvbn, dbcbnə pe talana, dbcı.nə merga Gəvzanan, gəbənə talana*

Nuha Bbqdong, ve çare dəst avet kblamau.
To, şərr dakəti merga Gəvzan toj 
Peşja el kətjə həft braje, kyıvd xalanə:
Wi, wi bəj wi, wi.
Çbled kyred xale jək rəngijə toj,
Həsped wanə Ğrəbinə toj,
Rbmed wanə Mbsbi iııə toj,
Səre гыпап nbberbzinə toj,



Gypka səre гыпап Bəoıdadinp,
Həj wi. wi, həj wi, wi- 
Toj, həft һыа zi jek hatinə toj.
Əgale səre \yanə örəbınə to.jj
Şir mərtale dəste wana nbhrezbn Hələbinə,
Həj wi, wi, bəj wi. wi

Əw bəmi Bbojdoug dbkət. həta əwana şərr dbkbn. Gotbna 
Bbojdong əwə, wəki xal u xarz həv nas bbkbiı, tnştək ze dərup- 
!k.əvə.

Dbbezə: —
K,ylbk tıəft һыапә, zb dai bavək həft kortinə toj»
Səred гвте xwə garbsan örde hbltııibn toj.
Nav şərrada kaputa Mbsri lb mblau dbləfinə,
Həj wı, wi. həj wı, wi.
Toj, əw həft kyre öli Swane kikinə toj,
Вые məzbiı dərkəti bər qəbanə toj.
Şərre xal u xarzan dakəti raerga Gəvzanan,
Həj wi, wi, həj wi, wi.
BbopLng gazi dbkə, kyre Əli Swane kiki, çəldəci xar-

zed wənə toj,
Talaned wə qə'əne Pərişanə,
Kylbk Kərro, xarze öli Swane kikinə,
Həj wi, wi, həj wi, wi.
Xal dbbezbn:
— Тјој talane öli Swane kiki kəs пәһыјә toj.
Beçan. linçana fərfuıi, dəvə boşinge pesirəş qələne

Pərışane nabə,
Həj wi, wi. həj wi, wi,
Toj şeran dərkətbn. lb məjdane toj,
Kapute lb mblan dbləfinə t°j.
Şərre xal ıı xarzan şərrəki granə,
Həj wi, wi, həj, wi, wi.
Toj, dbçbviııə. dbçbvinə toj,
K,vlbke Sblevinə toj,
Kapute lb Mbsre lb mblan dbləfinə toj,
Rbiıirtke nəzəri sware bozə
Cacan da, səre sjare boze cacan dbfcrrinə,
Həj wi. wi. həj wi, wi.
Toj dbçbvinə, dbçbvinə toj,
K,ylbke Sblevinə toj,



Kapute Mbsri 1б mblan dbləfinə toj,
Еыпәке nəzəri lb sware boze cacan dabu sər pnşta

bozan hərdy braa dbfbfrinə#
Həj wi, wi, həj wi, wi.
Toj dbçbvinə, dbçbvinə toj<
Kylbke Sblevinə toj»
Выпәке nəzəri lb sware boze 
Cacan dbdə. sərpbşta boze 
Can dbfbrrinə hərse kyrxalan,
Həj wi, wi» həj wı. wi.
Caxe woki braje саге woki dərdbkəvə, məjdane, K̂ ylbk da- 

eotə sər, hərdy sər həv rbmed zarav dbhəziıibn, wi caxi Sose- 
ave goləgəııia xarijə, radbze. kyrxal гмпәке 1в nav pbşta K,ylbk 
dbxə. Kylbk dbbbtə bbrındar. X.,ne Kylbk tn z i dbbə nav ÇBzme- 
Ə’rzyrvme.

Kərro dehna xwə dbdə, dbbinə K̂ ylbk hatə kyşfbh» həäpe- 
kwə ttzi dbkə, mina agbran tetə lb məjdane.

Kərro dbçbvinə, dbybvibə toj,
Kərre Sblevinə toj,
Kaputa Mbsre lb mblan dbləfinə toj,
Rbina nəzəri lb swaıe boze cacan dabu,
Sər boze cacan dbfbrrinə,
Car kyre dbxalenə,
Həj wi, wi, həj wi. wi.

Kərro dbçbvinə. dbçbvinə toj,
Kaputa Mbsre lb mblan dbləfinə toj,
Kərre Sblevinə toj,
Еыпа nəzəri lb sware boze,
Cacan dabu, sər pssta boze,
Cacan dbfbriııə hər penç kyred xalenə,
Həj wi. wi, həj wi, wı»
Kyred xal zeıı da, wəki hər penç һыап hatnn kyştbn, əwa- 

najbəna dbdbn, Kərro çnnaze К,У̂ к zb ortəlexe radbkə, məjdane- 
dərdbkəvə.



Bnoıdone pirəmertnj,
Dhçbvınə, dbçbvinə toj,
Bbqdong dbçbvinə t,oj,
Kajmta Mbsıe lb malan dbləfinə toj,
Кыпәк nə əri ]б sware boze cacan dbdə, 
səre boze cacan dbfbrrinə hər şəş braje xalenə,
Həj wi, wı, kəj \vi, wi.
Məjdane dərdbkəvə Dblııbaşe rome toj,
Libçbviııə, dbçbvinə toj,
Dəlııbaşe ronıe dbçbvinə toj.
Kaputa Mbsre lb niblaıı dbləfinə toj,
Кыиа nəzəri lb sware boze < acan dbdə,
Səre boze cacan dbfbrmə bər həft kyre xalenə,
Həj wi, wi, həj wi, xvı.

Kərro dərdbkəvə nmjdane, dtbezə: —Gəli zalbman, 6g:ted 
tnme Pəırije, xydaııed həsped ərəbi kabel, ki zb wə dbxxvəzə bb- 
la məjdane dərkəvə. Zen dbdə kəsək lb alije xvida məıdane naje* 
Kərro gazi dbkə:—Kyred xəlqe be banım, ty çara sər çəndəke 
xwə s5i ııajen, həft kynala ек məjdane ıanakım. Çblava həspe 
xxvə dbdə, dbzvbrrə, çbiıjaze Kylbk radbkə. dat,inə lb sər pbşta 
Beçane; t l̂an u tolane xala dbdə bər xwə, bəre xwə dbdə male.

Pərişan radbbə sər banə t°j>
Dabıı bər eəve xwə durbinə toj,
—Daje, rəbəne, dıtbna, mrn diti,
Çbiıjaze Kyb.k sər pbşta Bcçane,
W e  z e l a  t i n i m ,

Həj wi, wi, həj wi, wi.
■—Toj, əze rəbəne be xwəji, bexydan, toj,
Eb də-te шы! fblbti çəgər u çanə toj,
Kylbk ögite mbnə toj,
Paş Kylbke Sıdevi əz şunakbm cy Ğvdanə u miranə, 
Həj wi, wi, həj wi, wi,

— Həre, de dbbezə, Məhməd bəge mbli,
Be dın, be imano toj,
Eb dəst mbiı co et.ime man toj,
Hər həft kyre һыаје man zb mire kikan,



Əz rəbəne,
Həj wi* wi, həj wi, wi.

Caxe woki əva dəvəboşingə te bər dəri, çbnjaze Kjlbk zb 
sər pbşta Beçane datinbn malə.

dşiran bərəv həv dbbı.n; рв-euk, zary bərəv dbbbn; şin u 
gbri dbkəvə lb nav gynd.

Lb wedəre dja Kylbk radbbə, dəst davezə şirə, dbCbtə bər 
dəro Məbməd bəge nibli. Dbsəkbnə, dbbezə:—Olo, peşıkaro, Məb- 
məd bəg lb dıwanvanejə, jan lb ode.jə.

Dbbezə: —Lb ode razajə. xəwa rnira dbkşinə.
Dja IÇylbk dbCbtə lıyndyr, dəng dbda, Məbməd bəge mbli 

radbbə sər xwə, həta rabııne, Wərdək le dbxə, dbkyzə.
Dia Pərişane lb wbrda te, dbbezə: —Həre, kb-ee, kb-ea tərə- 

se, tərəs babe, tə сыпа mire rairan 1һ nav bəııde, kyşt. Qəwle 
mə qəwlə. Kjylbk katijə kyştbn, Pərişan zb mal dərnabi.

Dja Kylbk gazi dbkə:-Kı>ea tərəse. tərəs babe, nave К,у- 
lbk dərkətijə* dgit Kərrə, ty lb bər xblas nabi.

Də nibn qələne Pərişane anıjə, Cj xəbəran lb ortalbxe nabə, 
əze qələne Pərişane bhdbin. Pərişane zb xwəra bbbbm. Pərişaq 
bnka mnnə, Kylbk ııəbə, Kərro hazbrə.

Dbbezə, dəste Pərişane dbgbrə, zb mal dərtinə, tinə sər 
Çbnjaze Kylbk:

—Də vvarə kb-ea mnn, də wərə, də wəra Kylbke xwə bbbi- 
nə, hərdy -cəve тви rnzijan, əz rnamə be gyman.

Pərişan dəma çbnjaze Kylbk dbbinə, aıjbl zb seri dbcə, xwə 
davezə sər çbnjaze Kylbk, şin gbri dbkəvə nav ele, idi xwəde 
hbzkə. El. əşirət, nav je bəge bu» həma el, öşırət zb Kylbk hbz- 
dbkbrnn- Dbminə bəta sybe.

Sbbe zu dja Kylbk radbbə. gazi ele dbkə, dbbezə:—Zb mı.n- 
га dy tabute zb dara, dare bije cekbn. jək tabuta Kylbke mbn, 
jək tabuta Məbməd bəge nibli.

Hərdy tabutan ce dbkı n, tabııtək dnbbnə mala Məbməd bə
ge mbli datinbn. Məbməd bəge datinbn nav.

Səıv rre ei.dşırət təmanı bərəv dbbə, şin gbrikə be mbkan 
dbkəvə nav wanda.

Çbnjaze Kylbk zi datinbn nav tabute, zb ərde radbkbn. qəs- 
ta zijarəte dbkbn,
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Dja Kjhk posijək гә? davezə sər səre Pərişane, tinə çəm 
'hərdy tabutan« hərdy gəl həv daban zijarəte. Dja Î ylak gazi da- 
kə.‘—Pərişan, rabə sər шз; K.y'ak co, Kərro 1б bər bina məjəj 
ty buka mani, ty za nav mala man dərnakəvi.

Xlale Pərişane dagarə, tinə mal. Həft sal dərbaz daban, pə) 
bəft salan, däwata Kərro u Pərişane dakan-

Əwana dagabenə mraze ıwə( əm zi batan maraze xwə.

Gotijə Vartan Vartanjan* Vartan əhəlije gynde Karre büjə» 
alije Xoşabe, naha la JerevaDeda daminə; ba xwə nivxwəndijə,. 
ba zamane kyrmançi gələk sərbatija, kalama u mətəloka, bak,- 
jata zanə*

Navisi: И. Çanda



20. KƏRR Y K.YLBK

"Wəxtəke ela Əməre Gese qəwxəkə gran datinə» • 
Ela Әшәге Gese bəmu top davbn,
Bona xwəstbna Pərişan хапыпе*
Əməre Gese finçana qawe ttzi dbkə,
Datinə, dbvezə:
—K,e kb fınçan,a qawe wəlgərinə.
Hərə Beçane zb ela ömər aqa binə,.
Əwe Pərişane təlalija xwəde bbstinə.
Əməre Gese dbve:
—Kəs nəma eleda?
Xvlame wi dbve:
—Feza oba шә kone təzə hati*
Karr y Kyltke һыа manə.
Əməre Gesi xylaməki dbşinə,
Pəj Kərr y Kylbke bara tinə.
Kylbk te, -edv lb qəwxe dbkəvə,
Dbve:—Əv cb bdsə> cb gblıjə?
Kərr dbve— K,ylbk, bbra!
Əva ddwa Pərişan хапыпејә,
K,i finçana qawe wərgərinə,
Hərə Beçane zb ela ömər aoıa binə*
Əwe Pərişane Üəlalja xwəde bbstinə.
Kylbk tap nadə, finçane wəldbgərinə,
Əmər Gese gbhişte* finçane dest bbgarə,
Wəki wərnəgərinə.
КуЫг finçane wərdbgərinə,
Xuna rəş zb bər Wije Əməre Gese dərtinav.
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Ку1вк go:-Ə re Кәгге bbra!
Ввкә u bbləzinə,
Xwə ]'aie konra bbgbhinə;
Тахвта zerin mal dərinə;
Paşe xwə jale təwləxanera bbgbhinə;
Sosbke zb hyndyr bbkbsinə;
Tənga 1в tənga bı.şbdinə;
Səglawin sjar bə,
Xwə ela zerinra bbgbhinə;
Hərcar sjare qəwxe твпга binə,
Rylbk dbve:—Kərro, һыа!
Hərge Wərdəka de dtve:—„Св bujə, св qəwbjpijə?* 
Be. wələ daie, tnşt tyninə,
Ela öməre Gesi ddwatə,
К,у1вк dBxwəzə kefe dərbaz kə.
Kərro һыа dbkə u dbləzinə.
Ki wi, wı wik, wi, wi,
Xwə zb konra dbgbhinə,
Ki wi, wi, wik wi» wi,
ТЈахыпа zerin mal dərtinə,
Ki wi, wi, wik, wi, wi.
Xwə alije təwləxanera dbgbhinə.
Ki wi, wi, wik, wi, wi- 
Sosbke zb hyndyr dbkşinə
Ki wi, wi, wik, wi, wi. ,
Tənga 1в tənga dbşbdinə,
Ki wi, wi, wik, wi, wi.
Durra Səglawin dbkşinə 
Ki wi, wi, wik, wi, wi,
Tənga le dbşbdinə,
.Ki wi, wi, wik, wi, wi,
Rbkefəke xwə ela zerinra dbgbhinə 
Ki wi, wi, wik, wi» wi,
Hərcar sjare däwe tinə,
Ki wi, wi, wik, wi, iwi:
Wərdəka de dnve;
—Kərro, lawo, cb bujə, св cfəwbmijə?



Kərro dbveze:
—Daje, ela ölije Gesi döwatə,
•ölije Gese dbxwəzə menas u pələwanexwə

bbçerbinə.
Kərr, Kylnke һыа, hərcar sjare däwate ғе

dbkəvbn»
Wərda de dbve:
—Həre, dbve, ölije Gesijo!
Təje jəkə nəce кы,
Təje dy gyre dəvxun,
Bər bb xala, xala vərre кы- 
Wərde disa dbve:
—Kərro, lawo, əz гапып,
Hune hərbn sər xala şerr,
Bbsəkbrıbn, əz navnişane xale wə wəra bpzbm: 

Bər bəft xale wə trakcinə»
Həspe bbnda bozə xal xalinə,
Navkele wana, паү tdzinə,
Sbme wanə, Sbmkodinə,
Gyhe wanə» gyb qamcinə,
Şbvqəlune dəste wana jək bələbinə.
Sərbke seri jək kodine,
Sərbke wanə jək hoqə tfuna Muşe hbltina,
Roze oqrme, gran nəjara:
Forma gyre bərate qylap-qylap sər mble

həv dbrrəvinbn.
Kyltk dbye:
—Wərde, bəsə wərə mnn tönanə,
Əze bbkbm wəki tıəffc bbra, brak təra səlave

nəşinə»
Wərda de dbve:
-—Kərro, lawo, se qrar hənə,
Əze təra bezbm.
Dbve:
—Gərəke ty bir nəki,
Ja jəke, mbqat-mbqati Sosbke» ave goləgənia bə, 
Sosbk ave goləgənia nəxwə»

-Ja dyda, каге tə pe nəkətijə,



Neeira каге xəzala:
Neeira kare xəzala be wanə.
T̂y çar danəjni qraçi daranə:
Qraçi dara zi be wanə,
Нагы1 xwəde oqra wəra bə.
Əwana cun idi- Wərda de pəj wanra kaqəzəki

xalara daşinə,
Dbtüvİsə: „Gəli bira!
—Xarze wə dik-və fərsənga wə 
Xarze xwə be qədir vərre пәквп“.
Didə məriki, bər bi xala dişinə kaqəze. 
I^yltk epeçə rre dicə, dina xwə dtde 
Dtbə cirpina karəkə xəzala,
Bər pije Sosike banz didə,
K,ylik nəmərdije nakə,
Dtdə sər kara xəzala,
Dtgirə, tinə.
Kərre btra dtve:
—Ку1вк, bıra, nə təma Wərdəka dejə,
Ne-eira kare xəzala be wanə.
Kjltk dtve:
—Kərro, btra, Wərdəka de haz ci həjə,
Kara xəzala məra һвт şivə, һвт töştejə.
Pəj wera qiraçi dara,
Kəvtri cəqmaqa dihewirtn,
Kylik dive:
—Kərro, ty merxasava raze,
Əze qərəwtl bim.
Dtsəkinə stvətire, *
Kərr dtve:
—Kyltke btra, iza ty raze,
Əze qərəwtlvim.
Kyltk radtze,
Şəv dtvə nive şəve,
Kəır radtvə Səglawin dtkişinə,
Bər bi ela ömər aoja, dtləzinə,,
TÇy tişti we raste navinə,



Kərr zi gyrmbkə dəve gyrri lb həv top dbkə,
Cawa talan xwəra tinə,
Həta Кәгг te,
Sosbk sər ava goləgənia quş u bənde xwə dbqətinə. 
Kərr dina xwə dbde SosbK təwləxaııeda tyninə.
Vi ali» wi ali dbləzmə,
Golək hbmbəvi kon bujə,
Xwə sər golera dbgbhinə,
Dina xwə dbde Sosbke ave goləgəma xarijə, 
Wərbmijə,
Quş u tənge xwə qətandijə»
Təng u quşe Sosbke 1б həv tinə,
Gəme lb dəve Sosbke dbxərinə,
Məjdanak. dyda Sosbke deşinə»
Tinə Sosbke təwleda gnredsdiuə.
•Sbvə safi dbvə,
K,»lbk radnvə,
Dina xwə dbde,
Kərre һыа gyrmbkə dəvə aninə,
Dbve: —Kərro, bbra, əv cijə?
Dbve: — Kylnk, bbra, işəv msn lexnstjə.
'Çalan anijə.
Kylbk haz Sosbke u ave goləgənia tyninə»
Ro 1б qarne nivrojə,
Kjlbk Sosbke təwle dbkşinə»
Bər bb ela ömər aoja dbləzinə,
Qələcia sər fezi kona xwə dbhəmlinə;
Şəv dazo bər dəre koni rəşi drəbinə,
Dbcə hyndyre kon,
Dina xwə dbde,
■öli ömər aqa xəwa şirbnda;
Иаг baje dbiıe tyninə,
Şəmdaue dore pəv dbgvheripə,
Patronəke lb sər kəv-ebka dble wi datinə,
Taqama zerin hbldbdə, mal dərtinə-
Kərr dbve:—Gəli merxasa?
Həla bərzer bbnersn,



AgBre kətijə kone öli öməı- aqa dbşəwtinəı 
Kərr äbve:—Gəli merxasa!
RavBB, məçəle bnvinBn,
Өт Һыәувп, taba mə tyninə.
Xdvaüa ttvdarəke rəve dBvinBn;
К,у1вк xwə wanra dbgthinə,
Хахвта zerin orta merxasa dätinə,
Dhve:—Əva peşrəvija BBİeçanejd,
Мвп änijə,
Wi caxi zi ela ömər aojada,
Əw həft ro bu däwat авквгаВ 
Həft roz bu, wəki Beçan avnədä buä>
Be av ma bu,
Xylam BeçaDe tinə ave,
Sər eəme Xamure,
Həma wi caxi К,у1вк pera dərte,
Ку1вк xwə xam dərtinə, 
öseva rre navinə,
Xylam dbve:—Olo sjaro!
Тх dini, jan əvsənəji,
Jan nə zb ela məji,
Tə xwə şaş квпјә,
Reja byhyrr navini?
Ку1вк 1в xylem hivi квгјә,
Xylam byhyrr nişan квгјә,
К,у1вк dərbazi wi bəri ave dtvər 
К,у1вк xwə Kərri datinə,
Вв tblija xylem dBfdminə,
Вәг һв xwə gazi dhkə, tinə,
Xəpəke nava -edva dBxinə,
BBİeçane ze dBstinə,
Ку1вк dBve, dBve:
—Xylam, hərə bezə ömər adıa- 
Be К,у1вк Bnleçan һвг,
Həft roza we Qraçi dara,
KəvBre cəqmaqa bBsəkhnə,
Hivja təvə.



Выа paşe nəvezə:
»K,ylbk Baleçan şəvə dbzi һы“.
Kylbk Bbleçane tinə, '
Xylam dbcə çəm ömər aöja;
Gava xylam ömər aqara.
Vi gbli dbvezə:
—ömər aqa һып Kərrə, һыш gfeaə*
Həma wi caxi kaqəze ky Wərdəke,
Şand bu həft brara,
Te dbgbhizə bbra.
ömər aq a el a xwə dbçbvinə,
Gazi hər həft bbre Wərdəke dfeke, tinə,
Hər həft һыа trakcinə,
Həspe wana boze xal-xalihə,
Navkele wana, navtdzinə»
Sbme wanə, sbmkodınə,
Gyhe wanə, gyh qamcinə,
Şbvqəlııne dəste waııä jək hələbinə, öəftke КеИ

{ək ködiüdv
Sərbke wana jək hoqə ttuna Muşe haitinə.
Roze oqrme gran nəjara,
Forma gyre bərate qylap-qylap sər mble hət dfc-

rəviübli»
Kjlbk dbve:—Wərdəke; bəsə wərə mtn tänähd,
Əze bbkam wəki həft һыа, brak təra səlavd nəcinə» 
Вые məzbn kaqəze Wərdəke dbstiüə,
Gblıja təmam dbfərainə, »
Əw çərde u şəş һыа dbxapınə,
Al iki dbnda dbşinə,
Xwə-xwə bər bb Kylnke xərzia dbcə,
Wəki Kylnke xarzia dbləki şaji»
Bər bb ela ölije Gesia bbşinə.
Вые məzbn dbcə çam Kyltk,
Dbve:—Xarzia, hərə, təra оојг Bä,
Mbne çərd xapandijə,
Aliki dbneda şandijə,
Wəki ty Bbleçane bbvi



Dərsi sərfbnjazi.
Kylbk dnve:
— Xalo, əz nə raetfe şəvədnzja mə,
Wəki əz be şərr u dƏw Bbleçane һвувт, 
Paşe çave hərə ölije Gesira,
We bezə:—K,yh>k şəvədnzi Bnleçan ani.
Xal dbkə u nakə ty bənd К,у1вк naxunə, 
К,у1вк dsve: . ;
—Xalo, kare xwə bnkə,
■Əme şərr һвквп- 
Glü dəve К,у1вк xaleda.
Hər şəş һыа weda fcenə;
Kjlbke һыа trakcijə,
Ki wi, wi, wik, wi. wi,
Pbşt zb xale тәгвп dbstinə,
Xale тәгвп nava zina dBfbrinə»
Ki wi» wi, wik, wi, wi. >
Hər şəş bnre dan xwə K,yh>kra dbghinBn, 
Ki wi, wi, wik, wi, wi- 
КуЈвке һыа dnkə, dnləzinə,
Ki wi, wi, wik, wi, wi,
Wəki pnşte zb hər şəş xala bBstinə,
Ki wi, wi. wik, wi, wi.
Sosnk ərqəkə həri we nave һагвг dbvinə, 
Ki wi. wi, wik, wi. wi,
Sosnk ərqa hərije XBİas nakə, teda dnminə, 
Ki, wi, wi, wik, wi, wi,
Hər şəş bsra trakcinə, *
Ki wi» wi, wik, wi, wi,
Hərəke zərgəke Kyltk dnxinə,
Ki wi, wi, wik, wi, wi.
Kərre bsra dnkə, dBçnrinə,
Ki wi, wi, wik, wi, wi,
Pnşte zb hər şəş xala dbstinə,
Ki wi, wi, wik, wi, wi,
Dy xala naya zina dbfbrinə,
Ki wi, wi, wik, wi, wi. '



Lbkoje mbrtbb dr.kə, dbçbrinə, ‘
Ki wi, wi, wik, wi, wi,
Pbşte гв xale Kərr u Ky^k dbstinə,
Ki wi, wi, wik, wi, wi,
Xaləki wana zb nava zina dbfbrinə,
Ki wi, wi, wik, wi, wi,
Bbojdo dbkə, dbləzinə,
Ki wi, wi, wik, wi, wi,
Pbşte zs xale Kərr y K,ylbk dbstinə»
Ki wi, wi, wik. wi, wi,
Əw zi xaləki nava zina dbfbrinə,
Ki wi, wi, wik, wi, wi»
Merxase sasja dbkə, dbÇbrinə,
Ki wi, wi, wik, wi, wi,
Əw zi xaləki Kyltk nava zina dbfbrinə,
Ki wi, wi, wik, Wİ, wi.
Sbre te sər merxase сагапө,
Ki wi, wi, wik, wi, wi,
Merxase cara zi dbkə, dbləzinə,
Ki wi, wi, wik, wi, wi,
Xale Kərr Kyltk dora Kyltk dbzvbrrinə, 
Ki.wi, wi, wik, wi, wi 
Kyltk dbkə gazi, dbve:
—Kərro, bbra, bəsə,
Koka xala mə qəlinə,
Əwi xali məkyzə,
Выа dble Wərda de zb mə nəminə,
Kərr dbgbrə, əwi xali tinə,
Dbrane wi dbkbşinə, 
önjeda dbkytə,
Bər bb ömər aoja dbşinə. '
Kərr te çəm Kyltk, dbve:
— Kybdt, шы1 nədit, ty merxasi zb tə cebu, 
Sjbve Wərdaka de we bezə:
„Kərri rəvək bu,
Merxasi ja I ŷlsk bu“.
Kylbk dbve:
—Kərro, һвга Sosbke bər швпга bbvə, binə, 
•Өароке zb lbnge bre xwə bbkşinə,



Те wı caxi meranja bre xwə bbvini.
Kərr Sosbke 1б bər Kjlbkra dsvə, tinə:
K,ylbk şur dbk,Bşinə,
Hərcar lange Sosak dbfbrinə,
К,у1вк dhve:
—Kərro, һыа, Sosbke səre reja nəhelƏ,
Bəra qiz u buke ela ömər aqa nəjen §ət

çanjaze Soshke»
Nəvezbn j,Ty св buji,
Wəki sjare sər tə zi merxasvə".
Kərro dbve:—Əre, Kylak, bara!
Свта tə SosBk nəkyşta,
Sosbke 2Б ШБпга nav dənge шбп balbnd bakra, 
К,у1вк dbve:
—Kərro, bəsə, bakə, van xəbəra,
Wərə əze təra bezmn dərd u kyla,
Ty tabutəke һые xwəra cekə,
Çbnjaze һые xwə bı>də sər sərbare dəva peşbnə*_ 
bbzgiııa Bbleçane bavezə zənda bre xwəjə*
Mnləki bnre xwə dərxə dərva gava mble тнп,

hərə bes
Wərdəka de we bezə:
„Dbnja ha dbcə, ha tejə“,
Wi caxi gyne tə te tyninə.
Bezə Wərdəka de parsa rastejə,
Pəj we jəke K,ylbk qyrbana tə bu.
Eərre һыа ba hərcar merxasava,
Xabutəke Kjlbkra ce dbksn,
Kylbk dbkbnə tabute>
Mble wi tabutera dərdbxbn»
Dbzgina Bbleçane davenə zənde,
Kavrarte waııa rre dakəvə,
Wəxtəke əw dbgbhizbn kəWşəne Əlije Grdöl,
Çab dbcə ölije Gesira.
Dbve ölije Gesi:
Kylbke bbra, Bbleçan dbləki şaji ani,
"Wərda de duıbine datinə,' i



Вәг -eäve xwə dbgərrina»
Kavrane merxasa dbYinə*
Mətələmaji dbminə.
Çara dyda durbine datins,
Kavrin dbvinə,
Hə mu tbşti dbföminə- 
Wərda de dbve:
—Həre, ölije Gesio!
Bərä коде tə zb nav konä däjfe,
Куге tə bər dble tə Һв1е,
Мвп zanbu К,у1вк hərə, ela Ğıüəf aöjä, dbli-

itıdt däjd*
Wi caxi ölije Gesi, Wərda de u Pərişan хапыпу 
DbCbuə peşia kavran,
Wərda de bb kblama Kərra tejə şerr,
Dbve:
—Həre, ölije Gesijo!
1?ə niälxbrav bujo,
Mbiı təra nə go,
Eoze oqrme gran u nəjara,
Kərri rəvəkə,
B̂ ylbke pbştvala' bbminə,
Kərre bbrəvə*
Kərr dbve:
—Həre, Wərdəka de!
Bəsə wərə твп tdnanə,
Kərr nə mere rəvejə.
Wərdəka de di sa dbve:
— öli Gesijo, ty eb dbvezi?
Ty gyləke mbn dbkyzi,
Свта bb həvda pomozi?
Kylbk cujə. Kərr Bbleçan təra anijə.
Kərr dbve:—Wərdəka de!
Bəsə wərə, mbn tdnanə,
Hərge te рыза rastije mbn dbpbrsi,
Mbne tə qəlandijə koka branə,
Gava Kərr ve рызе bir tinə,



Wərdəka de həmu ttşta dnfäminə, 
idi zanə kok,a mala bave we hatijə. 
Pərişan хапып dnve:
—Wərdəke, bəsə bnkə gari u şinə,
Hərgə Kylbk cııjə,
Выа Kərre k ra  dəwse xwəş baminə.
Wi caxi Kərr Bnleç.ane dnvə Əlije Gesira, 
Pərişan хапыпе ze dastinə.
Idəffc ro, həft şəva dəf ddwate xwə daknn. 
idi əwə- 
Əw cun xwəra,
Əm zi man xwəra.

Got: Ə’vdoje Şawo, 22 sali, zs nəhja Aqbarane, za gynde 
®ampa kyrmança.

övdo naha b> texnikuma Jervane pedagogije 1б dəi'sxana 
ensjada hin dnbə.

Navisi: Ж. Çandi.



21. KƏRR U KYLBK

Məftməd aqa diwanəkə gran danijə:
Gazi ela drəba» kikan, mnlan, aqan, aqaləran kuijəı 
Finçanəkə qawe kəlbzandijə:
Sər ttli pe-eije Gylişaa хапыпе danijə, 
f{ava we diwanxane gərrandijə,
Kəsək zh wan taqət пәкыЈјә,
Ky finçana zerin һвНпә,
Sər dəv u leve xwə bn şəkrinə- 
TÇəmamja gyndija 1в we səknni,
Gyhdari knrijə kəsəki nav pəz berije nəbunə»
Roza cara berivan сшхә berije,
Kjlbk zb berivana pnrsijə:
— Gəli berivana, св bujə, св qəwmı'jə?
Berivana gotnn:—Ку1вк, mal xnrabo,
Ty nnzani св qəwmijə?
Ape tə Mətiməd :-qa diwanək gran çnvandijə,
Gazi ela drəba, kikan, тв1ап, aqan u aqaləran кыајә, 
Finçapək qawe kəlnzandijə,
Sər tnli pe-eije Gylişan хапвте danijə,
Nava we diwane gərrandijə,
Kəsək zb wan taqət пәквггјә,
Ky finçana zerin, hnlinə,
Sər dəv u leve xwə bnşəkrinə*
Kylnke SBİemin, əw jək ky bnhistjə>
Pəz təslimi berivana k„rijə,
Xwə 1б sər diwana Məkməd aqa qəst кыгјә*
Dəre diwane vəkBrijə,
Səlam 1б diwanxane knrijə,



Ве gx.li, gotbn dəste xwə drezi finçana zerin kbrijə,
Zb dəste Gylişan хапыпе hblapijə,
Pinçana fərfuri zb dəste Gylişan хапыпе hbltinə,
Sər dəv u leve xwə wəldbgərinə,
Kərre һыа gazi К,у1вк kbrijə:
—Kylo< malmirato, şbvano, be qəjdə» qarnrno,
Tə haz bal u həwale we jəke tyııino,
Njava ve çbmaöte hane jəki mina tə tynəbu,
Ky finçana fərfuri hblinə,
Sər dəv u leve xwə wərgərinə,
КД ky ve jəke bbkə,
Gərəke hərə nava ela mire Ğrəba,
Nava həzar həftsbd kone drəba,
Mbhina Bbleçane we binə,
We Gylişan хапыпе, qıza mir Məhməd aqa zb xwəra :

{mşitiqq.
K,ylbk hblani zb Kərre һыага got:
—Əva şbxyle tə ninə,
Həma nava çbmaöte gazi Ləkoie sazbənd, Xaloje pal-

bənd kprjjə,
Go:—Lawo, Ləko sazbəndo, Xalo nalbəndo,
Нәгбп Səglawi, Sosbke zb təwle bbkşinbn,
Zine Merdiue lekbn.
Təng u bəre wana bbşsdinbn,
Rbme gylgazi bər zinva bbxinbn,
Нәгбп nava balgije Wərda de eokana zivin dərinbn, binan» 
Wəsa bbkbn Wərda de pe nəhbsinbn,
Nalbənd Xalo Wərda de xapandijə,
Gotijə:—Bər diwane, Məhməd aqa, məjdana çaride danijə, 
Bona we jəke Kylbk Sosbk, Səglawi xwəstijə,
Ysa zi bb xapandbne anijə,
Dəste Kərr u Kylbk gihaııdijə.
Kərr u Kylbk bb həvra sjari çotə mänəgia bunə.
Xatbr zb çbmaəte xwəstbnə»
Re kətbnə, cunə, ha cunə.
Zb nava çbmadte kyrape бтәг aqa,
Xwə bb Wərda dja Kərr Ку^к™ gıhandjjp,



U awha gotijə:
—Wərda de, tə qirina ömər aqa bbhistjə?

Wərde go:—Сб bujə, сб qəwmijə?
Go:—Məhməd aqa kyre tə xapandijə,
Zb bona Gylişan хапвше pəj Bbleçana Gesin şandijə. 
Məhməd aqa diwanəkə gran danijə,
Gazi ela drəba, kikan, mblan, aqan u aqaləran kbrijə, 
Finçanək qawe kəlbzandijə,
Sər tnli peeije Gylişan хапыпе danijə,
Nava we diwane gərradijə,
Kəsək zb wan taqət nəlarijə.
Ky finçana zeı-in ҺбНпә,

'Sər dəv u leve xwə bbşəkrinə.
Kylbke Sblemin əw jək ky bbhistjə,
Kylave xwə, gopale xwə hıştjə,
Pəz fəslimi berivana kbrijə,
Dəre diwane vəkbrijə,

■ Səlam 1б diwanxane kbrijə,
Be gbli, gotbn dəste xwə drezi finçana zerin кыјјә, 
Finçana fərfuri zb dəste Gylişan хапыпе ҺбШпә,
Sər dəv u leve xwə wərdbgərinə.
Вб çarəkeva bal u həwale buji иб Wərda dera nbqbl kbrijə.
Wərda de ky əw jək bbhistijə,
Nbşkeva sər xwə rabujə,
Kare xwə kbrijə,
Xwə bb təwle mänəgia gihandijə,
Zb hersa xwə dəste xwə sər pbşta mdnəgia xbstijə,
Jək bər dəste weda nəsəkbnijə,

'Xəne çənuki se sali bərdəste Wərda de xwə bblbnd kbrijə, 
Wərda de pera-pera ziüe öjnfabe lb sər pbşta wi danijə, 
Zb hersa u zb kərba Kərr u Kylnk dy parsuje çdnuje

şkenandijə,
Lbnge xwə lb rbkefe bbrijə,
Roza cara bu xwə bb hərdy kyra gbhandijə,
Bb gbhişibnera, go:—Lawo, oqra wə oqra xer bə.
Əw сб halə, сб bəwalə, wə təmija Wərda de birkbrijə?
Bona wə, Wərda de awqa rre hatijə,
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Zəhmət hnşandijə, hatijə*
Wərda de se şirəta 1б kyre xwə knrijə,.
Go:—Lawo, şirətəki шбп əwə,
Peşija wəda xəzalək radhbə,
Pəj xəzale пәсбп*
Xəzəl ky hənə рыг gynənə.
Ja dyda:
Sər rreja wəda golək həjə, goləgəni.
Ava we вб həspara gələki zjaninə,
Hərge həspe wə гв we ave bnxyn həspe wə dnbäçinəj, 
Şnxyle wə dnbə pərişaninə,
Вб wi İ  ali Bnleçana Gesin nnkarə kəs binə.
Ja sEsija:
Ln we hənə xalane wə,
Əze һеиып сб ceşitinə,
Сб nişaninə:
Həft kyre Dudenə»
Həspe wan dəq-dəqinə,
Navtənge wani znravinə,
Gyhe waüi kewrişkinə,
Dele wani qamcinə,
Zine wani Merdininə,
K,oloze wani tələbinə,
ŞĞre wani Diarbəkrinə,
Pnşta wani äçəminə,
Şale wani madaninə,
K,isnke wani ‘Hələbinə,
Qpjlune wani Aq*xajnə,
Səre qəjlune wan hər gave tuxt nivəke ttnn ҺбШпә*. 
Həft bnra əwe qəjlune ев dəste həv dtrəvinə,
Duje we dərva кәз nabinə,
Duje we hyndyrda dakşinə*
K,ylnk Һб şırəte Wərda de nəsəknnjə,
Le Kərro təmam şirəte Wərda de bnhistjə- 
Wərda de dyaa кы, gol:
—Oqra wə, oqra xere bə,
U vəgərija mala xwə.
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Кәгг u Kjlbk cun, ha cun,
Ш  cun, hbmtbk cun.
Reda xəzalək zb bər sjara dərkət. rəviT 
Kylo da pəj xəzale, c j .
Kərr gazı bnre кы, go:
—Выа, tə şirəte Wərda de nəbbhist?
Ko wəsan go,
K,ylbk dbzgma mdnəgi.je ktşand, səkbni,
Danə sər rre disan cun.
Gələk çi bb həvra cun,
Disa səzala nibn bb qəjde bəre 
Rabu lb peşja lawbka u rəvi,
Ye çaı e Kylbk şirəte Wərda de zb bire 
Pəj xəzəle kət.
U saja Sosbke xəzal gbrt,
U lb peşja *wə u orta zin dani u cu.
Cu lb sər ava golgəni dani,
Cadbra xwə vəgı.rt.
Kərro go:—Kylo, һыа, әш həspe xwə 1б ky avdbn? 
Kylo gotə braje xwə Kərro:—Əm həspan sər goləgə-

nije av bbdbn*
Kərr go:—Kylo, bbra, tə şirəte Wərda de bir кы,
Kə əwe şirət kbr ky sər golgənije av nədbnə həspa. 
Hərdy bbra sbng lb ärde ebkandbn,
Hərdy mdn^i le gbredan,
Kylo japbnçə, kbşandə sər xwə raza,
Kəıro ai gotə nalbənd Xalo:
— Rabbn, kare xwarbna Kylo bbkbn,
Hət a Kylo zb xəwe radbbə*
Şiva wan. xwarbn zb goşte xəzale һагы кывп,
Ləko sazbənd u Xalo nalbənd,
Cawa zb reja dur batanə wəstaji bun,
Əw zi razan.
Həsp u mänəgi manə be qərəwbl*
Z6f u hbndbk nbzanbm.
Xalo rabu, zb xəwe nbberi,
Ky Sosbke qəjd u ztnçire xwə qətandijə,
Db orta golgənıda səkbnijə,
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Auqa av xwarijə, j ■' : v
Hərse təng u bəre xwə qətandijə, 1 ' 1
Xalo nalbənd cıı Sosbk kb ând anijə,
U runbşt ba dəngəki bblbnd qirja u gbrjə,
Kərro dənge gbrin bbhistbnera zb xəwe hbşjar bu u go:
—Xalo. lawo. св bujə. Cb qəwmiiə?
Xalo goteda:—Zare mala шһп bira твп kətijə.
We gave K,ylbk zi hbşjar bujə,
Bala xwə həspan dajə,
Kbherri ky Sosbke təug u bəre xwə qətandijə,
Wərbmi səkbnijə,
Dəst avitə şure xwə, sər Xalo bəzja,
Xalo rəvi xwə bər bəxte Karm avitjə 
U bona xblas кывпг rəça ze kbrijə,
Edi bona xatbre Kərre bbra Xalo azakbrjə,
K,ylo rabu təng u bəre Sosbke cekbri,
Le sjar bııjə, məjdanək dydy lb we cu hatjə,
Hat səkbiıijə.
Kərre bbra ze рыз kbri, gotijə:
—’K,ylo, bbra, bəzandbna Sosbke wəkə bəi’enə?
Kylb rabu sər reja xwə eımə,
Kərro gotə bbra:—Wərə Sosbke pəja bə,
Səglawi sjar bə,
Sosbk həjə be əmijətə,
Hivi dbkbm sjari Səglawi bə:
— Əre Kərre bbra!
Əz ky sjari Sə^lawiva һәгып. һәгып Bbleçapa Gesin Ыпып> 
Tye rozəke ru bbdi mbn, zb шәга qara dbnejə*
Əze bb sjari Sosbke mb aze xwə bb qədiıibm.
Azotbn cun, ha bb təne cu-
K,ylbk cu uibqabbli kone ela mire drəba səkbni»
Sbbə vəbu lb wə u lb wan,
Pe.şja kone ela ərəba •eävkaııiki kur u тәгвп həbu,
Kylbk le nbherıi,
Ky zb ela miıe brəban həspəkə carşəv kbri ani sər ave. 
Kylbk bb dəngəki bblbnd gazi кы, got:
—Byhyrre ave, kizanə?



Səjis gote: . , _,.
—Ty kori, nbzani, xbşini, xəribi, rast baao vərə. 
Kylbk azot, dərbaz;! bu»
Səjise b'ileçana Gesin səlam da»
Go:—Sbbə tə bb xer!
Əw səlam hblda:
—Bb xer, bb sblamət!
К,у1кк j)brsi, go:
—Əw cb həspəkə?
Go: -  Çanbm. wələ ty lap xəribi, qə иб wəlata məji,
Disan go. рыч һы:
—Əva cb bərgirə?
Səjis go:
—Xorto, əva Bbleçana mire Srəbanə!
Go:—Ахы əv cb şin mezıua zeriııə?
Go: —Əva şin meziııa bona kbşadbna av xwarbna Bble

çana Gesinə»
Əva bbhistbnera K,vlbk ab dəst səiis dbstipə»
Pəja dhbə, hərdy drane səjis dbkjşinə,
Lb Ğnıja wi dbxinə*
Gə: — Hərə, cawa tə dit,
Hərə ab mire xwəra bbkə qb'-ətanə.
Səjis cıı; bər kone mire ärəbi səkbninə»
Çot dəf u zyrrnə.
Lı bər kone ela mire ärəba ledbxinə,
Däwətək gran, ledbxbu, dbləjzbn;
Səjise həspa ai be gbli u gotbiı,
Lb poebke gbrti ləjist u dblurinə^
Həıa evare dərənginə,
Hərdy drane səjise Hbleçane lb änijeda»
Minani çotəki -еыа dbcbnısinə,
Jləriki ab weda əwi dı, xvi balida ditijə»
•Go:—Səjiso, malmirato, bal u həwa;e tə cijə?
Go: —Выајо, iro rasti mbn hat məriki wəkə xəzəbed.

xwədeno,
Rast hatə mbn.Bbleçan stənd as dəste mbn,
Hərdy dran ai kbşand xbstijə änija шһпо*



Kylo Bbleçan bur gihandə Kərre bura, " г
Kərre һыа go: .
— Выа, ty sər səran u hərdy edvan, ' Г
Əm һәп>п bəlki xerxwə î ty bbgbızi тыаге x-wə.
Kylo go:- Əz nəhatbmə bb dbzıtije,
Naxwəzbm we mı-azije,
Əze Bbleçane bbbbm bb meranije,
U bb şərr şur u rbuıaje.
Kərro go:
—Kylo, һыа, ərki ty duci nav həzar həftsbd mire drəbije^
Ty wərə sjarbə Bbleçaua Gesije!
—Kərro, bı ra, əz sjar nabbm Bbleçaua Gesijə,
Kamus ky həjə r.ə ııamusa hər kəsijə*
Sjare Sosbke bər bb şərre booı u bərana cujə,
Cu bərdəre kone ela mire ərəba səkbni jə,
Bb dəngəki bblbiıd gazi kbrijə:
— Eabbn, wərtn, hun nəbezbn Kyitk Bbleçan һы, bb

bebəxtijəı,
Кукк şurnk avit səre kone mire drəba 
Səre həft meran bb konva fbrandijə,
Əw ky rəx’ijə, əw ky be dərb tbrsan тычјә,.
Kon tənıam be xwaji majə,
KyKk dısan zbvırri bər bb Kərre bbra cujə,
Zbna mire ela ärəba banz da, cu,
Xwə avitə bər bəxte hər həft kyre Həse Dudê
Rəça zb wan kbri, gotijə:
Go:—Məriki gbiri xəzəb nav ela mə pəjda bujəy.
Bəzuna wi bbl nd, nav təng zbravinə,
Sbmel rəşi narbnçiııə,
Ənija wi рыг 1бгә, -edvbk gameşinə,
Həspe wi kəhelək рыг тЫ,тә>
Gava ky şure xwə dbkbşiuə,
Mina bruske Ğsmana db-em'usinə.
Əz hivi dbkbm, mə zb vi agbri bbkbn xnlazinə,
Bkdbn xatı,re xwəde u hjrmətijə, wəkə шбш 
Nəjıibn bira xwə dbzmbntıja həft salinəı 
Həft kyre Həse Bude əvə jəka bbhistbn,
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Нагы bun, zb wan braje pbeuk hblani go: ,
— Əw ky həjə bb rasti xarze mə u zb məjə» ,, . ,
•Je məzbn, go: , .
—Выаје mə рвеик çahblə. рыг tbrsjajə. . , .
Got u qəhri bb həvra cun« , ,
Cun gbhıştbn neziki lıərdy xarzanə.
K,ylbk durəbin hblani, le nbherinə,
■Got:—Выа, dbzınbn zb hər caralı hatbnə.
Go:—Kərr; һыа. ty k,izan aıi şəır dbxazi,
Bəre zb xwəra hblinə.
Kərre һыа got:
—Д1ј,је «әре zb тыа, . :
Alije raste zb xwəra hblinə.
‘Go:—Kərre bbra, əva nə həvale şəre tənə, : ‘
Ançax əva tera mbn һәдә.
K,ylbk rabıı bb xəzəbe xwə avit nav şərre graninə,
■Gava şur dbkbşinə»
Hər çare səre dəstək meran dbfbrrınə,
Koka meraıı u dgıtan tinə,
Həta xwə bb hər həft lawe Həse Dude, ■'
JXalane xwə dbgbhinə,
Bb waura zi şərrəki merani datinə,
Bb we həbu şove kotanınə»
Le rastkbrbun ave ləjan*
Həft lawe kyre Həse Dudi peşi zb Kyltk stəndnnə»
Ançax Kylbk xwə nava şove kotani,
Sosbk ançax nive şove gbhiandijə,
Həft lawe Həse Dudi bb həvra xwə bb Kyltkra gbhandijə» 
Həft zi bb həvra гыпе gylgazi paşva zs pbşte 
Kava dbl u çəgəre Kylbkra dərbaz kbri,
Lb bər səkbninə.
Həft kyre Dude nbherin,
Ky zb weda şjarəki xəzəbin,
-Zb wi alida wəky bruska dsman,
Bb zəngnja hatijə.
Kərro nbşkeva peşi lb wan həft kyre Həse Dnde stəndijə, 
U wa gotijə;



—Bwa w§də bə.bər dəste xwəde u pexəinbərrje,.
Cawa ky ^уЈвке bbra vi balıda wə avitjə,
Nava ve şoveıə,
Əze wə zi lb keləke şerə sjari,
Əze wə zi bavezbtn bər şure çəwərinə.
U rbiued gylgazijə şəş çar, rbme xwə təzapdi,
Hər şəş bbra kyştijə 
K,eləka K,ylbke bbra daniiə,
Еыпа həfta h> зәг bre «ıık anijə,
Вые -euk zb we gazi кыјјә,
Bbdə xatbre nave xwəde rrəbijə,
Əz u ty bara bıminbn, bona toxbme ela Həse Dudi ıı*

Kylbke Sblernin̂
Xal u xarzinə.
Xa u xarziti dbneda рыг şirbnə,
Əw hər ci qəwmi bona təsfb u namusenə,
Wbsa zi hivikbfbna xale xwə>
Вые -euk hişt saq, go:
—Əz tə nakvzbm,
Dbhelbm zb bona kem nəbuna xale шып Жәзе Dudenə. 
Kərre bbra cu gbhiştə bbre xwəjı brindar,
K,ylbk gotə Kərre bbra:
-  Şəş кее lb pbşta mbda hənə,
Pəjabə, wərə, şəş keee pbşta mbda dərinə,
Gotə Kərro:—Əw Cb dblə lb sər tə?
Lbngbk danıjə sər stuje mbnə,
Jək lb pbşta mbnə,
Bb hərdy dəsta bb çarəke bb qəwat bbkşinə.
Disa got Kərre bbra:
—Bbsək. əze təra gbliki bbkbm,
Paşe bbkbşinə.
Go:—Gərəke ty иб шыа tabutəke ceki,
Мбп teda dajnə,
Alije rasteda zb kyna tabutera mble mtn dərinəy 
Ky ty cnji neziki wəlate mə,
Wərda de bbbbhe,
We qəzaje ky lb mtn batijə,
We səre tə nbşkeva bb şurəkiva səre tə dbferrinə-



Oçax u urta mə hərduja гв ru ve dnnjae dBqəlinə,
Əva jəka dBkarə Wərda de' bnbinə,
Ky dəste mBi, nişani we bBkinə,
Ky dnnja əwba hati, əwha cujə.
Kərre bura һв gotsna bre kurijə»
Kərre bı.ra Belçaua Gesin bn çunaze bnra ani,
Həma əw gava ky Ку1вке һвга һв qəjdə qanune dBne

vəşartijə,
Вв dəste xwə BBİeçana Gesin təslimi Məbnıəd aqa квпјә> 
Məhməd aqa hBİa/ıi, g»tə Kərro:
—Gylişan хапвт nəlajqi təjə.
Kərre һвга şure xwə ktşandi,
Şur 1в səre Məhməd ao|a dərbaz квп,
Çane wi 1в çəbnBme şaknri.
Həma əw roz 1в dıwana Məbməd aojada,
Вв Gylişan хапвтеуа mərəme xwə çi ani,
Вв xwə Kərre һыа Gylişan хапвте stəndi,
Aqaje ele əw bujə.

Got: Miro Xukasjan, 60 sali, zb Sasune, пвһа 1в nəhja TJali; 
ne gyııde Aşnəkeda dnminə. . .

Nbvİsİu:—Kərəm Toııojan u fi. Çnndi. ,,
i "
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22. KƏRR Y K.YLLK

Kərr y K,yİLk kyre Sblemin bunə. Sbleman zğf dəwləti bu-
jə wödəki.

Məse Tjəme padşaje ela wı>r bujə. Wi caxi Həse dbbhizə, 
wəki Sbleman dbxwəzə zb wəlate wi dərkəvə, bona we jəke zi 
mala Sblimin talan dbkə u Sblemin dbkyzə.

Kərr y Kyltk wi caxi zar bıınə. Dbkarbunə bəjfa bave xwə 
bbldbn, Wərdəka dja wan pe dbhəsə, wəki Həre hərdy kyre we 
we bbkyzə, ləma zi zb wi wə'ati dhrəvbn, te dərte ela öməra. 
Hərdy kyre we dbvbnə gavan-Wi caxi kəsəki kyre we bər tbştəki 
nədbhəsandbn*

Roke, wbra demək roza kefe bujə- Kyre mire drəba bb wə- 
zir wəküe xwəva dərtenə səjrange. Mbrtbvək lb wan təmaşə db
kə, dbnerə, wəki rasti zi. nibhina kyre mir kbhəl bujə. zb ■cdv- 
nəbawərbuna, gazi kyre mır dbkə u dbveze:—Ty cb lb ve jabije 
sjar buji, boj nav dənge tə zäf şərmə, te bezi, cbma xy əw nə 
тыпа öli u ömərə, wəki db tasa zerinda ave dbdbne. roza oqlme 
gran tekəvə şuve həri, xylja za db sər səre sjare xwəda wəlgərinə 

Həma lb we dəre, kyre mir vədbgərə Kyre mir gazi wə- 
zir, wəküe xwə dbkə, dbve:—Wərə, əm hərbn.

Wi caxi wəzir, wəkıl ze dbpbrsbn:—Cbma, ахы əm vəgə-
п>п?

Kyre mir dbve: — Əz dbvem, əm hərbn, hərbn.
Kyre mir te dbgezə məzila xwə, dbvezə bave xwə, wəki lb 

dəfa həware xə*
Wi caxi mir dəst pe dbkə, lb dəfa həware dbxə, bona sjar 

hərbn mbina öli u ömər zb kyre wira binbn. Lb we məjdane is- 
təkanə zär bb şuıəki datinbn, bona ky ki kb bərə mbine binə, 
əwe istəkana zdre sər xwəda kə, şur lb ärde xə» Wi caxi çbma-
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öt təw te, zb cbl sala gbrti, həta hizdə salija, le kəsək çylöt na- 
kə» wəki hərə тыпе binə

Wi caxi kyre mir dbve: — K,i ma, ki nəma?
Wəzir. wəkile wi dbven: — Hərdy et,ime Wərdəkejə gavan

man.
Gazi wan hərdya zi dbkbn, bona һәгвп mnina öli n ömər 

zn kyre mirra binsn, ca\e bəsa wi gbli dbkbn, lbnge hərdya örd 
nagbrə, cbm ky bave öli u ömər bave Kərr y КуКк kyşt bu- öw 
zar bunə, nbkarbunə, həjfa bave xwə hbldbn. öw dysmi-jdbVbn, 
wəki iro roza wanə тытејә, həma lb wedəre Kylak dbvezə Kərr: 
— öze hərbmə wbr, zəre db sər xwəda kbm, şur lb örde хып, 
wi caxi əze pianvbm, gərə ty dərnəji məjdane-

Caxe ky əw hərdy ten. ç.bmaət gbşt pe dbkənə, dbvezbn: 
—öve hərbn Sosbke binbn, demək nav haqa məı-bvida dy 

həve mina wə tynəbun-
€öve Kylbk sor dbvnn u dbgeze istəkane hbidbdə, sər xwə

da dbkə» şur lb ərde dbxə, dərte məjdane.
€övə hərdy bbra sor dbvbn, həvdy nas nakbn, dərten məj-

dane.
Ha lb həv danə, ha lb həv danə, 
öva şərre bokə bərananə,
Kylbk bujə tapanə,
Kərr bujə heləkanə-
Kjylbk гыпәке lb Kərr dbxinə,
Kərr zb ort;a zin hbltinə,
Lb dora çnmaöte dbva, tinə.
Tinə lb orta məjdane datinə,
Wi caxi K,ylbk Kərr nasnakə, le Kərr Kyltk

nas dbkə.
Disa ha həv danə, ha lb həv danə, 
öva şərre, hərdy bbranə,
Kərr bujə tapanə.
Kylbk bujə heləkanə.
Kərr гыпәке lb Kylbk dbxinə.
Bb mönəkeva zb örde hbltinə,
Dora çnmaöte dbvə tinə.
Tinə lb məjdane datinə. i i



Wi caxi Dikoje ap. Nəqməae кугар xwə daveznə orte» 
wana иб həv dbkbn u nasja waıı dbdbnə həv» Wi caxi əw idi 
kare xwə dbkbn, wəki həımn, idi dbcbn.

Əwana zb bona Gylizəre dbcun, Gylizəra qiza mir, wəki zn 
K,ylbkra bbstinan, kyre mir gotjə, ki hərə mənəka öü u ömərzb 
muıra binə, əze xa xwə bbdbmə wi-

Gylizər pe dbhəsə, wəki Kərr y Kylbk bona we dbcanə 
jşerr. Gylizər dbcə sər rre, zb xwəra xan manəki dbdə секыа- 
ne. u əvana dbcbn, Kərr- Kylbk, Dikoje ap, Nəojməte кугар* 
Oskane ömərva, dbcbn dbgeznə kocbka Gylizəre.

Gylizər wana dbdə dagərandbne, bona nəcanə şerr, Gylizər 
destda əhd dbkə, wəki nəcbnə şerr, wəki əz ja təmə, ty je mb- 
ni, le ty ilaçe lb wan nakə, əw zb wbr zi dbcbn.

Gylizər çarikə xwə dbkə forma kəcəla bona çave badə 
Wərdəka de, le wi caxi mir rre dabu gbredane, ki dbcu bərdb- 
da, ki nədbcu bər nədbda. Çari bb lavaja dacə, çave dbdə Wər* 
dəke.

Wərdək həspe Sblemini kbraskbri zb mal dərdbxə, ktnçewi 
lb xwə dbkə, -eək u silhe Sblemin hbldbdə, dbdə pəj kyrre xwə, 
wəki vəgərrinə. K,ylbk lb peşja bezargin bujə, le Kərr lb pəj be- 
zbrgin bııjə.

Kərr dbnerə, wəki para toz duman radbvə. Kərr wi caxi 
zdf dbtbrsə, əwa sjarək bujə, caxe te dbgezə Kərr, Kərr we naz 
nakə, le əw Kərr naz dbkə. Dbvezə Kərr:—Dora təjə, doramaııə? 
Kərr dbve:—Dora təjə»

Əw y Kərr gylaş dbgaran, əw lb ərde dbxə. Kərr zevla le 
dbnerə, əw dja wijə. Kərr zəf şa dı.bə, dbbe:—Xyde кы ty bu- 
ji,nəxəlqe xərlb bu, əm posidə пәкытп.

K,ylbk həwara һые xwə te. Kylbk əwe lb ərde dbxə, tinə 
bbkyzə, Cbmk nbzanbujə, əw dija wıjə, Kərr nahelə.

Wi caxi Wərdək dbkə, nakə kvrre we vənagəmm» Wərdək 
dəst pe dbkə, salbsa zb wanra dbdə, dbve:—Lawo, hune həran, 

Qumbn, qıımbstaubn,
Kole həwşane bavan,
Çot, çot kare xəzala zb bər ravan.

Dbve, һәү ro, həv şəva xyre wəje goşte xəzala ban, ave ty- 
nəvə, hun bbxyn, wi caxi mbnəkə bələdbn, əwe hərbnə tekəvbn 
həzəka, nav nəjarada wə nakşinbn.



flune zb wbr dərbaz bbn. hıme bbnernn, mergbn, cimanbn,. 
zozanı.n. əw gbşk je Ybetbn. Hııne zb Wbr zi dərbaz bbn, sınö- 
re lıər həft xalanə: ııave xale wə məzbn паү Əjbəzə, je dbne Bə- 
кыә, sbve hərci gava Һәкы, radbvə пыпеге dbkə, dbve: -Xwə- 
de( rəbi, hər həft qəzaje roe sər mbnra danəbbrə. nəvi-nəvi hun. 
xwə bbdbnə к,ыге xale xwə» le jeky bave wə kyştbuə, əw öli u 
önıərbn*

Wərdəka de, xatbre xwə zb wana dbxwəzə» zb wnr vədb-
gərə.

Bazbrgan disa bb rre dbkəvə. DbCbn dərten, dbnerbiı.
Qıımbn. qumbstanbn.
K,ole həwşana ba dbVbn,
Çot, çot kare Xbzala Zb bər radbvbn.

We şəve lb we dəre dbhewbi'bn, Kylbk qərəwbli dbkşinə 
hətani bərbaııga Sbve, le Kəit razaj bujə, wi caxi Kylbk dəj lb 
Kərr dbkə, dbve:—Malxərabo, ravə. əme sbve hərbnə дау nəja- 
ra, əz ппкагып ty meranije һакып-

Kərr radbvə qərəwblije dbkə, саче Kylbk radbze, Kərr zi 
çi bb çi radaze. Wədəki КуКк radbbə. dbnerə Beçan tynə, Db- 
сһп le dbgərbiı. dbnerbn we kətijə goləgənike, tənge we qətjajə» 
z İd  z b  sər pb$te kətijə. Dbgbrbiı tiıibiı, teıı. Nəqməde kyrap bəj- 
tar bujə, əwa dy tamara zb poze SoSbke dardbxə. le zb tamarake 
nbzan bujə, ləma zi dərimə- Dy roza lb wbr dbminbn, bona pak- 
buııa Sosbke, roza snsja Kylbk dbve:—Ravə, əm Һәгһп. Dbkbn 
—nakbn Kylbk bənd ııavə, dbve:-Əze Sosbke sjarvbm, bavez- 
raə ve şuve, hun para dıırbine le bbiıerbn, həgər xylja za sər 
səre mbda wəlgərinə, bnzanbbn saq bujə-

КуКк caxe ky Sosbke dazo, dbnerə wəki zb bəre dbha baş- 
tbr bujə. Duı bin dəste Dikoje apda bujə, -eəve wi durva haqasi 
nəbarrijə, əwi thre xylia za sər səre KyKkda wəldbgərinə. ləmq 
zi zb wbra bər bb oqr dbbbn dbCbn. DbCbn, dbnerbn dəfə, gbşk 
dĞwgtedanbn. DbCbn dbkəvbnə nava kərije pez, dewer, zb şbvan, 
gavana ры.ч dbkbn, „əw kəri garan je kenə.“

Şbvan, gavan dbvezan! -  Je Ybete Dinbn.
Dbve: — Əv cnqa Tıəjwane wi həjə? Şbvan, gavan dbvezbn,- 

wəki „əva cənd salə, wəki bbkrrcia bbhistjə, wəki Kərr y Kylbfc 
tenə sər Ybet, ləma zi ty bakbrci najen, ty həjwane winastinbn.
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Kərr y К,у]вк dbvezbn: — Gnşki bəravknn, əm Mərcinə, əme 
һвзһпвп, əme təwi bbkbi'bn.

Gbşki bərav dbkbn, dbVBn* Dbve bezbnə Ybet, bəra nəsə- 
квпә, be, be Kərr y КуКк pəz dəware tə bbrijə.

Kəsək zb dAwate nacə, le Ybet təne lb həspe xwə sjar db- 
bə; nave həspe Ybet* Çymşit bujə. dbdə pəj wan. dbcə.

Caxe ку əw dbvinba Ybet te. hər jək xwə dbdə baskəki, 
dbve:— Jale mə keda dərkət, kəsə mə» həwara kəsida nacə-

Ybet bəre lb jale Dıkoje ap dərte, caxe rbməke 1в Diko 
dbxə, zb orta həspe u zin hbldbdə- Овүе: —Le əzi malxbrabi, je- 
ky hatımə talane mbn Һыһпә, әтвп?

Zb wbr rbkevi sər Kyltk dbkə. Əw Kyb>k cənd rbma dave- 
zbnə həv. Nəoıməte kyrap həwara wi te* Nəqmət dbnerə» 1в we- 
dəre le dbdbrı Ybet dbkyzbn.

Zb wbr dbCbnə sər ela öli u ömər* Roke Gli razaji bujə, 
xəwna xwəda dbvinə, wəkı Kərr y Kyltke Fblemin hdbnə. dy 
•drane wi zb dev kbşand, nətkeda kytan- Ysa zi zb çbmaäta dora 
xwəra dbvezə, wəki hal u həwal əv bu-

Kyltk te xwə dbkə -eəve kanije. Xylam Feçane dbvə ave. 
Beçan ave naxwə. Xylam dbve:-La cərr db təda hate- sawa 
Kərr y Kylbk cawa kətijə sər xyje we, ysa zi kətıjə sər we, K.y- 
Ibk zb -eəve kanije dərte u Beçane ze dbstinə*

Xylam dbve:—Ахы свта mbine zb mbu dbstini?
Gyhe xylim hbldbqətinə, dbve:—Hərə bezə Əli, wəki Ку^к 

mbina tə bbr.
6li 1в dəfa həware dbxə, bona mbina wi zb Kərr y К,у1вк 

hBstinbn*
Kərr y К,у1вк gələk ÇBmadta wi qBrr dbknn, ysa zi öli 

ömər dbkyzbn.
Boke zbna öli бтәг kaqəzəke dbnbvisə, zb hər həft xale 

wira. wəki əgər:—Hun тегвп wərnn, hun гвпвп, van kofije mə 
buduna səre xwə, rıınen.

Wi caxi hər həft bbra 1в oda xwəda tama dBİistbn, caxe 
kaqbze duxunbn, bbre euk dbve:—Əhdbə» gərək əm iro be qətBİ 
vənəgərbn.

Hər hətt dyşmiş dbvnn, wəki əwe һәгвпә sər kenə, əwxar- 
ze wannn u Wərdəke zi zb bre xwəra kaojbz nbvisi bu, wəki 
„kyre твп tenə wəlate wə, hun nəjenə sər kyre твп.“
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Сахе ку Wərdək vədbgərrə» dbcə mala xwə, kaoyəzəki zb 
bər həft bbre xwərt; dbnbvisə, wəki „kyre mbiı hatbnə həjfa bave 
xwə, gərəke hıın d'? nədbnə kyre mbn“.

Əwe kaqəze dbdə jəki kası v u epeçə zerra çi dbde, dbve: 
—Hərə çəm bbre idmi» bbre mbn we dbha gələ zera bbdsnə tə-

Gyndi we kaqəze hbldbdə» dtbə dbdə Əjbəz u dsve, wəki- 
„Həspəki mbnkbhel həbujə, əz le sjarbuınə, hatbmə, rreva db bbn- 
mnnda roda cııjə-“

öjbəz lb wedəre həspəki zbf baş dbdə wi, gələk pərazidbde.
Əw gyndi çarəkə dbiı v^dbgərə, dbcə mala xwə.
Ləma zi hər həft xal dbCbiı lb nəwaləkeda rudbnin.
Kylbk dbvezə Kərr, wəki „əw mərbve ky dja mə salbx db- 

dan, qət nəhatbnə şərre mə u mə kəsək zb wan nə kyştbnə.
K,ylı.k dbvezə Kəm w7əki -  Hərə səre nəwala handa, bbner+ 

kəsək lb wbr fynənbn?
Kərr dbcə dbnerə, hər həft xalə we sər həvda runbştbnə; 

xəzalək kyştbnə, goşt dbxyn. Kərr vədbgərə dbve:—Kəsək tyııə.
İçar Kylbk dbcə dbnerrə, əw mərbve ky dıja wı salbx da- 

bun a wanə, Kylbk dbve:—Lo, lo, hun ев mina gəda sər həvda- 
runbştbnə?

Hər həft xal dbdbnə pəj Kylbk, Kylbk te dbgbhizə Kərr:
Ha lb lıəv dan> ha lb həv danə>
Əva şərre xal u xarzanə,
Kylbk bııjə fapanə,
Kərr bujə heləkanə-
Kylbk тшәке lb Əjbəz dbXinə,
Zb ystu.je həspeda tinə,
Hər şəş xal xwə bb Əjbəzra dbghinbn,
Əjbəz zb orte dbrrəviubn.

Hər həft xal zi dbxwəzbn hərdy xarza bbkyznn, le neta 
hərdy xarza əw bu, wəki xwə bbgiıibn Dikoje ap, bona wana lb 
həv binbn, le hər həft xal zi dbxwəzbn Kylbk bbkyzım

Caxe ky. dbdbnə pəj hərdy x«rza, db kəvnre Mrazara, kə- 
vbre Mraza dy tiş bujə. Kylbk jalikira dbcə, le Kərr jalikıra db
cə; hər həft xal zi dbdbnə pəj Kylbk. Sosbka Kylbk dbsənə, Db- 
karə bbbəzə, həma lb wedəre hər həft bbra zi bb həvra lb Ky- 
lbk dbxbn- Kylbk kəzəva xwə zb səre гыпе wan dbrrəvinə» dbkə 
bər pozka sola xwə.
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Kərr dbnerrə, wana 1 b Kyitk xbstbn. əw dbgeze, şəş xale 
xwə dbk\zə. le Вәкы dbrəvə, dbve:-Tu. balbhəft sala lb təkə>- 
үә, hərə ty zi bər dəste wan zbna hərə» wərə, uane wana bb- 
bə aş.

Kərr Yədbgərrə sər Kylbk, K,ylbk dbve:—Hərə, ty Sosbke 
bbkyzə. bər «әүе mbn texə ərde boua xəlq nəvezə „əva jabija 
kyre Sbleminə“.

Kərr zi gblije wi dbqədinə.
— Də sapoke шы) bbkşinə?
Caxe Kərr sapoke Kylbk dbkşinə, kəzəba Kylbk zb bər sa

poke dər e*
Kylbk təme xwə lb Kərr dbkə, dbve:—Əz zanbm, c a x e  ky 

hun hərbn, Wərda de p*şwəva xvebe,«ğve we we sor bə, we tə 
bbkyzə. Ty van gblije mbu bbqədinə:— Ty mbn lb пыге peşin kə, 
hekəke bbkə dəste ш һ п , bsra dəste ш һ п  ha hərə, be.

Kylı>k wedəre ave dbxə, həma lb wbr dbmbrə.
Kərr ysa zi Kylbk lb пыте peşin dbkə, hekəke dbkə dest 

—bona ky Wərdəka de eəv pe kəyə, bezə „Dbnja ha hatijə, we 
ha. zi hərə“ Əwana bər bb wəlate xwə ten

Mbzginije dbdanə Wərdəka de, wəki „kyre tə hatbn".
Wərdək şa dbbə, peş wanva dbcə, le Wəıdəke nbzanbujə 

КуКк kyştbnə, ca\e ky Wərdək te -eəv lb çbnjaze КуКк dbkə- 
үә, dbvezə Kərr:—Ty hərə, xwə qyrbana wi kə» je ky əv şirət 
lb tə кы bu.

Kərr dbvezə:—Wələ daje, əgər wana jəkzb mə kyşt, mbn 
şəş Һәү zb wana kyşt.

Mir pe dbhəsə, wəki Kylbk hatijə kyştbn, le Kərr saq bati- 
јә, dbYe:

—Qiza xwə nadbmə Kərr, şəy dbxwəzə zb wi wəlati dəre* 
e Wərdək pe dbhəsə» wəki mala mir bar dbkə. dbcə peşije bi. 

zor Gylızər хапыпе zb Kərra tinə*
A he Dikoje ap rəhət rudbni, cbmki əw həjfa Sblemane bb- 

re xwə hblda.
Awqas*

Got: Ə’lije Sbltin, 19 sali. zb nəhja Yedije, gynde Zbmije 
öli nbha lb Texnikuma Јегеүаие pedagogije ja kjmauçada dbxunə*

Kbvisi: И. Çbndi.
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23. KƏRR U K,YLLK . ‘ - ;

' Dbçbvinə. ha dbçbvinə.
ömər aqa diwanək gbran danijə,
Gazi kikan, mblan, aqan u aqaləran кыјә»
Şəmsi хапып fınçanək qawe kəlandjə.
Sər ttli—pe-eije xwə danijə,
Nava a qan u aqalərda gərandijə»
Sər təxte zerin danijə.
„Ki ko ve fınçane zerin sər təxte zerin hblinə.
Dbcə nava həzar həftsbd kone ela brəba»
Bnleçane ölıje Gesin zb nibnra binə.
Bb həlalja xwəde Şəmsi хапыпе we bbstinə.
„Kəsəki taqət nəkbrijə ky finçane qəhwe

zb sər təxte zerin hblinə,
Hərə nava həzar həftsbd kone ela brəba.
Bbleçana ölije Gesin zb mbiıra binə/

Berivanan cunə berije, pəz majə nədoti; se roz berije nəcu- 
nə, sər car roza şnnda, berivanan cunə berije Şı.vane wan Ky- 
lbke Sbleminə, Kylbke Sblemin hblani, go:—Gəli berivanan, cb 
bujə. Cb qəwmijə?

Berivana gote:—Tro se roz u se şəvə, hun berije nəcunə. 
Berivanan goteda: - Kylbko, bbsək. əze zb təra bezbm* Berivane 
bb çarəkeva zb Kyltkra got u wəkland, serida hbkjat кы, cb 
■qəwmi bu*

Kylbk dar u kylav avit; caryx, gore *wə avit; banz da cu 
diwana ömər aqa* Kylbk nbheri ky diwana ömər aqa tt*i bujə, 
əw sblav dajə, tinçana qəhwe sər təxte zerin dijə; kəsək taqət 
nakə we fınçana qəhwe sər təxte zerin hblipə. Kylbk lb we eb- 
vəki Şəmsi хапыпе şkenandijə.

Jinçane qəhwe sər təxte zerin hblanijə,
Sər dəv u ieve xwə şəkbrandijə, wərgərandijə,
Mbde box u bəranan şkenandijə.
Kərre һыа zs weda hatijə, gotıjə:—Kylbke Sblemin. Һыа, 

«va jar jare zbnan ninə.
Haşa zb wə əva dolazdije dəşte ninə,
öva şbxyle box u bəranajə, cb zorə, cb cətbnə.
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Kylbke Sblemin lb we gazi кы, go: — Xaco nalbəudo, $əko> 
saz bəndo, Һәгһп Səgləwi, Sosbke zb təwle dəiinbn, «okana zivin 
иб balgika Wərda de binbn, Wbsan bbkbn, Wərda de pe nəhbsə*

Ləko, sazbəndan eun Səgləwi u Sosbk kbşandbn,
Zine romani le кыып
Təng y bəre zerin şbdandbn,
Cun -eokana zerin zb bəlgia Wərda de kbşandbn.
Wərda de baıızda, sər pija səkbni go:—Ləko, sazbəndo, əw 

св qəwmijə' cb bujə? Sala isalin, çote bəm e твп ?b mala твп 
dbdbnə bbrrine*

Wərda de wi cəxi həjşte salı bu.
Ləko hblani go: —Əw nə suye məjə, кывп, kbrbDa ömər 

aqajə. Ləko disan zb SPiıda, св mə golijə nəqbl кы-ijə, bb çarəki 
bbkiat кы-јә, zb serida got Wərda dera.

Wərda de zb we banzda, cu diwana ömər aqa, səkbni u
got:

ömər aqa zb oçaxa kor bi,
Zb pbştani bawi bi,
Zb dəstani saqət bi,
Zb edvani kor bi,
Sala db vi sali, cawa çotə каге твп,
Zb mala mbn dbdi bbrrin*

ömər aqa hblani got:—Wərda dejo, bazar ko həjə, rbza 
xwədejə, hbzdbki kyre xwə bbzvbrrinə.

Wərda de banzda, nbherı-i ky K,ylbke Sbleyi sjar bujə, Ky- 
lbk gazi dbkbr: —

Binbn zb твпга binbn.
Gazikbn, Bbqdo zb mnura binbn,
Kərre һыа zh mbnra binbn,
Gazi Ləko sazbənd bbkbn. birbn.

Wərda de zb we hblani, go:—Kylbke Sbleyi, lawo, məcə na
ya hətsbd həzar kone db drəba, ty nbkari Bbleçane zerin bini zb 
weda.

Kylbke Sblemin hblani, go: —Wərda deja, əw nə şbxyletəjə;
Wərda de hblani, go:—Kylbke Sblivi lawo, nə bb xer həri, 

Hə bb xer bbzybrri, hivja mbn zb xwəde həjə, sər mala xwə- 
da nəji*
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Wərda dera zb we hBİani, Kylbke Sblivi got:—Daje, гв bo
na şire SBpi nəbuja, швпе гыпәкә carparsu da nəqde tə başbdan- 
da, hərdy gyrcke tə səre гвта xwəda dərxasta.

Wərda de go:—К,у1вко, lawo, ba xer həri, һв xer, һв xer 
u Sblamət bbzvbrri beji sər mal u təməla xwə.

Wərda de hBİani, go: —К,у1вко> lawo, ty bbsək, əze şirətə- 
ke təra bbkam, həmin ky ty dbei, sər rreja tə kəvhrki kuvi həjə, 
xəzalək zb we radbbə; ty du xəzale nəci; xəzal gynənə. Sər rrja 
tə goləgəni həjə, sər goləgəni pəja nəbi.

Lb wedəre dərbaz dbbi dbkəvı nava şərr.
Zb we da ten həft sjar,
Həft zi kyre Dudenə,
Həspe wani dəq—dəqinə,
Bozbn, nav zıavBn,
SBmkodınə,
Gyh kəwrişkinə.
Sjared waui çizmə fənərinə,
Koloze wani həsəninə,
Şäre wani Hamudinə,
Qəjlone wani marraninə, ı
K,iske wani Hələbinə,
Səıiki qəjlone wani hoqəniv tytun hBİtinə.
Gava ky nəfəse ledbdbn, zb dəst 

həv dbrrəvınbn.
Евте wani car parsunə,
Cble Ğrəbin zb çəməde həb-həb 

gaı-bs dbçbvinə.
Go:—Lawo, hərə, əw həft zi xalane tənə.

Kərr u К,у1вк re kətan, cun. Квп cun, drez cun, əkər рыт 
əkər hbndbk, rasti Kəvbre kuvi hatan* Le nbherri ky гв bbnja 
Kəvare kuvi xəzalək rabu. Мегвка həma danə du xəzale. Lb we 
dəşte həft səhət gərand. Xəzale xwə da гвпага- Kərre һвга zb 
weda bath eokan avit stııje xəzale, gart- Zb we dəre Kylake Sb- 

livi gazi квг got:—Kərro, nə əw ne-eıra швпә.
Kərro got:—Ne-eır disan ne-eira təjə.
Lb wedəre hersa Kylbk rabu u -евгг u dbzuni һвге xwə 

kar, go:—Xəzala тви bərdə, bara hərə.
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Kərr xəzal bərda- Edi nnzam cənd roz, cənd şəv pəj xəza- 
le cııa, paşe hatbn sər goləgəni, gbhıştbnə xəzale; xəzal kyştbn u 
lb we dəre xəzal şərzekbrı,n u gotbiıə Ləko sazbəndo:—Rabbn 
xəzale t^miz kbn. bı.pezMi,.

Ləko sazbəndo rabıın xəzal t>miz кыыг, patbn. Wəxta şive 
anin sbfrə xwəra vəkbrsn ıı xwarbiı u vəxwarsn.

Kylbke Sblivi hblani. go: -  Sazbəndo, Ləko, əm ko wəst.janə< 
əme zb xvvəıa razen, htıne qəravvble həspa ban, pak le hbşjar 
bbn, bbra həsp həcmi sər golgənia, ave golgənia vənəxyn, ava 
gəni pisə, we həspa bbkyzə.

Kazan, kətbn xəwəkə şirni Şəv cu ııive şəve, Ləko Saz
bəndo cawa rewije лһ dur hati u рыг wastjaji, əw zi razan- 
Səgləwi u Sosbk cun sər golgəni, zb golgəni awqa xwarbn, awqa 
xarbn, ky təng u bəre xwə qətandbn u sər ave səkbnin, çikiva 
nəcun həta Sbbe.

Sbbə cawa vəbıı, K,ylhke Sblivi rabu. sər xwə səkbni, ш,- 
herri, cb bbbınə ky Səgiəwi, Sosbke awqa av xwarbnə zb ava gol
gəni, ky təng u bəre wan qəfjanə*

K,ylbke Sblivi fııji sər dəste xwə u şur кы, ksşand, gava 
ky zb çi dərani, Bnqdo, Kərro bbhistbn, banz dan sər xwə; xwə 
avıtnn sər dəst u pije Kylbk u rəça ze kbrbn, gotbn:—Əgər tyje, 
xylame mə bbkyzi, əm ky dagərjan, ömər aqa we bbbezə» cun, 
hərdy xylame xwə danə kyştbne, hatbn.

K,ylbke Sblemin gvlıdarıja bare u Bbojdo кы, xylaman nə- 
kyşt. Lb wedəre rıınbştbn. şewıa xwə кытп, gotım:— Əme cawan 
bbkbn, edi həsped mə дах >batbn; ərn pəamurdə bnn.

Kylbk hblaııi zb Kərre bsrara go:—Gəli bbrano, hun lb vb- 
ra bbsəkbnbn, əze һәгып təsəlıja kone ərəba.

Rabn bb pia cu nava kone ela örəba* Bərdəre kone pirək 
şəkbni, go: -P ııe , zb maııra avdəwəki binə-

Pirəzbn hblaııi həskəki lb sər səre Kylbk xast, go:— Zbvan, 
dəra yuda bə, ty dbbezı qəj IÇylbke Sbliv;nə, zb mııı ..vdəw db- 
xwəzə, hərə bər kone Əlije Gesin, lb we dəwatə: nan zi dbxyi, 
dəw zi vədbxyji dbcı-

Kylbk zb we, bəre xwə da kone ölije Gesin* öl'.je Gesin 
аоуаје e,e bu, aliki dəf, aliki zarrnə bu, nav kef u hənəkadabun. 
Lb we səhətəki səkbiıi, bala xwə da, nbherri kəsəki le xydanti 
пәкы, zb weda vəgərıja, hatə çəm Kərre bbra. Kərre bbra Zb
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weda hblani, go:—Brajo, ty cuji nav kone drəba, lb we eb həbn, 
«b fyııə ‘bu.

Kjlbk zb we hblani, got:—Brajo. əz cum bər kone pirəke, 
tibıım, твп ие əvdəwəki xwəst- Pire hblani, got.:—„Də ynda bə, 
xy ty Ivylbke Sblivi ııini, əz avdəwe bbdbmə tə, hərə bər коде 
ärəba, lb we şajə u döwatə, hər tbşt həjə“- Əz cum nav kone 
6rəba, lb bər kona ölije Gesin. lb we dəf u zyırnə u dəwat hə- 
bu, əz səkhniın səhətəke zedə, kəs Јн тыг nəbu xaji, kəs tbştə- 
ki zb ты) pbrs пәкы, əz rabum vagərjHm hatbm.

Kərre bura hıdani got: —Kjlbke Sblivi brajo, rabbn, əm 
sjarbbn. Һәгһп n sər koııada bbgbibn.

Kylbke Sblivi hblani, go zb Kərre һыага:—Hun ze gə г 
bbn, dısa əze һәгып fəsəlıja kona-

Cu.
Cu, lb bbiı kona avək məzbn həbu, le nbherri həspək anin

sər ave, av bbdana. Zb wedəre Kylbk gazi кы, go:—Kyrro, lawo, 
byhyrre ave lb kujə?

Kyrbk zb we gazikbr, go:—Xy ty kor nıni, rast le^ə, wərə 
çəm твп.

Kjlbk lexbst nav ave, hatə çəm kyrrbk, nbherri cawan sa- 
Ibx, sulbx dbkbn, һәтвп əva Bbleçane ölije Gesinə, hblani 
kyrrbkra got:—Əva bərgiıa kejə?

KyiTbk hblani, go:—Əw xəbər zb dəve tə, həft bave tə ze- 
dənə, ty nabini, nə əva Bbleçane Gesinə, nə bona we Ку^кеSb
livi əskər kı.ri hatijə. ky əve bbbə.

Kylbk bb kviakanna xəbəre куггвк, səmarək lb pbşt gyhe 
куп.к sbst, stnje kyrbk alıkiva xar кы, Bbleçane Gesin zb dəst 
stənd u gotə kyrrbk:—Də hərə, bbbez K,ylbke Sblivi әгып- Bezə 
Bbleçane zerin stəndbmə, əzi va mə.

Lawbk bb св haləkı banzda, cu nava kona u zb tnrsa xwə, 
Zb Gesira nəweri gota, сыпкј gələk xof dbkbr zb kyştbna xwə.

Peşja kona dəf u zıurnə bıı, həmu govəndeda dbləjstnn* 
Kyrrbk zi styxar cu poekeda gı.rt dbləjst.

Kylbke Sblivi zöf le nbherri, kəsəki nəhat həwarije» nav 
xwəda got: —Əz ve həspe vi haiida ky bbbbm, lb mbnşərmə, we 
bbbezhn: „Kylake Sblıvin bb dbzitije һы“.

Kb xve dəre zbvmtİ cu nava kone ela ärəba u bb dəngəki 
bblbnd got:—Kylbke Sblivi əzim, zu rabbn fələruke xwə bbktn.
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paşe nəbezmı bebəxtjə ıı zb we dəre şure xwəji çəwahbr kb- 
şand» kətə nava kone ela äı-əba. „Bavo. bavo“ kətə nava kona, 
həjani xwə gılıand bər kone ölıje Gesin, hərci hatə kyştbne, bb- 
rindarktrane, rəvin zb bər dərkətbn, xwə bb ölije Gesınra gi- 
hand; şurək lb orta kone ölije Gesin xbst. Kon dy qət, кы, mb- 
ləki öiije Gesin xbst. ölije Gesin bı.rındar bu. bb haləki top» 
çaw hblda ıı bb şure xwə bər bb həft lyre Dude banz da, cu. 
Lb rreda zäf mbtalə кы, сыпа ky əw zi dbzmbne həv bnn: „Ca- 
wa Һәгып, earə tynə, go, əze Һәгып xwə bavezbinə nav dbzmbtıe 
xwə- Əze bezbm:“ Mbn aza bbkbn jan bb şure mbn, mbn baky- 
zbn“.

Cu xwə gihandə mala həft kyre Dude, le nbherri sər na- 
Dbn, savar db yn; gotə wana:—Əva şur u kəvane mbn u sərlıati- 
ja xwə zb həft brara nəqbl кы. got—Iro nivro şunda, xortəki bb- 
lbnd» sbnıel naı-bnçi, sər puşta Bbleçane ruıibşıi bu, zb mə bə- 
zar həftsbd kona, əz bb təue zb dəste wi saq mam, mbn xwə bb 
wəva ыыЧјә, hatbmə.

Awqa ky bbhistbn, zb bəftan рвеик hblani go:—Gəli brano, 
əw ky həjə, əw zb çbnse məjə.

Bı aje nıəzbn gote:—Выајо, wbsanə ty dbtbrsi, ty məje bb 
mərra, ty lb уы bbsəkbnə*

Вые dane dəng da, go:—Zu kbn sjarbnn, əm һәгвпә hə- 
warije.

Иәти bb həvra sjar bum, bb ləz azotbn cun.
K,ylbke Sbliyi cawən ky Bıdeçana Gesin bbr, cu gihandə 

Kərre bbra. Kərre bbra lenbherri, ky Kylbk Beleçana zerin ani- 
jə, hblaııi got:-Erajo, nəbə, tə bb dbzitije anijə?

Kylbk got:—Brajo, əz we nnzanbm, təne pəjak zb nav kona 
rəvi. mbləki wi tynə bu, topə çaw bbn -eənge wi bu» şurəki lb 
dəstan bu, dbrəvi, ça cawa dbrəvi. Zb wı zedə св həbja idi, 
brajo.

К,у1вке Sblivi durəbin bblda, nbheri ky zb durva ten. Həft 
sjarbn, jək nav wan qəjlune dbkbşınə; sər qə]luııa wi hoqə niv 
,tbtun LbJtinə, nəfəsa le dbxə, zn dəst həv dbrəvınbn»

Kylbke Sblivi dıırbine datinə»
Sosbkr zb təwle dbksınə, 

i Zine готаш sər dbxinə,
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' Təng u bəre zerrin dbşbdinə, : : /  тЧт
Rbma earparsu dəst xsstinə, '
Dəste xvvə davezə lb qərpuze,
Lbnge, xwə datıııə lb zəngııje, i
Got: — Ja swəde u runbştijə sər pnşte.

Təmin lb Kərre bbra кы. got:— Brajo« hbngi əz saxbm, ty 
tıəwara nibn ııəje. Azot peşja dbzmbpa, gazi dbzmbna кы> got; 
—Əm be bəxıi şəvr bbkbiı iane meranı?

Dbzmbna çav dan:—Əm nə mere bebəxtinə, drde dy səbəta 
bəzdbki əm tekəvbnə peşija tə, ty wərə, əw əxtarja təjə. cbqas 
dbxwəzi bbkyzi, lıəjani səre məzile» zb weda ky dagənjan, əgər 
əm gbhiştbn dbkyzbtı, le wəki əm nəg zbiıə səre məzile» əxtarja 
təjə» əme pəj tə ben, csqas dbkari bbkyzə.

U əw həft bbra rəvin һәјаш səre məzile. K,ylbke Sblemin 
xwə jəkira gilıand, ı-bmək car parsu lb tənbşta jəki da u bb rb- 
meva hblani sər səre xwəra avit. < .

Şəş sjara xwə gbhiand səre məzile u gotsn:—Çan. idi dora 
шәјә, ty lıərə mal.

Əw dbkəvbn dy вые, sjar həspe xwə davezə şovəkə kotan* 
Eəspe sjara dbkəvbnə nava şove dbbb ç̂biı, şəş sjar ten dbgbhi- 
zbn, dbuerbn xortəki cawa lb tənbşta bəspe kətijə. Məzbne wan 
sjara gaz> кы:—Xorto, nave tə cijə? Ty xortəki həjfi» nave xwə 
mbnra bez->.

Xort nav şova kotane gazi кы, go: —Gəli sjara, mnn poze 
bave wə . . . nave mbn Sbmel sori narbnçijə, got:— Xwəde tala 
mnn bunə nəjar.

Нәчра mbn bu bəjar» də dərbe xwə dawşinbn,
Dərbe xwə nəhevşinbn»
Məzbne sjara nbherrı, wəki əw nave xwə navəzə» go t—
Gəli bbraııo. dərbe xwə dawşinbn.
Qət dərpe xwə nəhevşinbn,
Əw şəş zi гыпе xwə dawdbşinbn,
Səre гыпе wan nav gəwde Sblemin dbmin,ə.

Kərre bnra durbine bar «6ve xwə dbgərinə, dbnerə һые wi 
nav şova kotaneda kətijə» Kərre bbra Bbleçane zb təwle dbkşinə» 
radbbə, lb Bbleçane sjar dbbə, dazo dbcə nava şove. Kotane db-
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nerrə, ky Kylbke Sblemin kəUjə. Kərr got:—Bbrango, əw № t» 
qəwmijə. сб bujəP

Kylbke Sblemia got:—Bbrango, lb mbn tbşfc nəbujə, təneşəç 
ke-ea əz gəzkbrbmə.

Gava ky Kərre bwa pəja dbbə, gizme fənəri zb lbnga dn- 
kbşmə, nbherri ky, hure Kylbk nava qizmada fbzijə.

Kərre bbra radbbə, bb hers həspe xwə sjar dbbə» gazi dbz- 
nibna dbkə:

BbiTəvbn, ha bbrrəvbn,
Əz se çara Кәггып»
Xydane həspe gylovərrbm»
Gəli dbzmbna barrəvbn»
Ha bbrrəvbn, bbrəvbn.

Dbkəvə du dbzmbna, həjaııi səre məjdane, wan pença bb 
rMa dbkə, davezə, za wedəre K,\lbk gazi dbkə:—Kərre һыа, wə- 
гә əw həft zi xale mənə, əw jək zi bona xatbre dja mə bərdə. 
һыа hərə, wəki çbnse xale mbn, ynda nəbə.

Kylbk «b KəiTora got:—Nə dja mə, got:
Həft xale mə hənə,
Həft zi kyre Dudenə,
Həspe wana d^q-dəqi bozbn,
Nave wanə Zbravbn,
Gyiıe wanə kewrişkinə,
Sbme wanə sbmkodinə»
Sjared wan gizmed wan fənərinə»
Cəu-cəııde wan Stəmbolınə,
Kploze wan Həsənaınə»
ŞƏre səre wan Hamndinə»
K,isbke ttuna wan hələbinə,
Mbştbka wanə marraninə,

Səre qəlbna wanə hoqə niv tt'in hbltinə,
Rbme wanə nəzəri car parsımə,
Cble Ərəbi zb çəməde həb-həb garns dbÇbvinə,
Əw zi çbSbne xale mbn.

i^ylbk got:—Выајо, gava əz Һыпһгып mbn sjarkə, sər həs
p e, mbləki mbn tənbşta həspeda dardakə, ki ky hat zb mbn ры- 
si» əze bezbm „Dbnja wa hatijə, ysa zi dbcə“.
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Кәгге bbra bbraje xwə hbltinə, te gynd- Кәгге bbra Fble- 
çana zerm dbvə təslimi ömər aqa dbka; Şəmşir хапыпе zb xwə- 
га peşkeş dbstinə u paşe breje xwə dbvə, zera ttrbe dbkolə u 
vədbşerə.

Xblas.

Got: Manuk Aço Tonojan, zb nəTıja Talin, zb gynde lalina ze- 
rin. 60 sali-

Mbvisi dərsdarü gynde K,əiəşbəge (disa lb eər we nəhije)
İK#Töiü Tbüwian.



24. KƏRR Y K.YLBK

; Кәгг y К̂ у1вк kyre Sblemansn, əwana lb nav ela öli sijara 
dbman. Wəxtəke bave wan dbmbrə, əwana etim dbminbn. Eozəke 
orta wan u öli sijara lb həv dbkəvə. Wərdaka dija wan le dsnb- 
herə wəki Kjlbk məriki sər saqə ј̂апе bb hers  ̂ əwe roke qət- 
ləke bbkə.

Wərdək dbbezə:—Lawo, rabbn əm lb уыа barkbn, Һәггбп 
eləkə dbne» əwana gyrra dija xwə dbkbn, radbbbn mala xwə bar 
dbkbn- Wəxta əwana koca xwə bar dbkbn, zb obe qət kəsək na- 
je peşija wan u əwana koca xwə re dbkbn dbcbn*

Əwana reva həv dbşewbrbn, dbbezbiı."—Əm hərnə ela ke u 
nəcnə ela ke? Wi caxi Wərdəka de dbbezə:—Əm hərnə eləkəysa, 
wəki lajiqi məvə, Wi caxi K,ylbk dbbezə:—Də wəki ysanə, bbra, 
hun koce bazon» əz peşda һәгып, овпһһегып kizan elə lb peşija 
məjə, K,ylbk dbcə dbnı.herrə wəki ela Qota u ärəba bal həv da- 
ninə, sərəke wan hərdy ela dbkbr ölije ömər aqa. K,ylbk le nb- 
heri, wəki na? wan hərdy elada tone konəki zəfi məzbn həbu, 
əwi pbrs кы, got:—Əw kone hana je kejə?

Zera gotbn, wəki: —Kone ölije ömər aqajə, əw zbviri hatə 
peşila koca xwə u got: — Da e çan, hun əwi kone hanaji məzbn 
dbbinnn, əw həjə kone ölije ömər aqajə, koce vurda bazon, əm 
hərbn lb keləka wi koni dajnbn-

Əwana azotbn cıın keləka wi koni danin, xorted obe hatbn 
koca wan danin u kone waııa vəgbrtbn.

Lb we dəre cənd sal dərbaz dbbbn.Kərr y Kyltk dəst təng 
fkəsibl dbbbn. Təne mbhinəkə wan həbnjə, əw zi ja bave wan 
bujə> wana qejmiş nə dbksrbn mbhine bbfroşbn.

Nave mbhine Sosbk bujə, rənge we boz, navtəngə zbravə 
knraskbri, mərbv hbzmətkar bu lb Sosbke, forme u recune bbnb-



iıerija. wəxta ky Sosbk dbbəzandbn, əwe bn зыпе xwajə kovnki 
dy bbhyst niva xwəli zb bbne örde sər xwəra qyloz dbkbr. ; 

Eona we dəstəngbune Kərr y Kyikk dbbrnıə gavan.
Rozəke zi K,y bk lb Sosnke sıjar dbbə ky bbbə av bbdə. 1 
Həma we roze zi ölije ömər aqa dbbina! daha şaş dbbə, lb 

Sosbke, bəzn bale dbnbherə, cəwa mina xortəki dbl tekəvə qizəke. 
ysa dble Güje ömər aqa avitə Sosbke-

Hblda got:—Ax! mala mbbine şəwbtij, сб mbhinəkə. 
Xwəzbla bbra mbhinəkə mbnə ysa həbuja, cb dbbu bbra bb- 

buja. Kylbk çabe dbdə, dbbe:
—Eh. mala tə avaba, tə həla mbhin nəditbnə. ty həla Beçana 

ölijesjara bbbinə, tyje idi lap xwə şaş bbki, Sosbka mbn lbbalwe 
cəwa mbzginijə. Gava ky mərbv lb Beçane, çane kbraskbri, nav 
tənga zbravə təhziki. lb sbme gblovərə kovbki, gaje kewrişki db 
ıibherə. daha mərbv dbbe bbra dare dynjalbkeda l,bştəki mnn tyn- 
nəbə, bbra təne Becan mbhina mmıbə-

Gava ky ölıje ö nər aqa wi gbliji zb dəve Kylak dbbbhizə» 
ida xwə ynda dbkə, dbbezə:—Xwəde, ktnge əw məhine bbgbhizə 
dəste mbn.

Kozəke ölije ömər aqa lb dəfa həware dbxə. zb ela Qota u 
drəba gbşk sər həvda top dbbbn. Dbbezbn:—Cijə. cb ninə?

ölije ö m ər aqa dbbezə: ki ky çylöt dbkə ve istəkana qawe 
sər xwədakə u hərə Beçana ölisijara zb mbnra binə, we Pərişa
na mbn bb həlalija xwəde zb xwəra bbstinə.

Cbqas xort u zəlame we dəıe həbun, jəki truş fhjnər) 
пәкы wəki we istəkana qawe sər xwədakə.

Gbşka səre xwə bərzer kbrbbun u daponbzin (dbfbkbrinl- 
Həma we roze zi Kərr u Kylbkə lb bər dewer bunə. wəxta 

we jəke dbbbhiznn, FÇyİKk daha səbbr nakə dbbezə, „wərə, əze 
finçana qawe sər xwədakbm.“ Kərr dbbe: —Выа çan! cb işe mə 
pekətijə, bbhelə əm kyla xwə Һыпыһп, əm we rençbəre xəlqenə, 
əme cəwa harbn. KyHk lb we dəre Kərr hers dbbə u dbbezə: 
—Ty nə kyre Sbleminin, ki cb zanə Wərdəka dija ty zb ke gbrti.

Kylbk mərbvəki qaf səqətə, dbbe:—Ty teji, wərə, najej, qət 
zi məje, əze һәгып.

Wəxte ky K,ylbk dbcə Kərr zi dbcə.
Wəxte əwana dbcbn. dbnbherbn we gbrə-gbr u ögite Qota» 
örəba lb Һәу çbvijanə, finçana qawe lb orta wan*



Kəsək nəwerə hbldə sər xwədakə, gbşka səre xwə bərzer 
кывпә u dbponbzsn*

Нәша lh we dəre Kylbk radbbə, dəst lb singe xwə dbxə,. 
dbbezə:—Əze finçana qawe sər xwədakbm-
Kər dbbe:Xo-to Kylbke bbra, əz həirana serinə həwi wi. həw wi,. 
K,ərəmkə məjdane finçana qawe hblinə həwi—wi həw wi,
Sər sbmele zərda wəlgərinə həwi wi—həw wi,
Pərişan xanbme zb xwəra bbstinə, həw w i-həw  wi.

GavakyKərr wa dbbezə, -eəve Kylbk sor dbbnn, finçana qa
we sər xwəda dbkə. Çbmaäta we dəre gbşk lb «§ve həv dbnshe- 
гбп, ke zb wana əw jək bawar dbkbr.

Kylbk dbbezə:—ölije ömər aqa, ty kar y bare mə bbkə, 
әше sbbe rekəvbn. öü ömər aqa dbeə kar u bare wan dbkə.

Əwana bona we jəke nədbcım, kare xwə Zb mala xwə nədb- 
kbrbn. cbmky Wərdəka dija wan ky bbbbhista nədbhiştəw Һәгы1.

Sbbe K,ylbk rabu, cu bal Wərdəka dija, rbça ze аы ky So
sbke ze bbstinə.

Wərdəke got:—Te kyda həri Kylbk?
Got.: —Daje çan, xort həmu dbcbn zb xwəra bbgərbn, səj- 

fanə bbkbn, əz zi dbxazbm һәгып, təv wan xwəra hbuəki bbgə- 
гбш. Sosbke bbdə mbn.

Wərdəke bawar пәкы, got: Na-na, rast bezə, Ыпһһегып te 
kyda həriV

kÇylbk disa zera rasti пәкы, got:—Daje, gblije rast əwə, əz 
zb təra dbbezbm. Qərəz bb çyr^ki Sosbke zb Wərdəka dija xwə 
dbstinə.

Kylbk, Kərr u Diko, Puko, Nəxmət, Byqdong dbdbnə sər 
xwə dscbn*

Həma roza ky əwe Һәгһп, qiza ölije ömər aqa dbeə səjran- 
ge. Reva rasti wan te, Kylbk dbbezə Kəre bbra:—Wərə, əm bh 
qəsfi hbuəki lb bər həvra bbcərxinbn, bbra Pərişan хапып lb mə 
bbnbherə, bbne qəbul dbkə, jane na. Kərr .gblije wi təxsir лакә, 
dbbe: Baş*

Hnnəki həspa xwə bər həvra dscərxinbn u cənd гыпәка da- 
veznə həv, «äv lb Kylbk sor dbbbn, wi fbre ky əw bb rasti şər 
dbkə, həma dərbe kyştbne davezə Kərr.



Pərişan хапып dbbezə:—To to, Fərmanə, ha fərmanə həwi tiri
həw wi,

Bujə şəre hərdy һыапә həwi, wi, həw wi,
Kərre һыа bujə tapanə həw wi. həw wi,

K,ylbk bujə heləkanə
Həw wi lb птпе həwi wi, həw wi.

Kərre һыа dbneherə, idi -eəve Kylbk sor buuə, idi xwə- 
yDda кычјә. Dbbezə.’ -KyKk. mala tə bb.şəwbtə, nə’əz bbre tə- 
mə, mal bşəwuijo te ты) bbkyzı. Ca\e Kəit wa dbbezə, hersa 
K,ylbk datiaə- Dbbe: —Нај le, mala mbn şəwbti, mbn sbbeda kera 
dtkbrə şər-

Əwana rre dbkəvbn dbCbu, Pərişan xanbm zi dbcə mal. Pə
rişan хапып dbfbkbrə, dbbezə:—Əwana cım, Wərdəka dija zi pa- 
şe pebbhəsə, dble xwə bbkə, je bezə, buka mbnə xajin bu, haz 
pe həbu, nəhat mbnra nəgot.

Dbcə Wərdəkera dbbezə, ky kyre tə cun səba Beyana £li- 
je sijara. Wərdək dbbezə: Aha mala mbn şəwbti. Dbbe:—Əwe 
həran, we dssə x’ale xwəra hbkbn şər.

Wərdəka di;a ıwə dbkə forma mera radbbə sijar dbbə, pəj 
wan dbkəvə. Рыт dbcə. hbrdbk dbcə, nezikaje lb wan dbkə.

Kylbk lb pbş xwəva dbiibherə. Cb bbnbherə, sıjarək we mina 
ba braske pəj wan kətijə. Kylbk dbbezə Kərrda, dbbe:—Kərre bb- 
ra, ça ty paşda bbiııınə, bbiibher əw sijare hanejı te cb sijarə, bb- 
nbher sijare xerejə, şərejə.

Kərr paşda dbminə, sijar te neziki wi dı.bə u dbbezə:
—Həj mbn ha-haji wəkbi-biıo, hune kyda xlas bbiı. Te mina bbruske 
cəwa zb § manacfa be. tunçbk u təmolije Kərr dbgbrə, qaşa zin- 
da datinə u dbbezə:—Mbu mbrıja goje wə. . . bb wi hynyri db- 
cbnə talana.

Wəıdək te neziki KyKk dbbə- Əw KyKk dbkbnə şər. Wər
dək lb Kylbk na,ə. le həma KyKk dərba kyştbne davezeda- Wər
dək dbnbherə. ky KyKke qaf səqətidi haz xwə tynə. we lb we- 
xə, burindarkə, Wərdək sing u bəre xwə vədbkə u dbbezə:-Ky- 
lbk, mala tə bbşəwbtə, сыпа ty mbn nas naki; Wərdəka dija tə- 
mə. Əw ky ysa dbbezə hersa Kylbk datinə-

Wərdək dbbezə.’—Lawo, hune kyda һәпт?
Kylbk dbbezə; Əme hərbn Beçana ölije sijara binbn,
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Wərdək dbbe:—Lawo, hun wərbn ve j əke məkbn. bbZbVbr- 
(Гвп. əm həruə mal. Hun nbkarsn binbn, hune xwə zi bbdbnə sər.
K,ylbk dbbezə:-T'o t°* Əm hənə Kərr Kyitko Sbleminbn həwi, wi, 
Çotə bərane kələ, qərqaşə -eəv rəşinbn, həwi wi həw wi,
Əm tofaııa ru zəmiıibiı, həwi wi həw wi,

.Zbrave dyzmbna he zb durva dbqatiıibn həw wi, həw wi.
'■ Wərdəka dija wan dbkə, nakə ty ilaçe nakə. Dbbe:—Lawo, 
wəki hun nazvbrbn, bbsəkbnbn əz zb wəra salbxa bbdbm, ıza hun 
Һәгбп.

Wərdək dbbe:—Lawo, hune һәп>п lb peşiawə, dembn dembsta- 
nbn. kole həwşane we lb wə babbn, çote kare xəzala we lb. bər 
rabbn.

Nəbə-nəbi hun dbdbnə pəj:
Hun cun. hune we şəve lb wi çije dem bbminbn, hun zi je 

tibbn, həspe wə zi je tibbn hun mbqati lıəspe xwə bbn, wəki həs
pe wə nəcbn golə-gənijada ave nəxyn, Cbmky wbra çi çija gole 
:gƏnİ ҺӘПӘ.

Jək zi təmija mbn lb wə, nəvi nəvi hun bu xale xwəra bbkbnə 
şər, gava ky hun xale xwəra bbkbnə şər, hun sanı vənagərm.

Lb we dəre Kərr hbldbdə dbbezə.' —Daje, ka nişane xale 
ihə сһпә, wəki caxe əm dbbinbn, pera nəkbnə şər.

Lija zera dbbezə:
—Məft xale wə hənə. əw həft zi kyrre Eləse Dudenə.

To-to. nave bbre məzbn Əjvəzə, ha Əivəzə, həwi wi—həwi wi 
Xydana şäla dor gəvəzə,
Minagyre Cbla bb xure xwəra dbbəzə- Həwi wi,həwi wi,

To-t<b—nave bbre orte Бәкыә, ha Вәкыә. Həwi wi—həwi wi, 
Sbbe zu radbbə nbmez dbkə» Həwi wi—həwi wi,
Zb xwəde hivi dbkə. Həwi wi—həwi wi,
Wəki zb hətf qəzija jək sərra nəbbhyrə* Həwi wi —həwiwi.

To-to:—Kolose wanə dəvətukinə. Həwi wi —həwi wi,
Şəhle səre wanə Wanıidinə. Həwi wi—wi.

'• Qbl-ebke şəhla sər mbldda daluqinə, Həwi wi—həw wi,
Cyx y cərgəzije wanə Ərzrymınə* Həwi wi—həwi wi, 
Kondəle Ibiıge wanə fbrbngınə* Həwi wi—həwi wi,
Həspe wanə k&telə nav təng təhzıkinə Həwi wi—həw wi



Gyhe wanə kewrişkinə- Həwi wi—həwi wi,
Sbme waııə kurə kovbkinə, Həwi wi— həwi wi»

Выпе dəste wanda bb səmlə i2 movbkinə Həwi wi—həwi wi, 
Qəlbnəkə wan hajə hoqə niv tytuna Muşe hbltinə, Həwi wi •;

həwi wi,
Mina gyre Cbla qylab*qylab sər nible həvra db fbrinbn. Həwi wi

— həwi wi,
Duje lodəke zb qəlbne dərtinbn. Həwi wi—həwi wi 
£b wi caxi zbrave kyre kyrmança 1в orta məjdane dbqətinbn. Hə

wi lb nu.ne həwi wi—həw wi»
Wərdək wan təmije xwə təmam dbkə. xatbre xwə zb һәү 

dbxazbq, əw dbcə mal. əwana zi tenə səfəra xwə- Əwaııa caxe 
teıı wi çi» kizani Wərdəke salbx dabu, kole həwşaue ba dbbbn, 
kara xəzala radbbə.

Kylbk dbbezə:—Əze bbdbmə pəj,
Kərr dbbe:—Teje cəwa bbdi pəj i
Nə Wərdəka dıja t,əmi lb mə кы» got, wəki nədbnə pəj ka

ra xəzala.
Gblje Kərr nakə, dbbe:—Mere xəbəra zəne» dbkəvə hale 

шыБпе. K,ylbk dbdə pəj kara xəzala, dbgbrə tinə şərzedbkbn. 
Goşte we dbpezı-n, dbxyn.

Lb wan dbbə evar. Kylak dbbezə—Kərr, dbbe, һыа. əz 
wəstijamə, xəwa ıiıbn te» ty nınqati həspavə, wəki həsp nəebh 
aya göllə gənija nəxyn. Ку^к radbze, Kərr qərəwbliie dbkbşinə-

Wəxtəki şəve» xəw dbkərə eöve Kərr. Əw dbhenbzə u m»ş- 
keva xəwra dbcə. Həsp zb dəste Kərr dbfblbtbn.

Sosbk zb tjna. səre xwə zb t,ina hı İtinə u dbkəvə xvan bəs- 
sa- Sosbk dbcə rasti go!lə—gənike te» dəve xwə dbkə we ava 
golə-gənije bb bəq u rəqava hbidbcbnə, ysa hbldbcbnə Wəki zbke 
we dbwərbmə-

Wəxtəki Kərr nbşkeva vədbçı.nbqə sər xwə» dbnbherə ky 
Sosbk tynə- Kərr radbbə səre xwə hbltinə dbkəvə wan bəsta, 
dbcə sər goləke» dbnbherə ky Sosbke ysa ava bəq u rəqa ysa 
hblebnjə. ky zbk le wərbmıjə, idi nbkarə bblpbtə, gave xwə zb- 
həv kbi’bnə u nava goleda — səkbnijə.

Kərr bb haİəki Sosbke zb gole kaşdbkə, dərdbxə- U hbnəki 
dbgərinə; nəpbxa we datinə» Kərr Sosbke tinə- Sbbə ron dbbə,



'Кјуһк le dsnbherə ky zbke Sosbke dakətijə, gəm-məme sərə we 
u ban zbka we kəm ghriijə. Kjlbk dsbezə Kərr, dbbe:-Kərre 
bbra. ty wərə шы1га ıast bezə, işəv Sosbke ava goləgənija пјг̂ - 
rijə.

Kərr dbbe:—Wəllə, bbra cb zb tə vəşerbm, сһ za xwəde 
vəşerbm, ty ky razajı, xəw kətə -eöve nibn- əz xəwra dbcbm, Sq- 
Sbk zb dəste nibn dbfblı.ta, dbcə dbkəvə nava ava golə gənije. əz 
zi rabıın, man naherı tyııə; əz rabıın, kətsm van bəstana; mbiı 
nblıeri ky we Sosbk nava goledajə; mbn dərxbst aııi.

Wi caxi K,ylbk gələki posidə bıı, got Mala шә xərab bu, 
əm nava xəlqeda haqas örd hatwı əme tbştək* zi nəkbn u rurəş 
hərbn dərenə mal. Byqdong zanəbu. frəkime loqman bujə- 
Əw tinə şovəke ave b^rdadə sər, hətaııi sutkəke əwav sər dbmə- 
wbçə ıı əw şov dbbə bəri-

Byqdo lb Sosbke sijar dbbə.
Dy sərija lb şove dbdə rbkefa, çara sbsija kv le dacəraxinə, 

Sosbk bb sbtııe xynə kovbki xwəleje zn bane örde qyloz dbkə* 
K.vlbk nahelə wəki çara cara-pença zi bbdə rbkefa, wəki zəda 
dble Sosske təmam bbqətə- Got: —Byqdo. bəsə, Soska mbn haqa- 
si eçbz məkə, idi zəda we qətıja Hyqdo dbkə, nakə Kyibk na- 
helə disa bbdə rbkefa. Əwana za wbra radbbbiı, sijar dbbbn ten, 
dbnbherbn wəki db ela öli sjarada dətıwatə, qiz, buk» zbn u xort 
zb xwəra kətbnə govənde.

Ку^к Kərra, dbbə: -  Ty. Diko, Piko, Nəqmət ıı Byqdova, 
һид Һәгһп kərije wana bb şbvanava t°P kbn bbbı.n, əz zi je hər- 
mə sər kanja Beçaııe.

Əw dbcə sər kanija Beçane. лтыа §rde dbkolə. xwə dbkeda» 
Wəxtəki dbnbheırə ky jəki we Beçan dəstkeş kbrıjə, fasa zeriu 
db destda. Beçane tinə sər kanija Sbiıçare.

Xylam Beçane tmə sər kaıııje, dbkə nakə Beçan peşda naje, 
le hers dbbə, dbbeze:—Wəjla mala xwəje tə şəwuije, tyje bezi 
qəj çərda Kərr u K,ylbk sərda gbrtijə, vədvanaqə.

Bb wi gblije wıra K,>lbk zb eəlake dərdbkəvə. Wi caxi db- 
bezı Xorto çan. əw mbhina Cb mahiuə, ja kejə?

Xylam dbbezə: — l^opək oqolı, сыпа ty ıibzani əv Beçana öli- 
je Sijarajə, həqe ke həjə be sər kanija we, nalıa Beçan ave na- 
xwə. Zu lb Vbra bbçəhmə, he tə nəhəsijanə, je bbkbiı, рыије 
təji sax, gyhe təda һышпә-
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Əv wa dabezə, Kylak şəmaqəke dadeda. Beçane za dest da- 
garə, darane wi dakaşinə. əniia wida da-eakinə; hərdy gyhe wi zi 
ze dbkə. U dabezə:—Hərrə bezə, ölije Sijar, be Kylak Peçan 
һы, əçər hynyre wi həjə, əz dy roza moləte dbdbraə wi, bara be, 
jane na, əze həram, bara paşe nəbezə Kylak bat Beçana man bar.

Kylak Beçane dbbə nava wi talane ani. Kərre bare wi le 
sijar dabə.

Caxe ky əwana dacan kəri—suri u garrane wan top dakbn, 
kəsək za obe dərnakəvə. Çara dydija ten qaf u qore dora mala 
bərəv dbkan dabbn, disa kəsək za obe dərnakəvaıı-

Paş xwəva danaherbn ky za obe təne sijarək dərkət, ysa te 
nola barusk ,̂ tÇylbk dabezə:—Gəli həvala, əw sijare hane le, 
bəlbət hynarəki wi həjə, lazon, əw sijar alije keda dərkət, bara 
əw rabə peşije.

Sijar ba xwə Ybete dinak bııjə, əw dazo te alije K,ylakda 
dərdakəvə: Kyibk dərdakəvə peşije; əw u Kykk dakbnə şər, 
Byoıdo paşfe ze dbstinə, raməke da paşteda daebkipə. Ybet la sər 
həspe tinə xare-

Əwana t«lane xwə bəravkaran, za sinor dərxastan. Kərr u 
K'lak man- Savətare Gli Sijara əskəre xwə t°P kar, hatanə sər 
Kərr u Kyibk. Wəxte ky əwana ten, həma xvi caxi zi Kylak sə* 
re xwə dani bıı sər coka Kərr razabu. Kərr qejmişi Kyibk nə- 
kar. wəki səre wi sər coka xwə baldə, jane zi za xəwe rakə, 
hesrək za -eäve Kərr dakəvə sər surəte Kylak. Kylak yəçanbqi 
sər xwə, got:—Bara ty cama dagari-

Kərr dabe: — Ha-ha həla la əskər danaberi hatanə sər mə.
Kylak dabezə —Bara çan, rabə hazar bə, əwe naha ben, 

əze alikida bakəvame qar kam, ty zi alikida- Wəxte ten Kərr y 
Kylak dbkəvanə nav xvan, ysa dakan, əskər bb çarəkeya *wə şaş 
dakbn, je ky Kərr Kylak qar dbkbr je ky za bər pije həspa db- 
hat.nə qare. Qə: əz ca səre хуә baeşinan, je sax əw bıı, zb mala 
xwə nəlıatabu. Kətani kala zi cubıın şer, hatbunə qare-

Wəxte ky təmam qar karan, Kyibk kətə nava çəndəka, na- 
heri ky xale wi qət jək naveda tynnə bu. Əwi got:—Kərre bara, 
k,a qət jək zi naveda tynnanan.

Kərr dabezeda: —Выа çan, xale mə, man ba dəste xwə te
xas t.

Əwi ysa dakar, wəki Kyk>k xalara nəkə şər.
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Le Kjlbk nə dı>hatə xapandbne.
Əwi dbgotə Kərr:—Kane. əw nişane xale məjə ky Wəıdə- 

ka dija dbgot, qət jək zi ты tynnənbn.
Əwi dbgot: —Gərəke əz xwə lb xale xwə hbikbm, һытһе- 

гып əw cəwa merbn.
Wəxte ky ysa mer bb çarəke batmı ə qnre, zrnıa öli Sijara 

Gylizər хапып çabe dbşinə zb xale wani məzbn, zb Əjvəzra.
Dbbezə:-Əjvəz, te bira tə wəxte ty dbhati mal. mbn zb tə- 

ra dadani kylave Xyrbstani, tə keləka xwə dbda keləka шы), mə. 
həvra şbrin-şbrin xəbər dbda*

Iro zı əva qəzija lb mə qəwbmijə, ty qət lb mə napbrsi. Wi 
caxi Əjvəz dbbezə wan şəş bbred xwə, dbbe: —Gəli bbra, rabtn 
əm həibn, hbnəki lb wan gəlijada, həv Һәгһп ben, ro-cu ava,əme. 
ben.

Wəxte ky zb mə рыз bbkbn əme, bezbn cunə cbqasi gərija- 
nə, mə nəditijə. Xarzije mənə, Cb кыыт, bbra bbkbn, nav u dən- 
ge mənə.

Əwana radbbbn, dbcnn xwəra lb bərpaləke rudbnen, xwəra 
xəbər dbdbn

Həma wi caxi zi Kərr y Kylbk tenə sər wan* Î ylbk dbbe
zə:—Kərr, ha wanə, ty dbbiııi wərə əm һәгып*

Kərr:—Dbbe, çanbm xvərə məcə ve jəke məkə, dbkə, nakə 
K,ylbk zəvt nabə, dbbe:—Te həri, hərrə əz naiem*

KyKk hers dbbə, dbbe:—Naje, qət zi məje, ty ty kyre Sb- 
lemini, ki zanə Wərdəka dija ty zb ke gbrti*

Kylbk dbcə, xal dbbinbn, wajə hat, dbbe:—Hbşbbn, dənge 
xwə zera nəkbn. Сып ky Wərdəka xuşka wan zb wanara kaop,z 
şandbbu, ky xarzije wə hatbnə səva talanəki, zb xwrəra binan, hun 
dənge xwə pera nəkbn.

Ləma zi wana səva xatbre Wərdəke dənge xwə pera nədb- 
кыһп; Kylbk zorda dbcə, dbbe:—Həj-həj mbn ha-haji wə kbn.no, 
hun lb vandəra Cb dbgərbn. Əwana dənge xwə nakbn.

Kylı.k çarəke le dbxə dərbaz dbbə, çara dyda zi dərbaz db
bə, çara sbsija, ib həv daxbn. KyKk dy çara bəri wan dbdə. Le 
dbxə xale məzbn dbxə.
Tjo-to. DbÇbvinə-dbÇbvinə həwi wi—həwi wi.
KjKke һыа paşte zb xale məzbn dbstiııə* Fəwi wi—həwi wi 
Rbməke orto paşta xale məzbnda db-etkin. Həwi wi—həwi wi,

2 2 4



Xale məZBn гв orta zin (Мычпә həwi wi—həwi Wi.
Caxe ky çara snsija zi Ку1вк bəri wan dbdə, SosBk dnwəstə, 

idi пвкагә bblpntə, К,у1вк cBqasi qamci dBkə nakə* Sosnk nalpBtə.
Əwana ŞBpara dnnBherBn ky SosBk wəı-Bmijə idi пвкагә bnl- 

pBtə* Əwana 1в К,у1вк dbzvurun, Kyluk pəja dBbə, shətəke bu 
wanra dnkə şər* Axrije əwana fəsale zb Kyluk dBstinBn, rumadı 
orta pBşta K,ylbkda du-евктвп, kəzəb, pBŞBke wi hulduşun sapokä 
wi
Kyluk dBbezə To-to. Kərre bura, bBİəzinə-bBİəzinə həwi,wi—hə

wi wi*
Xwə Ку1вке bBrara bBgBhinə həwi wi—həwi wi*

Kəzəb u pBŞBke mun -eäve xwə bBbinə həwi wi—həwi wi 
Də içar xwə wanra bBgBhinə həwi wi—həwi wi*

Gavaky Kərr dənge Î yluk dubuhizə, ŞBpara dudə pəj wan, 
ysa jəko-jəko qur dBkə, hətani dBgBhızə je peşBn. Əwi Zi һв dii 
dBgBrə. Səba xatBre Wərdəka dija xwə dube:—Ввга Wərdək nə*- 
bezə əzə be xwəjimə*

Te bal К,у1вк, həla KyİBİd sax bujə, dBbe:—Wan kəzəbрв- 
şnke твп bərav bukə, tekə zbke твп.

Kərr bərav dbkə, dBbə hyndyre wi, dbbezə:—Də wəjnə* dəz- 
male bBde, gBre bBdə. Kərr gbre dbdə.

Dbbe:—Də Beçane wəjnə, əz sijar bum, 1в pəj wan kəvım* 
Kərr dbhe:—Ввга çan, твп gbşk qur квгвп.

Kyluk dubezə:—Də wəjnə. Sosbke bər -eäve твп, səre we 
zekə* Çarəkə dune dnbezə:—Na, bubə bər kəndale hane sərda 
təpkə.

Wəki ty bukyzi həsty-məstuje we je 1в van dəra bəla bun* 
gavan u şBvane wane lunge xwə 1ехвп. Je bezun „Мвп ha-haji 
xwəje tə квге, xwəje tə xydane wi aquli bu, hat çəndəke xwə 
zi da sər, çəndəke tə*“

Kərr dnbə kən dal sərda təp квг.
К,у1вк dubezə: —Wəjnun məjte швп budun sər tabute, 1в sər 

пвге peşin guredun, hərdy тв!е mbn teda daiuqmun* Naha Wər
dəka dijava öjan bujə je zb hersa xwə wə həmuja qar bukə.

Le wəxte əw твп bnbinə, тв1е твп ducun—ten, əwə za- 
nəjə, je dəst xwəda fəm bukə ky dynıja, „wa hatijə, we wa zi 
hərə“* Wi caxi hersa we je dajnə*
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Wərdəka dija şəv xəwna xwə dbbinə, ky həvt meş 1в me- 
şəke çbvijan. əwe meşe bəri wan həvt meşada, iək znwan kyşt, 
paşe zi əw Şr>ş meşe majin 1в we meşa majin çbvijan, kyşten- 
Paşe zi meşəki dı>ne da pəj wan meşa, ysa ze kyştbn, təne jək ze 
felbti. Wərdək ssbe bbşijar bu, got:

—Wəllə wan xalava кывпә şər. Wərdək sijar bu, bər 
wanva cuı cu le neheri məjte Kylbk sər пые peşinə» mble wi 
dbcbu ten, əwe səre xwə bəzand, got:—Өга əre, lawo» dbnija wa 
hatijə, we wa zi hərə.

Əwana cuuə mal. Beçan һыыг danə ölije ömər aqa* Wər* 
dəke buka xwə ze ıwəst, öüje ömər aqa buk nədaje, əwi dbgot: 
—Mbu qiza xwə dajə merəki» xwə nədajə dy mera.

Wərdək hers bu, gotə Kərr:— Babə, ty alikida pekəvə» əz 
zi alikida» əme qbr kbn«

Hərək alikida pe dbkəvnn qur dbkbn.
Pərişane hbldbdbn tinbn mal» se roz se şəva dbkbnə dəh-

wat-

Got u nbvisi Wəzire Mbstəfaji, 17 sali, вв gynde Şawblbka һ» 
sər çbmhyrjəta avtonom ja Ş. Sosialistijə Naxcwane» Wəzir şagtr- 
te texnikuma pedagogjejə.



25. КӘКЕ Y K.YLLE,

SbIbvİ 1b ela örəba gavane mala bave гвпа xwə bujə. Sbİİ- 
v i  m ərB vək i merxas bujə. SbIbvİ wedəre dnkyzbn.

Kərr y К,ухвк рв-euk buaə; dja wana, wana hBİtinə ts ela 
;Çməi’ aq a.

ömər aoja tinə finçane datinə, ZBİfa zerin orte datinə, db- 
bezə, dbbe:—K,e fınçana zerin orta ZBİfa zerrin һвһпә, bərə ela 
mire drəba Bblçane binə, əze Pərişan хапвте bbdbme.

Gazi ela xwə dbkə» dbçı.vinə, kəs finçane Һв1пајпә.
Pərişan xatun dncə sər kanije dbperrə, wəki dy xort wedə- 

те cadnra xwə ledanə, səknninə.
Əw К,у1вк dnvinə; əw dbzanə wəkı K,ylbk xortəki qocaxə, 

wa dəst pejə; ave tinə, te bave xwəra dbbezə; dbbe:—Bavo, dy 
xort aninə sər ve kanije, cadsr lexbstbnə, hərgi əwe bbkarbbn 
finçane һвНпвп*

ömər aqa dnşinə pəj wan xorta. Kərr y Kjlbk ten* Kjlbk 
dina xwə dbde ela ömər aqa we runbştinə, forma kavnrre bbba - 
re poze xwə dahbştbnə.

ömər aqa dbvezə:—Т̂ е dbkarə finçane hblinə, hərə ela m i- 
ore örəba mbnra Beçana öbusana binə, əze Pərışane bbdbme*

Gava K,ylbk Pəı-işane dbbinə, əw Pərişane dbhəbinə, finçane 
bbltınə sər xwəda wəldbgərrinə. Dbcə top u çəbbrxane hBİtinə; 
SosBke sjar dbbə, əw bb Kərrva u cənd lawbke dbnva Miskoje 
Zaza. Atoje mBrtbb dncnn.

Çave dndnn Wərdəka dera, dbvezbn, wəki, „Kərr ü Ку1вк
45Un“.

Wərdək pəj wana dbkəvə, peşja wana dBgbrə, dbve:—Ky- 
lo, lawoı wərə nəcə, əw xale tənə, həft xale tə hənə, həft şere 
xwədenə, we tə хвп, we tə һвкугвп.



Kərr dBvezə KyİBkda, dBve:—Wərə, əm vəgən-вп, xəbəra 
pirədajka xwə һвквп-

К,у1вк vənagərrə; dja waD dBkə» nakə» əw vənagərrBn u tə- 
mija le dBkBn, dBve:—Ty dBci səre reja tə ava goləgənia hənə,- 
gava hun radBzen, SosBke bərnadBn, wəki кв ave goJəgənia һв- 
xyə, paşe ty пвкап pe şərr bBki-

Gava каге xəzala bər tə radBbBn, uədi pəjda, каге xəzala 
be ајквп-

Ty dBci həft xale- tə hənə,
Eəspe wan təvə bozə xal-xalinə,
Gyh kewrişkinə,
Del qamcinə,
Sərkəkə waa həjə,
Hoqə ttuna Muşe һвШпә,
Əw forma gyre xwəde,
Sər тв1е həvra dBrəvinnn*

Əw dəstura wan dBdə. dBCBn,
Wərdək vədəgərrə te, te sər 
ömer aqa.

ömər aqa, xwə vədBşerə, zanə wəki Wərdək bBvinə, we 
lexə, bBkyzə.

Wərdək nBfBrra ömər aqa ha dB kə.
Paşe Wərdək kaojəzəki dadə məlləki dBşinə һвге xwərrar 

wəki əw „xorte Һа1вп xarzije wənə, huıı dəgmiş пәүвп“.
Məllə bedi-hedi xwəra dBkəvə gyudda, dncə.
Kərr y К,у1вк dBCBn evare çiki dBhewBi'Bn. Şəv Miskoje Za- 

za dBknnə qərəwBİ, wəki mBqat bə, həsp пәсвп, ave goləgənia 
nəxyn» Əw xyrmaş dnbə ^вһепвгәЛ ^

SosBk dBqətinə, dBcə ave goləgənia dBxwə. nav golede dn- 
аәквпә. NBşkeva Miskoje Zaza radBbə, dacə SosBke tinə, dina 
xwə dBde» təug u bəre SosBke təv qətjanə, awqa av xarijə. Db- 
gnrə, tinə» disa çije weda gBredBdə.

Snbe К,у1вк radBbə, dBnerə, SosBk mädəkBrijə, dBve:—Kyr- 
ro, һвпегә, Sosık свга mädəkBrjə? Rast bezə.

Duve: —Квгапвт.
Paşe tBrsa le didə farrandBne, dBvezə:—Əze tə һвкугвт»- 

твпга bezə, свка евта SosBk тМәквгјө»'



Əw dbvezə, wəki, „şəv Sosbke qətandijə, cujə ave goləgər 
»ia xarijə."

Кәгг dbvezə tÇykk, dbve: — Sosbke sjar nəbə, həspəkə mai- 
jin sjarbə.

Kylbk dbvezə, dbve:—Wəki əz sər pnşta Sosbke meranija 
иәкыП) sər pbşta ty həspa пвкагып meranije bbkbm.

Əw dbCbiı sər topəki dbhewbrbn, dbsəkbnbn. Sbhe К,у1вк 
dbcə, dina xwə dBde bər tume həwşane kare xəzala radbbbn, dbdə 
•pəj jəki ançax dbgbrə. Sər тв1е xwəji raste dbzmbrə həzar həft:- 
SBd kone örəbi həbunə wedəre- Te Kərra dBbezə:—Wəki SosBk 
mina bəre пвкагә bBrrəvə, bəre wəki kare xəzala dbkətbn peşja 
твп, qət bər xblas nədbbu, le iro твп ançax gbrt.

Əw ten səre topəki dbsəkbnbn- Kjlbk dbbezə Kərra, dbbe: 
—Hərə, lexə, talane wana binə, bəlki əm şərr һвквп увга, bbkar- 
Твп Beçane wana bbstinbn.

Kərr dncə ledbxə, cənd dəva tinə. Dssəkbnə roztnra maijin 
kəs pəj naje* Kjlbk zb Kərra şərr dbkə, dbve:—Tə cujə cənd 
•dəve gəwrbkə mtrdar anijə, kəs pəj naje.

Kyltk xwə-xwə dbcə, ledbxə.bbrrə dəve maijin başqə tinə.
Evare dbcə nava ele, dina xwə dbde xortəki həspəkə baş 

destdanə. we anijə bər bb ave; həsp квгаз кыјә; başə*
Ку1вк le dbpbrsə, dbve: —Əv св həspə?
Dbve:—Əva həjə, Beçana öbusanajə.
Dbve:—Kyrro, nə salbx dbdbn bb tase ave dbdbne, hyndyr- 

■da av dbdbn, le iro tə сыа anijə ave?
Dı vezə: — Dəwata kyrre mire örəbanə, kəs tynəbujə avdə, 

твп anijə av dbm, talane ele һвгвпә, kyrre mire §rəba sjar bb- 
bə, we hərrə pe şərr bbkə.

Əw siləke dəve gədə dbxə. Beçane le dbstinə. tinə, te. Db- 
ввквпә sbbe, zb ela mire §rəba dnbə həwar:—Dəfa həware db- 
хвп gbşk radbbbn, tenə sər Kərr y Kjlbk şərr.

Gava Kjlbk durəbine hbltinə, dbnerrə, həsave stəjrke dzma- 
na hatnn. Dina xwə dbde həft sjar peşije ten.

Kərr dbvezə, dbbe:—Əv cnqa zöfbn?
Kylbk bər dble wi dbdə, dbbe:—Əw gaşk nə mərbVbn, də- 

war, pəz, garran qəstika təv кывпә, ysa кывпә, wəki əm bbtbr- 
«Ы». Q,əstika ysa dbkə» wəki Kərr nətbrsə.

Əw həft sjar ten neziki wan dbbbn:—Məllə dərte bər wana
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dbsəkbnə, kaojəze dbdə dəste wan, əw dbxunbn u həvra dbbezbnc
— Əva xarzije u.ənə, hər şəş һые məznndbven:—Wərə. әда 

dəstura wan bbdbn, һыа һәгвп, dəgəmiş nəvbn.
Je pb-euk dbvezə:—Wəkı əwana awqa Ğrd danə bər xwə, 

şərr, gərə əm je ysa bərnədbn-
Xəbəra bnre -euk dbkbn, tenə sər şərr- Wedəre şərr dbkbn,. 

car həv dbkəvbnə peşja Kyltk, sbse dbkəvbn peşija Kərr, əw 
şərr dbkbn. Kərr hərseka dbkyzə, le gava Kylbk dbdə рәј, hər 
care majin, wedəre qıım bujə, Sosbk qumeda dbminə, һәгеаг vədb- 
gərrbn sər K,ylbk, КуКк dbxnn.

Kərr vədbgərrə sbsja zi dbkyzə, je рв-еик dbrrəvə, хв1а& 
dbbə, Kərro vədbgərrə sər K,ylbk. Kylbk tinə, dbbe:—Kylbk xwə 
ty nə bbrindari?

Dbve: —Sapoka твп bbkbşinə.
Gava əw sapoka wi dbkbşinə, çəgəre xune rbzjanə hyndyre 

sapoke. Wedəre heza dble Kərr dnşəwbtə. Yədbgərrə sər eleşərr 
dbkə, qbrr dbbə gbşkiı zare zbke znne wan zi dərdbxə u dbcə. 
Dlcə xale x-wə pb-euk dbgərrə, dbvinə, gyhəki wi zedbkə, İbngə- 
ki ze dtkə, mbləki wi zi ze dbkə» dbgbrə dnranəki wi zi dbkşi- 
nə. anija twida dbkytə u dbbezə:—Ova zi səv xatbre dja тыи 
Dja mbn gotıjə:—Ty nbsləta bave гоһо nəqəbnə, jəki le sax bb̂  
heli u vədbgərrə te çəm Kylbk.

КуКк dbvezeda, dbve:— Gərəke əm ilaçəke bbkbn, wəki ty 
həri» əz zb təra niubbm, dja mnne tə bbkyzə, ty çbnjaze mbn te- 
kə hyndyre sandoxəke» dəre sandoxe bbgnrə, mbləki mbn bərra 
dərxə, gava hun һәгвп, mble mbn we bbhəzə, əwe bbzanbə, wə
ki „DbDja ha hatijə, we ha zi hərə“. Dbve:-D» Sosnke bbgbrə 
bər edve твпга bnvə binə, wəki əz we bbkyzbm* Sbbe əw nəcə 
nava garrana, xəlq eerri mnn nəkə.

Əw Sosnke bərra dbkşinə. Kylbk soranije bər xwə' dbkşinə 
davezə lbnge Sosıke db bbrrə. hərcara zi.

КуКк wedəre db тыә. çan dbdə.
Kərro КуКк dbkə sandoxe, dəri ce dbkə, mbləki wi bərra 

dərdbxə» Feçana öbnsana hbldbdbn, vədbgərbn, dncnn bər bb ela 
öm ər aoja*

Əw gava ten, Wərdək durbine hbltinə, dbbe:—Î ylbk nav 
wanda ninə u peşja wan da dbeə.hersa we radbbə, əwle lejəwa-
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na һвкувә- Dina ıwə dude тт>1е Kyb>k bər sandoxera dəi'kətijə 
п dncə—te. Dja wi dnfeknrə» dsbe rastə:— Бвпја ha hatijə, we 
ha zi hərə“.

Əw tenə mala xwə.
Wərdək dnpBrsə, duve:—Кәгго, qə tə tBştək квг?
Dsve:—Мвп təmam qBrr квгвп, şəş xale xwə zi kyştBn, jək 

zi səv xatBre tə İBngəki wi ze квг, «ğvəki wi dərxnst, mbləkiwi 
burri, dnranəki wi kBŞand. anija wida kyta, ııəkyşt səv xatBre tə-

Dia wi dBvezə:—Tə əw zi bbkyşta.
ömər aqa naxazə qize bBdə Kərr. Kərr dnbeaeda, dBbe: — 

Əze кока tə bBqəlinBm u paşe əw xəlqe pera çubun dbbezBn: 
—ömər aqa, dnbe, malxBrab, св merani həbujə, meranija Kərr 
bujə, Ку1вк св квгјә. Fərişane bnde, 1>вга hərə, we kok,a tə də
rinə-

Əw Fərişane dndə Kərr. Kərr Fərişane dnbə dncə-
Ida əwə.

Got: Iskoje Әты, 22 sali, zb gynde Çərçərise 1в sər nəhja 
Aqbarane, 1зко пвһа 1в texnikuma pedagogijeda ja Jervaneda hin 
ıb>bə-

Nbvİsİ. H. Çnndi.



28. KƏRR Y K.YLLK

Təwi, təw Kylbke Sblemin,
Dbkə dbçbrina wi, wi,
ömər aqa təxte rəngin orte datinə,
Fınçana fərfuri sər datinə 
Wi, wi.
Koma kikan u mnlan runbştinə,
Wi, wi, wi, wi.
Hərce ye finçane wəigərinə,
Wi, wi, wi, wi,
Bərə Beçana öli sjara binə 
Wi, wi, wi, wi,
Fərişane zb ҺәЫја xwəde ömər aoja bbstinə, 
Wi, wi, wi, wi.
Kikan, mblan runbştinə,
Wi, wi, wi, wi.
Kəsək nbkarə xeni Kykbke Sblemin finçane

wərgərinə,
Kylbke Sblemin finçane wərdbgərinə,
Ky hərə Beçane binə,
Həlalja xwəde Fərişane ze bbstinə.
Kyltk dbve:
—Kərro, lawo, hərə qytia barut u çəbbrxa-

ne zb mal dərinə.
Wərda de dbbinə, dbbe:
—Lawo, xwəde xer bbkə.
Dbbe:—Daje, şbkbr xerə,
Dəre mala ömər aoıa çbrid alaji u xerə.



ЈК,у1вке Sıdemin dbbe:
—ömər aoıa» 'zb твпга Nikonke твНвһ,

ВвојДо binə*
K,are xwə (1вкә, bəre xwə didə ela
Çərda drəba, hərə Beçane binə.
Wərda de dnkə qirin u banginə,
Dbbe:—Lawo, тәсвп sər xale xwə»
Xale tə həft һвгапә,
Nola mere kylenə-
Dbbe:—Daje, ilaça mə tyninə,
Əme һәгвп Beçane Ыпвп,
Fərişane гв ömər aqa bBstinnn.

ÜBve:—Lawo> dnbe,
—Hune һәгвп bəri u bəristanə,
Dnbe:—Tume həwşane gələknn,
Kare xəzala bər təljanə,
Xəmina твп wə bə,
Hun kare xəzala nəgBrnn,
U mBqati Sosnke һвп,
Ava goləgənia nəxwə.
Nikonge mBrtbb, BBOjdo,
К,у1вке SnlemiD, Kərro dazon,
Xəzaləke dBbimm,
Nikong dbbe:
—Hylnke Sı.lemin, iro ty gərə we xəzale 

bngBri, ne-eira məjə. 
KjİBke tə dnkə u dnləzinə,
Xwə һв kara xəzalera dbgehinə,
Gopale xwə stuje xəzale datinə»
НвШпә ort;a xwə u zin datinə- 
Kara xəzala tinə»
Lb bər Nikonge твг!вһ datinə.
Kara xəzale dnkə şivəkə xwəş,
We şəve kef dBknn, 
iŞiva xwə һвШпвп,
U zb xwəra radbzen.



Həw səre xwe ҺбШпбп, ; > -'V'
Sosbke nabinnn, . . ;,-
Ln Sosnke dngərrnn- 
Sosnke ave goləgənia xarijə,
Tən ge xwə qətandijə.

Ssbe şəbəqe gazi xwəde dnknn u radnbnn ten bn ela öli 
«rjarava dərdnkəvnn. K,ylnk dnbe:

—Kərro, lawo, əva kone 6li sjaranə, hun 1б үыа bun, əz 
һәгып salxe Sosnke ҺбЫып bem»

Kjlnke tə dncə» dina xwə dnde, jəki nola Mrade шбп fMrad 
həjə 12 sali. И. Ç.)* We Beçana öliçana tinə sər ave- Dnbe:

—Kyro, əva mnhina kejə ?
Dnbe:—Сыпа ty nə вб ela maji, əva mnhina öli sjaranə. 
K,ylnke tə dncə dəre mala xale xwə» dina xwə dnde, rı.ngi- 

na dəfep, däwatə. Вбсә rasti kone 'xale xwə te, dnbe:—Xuşke» 
tasnk cəqnlmast zn mnnra wərinə.

Znna xale wi cəqnlmast zera tinə, awrrəke dnde, dnbe: 
Выа, awnrre tə mina awnrre Ку^ке Snleminə.

K,ylnke tə te. talane öli sjara tinə, dnbe:—Bəlkipəj mə kə-
тбп.

Te rasti Beçane te, Beçane ҺбШпә» tinə ja əlah.
Kərro dnbe:—Kjlnk» lawo, ty ja mnn dnki, ty zine xwə 1б 

Beçanekə. xera Sosnke zn mnnra tynə.
Kjlnke tə dnkə qirin u banginə,
Öli sjara zi dəfa həware dnxinə,
Swara gəllək dı.çnvinə.

Həft xale Kylnk hənə»
Nola mere kylenə,
Qəlunək wana həjə.
Tyxtnive ttune ҺбШдә,
Bin bs bin le dnxnn,
Xwə bn Kylnkra dngnhinnn.
Ln K,ylnk dnxnn, K,ylnk dnkyznn.

Kərre bnra şəş xale xwə dnkyzə,
Je едк dnhelə, dnbe:
—Əv zi bona xatnre dja mnn. •
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Kərr< Nikonge mBrtBb, Bəqdong çnnjaze Ку1вк һвШпы» 
« ja əlah bəre xwə dndBn ela ömər aqa.

Wərda de dBdə bər -eəve xwə durbinə,
Çanjaze Ку1вк ив durva dubinə*
Бвкә qirin u banginə»
Kərre һвга dBcə, dBve:
—ömər aqa, xwəde mala tə хвгаү kə, 
öva ив təra Beçana öliçana. 
ömər aqa dBbe:—К,у1вк hatijə kyştBn, 
öz Bərişane nadBm tə.
Məımvəki nola tə dBveze:
— Kərro şəş xale xwə kyştBnə,
Ty nədi, we tə bnkyzə.
ömər aqa gazi Kərr dnkə,
Bərişane dBdeda,
Kərro ивпа xwə һвШпә, dncə.

Got: Aqoje Məçi, 50 sali, nəxwəndi, пвһа 1в gynde Boşte- 
danə ^Kərwansəre> 1в sər nəhja Aqbarane.

N^BYisi: H. ÇBndi.



27. KƏRR y  k;ylbk

Rəşit istəkana qawe datinə.
Dave:—Кд be istəkana qawe wəlgərinə.
Berçane binə,
Fərişane dale xwə, гпы! bastinə*
Kylak dacə Kərre bara dbşewarə, dbvezə:—Wərə, əm hə- 

ran istəkana qawe wəlgərinbn, Berçane binan» Fərişane xwəra 
bastinan*

Kylake bbra te istəkana qawe wəldbgərinə.
Wərdəka de haz gblija tyninə.
Kərr dbcə zin sər pbşta Sosake daxinə,

..... ј Wərdəka de təzə pe dbhasinə*
Wərdək təmije dbdə PÇylbk» dave:
—Tye həri şərr, hər həft xale təje benə sər tə şərr. 
Həspe wanə bozə xal-xalinə»
Fino qotbke wanə romaninə,
Şäre wanə hamudinə,
Kondre lbnge wanda farənginə,
Şbvqələnək dəste waudajə.

■ Grvankə ttuna Muşe dbxinə,
Qylap-qylap sər malara dadanə həv-

Wərdade gbliki le dbkə, davezə: — Ty Sosbke navezi pəj ka- 
re xəzala; nəci dəve gəwrak nəjni; raaqatı Sosbke ban, Sosak nə
çə ava goləgənia nəxyə-

Kylak, Näməte isa, Kərre bara, Baoıdo dacan bər da
ra Kəvare berija cəqmaqa, gərm-gərmstane, gotana gotija heke 
dajnan, hek dapazə. Wara Kylake bara Sosake davezə pəj kara 
xəzala. Kylak: — Baqdo, wərə əm goşt baxyn» əze razem, ty işəv 
mbqati Sosake bə, Sosak nəcə ava golegənia nəxwə-



Kylbk kara xəzala dnqəlinə, dbxyn. Kyltk disa təffiija dudə- 
Bbqdo* K,ylbk, Nöməte isa, Kərre һыа radbzen.

, Bbqdo, gərm zore le dbkə, əw zi radbze-
Gərm dbdə sər Sosbke. Sosbk gəma xwə dbqətinə, bər bv 

ava goləgənia dbləzinə; cu sər ava goləgənia, xelək məzun dbcə.
Bbqdo radbbə, dbnerrə» Sosbk wau dəra sninə.
Bbqdo €Ğve xwə dbgərinə, Sosbke ty çija navinə; 

durəbine bər səre Kylbk hbltinə; alije ava goləgənia dbnerrə; qə- 
rətuki wbra dbqbşbrmə; dbve* — Əw həbə, tynəbə Sosbkə. Gərm- 
gərmstane dajə sər, tibujə, cujə. ava goləgənia xarijə. Bbqdo Səd- 
glavije sjar dbbə, dbcə (Sədglavi həspe Kərre bbrajə/ Ditbna 
■edve xwə dbvinə, Sosbke dçevəkə granda dbvinə; Sosbk nav ava 
goləgəninda wərbmijə; təng u bənge we qətjanə. Bbqdo radbbə, 
tel u dərzia xwəra tinə; qəjd u dbzgine sər həv cedbkə; dy məj- 
dana dbdə Sosbke; Sosbk hbnəki sər xwəda te/ dbcə disa wbra 
gbre dbdə.

Kərre һыа radbbə, dbnerrə, dçebəkə rəşə gbranə, Sosbke 
rəngəki xnrabda dbvinə KyKke һыа radbbə, dəng Bhqdo dbkə, 
dbve, dbve:—Sosbke cujə ava goləgənia xarijə?

Bbqdo dbvezə:—Əz ty raııəzamə ve şəve.
Əw wedəre dbmiıibn. Kyifck Kərre bbrarra dbvezə, dbve: 

— Wərə, əm hərbn meranije, cbka ki mə meranikə rnnd dbkə?
Kərre bnra radbvə Sədglavi sjar dbvə; bəre xwə dbdə ela 

kikan u mbllan; dbcə, dbcə zora meranije qəjntərə dəve pesirrəş 
tinə çəm Kyltk.

Kylbk dbve:— Kərre bnra, əz meranija tə nəqajlı.m.
Bbqdo dbvezə:—Iro zi Sbrja mnnə, Cbka əz hərbm, cbka əz 

meranik cawa dbkbm. Bbqdo dncə zora meranija xwə qəjntərə 
dəve gəwrbk tinə.

Kylbk dbve:—Əz meranja wə hərdy bnra nəqailbm. Kyltk 
dbve:— Iro Sbrja mbnə, əze hərbm meranije.

Kylbk dbcə bər dəlave ave dbsənə; ditbna -eöve xwə dbvinə, 
xylame kikan u mbllan we Berçanə destda; tasa zerinə destda, 
anijə Berçaııe avdə.

Sosbk u Berçan xnşnke həv hun; mərja ttre əw hərdy sər 
car nibxa həvra dblizbn*

Kylbk dəngəki mərd xylim dbkə gazi, dbvezə:—Kyro, dəlar 
ka kj alijə?



* Dave:—Səjbsane, səjbsan, сб kare tə le kətjə, caka dəlav
'кд aljə ?

Kylak dyçara le vədagərrinə u davezə, dave:—Kyrro» də
lav ki aljə?

Xylam ty çaya wi nadə. Kylak Sosbke davezə nava ave; So- 
sak notla məqəse aye dabbrrə» dacə çəm xylim; Berçane dəste 
xylim dbgbrə, dbranəki wi dbksinə anja wida dbkytə, dbve:—Hə
rə > bezə ela kıkan u mblan» əze həla se roza тыа һышиып» ba
ra ben, əme şərre xwə həvrra bbkbn*

Xylam dbcə nav ela kikan u malan, dbve:—Wəllə, K,ylbk 
Berçan mbn stəııdbn.

Peşıkare ela kikan u mblan hər həft xale Kylbk bun. Ra" 
davan dəfa həware dbxinbn; ela kikan u mblan radbVbn; bəre xwə 
dbdbn Kəvare berija cəqmaqe u ten.

Bbqdo radbbə, durəbine hbltinə; bəre xwə dbdə eije n db
cə» dbve:—Əz hərbm, bbvinbm» caka qə kəsək naje u nacə. Di- 
tnna -eäve xwə davinə, ordike te, notla stəjrak u pəjrbke dzma- 
na; xali u kəyre col u colstane.

Kərre bara te çave dbdə Kylbke bbra, K,ylbkra davezə: 
— Ysa ten notla stəjr—pəjre özmana.

Kylbk Kərre barara dbvezə, dbve:—Nəwerəko» ca zarave 
tə qətja.

Wərdəka de təzə wi caxi kaqəzəki dbdə gyndije ela kikan 
u mblan. dbve: —Bbdə hər həft bbre man. Kao^əzeda danavisə, 
davezə hər həfta, wəki kyrre manan, hatanə şərre wə» maqat 
ban.

Gyndije ela kikan u malan hanəki dərəngı dbkəvə. Əw te 
nive re dbgizə ordije; kaqəz çeva xwə dərdaxə» dbdə dəste hər 
həft xale Kyltk* Hər həft xale Kylak şaş daminan, dbve:—Wə* 
ki əm vəgərran, we bezan hər həft bara nəwer bun sər Ку1*>к, 
Kərre bbra, Baqdo, Näməte isada bbcuna*

Hər həft xal peşda dazon u dbCr.n. kylbke bara radavə, 
Sosbke sjar davə, məjdane dasəkanə; hər həft xal ten, nezik Ky* 
lak davbn.

Kylak dbçbrinə) dbçarinə,
Xaləki xwə orta zinda dbfarinə,
IÇylak çara dane daçarinə-daçarinə,



Xaləki dBsa orta zinda dbfbrinə,
Porrkyrra SosLke ava goləgənia xar bu, ' • :
Ərqək kətə peşije,
Nbkarbu ərq bbqədanda,
Hər penç xal bb həvra nəzəra IÇylbk dbxinbn- 
Kərre һыа çbnjaze Kylbk bər «§ve xwə dbvinə,
Din dbvə.
Radbvə Sədglavi sjar dbvə,
Dbçbrinə, dbçbrinə,
Dy xala həvra orta zinda dbfbrina.
Köməte isa dbçarinə, dbçbrinə,
Xaləki orta zinda dbfbrinə.
Bbqdo dbçbrinə, dbçbriqə,
Əw zi xaləki orta zinda dbfbrinə*

K,ylbke bnra, Kərre һыа dbkə gazi, dbvezə:—Xale dbnenə- 
’kyzbn, bbra əw zi bbminə boj xatbre Wərde*

Kərre һыа təzə radbvə, nav ordıje dbkəvə, je ky xwəşə 
qə ida mala xwə nəhatijə; gotbna gotija xune avitjə zənguje.

Kylbke bnra dbkə gazi, dbve* —Çe Sosbke çarəke bər твп- 
ra bbçərxinbn. К,Лвке һыа soranije bər xwə dbkşinə. hərcar qi- 
te Sosbke həvra dbfbrinə. Paşe KyKk dbvezə: — Kərre bbra, ra- 
тә drdəki vtra vədə, Sosbke əm vbra vəşerbn,» qəhələ, bbra qiz u 
buke ela kikan u mblan пәсвп nəjen, -еет твп nəkbn, nəvezbn 
əw zi hat bu sər ela kikan u mblan şərr dbkbr. Kylbk Kərre bb- 
rara dbvezə, dbve:—Wərda de bədə, hun һәп,п< твп navda nə
vinə, nahelə hun, həta mal hərbn. Т^әтже dbdə Kərre bbra:—Əz 
dbmbrbm, ty dbmini dəwsa man, dbve, ty cawa dbci Berçane bb- 
və, xwəra Pərişane binə. Mbn bbdbn sər loke peşbn; dəste твп 
tabutera dərxbn; dəzmaləke dəste mbnva gbredbn, şəş rəşa rəş 
bbn; rəşa твп zi sərda bbdbn sər; Wərda de dərkəvə dəre ma- 
Ie, we «äv dəzmale kəvə; dəste твп dbhəzə, we bezə „Dnnja ha 
hatjə, ha cujə*, ida wəra dənge xwə nakə*

K,ylbk dbmbrə*
ida bər bb male tinbn. Dja Kyltk radbvə sər xenidinaxwə 

dbde car həve wanə ten; jək le tyninə. Dbve:—Əw həvə, tynəvə 
K,ylbkə, lb wana tynə* Wərda de nivere xwə wanra dbghinə, db- 
те:—K,ane K,ylbk? Kərre bbra.

m



Çava Wərda de dbdə u dbvezə:—Wəllə hər həft xala, Kylı>" 
ke һыа kyşten.

Wərda de dncə bər mala Rəşit, dbve:—Ve səhəte mə Ber- 
çan anij həlalja xwəde Kərre xwəra Pərişane bbstinə.

Rəşit dəve xwə wana dbgyhezə, dbvezə:—Mbntəra qəwl nə- 
кыјә, wəki əz qize bbdbmə tə, bnra K,ylbk be, əze qize bbdbmə 
Kjlbk-

Wərda de dbve, dbve: —Kylbk cujə rbməte, bsra dəwse bb- 
minə Kərr.

Wi caxi Kərre bbra, Bbqdo, Nbməte isa ten sər mala Rə- 
şitda bona we jək, wəki „Mə Kjlbk dajə dər, Kylbk тыјә Kərr 
majə dəwse."

Kərr got:—Əze Pərişane xwəra bbstinbm.
Rəşit dəve xwə wana dbghezə» dbvezə: — Roza dbne wərbn, 

əme dbwate bbkbn.
Berçane dbvı.n, Pərişane tinbn.
Həft ro, həft şəva dbxbn dəf u däwat; dbcbn тыаге xwəşa 

ibbbn.
Əwə ida.

Got Məme Ө'|о, 16 sali, zn Telave, пвһа bave wi lb bazare 
^bilisijeda palətije dbkə, le Məme bb xwə texnikuma pedagogije- 
ja Jerevaneda dbxunə.

NbVisi H. Çbndi*
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28. KƏRR U K.YLLK

Kərr u Kylbke һвга cun gbhişt.BU ela ömər a qa.
ömər aqa qizəkə wija zäf bədəw həbu. ömər aqa gazi ela 

xwə кы; finçana qawe tBzi danibu sər zblfa zerin ('sbni). əwi 
got:—Hərca finçane hbbnə, we hərə тыа Beçana öle—Salıani, də- 
те rəhəl boz binə, domame həlalja xwəde твп bBStinə.

Ку1вк dbbe:—Kəro, ha Kərro! .
We finçane твга binə!
Kərr dnbe:—К,у1вк, ty fəkəvori, aqnle tə tynə, xwəde znt» 

etəndijə, ela kəka u тв1ао jək taqət nakə we finçane hblinə. Ty 
Kərre һвга eawa һәгвт əme hərdy nav ela kəkin u тв1ап ca- 
w& Ыпвп.

Ку1вк we finçane hBİtinə,
ÜBbe:—Kərro, rabə hərə alje malejə,
Ty nəbezə Wərdəka dejə,
Bare əxte boz dagbrə barut u çəbnrxanejə.

Kərr rabu cu alije malejə,
Bare əxte boz dagbrtjə barut'u çəbbrxanejə,
Bu şBngina zənguja, dəng cu bu Wərdəka dejə.
Wərdəka de got: —Bezə твп rastijeıə,
Got:— Daje, çnrində, kefa bare əxte boz КуВ>кб təra cijə? 
Got:—Lawo, nabezi, твп rastijejə<
§ıre bədəna mbn tə Һәгат bə,
Go:—Daje, св bezbm tə rastijejə,
К,у1вке təie hərə Beçana ölije Sahani,
Dəve rəhəl boz binə,
Domame həlalıa xwəde ömər aqa bbstinə.
Got:—Lawo, əze təmjke bbşinbm xale wəra,
Xale wə kyre Həse Dudenə,
Xale wə həftbn,
Həft zi sorə eəvşinBn,
8jare bozə xal-xalinə»
QəİBnək wana həjə,
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Tyxt nivəke roze охыте gbran sər mble həvra dbrəvinbn, 
ləmba ты 1 wə, xwəra həft sjara hblinbn:
Həse Musesani. Lbkoje mbrtbv, BBqdoı 
Həft sjare maldate.
Bəma təmija шбп bb wə həjə:
Ne-eira kare xəzala пәквп,
Ddwata nətərbinbn,
Hun cun mBqati həspe xwə bbn,
Ava goləgəda nəxyn,
Əze qasbdəki sər xale wəda bbşinbm*
Radbbbn dbcbn, reva rastı xəzaləke ten, bər wan banz dbdə* 
Kylbk dbdə рәј, gopal daveze dbgbrə, tinə xwəra dbkbn şiv* 
Dbcbn rasti döwatəke ten; əwe zi dbılbn tərbandbne.
Б бсбп bal goləgənije radbzen* Sosbk dbfbtblə, ava goləgəui- 

je vədbxwə, ysa vədbxyə dbwən>mə, təng u qaşe xwə dbqətinə.
Kərr radbbə tinə, dbbe:—Kylbke Sblemin, mala tə хыаһ 

bə, Sosbke ava goləgənia vəxwərijə.
Got:—Tbştə nabə.
Rabu cun- Kylbk sjare xwə квгә dşərge (täldə кы). ləne 

cn, dipa xwə daje nav eleda döwətə, xortək həspək destda tinə 
ave, fikəfika wijə, sər car bbzmara dbrəqasə.

Got:—Xorto, xwəde həbini, əv сб nibhinə?
Got:—Tv nbzani Beçana ölje Şahanə, kəkijə ja mbliji, сыпа 

nnzani.
Kylbk dersməke səre xort dnxə. Beçane zb dest dbstinə, ti

nə dbdə həft sjare xwə.
Kərr dbbe:—Ку1вк, Sosbke ava goləgənia vəxwərijə, we bb- 

wəstə, wərə Beçane sjar bə*
Dbbe:—Ha-ha» əz Sosbke bbheJbm. xəlq bezə „Hat sərpbş- 

ta квһе1а mə mer<,ni кы. Dbbe:—Hun Beçane bbgbrbn, əze hə- 
гып dəve rəhəl boz Ыпып.

K,ylbk cu pəşbəri mala, qıırin кы,got:— Мвпе Beçan, dəve 
rəhəl boz һы, ke qocaxbn wərbn.

Kyre Həse Dude zb mir xəjdi bu, mir dəfa həware da, got: 
— Гвка həzar sjare wi həjə, əme cawa bbkbn- Rabun cunə mala 
kyre Həse Dude, ıwə avite, got-— Rabbn, əwan falane твп bb- 
гвп.
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Нәт həft kyre Həse Dude sjarbun; pəj wan kəten; xwə gi- 
'handbn əwana, həft zərg Kylbk dan. Kylbk penç həb wan avitbn 
Ykyştnn).

Kylbk got:—Kərro ha Kərro! Əwan həft zərg твп dan, пв- 
zam əw tawi bu» nbzam bawi bun» taqət тв1е wanda tynəbu, 
nola həft ke-ea çaııe твп gəst.

Kərr zbVBiTi dydy wana avitbn» məriki ordi bəla квг. Xale 
wi dbne rəyi cu, əw cu rasti qasbde Wərdəke hat. Əwi kaqəz 
daje, got:—Çərdəke wə dərkəvə, pəj nəkəvbn» xarze wənə.

—Ha»got: —Mə həv qbi'r квг, heza ty teji, şurbk stujewixnst, 
■qasbde Wərdəke da Krrandbn.

Kylbk got:—Kərro» wərə.
Kərr hat sər Kylbk.
К,у1вк got:—Xwəde həbini, tye Sosnke bər твпга bbkBşini.
•Əwi Sosbk bər КуЈвкга kbşand
Şurnk avit lıər car lbnge Sosake ferrand*
Kərr got:—Ty təkwar bu, xwəde zb tə stəndjə, əwe həjwane 

«в knrbu.
Got:-Ha, snbe ben» äjarşirka 1еквп, bezbn əva Sosbka 

Ку1вке Sbleminə, got:—Kərro. bbra, wərə gizma твп bbkbşnə.
Kərr cu gizma wi kbşand, dbl u gyr-eke wi hatbn gizme- 

Got:—Rabə, çije твп sər loke peşbn сеһә, tabuta твп bbdə sər; 
g'ste твп dərxə, bura hərə. be. Wəxta Wərdəka de -edv pe db- 
kəvə, Һыа bezə „Dbnja wa hatjə» we wa zi hərəu jan na, we wə 
bbxwə“.

КуКк ты . Kərr rabu çi je wi sər loke peşbn секы; tabuta 
wi da sər; daste wi rəxda bərda. Rabun Bbleçan u dəve rəhəl 
boz bbr, bər bb mala ömər aqa cım.

ömər aqa (mitkaj neta xwə хыау квг, got:—Kylbk hatə 
kyştbne, əz qiza xwə ııadhm kəsəki-

Qızke dbgot:—Şanbəz. merxas» ögit, Kylbkə» le je ordije 
bəla dbkə Kərre Һыајә.

ömər aqa qiza xwə da Kəyre Һыа.

Got:—Teço, 75 sali, zb gynde Bərroze lb sar nəhja Taline. 
Ze nbvisi Ətəme ölo, dərsdare gynde Cobangərməse lb sər 

nəhja Aqbarəne.



Kəit К,у1вк kyre Sblivi bun; əwanaela mire ärəba bave wan 
kyştbu.

Kən* Kylbk cunə nava həvale xwə. hol dblistbn. Kərr dar 
hole xbst. hol fbiri çerre pire kət.

Pire Кәгга got: — Wəkı ty ysa zori, mire Ğrəba bave tƏ' 
kyşt. tə сыпа həjfa bave xwə hblnəda?

Kərr Kyltk porr-pozman vəgərjan, cunə mal. dbvenə dja 
xwə: —Həjkə ty məra rast bezi. bezə, hərge tyje nəvezi, əme tə 
bbkyzun. Bezə, cbka ke bave mə kyştijə?

Wedəre dja wana dbvezə:—Na. kəsəki bave wə nəkyştijə. 
bave wə rəma xwəde тыјә- U aoırije rast zi Kərra dbvezə. Kərr 
u Kyltkra dbvezə u aliki zi məhəla gynd dbkəvbn. gələ mərja 
dbdbnə sər xwə u re dbkəvbn; zb wau mərbvanbn,: — Mməte isa, 
Bboıdo, Isaje Nəmət, Lbkoje mbrtbv, Kərr. K.\Kk Əwana re db
kəvbn u dbcbn, dbcbn veza oba ömər aojae mblida datınbn.

Pərişan qiza ömər aqa bu. Pərişan cbqa ro bu, dbhat sər 
kanije, av dbbbr. Dble Kylbk gələk kət bu Pərişare wedəre cb- 
qa rozə, Sosbke sjar dbbu, dbcu sər kanije. dbda çbrida əşıji Pə 
rişaqe.

Rozəke dble wijabər həvdy nəda, dbvezə bnre xwə u һәгсағ 
həvale xwə:—Həımn, mbnra Pərişane bbxazbn.

Lbkoje mbrtbv dbvezə:—Bbsənə, əz һәгып bbvinbm. paşe.
Lbko radbvə, ture parse davezə mble xwə u dbcə, dbcə ela 

ömər aqa. Dbcə bər dəre ömər aqa» dina xwə dbde, əwa Kyltk 
salbx dbde we ve maledanə. Nəmərdi nakə, dbcə, dbvezə: 
—ömər aoıa, gərəke ty qiza xwə bbdı bbre mbn.

Qail navə. dbvezə:—Əz nbzanbm һые tə cb mərijə, Cb isa- 
nə. mbn һые tə nəditjə həra.

Kylbk radbvə du Lbko dbcə. Kyltk, Sosbke sjarəj, dbcə bər 
dəre ömər aqa, wəki pəjavə.

29 . KƏRR U  K.YLLKE SBLIYI

244



Lbko dbvezeda, dbve: — Mbn älam karjeda, dbve gotbna wija 
iıəjə. we bbdə, le dble wi kətijə Sosbke.

Kylbk dbve:—Bəravə, tbşt navə.
Wi caxi рәја dbvə, ida dbcə avajeömər aqa, dbvezə:—Gə- 

rəke ty qiza xwə badi man.
ömər aqa dbve:—Na, həgər tye Sosbke ‘Jbbdi» əze bbdbm, 

xer ky nadi, əz nadbm.
Lbkoje mbrtbv xwə ortera dbkə n dbvezə:—Xuşkəkə Sosb- 

be həjə, dbha zb Sosbke rbndtbrə» le ela xalane wi һыја; әше 
Һәгбп əwe binbm, dbbezə. nave we zi Beçanə-

ömər aqa dbvezə:—Bərabə u radbvə bəre xwə dbdbn mal 
dbcbn-

Wərdəka de pe dbbəsə, wəki Kjlbk qiza ömər aqa xwəra xas- 
tijə, we hərə hər həft xala bbkyzə, Beçane binə.

Wedəre Wərdək təmia lb kyre xwə dbkə» dbvezə:—Wərbn» 
пәсбп, le gaya dbnerə earə navə, dbvezə» də hərbn, gyne wə» 
sfcuje wə-

K,ylbk u hərcar bwa re dbkəvbn; рыг dbcbn, hbndbk dbebn» 
dbCbn bər darəke dbhewbrbn. Wedəre xəzalək bər lbnge Sosbke 
radbvə. K,ylbk dbdə sər, mərtale davezə stykyre, dbdə orta xwə 
u zin u tinə» te çəm һые xwə.

Wedəre Kərr radbvə, çəndəke xəzale wanra dbqəlinə, le 
səre xəzale dbminə; əw zi dareda darda dbkə. Kylbk u həvale 
xwə radbzen, le K,vlbk dbvezə:—Kərro, mbqati Sosbke bə, wəki 
ava goləgənia nəxwə» wəstijajə, we bbqətinə, hərə ave golə- 
gənia bbxwə-

Kərr dbvezə:—Na. Wedəre Kjlbk radbze, xəwra dbcə- Kərr 
radbvə» səre xəzale tinə dbxə nava а?ы dbpezinə u dbxwə. Əw 
zi çida xəwra dbcə, le Sosbk xwə dbqətinə-

Goləgənik peşbəri wan bııjə. Sosbk xwə goləgənijera >dbghi- 
nə, ava goləgənije dbxwə, goləgənijeda dbmərbxə.

Kərr hbşjaı* dbvə» dina xwə dbde Sosbk tynə; durəbine bər 
səre K,ylbk dərtinə; dina xwə dbde Sosbk we nav ava goləgənia- 
danə; nav ava goləgənijada. Sosbke dbvinə. Sədglavi sjar dbvə, sjar 
dbvə, dbcə, Sosbke nav gole dərtinə, zin u büsata tamam dbşo, 
təng u bəre Sosbke təmam dbSbdinə, Sədglavi dbtəwlinə. Wedəre 
Sosbke sjar dbvə u dbdə çbrıda; dble Sosbke datinə u te Sədgla
vi tinə, te Sosbke carmbx dbkə, db bər səre K,ylbkda.
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Kylbk snve zu radbvə, dbve:—Kərre bbra! твпга rast bezər 
Sosbke ava goləgənia xarijə» awa stry dajə.

Kəit ja rast Kylbkra nəgot u Kylbk rabu bəre xwə da ela 
xalaned xwə; dina xwə daeda, -eəməki gyrr wajə dbksə. kəekəke 
Beçan anijə ave. Kylbk dbve:—Xuşke, xuşke, dəlav kedərejə, əz 
bem dərbazbbm?

Qizhk dbve: —Dəlavi durə» ty rozəke həri, ançax bbgizeji- 
Kylbk wedər dbdə nav ave, dəı-baz dbvə, Bbçane dəste kə- 

«вке dərdbxinə. Beçane nas dbkə u dBve hərə bezə xalane твп,. 
şərre твт , şərrə-

Кәевк dbcə ğlami xalane wi dbkə, le xalane wi du Beçane- 
najen*

Sbve radbvə, bəri evare dbcə mala xalaned xwə, patronəke 
dbdə sər dble xale xwə məzbn, hər car şəmdane bərsəre xvi db- 
gyherrə u radı.və te

Disa xalaned wi pəj naebn u Kylbk te ida dbsəkbnə.
Kərr dbcə, dina xwə dbde, hbnə dəve—məve hur wandəra- 

nə, dbdə peşıa xwə tinə.
Kylbk dbve:—Wa, wa, əv cb bçev. dbzmBnəki mə vandəra-. 

mə bbvinə, we nəve св? Yan dəva paşda vəgərinə*
Kərr wan dəva paşda vədbgərinə.
K'lbk radbvə. Sosbke sjardbvə dbcə. bər wi «-тј disa. Di

na xwə dıde xylaməki wan, we həspəki wan anijə ave* Car dra- 
ne xylim dbkşinə. anijeda dbkytə, dbve hərə. bezə, xale твп, be
zə, xarzije tə gotijə- „Выа be, şərre твп, şərrə“.

U hər həft xale Kylbk sjar dbvbn. Wedəre Wərdəka de ka- 
qəzəki dınbvısə, dbdə məımvəki u dbvezeda:—Hərbn. bezbn hər 
həft xale Kylbk, we kaqəze zi, bbdbneda. wəki əw xarze tənə, 
hatbnə, bbra dəst nədeda, bbrindar nakə, xarzije xwə, Bbçane bb-- 
de. bb ruspiti vərekə*

Həja pəja dbcə, əwana şərr dbkbn.
Bəre Ğwlbn Kyltke bbra dbçbrınə. dbÇbrinə,
Xaləki xwə orfa zin dbtbrinə,
Kərre bbra dbÇbrinə, dbÇbrinə,
Xaləki xwə orta zin dbfbrinə,
Tə wi. wi. wi,
Lbkoje mbrtbv dbÇbrinə. dbÇbrinə.
Həj wi, wi, wi.
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Xaləki Kərr К,у1т>к orta zin dbferinə, , 5
Xə wi, wi, wi. , . ,.,
Näməte isa dbçbrinə, dbçbrinə,
Həj wi, wi, wi,
Xaləki Kərr u Ку1вк orta zinda dbferinə,
Tə wi, wi, wi.
Isae Nämət dbçbrinə, dbçbrinə 
Həj wi, wi, wi,
Xaləki Kərr u Kyltk orta zin dbfbrinə,
Xə wi, wi, wi.
Kylfcke bnra dbÇbrinə, dbçbrinə,
Həj wi, wi, wi,
Xaləki xwə dbn zi orta zin dbfbrinə,
Xə wi, wi
Xale həft le dbxə, tur ruvije Ky^ke bbra orta zinda tinə. 
Kərre һыа, Lbkoje nibrtbv dbçbrinbn xale həfta dil dbgbrbn 

n dbkyzbn.
Wedəre Kyltk dbvezə Kərr, dbve:— Mbn təra go, швпга 

rast bezə, Sosbke ava goləgənıa xarbu, tə mbnra nəgo, Sosbke jə 
kə wa ani səre mbn, wəki tə bbgota, əze Sədglavi sjarbuma u 
dnvezə, tbşt navə, mbnra tabutəke cekə, əze һыггып.

Əz шыып, wə əz кыыпә tabute, dəste твп raste tabutera 
dərxbn. Xabute bbdbn sər loke peşbn*

Lbkoje mbrtbv hosta bu, radbvə, tabutəke Ky^kra ce dbkə. 
КуКк dbvezə:—Lbko, Kərro ysa bbkbn, wəki dəste твп 

bbtəzə, wəki Wərda de bezə, KyKk gotijə:—Dbnja ha hatijə, we 
ha zi hərə“ n bezbne da zi, bbra Pərişane dəste wanda bərnədə, 
bbxazə Kərre bbrara. Dbvezə: ~Kərre bbra, dbve, Sosbke bər 
твпга bbvə. binə, əze hər car lbnge we pe şur qətkbm*

Kərr dbvezə, dbve:—N,a, bəjwanə gynəjə, әше bərdnn үыа, 
hərbn.

Kylbk dbve:— Na, qiz u buke ela xalane mbn we ben bbg- 
гвп, le sjar bbn, we bezsn:—„Mə gorra sjare təda wa-wa кые, 
sjare tə koka mere mə ani.

Kərr Sosbke bər -eäve Kyl&kra dbvə, tinə.
Kylbk ledbxə hərcar lbnge Sosbke hbldbqətinə.
Kylbk dbmbrə, hbldbdbn dbxnə tabute, bəre wi dbdbnə male.

247,



Kylbk wedər Lbkora gotijə:—Waki ty Pərişane Кәгге һме 
msnra bbdi xastbn.

Рыг dbcbn» hbndbk dbcbn, Wərdəka de te peşije, dina xwa 
dbde tÇylbki lb sər loke peşbnə» dəste wi dbcə u te, dbve:—„Dbnja 
wa hatıjə» we wa zi hərə“. Wedəre həkə Wərdəka de xwə dbkytə, 
həkə na kytə, Lbkoje ты-tbv dbvezə, tbşt navə: — Выа, Kərri ta
ra saxbə, le bəma K,ylbk gotijə шһп, bezə Wərdəka dja mı.n, bb- 
ra Pərişane Kərre һые mbnra bbxazə u ysa kyta dbkbn, Kylbke 
bbra vədbşerbn.

Wərdək təzə dbcə xazginia Pərişane Kərra.

ömər aqa Pərişane dbdə, Beçane le dbstinə.
Həft ro u həft şəva dəf u dəwate Kərr dbkbn.
Əw cu Wbra, əz zı hatbm уыа.
Əvə ida.

Got: Səmənde Qəjməs, 16 sali, zb gynde T̂ blbk lb sər nəhja 
'Çaline.

Səmənd nblıa lb texnikuma pedagogije ja Jerevaneda dbxunə. 
Nbvisi И. Çbndi.
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зо. kərr y k;ylbke sblemin;
Salemin dama da wəlate örəbstaneda* La wedəre Saleman 

zəwaçi; Wərdək ani za xwəra. La wedəre daman: —Dy kyrr zera 
bun, nave jəki Kərr bu, nave jəki Kjlak.

Wərdək za maləkə ögita bu; bəft bare we həbun* Wəxtək 
dərbaz bu, bave wan ba ca bəsavi za xwəra dərbaz dakar* Əwa- 
na zi xwəra dərbaz dakaran, bətani Kərr y Kylak pera gahiştan.

Içar Kərr y Kylak nəda ddalin, Kərr y Kyləkə zor bun* 
Içare orta Salemin malxəzured wi dalmaji kəte. Əvi rabıı barkar, 
«u wəlatəki başqə, za xwəra ban male aqakida man. Kərr y Ky- 
lak g'hiştan. wəki gahiştan, bave wana mar daha- Əwana disa 
bar dakan, tenə çəm öli ömər aoja, nava ela öli ömər aqa.

öl i ömər aqa haz wana tynə bujə. Içar qizəkə öli ömər 
aqa zöf bədəw həbujə. Əve hana dyşarmiş dabə za b na qiza 
xwə, wəki ca bəsavi badə mer. Əva dakə ç-avat:—Gazi 6git, aqa, 
merxased xwə dakə, finçane tazi qawə dakə, datinə* Dave:—Ke 
ka əve finçane wərgərrin, əze Pərşane badamə wi, əva finçana 
däwejə, jeky za manra Beçana öləxarza binə, Pərşane əz çəbaji 
çane wi dakam*

Içare, əva Kərr u Kylake Salemin za wedəre ten; dərbaz- 
bune dina xwə dadane cadarəkə vajə, caxe ky alije cadare da- 
nerran, ba le daxə, pərda cadare haldadə; safəte Pərşane ba wan- 
та xane dakə; Kərr y Kylnke Salemin za wedəre dərbaz daban, 
dacan bər ba xan u mane öli ömər aqa, əw zi dacan nav we 
çavate* Dina xwə dadane, finçanəke danijə u səre təvaji tapel- 
karjə. Jəki ky wəki ka tyryş bakə, finçane wərgərrinə tynə.

ömər aqa disa davezə:—K,e ka əve finçane wərgərrinə,əze 
Pərşane badamə wi, əva finçana ddwejə, jeky za manra Beçan* 
öləxarza binə, Pərşane əze çəbaji çane wi kam.

349



Kylək dadbdeda, finçane hbltinə, wərdəgərrinə* Вые wi Kər 
dbve:—K,are tə zb kara tyninə, kare tə vi gbli nəkəvə.

Əw dBbezə bəre xwə, dBbe: — Мвп Eərşan ditjə, wəki əm 
hərdy һвга beııə kyşıən hezajə, hezajə xuna mə hərdy һыа- 

К,у1вк finçane dbha wərdbgərrinə.
Zb wedəre vədəgərrən bər bb mala xwə, fəvdarəkexwə də-

квп.
Dja wana dbve:—Lawo, hune kyda hərən, Wərdək dbbezə- 
Dbbe:—€ijakı lb dəra hanajə, mə salbxe wi -eijaji hbldajə. 

Lb wi ејјајј, dbbe, mə səh kbvjə, wəki xəzal zəfbn, əme hərənə 
neeire, 1в wi eijaji.

Zb dja xwəra rast navezbiı. Dəminə- Əve hana radbbən zb 
xwəra ,че həvala zi hbldbdbn u bb ге dbkəvən.

Wedəre zblamək dbgizə Wərdəke, dbbezə Wərda dija wa
na, həwale wan gblija dbbezə:—Kyrre, tə we hərənə wəlate Ələ- 
xarza örəbstane, Beçana öləxarza biıibn, binən zə öli ömər aoja- 
ra, wəki Kylək Pərşane bəstinə.

Wedəre Wərda de daw u dələnga hbldəkə» notla gyrəkə 
dəv bə xım pəj wana dbkəvə. Dbkə gazə-gaz.

Kərr dbbezə Kjlbk, dbbe;—Pi, əva dja məjə, pəj mə kətijə. 
əməkdarə, dbbe, əm le vəgərrən, dbbe, həlbə gblije we hənə lb 
mə bbkə.

Kjlbk dəve:—Xwəde mala tə xərav bbkə, dbve, de zi be 
we tərsəke bbkə dble mə, tye сә meranije zə mənra bbki.

Kərro lb dəve həspa xwə dəxə vədbgərrə bər bb dja xwə,
dbbe:

—Daje, сә dbvezi, bezə!
Dja wi dbbe:—Lawo, hune dəcən, əz zanəm K,ylbk vəna- 

gərrə, əze se—car təmia lb wəkəm, fəmine pirədja xwə hun zə 
birnəkən-

Hun mərəve dəwenə, tyçari-tyçari həsped xwə navezənə sər 
xəzala. Hun dbcən, dəkəsərən, həsped wə dəkəsərən, zdf u zĞi 
məqati həsped xwə bən, məqat bən, zə goləgənia ave nəxyn, le 
wəki hun dbcbn, caxe ky sərja ddwe, demək xalane wə ögited 
mire ərəba, xalaned wənə. hun xalaned xwə nas nakbn, əze zb 
wəra salbxe xaled wə bədəm- Hərgə dəwəkə wə gran zi fəvi həv-
dy bu, hərgə däwa wə gran bu, hun koka mala bave mən mə- 
qəlinbu, go:
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—Həsped wanə gyhkewrişkipə,
Del qamcinə,
NavtƏzinə,
Sbm.kodinbn.
Xalaned wə,
öbed wanə Sbpijə Bəsrainə,
Kondured wanə fbrənginə,
Gored wanə fokmə Sbpi Əçəminə,
Kplozed wanə sbpijə dəvətukinə,
Şəred dove hamudinə,
Şbvqəluııed wanə gelazinə:
Qəlaned wan hoqə ttuna Muşe hbltimm,
Caxed dbkəvım. oqrıned gran,
Hər kəft xəle tə,
Qylap-qylap sər mble həvra dbrəvinbn.

Go:—Əz bəxt.e wəda bbm, koka mala bave твп məqəlinbn* 
Də һәпт, wəra oqr bə. Wərdək ida vəgərrja mal, əvana İdi dəst 
рекывп, zв xwəra cun, kəfənə re azotbn.

Wərdəke cb кы, we səhəte vəgərrija, mal mərbvək кые 
кы, kaqəzək ıibvisi daeda, go:—Ty те kaqəze, zutbre bəri cuna 
kyred шбп bbghitıi ela mire §rəba, go, ty bbdi hər həft bbre 
твп, wəki həv nəkyzbn-

Əvi zi da aqnle xwə, go:—Cb mbn ləzandbne kətijə, wəki 
əz zutbre һәгып, həmin mbn həqe xwə stəndijə, qonax paşaji cu.

Kərr y Kylbk zi рыт cım. hbndbk cun, dina xwə dane, xə- 
zalək bu nbrrina we, we zb bər wan banz da, K,ylbk avitə sər, 
da pəj.

Kərr le кыә gazi, go.‘— Выа, təmine Wərdəka dejə, vəgər- 
rə, go, xəzalə be oqrə.

Əwi gyhdari пәкы, da pəj, ha lb vbr, ha lb dəra hana go- 
pəl avitə stuje xəzale gbrt, dani bər xwə.

Əvana cun, рыт cun, hbndbk cun ‘idi wəstja bun, kəsbri 
bun, şəvxun lb wana kətbu* Əwaua lb wedəre ewbrı'n, goşte xə
zale təmiz секыһп, nan xarbn. Kyltk gotə Kərr, go.‘ — Выа, go, 
xəwa mbn te, əze qasəki -eäve xwə bbdbmə həvdy, ty mbqati həs- 
pa bə, mbqati Sosbke bə. Sosbk navo mbhina wi bu.

Əve hana raza.
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Kərr wəxtəke ma, xəwe eəve \vi zi gart» sər alikida hatə 
xare. Sosbk vbrda—weda gərrija:—Ti bu» goləgənıkə wedəre bu. 
•cu sər we ave, wəstjaji, kəsari. dəve xwə кыә ve ave xar, də 
idi haqa xar, wərbmi- Tənged we qətijan. çane we stsri da, рыг- 
ca we demək ra4ı, stbri da, nav aveda səkani. bawəşin dbkbr.

Wəxtəke Kərr banzda sər xwə, dina xwə daje Sosbk tynə-
Vbrda —weda gərrja. diua xwə daje we nava goləgənıkeda 

səkbujə; we zb xwəra bawəşiu dbkə. Əve hana da aqble xwə, go: 
— Wəki Ky'tk pe bbhbsə, K,ylbke we şıırəki bavezə stuje mbn. 
Əvi banzda» zu zuka ani hat. Haçət—maçəte xwə dərxbst, tənged 
we təmiz drut, cawa lazbmə, dəzmal zb bəruja xwə dərxbst, pe 
dəzmala xwə çane we təmiz кы. mbzda» tımar кы ani hat, lb 
çije we dısa təvvland, lb çije we qaş кы.

Səkbni. wəxtəki K,ylbk -eəve xwə vəkbr, lb Sosbke nbherri- 
dina xwə daeda Sosbk qbrrbzjə, go:—Kərro, bbra, go, əv ja bb 
xer, əv Sosbk сыпа wa qbiTbzijə?

Ө о:-Вы а. əz cb zanbm. Go:—Tə avitijə sər xəzale wəs- 
tijə» sər xəzale wəstijajə, syrre le dajə, nəma qbrrqbsjə» go» cbma 
qbrrqbsjə.

Go:—Də rabə, go. təmiz timar bbkə, cotkə bbkə.
Əw rabu təmiz timar кы. cot.kə кы. Rabun təng u bəred 

həsped xwə şı.daııdbn, sjarbun u azotbn.
Рыг cıın. hbndbk cuıı, zumane sorə. we zu binə sər həvdy. 

Cun dərkətbnə wəlate mıre əıəba, lb bər -eəme Xamure, lb we
dəre ewarin; cadbr u xebəte xwə lexbstbn. We ıoze zb xwəra rə- 
hət b in, сһ ky bıı rbsq zb xwəra xaran, gbli gotbn zb xwəra kb- 
ran. Rozibra duıe nava nivro Kylbk gotə Kərr, goto həvaled xwə- 
jə maijin, go:—Əm nəhatbiıə vrra, bı.ra, maləke vbra ava bbkbn, 
go, əm hatbnə dəwe, əm hatbnə gbliki.

Kərr go: — Выа, go, go. wəki bb ja mbn bə. əme hərbn db~ 
ziva, bb həsabbki məıwa bbvınbn gblije xwə rast kbn, go, əme 
mbtıine hbldbn hərbn.

— Həj, go, xwəde mala tə xnrav bbkə, mbn dbgo, tyji mer- 
xasəki, tyje meramke zb mbrira bbki, cbma əmə dbzbiı, cbmaəmə 
ysaııə sərədənə, wəki əm mbhine dbziva bbvbn, paşe xəlq, Çb- 
Sabt» ela ömər aqa səh bbkə, mə dbziva ani hat.

Əm hatbnə, wəki əşkərə, notlani mera» ögita havan hərran.
Kərr go:—Bbra» ty zäni.
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Əwi wəki go „ty zani“ Kylak go:-D ə ravə, hərrə talanəki 
»б ele binə wərə, wəki pəj kəvbn-

Kərr rabu təmiz təng u bəre həspe xwə şadand, sjar bu u 
eu* wəki talan binə, dina xwə daje, lıanə dəyə—məyə jed paşta 
wana kyl. lange wana şkəsti, qirkari we la bər dəve eəme Xa- 
mure daeerə.

— Əh. go, xwəde mala bare шбп хыау kə, go, bare man 
səre xwə sərtııi tynə, xwə dbkə gezıje, əze yan dəvə məve bana 
topkam, bnvnm Һәггбш һагы. Əw dəyə—məvə danə bər xwə, 
аш hat.

IÇylak dina xwə daeda bare wi hanə dəvə —məved lang 
şkəsti, gyrrı--mı,rri anin hr.tbiı. Go: — Выа, go, tə əv zb ky ani- 
nə? Мбп ty şandı, wəki talanəki bini, јаие van dəve-məved gyr- 
ri bini. Wəki təjə əv dəıə banina, tə əlaməti xaje wan bbkara- 
na, həla we tı,ştək zi bbdaııa tə*

— Də, go, һыа, əwə də, le əze һәгып сб binam?
Kylak ı-abu sjar bu: bərbanga sbbe bu, dakətə bər dəve eə

me Xarnure, dina xwə daeda bazbrganəki hbzim we za weda te:
— Kyrro, go, əv bazbrgane keiə?

Əwana cawa ky dəııge wi səh кы, ze sawed kyle kaşan- 
dan» go:—A oya, əva bazbrgane mire örəbauə.

— I)ə. go, vəgərrın, go, bazbrgın vəgərrinbn.
—Иәјгап, go. axur əme Һәгбп, fblan bevan gotan. Hersa 

Kjlak rabu, çarəke 1б wana кыә qiriu. Əvana bazbrgan vəgərran- 
dan- Ani hat çəm "adbra xwə. D əst-p je  cəııd həva gareda, da- 
ni wedəıe; bazargan ewarand, gotə bbre xwə:

—A, mərbv talan wa tinə, xwə nıərav nacə dəved gyrri— 
marri najnə, wəki pe bbhasjaua, we pərə badaııa tə. wəki əwa* 
dəva ze dur de\i-

Lina xwə daeda, we roze ma, kəsəki 1б wan bavə xaji ty
nə- Əve hana go:—Wa navə. Go, rabu. sjar bu, Kyitk leda cu 
bər dəve eəme Xarnure. Əw çije кү cu bu bər dəve eəme Xamu- 
re byhyrr niııbu. lıəma ysa Sosbk avıtə nave dərbazi wi ali bu, 
cu ııava ele- Dina xwə daeda, qızəke 1б bər dərəki səkmijə, go:
— Qıza qənç, tasə ava sarra caxvani?

Qizbke banz da alije ınale, tasə qataxe pez cəqalmast çe
kir, 1б bər gbit. Caxe ky tas za dəste qizbke gbrt, avrrukə täl 
da aava eäve kəeake.
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Qize go:—Pi. brajo! go. ты1 сб хыау knrbu. tə əw avrru-
jək tuz da nava -eäve mbn?

Go:—Qiza qənç, ты 1 cawa avrru dajə nav «äve tə. go твп 
1б tə nbherri.

Go:—Tə cawa tə 1б тви nbherri. Avrruja tə db nav «öve 
,mbn nola avrruja Kjlbke Sbleminə

Go:—Qiza qənç, je 1б van dəra dbgərrə, Kylhke Sbleminə,
; go, ida kıjə.

—E, go xwəde Һб-xerkə. go. ty 1б van dəra, qizbke gote.
Go:—Əz hatnmə Beçaııa Ələxaıza Һбуып.
Go:—Də wəki tyje beçana Ələxarza bbvi, go, iro ddwatə 

nava eleda, hərro qiza mire ərə ba, kblit u mnlte we dəste qiza 
mire ä’əda dannn. Qiza mire ərəba cujə döwate, Dglifatə. Xyla- 
ma, awajə həma heza һы cu ave.

Go: -L b  k'dərejə?
Nişanda, go:—Lb kanija handa, tasa zivda, go, dora we zi 

avzerrkbvi*
Əve hana azot cu bər Һб kanije, dina xwə daje, we tasəkə 

zivda, we db dəste xylamda Beçane кыавкыјә, we bb tasa ziv 
av dbdə- Dəng le кы. go:—Kyrro! əv bərgira kejə. ty av dbdi?

Xylam go: —Ançax ty lb bərgira bııji, ty nbzani, go, Cbm a 

tyji nə zb vi wəlatiji, əva Beçana öləxarzanə.
Go:—Də ka bbdə mbn. dbzgina mbhine zb dəste wi gnrt; 

xylam hbnəki xwə vbrda, weda ba кы«
Got, go: -  Ty kyrre xəlqeji. gyne тыг bb tə te, go, твпе 

ty bbkyştaji. zb bona çabe, az tə nakyzbm, wəki çabe bbvi hərri 
zb mire drəbarra. bezi. Beçan. Kylbke Sblemin bbr, əze se roza 
lb wi ali -еәте Xamııre bbsəkbnbm, wəki nəbezə rəvədbzi btr, cu 
u zb dest gbrt ani hat.

Xylam cu çab da mire öraba. go:—Mal həwaləki wa qəwb- 
mijə həjıan, Kylbke Sblemin hat lb sər kanije bb zor mahin zb 
dəste mbn gbrt bbr c ı ı ,  gotə mbn „Ty kyrre xəlqeji. gyne шбп 
tə te, go, mbne ty bbkyştaji, zb bona çabe, əz tə nakyzbm, wəki 
çabe bbvi hərri zb mire örəbarra, bezi Beçan, Kylbke Sblemin 
һы, əze se roza lb wi ali -еәте Xamure bbsəkbnbm. wəki nəbe
zə rəvədbzi bbr, cu.“ .

К,у1вк cu, һые wi gote:—Выа, həmin tə Beçan anijə, rabə 
əm Һәгбп.
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—Na, go, һыа, wəki əm Һәгы һ  wəxtəki, go, ela Əli ömər 
aoıaje səh bbkə, go, we bezmi „dbzin, anin hafcbn“. We r ẑe man, 
Ikəs nəhat, ty həwar gazi tynəbu.

Mire örəba lb dəfa həware da, go:—Beçan Һы б п , cu n , gə- 
тә hun həq nəhəq pəj kəvbn, Beçane vəgərrinbn. Merxas u bgited 
mire braba hər həffc xaled Kəit y l^ylbk buıı, sjavbun, pəj wana 
kətan. Dərkətbnə məjdana şərr, bb wanva xane кывп» dina ıwə 
dane həwarəkə gran dərkətijə raste Mbçoje isa, Bbqdoı Lbkoje 
mbrtbv, Kərre bara gotbn:—Kjylbk. əme bb həvra sjarbbn, dəre- 
nə peşja wana. Həwarə granə, wəki əm wana posidəkbn.

Kjlbk go:—Na, bura, go, həla sbrja nibnə, wəki ky wə di- 
na xwə daje, əz qəls bum. wi ca'i jək həb sjarbbn- Kylbk sjar- 
'bu, dərkətə peşja wana, hər həft xale wana lb peşije bun. Əwi 
naskbr xale winə, bb salbxe dja wi» idi nani sər xwə, xwə zb 
wana vənəgbrt.

Wi wəxti əw mərbve Wərde кые kbrbu gbhiştə wedəre, 
wəki xale Kərr Kylbk zi sjarbubun. Xalane Kərr BÇylbk idi təvi 
çbmabte dbcunə bər bb şərr. Əwana zi idi xwə nəşkenand, nani- 
nə sər xwə, wəki çbinaät nəvezə. tbrsjan, xwə şunda gbrtbn.

idi əwana db bər həvdyra cərbxand. vbrda cərbxandbn, we- 
da cərbxandbn, xaləki xwə zorda wərgərrand, xaləki xwə wəki 
wərgərrand, çarəkə dbn cərbxandbn, jəki dbiıe zi wərgərrand. 
Məjdan kətə alije wana, ərqək kətə peşja Sosbke, bb cbvtəkbrb- 
ne, Sosbke ərq nəqədand, ie əgləbuna Sosbke, hər pençabkhəvr- 
та lexbst. Əw Ib wedəre wərgərrandbn.

Kərr sjar bu» Kərr dina xwə daeda, bnre wi wərgərrandb- 
nə. Təng u bəre həspe xwə şbdaııdbn, disa Ələ xarza bər bəvdy- 
ra cərxandbn. Kərr nolani gyrəki dəv bb xun, əwana lb həvdy və- 
gərrandbn. se xale xwə stuje həspeda wərgərrand. Mbçoje isa* 
Bbojdo, Lbkoje mbrtbv, əwana gbhi.ştbne, əwana jək wərgərrand» 
jək ma. Kərr go:—Lb vi məxbn» go, bona xatbre dja mbn koka 
mala bave we nəqəlinbn.

Lbko go:—Na, na, əv сыпа lb үыа dbminə» zərgək nav шб- 
le wida. əw zi wərgərrand.

Həwara dbn vəgərrja şunda, ida dina xwə daje boşə, notlani 
gyred dəv bb xuu vi alı qbir dbkbn, wi ali qbrr dbkbn, taba xwə 
nanin, vəgərrjan-

H atb n  s ə r  tÇylbk. K ,ylbk p b şta  xwə dabu zb n ar, səkbni b u ,
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go:—Kərre һыа, gizma zb İbnge mbn bbkşiuə- Caxe ky gizmə 
«. İbnge wi knşandbn, dina xwə daje, xun db gizmada bujə çə- 
gər. Go: —Выа, hərə Sosbke binə, go, həla bər «dve твпга bbk- 
şinə, əz bbvinbin.

Wana nbzan bu bbrine wijə xədarbn ysa.
Kərr Sosbk bərra kbşand. əvı şurək avitə nava Sosbke. 

Kərr goteda, go: —Выа, tə həqa ze hbz dbkbr, tə сыпа kyşt?
Kylbk go:—Xwəde mala tə хыаү bbkə, go. mənjəkə Sosbke 

həbu, Sosbke mbnra bebəxti кы, wəki ava goləgən:a xarbu, tə 
mbiıra сыа nəgot. Go, һыа, go, ja твп ida befəjdəjə, go, əzi be 
fəjdəmə, idi- Əw bazurgane mbn anijə, db wanda hənə dülgər* 
Sbnətkar- Zb mbnra tabutəke bbdbn секыит. Go, mbn te^ə tabu- 
te, əvə go, təmine mnn lb bbre mı,n, go, Pərşane db dəste kəsi- 
va bərnədi.

Əvana ani hat tabutəkə rəngə təmiz zera секывп. Əvi ämn- 
ге xwə da çbmadte, кыһпә tabute, daninə sər loke peşnn, bb гө 
kətbu, bəre xwə danə male- Рыг hatbn, hbndbk hatbn, hatbn dər- 
kətbn wəlate xwə, nezikaji lb ele кытп*

Çab danə Wərdəka dja wana, go, „wələ, Kərr y Kylbk ha- 
tbn“. Əve rabu sər kock—səre bblbnd, durbin da bər ■eĞve xwə. 
Dina xwə daeda, Kydtk db navda naxwe.

Çab gbhiştə mali Ç)i ömər aqa zi, əva bb çnmaäte* bb 4git 
merxase xwəva, Pərşan hbldan db peşja wanda сид.

Dina xwə daneda, КуКк hatijə kyştbn. öli ömər aqa təme 
xwə lb wedəre хыау кы, go:—Əz Pərşane nadnm Kərr-

Kərr go.'—Əz zanbbbm, ysanə, go, əze свкә lb Vbra həjə, 
bbkyzbm hətani bbgizmə kocbka tə, əze hətani həzar mərije tə 
%ыгкып.

Pərşane da aqble xwə, dina xwə daje, gbli zb həv dərba* 
lıun, bb çnmaətera got, idi şərm пәкы\ go:

Evarə, evarəkə xwəşə» 
ögited mə, merxased mə,
Kolosed wanə Sbpinə,
Şəre dore rəşə,
Hərkə Kyltk hatijə kyştbn*
Kərri dəwseva xwəşə.



Bərdhli da Wərdəke, älami bave xwə квг. Əwana haten K,y- 
1вк məqbərda həq квгвп, cawa ky lazBmə, bəft roza, həft şəva 
zera кыы1 ddwat. I’ərşan gartmı danə Kərr, içar əwi stənd, cun 
bəvdy şabun, həmin əw тегвк zi hatə kyştnn. 

idi əwə> kyta bm

Got: Şəkbre Murad, 42 sali, ав gynde Poşte 1в sər nəhja 
Aqbarane. nivxwəndijə, bn xwə kolxozvanə* Xen zb „Кәгг u K,y- 
Јвке SBİemin" gələ tBşte dBne zi zanə.

N bvİsİ: Həçije Çnndi.
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MƏM Y ZINE

Məme kyrre Al paşa bu, paşae Myoıyr Zəmine.
Məme lu mala xwə* sər təvdarəke xwə bn.
Rozəkə dəlal, se kəvotked bədəw кыпә purrin, hatun sər 

pənçara Məme danin.
Hərse kəvotka bn həvrra xəbər dan,—kəvotka «uk gotə ja 

■məzun,—gəlo du dunjaeda bədəwe mina Məme hənə? laznmə əm 
ıjarəke zerra bnbinnn.

Ja məzun got:
Mnn ditijə, ditijə,
Qizəkə Jətivə çnndijə»

Əw bn xwə zi malba Çnzira Bota dnminə.
Hərse kəvotk fnrrin, cun bər pənçəra Zin xatune danin, 

pənçərerra hyndyrr nuherrin, cn bnnnherrnn, сб1 çari dəst danə 
sər dəst, bər Zin-xatune səkninə. Çari hundnk-hnndnk zn çəm xa
tune kem dnbun, dncun maled xwə.

Kəvotka məzun got,—ja mnn ditijə, əva jə, hun Məmerra 
lajq dnbinnn? xuşka -еик got:—Bəle, lajqə u zn xwəde rəça кы: 

Xwədeo ty buki fərwarə,
Lubse kəvotkəke buki xarə,
Əm susenə, Zine bu mərra buki carə.

Post zorda hatə xare, kəvotka moria xəwe avituu gyhe Zi- 
»e, post le kurun u bu həvrra furrin, cun*

Həq ty xwədae кәгәте,
Əze nuqləke bukum ve dəme,
Cuka nəzər cu tinə sər Zin y Məme*
Gava kəvotka xatun Zin radukurun,
Wəlat-wəlatrra dərbaz dukurun,
Pənçəra Məmerra xar kurun.



Gava kəvotka Zin xatun karan xaran».
Məme razaj bu, qət nazanə,
Ca dərdə, cn həwalə*
Zənda Zine Məmerra karan,
Bölgi y bərpalə.j

Paşe kəvotk cun sər pənçəre danin.
Məme wəxtəkə şəve hnşjar bu, le nnherri zənanəkə ba kə- 

mal paşleda razajə. Məme bəre dənge xwə пәкы. Zine. zi hnşjar 
bu» pe hnsja, wəki jəkə da nav çije widanə.

Zine got:—Ha ha pe hato, be gotana man, ke an tərra got,- 
bej, bakəvi nav çije man*

Əze sabe ba dəste Qrfin, Gəkin, Qərə—Tazdin zake tə ba
dam qəlaştane.

—Zine mer pəj aana dagərran, jan ana, pəjmera?
—Mer dagərran, got u Zine rabu sər xwə.

Hərda gnrtnıı məçalə»
Zamartan gaşk manarə,
Zine Məme bijə mevanə*

Zine Mala Məmeda gərria, le Dnherri, ky əw hur-mnre mal* 
we> la wedəre tynə bu, çurre avaji başqə bu.

—Məme fnnd y fənər halkari,
Kəvotka pərrda Zine halkari,
Cawa Məme Ğşqə Zine nəmari.

Məme got,—ty hati, jan əz. Zine got:—Əz hatamə*
—Z6f raud» le çi ware bave tə, wətəne tə, de y bave tə- 

kinə? ty qiza keji?
— Əz Zin—xatunam» qiza mir Zevdinnm, xuşka mir Sevdi- 

nam» nəvia mir Ətləsam, zn Çazira Bota mə, xwədana kocak səre 
rənginnm, kəxbe heşinam, əgər rast dabezi əz buka Qərə—Taz- 
di nam.

Məme—Zine haldan «ara,
Sər nərrdawanarra cunə zorə,
Xwə dan səre barrçanə,
Zamarin jək-jək -enranə,
Təv bun 366 həbanə*

Məme got-,—naha eawanə?
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Zine got,—övde xwəde, əv baçarre hane ançax lajqə, ty te- 
da bi*

Paşe hərdy hatnə xare, eunə qəsre, kətun nav çi]a, laqurdi 
u Һәпәка*

Zine got,—jed əz animə, e mun bubə zi.
—Məme dəlal, əz zanum, wəki dule tə gələki du munda həjə» 

ш>һа lazumə əm gystilked xwə bu həvdy bugyherrun, cul şəvi 
şunda we döwəta mt>n bukun, lazumə ty bej dəwəta mun, jan na, 
əze zu dəste tə hərrum*

Məme got,—Zine ty zanubi, əze cul roze dune şunda bəre 
xwə budum wətəne tə.

Əm ben sər kəvotka. Ja məzun got,—gəli xuşka, mə Mə- 
merra Zine ani, le sube mala bave Zine we həvdy qurr bukun, 
gərək əm disa Zine bubun mala bave.

—Bəle əm bubun.
Məme o Zine razan- kəvotka moria xəwe avitunə gyhe wan, 

poste Zine le kurun, kətun bun qanate we, dərbazi wətəne we 
kurun, burun nav çije weda danin u cunə şuxyle xwə*

Xuşka Bəkre Əwana rəmuldar bu, nave we zi Zine bu. Əwe 
lu rəmle nuherri, wəki we roze Zine dərəng zu xəwe rabu, got, 
—həbə, tynə bə Zine cujə Myqyr Zəmine: paşla Məmeda razajə.

Cul şəvi dune Məme we be, bona Zine bustinə.
Zina rəmuldar kymrrəşi dukur* Kanikə lu sər rja Myqyrzə- 

mine bu. Zine rabu hunə huri hulani u cu sər kanije.
Ro hatubu nivroz. Zin xatun huşjar bu, le nuherri çari we 

çəm səkuninə.
Çarike got,—Zina muna dəlal, ty iro cuma wa dərəng ra- 

buji... Zine dəng nəkur, ofınək bate u kətə rautala.
Həma wi caxi zi diwana Al paşa tnzi məruv bu, ləojləmiş 

bu bun, gu lu hivia Məme bun, qawə y xarun hazur bu, «§vpd 
wana lu re bu, gəlo Məme we kənge be?

Al paşa gazi cawişa kur u zerra got:—Cawişed munə də}aJf 
gəlo kənge Məme muni nazuki-nazani we be, cawişəki zu wan 
cawişa got:

Mə peş çumaəte dubejə,
Əm we kunhəqe xwədejə,
€6ve Məme tə lu xəwa subejə.



—Gəli cawişa əw ysa ninə,
Əw ödət ba wi t,ycinə,
Iro nəxwəşə. ləma 1в тыа uinə.

Cawiş cunə ba Məme, dora çije wi runnştBn, lnnge wi itibz- 
dan. dnia wi ramusan, paşe гаквгвп- Cawişe тәгвп got:—Мәше 
rabə, ахы dərəngə, çBmabta diwana mala bave tə 1в hivija təjə, 
zu һвкә. əm һәггвп*

Məme rabu, ktnçe xwə 1в хлуәкы cu sər kyrrne mərmər-
Cawiş zi pəj cun.

Wəxta Məme dəst pe квг. bona dəst •ебүе xwə bBşo, əwi 
pe-eia xwəda gnstilka Zine dit y sər kyrrn xərrnqi o kət- Cawi
şa çav dan Al paşa» gotnn: paşaji sax bə, Məme tə 1в sər kyrrne 
mərmər xərrnqi, kət-

Mərnved diwana Al paşa һв wəzir, wəkile patşeva rabun, cun 
sər Məme.

Çnmadte bala xwə dan Məme, le пвһегпп Məme tynə.
Al paşa ky пвһеги hale Məme tynə. zb dəst cu. ÇBmadte 

həvəki dul dan bər Al paşe.
Läzəki şunda Məme sər xwəda bat, gyla surəte wi 'gəş bu, 

nəjsə rəng peda hat. ÇBmadte Məme һывп diwane. Reba dja 
Məme rasti Al paşe hat u got:

Bndi xatre xwədejə,
Ty zb твпгга bezə rastijejə,
Hale Məme твп qə ci]ə?

—Qət dvda xwəde, Məme bəvəki be kefə, le zdf xrab ninə, 
nətnrsi.

Dja Məme kəwgnrri. bər bn Məme cu. paşe səre xwə xnst- 
Məme dlam квге, wəki əwi pakə-
Çaria dja Məmerra gotnn, wəki əw nə tsrsə, əvine Məme bnrijə.

Sər xəbəra çaria zi dlami Al paşa квгвп, wəki „əvine Məme 
bBrijə“.

Al paşa gələ ki şabu, çnmaəta dora xwərra got: „rabnn də- 
fa bəware хвп, gazi aqa y bəgləra квп. bona əwana qized xwə 
bt.şiiiBn baoıe јоггквп.

Al paşa тәгву şandə çəm Məme .xwə, bona Məme be baqe 
torrkBrida rune u -e§v qiza kəvə, jəke гв xwərra һвһвгегә. Ca-
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■wiş cu, çav da Məme, Məme dənge xwə дәквг, cawiş vəgəria cu 
çəm paşe.

Gərək Məme rabja sevək hblda һвсја nav baq. cawa Ğdəte 
mBİəte Myqyr-Zəmine duxast, gərək əw sev bavita we qize. ia 
dble wi kətbbije. Məme fukari, xwə bb xwə got:

Dbbə Zina dəlal zi nav wanada bə? əz һәггып, һвпвһеггвт» 
овка св һәјә.

Məme Ala seva xwə hblani u bəre xwə da baqe torrkbri. 
Qiz zi çot bb çot baqe t°rrkBrida səjranləmiş dBbun-

Məme cu, orta baqe torrkbrida runuşt, пвһет, iaky əwi 
dbgot, nav wan qizada tynə bu, ləma zi Məme gələki bər xwə 
kət. əwi səre xwə bərzer квг u ponuzi.

Qiz gBşk çot —һв çot hatbn dərbaz bun, man se qize paşin, 
ja peşsn hat cu, Məme gyh nədae, paşe hərde majin zi ysa hatbn 
dərbaz bun. Qiz man şaşmaji, le пвһеггш Məme gyh nadə kəsi, 
gələka gotBn:„le свта badblhəwa əm anin topi vBra квгвп.,,

Qiza wəzir got:
— Məme, ty zb təjra, təjre bəzi 
Ty свта bb de y bave xwə bb nazi,
Zb qize bəgləra iəke naxazi.

— Ja əz dbbem xatun Zinə,
Qiza mir Zevdinə,
Xuşka mir Sevdinə,
Əw Çbzire dbminə*
I^o-ekada tbme dbminə,
Əw 1в VBra ni nə,
Buka Əfin—Qərətazdinə,
Dəst gbrtiaƏəkinə,
Xwəja kaxbe heşinə.

Məme ky əv çav da dəste wana, hər jək aliki cu, Məme zi 
rabu cu şbxyle xwə-

Çav dan Al paşa, wəki Məme kəsək bəgəm пәквг. Faşe 1в 
dəfa həware xnst, got: Ctqas kal y mere dbnja diti hbnə, wəzir 
wəkiled твпһа bbra benə çəm твп, bezbn, свка Çbzira Bota 1в 
kedərejə?

Çbmadt hat, top bu, kəsəki ty çav y saİBX nədan. Məme zi 
rabu, cu təwla bave xwə, gazi xylama квг, wanrra got:—Gərək
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hun həspəki rand швпгга babazeran. Paşe Məme Һб x w ə  g ərr ia ,, 
ə w i həspəki zar dit u xylamarra got,—hun əvi həspi rand xyrt 
bakan, rand xwəj кБп. əze zerra badam wə.

Məme bəre dərxast cənd zerr da xylama, paşta xwə da wan 
u cu» əwi xwə Һб kançdrurra gahiand» kançe xas ?a xwərra da 
drutane, çəm qaltaxci həspe xwərra za qaş u taş zinək da cekar 
ne» çəm zivkari zalfəqarək, şurək za zerr y ziv da kaldane u cu' 
mala xwə.

Həjşt roza şunda kБnç y rahəte Məme Ala gaşki һагы bun, 
Məme ttvdarəke xwə кы, ky hərrə.

Çab dan Al paşa* wəki kyrre wi we hərrə*
Paşe kar sər nıəraved baçarr, wəki dərge sura dadan, həs- 

pa badan qəjd y zançirkarne. Çamaöte ysa zi кыБп.
Savətare Məme şand kanç y əspabe xwə da anine, zin^ 

xwəji cekhri 1б həspe xwə kar, -eəked xwə halani o gotə xylam 
— xazmətkara.'

—Hun Bore шбп dərxan dərə,
Le kan, zine lal y çəwaharə,
Hətta Çazire — çəm Zine bakam səfərə.

Xylama Bor dərxastan, Məme dnia wi ramusa. zın le кы ıt 
siar bu, bona bəre xwə bbdə Çazira Bota.

Məme lbnge xwə кы ГБкпе qəwəte,
Dəst avit dazgiua səhate,
Rabu sər zine dəwləte-
Məme za mal siar bu,
Be xylam—xazmətkar bu»
De y bav sefıl y təngəzar bun.
A.1 paşa edva haitinə,
Syfəte xwə bərzer tinə,
Hesra gyl-gyl dabarinə.
Sər demada radwəşinə,
Dabe—xera Məme za raanrra tynınə*
Məme mani bəla kyrrinə,
Qət aqal serida tyninə*
Əv baçarr we hivija ke bammə?



Gələka Məme şirət квгвп, ra pe nəbu, nave kəspe xwə zi 
bəre öwnlda danibu „Bor“« Məme Bor azot, cu bər sure, dərgə- 
yancia ei gələk rəça ze кывп» disa ra pe nəbu.

Məme Ala 1в Borxyrrja,
Bor sər surerra fhrrja,

, Əw cu bər se rja.
Əw hər se re z i  sər bərzer bun, Məme m>zam>bu zb hərse- 

ıja, rja ÇBzire kizanə.
Məme Borra got:
—Boro, Bore швш zarə,
Ty wi ki həqe çəbarə,
Ty твп rja ÇBzireda bnki xarə.
Boro, Bore т в т  spi jə,
Ty wi ki ilahijə,
Ty zani səre твп св qəwmijə,
Ty zb yan rja, твп rekeda bBvijə.
Bor rja orteda cu, Məme dəj пәквг*
Məme dazo, dBkə səfərə,
Bor got,—Məme ty 1в твп siar 

buji, iro sBsejə,
Ssbe təmam dnbə carə,
Ty navezi İBnge Bore твп һв 

qəjd y cidarə,
Qəjd y cidara İBnge wi xarə.
Bəs твп bazo zəngyja u rəna,
K,i dəwsa tə bə, we zine Bora,
Yəkə roze: se, car çara.
Мвп gymanə, wəxta əz dərkəvnm,
Xwəş-xwəş bBməşBm, re kəvBm,
Əze t ə  һвһвт Çnzire, sər pB şta твп.
Məme твп, ty lajq k y r i,  
örəbi, farzi 1в твп dB xyrri,
Ахвг qəjd y cidara İBnge твп burri- 
Pəja bə, avəke bBdə твп һв məstə,
Qəjd y cidare Bore xwə yəkə һв dəstə,
Snbe tə һвһвт Çnzire sər məstə.
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'w Pəja bə, avəke br.də твп һв kylma,
Qəjde ты1 vəkə b& Ыја,
Əze tə һвһвт Çszire nav çsndja.
Məme ty lawuke sər məsti,
Ty çı y məkana nawəsti
Qəjd y cidara İsnge Bore tə bur həsti.

Məme gshişt sər kanike, dora kanije bn sosnn, bəjbun, gyl 
«y rshana xəmslandibu, Məme pəja bn.

Məme zb Bor hatə xarə,
Bər psşte ksşand dəzmalə,
Məme danniıerrə, Bor xrav halə,
Hesr sər suratrra duhatsu xarə*
Məme dəst danijə sər dəstə,
Bər bn qylbə radbwəstə,
Bor gav da, zəf zor dtbəstə.

Məme disa cu, sər kanikə majin hewri, Məme gələki bər 
xwa dbkət, cimki le nsherri ky, qəjd y zsnçira lsnge Bore w 
xarijə.

Məme dəst bnrə çeba xwə, le пвһегп, knlita qəjd y cidare 
tynə, əw fekari.

Məme zh bər xwə ktşandijə ZBİfəqarə,
* Avitə qəjd y cidara, xlaz кы jək çarə,

Pəj we jəkerra Bor bu sefil y zarə.
Məme gələki fbkBrmiş bu, gria,
Got,—wəjla lı, man sefil y zäri, sty şkəsti,
Qəjd y cidara İsng Bore твп gbhiandə həsti,
Gəlo Çszira Bota ma 1в ki ali, kizan dəsti?

Paşe Məme rabu, zb çeba xwə dəzmalək dərxBst, кыә dy 
çia, lsnge Bor şuşt, pe greda. paşe Bor bərrda, əw cu nav cajir- 
cimana «eria.

Məme bər kanije runnşt, axinək hate, dnle wi xrab bu, kəw- 
gbri bu, paşe gsı-ia.

Xyrrça xwə da bər səre xwə, qapute xwə avit sər xwə, kə- 
tə xəwa şirsn-

Məme Idzəki raza, paşe rabu. Lsnge Bor zi həvəki rshət bu- 
bu, BUge xwə квгә zəngyije, siar bu, Bor Məmerra got:
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—Ту ты 1 avdə sələfe kanianə,
Tini ar bbkə bb dəzmalanə,
Əze tə zu bbgbhinbm Çbzira Botanə.
Mərae lbnge xwə кы rakeva dəwləte,
Dəst avit şbrrbka səhəte,
Xygbi’t sər zine qəwəte.

Bor bb ləz dbcu. Sər re kewrişkəke bər lbnge Bor banzdar 
Məme Bor azot, da sər, gsrt y da bər zine xwə, zb çeva xwə 
dəzmal dərxbst, zb dəzmale qblafəte kewrişke секы. avitə xyrça> 
xwə u kewrişk bərrda.

Bəstəkə хыгә—xali kətə peşja Məme y Bor, гыпат kətə 
dəve Bor,*Bor n ımvabs Məmerra kelomi u got:—ty mbn
bazo.

Bore sbvbk Məme hblani,
Dbzgin zb dest dərani,
Məme şəv roz zb həv dəımani.

Ax cb bərrikə хыгә—xali 
Nə rewijə, nə çotə, nə çotkari,
Mbn ze bbkbra pbrs y pbrsjari,
Cbka Çbzir ma lb ki ali'

Məme Bor gələki wəstand, paşe dbzgina wi dəste xwəda 
gbrt u carhblqə nbherri, durba çotkarik dit, əw çotkarije zira 
Bota bn.

Cb bəstəkə xali—puşə,
Dbxyenə dəştəkə hər tuşə,
Nbzanbm gəlo çotkarijə,
Jan təjrəki bədəwi qərqaşə-
Bor got,—dbzgina шһп bərdə bb tblijanə,
Bəs bavezə mbn zəngyjanə,
Əz zu tə bbgbhinbm Çbzira Botanə.

Məme nezikaji bb çotkarirra кы , çotkari zi nbherri siarək 
vreda te, sərdape dbcbrusə. Məme nezikaji bb çotkarirra кы. 

Məme gbhiştə çotkari, к ы  səlamə,
Çotkari got: wəj dlekbm səlamə,
Batşahe mbni nazbki dəlalə.
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Siaro, siari bozi parə,
Həspi siarə, dbkə gərrə,
Əve kyda tə bbbə hərrə.

Çotkario» əz bezbm rastijejə,
Ty bbdi çaba те ры-sejə,
Двгат əv cb wəlatə, св çijə-
Siaro, əv çote Çszira Botanə,
Çije aqa, bəg y bəgləranə,
Bvar ky hat, bbra bbre nabə xydanə.
Məme dəst кы çəme xyrçejə,
Got,—çotkario bbgbr peşejə,
Əva baxşişa tə sbvtə —sbbejə.

Məme kylmə zerr da çotkari, paşe xatre xwə ze xwəst u 
foəre xwə da Çbzira Bota-

Həvəki peşda cu, paşe poşman bu, квг ky disa vəgərrə çəm 
çotkari, le vənəgərria, peşda cu.

Əw reva rasti xəzaləke hat, le двһет siarəki we dajə sər 
xəzale, dbxazə bbgbrə, le dbkə nakə, perra nagbhizə* Məme da 
«ər xəzale, siar got: ty kij? wəki hati peşia mbn, ryhe ke həjə, 
wəki neeira bəg y bəgləra ze bbstinə. Hersa Məme gələki hat u 
əwi got: ke ysa got» kylmək le*bst, zu həspe ani xare, le ty wə- 
rə bbnbherrə, əwi bb xwə nəhbşt siare be xare.

Məme neeira wi daje u paşe waDa nasia xwə danə həv, Mə
me pbrs кы, got: ty zb kyji?» zb kedəreji?

—Əz Qərətazdinbm, Məme zi çav da u got: əz zi Məme- 
mə) mevane Qərətazdinbm. Qərətazdin got, wəki əwe hərrə ne- 
«ire, wəki Məme bəre xwə bbdə Çbzire u mala Qərətazdin bb- 
рызә, hərrə male*

Qərətazdin zb Məme qətia, Məme kətə sər ге, рыакә sər 
ге bu, Məme bəre xwə da рые u cu.

Sər рыејә xuşka Rəkoe öwana: Zinə,
Gənç y qala we rəmlejə,
I ə̂nge Məme we be sər kanijejə.

Zine səre xwə hblbbrri, le nbherri siarək we zb weda te, 
hat neziki Zine bu u səlamək da Zine: ■

3 7 0



Məme Zina xuşka Bəko кы slavə,
Zine dnzgina həspe Məme gbrt, got:
—Wəj əleknmə —səlamə-

Məme İs Zine nbherri, axinək hate, dble xwəda got: dbbə 
-əva Zine bə, əve zb kedəre паүе mbn zanbbu. gəlo 1б wəlate ba- 
ve твп jəkə mina ve tynə bu, wəki mnn bnstənda, Məme poşmau 
bu u gbria, nbşkeva gbstilka Zine kətə bire.

Məme cb lawəki sər məstə,
Nişaned xwə zb Zine dbxwəstə,
Nişan tynə bu, һагы bbda dəstə.

Zine səre xwə bərzer кы, dbfbkbri, dble xwəda got,—ax 
Oäwa gystilka Məme zb Zina qiza mir nədnzi, твпе iro pe we gys 
ülke Məme bnstənda.

Məme, wəxta ty hesyja hanrra hati,
Mbn sər рые dəst y -eəve xwə çan кыт,
Gbstilk fbrria cu, pela ave bbri.

Məme həvəki ma mətəlmaji, əw dble xwəda got: dbbə hə* 
ma ysa bə zi.

Bor got: Məme, ty lawəki dini,
Ja ty dbbezi, nə əw Zinə,
Əw xuşka Bəkre Əwanə 
Ty ty çara kar zb we nini.

Məme got: Zine, ty mbn bərrdə, əze һәггып, ty dbzgina 
Bor bərrdə.

Zine got, wəki, —ty qrarəke bbdi твп, əzebərrdbm.
Məme, xəbər da Zine, wəki gblije we bnqədinə, Zine M ə 

merra got:—rastə, əz Zin xatun птып, le wəxta ty Zin xatune 
bbbi, qnrara твп əwə, wəki ty mbn zi bb xwərra bbbi, əze bb- 
bbm çaria we, əz nbha zi çaria xatun Zinemə, Məme razi bu, 
got, —sər eöve mbn.

Zine dbzgina Bor bərrda, Məme Bor azot cu, Zine zi cu sər 
şbxyle xwə*

Bor got,—əz Bore təj dəlali heşinbm,
Bəs mbn zəngiada beşinə,
Əze tə bbbbm теүапе meranə,
•Çəkin, örfin u Qərətazdinə.
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Məme y Bor soqaq-soqaq fbtblinə, *
Avaje Çbzire јәк-јәк dinə 
Dəre mala hərsia səkbninə.

Bor Məme һы bər dəre mala Qərətazdin, Ğrd db bbn İbnge 
Borda dbhəzia.

Fəri хапыпе кыә sər cawişa u got:— Нәггвп dərva Һбпб-  
һеггБп, СБка əw gbmə-gbma cijə te. Cawiş cu dərva, zb hebəta 
Məme xərrbqi kət.

Cawişəki dbne zi cu, əw zi xərrbqi kət, le paşe koməkə ca
wişa bb həvrra cunə dərva, paşe Fəri zi bb wanarra cu. Cawiş 
sər xwəda hatbn-

Məme got,—əva mala kejə? Fərije got»—Mala Qərətazdinə.
Məme pəja bu. Fəri kət bbn mble Məme u bbrə qəsre, Bor 

*i kBŞandbu təwle.
Məme qəsreda cu y hat, qəsrə bədəw bu- Fərije dəste xwə 

da sər dəst, bsnpia qəsre səkbni, Məme əw ədət qəbul пәкы, 
*ot,- K,ərəm kə zore-

—Выа əz пһкагып, xwəje mbu hənə. we dərrdada beıı. əz 
eb zanbm, dbbə jək qəbul kə, le je dbne q./ıul nəkə.

—Wəki ysanə, əze rabbm u hərrbm, pelaved тых binə, le 
Fərije nəhbşt Məme hərrə-

Əwana wedəre bun xuşk y bra, Məme aliki otaxe runbşt, 
le Fəri alije dbne.

Fərije lb cawişa кыә qirrin, cawiş hatbn u bər Fərije səkb- 
nin, Fərije кыә sər cawişəki. got,—hərrə mir Sevdinrra bezə, 
mevanəki təj əziz hatijə, nəsəkbnə. wərə.

Cawiş cu diwane» mdas dani, Bəkər sər mble rasterra Ba- 
din nbherriı avbrrək dae.

Badin got,—kərəm kbn» mevanəki wəj bziz hatijə.
Вәкы hers bu, got,—hərrə bbnerr сб dbxazə, bbdne bbra 

hərrə, сб zb diwane dbxazə-
Cawiş bb we qb-ee vəgərrija, cu çəm Fəri xatune.
Fərije got»—kyrro kane mere diwane.
—Хапып nəhatbn-
K,əvgirək dəste xanbmeda bu» hblda u da səre cawiş, səre 

çawiş şkenand» got,—ve gave hərrə gazi wan kə һыа ben. 
mevanəki wani gələk § ziz hatijə*
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Cawiş Badin yəgərija cu diwane, çuıpaəte le auh,eyçi səre 
Badin we xun ze te,

Bəkoe öwana got,—kyro св duxazi*
— Св duxazBin, Fəri gazi hərse bura d k̂ə-
Qərətazdin, €əkin u örfın rabun cua maiş, ә\уада ky cunə 

byndyrr kəttn, zu hebəta Məme xwə şaş кывп. Ləkin y Ərfın dor 
şəkək zu Qərətazdinrra danin. əw bB xwə zi səkinin һдп дјд 
qəsre.

Qərətazdin sər doşəke runBşt. Məme mevanəki gələci )$- 
tif bu.

Wana se roz, se şəva həvrra şirin-şirin xəbər dadan.
Subature nan haznr bu, snfra nan anin, Qərətazdin got, 

—kərəm kə Məme, dəwlət zedə-
—Свгга Məme?
—Cawa?
—Свта cawa?
Le se roza çarəke hun nan dudun mevaned xwə.
—Məme, hatuna sər nan təxsir nçkə, ty bawər kə, əm zu 

hebəta tə şaş bun, mə xwə zu bir kur.
Qərətazdin ky ysa got, Məme h t̂ ş,ər адд.
Nan хагвп, süfrə hatə huldane.
Məme vəkşija, cu sər çije xwə.
Zine buhist ky Məme hatijə, əw byhystəke zu örde 

bu, квгә sər cawişe xwə, got—hərrə bunuherrə, cj>ka mevane 
Qərətazdin kijə, bupurs əsl—çunse wi.

Cawiş hatə çəm Fərije, pursa Məme ze kur.
Fərije got,—nave mevane твп Məmejə, kyrre Al paşajə, 

patşahe Myqyr Zəmine-
Cawiş vəgərrija, cu çəm Zine.
Jək-jək salxe Məme zerra da.
Wəxtəke Zine dərkət dərva nuherri, dit, car həb we səre 

qəsre ktşk dulizun.
Zine hərse bura nas kur, got,—cawa həbə je dune Məmejə, 

wəki nav wanda dulizə, cawa həbə, əze kyiaməke bavemə sər, əgər 
Məme bə, we 1в тви bunuherrə.

Ləko, örfin, Qərətazdin branə,
Bane qəsre квгпә çi y wəkanə,
Əz zanum, je navda Məme mpni Alanu-
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«.>'■ ■ Рәј k,ylamerra Məme zbybrri u bəie xwə da Zine:—
Həj brano. bər pənçərejə Zina bədəwə.
€əvə bələknn, singi kəwə,
€dvəki шби dərə, je dbn ma həwajə-

Hərse bbra le nbherri hale Zine zb dəst hyba Məme tynə, 
dəj пәкыш. Zine sbbətre rabu, xwə xəmbland, sbfre mala bave 
xwə bb çariaya hblani, cuuə sər kania Zəmale, Zine mina kəvot- 
kəke da peşija qiz u buka, bər dəre mala Qərəfazdinrra dərbaz 
bun» Məme sər mble xwəji raste zbybrri, le nbherri dəwsa bazr- 
ganəki» qiz, buk hatan dərbaz bun, Məme nav wanda Zine dıt» got» 

—Zin xatun hat eu bb qizaba kybari,
Zb -eöved bələk» kble SbMıan dbbari,
•Cdvəki mbn ma, e dan bu tari*
—Məme əz ky həmə Qərətazdinbm,
Xwədane zalfəqared heşinbm,
Cbqas bazrgan hatnə, cunə,
Mə ze xərç stəndijə, əma
Əm zb əvi bazrgani nbkaran bbstinbn.

Əfan: —Əw bazrgane ty dbbezi» ө miranə,
• Həqe kəsi tynə hərrə peşia wana,

Xen zb mə hərse branə*
' -€əko:—Hojə, səd çar hojə,

Ty çədyəla zöf bədəwi,
Byriada təlbi goji,
Сыпа dbbeji ye xəbəre, ti noji.

Məme got:—Gəli bbra, Bore mbn dərxbn dərə,
Le kan qaş» taş, zine çəwəhərə,
Məta рые, çəm Zine mbn səfərə.

QərəfazdiD got.—Gələ bbra. həspe Məme nətbştəkə, qəma 
wi kapekəki nə hezəjə» wərbn dəsturia Məme bbdbn, bara hərrə 
Zine bbbinə*

Hərdy bbra gblije Qərətazdin qəbul кы-bn. Həspa Məme da’ 
nə kbşandbne, jəki dbzgin gbrt» jəkı zin le кы, Məme siar кыыи

Məme Ala got»—Gələ bbra, əze həmm b a  Zine, əgər ш бп  

baçək ba Zine ani, bbzanbbbn. əz һые ' wəmə» ja na, əz ba w* 
nasəkbnbm, zb kyhatbmə, əze weda zi hərrbm.
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Məme xatre xwə aa lıərse bara xwəst, azot cu tələbi Zine.
> Məme la Zine кыә səlamə,

Zine got.—сҺекып səlamə,
Məme ty sər eäve man hati,
Şirne mani lətifi dəlalə,
Də kərəm kə pəjabə-

—Na, əz pəja nabam, dəlala mtn Zine, man qrar karijə, gə
rək əz xwəje gotna xwə bam:

Man se brarra xəbəra rastijə dajə,
Əz iro ba tə pəja nabam ördejə,
Мвп baçəkə rand tə dabejə-

Zine,— Gəli çaria, banaherran, Məme man св Məməki tə- 
■mamə-

ZinedərxBst tylysme zerrriıı,
Xərçe, Masre bəvt salanə,
Gart da dəlale xwəji şiran:
Dəste Məme А1адә-

Məme ky tylysm zb dəste Zine stənd, dəst ba dəst vəgəıia. 
Hərse bara le neherri Məme we yəgərria.

Qərəfazdin got,—həbə, tynəbə Məme taştək zb ba Zine ani. 
Gava Məme tylysma zerrin tinə,
Вв əşq bər hərse bara datinə,
Bara ze hebət ktşandi majinə*

Gava Qərətazdin la tylysme naherri, nas kar, zanabu, wəki 
Zine dae, got:

Əm se bara bun, bunə cara, həspe mə rəş,
Əme roke nav Çazire bagərran sərawəş 
Əm bagərran, binan jəkə kələş-

örfin: —Əm hər car ba həspe kyməjt,
Əme nav Çazire bagərran qybet,
Əme we binan, ky Məme dabet.

Çəkin,—Brano, hun cama ja rast nabezan, mala mera k f  
həjə, sər rastijejə-

Hər car bəsped mənə boz.
Əm nav Çazire bagərran däw, doz,
Zin xatun ja mnnə, le la Məme piroz.
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■Wana ky xəbərdana xwə kytakurBn, cun mala Qərətazdin.
Qərətazdin Məmerra got, — Məme əva mala təjə» ty 1в твга 

rane, əme һәггвп qəsra mir Sevdin.
Hərse һыа Məme hBştBii u cunə mala mir Sevdin.
Mir Sevdin got.—ha,, gəli şera, əw cnto mevan bu, wəki; 

hun aqasi çəm wi man. Qərətazdin çava mir dfc ,
—Mire твп, mevane твп mevanə,
Lawəki gələ §zizə, kyrre patşanə»
Xortəki şirtni, gələki lətifi dəlalə.
Gava be zb dərda,
Te rabi zв bərda..
Mir got»—Ty kərəm kə rıme, əw nəşBxyle təjə,—
Gava əw be zb dərda,
Əz гапаһвт zb bərda.

Bn Bntina Bəkoe öwanə, səre xwə hərvaz кы u got: Cawiş- 
Badin hərrə gazi mevane Qərətazdin kə, bura be, cawiş dncə ga- 
zi Məme kə*

Wəxta cawiş cu hyndyrr, Fərije got: —Ha сб dnxazi?
—Qərətazdin gotijə, Һв1а Məme kərəm kə be.
Fəriјe 1б xylam кыә qirrin, got: —Hərrə mnnaftq.
Badin vədgərrə, dı>cə diwane.
Mir qot,—K,ane mevan.
—Nəhat-
— Cawa nəhat.
—Fərije твпгга şərr кыг got: hərrə munafuq.
Qərətazdin həvəki fnkri u got: gərək əm siari Һәггбп du 

Məme.
Gələk mer rabun siar bun, Məmezi siar кывп u һвгвп qəsra 

mir Sevdin*
"Wəxta Məme cu hyndyrr, çumaät peva rabun sər pia, mir 

zi rabu, paşe gBşk runBştsn-. Qərətazdin kənia-
Mir got: Qərətazdin. cuna dhkəni?
—Qət mire шбп, kefa ты) hat, əz wa kəniam.
Mir got,—na m&na kən e xwə bezə»
—Сб beznm, ty rabuji pia, твп dəzmal dani bnn tə. Mir 

got, wəki əw zb bəı* Məme ranəbijə. Jək wi» jək Qərətazdin» pa
şe çBmaäte rəça квг, wəki mir rabə sər xwə səba pe һвһвввп»- 
свка dəzmal һвп mirdanə, jane na»
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Wəxta mir rabu, naherrin, dazmal we da ban mırdana*
'Çamaöt kənia, mir zi perra kənia-

Çamaöt rabu, bəla bu*
Nan anin, xarım. Paş.e Məme u mir gələki za xwərra xəbər-

dan.
Mir le naherri təme Məme la Zine xräb bijə,got:—Məme, 

əwa ty dabezi za qəwata твп dərə, le wərə əze mirtıa xwə ba
dam tə, məznaja ele ty bakə* Ty тәгвпе твп.

—Na xer, ty mirtija xwə bakə, əze bərdəstije tə bam. :
Qərətazdin got,—na, bara Məme sərkarije la cawışa gaşka

bakə.
Məme bona xatre ditana Zine rabu kançed cawişije 1в xwə 

kar u diwaneda cu y hat*
Məme ky nasi çije qawəxane bu, Zine zi dBhat wedəre, bo

na Məme babinə.
Bəre äwBİ ky Məme cu qawəxane, əwi naşkeva Zine dit, 

hərdy pesira həvrra cun- Wi caxi naşkeva, Bəkoe öwana werra 
•dərte. Bəko çab gBhiandə mir, wəki Məme Zine radmueə- Mir 
■dəj пәквг.

Dy səbət zb nive şəve dərbaz bun*
Çamaöt bəla bu. Man hərse bara: Qərətazdin, Qəkin, örfin 

u mir.
Qərətazdin aşkərə гв mirra got,—mir babaxşinə, mə Zipe 

«da Məme.
—Hun rast dBbezan.
—Səre mir кып, mə dae u cu*
Mir həvəki dyşyrmiş bu u got:—Kyrro əz xajinBm, jan hun, 

wəki ysanə, əze sabe dəfa həware dam, bara çnndije ÇBzire ben 
topi sər bəv ban, əze gsşka başinam raw y ne-eire. Bale Məme 
zi be, əgər Məme karabu ba mərra raw y ne-eire bikə, əme Zine 
bndne, jan na cətBnə.

Mir ky ysa ,got, Qərətazdin älami barəd xwə квг. Hərse ba
ra rabun, bona izna xwə zb mir Sevdin baxazan, əwana сид-

Həma wi c,axi Bore Məme kətabu bire, zak le wərami bu, 
Məme afarrda bər səre Bor runaştabu u dağarla.

Xen za we Bəko zi ava goləgönia dada Bor, Bor caqas da 
«u aqasi xrab dabu.
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' ' ‘ ' Məme səre xwə hBİani u zb Borra got
—Ax cawişno, hunə mBnafeq,

Əz hatBmə zb wəlate mBfi’Bq 
Wə свта bir квг je xyh>q.

Paşe Məme xast Borra xəbərda, le св fəjdə, Bori xəjdi buy 
dBha perra nədBkeİBmi, disa gsria.

Qərətazdin le пвһет Məme nəhat, rabu cu təwle, älami 
Məme квг, got,—Məme ty свта dərəngi kəti?

—Св һвквт, ty haie Bore Лвп даовһегп. Qərətazdin Məme' 
һы qəsre. Bazan.

SBVətBre dəfa həware dane, səba si ar һәггвп neeire* .
Qərətazdin älami Məme квг, got — Məme rabə, siar cun, əm 

һв wanrra һәггвп. Məme tsşjar bu, got:
Əz nəxwəşBm nava çija,
Səre xwə nagrBm sər bölgia,
€6ved твп man rja wətənia*

Çay dana çBndija, wəki Məme nəxwəşə» ÇBndi gBşk hatnnƏ' 
sər Məme, квгвп, вдквгвп Məme zb çija ranəbu, got:—Gəli çbu- 
dija, eşək kətijə nätka твп, əze 1в wəlate wə'xəribijeda һвтвгвт 
be xwəj u be xwədan.

Qərətazdin got;—mir Sevdin, bndə xatre твп y van ÇBndija,. 
te zb Məme vəgərri, əme çai’əkə dBne һвһвп raw y ne-eire.

Mir dənge xwə пәквг.
ÇBndija gBşka dan pəj həvdy, çot bB çot dərkətnn cun.
Wi caxi zi Zine mntalə dBknr, dngot zb xwərra, gəlo Məme- 

cu, Məme т в т  xəribə, gəlo we kənge zb rawe be.
Paşe rabu cu qəsre, bona nnvine Məme һвИә, dəre qəsre 

уәквг, пвһегп ky həla Məme nav çijadanə. Zine vəçensqi, paşda 
cu, Məme le квгә gazi got,—Zina твпә əzizə xun şimn, свта 
tnrsjaji? peşda wərə.

Zine paşe bər һв Məme cu, xwə avit sər pesira Məme, 16- 
zəki dəst stije wirra bir, got:

—Məme твш dəlal ty св lawəki dini,
Ty bnşe xwə qət səre xwə najini,
Свта iro zb raw y neeira mir bBmini.
—Zine mal xrab, əv квгвп səre hər çamera te,,
Surte tə somn, mina bəlge kaoj,əte-
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Zine got:—Məme malxərab, həmin ty nəcuji ne-eire» də- 
rabə hnnçed xwə 1в xwə kə» hərrə xas baxcə. Iro hərse bura һв 
çBndıjarra cunə neeire, həla şəş roz zi hənə ky ben» əme wəx- 
təke baqda dərbaz квп həta ten*

Məme knnçed xwə 1в xwə кы u bəre xwə da baqcə, Məme 
xalnfi, cu nav baqe btlbBİ, Zine zi pəi cu nav baqe xasbaqcə.

Məme baqda rasti bulbul hat u got:
Bfclbblo, ty свта ha dazari,
Styije tə sər ve gyleda wa xari,
Gyi vara hənə ba səd həzari.
Gyle ty сыпа wa nazak nazani,
Ty roze xwə rəngəkida dahini,
Di sa ty rəng y rubarda Zine nini.
Balbalo, ty həj həmu ärda,
Ty məlhəm nini səba kyla,
Ty həvale maşke ban örda*

Wi caxi Zine zi 1в Məme dagərria, cu, du baqe balbalda 
dit, got:—Məme malxrab ty iro nəcuji ne-eire, le hati bu balbale 
be zari zamanrra xəbər dadi»

Zine male Məme gart u bur xas baqcə, əwana daha 1б we- 
dəre za xwərra kətan kefa dyniaje.

Lözəki şunda wana dəst styije həvrra baran u kətan xəwa 
şin>n.

Hama we roze zi nBşkeva dwr təv həv bun» zipBk y baran 
təv həv barin.

Neeirvane Çazire top bun u bəre xwə danə Çazire- Mir Sev
din zb cawiş Badinrra got:—Badin ty hərrə dəre xas baqce və- 
kə, həta əm ten.

Badin peşije cu* Dəre baqcəji vəkari bu, ləzəki dane şunda 
ne-eirvana xwə ba baqcərra gahiandan, pəja bun» həsped xwə 
ktşaudan təwle, bu xwə zi cunə xas baqcə, Badin got:—K,ərəm 
квп gələ çnndija.

Çandi cunə hyndyrr, dərbazi koşəki baq bun. läzəki gəz
miş bun.

Cawiş Merdin zi əw alije ky Məme y Zine le raza bun, wi 
alida cu.
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>:•" Gäva Wedft dncə cawiş Merdinə,
Möm y Zine haləki xrabda dubinb.
Sätvbk dngre, əw çida duminə*
Gava cawiş hatijə dərda»
Məme razajə, Zine bərda,
Təne cawiş Merdin dsərda-
Cawiş Merdin zb xwərra got»— həta пвһа zi əz xylam- 

tije bave verra dnkBm, əy квгвп ssnäta Zine nibu, iro əve сыга 
wa кы. Başe bəvəki fnkri u got:

—Məme mal şəwti rabə һвкә, buləzinə,
Dəve xwə ив surte Zine zor dərinə,
Mir hat, rabə геке zb xwərra һвЫпә.

Məme ÜBşiar bu, le пвһегп c a w iş  we sər səre wirra аәкв- 
nijə< zerra got:

—Əz dəve xwə zb surte Zine näkBifa dər,
Həta sər singe твп təmam nəbə səd tənlər»

'Məme mBnəta xwə zb kəsi bəkaşänd, disa səre xwə квгӘ 
һвп qapute xwə u raza, cawiş Zinerra got:

—-Qylbəda dərkətijə əwrəki rəşə,
Baran, təjroke xyşə-xyşə,
Həv bəla bu məhbut tərkəşə-
Qylbəda dərkət pəreə Əwre spijə.
Baran» zipnk zƏf barijajə,
Çnndije Çnzire bəla квпјә.
Zin xatun -eöva hnltinə,
Hesra sər surte sorda tinə,
Rəng y rubar le naminə.
—Ax cawişe mani əməkdaro»
İSaiıe dəste твп tə tıəlalo,
Ty syrra mə diar nəki јәк çar o»

—Əla y əkbər
Həta mir səre <твп nəkə bər,
Əw xəbər zb dəve твп naca dər-
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Hala bu qutin u gazi,
Cawiş dənge mir dbnaäi,
Zine kətə pav kyrk y İBbasi.
Mir bərbB Məme hat квг səlamə,
Məme got: ә1еквт səlamə,
Ty sər seri, hərdy -edvanə.
Gava mir hat zb dərd a»
Məme ranəbu zb bərda,
Əwe təne mir Əsərda.

Mir got:—WərBn твп u vi zəmani,
ö m r e  т в п  c u , т в п  n ə d i k ə s  m ina  v i  xani,
D ə v e  k ə s a  z e d ə jə  b e  v i  m ək an i'

Məme got:—Mir ty euji ne-eire, əz mam çida,
Zb səre твп aqnl cu, qəİBb ma çida,
Мвп «dved xwə vəkBr vi məkanida.
Mir ив Məme pBrsijə,
— Zb твпгга bezə рвгза rastijejə,
Tə nav baqe mBnda св квпјә?
—Мвп b a q e  tə d a  d it  x ə z a lə k ,
Xəzal nibu, hysBİ çəmalək»
Gdved we bələk, zb твпгга kəmalək.
Cawiş dlam квге, got: bezə, əz пвгапвт hori bu, jan. 

mələk. Məme got:—mire твпј dəlal xəbəra rast, əz ПВгапвт hori 
bu, jan mələk*

LƏzəki dBne şu n d a  h ə r s e  bB fa u B ə k o  zi hatBn çəm  Məme. 
Bəko g o t ,— g ə lə  çB m adte, əm  sərm a  dBknn, 1агвтә əm agB- 

rəki 1в VBra dadBn* Mir gBİije Bəko qəbul квг* Bəko an i rəx Mə
me agB rək i g y rr  dada, p e r r a  agBr g ə ş  dBknr, k e lə k e d  Məme zb 
g ə r m a  d B şəw tin . Z in e  һвп q ap u td ə k ə r r  bubu*

Məme got,—Tazdin ty snbe cuji, əva niv rozə,
AgBr parxane твп jək-jək dBkozə,
Bəkr y mir твп dBkBn döw y dozə.
Məme dəste xwə alije JÇazdin hBİtiuə,
^azdin dəst-dəst xəbəra' duf̂ minƏ,
Gylije Zine jək-jək dBqəşrinə.



Qərətazdin fskri u got;
—Əv cb agbrə, сб sotbnə»
Məme nəxwəşə, hazb xwə ninə»
Səlama mir zb ärde hbltinə.
—Bəkro, ty bb zani, le dbldbzmbni 
Agbr hbldbki səri, hbm zi bbni,
Tyiie zb Məme zdftbr bər yİ agbri bbsəkbni.

Bəko,—Qərətazdin bəs bbkə həlaja,
Nbha wəxte пыпегејә,
Gərək əm bb Məmeva rabnn yia,
Əm bəre xwə bbdbn qylbejə,
Dyake bbkbnzb xwədejə»
Syçydə bbdbn ördejə.

Qərətazdin, - Ө ге Bəko, əme rabbn pejə,
Мәгае nəxwəşə, we bbmmə drdejə,
Nəbi ty gbli nəpak dbbejə.

Qərətazdin mirra got,-mire твп, әүа cənd salə lb vi wə- 
lati kəsəki zor lb mə nəkrijə.

lro əv çamere han bb теүаш mə qəsbdijə, nbha Bəko dö- 
wa св lb əyİ çameri dbki-

Выа Bəko bbSbtrə, jane na, əze xənçərəke zbke wirra kbm' 
Jx əz пакып, bona xatre çbndijanə*

Qərətazdin kbşand qəvza xənçəre 
Çbndi gbşk dan aliki dəre,
Əwi kbşand gələk kədəre.
Qərətazdin dbcə malə,
Fərijerra gənç y qalə,
Dbbe-dərxə həspe Mə.
— Qərətazdin, dçebe Cbqas dbne,
We ben səre mbn tə təne,
Xəlqe nəbe, сыпа əvi avaji dbdi sotbne
Rəşo ty əgiti, rəng Ğrəbi,
Ty mina öwre nisane radbbi, 
l^bzam kerra ty qal y çəngi*

Sər үе xəbəre Qərətazdin gələk təfəkuri kbşand. Paşe Fə- 
rijerra got
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Bəs xəbəra baveji bər xəbəra,
Məme y Zine iro hatbnə dəvfəra,
Bəkri gəvəzəjə, e Məme bave nav xənçəra.
— Wəki pbrsa tə ysa bə,
Həspe fəl ysa bə, ,
Zukə, rabə siar bə.

Mir Sevdin bəre xwə da qəsra Qərəfazdin, nbherri cawiş; 
vre te y dbcə, got:—cawiş св həjə?

—Mire ты), dara məndəne darəkə rəsə,
Ze dbcə alavəkə kəskə sorə gəşə,
Navda şəwbti Gorgine kələşə.
Dara məndəne darəkə tərrə,
Ze dbcə alavəkə kəskə gərrə 
Navda şəwbti Gorgine zərə.
Gava Merdin əw xəbər dbgoti,
Çəgər y hbnave mir dbsoti,
Çnndi pəj dncun çot bb çoti.
Gava Merdin da xəbərə»
Dble mir bu kər bb kərə,
Çbndi zn baxcə dərkətbn jək çarə.

Bəko got:—Mir ty kərəm kə ve sərae,
Əze bəre xwə bbdbm ve qəzae 
K,e kbrijə, agbr bərdae*
Ty kərəm kə səra xas,
Gybe xwə bbdə ve qəjas,
N^zanbm çblbk şəwti» jan palas»

Wəxta çnndije Çbzire dərkətbbun, Bəko db nav baoıcəda xwə> 
təlandbbu. Wəxta Məme y Zine rabun» Bəko dit.

Məm y Zine bəvəki şa bun, bb həvrra xəbərdan, paşe Zine- 
Məmerra got:

—Məme tə dit xydan §sla свкы,
Əm zb bər şura xlas кывп.
Ləqm lexbstbn, bətal кывп.
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Hərse һвга, lawe gotBne, ; :
Kəs пвкагә bB şəw tinə qəsre, ^
Qənçija wan we be gotBne-

Məme qapute xwə 1в xwə квг, əwi Zinerra bəre xwə danə 
-qəsra Qərətazdin. Qəsr dnşəwti. Bəko m>şkeva zb bər qəsra da- 
re rabu u cu, bu qiziua Məme-

Bəko cu, xlas bu. Həta Məm y Zine cunə ba qəsre, çb- 
maäte agBr vesandbn.

Car—penç roza şynda. Bəko cu çəm mir ugot:—Mire твп, 
lazsmə əm cənd zerra top квп, neziki səd zerri bər Qərətazdin 
dapnBn, gyman həjə, əw dbzniBnaje һв mərra nakşinBn-

Paşe şandbu ba Məme. Hərse bra, Zine һв çBndijava cunə 
ba mir- Zine rabu qawə çBmaƏterra секы, da wan.

Bəko got:—mir, gərək ty zb hərse mnsina zi qawe vəxyi, 
jane na əm qajl паһвп

Zine dy çurrə qawə секвг bu, Zine qawə aLİ da mir, mir 
vəxar.

Bəko got:—Cawanə, mir got:—ava sarə, Zine finçanəkə ds- 
•ne zi da mir, le əw finçan gələki le xwəş hat, mir gBrija-

Bəko got: mire твп свта dBgBri?
Mir çav da,—ty т в п , ləma dbgBrim,
Mir rabu şəmaqək da surte Rəko.
Hat sBrija Bəko qawe, Qərətazdin zannbu, wəxta Zine qawe 

bndə Bəko, Məme we һвкәпә.
Məme reva kewrişkək zb dəzmale секвг bu. Qərətazdin вв 

çeva xwə dərxBst u avitə nav çBmaöte.
ÇbmaĞt kənia, Məme y Zine zi һв wanrra kəni an. Bəko пв- 

-eandə mir.
Mir 61am квг, wəki һв kewrişke kəniau.
Çnmaät ky bəla bu, Bəko zerre top квп bnr, dani bər Qə

rətazdin. əwi dəj пәквг-
Paşe dərəng çBmaöt disa cu qəsre, runnştBn, zerr, çəm Bə

ko mabun, əwi wedəre disa zerr bər Qərətazdin danin, çnmaĞte 
zi got: Qərətazdin, ty gərəke səba xatre mə pəra һвШ.

Qərətazdin xatre çnmaöte nəkət, pərə һвИа u şandə male-
Bəko Bntija, got: mir,hun свта xəbər nadnn, mdrifəta xwə 

паггегвп?



Məme got:—Bəko gərək iro ty dəwsa твп, fcylaməke beair 
Bəko got: —Jara Məme швп. diti, 

örəbəkə rəşə kofci,
Mtn ditijə. dəw froti-

Məme: —Bəko tə уыгәк квг nav ruja, !
Itrav кы  səri həta pia,
Ja mbn horikə nav horia*

Bəko:—Ja Məme тыг kə ban di, 
örəba rəşə lev dəqandi.
Мвп ditijə dəw ölbada çnvandi-

Məme:—Вәкы, jara твп əw ninə,
Jara твд xatun Zinə,
Qiza mir Zevdinə, !
Xuşka mir Sevdinə,
Xydane kəxbe heşiuə»
Disa dbbem, xatun Zinə* ;

Mir got:—Kyrro əvi nəkəsi bndne xəbəra,
Kabnn bngrnn, Һы!бп nav xənçəra. •

Qərətazdin:—Həta hun Məme brindar квп,
Əze fək, jək səre wə xias квт, 

öfan:—Hun həta Məme bnre mə gBVBrdar квп* 1 
Əze pensBde wə bnkyzBin, sədi brindar квт,- 

Cəko:—Həta hun Məme təmam квп, гƏze wə gBşka xlas квт.
-Cnl çot pələwan dəre diwane təvbəsti 
Məme rabu pnşta deri xənçər dəsti,
Zb tBrsa qət kəsi çıje xwə nəgyhasti.
Qərətazdin һв hers got,—mir mala tə zi weran bə, rndrifə*- 

ta tə zi səre tə bnxwə. Ty gyrra Bəko dnki, Bəko fəsadə, tə dn- 
xapinə.

Qərətazdin һв hərse bnraba rabun, cun qəsra xwə* Snbətre- 
kaqəzək danə mir, wəki şərrə.

Bəko u mir rabun cun, çəm hər car bura. Mir got:—Qərətaz
din, dəwlət hatnnə sər mə* we mə basmiş квп, laznmə əm har- 
гвп şerr.

Hərse bura xəbər dapə mir, wəki hərrnə şərr, le Məme ba-



•wanrra nəcə* We şunda təmi danə mir» bona maqati Məme ban.
Həma ky fərman hat, gaşka bəre xwə danə şərr.
Cənd roza şunda, Bəko rabu cu çəm şavanəki, zerrək dae, 

got, gərək ty nave Məme y Zine dərxi, wəki əwana qaban. Sabə- 
tare nav baçarrda bu dəngi, gotan, wəki Zine qabi karijə*

Mir ky əw gali bahist, daha zedə pəflə bu* Paşe Bəko ra- 
bu eu çəm mir zerra got,—mir həmin hərse bara cunə, wərə əm 
serəke səre Məme cekan.

Mir got,—əm cawa bakan.
Boko u mirba hatan sər qrarəki ysa, wəki ysa bakan, bəJ- 

ki Məme bakan zindane-
Gazi Məme karan. Mir Məmerra got,—Məme dəlal, wərə əz 

y ty kaşak balizan, əgər tə za man bar, Zine la tə həlal, le wə
ki man za tə bar, əze tə bavezam zindane.

Məme galije mir qəbul kar*
Wana dəst pe karan listan. Məme dy çara za mir bar. Bəko 

le naherri şaxyli xrabə, gyhe mirda karə pastə-past, got, bona ga
zi Zine kə, əw be bər pənçəre, bona Məme bapaherrə, şaş bə, te 
ве babi-

Bəko cu çəm Zine u got,—Zine mal xrab, Məme dy çara 
kaşk za mir barijə, ma çara sasja wəki ty təmam bagahizi Məme, 
camki sər tə dalizan. Tynahawərə bər pənçəre, Məme we tə babi- 
nə, şa bə u daha zu babə*

Zine da pəj Bəko, cu bər pənçəre səkani, le Bəko cu çəm 
Mstakcija*

Bəko got:—Həre miro, hun hərdy kyrran,
Hun fərazi һәт daxyrran,
Çia qaçəki pəv bagyherrau.

Mir y Məme çi gyhastan,
Fil y fərəz Һәу birastan,
Mir got,—Bəko xəbəre tə rastan.
Məme got,—bər pənçərejə Zina 

man şaka şəmaqa,
Zafled zər dakətanə govəka 
Cdved man bunə tari, fila davem 

dəwsa pəjaka*
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Mir got:—Məme, гпбп ty bwi, həj lari,
Мы1 ty 1б qəde hase кыч,
Əze tə bavem zindana kəvri.

Məme got:—Mir tə dəstək, твп dydy zb tə bnri 
Wərə Zine nə bale nəzi, nəmbri,
Ty сыпа çije nəhəq твп dbgri,

Mir ky zb Məme bur, Bəko dəste Məme pbşteva greda, got. 
—Məme ty gbrtije mirani. Bəko Məme bar, avitə zindana xwəlije.

Zine gələki təfəkuri bu, əw zi cu qəsra xwə*
Sbbətre, Zine gazi pala кы u kərrə kərr zera got, wəki 

əwana bnne mala we hyndyrrda kəta zindana Məme bbkolbn, hər- 
qəkə məzbnə bbn ärd cekbn, bona Məme dbzikava hərrə mala 
Zine.

Bək,o çarəke dyda cu sər zindane, le nbherri, gyla surte 
Məme gəşə, əwi dəre zindane dada, cu çəm mir, got:—Mire твп, 
gbrtije zindana zar dbbbn, jane xyrt?

—Zar dbbnn.
—Le сыпа gyla Məme gəşə?
Mir y Bəko rabun cun sər zindane, dəre zindana Məme da- 

nə vəkbrne, Məme zb zindane dərxbstbn. Xəbəra Bəko rast bu, 
Məme zar nəbu bu«

Wana Məme içar bbi'biı avitnıı zindana kəvri.
Wana ky dəre zindana kəvri sər Məmeda dadan, vəgərri- 

jan, cun sər dəve zindana xwəlije səkbnin.
Peş «^ve mirba Bəko xwə avitə zindane u cu mala Zine- 

da dərkət. Gbli sər Zine isbat dbbbn, wəki əwe Məme tbme bb- 
rijə mala xwə.

Cənd məha şnnda dəng te, wəki Qərətazdiq bb ordija xwə- 
ba zb şarr vəgərrian, we zu bbgbhizbnə mal.

Bəko fbkri got:—Qərətazdin be bbnbherrə Məme zindane- 
danə, we baçarr xrab kə- Bəko rabu cu ba Zine.

Zine zi dy roza çarəke ançax nan dbxar, tbme dbgbria, hes- 
re gbr sər surte sorda gyl-gyl dbhatnə xare-

Bəko got:—Zine bəs bbki van məkranə.
Bəs hesra bbbarini sər surtanə,

Hərrə zb xwərra bərrdə Məme Alanə.
Zine xwə кы  kar y barə,
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Zb qəsre zu-zu hatə xarə,
Zme dbcu ba Məme xyi иагә.

Reva dəwreşək rasti Zine hat, Zine got,—dəwreş baba tyije 
kyda bəri?

—Əze һәггып səfərije.
—Əze kaqətəke bBdbin tə, bnbə bndə öfin, €əkin y Qərə- 

tazdin*
—Əz паһвт,
— Свгга nabı?
—Ramusanəke bndə твп, əze һвһвт. Zine sıırte xwə dnre- 

zi dəwreş квг, dəwreş ter pa-e квг. Dəwreşi şex bu*
Св 1агвт bu Zme Qərətazdinrra nBvisi, we şunda zedə квг, 

wəki bona kaqətbrnne dəwreş əw ramusajə, əw ramusau dəwreş 
һв xwə ze xwəstijə.

Dəwreş cu.
Se roaa şunda kaqət gBhiapdə Qərətazdin. Qərətazdin kaqət 

təmam xwənd u got,—dəwreş tə свта ramusan ав Zine xwəstijə. 
Dəwreş got,—na.
Qərətaadin dəwreş kyşt.

* **
Zine cu sər zindana kəvri səknni.
Hesre Zine nədBsəknnin, dnhatBnə xare. Kəvr куевк ai 

hale Zineda dBgnrian*

Zine got:—Məme çarəke һвпвһеггә hərvez 
Bəzna твпә bBİBndə, önija твпә tərrşz»
Şaj hatnnə, xəma bngyhez.

Məme got:—Zine ty nəhati твп bərrdi,
Ty nnzani ja dale твп xəbərdi,
Ty hati гавп lap dərdi. *

Zine:—Məme mal xərab, əz bn aqlba din,
Bəzna твпә bBİBndə surte твп gylgylm,
Şaj hatbnə, ty xəma gnşka bBİətBİin*

Zine avitə zindane şrita spijə,
Avitə nav Məme Alajə»
Məme xyrçBİijə,



Gəh u тоувк fetelijə,
Xun bər nəjnukarra cujə. - i
Avit zindane şrita zərə,
Məme nava xwə aland, dərxnst dərə,
Məme wəfat bu jək çarə.
Xwəde xrab һвкә wəlate çnndjanə,
Kambax y xrab bə, həta һвпә,
Fəsad cawa zb həv (1вквп dəste dnlkətianə-
Cawişe Zine hat çəm zindane, Zine zerra got: — 
Cawişo mal xərabo,
Əməkdaro, əmək həlalo,
Ввпегг əv kijə, dnle твп bu kər bn kəro.
Cawiş cu gazi Stije кө, bona hərrə çəm Zine.
Fəri dnkə, dBİəzinə,
Ru u porrba həvrra tinə.

Gava əwe məjte Məme xer nəditi dit, mətəl ma. Miry Bəko 
*i paşe batnn, sər məjte Məme- Zine zb hale xwərra luband u 
got,

—Mire твп ty wa nabezi,
Bəkr tərra bu şĞdə bezi,
Məme y Zine bunə dozi.

Fəri—hər wa bə,
Səre hərse şera tə ynda bə,
Hslbət hale Məme we wa bə-

Bəko,—Мвп sond xarijə jasine,
Iro Məme bnhata кы гте,
Мвпе bbda malewəkə—Mədine,
Hər bona xatre Zine.
Də bəs һид һвквп van məkranə,
Bəs hesra bnbariuBn sər gyl surtanə,
Өт wa hatnnə, əme wa zi һәггвп wəfatanə.

Fəri,—Ax Zine, əz kəsra dnle Məme,
Wəxta Məme bəre xwə da Çnzire,
Əva qəzia we bata səre Məme y Zine.
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Zine əz we кып Məme pe dBndli,
Вәг hebəte kəs nəbu bölgi u bərpali,
Вәг шыпе -eäved Məme man be de y bavi.
Məjte Məme hBİanin,
Sər kəfia rəş danin,
Şinəkə gran hərdy xuşka danin.

Dnle Zine dnpərrnti, hesre Zine mina dslope barane gyrr 
ser surte sorda dBhatsnə xare, əw kyla dnle xwərra got:

Xuşke dwre nisane xezn»
Bərfe y barane təv drrezn,
Məzəlda keləke Məme we beşnn.
Işəv we şəvəkə şbI bə,
Bərf y baran we təv hıdbə,
Dora kəfəne Məme we ŞBİbə.

Bəko аүыгәкә tuz da hərdy xuşka,paşe peşda hat u got: 
,.■■■ —Bəs һвквп van, məkrana,
j, Əze holəke dajintm kaşana,

Jəki hnldə zb ÇBzira Botana,
Əva zb tərra bu Məme Alana.

Zine got,—Bəko əw рыз qət nəbi,
Bəre твп rukare dnne ynda bi 
Ty ysa zb xwərra Zine şabi.

Pərije got,—Bəko, səbəbkare Məme y Zine^
Xere nəbini rubare dnne,
Zine kəvan bu həta тгвпе.

Zine got,—Zine həwara xwə dBgBhinə şəmse bərroza, 
Hedi-hedi xybar bave bəni bnşkoza,
Məme твг, snbe Zine nəgBhizə dəne navrroza- 
Zine həwara xw ə dBgBhinə şəxse znara,
Xybare avit bəni gyhara,
Zine nəgBhizə ddne evara.

Gava çaria Zine dBbnrBn malə,
Св nəxwəşəkə bəthalə,
Çari zerra bunə bälgi, bərpalə*

Wəxta Zine һвгвп qəsra we, mir Sevdin, һв çsndije ÇBZireba
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hatun topi sər Zine bun, Zine bəthal bu, rəng 1ө cu bu, xybar* 
тывпе avitubu dəv y leva. ı

Wəxta «§ved xwə vəkur, le nuherri çundije baçarre bave 
topi sər bunə; səre xwə hulda, mir dit, got:

— Mir Sevdin» əze dumrum, hun dBminBn,
Xtrba твп təv Məme dajnBn,
Pnşta mə həvdy bsewrinBn-

Həma we roze Zine zi wəfat bu. Вв kotəl bnrn «Мкгвп u 
vəgərrian maled xwə.

* *
i *  ■

Qərətazdin əskəre xwəba neziki baçarra квгвһип.
Qərətazdin got. gəli bura, wə dit, Məme CBqasi be ğsbİ bu, 

qət peşrja məda nəhat, öfin got,—bura əz zanum, пвһа Məme 
nəjj slamətə, jan na we buhata.
' Baçarr xyja dukur. Durba ditnn, wəki baçarrda şinə. Выа 
bər һв qəsra Pərije azotun, cun bər deri. Pəri dərkət bər deri * 
dərhəqa Məme y Zine xəbərda.

Got:—ty cuji, sal wəlgərria şale,
Ty nBzani, св dərrdə, св həwale?
Məme y Zine kətun məzəle.
Ввга mir Sevdin hər mir bə,
Выа Bəko raw y ttvdir bə,
Məme bər fələke pir bə*
Ввга mir Sevdin gyl y gəş bə,
Вөкы bər tir y təı;kəş bə,
Выа Məme bər fərakə rəş bə.
Qərətazdin dəj пәквг, hedi vəgərria u got: —
Ввгапо öçəl hatijə, bugərrun,
Səria buburrun, je bu-euk һвһе1вп,
Xune behəsab һвггегвп.
Brano һвквп buləziunn,
Şura zb qaba bukuşmun,
Həjfa Məm y Zine hər һвИпвп.

Çumaäte buhist» wəki hərse bura hatunə, we ziane bud bu 
baçarr, çnmaöte. Babun gurə-gured xwə şandun çəm hərse һыа.
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Rispia xwə avitBn dəst pije Qərətazdin u bured wi. Wana dəf 
пәквгвп.

Rispia Һбгбп pəja кывп. zerra qyh>x—äzət к в ш . Se məh. 
dərbaz bun.

Bəko y mir zi kətnbun maləkə diware we pela-
Bəko got,—mir wa nabə, wərə əm һәггвп xwə baveznn hər- 

se һыа, bəlki ilaçəke mərra bnbinBn- Roza dnne əwana bB qBİBXe 
dəwreşa cunə ba hərse bra.

Qərətazdin əwana nas квгвп- Hərda xwə avitBn dəst y pije 
hərse bra-

Qərətazdin got, —hərrnn, mnn baxşandə wə. Bəko y mir şa 
bun u cunə maled xwə.

ShbətBre Bəko eu sər məzəle Məme y zine, ky dəwrke bezə.
Bəko dəre məzəl vəknr, əwi zi tere Məme y Zime zipnk- 

zipnk xwidanə, ölami mir кы, wəki Məme y Zine saxtm.
ÇBmaöta Çnzire cunə sər məzəle hərda. Qərətazdin, €əkin>- 

Qrfin Məme y Zine biranin. Ғвкпп, nə bə əvana əm xapandsnə* 
Məme Zine nə твгвпә. Əwana zi cunə sər məzəl, Məme y Zine 
т в п  diten, bəre hərda həvda kı.ri.

Bəko zi səre məzəli dsne səknni-
Qərətazdin şure xwəji kerr кв-şand u 1в styije Bəko xBst» 

qətand-
Xwəş bunə hərse məhe havine,
ZĞf гвпДвп zozaned fərrəşine,
Dnha ru ərde tynəmn Məme y Zine.

Got Xydoe Qaso, zb nəhija 
Aqbarane, gynde, karvansəre. 
Nbtİsİ Ə* Qvdal.



MƏM Y ZINiE

Məme кугге Al paşa bijə, zb baçarre Myqr—Zəmine, Zine 
■zi qiza mir Sevdin bijə: Zb ÇbziraBota- Əw bb ıwə baltuza Qərar 
<tazdin bijə.

Wəxtəke səre Zine deşə* əw çariarra dbbezə, wəki çije we 
lb baxcə dajinbn, bona əw bərrə ldzəki wedəre rune u rəhət bə# 
bina we nav gyl—sosnnada dəre.

Çari dəst-dəst çiki Zinerra nava xasbaxcəda datinbn. Zine 
nav baqda radbze, baqda bəwze mər-mər həbijə.

Zine gələki bədəw bijə, mina şəmdanəke ■erusijə, şəmdana 
we dbdə nav ava bəwze mərmər.

Nbşkeva dbbə pbrrina se kəvotka, əwana roza inije baqe 
torrkbrida datinbn, lbbse xwə datinbn, wəki bbkəvnə bəwze mər
mər. Jək ja dbnerra dbbezə,—le-le bina sərrəşa zb vbra te, bb- 
nbherrbn, sərrəşək we nav baqcəda razajə. Dbbezbnə həv, əw 
Zin-xatunə, bədəwa hbngi dbnejə, gəlo dnneda hənə mərnved ysa, 
wəki zb Zine bədəwtbr hbn» znwanajək dbbezə,—əre, Məme Ala 
zb Zine bədəwterə.

Kəvotkək dbbezə,—wərnn əme isməki xwəde sərda bbxu- 
пһп, əm sbsenə, bona kələs Zin—xatun, sər mə bbbə car.

Əwana dbstbren:
Aj rəbi ty bbki fərwarə,
Zina mir Sevdin sər mə bbki carə,
Post zorda tenə xarə.

Hərse kəvotk -eəpble Zine dbgbrnn u dbgərrinbn,
Sər pənçəra Məme ala datinbn.
—Məme xəwa şirbnda raza bijə*

Nbşkeva jək Məme dbhəzinə,
Əw çapkəkə bukin səra xwəda dbbinə.

Məme dbbezə: qiza qənç, dəve kəsəki nəkətijə be hyndyrr 
kocbk y səra mbn, sər çi y nnvine mbnda be.

Zine dbbe,—xorte qənç, nave tə bb хег,
—Njave mbn Məme jə» nave bave mbn Al paşa.
—Məme, təqmina əz dbkbm, əz nəhatbmə sər çije tə, t>- 

me mer tbmaja zbna dbkbn.
—Qiza qənç, ш>һа ty bezə, cənd mbnarə şəhəre bave təda

hənə.
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—Şəhəre bave mnnda hənə 66 твпагә, wana mərç gutBit 
»  rabun sər bane коске, гы п ы т, şəhərda həbun 366 твиагә, 
yedəre Zine dəst Məmerra datinə. Məme y Zine vədgərnn qəsre,. 
rudBnen u şirnn şirBn һв həvrra xəbər dbdBiı.

Zine dnbezə,—Məme т в т  özizi— dəlal, je ky əz animə* 
we твп Һвувп.

Wəki €əkan, öfan, Qərətazdin bBbBhizBn, we pər-eetəj mə- 
гвп gyhe tə һвһе1вп.

Məme got,—Wərə əme mor—pilate xwə bB hav bBgyberrBn* 
wəki gələk şur y mərtale bave tə zi һәувп, пвкагвп tə zb bun 
bandurra твп dərinnu,.

Məme u Zine gələki xəbər dndnn u bn həvdy şa dnbnn, pa» 
şe xəwrra dncnn, radnzen»

Hərse kəvotk zb sər dare tenə xare, moria xəwe davenə- 
gyhe Məme y Zine. ' ;

Məme xəwda dnheİBn u Zine һвШпвп dBbnn məzkəne we-
Məme hBşjar dnbə u Zine çije xwəda nabinə, əw gələki кә^ 

logri bu» bər xwə kət.
Läzəki dbfnkrə u dnbezə, —çannm, əv xəwa şəva bu, na 

xer... ахвг əwe həta nive şəve bn твпгга xəbərdnda, got,—gə
rək ty св1 i‘ozi dBiıe şunda gərək bsgBhizi твп, jane na, əz zb 
dəst tə cum, свтЫ we dəwəta твп bbkBn.

Məme звһвг nakə, gazi qəsase bave xwə dBkə u dnbezə,. 
gəli qəsasa rast bezBn:

—Qəsasno, wə ktlit, nuvte dərgə danə vəknrne,
Zine bər dəsted твп danə xlaskBrne.

Qəwazək dnbezə, —Məme jan tə xəwn ditijə, jan zi ^впәкә 
ysa rasti tə hatijə, wəki xap—xapokə, əwe gələke mina tə xa 
pandunə.

—Ja əz dnbem əw xəwn rozək ninə,
...... | Ja əz dnbem əw Zinə, qiza mir Sevdinə,

Baltuza -Cəkan—Qərətazdinə. -
Ja əz dnbem, əw qizəkə bukinə,
Bəzna xwəba kaqəzəki heşinə,

. ; X tü-peeije we пәгтвкә—твгтвгкјпә.
Çije we ÇBzirə, əw qiza mir Sevdinə. '

; 1 Məmb nəhnıj sər çije xwə' dBkəvə*. ' Xylain . çabe dBgBhiıiBa
Al paşa»
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Bave Məme te sər u dnbezə,—gəli xylama, Məme raknn 
sər pija, baban xas baqcə, bara həvəki hesa babə, bona əz pa-1 
şe mətrəba dnle wi bahasam, cnka cn dnxazə, əvine disa bnrijə, 
eawa bijə.

Məme bnrnn, Al paşa t;əmi da çalınla, bona hərrnn keləka 
Məme, galija za Məme bnpnrsnn, cnka ja dnle wi cijə? Camki 
çahal həvrra zu galija dakap, paşe wərnn тавгга bezim.

Məme galije xwə za həvalarra got, qasə кы, wəki ja hatijə 
səre wi, bara nae səre ty qul y bənda, dnbe: ja əz dabera, əw 
xatun Zinə, çije we dnxazan, Çazira Botanə, əw qiza mir Sevdi- 
nə, baltuza Qərətazdinə.

Gava Məme sər -eäved xwə daşo» -eəve wi ba gystilka Zi- 
ne dnkəvə, syfəte Zine sər qaşa gystilke bu.

Maş y aqnle Məme za səri dncnn, əw dafərrə dnkəvə, səre 
wi dnşke-

Xylam səre wi gredndan, əw nəhaş dnkəvə.
Paş'e sər hnşe xwəda te. Məme dncə diwana xana, çabe dnda- 

nə Al paşa ba galije Məme dahasə, çabe dndə baçarre xwə, 
wəki qiza ke ki. həjə, bara baxəmnlinə u bnşinə^baqe torrka- 
ri, је ky knnçe qiza wi İynənə, bara pəz y dəware xwə bafroşə, 
badə kuuç» İt qiza xwə kə, dale Məme man bnkəvə кдаап qize, 
əze we za Məme xwərra nişan kam.

Qiz ten nava baqce torrkarida dagərran*
Məme zi tinnn nav qiza, le Məme gyh nadə kəsəki.

Qizək di.be,—Məme ty təjri-təjre bäzi 
Ty cama de y bave xwə nazi,
Cama qizəkə şəhəre bave xwə naxazi,
—Ja əz dabem, çanakəkə bukinə,
Bəzneda kaqəzəki heşinə,
Nave we kələş xatun Zinə.

, Ba xwə qiza mir Sevdinə,
Əw buka Qərətazdinə,
Çije we Çazira Botanə.
Əgər hun za man bawar nakan,
Qaşa gystilka we bsnnherrnn.

Qizək sevəke dave Məme, Məme za hersa seve davezə, la 
diware baqce torrknri dax ə, sev bəla-bəlaji dnbə. 
м > Qiz wəxta la kama Məme danaherran, hər јәк dnrrəvə xt 
dacan şaxyle xwə,. be gyman.



I Məme zi radbbə. dbcə çəm tərziki şəhəre bave xwə, zerra 
dbbezə,—tərzi, gərək ty zı, ıribnrra dəstə ksnçe ysa bbdruji, wəki 
kefa məria perra be. We şunda Məme dbcə təwle. Bist həspreza 
təwle səkbni bun, Məme dəste xwə dbdə sər pbşta wan, əwana 
psşta xwə car t,blija bı,n dəste Məmeda xar dbkbn-

Le aojrije Məme dəste xwə dbdə sər pbşta həspəki dbne 
qorr, talaşa wi ninə-

Məme dbbezə,—əz qas—qydrəte xwəde кып, je ky mnn 
bbgbhina ты аге nibn, həma əvə, gərək əz əvi rsnd bbdbm xwəj- 
кыпе bona əva karsbə ja dble mbn bbkə.

Məme zb təwle dərte u dy xylam xbzmətkare xwərra dbbe- 
zə,—hun əvi həspi ysa rsnd xwəjkbn, kefa məria perra be: ave 
saxsrija kbn, bszijarra bayezə, ave bbZbrija kbn saxbrijarra bave- 
zə. Xylam dbbezbn, — bəle»

Paşe Məme dbcə çəm zivkbra»
Əw gələk pərə dbdə wana u wanrra dbbezə, wəkı zinəki zb- 

fi bədəwi, bbqaşi—taş cekbn» Zivkbrək qəbul dbkə.
Wəxtəke bave Məme pe dbhusə, wəki Məme ttvdarəke xwə 

dbbinə» we zb şəhər dəre hərrə, ləma zi dora şəhər rnnd dbdə 
sur кыте» kaojəzəke dərge roavae dbxə» je dbne «i dərge rohb- 
late, ölaməti te dajin, wəki bmre ty kəşi tynə zb şəhər dəre, 
həta səre məhe te.

Roke Məme gazi xylamed xwə dbkə u zb wanrra dbbezə»— 
cbka həspe dərinnn» wə cawa xwəjkbrijə.

Gava Məme lb həspe dbnherrə, həwasa məria perra te. Lb 
wedəre nave həspe datinə Bor. Məme cənd zerra dbdə xylamed 
xwə u bər bb zerrkbr dbcə.

—Zerrknr, tə ktnçe mı.n һагы kbrijə?
—Bəle, əz xylam.
Məme disa dəst dbbə çeba xwə, cənd zerra zb çeba xwə 

dərdbxə n dbdə zerrkbr. Zerrkbr gələki şa dbbə bona zerra»
Paşe Məme kylaməke dbbe:

Ај! gələk xylamed mbiıə əməkdarno»
Hun nan y xye bbknn həlalno,
Bore mbn zb təwle dərxnn dərno.

Məme ttvdnrəke xwə təməm dbbinə, lb Bor eiar dbbə u 
dbkə zb şəhər dəre, le gava ky dbnbherrə dorə şəhər pevda впғ-



kbrijə, Məme şaşmaji daminə, cawa һвкә zb şəhəre baye xwə 
*dəre hərrə*

Aj gava Məme Bor dsxinə,
Bor gyhe xwə dbqbrpinə,
Məme mina təjrəki sər surerra dı.ff>ri'inə.

Çabe dbdnn Al paşa, wəki Bor Məme һвг.
Al paşa ina nakə, dbbezə,— ахы твп həspe Məme xwə qəjd 

y cidar квгвһи, əw cawa cu.
Al paşa dəfa həware dbxinə,
Wəzir y wəküe xwə pəj Məme dbxinə-

Al paşa dbbezə,—beznnə Məme, wəki əz пвкагып təxt y 
taçe xwə hivija məriva bnheltm, bara vəgərrə, nəcə, mərra zäf 
xrabə.

Məme wedəre xatnre xwə zb gbşka dbxazə u bəre xwə db- 
də Çbzira Bota.

Məme t^marn св1 rozi re dncə.
Bor bb Məmerra dbkelBmə, dbbezə,—Məme тыи dəlal, ty 

qamcia db mnnda dBtəwini, qət nabezi hale Bore tə cijə, св ninə?
Bor disa dbbezə: Məme, tə qət һагв xwə nipə.
Məme pəja dı,bə, dbnbherrə, lbnge Bor ja rast zi həla bb 

qəjd y cidarbn-
Məme dbbe:

—Wəj le твп mal xrabi sty şkəsti,
Qəjd y cidara lbnge həspe шһп gihandə həsti,
Məme bər xwə dbkbşinə zblfəqarə,
Davezə lbnge Bor, dbbbrrə qəjd y cidarə,
Jlas dbkə təmam jək çarə-

Məme dəzmale bər xwə dbknşinə, dble wi xrab dbbə udbg- 
ri. Bore wi perra xəbər dbdə, dbbezə, mal xərab nəgbri, həvəki 
bB dblbə, şer dbmbrə -еәгт dbminə, mer dbmbrə nav dbininə, dB- 
bə ty zb re dbtbrsi, һвпәк 1в tə хвп, твп zb tə bbstinbn, cijə?

Ty hbldə pe dəztnala xwə твп timı.rkə, Məme xatre Bor 
nakəvə, əw pe dəzmala xwə təmaz Bor mbzdbdə, paşe -eƏved Bor 
radbmusə- Keləka kanike rəx cimana, Məme qaput dave sər xwə 
u radbze- Paşe radbbə sər xwə, dbce çəm Bor, disa timar dbkə, 
•disa zin y büsata le dbkə, dbbezə—ja əla y əkbər.



, Əw dazo dbcə, dəştəkə хвггә—xalirra dərbaz dnbə, əw mə* 
rnvəki dnbinə, əw bb xwə zi Qərətazdin bijə. Qərətazdin dbdə 
sər karəkə xəzala, bona bbgbrə, Məme dBnbherrə həspe wi wəs- 
tijajijə* Məme nnşkeva dbdə sər kara xəzala, dbzgina Bor bərr- 
dbdə, Bor dəst-dəst neziki xəzale dbbə* Məme xəzale dbgBrə, 
tinə çəm Qərə tazdin u dbde, dbbezə, kərəm kə ne-eira xwə һвМпә.

Qərətazdin di.be, pszmam, mala mə mala msxənəta ninə, tə 
свта neeira твп zb dəste твп gsrt. Məme dbbezə, рвгтат ne- 
•eira tə zi zb tərra, hər duri твп hərrə.

Qərətazdin comax bBİtinə, wəki 1в səre Məme xə. Məme 
comax zb dəste Qərətazdin dbgbrə, pəmərrdije dbkə, comaxəki 
1в Qərətazdin dnxə. Qərətazdin zb sər həspe te хаге, səri le dbş- 
ke, xuna sor ze dbcə, dhle wi xrab dbbə u hbş səre Qərətazdin 
dbcə, Məme səre Qərətazdin dbdə sər coka xwə u sərda dbgbri. 
Pase əw bəre qajşa xwə dbkə sər brina Qərətazdin u səre wi 
rnnd dbpe-eə.

Paşe Məme xwə zb xwərra dbbezə, —əva св1 rozə, wəki 
твп bəniadəm həla nəditbnə.

Qərətazdin nbşkeva sər xwəda te, -eəved xwə vədbkə, db- 
пвһеггә Məme sərra səkbnijə.

Qərətazdin razilbxija xwə dbbezə, wəki Məme əw y həspe 
wiba be xwəj nəhnştijə u nəcııjə- Qərətazdin dbbe, рвгтат» пв- 
ha ty bnre т в т  məzbiıi, əz zi bsre təji euebkbm, xwəde mə sər 
surte qənçije zb həvdy nədə şərme- Əwana zb həvdy dBqətBn. 
Məme dazo dBcə. Rasti çotkar'ki te, çotkari rija ÇBZire nişani 
Məme dbdə, Məme gələk pərə dbdə çotkari.

Xuşka Вәквге Əwana həbu, əw bB xwə zi гәтвИаг bijə, 
nave we zi Zine bijə.

Əwe zanbbijə, wəki Məme aşBqe Zinejə, əwi bona Zine şə- 
həre bave xwə hbştijə u hatijə walate xəriba-

Xuşka Вәкые əwana hbrije tinə sər avəke dbşo» Məme te 
werra dərbaz dbbə, əw slavəkə dziz dbdə xuşka Bəkoe Əwana, 
got:—Wəj ty sər seri, hərdy «dva dəlale твш  şirnni пагвк, kyr- 
re Al paşa*

Məme Al paşa mətəl ma, got: — qiza qənç, ty kyrra zani, 
wəki əz кугге Al paşa mə, dbbə rəmla tə həjə?

■Zine g o t—Əz dblkətija təmə* s
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Məme got:—Wəki ysanə, bezə, ty hati qəsra твп* əgər;, 
hati, капө pilata твп.

Zine got:—bəle, əz hatBmə qəsra tə u vəgərriamə» gystil- 
katə zb dəste твп fBrrija, kətə ava «əm, pele «əm һв xwərra 
һвг, пвгат cawa bu*

Məme ina пәквг, got,-na, nə ysanə-
Zine got:—Məme, caxe ty hati dərda,

Əz rabumtə hnmbərda,
Pilata tə bər pnşta твп fnri» kət həwze

mərmərda.
Bor got:
Məme ty dnzgina твп dəste ve forqe dərinə*
Əw ky həjə xuşka Bəkyije öwinə,
Əw gələke mina tə dnxapinə*

Məme dazo, wəki hərrə, Zine xwə dave dnzgina Məme, ja 
rastije zerra dnbe, wəki əw Zina Sevdin bnbə» əwe zi bnkə çari- 
ja we*

Xuşka Вәквг dnbezə:—Əgər çamerije dngərri, hərrə mala 
mir Sevdin, əgər dnxazi hərri mala mera, §fata, hərrə mala Qə- 
rətazdin, öfan y €əkan, le əgər xraba dnxazi, hərrə mala Bəkyi- 
je Əwin, əw bn xwə zi bnre твпә. Məme xatre xwə zb Zina xuş
ka Bəko dnxazə u dazo dncə bər косвк səra mir Sevdin dnsəkn- 
nə» pəja dnbə.

Gylpəri xatun гвпа mir Sevdin bu. Gylpəri xatıın Bore Mə
me dnkBşinə təwle- Məme dncə otaxe, zerra doşəke datinnn, rn- 
dnne.

Xatun xylaməki dnşinə pəj mir Sevdin, wəki nəsəknnə be 
çəm mevane xwə*

Xylam dncə əlarni mir Sevdin (1вкә, Qərətazdin zi runuşti 
bijə* Əw zanə, wəki Məmejə, leve xwə dngəzə.

Qərətazdin mirra dnbezə, mevane tə mevanəki ysanə, wəki 
əw be dərrda te rabi bərda, bnra inaknrna tə həbə.

Mir dnbe na, əw dnbe əre. Wedəre hərdy şərrt dBgBrnn.
Mir dnşinə pəj mevan. Gylpəri wəxta gnlije xylam sə dnkə, 

kəvgira һвгвпр 1в səre xylam dnxə, səre wi dnşkenə. Dnbezə, 
hərrə bezə» mevane Gylpərije mevanəki ysa təwəkəli ninə, wəki 
bndə pəj xylaməki u be mala wan. Ввга əwana zb mala твп Һә-



'ta mala xwə xali-xalica гахвп, dəf y zyrrna binbn, reba zb твп 
y  mevane твпгга le хвп, bona əm bər bb wan һәггвп-

Xylam gblije Gylpərije zb mirra dbkə. Mir ysa zi dbkə» bo
ma Mərae hərrə be diwanxana mir.

Məme Bore xwə dbdə kbşandbne, le siar dbbə» Bore wi sər 
xali-xalicarra dbrrəqbsə. Məme dəst dbkə çeva xwə u zerra dbr- 
rəşinə, bər diwana mir pəja dbbə, dbcə hyndyrre diwanxane. 
Mir radnbə, Qərətazdin dəzmale davezə bsn mir, gbşk rudbnen» 
mir zi rudbne-

Läzəki dbne əwana nan—emək dbxyn.
Pəj nan хагвпегга Qərətazdin dbbezə:—mir şərrte твп tə 

;fcət. Mir bawər nakə.
Qərətazdin «oka mir hbltinə,
Dəzmale bb kən dər dbxinə,
Mir şaş y m§t dbminə.

Məme, Cəkan, öfan, Qərətazdinva dər ten sər bane zerhəle.
Zine wi caxi dbha bnhistbbu, wəki Məme hatijə, əw fəra 

hbltinə» dbbə sər кашје, bona bb dəsti çaria bbdə сыгкыпе. 
Məme Zine durba dbbinə u nas dbkə u kylaməke daye sər:

Hat bbhyrti св baznrganəki granə,
Mərbv ze bbstinə bərtil y baçijanə.

Cəkan got: | Əw nə bazbrgane gədə gydanə» əw bazbrgane 
bfatanə- Qərətazdin got,—gələ һыа, mə zərpe həv bər -edved həv 
dinə- Məme y Zine ky hənə, aşbqed syrrenə- Өте qəwl bbkbn, 
əgər Məme nişana rastije ani, bbzanbbə əwana zuda maşoqe syr
renə, к> həvdy bəlal, jan na, əme sorania hblinbn, wi caxi xa- 
zbl lb wi mərbvi, je ky zb mala xwə dərnəkətijə.

Məme slavəkə şii’in dbdə Zina dəlalə, Zine dbbe:—Məme 
mal xərab» tə hazb xwə tyninə, öfan» Cəkan, Qərətazdin sər bane 
гогвп səkbninə, əme bəraşe aşe zöfrane sər səre tə bbgərrinbn.

Məme got:—Zine» əgər te bbdi твп nişana rastije, te твп 
zb qəda y bəla xlas ki, jane na, əzi т ы т ә .  Zine nişana l’astije 
dbdə Məme, Məme dbbə çəm öfata» Üəvəki pərea dble wana da- 
tinə-

Hərse bbra Məme xwərra dbkbn һые cara*
* *$

Wəxtəke hərse bbra dbcbn ne-eire. Məme y Zine zi dbCba 
xas baqce səjranləmiş dbbbn.



Mir zb Bəkoe öwanarra dBbezə:—Bəko, wərə əm һәггвп 
raw y neeire*

Вәк;ы dBbezə,—mir səre tə kam» dy kared xəzala xasbaxce 
təda dBgəm>n, тәгву ÜBzmətkarə 1в wan һвпвһеггә. Wəxta Bəko 
u mir ten bər baxcə, Zine xwə dBdə bər kyi'ke Məme, Məme ru- 
DBŞtİjə.

Bəko dBbezə.’— dBnBherri mire твп, əm увгга ten dərbaz 
dBbBn, Məme aqasi qyrrəjə, wəki xwə nagrə bər mə rabə, le 
wəki iro Məme bər tə ranabə, le we bər ke rabə*

Məme dBbezə:— Bəko əzi nəxwəşBn*
Bəko keləka Məmerra kəzija Zine nişani mir dBdə» mir 

dB xwəda dBşəwtə» vədgəm>n u бвсвп*
Mir y Bəko dBCBn otaxe гогвп satranç dBİizBn. Paşe Məme 

te mirra dBİizə» Məme se çara zb mir dnbə.
Bəko Zine şirət dnkə, bona kərrə [neziki Məme һвзәквпә 

Zine ysa zi dnkə.
. Məme edv Zine dnkəvə u xwə şaş dnkə, mir ze dnbə u sər 

qrara xwə daveznn zindane.
Wəxtəke Məme dərdsxBn, Bore wi Впвп çəm. Əw ter ed- 

yed Bor radBmusə, əwana Bore wi bərrdndBn, sər gBİije Məme» 
Bor bəre xwə dndə Myqyr-Zəmine, Məme zi 1в Çnzire dBmnrə*

Zine gələki sər Məme dngBri u dnkəwgBri, le св һвкә, dnha 
Məme tynə*

Wəxtəke şunda, Zine zi zb kərba dnmBrə. ÇBnjaze wana сһв- 
Һе1вп, həta öfan, €əkan y Qərətakdin zb neeire yədBgərrBn.

Wəxta Bor dBgBhizə Myqyr-Zəmine, Al paşa dəst-dəst pe dB- 
Һвзә, wəki öçeb hatijə səre Məme, əw radBbə əskəre xwə һвШпә- 
u bəre xwə dBdə* ÇBzire, dBgBhizə ÇBzire, sər Məzəle Məme xwə..

Al paşa pe dBhBsinBn, wəki səbəbe Məme y Zine Bəko bi- 
jə. Gazi Bəko y mir dBknn, ten sər məzəl, çnnjaze hərda tinBn 
һв həyrra dnkBn edi.

Al paşa səre Bəko dBfnrrinə, ев1кә xuna Bəko dnkəvə orta 
Məme y zine, navda dBgBhizə, dBbə dBrrjan.

Ysa zi Qərətazdin səre mir dBfnrrinə.
A liki ÇBzire aya dBbə, je d&ne xrab.

Got: —Fəkoe Mraz, zb nəhija 
Aqbarane, gynde Gozəldəre.

Nəyisi Ə. övdal



МӘМЕ ü  ZINE

Hərse lawi coli paşanə,
Hərse zi kori kur dan danə.
Kor oçaxan, wali wandanə,
Əm hərran baxwəzan qiza mali aqanə.
Ka wəllə, əme baxwəzan qiza mali pərişanə*
Xwəstan anin qiza mali pərişanə.
Məh cu sər donzdanə,
Xwəde da wəzir Məme dB Alanə.
Hər se lawi coli paşanə,
Xwə danə bazara Mori—Myqrastanə,
Hər se qiz zi da horijanə,
Budanin sər perave,
Dafarran bəranbəri d& dzmanə.
Теи datinBn sər kanije dB gylanə»
Xunge pa-euk go:—Gəli bəçino.
.Zb твп peştBr randtar həjə nava xwəli isan ə.
Xunge тәгвп hilani go:
—Həjə, Zine ds zedənə.
Xunga mire Çbzir u Botanə.
Jək  daben wəzir Məme Alanə.
Xydane bazari mire Myojrastanə,
Əw hərdy lajiqi həvdyjanə.
'Çorrci çunə torre xwə avitanə nava bäranə. 
Dərkətə bozi kyrri rəwanə,
Kəs le nabi dB xwəji xydanə.
Ani başxiş квгвп wəzir ds Məme Alanəj 
Sale Məme hatan şəşanə,
Вбгбп danin bər qazi u məllanə-
Sala wi cu sər donzdanə.
Daxunə bəzar şest zamanə.
^ ә т а т  kari xatma sylt,an Slemanə.
Bəwda kəti səre Məmeo,
Bu dil u aşaqe Zini zedanə.
Şəv cu da nive da şəvanə,



Hərse qize dB horijanə 
HBİanin Zin (h> zedani һвгвп,
O taxa Məme dh Alana:
Вывп çəm wəzire dB Alanə,
Bu qirrina Məme du Alanə,
Hnşjar bu Məme,
NBherri əva xəwne dB şəvanə.

Вв kəl gnri hatə səkBni bər de u bavanə,
Dija wl got:—Lawo, xwəde zani,
Lawo, xəwn, xəwne ds şəvanə,
Xwəde zani, св şnxyle korri şəjtanə.
Məme got:—Bavo, dnle твп dnli janə,
Səwda səre твп zari gnranə.
Sijar bu sər bozi kyrri rəwanə,
Вәге xwə da wəlate Çnzir u Bohtanə.
Cu neziki sinore Çnzir u Bohtanə,
Lb bər hati Qərətazdin xydane ÇBzir y Böhtana.

Gw d B b ezə:— Məme wərə əme həspa һв'
həv bBgyherrnn,

Иәја səre твп  sər твпә,
Gw xəbər ty kəsi naje.
Lb wedəre bijə şərr, həv xBstBnə.
Məmo şurəki avitijə Qərətazdin»
Lb wedəre 6rde wəlgərrandijə,
Paşe bB rija snhətəke ze dur kətijə.

Gyne wi pe hatijə şunda zBVBrrijə»
RakBrijə bnrine səre wi, kəvandijə,
Huşe səre wi paşe hatijə.
NBherijə» ky əva əwə» ky səre wi lexnstyə, 
Gotijə:—Əm bunə bnre axirəte.

Məmo əw htlani sər pnşta həspe danijə 
Qərətazdin peşva cujə,
Məmo paşva hatijə,
Gotijə:—Braje Məmo, evare tysər məda teji

mevanijə»

f
m



Əw xuşka Bəkoe nöllətijə,
J?bitİ ernfi fəlcijə*
Hatijə sər kanja Xəsəran 
Bərava xwə danijə,
Bəvnaherrija Məmo квпјә.
Məmo bəre bozi kyrri bərdajə 
Hatijə sər kanja Xəsəran. səkanijə*
Əw xuşka Bəkorra gotijə,
—Tasəke ave твгга wərinə, xuşka твп-
Əw gotijə:—Xoba isafila əwe dBİe xwə gotijə» 
Hatijə əznm.
Məmo ky le пвһетјә, gotijə:
—Əz xwə dskBnı həram,
Nan u ave kəla du Çazıre Böhtan.

Go: -H ərke ty bawar naki 
Ввпһеггә gystila dB zerranə,
Məme bəre həspe xwə bərda o o bər dəre

Qərətazdin.
Qərətazdin go:—ArBf, bara, rabə banherr

bər dəri
Suwar hatə mərra mevanə»
Məme co, bu qonax u mBsafnre Qərətazdin»
Dy roza ma 1в we, paşe rabijə sər xani səkanijə, 
Danherrə wiali hati xwəş bazurganə.
Məme рвгз kari, go:—ArBf һвга!
Əw св bazBrganəki garanə?
Məme got z& твгга bakşin bozi kyrri darəwanə, 
Əze һәггвш məjdanəke 1ехвт peşja wi bazarganə 
Əz bəlki ze bBstinBm paç u dəmanə.

Hərke nəda xwə həram bakam,
Nan u ave kəla Çnzir dB Bohtanə.
Əz bəre xwə badam bazarre miri Myoırastanə.
Co peşja wi.
Ani paç a dəmanə,

ш
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Ani da Aımfe brae Qərəfazdin janə
Arsf go:—Мәшо həja iro Zine dəstgnrija твп ba,
Zb iro şunda de u xuşka твпә,
Мвд bəlal кы  sər çane wəzir Məme <1в Alanə*
Mir св1 suwarap hblda co du çəjranə,
Məmo Zine hnlani co dB nava bacqanə,
Zb xwərra dnkə kef u dB səjranə,
Nivro şunda rabijə razaji bər sie dare dB gylanə-
Çəjran liBİani Qərəfazdin 
Вв həspe Məmo bozi kyrri rəwanə.
Mir go zb Вәквгга:— hərrə ofaxke fəmBZ һвкә, 
Əm çəjrane bavezBn kef u səjran һвквп.

Bəko föl davezə u dncə çije Məmo.
Məmo u Zine 1в wedəre razanə,
Св1 suware mir hatBn çot һв çotə,
Bəko sər dəri bu məkləmotə.
Lb we Osman cawuş зәквт bər səre Мәте»
Go:—Məme, rabə zb xəwe dB şirinə»
Nuha sər tə dBgərrə св1саг xylamanə.
Dəst daye qəvda xənçəranə 
Tə hur dBksn sang u dybəranə,
Məmo go:—Cawuş» әкв ty cawoşəki paki 
Əw xəbər zb dəve xwə sər naki.
Cawuş got:—Иәја твп nədBn bər св1 u car

xənçəran#
Əw xəbər гв dəve твп dər navə.
Bəko go: —Miremnn, gava ty hati dərda,
Hər ci aqa aqaləre Çszira Böhtan 
Təvda rabun 1в bər təda,
Əw Məmo quna xwə hnlnani zb örda.
Məmo go:—Bəko ty Bəkani,
Ty cBqa merəki bedin, beimani,
Əz nəxwəşBm, hale швп tyninə,
Səre твп deşi, kejfa твп sər твп ninə,
Əz пвкагвт rabı>m sər hərdy dn pdnjanə»

Şftb1 3 0 5 -2 0



Slava mir vəgrBm sər hərdy <3в -eĞvauə.
G o:—T̂ y xerxwəze твп tyuinə,
K,yva dbfbtbİJ>m, t,ynnə şere sor Qərətazdinə, 
Xei'xwəze твп ky кәјә Osman cawuşə,
RunBştijə şemnka dərinə.

Osman cawuş xwə kBşandijə bər Qərətazdinə, 
Qərətazdin go:—Sti rabə, agBr bərdə koşke

dB rənginə,
Qəsra bBİBnd sər u şinə,
Ввга ze dərkəvə alava dB gyrrinə,
Bəlki XBİas һвЫ Məmo u Zinə.
Məmo hati bər agBr alave səknninə,
Dyaa xwəsti zb xwəde tala ruke dB əsmınə,
Lexə ba taviki baji dB baranə 
Bəlki bBtəmBrinə ye agre hanə,
Ey aləm zannbə, əva dyaa Məme dB Alanə,
Bəlki XBİas һвкә tBfale se rozanə,
Bozi kyrri dB rəwanə,
Jaşike zerranə, kBteb u qyranə.
(Zb agBr həmu aza bun, zarr, həsp u je majin).

Mir go:—Вв1а Qərətazdin hər se branə,
Rabnn bBÇBvinnn mntBİ u naloge Çbzİi* uJBohtanə 
Ввга binə cekə kock u dn səranə.
Mir Məmo avit zəoıərək kur du znndanə,
Иә]'а Qərətazdin hat,
Bəko ze kfcşand ryhe şirnn,
Hı>şk квп çan,
Ryh u çanə*
Zine hat bər znndanə,
G o:—Məmo, dərkəvə zb wi zindanə,
Go:—Məmo, ty gyla һвһагапә,
Xwəzla ty bBbijaji bBİbuləni,
Вв1һв1е bnharanə 
Səre du daraDə.

Bəlki ty dərkəvi zb əvi zindanə,



Мәшо got:—Әј Zine, ty xwəva hati,
Mbii dərini zb wi zindana,
Ty hati zb nibn bbkşini 
Ryhe db şii’bnə.
(Mir xwəstbbu saq dərxbsta» le Bəko nəhnşt» 

dbbe bbhelə һыа Məmo bbmrə).
Qərətazdin Bəko dbkyzə,
Zine ул xwə dbkyzə.
Məme u Zine bb həvrra -eəl dbkbn*

Got: Tono Cətojan, 65 salb zb gynde Orgove lb sər nəhja 
Aştarake.

N^visin: Ы. Çsndi u Ə. övdal.
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FƏQIJE ТӘЈЕД

ЛУәгвп lezBiD) wərnn,
Çinara xəlqe heşətor,
Hun rozəke (.nvdir һвквп»
Qəwi iro grije твп te.
Qəwi iro məte gnri,
Sosnn 1в merga xəjdi,
Səd həjfa leve şəknri»
Nagrnn finçana şərbəti.
Leved narin, db nur şəknr,.
Le квп hun dy rəxbər,
Səd ax kovan y kəsər 
Hesr t*>si bunə 1в sər.
Səd tə jf 1в1ә cu heçəte,
Səd həjf 1в1ә cu le çyda 
Шә-еа Ğmre mə ив weda te 
Əm razinə ав §mre weda.
Hərca dkə, əw mir dkə,
Xer y şərra təvdir dkə,
Dajna y qəlpa рвгг dkə,
Ә тгвт dərde friazəte.
Dənge dilbəra hori,
Gəlo jarək mə dbu pəjda.
Zəri föş bu hat bhyri,
Wəkə dle твп tirək leda.
Wəkə dle твп tirək dzar,
Səre peda. dnl da cu xar,
Мвп qalmə qalə» wax wawəjler,.. 
Б квт gazi, wax wawajler.



Şve bbl-bbl bxunbin əze, 
Db zindaneda, db həvseda, 
Mina Usve K,əlhanie,
Mina dine dereda*,

I

Кышә hesire rhanə,
Fərqut damə bər cokanə. 
Fəqi go:.—
Qəj dci, əşq y mhybət həbi, 
ДаЫ tə bəjtl mətrubək.
Əşqe bəze xwə bi, 
jŞfae qəlpe mə bi, 
Нәге av bb av, 
Dci-dci ty hərgav»
K,era dki ve töjəte, 
ömre ke ləz wa te. %с/зAve go,
—Mə bhyri sal y zəman,
Kəsi nəkr рыз y həwal, 
Pexənbəra aql həbun,
Əw həwçəa pbrsa nəbun,
Əz xar bumə, hun rast bkbn, 
Xəwna fəqi şro bkbn. .
Fəqi go:—
Əze sər səwdae xwə dinnm, 
Sər aqle xwə папипып,
Əz öbo-Sino zb ky binbm- 
Məçruma dle твп bkə rae,

x ,Ш*. * л

.Daoj_a dle шбп sax nakbn, 
Həkim bb xwə Loqma bə, 
Daqa dle твп sax nəbtbn, 
Dax dovana dle mno,
Sajde lb твп dajə,
Bne bəhra məzbn dajə, 
Bəlgize nae çhabə:

-Şərbəta ləwz y kylma, 
.JNfivək tassa çama,
.Da dəste xassa y бта.



Əme сб һквп çnəte,
Те wərkB xal y zBİf,
Te wərkuı xang y çylf.

G-ot: Xydedae Çaso, ив пәЫја Aojbarane» gynde- 

K,arvansəre 1927 s.



ŞEXE SƏDÖANIA, DOXA. GrYRÇIA 

(Bəjt)
Əgər gədə> əgər mir,
Əgər xylam, əgər fəqir,
Je ty dər e pir 
Əşq y dine şynəte.
Şexə sər dare xəlifa,
Əw çarmk çan lətif a,
Qjaməta sal y lifa,
Əw nəjs dBknrj we nəjskəte. 
Dəvtəra şexe çəmale,
Dem şəra—xət y xale,
Şex nakə xjale,
Јагв cii, jan zb kəle.
Xəjsəti dBİ n§lə-n§l bu,
Ylməki zori zäfi bal bu,
Rruj spi bu, şeva kalbu,
Wəfat bu zb kjəsirəte- 
Ylməki zor le çəma bu,
Təjmur zor le nəma bu,
Hori di bB dBİ le tma bu, 
Ronaja fnde kəte.
Ronaja fDde gBhişte.
Horia bkyra bhoşte,
Şex di sər bape kənşte,
Şex batnı bang bnkəte- 
Şex batni kəee dxunə,
Rərrdəke bəı- xwə hltinə,
Əw xəwne zi dvinə,



Pərrdəke bər xwə bitinə, 
’Tassa məje çan dkəte.
Şex xəwneda din dbu»
Tai dmaxa xun dbu,
Seva spi rəngin dbu»
Ax durə roza wi be.
Sər həv nae həal y rəng, 
Keri mə nae əw nay y dəng, 
Prcun dbu bər zlfe şəng; 
Cəşme dnrəş duran gələk. 
Çəzbət kəvane rəş bələk, 
Axin tenə şex gələk,
Ax bnxan mə кег nəte.
Ax bn xan duran bəzar,
Şex həbu cəndi dəwreş јаг, 
Həmu şex dkı.n prsiare,
Bazar əle heşəte-
Əhle teriz, əhle mluk,
Hndi məznn» cəndi -euk,
Xoçə, aqa y mluk,
Həmu şex dkı.ıı pnrsiare- 
Şex: —
Əw св qnssə, əw св dərdə, 
Mə y təni nə ty pərdə,
Əve jəke gjələ mə xəbərdə, 
Da bn zane heşəte.
Gələ sofia qnr-qnr пәквп,
Mət həsəna ja ры пәквп. 
K,efe 1в твп bər syr пәквп, 
Xwəş ninə səwta zb wə te- 
Xwəş səwta zkre zəwda,
Te dənge mrid avda,
Əz ку һвквт Z B ke məçda, 
Şex dBbe qBr-qnr пәквп,
Mət bəsəna ja рвг пәквп, 
Kefe 1в твп bər syr пәквп, 
Xwəş ninə səwta zb wə te. 
Əme peləke səjran bknn»



Lb bər dəre dere һквп.
Mzgəvta weran һквп.
Karı e ky te baje dne.
Мвп һквп, wə nə batkBn,
Həkim bB xy, loqma bfchn,
•Əisa гв qəbre rabtkBn,
Daxa твп bedi пәМквп.
Dəste həkima Зе nə bte.
Dax pərənge sor 1в sər.
Həta sbe rozi be dər>
Jara твп xəw navitə bər,
Qə səbnr skana mBnəte.
Şex əw syr пәквг ,ч!;агә,
Hazri dgotə jarə,
Jə 1в твп dota kvarə,
Tə əz һвгвт sər dıne şəwkəte.
Tə əz be mərtəbe be din квгвт, 
Be qyran, be jasin квгвт,
Ев jar y bra şərmi квгвт,
Qə nə şen wərda dxunBm.

Bəzna oBİı.nd dvinBm»
Din dBbnm. əwatər dminBm,
Hər тәһа frqanəte.
Qjaməta şəknr məsta,
Ty һв horia lo lo dəsta<
Ввгтә dera xac pərəsta.
Ty əz nava xymxe xymxarəte.
Ty əz nava xymre y şərave, 
Nazake gərdən şəbabe,
Tə əz rəng квгтә>—xrabe,
Əv ty noj nəsləti*

Tə əz əvno квгвт, əvba квгвт, 
Diwani məj xar квгвт,
Весат dera zi ^әгквгвт,
-Əv rəng bəlav sər mə te.



Əv rəng bəlav. əv rəng bri„
Сб bnksm xəlqe hazri,
Həmia bhist. teda gri,
K,alin kətə çmaəte.
Kalin kjətə xəlqe bnnnk,
Pir y kal гакывп svnk,
Iiər agnr aranəte.
Ba agnr pela tə te.
Pela ky zn malina mə dər,- 
Be tzbi, şahul y kəmbər.
Dəwl wəqəst cunə bər,
Nəlin иб bər tira haçəte.
Nəlin кб bər deməe wəre.
Nəl y peta Bilbəre,
Gjərme gnhiand çəgəre.
Dni əwə, pet we kəte- 
Nava kəee gnrt hnavə,
Nura te da pet y təvə,
Helək hatə navə 
Əw nas dkə we nəskəte.
Neta kə-ee gnrt əsərə.
Əw horija dem xəwərə,
—Şex dit. dawəşia. cu bərə,
Şex bər xwə avit krase ruməte.-
Şex rumət həbu be qəjas,
Bae əvine brnbu lbas.
Gjəh-gjəh bər xwə davit kras, 
Şex bər xwə avit krase ruməte- 
Şex:—Agnr kəte dy zar dbə, 
Nəbişa mobə sər bə.
Şex teda zəif zar dbə.
Dilbər:—
Gənd roza maj. rakəti»
Cən,d roza maj, əv bə al bharti.- 
Şex runştiə, xəlq car kənar 
—Ty buj mdsije dem y kəti*
Ty mösije çəd rəş buj



Ту deme kəti, nəhəş bu].
Ty aşnqi, qize gylgəş buj, 
Qə xyn y xbjala wi nəte-
Şex: —
Dərkətə şəwqa pənçəre,. 
Sbngi hatə səre,
Nəzər da əskəre.
Buke dne çmaəte.
Mə pir dgot bəzgir btan, 
'1,'әу xun zb əme dur btbm 
Xəv xun zb tore wər btaıı >* 
Нәгбп tza wə syfəte.
Əw mşure mshidə,
Zb dbl y əşqa bu qədidə,. 
Həyala mə wəhəidə,
Həvala nəgot—kəti.
Əw mşure nav bbdne, 
Həvala mavu təne,
Cu dərgahe dul məzbne,. 
Davit xəzina haçəte.
Davit xəzina nav lb sər, 
Dem dyr zb dere hatə dəıv 
Slavək lb şex кы>
Məjle kşanə tybəte.
Slav кы  dota «ia,
Kale qəxyəş rabu p.ia,
Zb bər qize həvruja.
Məjle kşand tobəte-
Şex:—
Məjla əvine həjə agbrəi 
Qbjaməta leva şəkbrə,
Кы  pbrsi,—cənd xəbərə^. 
Dilbər:—

K,yva tej* kyva dbei kyrbspıV 
Dbyə tə məjlək həvi,



Дәһә tə məqlubək həvi,
Nəbə tə dost, məxsubək həbi, 
Loma bina we bBske tə te.

■jŞex:—
Beşnk wə jə,
Nave tə qəlpe məjə,
Əsəra bska tə jə,
Ləwza hri bin zв mnte.

Bnska tə əz əwtər квгвт, 
Həybəta tə əz emci sol квгвт, 
Caku-e gəza mobəte.
Tə əz zb gəze gvBşim,
Tə əz ив hazri din şəwsim, 
BatBn xune dBhərnşBin,
I^ənge be cərxa qydrəte.
K,ənge be xəzala eəv xrav,
Tə əz sotnm, braşBm behəsav, 
Bnrqe əvinia ve kəte.

Hərdy əvinia bnrq vəda,
Tə tirək mnləki твп da,
Təzbi əvane əşq vəda,
Həta qyran ze dərnəte.
Dilbər:—
Tə bhat kəvana ]'er məni,
Dem nəjnuka xwəş bəni,
Ty xwəş-xwəş həale şex kəni, 
Ty magnr—mi rəng əv wətəri, 
Ty nə lawəki qələndəri,
Ty nə xortəki gərdənzəri,
Ty nə çndiki kəç bəbəte.

Ty nə çndiki babə təzi,
Əz bn tə naxym trie rəzi,
Tə qut nini, seva bgəzi,
Ty be fömi, be mal buji,
Ty be fömi, be malkäri,



Sər taqəte be mal bui,
Ty zb krnəja mBİxyr bui1 
Ty keri bazara nə tei.
Ja kala mer ja piramer,
Ty һв kalia nae ker,
Ləma həvria ty hnşti ler,
Ja mir тәгвш 
Ыыпвп nae ktfn.
Əz disai, ty synəti.
Şex.
Əz w ty ye qse pəv nakəvnn,- 
Əm nə zb mərtəb dine Һәувп»- 
Məxmure 1втвп nae əm,
Həta ty bei sər rniate.
Sosnn zəmane «er snid, 
ÜBbemtə,— əz mane fərsid, 
Əgər ty hati sər dine məsidr 
Əme һквпә rniate.
Əme rniate рвг һвквп,
Əme xybre —şərave рвг квп>' 
Məçe şex Başar to һвг квп> 
Nan əv zb qsməte.
Aşe mşaq brast һвквп,
Ssfət—təjət bəs һвквп.
Şex -eäv nas һвквп,
Zenar твп ker nəte- 
Qəbul bkə zenarəke. 
Hərşəy-hərşəy evarəke,
De tə һвхипвт çarəke,
Əw haçətia zəfətike*
Əme haçətia şəv һвквп,
Ј?вг Һәпәка һв dəv һвквпг 
Рвг jaria һәү һвквп,
Ty rune sər tena şəve.
Ty rune sər goşe sobəte*
Şex hatə soç msəbe»



Zati çəmala mə dbe,
Məhe mqim pe həjə.
■Əw şəknra dyr dəvə,
Əw mənia paşi əvə,
Əgər ty hati sər dine m əvə, 
Pa ty keri gore mə te.
Sex go:—B^s bkə ve gotne, 
Ty əerfi, mduiək təne,
Ty sər gsşta dine тыи 
Ty твп bgri, nə axrəte.
Həj axrəte məjlək həbi,
Hər aşnqe maşoqək həbi,
'Ty haz paş roza xy nəbi, 
Нәгвп tva wəsfəte.
Оввп, mohbət qBS пәквп, 
Aşoq—maşoq qBS пәквп,
Hər car həvra qBS пәквп,
Mə şexək dbe mdnie bdə te.

—Ty meçəta твш,
Нәјгапвт idqatamBni,
Sər taqəte ty ryhiati,
-Sər taqəte ty nəjnuki*
Ty nur bBska beşuki,
LBb-İBb msina naznki,
Ty moria lə—təfəti,
Ty moria ronia rəfa şəfifi.

'Ty nəjnuka şahe lətifi,
Ty məlhəma dyr danəti,
Ty məlhəma məsəni,
Ty horii, ty pərii*
Tə nəxşe tynə rurəte.
K,atnba nəxşe əve,
SənBf şuşa gylave,
Nur baran dant nave,
Nur w peta hykymate.



Nur w peta ffcile,
Agre sexe (;ənıile,
Da dBİe şexe qəbule,
Nəgah bur hodəıe.
Ronia һв syçydə,
Mə maj xar we shətə,
•Əw majə gyl-gyl alə, 
Dilbəre da pəjalə*
Dilbər,
Noşi çan ja pira kalə,
Bədijə əfiaəte.
Əze batBm dfBkBrm,
Əşqa tə əwtər кыып,
Iro gjəl tə ка1ыып>
Həta dəwrana твп te.
Мвп tə dəwran dbhorun, 
Мвп tə mohbət zorun,
Мвп tə mohbət dorun; 
■G-ələk zerun, gələk zorun, 
Həta be bae fərsənte*
Fərsənt—təli w təxtə, 
Kym-kym blqiz w bəxtə, 
Heza nə wəxtə,
Wəxta zu peşia səbreya, 
Wəki ba te, bəxt bu xwə te. 
Şex rabu badəm vəxarə, 
Əwa pşte bəsti zenarə,
Şex mshəb avit narə,
Məj xar we shəte.
Əw sobəta cəng w rəng, 
Şamul sçada danə məj. 
Dibərt —
Pexas bu, pəj jaşa kəti,
•Əw mşude pexasi tbzi,
Çi sər poste bərazi,
Sing sədəfə, dyr dxazi.



Şərbəta hərdy leva,
Ç’əfae wan roz w şəva,
Əw səfa bu, şex pe kəti 
Xəlqo nəve xbzrnət çəfəi.

Ja doste səfajə.
Xbzməta baxe wəfajə,
Əw nəjs dbkbr we nəjskəte.
Əw mşure pexasi qədəm,
Nbngara cuvu sesbd kələm,.
Ze dər kəti xun ədam,
Çəşme bbmbarək ve kəti.
Gələk həzar zor w çəfa,
Lb şex dbbu səwq w səfa,
Pexas—pəj aşa kəti.
Qize diti, dbl pe dsof,
Gazi kre xund w həvot,
NəYbn aş, bbvı,n bərav c <  t : .

Ty zadə bkşiui zəhməte.
Qytvi Şərif— ear bkə»
Dara qytane bər bkə,
Wəşe rnəzan həwar bkə,
Pela tə hatə evarə.
Pela tə hatə evar 
Wərə wəşe məzbiı bbdər,
Le hərə qydbiı, gazi, həwar.. 
Garane bb pe-eə» binə mal 
Pisi məsin, la« kətal.
Ty xwəş məçala dəwləte,
Ty xwəş kəmala şirəte.
Qal w qile xndsi hate,
Wəki ba te, bəxt bb xwə.te.
--Şex lb wedəre ma danz dəb məhav 
Həvrue şex cunə -eia,
Sərware Sadygia,
Sərware xələfəta*



Xəlifət wan dminə mal,
Həvrue şex cunə bal,
Ze ra goten: —Əw һәха!.
Çəzbət bu şex pe kəti,
Çəzbət hatnə, şex pe ba nəji, 
€ənd rozəka gəria bu diu> 
Hsme bərda bnbu xun.
Bər pərdəja dərkəti.
Pərdə dran zəhbli,
Hər dkənə, kem dgari,
Din кыып dota smanpəri.
Әш cunə qəsta xerəke,
Lnnga gbhiştnə derəke 
Ərdda cunə bər pe şerəke, 
Bəwz həle hebəte-
Wəki şera -edv davu həv> 
Sofia buvu həwl w rəv,
Şexe mə xwə avitə dəv,
Kəsək nəma we xəwətəte.
Əslan syrra şere mirə,
Pensbd mride tir qəzərə, 
Həmu bəla кывп wədərə, 
Kəsək nəma we xəwləte.
Məjl kşandnnə xsarəte,
Əslan syra şex xəibəle*
Əslan syra şexe xwə jə,
Mə qəsta dərgahe t,əjə,
Əm hatbnə bər bədajəte.
Əm çənbq pensbd mrid hənə> 
Həmu 1б sər həde xwənə» 
Pərwar bdə şexe tə te-
Ty .şex xətəre sadbqi,
Rast tyrnste xalnqi,
Əw rozə, wəkile mtliqir 
Ra bdə şexe tə te.



Şex föm кы əw xəbərə»
Şexi şera dani bərə,
Hun zu-zu nəhatenə sərə»
Ty nnzani № pezda te.
Əw qəqəwm, we qəwmera»
Qsma biana» şexe xwərra,
Sijman—Həjman bir a wə te.
Выа hun həval bana»
Neziki şexe kal bana» '
Тәуә dine zal bana,
Sijman—Həjman bira wə te.
Sofia dve ja qənç əwə,
Çarkə dne həyda nəyə»
Bcuja ria şexe xəwə,
Hə-e həwale 1в sər mə te»
Əw qə—qəwm bu, we qəwmera, 
Əw qə—qəwm bu, nave wəra, 
Əw qə —qəwm bu namusa wəra, 
Trsia bu şere şəwkəte.
Şəwkət nəma wan pensBda, 
Məçale şex һвгвд sədə»
Qə kəs ty nə bu kyma wəda»
Ty nbzani св pezda te.
Əw sofie əsər nəzər,
He çəma bu asnbBİ kəmbər, 
Sofia həwl dabu sər,
Sofia weda hBnga mə te.
Siai mərəkəte,
Sərəçia mərəkəte,
Bəlki mə kyşti, dere wə te, 
Grshiştsnə əwl çajəke.
Həv bugsrBn səmajəke,
Eunen bkun dBsajəke,
Вв xəwnəke, һв ləwnəke,
Да şex nae bər bşarəte.



Xəlqo nəbe şex kafwə,
'Zerr batunə, ziv zəhərə,
Həd y sçydae tahrə.
Məjle kşandə qsarəte.
Ryhe şexi rəhmanijə,
Xəlqo nəve nxysani jə,
Əwi diə, əwi zani jə»
Əw mewzB mewe wə te.
Hər mewək xəmlək həbu,
Hər xəmləke təmlək həbu,
Wan ləbləba dəwrək həbu,

• Əw cərx dbcə, cərxa dbn te*
Əw horia şex babətə»
De zabbtə, çi çnətə,
We dibu, bav nimətə,
Babət dkşinə, babət te.
Dilbər,

•Çanie hər siqal кгып,
Tzi şəray u əl кгып,

• Əz qssməte şexe kal кгып, 
IÇərbia dəv nə də te.
Təhəia dve:—Ja qənç əvə,
Çarkə dne həvdə пәтә,
Bcmə ria şexe xwəyə,
Həc həwale sər mə te.
Əw sofie əzər nəzər,
Le çəma dbun səabbl lb kəmbər»

• Sofia weda həv dabu sər,
Soiia we da həbnga mə ten,
Şəhi u mərk;əte*
Bəlki məkyzvi dere wəte,
Bəkra tə bəkra sbae,
Şex xətəre mzgini dae,
Həv bgrnn zkre səmae*
Şex:—
Əw sofie mshəb hmajl,



Əwi hBİdavet çalan çil,
Jək dcun mqabil,
Shab şex xələfəte.
Şex gavane bərazə,
К,әгвВ, da əşq u bazə,.
K,efək hate sər sazə,
Maşia nav sobəfce.
Durba maşia bu diarə,
K,ox-koxə u zenarə,
Şərm.iə şex xətarə,
Şərmiə xwje we kəte.
Şex bu bəj-bəjanie dəşte,,. 
Peləkə ате gbişte,
Zenar buri pşte,
Şuşt ava bBhyşte-
Pele ave һв xar hat>
Qsəta mşur bB kar hat,
Şex һв dəste şex Thar hat,, 
Həsabi ив K,abebə hatı 
Durə bər bera ra wəkave.
SanBfand şuşə gylaye,
Nur barand, dayitə nave,
Nur pefa hykymate,
Agre şexe çəmi le»
Davu dle şexe qəbule.
Nəgah brbu hədudə,
Bonaj һвг sçudə,
Məi xar we shəte.
Şex raM pəj aşəba səfər кы„. 
Dilbəre peya nəzər квг, 
M&hybəte dBİ kər bB kər к ы г. 
Кәевк gria we səhəte.
Şex: —
— Hesre ye nəzaniine,
Te zb çobəre, xune, ч 
Te zb §wre frine.



Dilbər
' Te za öwre frəqe,
Kəs zb bər hatə rəwaqe,
Ş e x : —
Ty сыпа qə dəvəke nətəvBti,
Ty сыпа qə təməke nasatri, 
Dajmə 1впвк dfakri,
K,ərhanə go.
—Ty cama dbkəwgri,
Iro 1в ben rəhət tyj,
Be həyal buj, be dəng buj,
Ləma ty гв mawəra xwə dərkəti.
Şex:—
Ty Dilbəra badəm froşi,
Ty xymre şərave dfroşi,
Ty кјәхыпа, ətləsa dfroşi,
Tə d&l zerr ıı zəjnəte:
Dota gyrçia.

• Ja nazəni,
Sbnge ty be zerr bəni,
Be zer şyrət nadə əani,
■Şex:—
Өте xəmla tə binan kar bkan, 
Жәти bəzna tə bar bakan,
Əsbal syrra həldar bakan,
Həm hər sanga daxəte.
Мвп Borəki xwəş-xwəş dbe, 
Kjməjtəki kaprrəş dbe,
Mdşia wəki con xwəş dbe,
’Ləma xam rəvinə, pəj kəti*

Dilbəre Bor əxtiar квг,
Məjtəra һвг 1ө siar kar,.
Raba та hilan zani,
.Dilbəra şexe jəmani*



Borəki xwəş-xwəş dərani,
Pe 1в sər pBŞte dərani,
Xwə snziəke xwə avit pnşle. . 
Fərsənde cone gəhişte.
Ba bəjo, bətıie dəşte,
Obia ke peva te»
Obia tə bər rnkeve,
Be həd gol u həsebe.
Naznke mətləb zb əeba,
Şex dəm-dəma Bor dbəzinə,:. 
Şex dəm-dəma Bor dləzinə,. 
Myhbəta şex dərtiuə.
Şex:—
Şex xətər,
Çannka çan əxtiar,
Baxozni dereva hnar,
BÇətiə re pə-pəj mə te.
Pə-pəj mə te şəhbəta bae».- 
Məzila səhəte ghiae,
Tə dema hiva roz məzile,
Şex u mrid cunə piae,
Səhi bdı.n kriaməte.
Tə dnl zb xwə jə noşəte,.
Əwe xwə din şəmal кы, 
Mobəte dem sor u al кы,- 
Şex ghişte ty ат квг,.
Qə sofiə nezik nə te.
Sofia şərma qize кы,
Əwan we məthəae xwəde кыу 
Xəlqo һвпегвп, xoçə св секы»,„ 
Xəlqo һвпегвп xoçə св квг,
Əw çannka çan bnkyi',
Mnvt, təlat ani гвквг»
Sədəq rəwsa mafsslda,
Dilbər naya myhoyr da,\



Вгып sluka habnda,
Hərdy dərde həv dbmKran.
Qə səbrəke nə səbbrtn,
Hərdy bunə zəva buke çanəte.

Got: Xydoe Qaso, nnvisi Ə. övdal.



LƏJL Y MƏÇRUM
Məçrum куге pira fəqir bu» şəvəke Məçrum Ləjle db xəwna 

xwə dit. Le nbheri qizəkə mina bysyl —çəmali we & mala wi, d, 
ruuEştiə. Sve ravu kb Ləjle tynə, Məçrum gria-dia, wi pe həsiaı 
rabu ш> xəwe, go:—Xer bə lawo, сб qəwmiə?

Məçrum go:—Dae msn işəv xəwuək diə,
Ləjlək mala məda runbştiə,
Nur u nədər ze bariə*

Dia Məçrum le nbheri kb Məçrumi bəugiə, we rəng avitiə» 
hale wi tynə.

De go:—Məçrum lao, səbr kə əze nbha həımm Ləjle zb tə- 
ra bxaznm, əw Ləjla ty dbezi çinara məjə.

Pire cujə,
Mala Ləjleda runbştiə,
Ləjle əzətəkə zor zera kriə,
Pire bərbb mal hatiə.
Məçrum şabuna bərbb de cuiə,
Go:—Dae əw Ləjla mbn diə»
Zäfə lətifə, bədəwə, çndiə.
De go:—Lao» əw Ləjla tə diə,
Zäfə bədəwə, i'bndə,
Le gələ kybarə, poz bhmdə.
—Dajke, dajka nibnə bəre,
Tə zb seri» hərdy -eöv dəre,
Ty сыпа Ləjlera dbej ve xəbəre.
Dajke, dajka шбпә peşi,
Tə dəv u dran t;əv deşi,
Ty cbma Ləjlera xrab dbezi.



Mala bave Ləjle gələ dəwləti yu.
Ləma zi dia Məçrum fkurmiş dbu u dbgo: — Ахвг əz cawa 

һвквт, mala bave Ləjle xwəj dəwlət, xwəj səntənət, xwəj qəsnr, 
qiza wanə bədəw» we cawa be çəm твп fəqire idarə bukə» we 
-cawa zb твпга buktie bbkə, əz nə həval hbngore wannm.

Ty wərə az һәгып xw əzgini, bbVBin sosrət:—Pire xwə һв xwə 
zb xwəra dbgo u dluband:

De bər Məçrıım təwja u go:—Lao ty bdi xatre xyəde u vi 
porre швш spi, -wərə гв Ləjle' vəgər, əw qiza dəwlətianə, lao, һв 
tə nasəkbn, əgər bezi, se roza һв tə nasəkbnə. wərə tərka wi gli 
bkə*

Məçrum cujə, mala Ləjle runnştiə,
Tasə av z b  Ləjle xwəstiə,
Ləjle çerr hblda bər bb kania Sbnçane cuiə.

Zh xwə wi caxi zi qiz u buke Sbnçane sər kanie top dbbnn 
gələk! 2 б xwəra dbkətbuə kef—lıənək u laqnrdia, paşe çere xwə 
tBZİ ava sar dbkbrbn u danin.

Cawa кв hərro» we roze zi wysa, le bəma Ləjle həla xwə bb 
kaniera nə gbhiandbbu, ləz kətbbu, кв zn tzi kə hərrə.

Ləjle həla nəgbhiştbvu sər kanie» jəke квгә gazi u go:— 
Də Ləjle,—buməş-buməş, „jəki mina Məçrum rasti tə hatiə", xen 
zb we aqBİe гавп „syrra“ tə həjə. Sər we gotbne һвпка ina квг, 
һвпвка na, һппвка zi qərfe xwə bb Məçrum dbkbr-

Qiz u buka Ləjle əglə квгвп.
Məçrum le - nnlıeri Ləjle nat» dbl nə lıəband, rabn cu sər 

kanie, qiz u bukava, gava Məçrum ditbn, hər jəke aliki rəvi.
Sər kanie Ləjle u Məçrum təne man, hərda gələk dbl hav

da həvun, fer həvdy şabun —həta evare.
Ldzəki şunda xəwa Məçrum hat, Məçrum go:—Ləjle, xəxva 

твп te» bbsək» əze səre xwə dajnnm sər coka tə, dəməke razem.
Ləjle coka xwə dani bər səre Məçrum u Məçrum raza.
Evar bu» əw ldzək bu ro cuvu ava. garrana gynd təzə kə- 

tnvu gynd, barrina -eelək u golnkavu. Jəki -eelək dbbbr axbl-jan 
hyndyr» jəki golnk, nava gynd toz u duman bu, hər jəki şxylək 
dbkbr, kəsək be şxyl tynəbu. Hər həci kal bu, db hyndyr da sər 
kylave odada dncun dbhatbn. Ləzəki şunda, bu gı.mə-gBma dəfa 
həware» «ia-bani,—znar tzi dəng квг.
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Ləjle go:—La твп роге xwə kyr квге, nə mal bavane твп 
үе sbeda каге koca (Јвквп, we һәгвп zozana. Le əz Məçrum пв- 
кагып гаквт, we твдга be wəki гаквт»

Ləjle moi'ia xəwe avit gyhe Məçrum u cu»
Çar <1вп YƏgəria, dəve xwə квг dəve məçrum, ter raet u cu 

bər bn koca əw səhətək bu, koce wan cuvun. Ləjle cu gahişt 
koca.

Hər jək cu dəwsa ware xwə dani» CəDd roza şuuda. hərro 
Ləjle qiz u buke koce һаүе xwə top dBkBr, mənia pBnçare dacu 
sər rja, рвгза Məçrum dBkBr. Ty kəsəki saİBxia Məçum nə dada.. 
Penç məh sər Ləjle ra hatBn cun.

Roke zi le пвһепп, alie Ssnçaneda se təjr we ten.
—Ləjle zb wan təjra pnrsijə,
Go:—Gəli təjra һид bbdnn xatre ilahijə 
Wə ty mərbf sər kanie Sbnçanenədijə.

Təjra go:—Ləjle əm wi квп ilahijə 
Mə jək sər kanie dijə,
Nur u nədər ze barijə
Gyl u gnhia паү ruja da şin bijə.
Əm пвгапвп saxə jan твг!јә.

Ləjle go:—Wəjla твп pore xwə kyr квге,
Рвгза xwə zb təjre Һуг квге,
Dərd u kyl zb xwəra рвг квге.

Ləjle həro be kef bu, lıəvale we dbl dndane, bər dBgərian.. 
Rozəke zi Ləjle zb cole hat mala һаүе xwə go:
— HəYt məhe mə bunə t;əmamə,
Golke mə bunə ganə,
Bərxe mə bunə bəranə.
Kyro һвквп bBİəzinBn,
Həjwane mə Мпвд,
Əm һәгвп male xwə dajnnn.

Hər həYt һыа le nnheri hale Ləjle tynə, əgər nə wəxte- 
коскыпе bu, le bre Ləjle dnle Ləjle nəkətnn, ravun koc квгвп, 
bəre xwə dan male xwə»
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Ləjle xwə zb koca vədBzijə.
Xwə һв kaniera gBhjandijə,- 
N̂ nheri gyl u gBhia ru smelara avitijə*

Ləjle кв sər Məçrum da пвһеп, möt ma. rənge Məçrum cu- 
vu, kəsərəkə kur hatə Ləjle u got:

—Мвп vəxar ave kanjanə zozana,
Goşte bərxana u bərana,
Le твп qə nBzanbu Məçrume тви -eBİmBSİjə 
Majə dB gərma u gərmBstana.

Hesre Ləjle mina dBİope barane sər surte sori gylgyli- 
da hatBn xare, Ləjle läzəki bər səre Məçrum runnşt ter gria, pa- 
şe moria xəwe zb gyhe Məçrum dərxBst, Məçrum raru sər xwə got:

—Ləjle, Ləjla твпә dine,
Qə Һвгквгпа твп çəm tə tynine,
Tə свта əz гаквгвт zb xəwa şirBne.

—MəçrumO) һвпегә golke mə bunə gano,
Bərxe mə bunə bərano»
Le твп cma ty huşti əz cum zozana.
Ləjl u Məçrum gələki həvdy şa bun.

Hər Tıəvt bre ВәјЫ zi hivja Ləjl enə, le пвһепп Ləjle nat> 
ravun cun tələbi Ləjle, Ləjle bre xwə durva din, go:—Məçrum>- 
bre твп we hatBn, we mə purti-purti квп, wərə əm alikida brə- 
vnn. həla bra xwə 1>в твпга nəghiandjə, yan hərda dəste həv 
gBrtBn zb bər bra rəvin.

Nuha dven, Ləjl u Məçrum bunə dy stəjrka, kətnnə orta- 
6zim, le sale çarəke ten həvdy dvinnn.

Got: Xydoe Qaso. 
Nbvİsİ Ə. övdal-



ZƏMBİLFROŞ

Zəmbilfroş xortəki fəqiri—bələngaz bu. baçerda zв xwərra 
.,səb>k dBfrot, pe we kare zare xwə xyəj dksr.

Rozəke ai səlke xwə hfclda. soqaqerra cu, cu bər mala mir- 
ra dərbaz bu.

Kylfəta mir pənçəre ra bərzer nBheri, Zəmbil froş dit. Zəm- 
bilfroşi gələ bədəw bu. dble we kətə Zəmbilfroş, (Məki да, bəvt 
dala bəbanb*

Bəni—xatune zu-zu квгә sər çaried xwə, got: — HərnnZəm- 
qilfroş soqaqe bBgn>n Ыпвп, beaun mir gazi tə dBkə. we qBsmə- 

>təki bdə tə*
Dy çarja da pəj həv, cun çəm Zəmbilfroş goten:-

—Zəmbilfroş lawke dəlal.
Tə snnäta səlke dy al,
Нвпәк hysne Usnf 1в bal-

■. ■ Zəmbilfroş səlka tini.
Soqaq-soqaq dngərini, 

i Nan y аүәк pe dstini.
K,ylfəte xwə pe dndəbrini.
Zəmbilfroş lawke dindar.
Ty kərəm kə əm һәгвп mal,
Mir tə dnxazə məxsus dindar.
—Hun çaringe твпә dəlal,
Мвп bhistijə miri nəlmal,
Səlka kera һвквт bazar.
—Zəmbilfroş lawke fəqir.
Tə SBİdta səlked hezir,
Ty gotBna xwə nəkə' zb bir*
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Çaria disa got:—Zəmbilfroş, ty Һб məra nəkəvi -djnate, wə- 
гә əm Һәгбп, ty bhaki gran dajnə sər səlke xwə mirifnəj tmaiə,, 
we qsmətəki zäf bdə tə.

Əwan çaria əw law dani.
Dəri dadan, dərgəvani 
Law 1б bər bu lep nzani.
Zəmbilfroş hatbbu zn dərda 
Slavək xatune yəda.

Xatun, got:—Ty sər səri, hərdy -еота.
—Həj xatuna шбпә dəlal,
Əze səlka kera bnkı.m bazar,
Zare шбп brcinə, dknn zar-zar.
—Куго bəsə bnkə ve gotnne 
Мбп ty nə ani bona səlka frotnne,
Мбп ty ani, bona kefe xnne.
—Шәј xatuna mnnə gəz te,
Wərə əm xəbərdnn zn çmadte.
Əv xəbər əsle швпга beqəjdə tə.
—Zəmbilfroş lawke fəqir,
Ty kərəm kə sər doşaka mir,
Bkşinə qəlna wəzir.
Lawuk wərə msbləte 
Ve şxyleda kara mə te, 
ösle təra gynə nə te.

Zəmbilfroş gələki fkrmis bu. xatun Bəni kylfəta mirbu,gotr 
—'Əz bu xwə zi kyrmançəki təwakəl, wəki əz pera rabnm runemr 
wəki mir pe bsÜBsə, əz kyda ai Һәгбш we mnn bngrə kylfət y 
zarava mə xəza bnkə.

Got:—Xatuna mnnə gərdən hərir,
Həde шбп cijə əz bem sər doşəka mir,
Əz naknşinnm qəİDa wəzir-
—Zəmbilfrok lawke ayas,
Ty gərək xwə bki qəjas,
Wərə raze nav kyrk y lbas. . t
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Lawuk wərə msBİəte, ' (i,. k
Ye şxyleda kara ma te, 
ösle tara əw lep nə te.
—Xatuna швпә gərdən təmam,
Ty şərbəta kass u dy çam,
Ty sərda pe 1б твп bəram.
Kyro bəsə bkə flan y bevan,
Wərə raze nav doşək lbefa, .
Hər t̂rm təvdə gyl y seya.

Bəni xatune bşkoşke pesira xwə vəknr, məmke xwə qərqaş 
snişani Zəmbilfroş кы> təvBzik çane Zəmbilfroş ra cu.

Paşe Zəmbilfroş kəııija, хапып şa bu.
Xatun kənia xwə msftələ кы,
Syr 1в çaria 'aşkələ кы,
Mysna şabune çaria уәкы.
—Wərnn təməzia budBn bər kofia, 
Ввквп govənd 1б van çıa,
Gədə hatiə hädajəte.
Zəmbilfroş avək dxyəstə,
Св1 çari bərda dadwəstə>
Le xatune av ani da dəstə.
Gədə zb dəst gsrt avə 
Kərbe dajə dul y navə.
Zəmbilfroş qəsreda grti bu,
Gələki sBqlmiş bu, hers bu,
Got: — Zb male həta məzəle,
Hər rek dcə zb brçe kəle.
Zəmbilfroş hərvaz dneri,
Zäf y zöf dfBkBi’i,
Bərzer dnnherb dkəwgBri»
Kələk hate, runsşt gri.

Zəmbilfroş fkrmiş bu, got: — əze xwə brçe kəlera bavem. 
Zəmbilfroş xwə bçre qəsrera ayit zer, kət, həvəki röhət bu u 
ravu rəyi.
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Zəmbilfroş dcu malə» ,
Əle pera gənç u qalə,

Got:—K,ane rasqe lıərdy tfalə.
— Zanak, man xatunək divu la zor,
Əwe səlak stəndan zor*
Əwə ba qəwətbu, gələ ba zor.

Pəj gotna Zəmbilfroşra Əle səre xwə xast, gria got,—Zəmbil- 
roş nə әта dy rozə ty cuj, xəlajə, zare man brcina maran, tə ca 

■ani səre man.
—Zanak ravə təndure dadə,
Dize badə sər mina kər çar.
Lazamə İsəy bavi nəçar,

Əle got wəj xyde mala tə xrabkə tə ca anjə ez dəjnam sər 
təndure.

Zanak həmin taştək çəm man tynə, ty raya dizake bde sər 
təndure hnnə kəvar bkə dizake bara bkə qalpə-qalp, zary we ba 
gyman ban, həta dərəng we zazen, iza əme sbe ravan taştəki 
bkan* Əle gria. zukə-zuka zara bu*

Zəmbilfroş cawa got Əle yssa zi kar*
Əle rabu diz da sər təndure, xeləkə şəve cu, zary razan» əw 

ba xwə zi ravunbrci razan-
Neziki bərbanga sbe Bəni xatun xwə haşar bu ka Zəmbilfroş 

tynə, ravu knnçe xwə xwə kar, cu çəm pənçəre, le naheri ka pən- 
çərə vəkariə, kələkə gribate, gria, əwe zi xwə mina Zəmbilfroş, 
avit kət soqaqe, cu hərə mala Zəmbilfoş. Əzman ba stəjrka tzibu, 
Mina təndura zamzami.

Xatun Bəni cu gahişt mala Zəmbilfroş. rabu sər kyləke, ky- 
ləkeda naheri Zembilfroş we nav çie zana xwə da razajə.

Bəni xatune nəmərdikar, xwə kyləka Zəmbilfroşda avit, vi 
caxi təvəzik hatə Əle.

Bənie knnçe xwə exast, taqa krase xwə kət nav çie Zəmbilfroş, 
pe şa bu, dəve xwə kar gərdəpa Zəmbilfroş—ramusa, Zəmbilfroş wəs- 
tia bu, xwə haşiar nəbu, Əle haşir bu, paşe əlami Zəmbilfroş kar, 
Zəmbilfroş haşiar bu, əw u Bəni hövə həvdy şa bun, Əle qəbul 
nəkar.

Svə safi bu, xatune kançe xwə, xwə kar, əwe u Zəmbilfoş xə- 
bəra xwə karan jək, xatun vəgəria mal.
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We sbe zi mir zu baçarəki dne hatə mal. le nuheri xatıma 
we nə İn malə, şaş u mət ma-

Läzəki şunda Bəni hatə mal.
Mir got xatun Bəni ve sbe şəwəqe ty zu kedəre tej:.
—Əz cum nava baçare.
— Сыпа.
—Səjrane*
Mir kərr bu, xatun Bəni byndyrda huşt, çari Һбгбп dərva, 

Jək-jək zl çaria pnrs кы, евка сыпа Bəni cujə dgərə.
Jəke got hal-həwale Bəni xatune əv. dnle we kətijə Zəmbil- 

froşe taxa mə-
Mir çari bərdan, əw cun şnxyle xwə.
Mir hat dora xatune, got, xatuna mun, əv сб əçeb, ty rast 

dbezi ku—əz cıımə səjrane nava baçer-
—Bəle.
— Hnlbət şxyle tə св bu nav baçare, nə mun təmi davu tə, 

wəki ty dərəkeda nəci-
—Dule твп xwəst əz cum.
Mir jəki feldari bni ra vu, əwi Bəni arxajn кы- Ravu cu 

bər deri, gazi se ərsawla кы, сб guli gotune wi həbun zu wan- 
ra got, bərdan cun. Səkuni evare, tari wan ərsawla Zəmbilfroşi 
destda anin çəm mir.

Zəmbilfroş taqa kı-as—dəı-pe dəst u pe wi qəjd—cidar кв- 
гбп, Bəni xatun zi təzi квгвп u hərdy avitun zindana buze.

Dy səhəti dsn şunda mir u hərse ərsawlava cun zindane* 
mir kerəkə tuz gurtə xwə.

Wəxta dəre zindane vəkurun, Zəmbilfroş u Bənijeva teda 
sərma durBçufin.

€ыа gurtun xwə cun lıyndyr-
Mir ömur квг sər xyiama got:—Krasse Zəmbilfroş ze kun, 

xylama kras гекы-
Mir ker hulda, cu tə rəvi Zəmbilfroş, rənge Zəmbilfroş zb 

tursa cu, qydume wi rBçnfin.
Mir ueziki Zəmbilfroş bu, ker avit rdne Zəmbilfroş, wa qət 

кы. Şəwatəkə zor dule Bəni xatune kət.
Xylaməki zi səkuninə gydarnn, wan zi qəbul пәкы.
Bəni xatun puş mir ftuli, nuşkeva mule wi gurt, ker zu dəs- 

te wi dərxust, xylam rəvin dərkətun. '
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Bənie ker ba dəste raste gart bəraje da zake mir, zake 
mır qəlaşi» kur u ruyie miı- batan xar» mir wəlgəria kət.

Xylam rəyin cun male xwə, älami kəsi пәкывп.
Bəni cu mala xwə» bəre ktlita qəjd y cidara ani» vəkar- 

Zəmbilfroş bar mal, hamamləmiş кы, brina wi greda.
Ravun kətan nav həbuna mir сб ləzam bu haldan, cun ma

la Zəmbilfroş, Ө1е zarava haldan cun wəlatəki dane dur, сып- 
ki mərije qəbila mir gələ həbun, Zəmbilfroş we zrara xwə ив wan 
badita, ləma zi ba kylfəte xwəba cun çiki ysa» wəki dənge aqa 
y mira le nəe*

Got: Xydoe Qaso, 1927g.
Navisi Ə. ğydal.
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ÖVDALE ZƏJNBKE

Wə] le waje, wəj le waje, 
övdal когә re nabinə,
Dəste xw9 1б diwara dngərrinə, 
iKəsi xydan xer tyninə,
Dəste övdal bngrə 
Bəi' diwara bngərinə.
Qylnngo, qyrba wərə eöve шбп kornn,
Pər y baske tə şkəstinə,
Өте Һәггбп ba oçaxa şex öşurə 
Bəlki -eäved шбп sax dnkə 
Pərred tə dnçəbrinə.
Wəj le waje, wəjle waje, 
övdal korə re nabinə,
Dəste xwə 1б diwara dBpəlinə 
Kəsəki xydan xer iynənə,
Dəste övdal bngrə bngarinə.
Qylnngo qyrba, «əme Muradcae ləmə-ləmə, 
Hesre -eäved шбп bun çəw u «əmə.
Fələkə xajinə rozgari təngə,
Däved шбп korsn re nabinnn.
Wəj le waje, wəjle waje, 
övdal korə, re nabinə,
Dəste xwə 1б diwara dnpəlinə.
Kəsi xwədan xer tyninə,
Dəste övdal bngrə bngərrinə.
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3<,blame Bəngitije,
Bərəv квг u һагы квг Ж. ÇLNDI



КЫАМЕ BƏNGITÜE

BERIVANE

Beriyane» kybar-kybar xwə İl ba nəkə,
Çere xwə квЫә, kanija pnşt mala mə qəst mənəkə*. 
Aliki çəgəra mı>n saq majə. хыаһ nəkə.
Berije, beria кыә! əzə,
Şära səre Berivana man gəvəzə,.
Berivana твп kətijə merara,
Səre xwə gnreda təzə bi» təzə.
Tasa səre Beviyana твп һв zerinə,
Əze (Звдегвт minan! çot kaninə,
ÜBxym, naxym, kərba dBİe твп naşkeninə.
Beriyane, dərda sər dərda,
Heşin dnkə gihaje bəmu §rda 
Çabəke bnhata, bərdana ивпе bu ədət'ə-
Beriyane, dərde dBİe твп gələkə,
Xwəde şBxyie хвгаһ qəbul nəkə,
Həjfa твп te «Sv bruie bələk,
K,ətijə dəste kot.jje mera хв!аз nakə.
Beriyane, hatijə naya mala, cərcije kalə,
Əze berivane һвМвт. hərmə balə,
Əre твп parsijə, mori» mrçane Beriyana твп 1в balə».
Bəriyana твп razajə, гв xəw гапаквт,
Əze gazi qiz u buke dora mala гоәквт,
Выа masin, ləgana һвЫвп,
Ввга ave dəstaknn.
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Вәгвпа berivana твп si u se твпагә, ■ , ; ;
Dyaa сшпә seri, droza hatBmə xarə,
Xwəzsla ты 1 əwi ävdi hato,
Kəwa mina berivane mal çinarə.
Berivana твп, hatemə mala wəjə,
Teda даје dənge təjə,
Мвп tbre kambaxə, хвгохвгаһәјә.
Berivane, tariı'e dəre,
Wərə bər •евгаје, '
Efime, səbnra dble твп be tə naje,
Həjfa твп te, qiza daje, male твп hbiıdbkə,
QəİBne tə dərnaje.
Berivane, əze bostanəki dajnBm zb kələm a,
Pajize, baje Qərse le hat,
Şəxte lexBst, tbşt te nəma,
Xwəde həvza dble mernv bbkə,
2в qyrbbyqdane qize, buke van adama.
Berivane, dble твп tdvinga baran u bərfa,
Berivana твп bərderi səknniiə, kotije meran ledbxwə

gyran u gəfa.
Əze berivane bbrəvinbm,
BnvBmə Batbma weran,
Əze səfineknm,
Rejsi xamə, ty wərə mə dərnəxə ty tərəfa.
Berivane, dble твп zb tə majə,
Təje koti merara xəbər dajə,
Male tə dbnjaİBkera pənəsəiə,
€iekə кв1е Spftane -edve bələkra qə nəmajə*
Berivane, dble твп sər darə,
Paize, 1в geduke bərfa hur dsbarə,
Gəlo şəkbre Tnflise, həwlia Rəwane qə çb təmə.
—K,ələş lawbke твп, dskə zb mal hərə,
Dare dəste xwə dBgərrə,
Dbkə ramusanəke bbxwəzə,
K,əla gBri, dəv nagərrə.



Berivana тыи зәквпјә sər təvne,
Вәивп znrav, mezər kəvne,
Şəve, nive şəve əz dvdale xwəde temə xwəne.
Berivane, mə dərkətijə hiva şəva,
Əmijə, bəxte mmı y berivanera nacə ava.

Berivane, mə dərkətijə stəjra xulə,
Məft xune твп mala bave tə bun,
Ramusane твп кәгәткә, bərva mnn.qəbulə-

Grot: Ət,əme Ə'lo, an gynde Çamuşvane, 1б sər nəbja Aojba-
rane.

• ÖLKE ŞƏMO

ölke Şəmo bərxa binə, bərxa binə» 
Bərxa binə» bərxa binə,”
Kyre ape mnn bərxa binə,
I kylev dajnə, mnn bnrəvinə,
Ele daje, kəvnr dərde dbl nəbinə.
Əze dina xwə dndı.m ölke Şəmo, 
Kəsəke forma ölke Şəmo 
Dare dnnjeda we tyninə,
Əlke Şəmo bərxa binə,
Ele, daje kavnr dərde dnl nəbinə-

Wi dnle ты*, dnle kare, 
ölke Şəmo bərx bərdanə 
Merga kəşiş, zavja kəte,
Bnnja dare,
Ele daje kəvnr dərde dnl nəbinə.
Dya bnkə an xwəde,
Выа bər həft bra qnrr bnn,
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Əz Əlke xwəne bakan 
Кдг u bare dəf dbwate 
U dəzgindare.
ölko qyrba, dale man. dale bije,
Agar kətjə, dara bijə.
Bara bamrə. Cəti bamrə, bamarə Fəti, 
Bamarə Saro, bamarə Xəlo, bamarə. 
Çəlo, bara hər həft bara bamaran, 
K,ok le baqələ,
Əz ölke xwən dane ve bahare,
Bakaıı kar u bare ve dəwate, 
Dəzgindare.

•Got: Məsəne öziz, şagarte texniki ma pedagogrje-

BƏRXA ВИЧӘ

Bərxa binə» bərxa binə»
Вәгх bərdanə dora male daeerinə,
Xere za həqe xwə nəbinə.
ölake Şəmo, dale man za dala, dale bate,
Вәгх bərdanə dora mala, zəvija kəte,
Bara de u bave man bamaran,
Əz u Glake Şəmo bakan kar u bare dəf u dbwate.
•ölake Şəmo, dale man za dala, dale mija,
Bərx bərdanə dora mala nav zəvija,
Wəki de u bave man bamran zi,
Əz fy çara naeamə sər hewija.
■ölake Şəmo, bərxa binə, bərxa binə,
Evare, dərəng bərxa binə.

<Got: Təjoje Mamo.



OLO ŞBVANO

Olo ŞBvano! lo ŞBvano!
Pfcşta tə, pbşta kod həvano,
NamBİa tə> патв1а kəvnə kylavano.
Lnnge təda zola «ərme gameşano.

Olo şnvano, ty ze pisi,
Dəv, leve tə şBveti,
QaİBki ze dB js,usB
Tyje пвкап sər рвга Batmani
Nava св1 zəria, zərike кв ramusi. •

Go: — Шәјгапе, əze ze dB pisBm,
Dəv, leve швп şveti qaİBki ze dB kusi,
Əze nava св1 zəria disa хапвгае һв гапшзвт.

Go:—Həjrano, tə ]'əkə, tə пәсеквг,
Cıjae Ələdaqe» kəvBr-kəvBre^Jamintaş
Sər kavlinga mala bave mBnda xar u ger квг.
MalxBravoj tə рахвге xwə ani bəranbəri zerr квг 

Got: Тјәтые Usbv.

KAVBRR €ERIA ƏLƏDAqE

KavBrr eeria Ələdaqe,
Вәгхвк -eeria Ələdaqe,
Мвп sədusi kavBrr ani bər daqe.
KavBrre kəli sisə,
Кә-евка govənd gnrtijə dBİizə.
Əz cum nava кә-евка,
Dəst avit zər тәтвка)
Хытш kətə кәввка.



ауыте ıriMb bərxe твв, 
Катыге kəli sor>
Kəebk dblizbn dor bb dor, 
Gyra xariiə kavbrre тыи soıv
Катыге kəli sisə,
Goşte kavbrre кы bəlisə 
Əşqi kəebke dblizə.

Got: Həsoje Nlamo.

KAVLRRE KƏLİ SİSƏ

Kavbrre kəli sisə,
Andre kəli sisə,
Geduke db-ebrusə,
Goşte kavbrr həlisə-
Kavbrre kəli bəşə,
Məjdane hur dbməşə,
Goşte kavbrr cbqa xwəşə.

Got: Paşa Isabegov.

KYBAR

Kybar, lb mə bari bərfa qərə»
Dəlal lb mə bari bərfa qərə
Mbne xəzalək гакы re-ea swarək sərə»
Nəzane, nəzane, ty çane, ty çane,
Wəj Dilbər, wəj Dilbər.
Kyrbar baran bari zb özmanə>
Dəlal baran bari zb bzmanə,
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Bari sər şe u şebbske berivanan 
Həj nari, həj nari,
Həj Dilbər, həj Dilbər.
Kjbar, bərfa gynde mə şəpəjə,
Dəlal, bərfa gynde mə şəpəjə,
Ele gyndi bb həvra gbrtbn zbbarəjə.
Nəzane, nəzane, ty çane, ty çane,
Wəj Dilbər, wəj Dilbər.
Kjbar, əm' sssenə,
Zəri dbcnn, əsmər tenə 
Ele nəzanı, nəzani, ty çani ty çani 
Həj narin, həj narin 
Wəj Dilbər, wəj Dilbər.

«Got: Ruben Galstjan, zb gynde Orgove, sər nəhja Aştarake.

ƏLƏGƏZE, ƏLƏGƏZ

Ələgəze, Ələgəz,
Əsmər çane,
Ələgəze çot kanine,
Van çot kanija,
Мвп gyl СБШПӘ.

Ələgəze, xwəş Ələgəze, 
Ələgəze xwəş zozane,
Çi məskəne xwəş gylani, 
Ava Hamperte te xwəş sar 
Əm bir паквп, qət ty çar.
Əəvbələke nəbblbndi, 
Bəzsn qalbmi, zdfə rsndi.
Zozan, səd çari zozan, 
Disa təra bbvbm mevan.
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GYNDINO

Gyndino» Gordan berije te,- 
Вәгы1 znravə. derə le te-
Beri, beria nava roza»
Dəve ты 1 xəla bnşkoza.
Beri, zn beria ev ara»
Pəz bərdanə bəjara,
Dəve mı.n xala gyhara.
Beri, beria bərbanga.
Pəz bərdanə dor zanga,. 
Dəve min xala bnzanga.
Beri, berije hərdy däna» 
Pəz bərdanə zozana»
Səv xatnre şnvana.

Got: Gogee Usbv.

GƏDƏ LAWLKO 

Gədə lawnko!
Pəze bave gədə lawbke твп gələkə,
İStivi qərə» nivi qərbaləkə, ч
Əze iro qemişi gədə lawnke xwə navnm.-
Py nbferria 1б pe һвкып,
Bəlki pəze bave lawnke твп hə

rə Qərsa şəwnti,
Pnhin 1б kəvə, pəz bnha nəkə.
Pəze bave lawtke шбш рыгә»
Nivi kələ» nivi kyrrəi 
Bəlki Qərsa şəwti pnhin le kəvə» 

kəs пәкыгә»
Kəri pəze cəndi vajə,
Neri Davda wəkə gajə,
Sər şnvan kyre bave шбпә,
Duazo kyrre xəlqejə, xəwda тајә.

849"



Kəri pəze ve sslsnle»
J êrije kəvər sər da hnle 
Gədə qyrban, wərə ieqin şnvan- 

dije bhtərkiuə»
Tekəvə nava sirıg u bəre шы1 çabıde.

Kəri pəze dəv nəwale,
Мбп иыпыајә şnvədare,
Mikə «б wi pəzi, kemə 
Мбп nas knrijə mija kyrrə sorə 

dəst N,ıgare.

Got: Gogee Usbv, dərsdrre gynde Şamirane, 1б sər nəbja 
Aştarake.

LAWLKO, €IJA BLLLNDƏ

Lawnko, -eija bblr-ndə, re 1б bəra>
Tə qəməre, bru səra,
Lawbko, ty şaişa məkşinə,
Əze tə хајкып nola bərxa həval 

çewi bəra*
Lawnko» əz bəngimə, əz bəngimə, 
Sevəkə sorə xəlatimə»
Sər kyrxale xwə bəngimə.
Gava «6ve шбп, eəve kyrxale 

шбп rıakəvə. 
Məsavki əz mnrimə•
Lawnko, -eija bnlnndə, məskəne bara»

bərfa,
Д пгат kotije mera сб bshistijə»
Kəwa gözəl dnxwə gyran u gəfa.
Mala xəlqe dəlal barkujə pnzam

„ ky dani,
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Ay hessre kəwa gözəl bimə çəw, kani, 
Nbzam k,otije mera Cb bbhistjə,
Ləpble kəwa gözəl gbrtjə mal dəranı.
Kəri pəze ve zozane,
Səri «erandbnə, bbnjeda gyher dane,
Caxe əz dbmbrbm, gyne msn stuje wə bə, 
К,ә1әде шы1 bbbrrbiı zb krase Pərişane.
Lawbko, nə çijə, nə wəlatə,
Nə səbrə, дә təwatə,
Əze şəvəke bbn şəveda bbfbrnm bemə ba tə. 

Nbvisı Zəjnəva lvo.

LAWKO, XƏMA NƏKƏ
Lawbkoj xəma nəkə, xəm xbravbn,
Çbojarəke bbkşioə, һыа xəme dble tə bəla bbn. 
Wəki xəme tə həft sala təvi həv bbn,
He wəkə xəma nmnə Ibzəke nabbn.
Lawbko, tyje dnci, nmn bbvə bb xwərra,
Əze şive һвсвпвт çönuja təra,
Həgər xəlqe zb tə pbrsi, be,
—Kəwəkə gözələ, твп qornx кыјә nəfsa

çane xwəra.

Lawbko, mala xaje re şəwbti,
Çdnuja lawbke твпә tor bu, le şbmbti 
Əz dbkbm Һ.ӘГБШ peşije, çinare куге xwə

bbkyzan,
¥ e  bezbn: „dblkbtia wi bu, dble we şəwbti“-
Lawbko, -eija bblbndə, tə navinbm,
Əze dəst gərdəna zər wərinbm,
Həzar xwəji xydane твп dəre male bnn 
Əze kərba haz xwə пшып.



LAWLKO, GYLBM

Lawbko, gylnm, gyla heııi, 
Heşin dbkbm sər qyba xeni, 
Lawbke твп, pirəkə kəftari 
Sər xwə кыјә səwdeni

LAWLKO, ƏZ NƏBƏRFLM

Lawbko, əz nə bərfera, «qa bbgərbm,
Əze bbVbm qajmə, qajme rome dəre mala

bave tə bBbewBi’Mn-
Wərə rarnusanəke lb твп əvdala xwede kərəmkə' 
Əze rewimə, əze dabbhbrbm.
Bərf bari, -eija hlu кы,
Wərdək kətıjə gola, av şelu kir,
Par vi caxi kəwa gözəl ja nəfsa çane швп təne bu> 
Isal ko tı j e mer a zb твп kuvi кы.
Dəre mala mə məjdənə,
Həspe lawnke nmn jəki sty qəjtanə,
Lawbko, свка wərə, твп u tə kizan qəwl- 

qrare xwəji poşmanə.
Lawbko, dble твп baqcənge gyli—mbli,
Merga dəre male təv хәтвП,
Səlqe kətijə dər de mal u mblke dbnjae,
Əz zi kətmnə dərde xwə vi dbli.
Merga lawbke men п>капә>
Van rbbana kylilk danə,
Hərge pnrsa lawbke mbn dbkbn,
Sərhonaze pala bəmujanə*

Lawbko, merga dəre maleda,
Xortəki bəzbn zbravi naznk teda,
Xera xwəzbl lbzəki tənnşte runnştaraa,
MbDe koloze wi gnreda cokada.



Gəlije Qaqazmane k,tırə,
Wan lawaka furə-furə,
Hərgə daparsan sər kawranja Aepətur».

LAWLKO NƏ LL VLRBM

Lawako, nə la varam, nə Јв wemə,
Təvi t§vi, təjroke, təvi be mə,
Par vi caxi əz zana kotije mera bum,
Isal bərdalka xortəki cemə*
Lawko, re za dala nacə dala,
Agarək kətijə kəla məxine teda,
Daşəwatə baqce gyla-
Man sond xari.iə xen za xəlqe dələl,
Dəste kəsi nacə van paxala.

** *
Kavale gypde mə Dərəçə,
Le şin dakə kətə, lavlak, gihaı'e pənçə, 
Lawako, wərə ramusane man kərəmkə, 
Gələki du—dərmane çane təra qənçə*
Lawako, mala dagəri, nıalə wanə,
Dəre hesuje, kon xyjanə,
Wəki kəft sala sapik la çane lawake man, 
La wəlate xəriba bagərrə,
Yara ryhe man бјапә*

Lawako, dale man, stera bəri bənda, 
Qylbaqije kəwa gözəl dakətanə sər qylbaqije

hərdy zənda.
Вәгвда kəwa gözəl tarakana tərə,
Çotə kondre alfarəngi pekə,
Dəre derzinga mere xwə bagərə*
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LAWBKO SBVƏJƏ, SBVƏ fyAfƏ

LawBko, sbvəj'Ə) sbyə паүә,
Dəste твп zb gərdəna zər үәпаүә.
Lawbko, kavBİe gynde mə SBpnngə>
LawBke швп dBgərrə qəmə, qBrmə, һв ttVBngə, 
Wəki твп xaj' xydana şərm пәквга»
Əze roje həft çara һвсита sola İBtıgə-

LawBko, dərde dBİa əz danimə,
Ty be xəmi, əz bəngimə,
Wəki xaj—xydane xwə şərm пәквга,
Мвпе bB gota əz mərikə wəkilnəfsə be xajmə«
LawBke швп, səkBni sər qybaje,
Lb bedəre, teoı da baje,
LaiYBko, dBkBm, паквт,
Dəste dela гвпа tə, zb pesira tə dərnaje*

DBLE MBN
DBİe твп zərja, zərija zerinə,
Tə 1в səri donzdəh zerre mämudinə»
Də һвга dəve твп surəte kəwa gözəl kəvə»
Də һвга damesnike Qərse səre твп zekə> 
Male твп tolke xinə*

LAWBKE ƏRMƏNİ
LawBke әгтвпј xwəş mələwanL 
Şəve, roze 1в sər bəhrani,
Bəhrə kurəkə, kəjdə nəzani,
ZaİBm, həj zab.m -евга hBİaui.
LawBke ərməni, kyrəke BBtlisi,
Əz сепаквт kəjtan u kisi*
Вәгвпа lawBke ərməni bije dəve -eəman, 
Bagug dBhəzinit dəm һв 'hər dəman,
LawBke ərməni, хвгаһ кыј та1вке zəlaman*



Нәј zatam, һәј zatam,
Əzbm briqdar, ty сыпа dbitali.
Вәгвпа кугвке ərməni, ax, гвкааап твп oaudi.
Вәгвпа lawnke ərməni, ax, rntanan, твп candi.
Cumə zozana. zozanək xali 
.Hatamə гв zozana» zozanək xali,
Təjrək ta we bu, wərdək wi ali,
Həj zatam» zatam,

'Əznm brindar, ax, ty сып (tandli.

Cumə zozana zori,
Ax, zozan barkbri,
Ax, təjrək ta we bu, helun ceknri,
Həj zatam, zatam,
Əznm brindar, ty сыпа dunəli.

Got: Şamam Mkrticjan, 65 sali, z l  Dytaqejə, пвһа ta Jere- 
waneda dBminə.

NBTİsin H. (tandi u I. Maragulov.

LAWLKO, BƏZLNA TƏ

Lawnko, һәгвпа tə tarakana naya rəza, 
Мвпе kola, ay te nəza,
XwəzBİa твпә wi bə,
Zana wi rand bə, həspe wijə bəza.

DLLE MLN BAQƏ GYLE BİNƏ

Dnle твп baqə gyle binə,
Mərav dəstə baqə gyle baqe ^stlise dore

bakaşinə.
Lawako, gələki dble твп təda bəbu,
Wa wike твп u tə səbəbara nəminə, 
Naya həvale tə bu basə,



Eləke gədə рыИје XObise kəski xasə,. 
Lawbko, tə agbr bəri шбп dajə,
Isal, se salə, dbkbm, пакып, qə venəsə*
Lawbko, Xtlbise we bb çbopzə,
Lawbke mbiı palkona kart dblizə,
Malə durə, dbli zizə*
Dble твп, dble dikə,
Dik səkbüi sər kylikə 
Çavbke mbnra batijə
Dbve: „Lawbke tə lb X^bıse zəf. hun>kə“.-
Lawbko, Xtlbise we bb dy çija,
Ava Kyre navra kbşja,
Çavekə xere mbnra hatijə,
Mbne ysa bb bistijə>
Dbve: „Lawbke tə kətijə sər forma gyrçia14:

LAWBKO NjƏCƏ

Lawbko, nəcə əze bemo,
Səre ты 1 deşə, nola märe demo 
Lawbko, ty dbci, wəşa mbnə kemo.

LAWBKO SBVƏJƏ

Lawbko, sbvəjə, təv zərbqi, 
Sər, singe zər tbfeqi 
Zer lb anije bbrbqi-

LAWBKO, WƏLAX BƏK BB WƏLAT

Lawbko, wəlat bər bb wəlat,
Kəebke bezə lawbke tə hat,
Əze eäve -eəpe, məmbke .raste, bbkbmə peşkep.

xəlat*



NAVE GYNDE LAWBKE MBX

"Nave gynde law B ke твп Ç§nçuxasə*
Pəze law B ke твп dBknşə SBpi n o la  q a zə - -

■Gəlo ke mBzginikə xere ив твпга binə, 
LawBke tə hat xer u xwəşi sərft>nazə-
LawBko< əw ra n  u  əzm an an  gB rm ə-gB rm ə, 
LawBke твп səkB ni 1в s ə r  eäla toop>mə- .

Lawnke твп, dB male dBneda mal tənnkə, 
Həma dB bəznna xwəda баквшәкә-

. LAWKE mbn; ƏRƏBE DBRŞINƏ

Lawnke твп ərəbe dnkşinə»
•Qajiş təngəm pBşta wi deşinə,
Lawnko, gBstila xwə zer tekə nava təməzike

твпга bBşinə.

Bəznna lawBke твп znravə» dnkə bnşke,
Əze kəmbərəke bBstmnm, bndBinə pnşte< 
Çinare kyre xwə bnkyznn, паһе1вп,
Əz səbətəke runem 1в tənnşte.

LO, LO LAWKO

Lo, lo lawBko> -erja bnlnndə, tə паЫпвт,
Əze durəbine z b  ky binnm,
Gədə lawBke xwə wəlate xəriba ter bBbinBm.
Kaqəzəke bnşinə, əz һвхипвт»
Xəme dBİe xwə pe bnrəvinnnb 
Kyre şabə, kyre padnşabə»
Ty dBİa sər dBİe xwə u təra nabəbinnm.

KYR ŞLYANE PƏZE NERƏ
Kyr şByane pəze nerə,
.Bər bərstije ;gnrt qBİerə,



Əgər cuji wəlate xəriba, пвгат k,izan ksr.ça bBşoım 
Wanra xerə.

Kyr şbvane pəze xəsi,
Də ty ravə выпаге nədə dəste bəmu kəsi 
Əz ja təmə, wəkil nəfsi.
Əz xəribnm, nə ls> тыып,
Gyl -ei-eəka bər гвпегып,

Qənça ditsm, хвгаһа һыып.

LAW ŞVANƏ

Law şsvanə, ŞBvanə.
Law şnvane van mijanə. 
Mi bərdanə dor bəjaranə-, 
Qəj xatere van zərjanə.
Law şnvanə, şnvanə,
Law şnvane van bərxanə- 
Bərx bərdanə dor zanganə' 
Qəj xatnre van zərjanə.

Got: Məfıməde Rəşo, ав, gynde Qyndaxsaze, 1в sər nəbjs 
Aojbarane.

LAWLKO I^ƏCƏ €IJA

Lawfcko» nəcə -eija, 
€ijajə saran,
Pe gyla məkə,
Gylə zaran.
Jartia qiza məkə,
Qiz gynənə,
Jartia ивпе bi məkə, 
Znne bi sərobanə,
Jartia buke sale'bnkə,
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Ysa, cawa ne-eirvan. 
Töffl tala ҺбЫә, 
Hərə, dəws ynda bə.

KƏRİ PƏZ

Kəri pəze cəndə vajə.
Nerije navda wəkə gajə, 
LawBke mune töştia sabe xarjə, 
Farafina evare bərda majə.

TY SORGYLI

Ty sorgyli, əz pöni mə,
Dərde dala əz danimə,
Bave ftəft kyrra bi, kəft qiza bi, 
Aqrsongi əz həwi inə.

LAWLKO, TY ŞLVAftl

Lawako, ty şBvane кәге mijani,
Pəz bərdajə doşa Ələgəze dora -eijäne, 
Çavəke nəxere швпга hatijə,
Dave:—Buji maşoqe ивиа bijani.

MERGA LAWLKE MLN,
Merga lawBke man giha dölə,
Han dBdru, һвп danölə,
Ввга şərma xaje твп nibuja,
Mana qicka səre xwə halda bacuma balə,

XLLBISVANI
^albisvani, TBİbisvani,
Əze çavkBm şəki зәгја кв1е saphani,
Hərgi wəlati dur bu, xwəra nəkə bargBrani



LO ƏRƏZO

Lo Ərezo, həmi, həmi,
Əze 1в sər təra секып ceked gəmi, 
Te dBCİ, əz dwniıiBim 
Выа gyne ты1 stuje təyə 
B bzzəwbçİ, hiyja ты ! nəmini»

HƏSƏN QYRBAN,

—Həsən qyi’ban, -eja Dəma mə le dani 
—Ase rəbəne, kani nəma tə ze nə ani, 
—Kə-ee, nave tə Asejə,
Singe tə ınbzgəfta səre rejə-

Də ty wərə teda һвкә 
Dyrnkat, пвтега di, snbejə,
Həsən qyrban -еәте Murade ləmə-ləmə-
K,ələkvəno. bəxte təmə»
Ty Нәзвке твп dərbazki, nav äçəmə 
Əz kəfale həqe təmə,
Həsən qyrban, -eəms Murade pori haro, 
Cnrpije dore bunə dar o,
Xwəde de u bave твпга 
Xere bnkə, ahe qə nəhelə-
Cawa əz nədamə xorte 
Oardəh sali,
Zb bəreda dnle твп  te bəbu.

Got: Muşeoj Sargsjan, 37 sali.

HƏSƏN

Həsən, dile tə zb твп ma o,
Rabə əme һәгвп Xase çəm Rəzao,



Ki ky hal hal u male Həsanike твп pars кы, 
Dabe qələne Ase dyh mə dao.
Həsən, qyrban, ava Murade avi saro,
Dora qamişe bujə darə,
Ase dabe:—Həsən, wərə məcə peşî a zana

bije. nə ty јаго,
"Wərə hərə peşija bııka sale mina çənunge

nutimaro.
Əze deka həft kyra bam, stuke man zerra xaro, 
Həsən, qyi'ban, ava gəli 1әтә-1әшә,
Kewrişk banz da sər kələmə,
Ki ky hati Həsəne man pnrs kar,
Be „cujə otaxa zeran runaştijə, Ase la çəmə.“
Mərə Muş, Muş nəjaro,
Əze gyla bavaın, cekara həspe Həsəne zin

həvsar.
Əze dəste bazane xwə cekam za həspe Həsən

hərcar ndlo.
Əze xazema xwə cekam həspe Həsən hur-hur

bazmaro,
Həsəne man həspe sjar babə hərə nava həj- 

dara u çabran, babezan:
—Wi sjare hani, ca sjari ba pərgəlo.
Əze qiz bum sər xeni, ty kani nəma. man

av nani*
Ty çer nəma, man halnani,
Ty xort nəma, man nav danani.
Diarbəkəre Һәја vara,
Suna sor naqati sər kəvara,
Əgər dale tə manda majə,
Wərə bezə, „Ase, xuşke“
Ky əz zani bezam Həsən bara.

Həsən, qyrba mə ba evara ro cu əşe,
Bari bərf sər kone mala babe Həsən, gart

bu buz u xaşe.



Sing u məmbke Ase dbnertm spi dbkə 
Mina şorba bb şir tejna bər nəxwəşə.

Got: Sargis Hovsepjan, 45 sali. zb nəbja Aştarake, zb gynde- 
Maqdaje, nəxwəndi*

DƏ TY RAVƏ

Də ty ravə ты 1 bnrrəvinə,
Hərə db odeda xyrçəki zerr hblinə,
Db təwleda həspəki boz bbkşinə,
Bəsani mbn u təjə,
Həjani rvb тыһче.
Həre, gyle хапыпе,
Əze tə narəvinbm.
Çbnse Həsoke Sblivi 
Ky həjə çbnse zer u zivə,
Рахы ninə, xnrab nabə-
Həsəno, rəbəno»
Dərdək bb sər çane mbn pəjda bu, 
Dbben dərdəki wajd db dblan,
Mbne pbrsi bu zb şexan—məllan 
Zb doxtbran u həkiman,
Zb gotbne dbbezbnzb salbxe salbx danə,.
Dbbe ramusana Həsoke Sblvin 
Lb sər çane tə dərmanə.

KYLAYRƏŞO

Kylavrəşo, xwəzıda işəv baran bbhata,- 
Kəri dora mala buja,
Kylavrəşe mbn navda buja,
Singe mbn təra zozan buja« 
önija mbn təra məjdan buja,
Məmbke mbn təra dbkan buja.

362



AHMƏDO

Aİmədo, nave mbn Nure,
Bəzbna ты1 znravə notla 
Darə-dare ye blure.
Də һыа dja mbn, bave mbnva 

Хеге waje nəbinbn,
Waje ты 1 övdale cawa nəgbrtbn.
Nədane Atməde Şbvin,
Əze gbrtbmə, damə nəvije Т̂ әтоје 

Aqe bəjşte salı,
Məxmune bər təndure.
Abmədo, nave твп bb Nure,
Bəzbna mbn zbravə,
Dərək, dare ve blure*
Abmədo, һыа de u bave mbn.
Хеге waje qə nəbinbn,
Hale mbnda bblubinbn,
Cawa dəste mbn nəgbrtbn, nədanə 

Abməde Şbvin,
Mal çinare dbl bb xəme,
Wəxta mala mə çinare mala wan bu,
Dbl e mbn qbzbka xwəde həfi sali 

te da həbu,
Dəste mbn nəgbrtbn, pədanə Abməde Şbvin.
Danə nəvije Təmoje Aqe,
Kale bəfte sali,
Mere se zbna,
Işəv, şəva cara, dora mbnə,
Va kopəka, cawa bujə məxmune bər təndure
Got: Ə'gite Sbnço-

KYRXALO
Kyrxalo, kyrxalo!
Ty din mə bə, din, din məbə 
Əz qizxala təmə.



Jale bəznna xwədabe şnk u be şybənıə, 
Kyrxalo, Kyrxalo!
Mbrumo, aqtl sbVfcko u dəjndaro.
—Qizxale, qizxale!
Mdrume tə сб got,
Nav koma bnra u pnzmamaD,
Soze tə nəşkenand zn təra dngot bəle.
•Gəli hə val, hognrno!
-Sing u bəre qizxala шбп ysanə,
Notla «i-eək bərfe bələkjanə.
Got: Ismajle Qaso-

OSE
Ose, Murade ləmə-ləmə,
K,ewrişke banzda sər kələmə.
Duri mmı hərə,
Əz nə seva dəve təmə.
Ose, Murade, xwəş Muradə,
■Gə m e ave rabujə re 1б хпбп nadə> 
Kəwa gozəle ve snve xəjdijə. 
Mnnra xəbər nadə.

MLNE XƏWNƏK DIJƏ

Mnne xəwnək dijə dn xəwneda, 
Darnk beşin bujə həwlje bave təda: 
Ve dare с1Бпегып, bəlgə lenəj 
Veza bəlga çotə seve sorə lenə, 
Veza seva dnkane sədəfanə,
Yeze dskana sədəfa zine mozanjə, 
Veza zine mozani -eövkaninə,
Veza -edvkanja şnvərrejə,
Veza şnvərreda məjdanəkə fnrə lejə.



Veza məjdaııa farə
Çotə təjre sapi la sər səre dare dauijə.-
Əze cumə çəm k,əşişa>
КДеһ үәкы, xəwna твп dərnani.
Əze cumə çəm m əl) a.
Mastəf үәкаг, xəwna man dərnani,
Əze dalxəm zaYarim hatam,
Sər xanije kawa xwrəra ba byhyrina
Вүаге, wəxta -cara vexastane,
Dəri dadaue, kylək gartane,
Got:—Lawko, qyrban,
Xəma məkə, xəm хагаүап,
Qəlane bakşin dərd u kyle tə bələvan.
Əw xəwna ty davezi, əze ?arovəkam:
Əw dara bəwlija mala bave manda heşin bubu,.
Bəzana man bu.
Bəlge dare, gylije man bu,
Seva sor, məmke man bıı,
Dakana sədəfa, dəv u drane man bun,
Zine mozani, poze man bu.
Gövkani, eSve man bu,
Şavərre, byrije man bu,
Məjdana farə, ənja man möruma xwəde bu,
Hərdy təjre sapi sər səre dare danibnn,
Orta məha bahare u havine maraze man u tə bu.*»

Got: Şblçanje Telo, zb gynde Poşte, İr sər nəftja Aqbarane-

LE, LE ƏVINE 

Le, le ƏYİne,
Əze za Giadine hatamə Dere, 
Əze cumə паүа qiz u buke 
Aqan u aqələra,
Çarək dane fatalim паүа ele,
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XıO, lo, gyndo, hərce əvintja 
ƏvinaMəfso nədijə,
Выа şəvə-şəye pajize;
Rozə-roze bbhare;
Rune keləka Əvine Məfse,
Выа ze haldə aqbl u kəmale»
Mərifəte, na wələ, disa ze fərasəte.
Le, le Əvine, əze gyhar u bəni;
Kəsə nəma, bəxte man dbkəni,
Выа bave nıan kəsuke xer u waje' 

qə nəvinə,
Cawa nədamə xorte mal da gyndda»
Həft salada dble man te həbu,
Əz gartam, damə kyre K,ərime ve azdaje, 
Dərdo, — mərdo papax gəni.

•Got: Şbkrije Telo.

LE, LE XƏZALE

Le, le Xəzale, əze Xəzalbm,
Xəzəla -ejaje Ələgane,
Dəve man lb -eere,
Gyhe mnn gyhdarə,
Lange man banzdane.
Sing u bər xəlqe dəl al ysanə,
Mina barançe Uləxane,
Mina damse db ləgane,
Мәгһү xwəra qori bakə,
Bəre үе bbhare»
K,oti dəware mera rabə»
Kəri, garane xwə bərdane»
Le, le, Xəzale, əze Xəzalbm,
Xəzala -ejaje ha bb daram,

-Əze wərdəkam, wərdəka’ gola saram,
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Əzepar yi caxi dosta lawke kələş
cebum,

Sala isalin zı. pera koti dəware mera 
Əz dbdamə naya pənçe xwə,
Əz dbxwərbm.

Də јо, jo, jo, le, le Səjrane!
Əze xylame tə wi dəvi guli, gotbne»
Sing u bəre Səjrana məllə Musa ysanə,
Həsave bərfa Ələgəze jək şəvi, xal kətbne.
Də jo, jo, jo, Səjrane!
Мвпе sondbkə ysa sond xarijə ad u iman, 
fləta çotkari çote xwə gnrenədə,
Sər Sipane Xəlate zl xwəra nəkə merg u zəvi, 
Əz fərka -eəv bnıje Səjrana məllə Musa nadmn-
Də jo, jo, jo Səjrane!
Dnbe gynde handa gbmina dəf u zyrnanə, 
Səjrana məllə Musa nə tedanə,
<3o:—Кјјә dəvcijə?
Gto:—Manukə, kale doste bavajə*

Manuko, xwəki, bu xwəde ki,
Tyje comaxəki zedə 1в dəfexi,
Tyje Səjrana məllə Musa dəf u zyrne mal dərini*

Də jo, jo, jo Səjrane!
Səjrana məllə Musa ysanə,
Həsave ktbel, knbele mala zor fəmar pa-

Выа sərgovəndije xwə cargoşə bbhəzinə*
Вы’а çbmaöta govəude, bara runi bala xwə bbde, 
Sing u bəre Səjrana məllə Musa,
<j>am u qanate we təmam bbvinbn.

<3ot: ŞnKbrije Tjelo*

DƏ JO, JO

şaje mnli,
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Ве də јо, јо, јо Səjrane!
Səjrana məllə Musa xəjdijə,
Həft rozə mal dərnaje.
Səjrane, əze cunıə şəhəre Mambke zb Шатаје,
Mmıe t,bli pe-ei nədibu, sər t*>li peeije Səj-

rana məllə Musara,
Həsave шите, şəkbre ve şbmaje.

Got: Basoje Вәкы, zb gynde Bampe lb sər nəhja Aqbaranev 
nivxwəndi*

LE, LE ZƏRİ DOMAME

Le, le, zəri domame!
Lo, lo kyro, kylmalo ti nəzani,
Əze navnişane zəri domame 21, təralbezbin,. 
Kyro, kylmalo» hmıə zəri hənə;
Cəngewanə kyrə dəgrminə,
Hbnə zəri hənə ənijed wanə kəvərbn,
Pozi pizinə, dəvə, dranə dbkaninə,
Sin,g 11 bəre wana zozanə,
Həsabe zozanə» zozane Şərəvdine,
Mərbv 2b xwəra pəz kuvia le bb-eerinə. 
Kyro, kylmalo, dbve:
—Məmbke ve tərəse, tərəs bave,
We dyhva hatenə nav caruje» nav bazare»- 
Kyro, kylmalo, əze cıımə bazarkbm:
Məmbke ve tərəse tıezajə,
Surije mijanə,
Hezajə təwle mənəgia,
Hezajə həsped zina,
Dbve, məmbke ve tərəse, dbve arzanə,
Həl a nəbbhajə.
—Lo, lo kyro, kylmalo!
Əzi nölbəndbum,
Əze salbx u sulbxa dərkətbmə nava zərija-
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Kyro. kylmalo, runtşti bun,
Həsave mədəke rəşə Musuli bun»
Həsave əjare gəni bun,
Nəjnnke wanə ysa l’əş bun
Həsave kərdijed bostana pe mərre wəlgərini,
Ty wəki versəke le dur bujaji, tə dsgot:
-  Xwədejo, bura çara içarin zi, əz içar naya

dərkəvam,
Ввга se qasnde mere fələke ben sər rybe mnn.
Əze heza dərkətnm nava zərija,
Bina məmked van zərija,
Həsabe db seved çbuəte,
Həsabe guze Alçəwaze,
Həsabe petəke Rəwane,
Həsabe brbnçe Uləxane,
Xwədejo, bnra dəve твп bngizə тәтвке

ve tərəse,
Xwədejo, bura se qasade mere fələke bnşini

sər ryke твп.

Le, le zəri domame!
Evarə, zəri məşjanə beria mija,
Əze rabum, твпе edve bələk квШа,
Şe bBske şe gyrzed çenika sər anija kəvər-

da секы.
Мвпе blba xwə hblda,
Əze məşjanıə beria mija,
Həvale mə, çiuare mə pəze xwə dotnn,
Zəri məşjanə, dakətbnə nava kona
Əz u gədə lawbke xwə kətbiıə kef u Һәпәк

u laqardija.

Le, le, zəri domame!
Hərke koti, nyxsane mera рвге 1в tə кы,
Be „səre təda rəş bə, kondrə gran bun,
Tyje cubuji nava bazer, kondrə gran bun, 
Pönije zər kytan, katoşka şire твп gran bu,
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Qyl bu. гвшја, zənda zər ranəgBrt, 
Mrçan qətija, k,ət nava hur dəvija, 
Həta шы1 <;оркы, səre təda rəş 6ə, 
Roje ШБП cu ava“.

HƏWAR LL MBN

Həwar 1в ты 1 ve gazije.
Бвүе „Ввпја mala gBmina dəf u zyrnanə,
Мвпе rabu, xwə dabubər töva tirke.
Nəjnika xwə dabu sər conge,
Мвпе -eäve xwə квЫа,
Мвп uizanbu gədə law B k e твпе 
Pine k,ylfBke səre x w ə  gredajə.
K,ətijə bBn pəltnke.
K,oti, pisi mera, gorra твп, zendije xwə...
Kyştnna wi həjə, bərdana твп tynə,
KyştBna xwə dərbaz dnvə, bərdana твп

dərbaz navə.
•Cöv 1в bədəwija твп kətijə.

Əze cumə döwate,
Gədə lawBke твп döwatedanə»
Мви go:—Ввга əw dəwat səre хаје xwədä

rəşgBrin bə.
Əze hatamə, bemə male»
Xasija твп hatə peşija твп,
Go:— əy Һәјате təjə,
Dike drşa bang da,
NBmeza Məhməd bətal bu.
Nivro ky tejə?

Мвп go:—Pire, saYqBrr, kare tə твп nə kətijə, 
Dja твп dBgot, wəxta xasia tə caxe tərä bu... 
Wəki ty xasija твп nibujaji 
Мвпе ty rəzil u гвга kraji.



BARANƏEB BARI
Baranəke baı-j zb xwədeda,
Xeji ktşja dəye reda;
D» bnra jarikə məria həbə mal dn gyndda,
М әгбу ra m u sa n e  z e  b b stiııə  paşBİa d ed a .
Də wər, wərə xəzal wəfəv də wər, wƏiə!

dosta ты 1 wərə»
Jara mmı səksni bu dəre male, рвгг dyşBrmiş bu, 
Qole zera sər anja kəyər tiş-tiş bu;
Də wər wərə, xəzal wərə, də wər wərə dos

ta mmı wərə.
Xəzəl çane, dy zəringe taxa hane dan dnkytan: 
Jəkə poz хвгет bu» derə al bu, dni dəq bu,
Xwə danani,
Jenga dune çan, çəgəre твп pərratand,
Də wər, wərə xəzal wərə, də wər, wərə

dosta твп wərə.
H ə r e  x ə z ə le  ça n e , т в п е  go, zb gyle,
Zb sosnne, zb гвһапе,
Zb seve Artəmete,
Жәтке qiza, kizan wa һв binnn?
Də wər, wərə xəzal wərə, də wər wərə

dosta твп wərə.
■Do:—Wələ, zb gyle, zb зоввпеу zb гвһапе,
Жәтке q iza n ə  w a  һв Ыпвп,
Də wər wərə, Xəzal wərə, də 
'Wər, wərə dosta твп wərə.
Həre Xəzal çane!
Жәгву bnvə ejaki mina eijaje 
Axmaxane bBgərrinə,
IHəta snye kef u səwqe ze bnvinə,
Də wər, wərə Xəzal wərə,
Də wər, wərə, dosta твп wərə-
Жа wələ, тәгву carsukə, mina 
Carsua Rəwane lo bBgərrinə,
Kondoke mera, şnnədəre şəye
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Ве dəste xwə k> dəstaxə,' ,
Ze birəyinə-

Də wər, wərə, Xəzal wərə,
Də wər, wərə, dosta mnn wərə.

Got: Şəbabe Ozman, şagarte tex. ped. kyrmançav-;

WƏRƏ LO, LO,
Wərə lo, lo!
läəsəno, xwəzila male mə 1б kona buna.
Man kəwa gözəl dane pəze nivro,
Soz u qrar həvra dabun,
Hətani lawke m hi za wəlate xəriba vəgərrja bu,- 
K,aqəze mə kətnnə ave, navaşte mə ynda bun-
Wərə lo, lo, lo, lo!
Kyro, xwəzala male mə la -eja ha 1б «ja,
Olo, kyro, əze xaniki xwəra cekam la -eja

ha la -eijä,
Etimo, zere səre man zbfan,
Əze dəriki la bərxam za eareka u za məçidia#
Wərə, man za de u bave baxwəzə,
Hərke danə, xwə we danə,
Hərke nədanə, man barrəvinə- >
Malək, male gyndjanə,
Də wərə lo, lo, lo, lo!
Də wərə lo, lo, lo, lo.l

Got: Ə't,are Şəro: dərsdare gvnde Bozkose 1б sər nəhja 
Kotajke-

KüRA CAJE

K,ura саје, t.ape Qərse,
Kyla kor tekəvə dəwata ölije Bəse, 
Cawa şära man danə bər məqəse-



"Wəj malino, wəj gyndino!
Hune çije şora mtn dnveznn,
Bezba, !
Hun naveznn, əze dərde şbra xwə, һыпә

кәггып, һыпә geznm.
K,ura caje, nava Bota»
Мбп salnxe şəra xwə hnlda nava ela Mota, 
Dnbe şdra шбп daninə səre qiz u xorta.

<Gotbn: Çəlkoje Ozman u Ət,əme Ə'mo.

k,ura  c a je  t a p e  QƏRSE

!K,ura caje, tape Qərse,
:Kyle ty tekəvi däwata Sr.lije Bəse,
Işəv 2Б evarda шбп porrkyrre,
Xəwna xwə dijə
Qərtəle rişja şəra шбп avitsnə bər məqəse-
Lo, malino, şbra шбп baveD,
Dərde şəre mnn da nave.
K,qra caje, «əl u korta
Kyl tekəvə däwəta Snlije Bəse qiz u xorta.
Мбп rəbəne şära xwə stəndjə,
Danzdəh məzdia, dy kavnrra nava Mota,
Lo gyndino, hun dəj паквп
Guzanəke ҺбШбп porr u gylije шбп təvda

куггквп.
K̂ ura caje 1б bəjaı-a,
■GBİi-gaznne xəlqe d6cnn, ten 
Mina tirə, mära,
Əze nəkətnmə dərde şöre,
Xəlqe bezə, şəra xwə gnrtjə dajə 1б van jara, 
Lo gyndino, şbra твп baven,
Dərde şdre твп da nave.

Gofc H. İsa, 30 salı.



КДГОА CAJE ÇÖL U K.ORTA : ■

K,ura caje lo «əl u korta,
• Kavlia, kavlia lo «öl u korta,

Xwəde хыау bnkə dəwata Əlije Bəse wəj
lo qiz u xorta-

Рә wəj lo gyndo, wəj gyndino,
Хега dmıjalnke qə nadino
Сыпа boqdana dnknn, knnge əz u xəlqe

xərib çəm həv dino.
Wəj gyndino, şöra səı-e mnn baveznn,
Мбп mdruma xwəde şdra xwə кыгјә car

kavnrra, panzdə giska,
Lo walije Bota, waje, wajlo, wəj gyndino.

Got: Təjoje IWamo, ы> gynde Нәко İt sər nəhja JÇaline-

KURA CAJE DƏV ZLNARA
K,ura caje dəv zı»nara,
Gnlije Dilbəra mnntenmina tirə m&ra,
Əze Dilbəre bKrrəvintm, bavem nava ko

ma berivana.
Dilbər, xanije bave tə dy qatə,
Nə твп səbsrə, nə təbatə-

Got Gəvəza Aqo, З5 sali, zn gynde Foşte İn sər nəhjaı 
Aqbarane.

TƏ UÖVRƏŞE

Tə -edvrəşe, kanja knla 
Sise gyli, oı*ta тв1а,
Kələşo, lawko, wərə твп btrəvinə, 
Bavezə К,ог Musule, gynde hana. 
Mə axine kur dahişten»
Əme keləka həv rum>ştı>n, *
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Кәуы kəlja, dar gBhiştwı,
Təra, məra, təra, məra,
Şurgbreda qəmə bərra.
Də ty nəje dəre mala 
Bave тыЈга nəcə, nəje,
Nəzəra de u bave твп 
Хыауә bəzBna tərra*
K,ələşo, lawko, xwə nədə baİBnçija, 
ŞĞra rəş, herafcja,
K,ələşo, lawko, zorda wərə, əz tıəljam.
Kani hənə dy тв 1апә,
Səre kanja dn bərfanə 
Rəfe təjra zb təra renə.
Grot: Nəsifa Bəjro,

ƏZE RƏŞLM...

Əze rəşBm, һвһа паквт
Əze һәгвт, sər qəlaci xwə qəlakam,
QəİBne cil—bədəwa Ыпвт sər xwə гаквт.
Lawko, ty nə meri, nə çameri,
Ty nəşkenə ktüta zərə, zər тәтвка гвгга deri, 
Kalə bave твпә malə,
Твгва pirə гвпка dajka твп nəweri.
Kəri pəze sori xyrtə,
Taşkəstane kori gBrto,
Həki lawke твп nasdski, nas naki,
Jəki bəznn bBİBndə, qjmə qyto>
Bsşkoşke pesira tə si u jəkə,
Əze һвкәувте hur-hnr уәквт,
Kələs lawko, də ty wərə,
Мвпга bezə, св jəslıka dBİe tada həjə 
Əz təsıl паквт*
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ELE DINE

Ele dine Xnus xwəşə, Bingol bərda,
Təje cawa dBİe твп övdale xwəde кыјә gola xune, 
Bdra Wane, çi mnskane kyla u dər da.
Həjfa ты 1 naje we bəjfe,

Kəwa gözəl kətjə dəste ksndi ŞBrıdBki mera,
Nə te kyştnn, nə te bərdan.
Ele dine, Xnus xwəşə, dəşta Muşe,
Tə bəfflE-n bnlnnd, -e§v bələke, dnl xnsuşe,
Əze tərka -eöve bələk, deme gyli пакып,
Həta saləkə dnne sərwari war koze dare үе dərguşe.
Got: Rbzgo*

ƏMAN, Ə M AN

Əman, əman,
Xnuş xwəşə,
Muş 1б bərda,
Singe gəwra твп 
Hiva cardəh şə?i 
TJaç 1в sərda*
■Əman, əman,
К,уго, ty nə meri,
Ty nə çameri,
Ty wərə bBşkenə 
Кд>Ше zər тәтвкап 
Znrza dəri.
Куго, kutske mere твп 
Nə 1в malə,
K,a ty zb ki dntnrsi 
Zb ki nəweri.
Əraan, əman,
Xnus xwəşə,
Bərf şəpəjə,
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Wan xəzala kare xwə hBİani 
Məşand təmaşəjə.

\

Xwəde dərde dı.le твп 
Nədə gyre -ejan, gyr gynəjə.
Əman, əman»
Kyro, кв1ат>
Səd çar kBİam,
Bər dəre mala babe твп 
Borin çotək zəİBm,
Xwəzla твп bBzanja,
İÇi ив mir bu, kia һв xylam.
Əz taoıera, ty taqera 
Aqa məşjaı xylam pera,
Sərma bab u brake xwə nəbuja.
Мвпе çBhe xylame секвга 
•Sər aqera.
x>man, əman,
Xnus xwəşə 
Bərda sBnçi»
'Ze dəi'kət çotək kəvotke 
Sty narBuçi,
Xwəska wi merəki 
Pe xwə bBgərrə,
■Gdve xwə bBbinə,
K,efa dBİe xwə zəwbçi-

Əman, əman,
KavBİa gynde sər bənde»
Xwəda mala serin  
Səbəba xBrav һвкә»

• Sər mə wnnda квг
Rəwşa sər govənde*

Got: Manuk Harutunjan» 66 sali, nəxwəndi, пвһа 1в Aştarake 
da dBminə.
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XLNUS XWƏŞƏ

Xbtius xwəşə, Bingol bərda,
Əz masaji kyrtek sərda>
Təje dBİe твп кыјә pele xune, 

mBskəne kyludərda.
Ty xanı>mi, ty çaliBİi, ty çyhBİi,
Singe tə zozanə, səre тәтвка 

sorə твграптә,
Notla bBi-Bnçe Uləxane, tBrije

Uşəgane,
Na wələ, disa baq u baqce ve

Rəwane,
ŞirBnbuna nae хагвпе.

Got Ə'gite St>nço, Dərsdare gynde öşirəbate 1в 
nəhja Aştarake-

BƏZLNA TƏ ZBRAVƏ

Вәгвпа tə zBravə:
Darə—z b  dara ve Һвпаге,
HeşinkBrjə 1в Stəmbola weran bəı*

dBkane,
Мәтвке kawa твп узадвп 
Minani baq u baqce Hajastane, 

xyrme Irane»
ŞirBnbuna naje хагвпе.
Хапвте, bəznna tə znravə dara zb

dara seve
ŞinkBrjə Ələgəze həri zorin,
Ввга syrra SBve, bange evare,

һыа z b  xwəra le be*
Ввга ysa qrar bə, əz jəke Ыпвт 
Nave təji le bə-
SBvan u evara bara səbra dnle твп pe be-

sər
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LE, LE GƏWRE

Le. le Gəwre, dBİe твп 1б we ma»
Gyl, зобвп» гвһап, 1в ətəka -eije man»
X w əzB İa sa la  isalin т в п  bBzan buja  

K ,aw a k y b a r , e ə v e d  bələk» һ әгвп а  zB rav, d em ed  z&rav'
hivja k;e ma*

Le, le Gəwre!
Бв1е твп tavija bərfe. ye barane 
GBrtijə doşa Ələgəze, jeqim dnbarə 1в Aqbarane,
Əgər ty nave твп pws dBki,
Mala твпе doşa Ələgəze» neziki ye Sicane.
Кә-евк dBve:—Lo, lo, gərmə» gərmə,
Св tövinga bərfe, barane dajə 1в sər mə,
Gədə qyrba» əgər ty nave твп рвгв dBki,
Шауе твп teli Səjranə,
Le həma əze nave qəwme bave xwə təra пәуегвт*
Le, le Gəwre» tə 1в -ebva» brujan  u bB zanga,
Həşin квгјә Ələgəze zorin dəve zanga,
Əze dina əwə dndhme rəng u ruje kələş kawa твп tyninƏr 
Məmu dəste xəwe, van bərbanga.
Snbəjə, kawa твп çere xwə һвИа məşja aved kanjanə

sarə,
Sər -edye xwə şuştbu һв sabune,
Sabune doq—doqtrxane»
Surted sor sorkBr bu soran u gylava»
Xəlqe dəlali ysanə, mina qazan u wərdəkan,
Выа pəja bun dore -eəman u kanjan,
Bəra, bəre eyare bBfnrrBn, bəre xwə bndnn Ələgəza

w era n  si u td v e .

Got: Əsoje Çəwo, 4« sali» nəxwəndi, zb gynde Qylibəge 1в- 
sər nəhja Oktjabre.

i ■

XANLME

Хапвте, Xnus xwəşə Bingol bərda,
W ə r ə  y e  k y lm a le  d zm an  sa ji, k y r tn k  sə r d a ,
T ə dBİe т в п  к в гјә tə le  xune» т в з к ә п е  k y la n  u d ərd a .



Хаппша mnn kətijə dəste kotiki, şnndoje şərədi mera,
Nə te kyştnn, nə te bərdan.
Xannme, ty xannmi, ty çahnli, ty çinari.
Xannme, singe tə zozanə;
jSəre məmnka sorə, koke məmnka kokmrçanə,
Notla brnnçe ve Irane, na wəllə disa nola 
Kavlinga xas u baxce ve Rəwane,
Wərə çane, wərə Dilbər xannme.
Хапыпе. bəanna kələş kawa mnn darə-dara snpnngdare, 
Heşin dnkə Stəmbola kavnl bər dəre ve dnkane.
Də dnve nişan dnkə nola kylilke bnhare sorə gəvəz dnkə, 
Wərə çane, wərə Dilbər хапыпе.
Də dnve xannme, bəznna kələş kawa mnn,
Darə zn dara seve,
Heşin dnkə Ələgəzi zornn,
Выа syrra snbe xwəra le be,
Əze, kylmale, əze jəke binnm 
Nave təji le bə.
Də bara şəv dn nivəka dn şəve bə,
Səbra dnle mnn pera le be,
Xannme, ty xannmi, çahnli, ty çinari.
■Got: K,ərime Şəbab, 30 sali, an gynde Qylibəge.

KBNE -CIJA BBLBNDƏ

Knne eija bnlnndə, re dn bərda 
Tə eävrəşe bru sərra,
•Əze dncnm, ty dnla navinnm sər təra.
Knne, eija bnlnndə, tə navinnm,
Gyl, Sosnn, rnhan şınbunə nacnrpinnm,
Əze ty dnla sər dnle xwə u təra nahəbinnm.
Knne, cn zəvinga dəre məda,
Gənnm gnhişt, sor snmnl da,
Kəsəke ditijə mərnv dy, dnla xwəra bngnrə,
Jək bərə şəhərəki dur, jək bnminə dn gyndda.
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Квпе. xəma məkə, xəm хыаүвп,
Кә-евке gyla һвсвп, bnra sosnn dəwse гаүвш,.

Квпе, n əh atB n e, n ə  1в v e  cune,
Gravke wərə çəm mə rune.
Şəvəke niveşəve bBvə теүапе твп cile, твп

bədəwe.
Квпе, һәквпа kawa твп derəjə,
Derə zb derə ze zedəjə.
Də ty wərə ramusanəke твп kərəmkə 
Ахвг dəwrə befəjdəjə.
Квпе, ave məjnə 1в үап bira,
Məkə gyra xəbəre şexa, pira.

Got: Məsəne Ə'git, 14 sali, zb gynde Qylibəge 1в sər 
Oktjabre-

LA WI LO, Lü

Мвпе gədə lawBke xwəra stəndijə krasəki cnftə xase,, 
Кдүа kaojəze dy qədəke alə,
La wl lo, lo, la wi, lo, lo,
Lo wi le, le, lo wi le, le.
Əze dy qize ərəba һвИвт һәгвт peşije 
Əze 1в bər bBgərBm, 1в bər bBgsrim 
Bəlki һвМвтә Ыпвтә malə,
La wi lo, lo, la wi lo, lo,
Lo wi le, le. lo wi le. le-
Мвпе gədə lawBke xwəra stəndijə krasəki cnftə xase> 
Nav kaqəze dy qədəkə,
Əze bndnmə sər tərzije Аүгораје pesir u bədəne vəkə 
La wi lo. lo, la wi lo, lo.
Lo wi le. le, lo wi, le, le.
Əze dy qize ərəba һвШвт hərmə peşije,
Lb bər bBgnrim, 1в bər bBgərnm»
Bəlki 1в xwəkə,



La wi lo, lo» la wi lo, lo, 
Lo wi le, le, lo wi, le, le.

Got: Məməde Məməd-

ZƏWALE

Zəwale, ты 1 пвгап bu dBnja wajə 
Gədə, mə 1в hafa Şəmşarate,
Də ty ravə agLre kyle bəjta bave xwə xə,
Səre xwə garedə, təməzije bave ru herate.
Бвквт nBfBrike 1в tə һвквт,
Əze nBfBrike tə һвквга, bəlki mala bave tə ,

hərə bər mirafe.
Ja zərija nəvez,
Əze квпа xwəra bazarkBm mori, mrçau

həvxi nav ençıja,
Ksrasəki hati bBşinBm çəm qize kəka» тв1а,
Ввга nəxBŞ-nəmuşe Muşe gB şk i lekə.

Got: Həsoje IVİbsto, ав gynde Qylibəgluje 1в sər nəhja Ok- 
ftjabre.

HƏRE LO, LO

Həre lo, lo we roze şbİİ bu,
Pəze mala babe tə gynd bu,
Mija rəşə 1в kyle bu,
Bərxä tə zi həmeza tə bu,
Bae zorin lexBst bu,
BBşkoşka zəfla tə vəbu bu,
Çotək kəwa gözəl teda xyja bu.
Lb твп rabu, baki barane wa bB ləzə, 
Dani van bərrəza,
Həzar xwəzbİ 1b övdiu isana',
Sərke xwə dani raza paşBİa dB kala*
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Bəznna tə znravə,
2б taki rahana bəri male,
Cəve tə rəşə, mina qyİBnga u qazə, 
Tye wərə şe bnske bər məda dori

teli gazə,
Tə dnle твп əvdala xwəde 
Кбп dərdana ha zu ve kylan.
Got: Hovanes Poo]09jan.

HƏRE RLNDE

Həre rand, həre rund, həre rnnd, runda твп, 
Həre randa ш б п ә  əlmani 
Еб bəxte nmnda bu berivani.
Həre rand, həre rand, həre rand, randa mnn,
Law dazo ərəbəje
Kəs nabezə law gynəjə.
Həre rand, həre rand, həre rand, randa шбп.

ÇLBLRI
Çnbnri qyrban, əz dnhəram, ty dmnini,
Kon Һб kona tə bngərini,
De i,ynə ko bnmezini,
Fəhma xasu, fəhma kəran,
Qət fəm nakə, тап xəbəran,
Luri, luri, luri Çnbnrı.
Çnbnrije тпбп гБ evarda nay lnhef u doşəke

razajə,
Keləka xwə dajə, keləka xannm xatuna шбп 
Sər ruja əvdajə,
Luri, luri, luri, Çnbri.

Got: Tono, zn gynde Qoture*



NAZE

Naze, kylmale!
Wərə əm dəste həvdy bagaran, həran wəlate gyrçaı, 
Əme qasəke runen bər dare sança:
Əme bakəvan kef, kənək, laqardija.
Hərke de u bave Naza шбп pBi'sin,
Mori, marçane man raajannav hur dəvija.
XwədeY Ğjanə Naza твп ysanə,
Həsave bərdirəkə palə-pnlkarjə.
Savə, bərbanga bb save bu,
Şavan pəze xwə rakar,
Ку1аүапе xwə dani,
Pez кыә qirin,
Cama ysa bu zarina Naze man,
Xwə bər ba şbyİu daləzand:.

HA GYLE

Ha Gyle, nerinə, nerinə,
Nerije rəş nerinə-
Ha Gyle, neria xilə-xilə,
Sərgovəndi fəv Xəlilə.
Ha Gyle, nerije peşim filə,
Çan Gyle, nerije paşan filə.

Got: Ə'lije Ə'mər, 22 sali, za gypde T̂ alak. la sər nəkja 
T̂ aline.

KƏWE ÇANE 

Kəwe, çane!
Mala barkar, koc re kət,
Dina man xəmalijə rəxi de kət* 
Dale man şəwatijə, agar pe kət.
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Wərə, wərə, Kəwa твп wərə! ч
Tə 1в pnşte xwəş kəmbərə,
Sola bexə» məsa wərə.
Kəwe. çane!
Male шә daninə sər гвпегә,
Teda dBxıınə şarur u Һв1һв1 kəwi nerə,
Xwəde səbəbara qəbul nəkə,
Cawa dəste xəlqe teli dəlal gBrtnn danə

mal u merə.
Kəwe çane!
Gədə lawuke твп səkbni 1в sər bmbare,
Əze həjrana tBİi peeije sər çngare.
Kəwe çane!
Випвге xopan һв sBpnngə,
Мв1е gədə lawbke mnuda alik şurə jək tı-vmıgə-

Мвп koma bnran u рвгтатап nəxnsta şərmə,
Əze bncuma bərdy -eəva, gizma İBngə.

Gofc: Sbfuke Ə'vdo, 27sali, zb gynde^Bİik, 1в sər nəbja Xaline.

МБД DƏSTE XWƏ AVITJƏ K,ERI MLLA

Мвп dəste xwə avitijə keri тв1а 
Dəste твп kətijə baqe rəş gylija.
Sər munda xar bujə həsave 
So u pezəke -eəvkanija*
Мвп ramusa xala 1в bəri ruja,
Zb kərba sesbdu şestuşəs тоүвке pnşta твп deşija*
Wərə, dəste xwə dəste твпхә,
Əm һәгвп wəlatək, wəlate gyrça-

Mə pBşta xwə dajə dare seva»
Bəre mə kətijə dare SBnça,
Də bbla xwəde һвквга mraze mrazxaza,
Mraze твп, dina твп kawa gözəl» bəznna bblnnd
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N,avkela qəndil» eəve bələk, anija kəvər,
Deme gyli, dəşta Rəwana şəwnti 
Ввкаһга nav baqə—bostana»
Bostnnə, bostane van bnrnnça.
Le, le, dine, твд һај dine,
Əze nəxwəşam» nəxwəşe navi çija,
Səre твп deşə, kefa твп tyninə.

Got: Təfure K,ələş» zb gynde Mirəke, 1в sər nəhja Aqbarane.

DBNE GƏRJAM

Dnne gərjam, dbne t;əvda,
Мвпе diwane miran u Һаквтап» 
Xwəra nəgBrtijə aqbl» səwda, 
XwəzBİa mala di, xwədera»
Jəki çavəkə xere bbda твп, 
Xəlqe dəlal keləka твп runnşta, 
Мвпга ter xəbərda.

НӨЈ LO 

Həj lo lawnko!
Вәавпа xəlqe dəlal cawa кәзвтә, 
TJopə cite sari Moskov pe 1агвтә 
K,e ditijə, ke binajə,
ÖBİkətikə mərBv gyhe gyndada həbə, 
Мәгвү cole bBzəwəçə, gələ zylmə.

PORRSORE

Wəj Porrsore» wəj Porsore,
K,oma həval u bognra xwəda dore,
Əze dBinBrBm dərde edv bələke, derə qicbke,

derə sore.



LE, LE . . .  v

' Xe, le gəwre zəri məşjanə van Һвтатә, 
Pezgire xwə avitem sər тв1е çaria van xylma, 
-Əze dbkam xəlqe teli dəlal bnrrəvinam,
Bavem nava el u əşire, nava hər car male

van рвгтата.
Xe, le gəwre, dərde dale твп gələkə,
Təri, çani bər ba mrazi xwəde nəkə.

ZƏRİ DOMAME

Xe, le zəri domame!
.Evarə, wəxte kefan u hənəka,
Də ty «ыа gBİta vexə, твп u xwəra daı‘-

nə sər getəka.
Gava, kawa kybar SBve şəbəke radabə 
Sər -eäve xwə dBşo, -eöve xwə ləgləgi 
KfcldBdə, bsske xwə badadə, notla 
Qazəke baməşə nav wərdəka.

BBHARƏ

'Gəwre, kyrmale, һвһагә wəxte ve zozane, 
Paizə, косәге dagərjanə, bərane xwə bərdane, 
Əze xylame -eöve bələk, bəzana bBİsnd, deme 

gyli, aqnl u həmale ramisane.

XƏZALE

Мвпе xəzalək гаквгјә 
Хв bər твп bəzi,
K,ətijə peşja xəzala швп: 
-Çlıja u bani, dar n dərzi,
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Wəki səd u si sal әтвге təvə,
Səd u pençi sal §ты е твпуә,
Əze surəte sori xBrtə xali bndmə bər wi

dəvi, ty bBgəzi-,
Le, le xəzale,
Мвпе xəzalək, гакыјә,
Bər ты 1 rəvi,
Kətijə peşja xəzala твп: dəşt u zozan.

dar u dəvi,.
Wəke səd u si sal §ты е təvə.
Səd u pençi sal §твге твп və,
Əze surəte iBrti-xali nişan disa badmə bər

wi dəvi.
** *

QyİBnge Bərije te dBqirinə,
Səwta, qyİBnge mal xBrav 
Jəkə 6rdə. jək Ğzminə»
Əva qyİBnge mal XBrav,
Notla kyrre bave wan tyninə-

LE, LE GƏWRE

Le, le Gəwre dəve твп ävdali xwəde bəri devə, 
Xəlqe teli dəlal» -eöva dsqBrpinə, һвгија dadsxebə*-
Xwəde һвкә mraze, mraz xaza, . ; )
HadBr, gyhdere gynde mə һв təne.
Xwəde һвкә mraze, твгаг xaza,
Sər wari arkoze, wari dəlevə.

Got: Məçite Мато.

PA1Ə

Wəj paləjo, paləgBro.
Gərma nava гоие le zor квго,
Həke твп koma xaj-xydana şərm пәквга, 
Мвпе şöra səre xwə tara texBsta si cadaro.-



** *
’DBİe ты 1 kani, kaninga nava rəza,
Мвпе kola, nə kola, av te nəza-
Dble твп kani, kaninga dəre mala wəda, 
Мвпе palə bərdane, şagBrta vəda.
Hərge рыза qyti çnqare lawke твп djbku 
"We çeva beşmerte tusnzi qədifəda.

GYLƏK

'Həj lo lawnko!
Мвпе gylək xwəra dr, gyl-gyland,
'Мвпе surəkə bazari dore dtfi.teland,
iPar vi caxi əw sura bazari janga твп əv-

dala xwəde bu,
•Cawa qonçnke, bBzije dare агко1вке təudure, 
'Kyrtə bərgira xwə teda dntəwland.

HƏJ LO

Həj lo lawBko,
‘LawBke твп şBvane van mijanəj 
'Вәгвпа lawBke твп gyla nav CBrpijanə,
Hərke рвгва gədə lawke твп dnki,
: Lawke твп zb mala Qyrşute Mamo Həm^əjanə*

MALE МӨ!

Male mə daninə dəve reda,
Мвпе kawa gözəl dibu mala, 
Mala piger nava şeda.
Əz märume dBknm һәгвтә dnzija 

кв!е ■ ебте rəşbələk, 
K,awa gözəl твпга got bu:

m



—Kyrrcb gədə, dııri твп hərə 
Hərə gyla, sosBna, гвһапа» , ■■ ;
Багвка, техвка, koka qərəfile, •;
Koka mejmune təvdə, dəste xwə mədə. ;
Surəte qiza vi. tərəsi awqa sar bu,
Qiza vi tərəsi əz həlandbm,
Kawbuna əz pBzandBm.
Malino» gyndino!
Кәуы, куевк le barino,
Wə kəDge əz u kawa gözəl çəm həv diııoı.

Got u nBvisi Ə'gite Əjlaz»

LE, LL, MLNE

Le İb твпе» le 1в твпе»
Dine evai’ə, zəri məşjap ave,
Cilanə, bədəwa xwə da peşije»
Qəmərə şərmokə bunə 
Qare həvale xwə danə orte,
K,izanə mrdarə» gəndə» gəmar bu,
Wana xwə da parra.
Le 1в твпе, le 1в твпе.
Вәгвпа твп zBravə, гвһапа tərrə,
Surəte т в т  WBsa sori grovərrə, həsave- 

hiva cardə şəvə.
' Sing u bəre твп WBsanBn,

Həsave təxt u taç,
Le 1в твпе, le 1в твп*

Got: Basoje Вәк,ы, zb nəhja Aqbarane, zb gynde Pampev 
Baso nivxwəndijə, blurvanə»'һәјә 30 sair.
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GYLE MÖRUME

Gyle m§rume, əze gyİBm, gyla ve qəfnje 
Hayinə, xəlnqe gyle xwə cnninə,
Gyla твп mərume xwəde majə səre -ejange bBİnnd be-

lani zornn bər syrr u sərmaje.
Zb «ika «bya квгквгвпа nə pak dəste твп nagize# 
Əman naje, gBdi naje. • ’
Gyle mərume, havinə> həjame dBİuk u däse,
Sterke bzmana һв həvra kətBnə kine u b§Se,
Dəste dBİe rəzil, əze bumə Məçrum»
K,ətBmə kef u rəqəsə. .. ч
Gyle m§rume. ba te,
Bange evare le dBxə dBwəşinə kylilke dari çinara,
—Sefilo, bnvə mevane mala bave твп mərume,
Tekəvə naya sing u bəre твп Ğydale,
Sing u bəre твп kylilk danə,
Mina kylilke гәх helune,
K,awi, gözəl dəvi znnara.

Gofc Təjoje Mamo.

i >ı*wi£ *

KƏ€LKE

Кә-евке* əze nave tə пвгапвт,
Тәга dnvem teli Snpbane,
Ta mori mrçana zər kytane,
Əze cum pəj bəkime loqma, рвгза du-dərmana һвквт.
Go: —Du-dər man e dnle tə xaləke rəş bəre rəjanə.
Gəlo, kylmalo, wə zozane mə «erandun,
Mi qələw bun, xambərdira dawe xwə gəran dnn,
Xəmije bndnnə кә-евке gynde xwəda,
€öve xwə knldanə, bnske xwə bərdanə, xorte mə həlandnnə-
Кә-евке qyrban, reja Sinəka weran, твп bu dy re,
Gədə qyrba. qaişa хәтв1е bave alije syreı 
Hərci eş azara gədə lawnke твп sala isalin həjə,
Выа duri bay, bra, xwəji xvdana be səre твп porrkyrre.



Gədə qyrba, gədə lawBke твп razajə xəw ranavə, 
Ввга ela твп qBrnke qizan u bukava təv qyrba bə.
Əzedukum ramusane gədə lawBke xwə kərəm квт, 
j^zansm xəbəra ke tole nəşuştijə 
Ramusane твп qarraka xwəde qail na və.
Gədə lawnke твп razajə 1в bəlajə
Əze moruma xwəde dBkBm, паквт dersze gynde məda

səbra ты 1 naje,
Əze Авквт ramusane gədə lawnke xwə kərəm кып 
Dnve kyre zBnabijə, itbara твп pe naje.

Got: Goaee Usbv.

ZƏLFANI

Zəlfani, zəlfani,
Lawnko. ti nəzani,
Gnlije sar məvezə,
Wəllə ty mevani- 
Zəlfani, zəlfani/
Zəlfe твп zerinnn,
Lb bər lawnke твп dani, 
'Çslije laW Bke твп хазвп, 
Мвп zəifə zər naui,
Caxe «ävnke твп pe kət, 
Surəte твп cnqai rəng da, 
Бв1вке твп CBqaji şa bu, 
Şəwq cu xan u mani.
Zəlfani, zəlfani,
Хагвпа xas hyrmani, 
Kaknla rəş guzani,
Zere 1в sər brujani*
Əzi brindarBm,
Məlhəma dBİani,
Zərije mə we tenə, 
Kyrtske Şame lenə,«



Məmbke mı>n derane, 
Əw pənçe rozenə 
Lawbko, pe şa bbbə, 
Нәја pewbr hbltenə.

XƏZ ALEM, XƏZAL

Xəzalbm xəzala -eijae Əmane.
Həvale тых cunə, əze bəristane аогвп ina-

mə təue.
Həgər рыза ne-eirvane wəlate mə zb mbndbki: 
Neeirvane wəlate mə əi'əbbn,
Həspe wanə ərəbbstaninə,
Gyh kewrişkijƏ) delqamcinə,
Sbme wanə Sbmkodinə,
Sty zbravə, nav täzinə.
Səre wanə bb kəfinə.
Sərke wanə гыпаптә.
Hər çare niv hoqə ttnna Muşe rəş hbltinə» 
Wəxte ky lb drəbbstana s.jar dbbbn.
Toz U1 xybare lb həv tinbn.

Got: Gogee Usbv.

HƏJ LE, LE'

Həj le, le, həj le, le Merdinə, *wəş Merdiııə, 
€əvə rəşə—qajtaninə,
Surətə sorə dəgbrminə,
Xen zi ve dərbe, dərbəkə dbne məmke tə dinə.

Kyro, kylmalo, bebəxti tə hato,
Tə kəDge məmke mnn dinə,
—Te bira tə wəxta pəze bave tə lb berije bu, 
Dəste təda gopale zivin bu,
Lbnge təda çotə kondəle ferbngi bu.



Wəxta minga kyrə qər berije rəvi bu,
Xəlqe dəlal bəra bəzi,bu;
Hı>nge si u se bbşkoke çvte zər,
Zər тәтвка  vəbubun*
Мвпе hnnge məmke tə di bun<
—Həj lo, kyro, işəv şəvə, şəve bu şblibu,
Gyhra qran avə bəri bə,
Qasəke wərə nava твп bu çi bə.
Zənda твиә mori mbrçan,
Həta sbbe təra bər seribə,
Zər тәтвке  твде təra emişe şəv beri bə
—Həre kylmale, əz zi dbzanbm 
Zənda шоп' murçan bər seri bə,
Zər тәтвке tə твпга şəv beri bə.
Kalbke we male bave tə 
Şəve bəja ssbe xawa wi tyninə,
We твп təba çəm həvdy һвЫдә,
Wəlate xəribda əz tənemə,
Qacaxe mala bave tə gələkbn.
We твп һвкугвп, bavenə bbndaruke qiz u buke 
Ela kikan u Mbian*
We doxe təşja ÇBnjaze твп һвПпвп,
We bezBn г§тә nə gora tə kyşti bə*

Göt Хәтые Usbv, zb nəbja T̂ aline.

ZƏRİ DOMAME

Zəri domame, işəv şəvə şəv şbİİ bu,
: Pəze mala bave zəri domama твп ddna bu, 

Minga kyrrə qər rəvi bu.
Zəri domama твп jəkə квпә glovərrə,
Minga qər bərra bəzi bu 
l^Bİite zər тәтвка fbrbngi bu,
DBfBri bu.



Мы1 go:—Zəri domame>
Мы1е zər məmake tə dinə, .

Go:—Kyrro, kylmalo, şəde tə kinə?
Мбп go:—Şbde man nə mərikə, nə dydynə»

Şdde man şəş nərinə;
Dy şavanan, dy gavanan,
Dydy һајһај ba bərxvanan,,

Go:—Bösa nav nişane məmake шбп canə, ca ninan?
Мбп go: — „Navnişane məmake tə canə, сб ninnn“,

Mina trije Rəwane, seve Xarzane, hyrmije > 
Ordubate, səre xvanə soram bane wan sapinə.
Əze gava dane bər dəre bave təra cumə,
Se muje sapı səre cəna шБпга rabunə,
Tə tare əzi kalam, wələ nə kalam, balə nə kalam,

Got: Тәјоје Marrıo*

HƏJ WAJE 

Həj waje, həj waje,
Salək həjə donzdəh məhə rukare ve danjaje, 
Kyla Mamaila Xydeda, zənda zər, bazane zera, 
jHəta roza тыБпе dale тыг dərnaje.

HƏRCJ GAVA

Hərci gava əz domama xwə barəvinam,
Za man məkan tyçar gazan u lomanan.

4 Əre domame, mane səre zər məmake tə dinə,
—Həjlo dərəwcino, tə kange səre zər məmake

man dinə?
Gava şali u şəpəli bu, ty la paş kone ärəbi buji, 
Mija kyə qər rəvi bu, ty la du kətbuji,
Başkoşke tə qətja bu,
Səre zər məmake tə pera xyja bu:
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Səri sorbu, bbni spibu»
Fənani bərfa jəkşəvi bu»
Lb -eijae zozane Ələdaqe dbbari bu,
Мвп иһ xwəra lb §rde dibu-
Zəri domame, wəllə naje,
Mali bave zəri domama тых barkubnə,
Əz lb du kətbura:
Gaje wani rəşbn,
Go'lbke wani 6ni bə?bn,
Çije ware wani stbri bə»
Kəvcije wani gyhmäsi bə,
Balgije wani poste zb zuzi bə,
Cawa nəhiştbn, əz zəri domama xwə 
Jək mrazbbn.
Zəri domame, wəllə naje,
Zəri domame, bbllə naje,
Domame, əze cumə bazarəki»
Mə di təlaləki nava carsuje dbgərrə»
Kbrasəki lb mblanə-
Tjəlalo, ty xwəki, bb xwədeki,
Bbhaje krase tə bb cənd u cəndanə?
G o:—Kyro, kyro» bbhaje krase mbn arza-

nə wə arzanə»
Bb ilxijed db həspanə»
Bb surijed db mijanə,
Bb ga u gameşe kotananə,
Bb kodək şire db təjranə»
Be lajqi gəwra tə ninə,
Lajqi pire db zəminə.

Got: Kirakos Mkrtcjan, 58 sali, zb gynde Talina zerbn lb sər 
•nəhja rÇaline-

Nbvisin И. Çbndi u I. Maragulov*
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LE ÇäNE ü

Le çane, le çane!
Pəze K,ələş -eeria 1б Ələdaoje 1б ve keşe, 
Sqsbh, sbiubui avitenə peşe, -
Xəlqe kawi kybar lb dəre male dyşbrmiş bu». 
Şe, şe bbske weja şe bu,
Sər hbnare surətda tiş bb tiş bun,
Le Çane, le çane.

DLLE MLN

Dble mt>n kaninga navi rəza,
Əjşe runbşt, Çbnışit vədə, vənəda av tə nəza-

LE, LE QIZE

Le, le qize, malxarave,
Əze təjrnm, təjre sbpimə»
Iro se rozə, əze nava rəfe xwə fi>rı mə.
Də dy wərə ramusanake ve navroze шбп

mdrurne xwəde də,- 
Le həma əze bəxte təı-a zəwbçimə.

, Lo, lo gədə!
Bəzbna tə zbravə, zb dble mbnra dar ə zb

dara bije
Əze bona tə wi dəngi k;blame təji şirbü 
Əze daw dəlnnge xwə ҺбЫып bemə sər hewije

ELE GYLE

Ele Gyle, cumə Xamure nav ddwate, 
Aoıcika dəlal sər govənde dble шбп kəte. 
Go'.—Aqcik, sirun vnrda wərə,
Go: — Duri шбп hərə» duri шбп hərə.



Ele Gyle, bBİa mə nəhata syra sı>be van bedəra,
Выа lenəxBsta akuşke van pənçəran,
Мвд ty dt.1 nədanə sər dule xwə u təra.
Got: Moskove Mbfıar, nəxwəndi, zb gynde Kələşbəge 1в sər 

иөһја Xaline-

MLNE XƏZALƏK RAKLR

Мвпе xəzalək гакы baqe dəlmə ve Rəwane,
Xəzala твп rabu, rəvi, kome nəjara täzi, tule xwə bərdane*
Мвпе saİBX, suİBxe xəzala xwə һвШајә nava dəşta Şurəgəle, 
Na wəllə disa kamaxa Aqmbaxane.

ƏZ BƏNGIMƏ

' Əz bəngimə, əz bəngimə,
Sevka sorə xəlatimə,
Sər doşəke, bsn orqane runBşti mə,
Sər kyrxale xwə bəngimə,
Sər namuse runBştinrə.

Gor: Çbmoje Ə'çəm, zb gynde İÇələşbəge 1в sər nəh]-a Ta-
ine-

NBvisin: I. Maragulov u И. ÇBndi.

ƏZE BƏNGİMƏ

Əze bəngimə,
Sevəkə sorə xəlatimə,
Əze se çara təv rəvi mə, 
Şəv hatBmə, ro barimə,
Qul u bənia əz nədimə,
Sər kyı-rxale xwə bəngimə.
Əma, nəma, əma, nəmş., 
Кәевке dine!



Əze səre xwə nadmnə 
Sər orqan doşəke mala Nəvo,
Əze səre xwə bbdnmə sər doşəka 

mala Hamo.

ƏZ NƏXWƏŞLM

Əz nəxwəşam;
Ta dBgbrnm.
Roz гв roza хыаМыып.

XAN1JE BAVE DILBƏRE

Xanije bave Dilbəra твп dy qatə,
Ele Dilbər, xwəde хыаү bakə.
Nə şəva твп şəvə, nə roza твп rozə, 
Xwəznla əze bbbjama təjrəki atməçə, 
Şəvək. şəve paiza bahatama 1в ba tə.
Ərot n DBVİsi Ə'gite Əjlaz.

LB MLN RABU BAJE VAN BEDƏRA

Lb твп rabu baje van bedəra»
LexBSt səre bəft aqələra u bəgləra, 
Kanije gynde mə bn kaninə,
Hər kanik dy edvinə,
Xyl bn xyle zərja твп knşja bər kanije; 
Dəstək çerrə, ,jək masinə.
Sər reka kani mbnəginə.
Xorte gynde mə nu lawinə,
Əw taqbure əçəminə.
Lo, lo Jäəso. əz gyndi mə,
Əz kəvodka sər xanimə,
Sər heline runastimə*



QƏNBƏRƏ

Qəntərə, xwəş qəntərə,
Nə çole db mi јапә 
Nə db rəvoke db həspanə 
Nə db kbşt u febşte db kəwanə,. 
Heşin dbkə merg u cimanə. 
Dərmane ta u bawianə,
K,e bbkbrrə, arzanə,
Ke пәкыгә, kori poşmanə.

KAVLLE GYNDE MƏ

Kavble gynde mə bb zbnarə, 
Kəwa gözəl zarə-zarƏ)
Həjfa mbn te lb we həjfe,
Qiz əsmərə, meri kalə.
Sbvəjə, syrra sarə,
Kəwa gözəl dəre male zarə-zarə,. 
Həjfa mbn te lb we həı'fe 
Eyarda radbze bər mere kalə.
Мыш xəwDbk dijə qemişnakbm 

bezbmə gyhda, 
Dənge hərə kar u bare styda..

GƏLİ ВБ GƏLİ

Gəli lb bər gəli,
Sbl)əjə< dblda kyl dbkəli,
Xwəzi əze k'ofik buma 
Lb bər зәге Gyle buma.
Le, le, le. le, le, le,
Həjrane, mə mal barkbr lb zb waram 
Hestbred mə çdşbn, nagbrbn ty baran*



Le, le, le, le, le. le,
Həjran, xialəta dja bave т и  əz kə-eakam,
Nağaram ty jaran.
Həjran mə mal barksr za Dəhuke,
Xwbzİ əze зозвпәк buma 1в Gəwruke,
Dəma гвпвке kocər ben bBnda bagərran,
Hərək takək haçanan, le dabBn bər kofika bəsnıke*
Həjrano, bəsə tə kar,
Kəsək 1в man, tə nəma
İsal həft salə, əz hivja tə mam.
Də həj le, le, həj Je. le,
ЛУәј le. le, le bəjrane,
Tə zar e bəjrane,

Got: Şəmam Mkrticjan.
Navisin: I. Maragulov u Ы. Çandi, da wəxte ekspedisia 

1932 Sale, јa ky cubu 1в nəbja T̂ aline ba sərkaria prof, K* M. 
Ohançanjan-

BLLBBL

Balbal, səd çari balbal,
Çarəki tybəkaramə, soud xaramə,
Ty çara, ty çara danəjnam baq u baqcange

be gyl*
Dyöa dakam zb rəbe zorau, xwəde tala,
Bəlki твп hasBİ nəkə zəwçanga be dal.
€ija ko dabem, -eijake man,
Ba kakal u kynçə
Zeda fari çot kəwe sor narançə*
Həzar bəft xwəzi la wi ävdi, la wi isani.
Ba -ебүе xwə dabinə, kefa dalke xwə dazəwçə.
Aj BalbaB wəj balbal!
Əze cumə Dersama zoran.
Həta zavarim Dersama zeran,
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Mtn di qizəkə biz bi Ыһ e6vi kili,
Pəze mala bave xwə hurtk-hurtk da beri* 
Həre кәее, kylmale, kylmali, bay dine.
Тује əzəpi jan bi meri,
Qələm jan bərdeli?
Got:—Həre kyro, kyrmalo!
Əze də əzəptm. nə b i meram,
Nə qəltnim, nə bərdeltm,
Əze par vi caxi qiz bum dər mali babeda.
Isal kəthm ta u tel a,
Dərguşe xwə dthəzintm-
Aj bil bil, aj bilbil!
Həre kəee, kylmale»
Mine məmtke tə di bu,
Səd u bist çara dibu- 
—Həre- kyro, kyrmalo»
Kyri mali, mali bayi dino!
Tə məmike min di bu»
Bt ci roz, ct nişani bu?
— Kə-etke, dine, roz bt mtn u tə bt şili bu, 
Baje zertn İt sərda bu,
Xəfla bişkoşka tə vəbubu,
Çote zərməmtke tə İt binda xyiani bu.

Nə bt qəntəre dt dəvə bu,
Nə bt surine mija bu,
Nə b t garane dəwara bu,
Nə bt rəve dt həspa bu,
Nə bt dtmse Haran Merdi bu,
Nə bt seve Xəlata bu,
Nə bt kaktle dt guza bu-

—Həre kyro, kyrmal dino!
Məmtke mtn həjə nə b t we nişanijə,
Məmtke mtn həjə kylilke dt kemjanə,
Heşin dtkə, merg u cimanə,
Dərmane ta u di bawinə,



Kia һвкыгә bb ərzanə,
K,ia пәкыгә, kori poşmanə. ,,,).Л.
Aj bblbbl. səd çar bblbbl!
Səre səbəbanə bblbbL 
Əwe ky rabujə səre шбп,
Ranəbə səre gyre db eijanə.

Got: Genço Grigorjan, 40 sali, zb alije Sasune zb gyndeBer- 
de: nəxwəndi, ntha lb nəbja Aştarake, gynde Qərəçəlareda dbminə*

DƏLAL

Dəlal, dəlal, dəlal!
Alije zori mə bb darə,
Alije zeri mə bb darə.
Вбтып xylame babe Məbməd öli 
Javaş-javaş, hedi-hedi, hbndbk-kbndbk, 
Uşik-uşik hati xarə.
Sahake Nerso dbbe:
Вб inçiled mala məda.
Ky əz dbzanbm zb hərcar buke твпјәкәјагә: 
Jan Şuşanə, jan öjşanə, jan

Əjnejə, jan Zəroka kofi xarə*
Zaro dbbe:- В бсбш quce Diarbəkbr',
Tasa səre xwə zb babe Fərmora

секып çotək ndlə.
Xbzeraa poze xwə zera һвкып hur bbzmarə, 
Cblucar kəzije xwəji rəş ärəbi—gəm həvsarə-
Dəlal, bəjran, dəlala dble ты 1 sjarə 1б çdnujeı 
Hedi> hedi, javaş-javaş, uşik-uşik məşija

dəşta Bbşerije.

HATI K AYRANI BLŞERIJE

Hati kavrani Bbşerije,
Kone rəşə bb kocərije,
Ani danı sər merg u kanije.
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Xatun Zəjno gol 
—Qərəwaşe, səri sər kyre,
Xwəbaxmlinə, gavək həran sər kanije.
Dəngbez hati sər kanije,
Daben „Xorte Başerije ba c>jne“*
Xorte Başerije dabe:
—Xatun Zəjne, əz nəxwəşam,
Şara Başer ky zani rişj badam,
Xorte Başerije, əz nəxwəşam,
Xa dağaram,
Roz ba roza xarabtaram
Be kal bumə,
Nakaram qytinga bər paşta tə halgaram,
Cawa bam, cawa nəbam,
Minani dəzgartinga çane tə cetram.

Xorte Başerije dabe:
—Mə la wi bani,
Tə la wi bani
Nava man u tə zi şət u kani,
Əz kəlijam, ty nazani.
Dəlal, lawako, dino!
Merdin başəwatə ba pəlaxə.
Alik tacrçə, јәк otaxə,
•Cdve xorte Başerije lejə 
Ky jşəv xatun Zəjno barəvinə*
Xatun Zəjno dabe:
—Xorte Başerije, Merdin başəwətə mə ba çəhjə. 
Sjare mala babe man gələk həjə»
Əw gali, gotan za tə u kəft babe tə zedəjə.

Go: Genço Grigorjatı

MƏMIJANE

Məmijane, Məmijan'e, Məmo, 
Si kəti dor «əmo,
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Üyl k,əti ela Məmo»
Hazara jək ze nəma.

İr

Məmijane» Məmijane» Məmo,
Əz hatam tə bbbinBm,
Nbşane tə datinmn,
Məmijane, Məmijane, Мәшо-

Gofc Hovhanes Avetisjan, Zв gynde Qoture 1в sər nəbja 
tarake.

RENGA ŞOŞE

Renga şoşe we ürkütə,
Renga şoşe we ktrkutə,
Kələş lawnke mnn, jəki bəzmı znravə şalvar

SUtƏ'
Kələş lawako!
Wəki şərma xaj xydana nəbuja»
Мвпе bbda təşia Muşe, kylia sapi bada du tə.

DƏ JÄR

Də jar wərə» də jar wərə,
Də jar wərə, əz xəribrn,
Əz xəriba nə 1в тыыпј 
QəDça xwəstam, хыаһа һыып.

QAZE

Qaze gotə ve wərdəke, go:
—Əme dajnbn, mergə, merge Təndurəke, 
Məft sal бты е kotiıe теге təvə,
Əze səre xwə dajnnmə Rbbina «ävbəl'öke.



Bəzbna xəlqe dəlal кыткә,
Nola tarbhana bb gypbkə,
Lawbko, sari dble mbn u təjə,
Выа gyndi, çinar k,ina гвкһә.
Mala xəlqe. dəlal, mala dərə,
Sing ıi bəre kəwa gözəl nola zozane, 
Ələgəze, kanija äsilsərə-
Həft sal §ты е kotije mere təyə,
Əze kyştbn, kyştbna xwə bbdbmə sərə.
Lawbko. dərde bəzbna tə wərdəke,
Le dbxə syrra sabe, baje ye şəbəke,
Kəwa gözəl dana kotije mera, nola gameşe

bbzbrkbri,
Meş u moz rahelbne, xwə bave hərije, cd-

mure, gərrinəke*

TƏ ƏZ XWƏSTBM

Tə əz xwəstbm, nərəyandbm,
Tə əz кы тә  dəzmaləke zənde dəste xwə

alandnm
Naya hər car male gynde məda «bkandbm.

BBRA MLRÄZI BL DLLBƏ

Выа mbrazi bb dbl bə,
Выа ture parse mblbə,
Уы nin bə, lb wəlate dur bə, 
Выа bbne tur zi qyl bə*

IDRE BAOl ü  BOSTAN 

Idnre baq u bostan,
K,ərmanəke kawa xwəra gbredbm dəste hosta,



İtawe» kyre ape tə bebəstə»
Wərə əze tə ҺбггәуЈпып bavem navbəsBnija

mala dosta.
Мвге we 1в feze,
K^əşiş, məllə kətBnə reze,
Dəste kawa твп gBrtnnə danə 
Aojange ve kareze.

WƏJ ÇAN 

Wəj çan, wəj çan»
Əze hərmə dəşta Farsine 1в wan gynda»
Cawa kawa твп xwə dbxəmBİinə gyl WBnda,
Wəj çan, wəj çan.
Məgbri, məgari» şəmame,
Waxi məgBi’i.
Məlurinə,

Got: Ruben Galstjan, ив gynde Avane 1в sər nəbja Aştarake*

LE QIZ E

Le qize. ruşəşe, pönija dize,. 
Кдпе qəwle paize,
Mere tə cu Vizame,
K,əfile mere təmə,
Dəxala sər singe təmə,
Şəv dy гои ba təmə»
Əz səbra dBİke tə тө.

VI ZBNARI

Vi гвпап şəqə, şəqə 
Мвп gyl свт, tə кыә baqə,
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Кө mtzginja kələş kawa твп твпга binə 
Əze zerəki mömudi zb anja xwə bBqətinBm 
Təra bsdsınə çotə saqə-
Vi znnari galə-galə 
Mi dBk,alə, bərxə balə
Bəlki xwəde aike твп de u bave təra nəhelə, 
Cawa nəhsştBn sala isalnn təra bsvmə bərmalə

GƏRMA HAVINI E

Gərma havine qnzə-qBzə»
Heke dajnsmı hek dnpezə,
КД orta dy dBİa, dy -edvada xəvərdə, 
Xwəde əwləde bər dsle wan bskyzə.

Dsle твп gərma ve havine,
Əze zerəki zb anja xwə bBqətinBm 
Вв&втә kandyxtore sər maşine,
Ввга duke bsdə kupe sər maşine, 
Ввга твп, kələş kawe твп bsgihinə 
Nəhja Aqbarane»
BBginə bsn goşənge ve пвүте.

Бв1е твп, dBİe şskəva päti,
Мвпе квгә nav nanəki zb hBİati 
Əze kələş kawe xwəra bBVBm 
Səre maşine, ав ki wəlati.

TƏJRBM

Тәјгвт, təjre zBVBStane 
Əze helinga xwə секвт seı* 

meşənge Diliçane.



ТҮ ZB HƏYALA NƏMİNƏ

Ty zb həvala nəminə 
Wəjla waje, швп xəribe 
Xəriba Çnzire.
Wəjla waje, твп xəribe,
Kəvnre bnne bire wəjla waje 

твп hesire.
Xanije bavo K,olkmBşke,
Teda <1вквп krtinije mrişke,
Ввга gBredə pBşta xuşke.
Св kaninga dor һв qBçi,
Çote xəzala bər xarBçi,
XwəzBİa твп wi §vdi be.
€3va diti, dBİ zəwbçİ. •

Vi ZBnari твп di si квг,
Bnşkoşk vəbu sing sBpi кы,
Həta Lələş lawke твп гв 

wəlate xəriba hat,
Fəlqə gylja твп jək rəş квг, 

jək sBpi квг-

BƏRFBM

BərfBm, bərfa vi hBİani 
Məljam, nətLəljam av твп nanin 
Əze bBvuma qəjtana -eəpə rişe bBkətama 
Bənda surəte təı mevani,
Бвһө ravə, oqr xerə>
Wəjla waje, твп hesire.
Wəj dəfcingo, 1в dəfe da,
Вые pBşt gBreda
Wəj la waje твп xəribe.
Xərib hatnm,
Waj la waje твл xəribe,
Sjare xəribe gynd wərhBtnn.



Xaoije bavo kortə,
D*>lapa şortə, şortə,
Xərib nəgBri, z§va xortə.
Xərib Һыы1, Һыы1 

Pfcşt bəft gu'da хрәгквгвп 
Spre xəribe dərzi квгвп,
Wajla waje твп xəribe.

Nbyİsİ: Bondoje Həso, dərsdare gynde Saribulaxe, 1в sər 
nəhja Axte.

HIVA GYNDE MƏ HlVA ZƏRƏ

Hiva gynde mə, Ыүа zərə,
Sing u bəre xəlqe dəlal
Notla sinja qəlakBri
Şiv u taştıja lawke твп sərə.

Hiva gynde mə hiva sava.
Тв1ја твп eäve de u bave твп- 

ra hərə,
K,oti, şBndoki hərami рвпМ mera 

квгә zava*
Tə -eävrəşe, bəva fcBri,
Мвпе bəft sala qyrrBxkBri,
K,oti şBndoke pisi həram 
Hati xwəra bari.

Got: Zybede Çəjməs.

SBBƏJƏ

SBbəjə,
SBbə твп vənabə,
Dənge qaza, səwte qyİBnga, bəsfe һвпја mala mə

zəlal nabə,

410



Əz mdrume xwəde dBknm, пакып,
K,awa gözəl paşBİa kotfje şnndoje mere xwə rauabə.

Got- Ə'gite Əjlaz.

XƏZALA MLN

Xəzala твп zb kona, kone ре.?вп,
Бв1е швп zərjada, zərikə kəskə heşin, 
Zərije, xazBİa dəve швп xar u xəte,
Nava sing u bəre tə bukəta.
Xəzala твп, zb mala, mala təkə.
ÜBİe твп zərjada, zərikə sorə edv bələkə.

HƏRE KLNE

Нәге Квпе» Квпе, Квпа твп,
Квпе твп govəndeda dibu>
Квпе твп govəndeda di bu»
Mbd di təməzi seri spi bu- 
Квпа твп wərdək bu,
Zb твп forri bu.
Həre Квпе, твп govəndeda пазквг, 
Мвп di təmzb Bəso nas квг,
Квпа твп wərdək bu,
Gol XBİas квг-

Got: Nəçife Тјәты..

XƏMIJA MLN

Təmıja говде 1в təvə,
Hərge ty mer dnki,
Nəstinə kalə, kale rubərdaji,
BBstipə xortəki caxe hewane xwəra, 
Ləzə bəre snmela xudaji.
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Mörume, märume,
Avarəşo şĞl madani 
Ty şöre bbdə dora SBİemani,
Qyrənga gədə 1'awBke твп, qyrəkə spi bu, 
Tdlə bə.xte твп porrkyrra xwədera,
W əxte dəste xwə кые,
Qyrənga rəş dərani,
Mdrume, märume.

Got: Nəçife Тәты, 46 sali.

DƏRDE DLLE MLN

Dərde dBİe твп» nə ty dərdə,
Bər sərja твп кәувгә, doşəka твп ärdə, 
K,oti şandoke ınere твп,
Sond xarijə nava şexan u rvəlləda we твп

bərdə.

DBİe твп kaninga sərgBrti,
КвН koti şı»ndoje mere твп,
Xəvi kome şexan u məllan 
Dəst пвтега xwə квг sərgBrti.
Surəte твпә sorə:
Zb gyle> zb gylave,
ŞBndoje mera surəte твп ramusajə,
Dəve wi şorr bu> surəte твп Ğydala xwəde

dBqəlBşi.

Got: Nəçife Јәты.

ƏZE NAZLELM

Əze пагвквт, nazdarnm 
NBzanBm, nazije xwə 1в кеквт*

KavBİe gynde məda dəwatə>
E,otije mera, darəkə zənda zərdajə,



Əze пвкагвт qole zera hər anija kəvər еекып: 
Nə deja* 1в dekBim 
Nə bavə, 1в bavektuı.

' MLN NAZLKE

Мвп naznke, nazdare,
Əze пагвш, пвгапвт 
Naze xwə һв ke кыа.
N,ə dejə,
Lb dekBm,
Nə bavə>
Lb bave квш.

Nə һвгајә,
Lb һвге квш,
Əze dî a naze xwə,
Koti şBndoje mere xwə квт.
Əze dəma dnııe f,ao[eda bərzer çubum,
Pirə dajka твп, rasti твп hat bu;

Go:—Be xaje, be xydane, be ze tnrse,
Evarə, məqbərijə, s?hət nive şəvejə,
Ha xr.alək zb ıuale çinara ha ив ky teji?

Мвп go: — Pire, mərnme, kəftəra hərame,
Ивгһа gəljane, dııri твп bərə,
Əze gələki tə rəzil квт,
Əze sbbə nava roze,
Dəste gədə lawke xwəji kawi, kybar, bBgB- 

гып, sər singe xwəji zəri, zərbab һв
gərnuBm,

Əze disa gədə lawnke xwəji kawi kybar na
va kəvalada şa vərre квт.

Got: Ə'. Əjlaz.
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d in  h a j  din e

Din haj dine, din haj din,
Din haj dine, zalnme dine*
Dine гв male dəlujan 
Şəmamoke zb nav pəmbujan,
Dəst hBgBrBm, hərmə rujan.
Din haj dine, din haj din,
Din haj dine, zalnme dine*

Got: Misak Avetisjan, ив gynde Avane, 1в sər nəhja Aştarake.

SİNƏM

Sinəm koca xwə һв re квг, 
Əw xwə mabıı şuna wara; 
Runnşt kofia xwə greda, 
Bərda şBrrBke gyhara,
DnkBin Sinəme ramusam, 
Gynə stuje həvalan.

LE BL GYLE

Le һв Gyle, le, le!
Le һв Gyle, zar e Gyle.
Le һв Gyle, hivə тајә, 
Şəwqe dajə malajə.
Le һв Gyle, le, le!
Le һв Gyle, zare Gyle*

Got: Zybede Qəjməs.
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BANGE ƏLƏGƏZE

Bange Ələgəze te fikə, fıkə, 
Kylmale, ta bt dərzia binə» 
Btrine dtle mtn dərzikə.
Kylmale, gynde Dodo gt gəlinə, 
O te zər məmtka •eävkanin.ə.
Kylmale, tə сыпа pəi nyxsane

kotije mere xwə, 
Mori» mrçane zər daninə-

DƏ JAR, JAR
Də jar, jar, jər!

Həçi, qyrba stbə. stbə nabə, 
Kylmale. dənge çotə kəwe gözəl, 

zəlal nabə.

WƏJ LE, LE
Wəj le. le, le!
Kylmale dtci, teji qə dəj naki,
Agtre kyla Muşe bəft sala mala bave xwəki.
Də bəsə, pari çer, çəgəre mtn majə, хыат nəki.

Got: Şəbabe Ə'lo, 60 sali, м> gynde Qylibəge İt sər nətja 
Vaqarşapate.

ƏZE SEVBM

Əze sevtm, seva tərrtm,
Qərəfbla panzdəh рәггып,
Gava kəwa gözəl nabintm,
Qydume coke mtn tynə pe btgərrtm*
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QASMALIJE

Qasmalije van gənama,
Həspe Həsonge man səkanjə 1в sər sama, 
Mane bala xwə dadae şinəke kətijə nav zana.

BARAN BARI

Baran bari sər şilana,
Ввга кәувг bBbarə dər çinara,

Həca orta твп u kəwa gözəl fəsadi квг,
Ввга həft sala bBkBşinə zana van darana.

Got: Gəvəza Aqo, gynde Poşte, 1в sər nəhja A qbarane

DBLO MƏRUMO

Dalo mĞrumo, швпе gylək ani da gyl-gyland, 
Surəkə bazar dora gyle xwə dafataland- 
Əz gylaniı gyla bər ba romə,
Əz maşoqa lawake cemə,
Sərdalka, sər dale gələka mə-
Za kələş lawake xwəra Üəzar Iıəfsadimə,
Əze kyndije, koti merara arzanəkə bər ave mə-
Əze disa dosta lawake cemə,
Əz bərdalka lawake cemə,
Əz nazanam, əze bavam rasq, qbsməte kemə- 
Gədə lawak zera go:
—Kəwe qyrba, eäve bələk eəve tənə,
Dora qaşe e§va, eəve bələk ba syrminə.
Kəwe zera go:
— Kələş lawake man, notli şavane, şavane ha ba

- eijanə,
Əz nazanam, janga man, boşə befəjdəjə-
Gədə lawak zera got:
—Ramusana qiza be fəjdənə,



Ramusana bnke səre sala, ■. •
Qıze eardə sali, əw zi bəxt u talə rastgələjə.
Gədə lawbk got:
—Kəwa mbiı hatijə, xwə mBŞ-mBşand,
Qəjtana se verşoke dora dere sbpi pe dBnəqbşand, 
Cawa tə ııav çerr çəgəre твп hərnşand-
Кә-евке go:
—Əze gazi dbkbmj dənge твп naje,
Dənge ты 1 kətijə syrre ve sərmaje,
B̂ ələş lawsko» əz ba qyrba.
Səıe твп kətijə qire ve bəlaje.
Kələş lawbke твп hatijə,
Ramusanəke zb zər тәтвке твп daxwəzə.
K,ələş lawhko, əz bb q rba,
Əw јәк zb твпга qə ker naje*
Əz gyİBm, gyla vi kəvnri,
Syrra havine zb xwəra bari-
Gədə lawbk go:
—Мбп zb tävi, təjroke bnhare qorBx квп,
Tdva havine lexnst, syrra paıze zb xwəra bBri.

ƏZE СБ ВБКБМ

Əze св һвквт mal e ve dynjae,
Male dynije məra qə ker naje.
Əze kətamə dəste kotije mera,
Səre твп kətijə qira ve bəlaje.
Gədə go:
—Кә-евке, dble твп gərəma ve havine.
Ləma ty dnvezi: „səre твп kətijə qire ve bəlae“ 
Ysanə, ty zi mtnra qə keri tbşki naje.
Əre кә-евке, evarə caxe hənəka,
€вге vexə, dajnə sər van petəka.



Paizə, zäve təzə hərə male van xəzııra. 
Jare Wan kəebka we bbsəkbnə lb bər dər-

ge, dora yan kyləkä.

BƏJAZE

Bəjaze, ha Bəjaze,
€äv bələke, qybə qaze»
Də ty wərə nava siııg u bəre 

nibuda raze-

HƏJ LB DBLO

Həj lo dblo. xwəli lb təbə,
Sər qize xalqe bəngi nəvə,
Выа kyştbna tə həvə,
Poşmania tə tynəvə.
Dble mbn, dbləki kyli kovanə, 
Bbzka sər dble gələka mə,
Səre mbn qə zb mbze, dumaDe

xali nabə.

GYLE GOTIJƏ

Gyle goiijə ve rbhane,
Stuje швп rbqa tə xari şəngə»
Ç je Gyla mbn zbnarəki hasejə,
Qəjaki zöf dəvtəngə.
Mori mrçane Gyla твп,
Cawa sər singe kəvər.
Кыјә həwar, dəngə.

Gyle gotijə ve rbhane,
Nbzam, əz Cb bezbifı, сб nəvezbm,, 
Lawbke mbn tujə çije xərib-xəribstane



Nbzam, əze dərd u kyle хУгә,
Ĵ bzam zb kfira bezbm.
Həre lawbko, dble шбп kyli xəmi 

bb brinə,
Hərce navbəina dy dbla xəbər bbdə, ,
Ajke nibu zb wanra qə nəminə,
Şbve zu ravə, bəli şirbne dble xwə hbtinə.

Got: Əjoje Şəmo, 72 sali, nəxwəndi, dbminə 1б gynde Иә 
һ. sər nəkja Taüne.

Nbyisit Zəjnəva Ivo.

gəli kür bu

Gəli кчг bu, əz dakətbm, 
Qbci hur bu» peda kətbm, 
Ə cbqa bblbnd fbrım,
Həqa alcax kətbm.

Əz bəngi bum, əz bəngi bum,
Sər doşəke, bbtı doşəke runbşti bum, 
Sər kyrape xwə bəngibum.

M RM  (lep

^ г о т н Е О ^

LO, LO DLLO

Lo, lo dblo, xwəli tə bə»
Ty ty kəsəki bəııgi nəbə,
Bəngi dbbi. xwə bəngi bə,
Aop-ija paşbn, poşuıauika tə tyrçəbə.

DLL 1 ƏJ DLL

Dbl həj dbl,
Gədə, xazgiııije mbn 
Mala bave mbn ruıibştbnə»

ш



Əz dəjn пакып,
Ty tyzbija bBkşinə,
Təra һв топкып,
Мвп dBrəTİni» bBrəvinə.
Na rəyini ty dBzani.

Gofc Nəsifa Bəjro, 22 sali» ив Wane hatjə, пвһа 1в 
dşirəbate Зышпә, nətıja Aştarəke*

1934 s. Aştarak-

DƏRDE BƏZBNA TƏ

Dərde bəzBna tə хапвте,
Noia şBmam danə sər taoiBme, 
Əz damə kaiəki bərufi,
Həta SBye pnşta xwə dudBine.

GƏLİ K,UR Bü

Gəli kur bu, əz dakətum,
Ve xatune alcax kətum
Yi zunari şəqə-şəqə,
Мвп gyl свш, tə квгә baqə*

*
*  *

Əz krase ş§r xwə паквт,
Hərse шәһе paize, bubare 
öbur пакып.
Əz krase cit xwə паквт,
Xanikı kawa xwəra секвт 1в Manglise, 
Dəri 1ехвт dare guze’

NByisi: Bondoje Aso.

m

gynde-



HİVA GYNDE MƏ DƏRK,ƏTIJƏ

Hiva gynde mə dərkətjə,
Hivökə zərə,
'Qorbx gbrtbn. danə bərə,
'Hiv cu ava, paşe wərə.
•Əz xəriba nə lb уыып> 
Qaleieəka bər кәуыып,

'Qənça xwəstBm, хыауа һыып,

'NƏWERLM BEM

Nəwerbm bem, 
®ысо malə»
Səki harə,
Re bərwarə,

—Gəm -еыапә.

HA DI Bü

Ha dibu, dibu,
Xelija seri sbpi bu,
Мбп rəvand, zbna bi bu.

HA NAS KBR

Ha nas кы, nas кы, nas кы, 
Gbstila xwə tblije nas кы, 
Geri tə кы,
Xwə xblas кы.

DƏ LE, LE RBHAHE

Də le, le. le Rbtane! 
Kyla dble xortane.



Mala Rbhane dy re, 
Вәг eəme Xamure.
Rbhan cujə dəşte, 
Səpəta rexe psşte, 
Kyla dşle xortane.

Nbvisi: Bondoje Aso.

ERE, KONDƏLƏ RƏŞE

Еге, kondələ, rəşe dəma dan hat byhyri»
Əze nəxwəşbm. naxwəşe həfte sali*
Də һыа xwəde bbbsrrə qssme zbne sale isalin,
Cawa gavəke keləka mbn nasbtbri, nat,abbti.
Tə lb «öva, lb bru bbzanga,
Təje mbn hərbmandijə nan, av u xəwe van bərbanga*-
Lawbko, qyrba!
Tyje dbci, mnn bir nəkə,
Seva sorkə, paxbla xwə kə.
Həci gava wəlate xərib, xəribstan,
Əz Ğvdala xwəde dbkəvbm bira tə,
Dərxə, binkə» dur u nezik həmu jəkq.

** *
Lawbke mbn kyre dejə,
Dəlale mbn kyre dejə,
Səkbnjə sər -eöla çehjə*
Beşmert sbpi, car sev lejə.
Həre lawbko, kyda həri!
Gav n səbət dina mbn lb təjə.
Lawbko, qyrba!
Cija bblbndə, tə navinbm,
Əze səbnrəkə dbla lb ky һшып,
Də ty kacqəzəke sala isalin» mbnra bbşinə»
Əz bbxumbn,
Kavble wəlate xərib xəribstana:
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Hedi, hedi dble xwə pe һвуарјпыд,
Lawbko, qyrba!
Male mə, çinare male wə bujə,
Orta mala mə u təda akuşkə, pənçərə bnı'ə, 
Hərci gava -eəve mmı kələş lawbke mmı kəti* 
Mmi ttre maşoqe dy dbl, car «6va,
Kavlije gynda əz u ty buna*
Kəebke, kylmale!
Əz nəxwəşbm» wəra sər шбп,
Qirin bbkə rybe be bər твп-

DAJE DILE

Daje dile, əskər hati bbngi dbngə,
Nə äçəmə, nə fbrbngə,
Şuşəka dblke твп şkəstijə, dərzije çəbbr iıabə.
Ro dərkəti zb alije Xərze,
Şəwqa xwə da pasm-a mera dor mərkəza.
Hati cbvike үе səvate,
Ғыч dani sərke tate,

• Xwəzbla mbzginikə xere zb твпга bata,
Bərdana zbna bb mer, bu ädətə.
Lb mnn dərkəti mnz u bb moraze,
Lb mbu bərfək-baranək bur-bur bari dora gaze.
Lb nibn hati syrra ve dəvcia
Lexbsti Basura mira, xan u mane db gbrtia.

Got: Hovhanes Poqosjan, zb gynde Avane, İn sər nəhja 
Aştarake.

WƏRƏ DƏLİL

Wərə dəlil, dəlil, dəlil!
Nəxwəşbm Goze, nəxwəşe bb nbvine.
Çinge mı,n, xəlqe dəlal dajna Ələgəze, eəjjptt*

ve kyline,



Выа aojrija шбп u tə nəvə,
Aqrija Məme u Zine. ’ ^

** *
Bərmali, bəm ali,
Lawsko, ty malxyeji,
Əz kəvani.
Kavlije gynde mə kə var gəwn.kə,
K,əfəue твп bbkbrr zb dbkane,
Ava твп bb dəste xwə gərm bbkə,
Də wərə, bərmali, bərmali-
Əze nəxwəşbm, nəswəş,
Nəxwəşe bbn oroyane,
Çinge твп dajna Ələgəze ve zozane,
Dəste твп ıro tə navə, tə xəzale 
Də wərə bərmali, bərmali,
Bərmali, tə əz bəlandbm.

Got: Şəbabe ölo, nəxwəndi, zu gynde Qylibəge 1б sər nəbja 
Vaqarşapate.

LE, LE HƏLİME

Le, le Həlime, dine, ty xwədeki,
Ty çbhe nmn 1б əjwana zor n ceki,
Çote zər məmbka qəwatia bər taşteki-
Də bb wərə, wərə Həlime,
Кыаз sorə, toq heşme,
Ramusana Həlime xwəşə,
Cawa mı.lbəme dajnə sər bbrine.
Mə Həlim di bu bbnja dere,
Мбп qiza mələ nas кы bu 
Bər şəvqa stere-
Əze Həlime bbrəvinbm
Bavezbm bəxte Fətab bəge ’mire Xərzau.
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De wərə, wərə Gyle Həjaze,
Sbvbka male, gərdən gaze.
Həlim, ty wərə nav sbng u bəre mmada raze.
Həlim, taqa zori, nə ty taqə,
Xaqa zeri xwəş qonaxə 
■Xaqa nave Rbban navə.
Əze Həlime Һыәүшып,’
Nnzanbm ka сб caxə-
Wərə, wərə, Həlime,
Кыаа sorə, təq heşine,
Zb dbne aləmra tsrşə 
1л> твпга şbrine.

ö̂ot: Manuk Harutunjan.

EƏZLNA GOZE

Bəztna Goza шбп zbravə; dara ve ləjlane,
Cdvə rəşə, гв kbldane,
Bəznn zbravə zb gbredane,
Gylije we ysannn,
Nola şrite kone Тәты paşaje mbli,
Мәгбү dble xwəra vəgbrə bər -eəme ve Həjrane.
Gozəle, əze nəxwəşbm, рыг nəxwəşnm,
Əze «§v. bruja tə vənakbm,
Se roze dbnjalbke boş» bəfcalə,
Kəsəkira nə dumanijə,
Мбп u təra nadbmin'ə,
Wərə keləka mbn пте,
Əz u tyva eməke bəıe paşe 1б bəv bəlal kmı* .м
Gozəle, əze һыпгыт roza cara,
Kəvbre səlima шбп binə z t xan bəjara,
Le keləka шбп te qirina Goza malxnrav çote jara.
Goze, əze һыпгып, roza inja,
Kəvbre səlima шбп binə zb axpine,



Əbinia ты1 u Goza malxbrav ysan», 
Nola əbina Məm u Zine*

GOZE MÖRUMB

Goze mərume, əze nəxwəşim, рыг ҺәШ&т* 
Свта -eSve bələk ty mbn yənaki '
Dinjaltkə bətalə,
Xy kəsira nədumanijə.
Мы1 u təra nadumaninə,
Dəlilim, dəlilim Goze!
Goze, əze nəxwəştm,
Nəxwəşe ve haviue,
Çije ты1 bigyhezə alije ve kyline,
Də ty wərə dəzmale sər triinda hildə, bikə

bawəşine,
Dəlilim, dəlilim Goze!
Goze mörume, kəvtre bər sərija твһ bin»

zəvija mə ахрше,
Əze bimrim roza inije,
Gyne min stuje de u bave təvə,
Ty -eöva kildə, biska badə
K,ofia civsan u drava sər anija kəvərda xarkə-
Мв1е xwə bidə тв1е branə, pizmama,
€§ve bələk hestra məbarmə,
Wərə sər məzəle твп 
Dinjalik bətalə,
Xy kəsira nədumanijə 
Мвп u təra nadumanə.

Got: Basoje Вәкы.

HAJ DƏLID

Нај dəlil, һај dəlil, dəlilim Goze! 
Əze nəxwəştm, nəxwəşe navi çija,



Səre ты 1 öt dal e xwəde nagbrə nava çijan
u bölgijan

Выа ve 8bbe həbuja çot.ə tase aved kanjaıiə sar.;.
Goze, möurme, əze nəxwəşəm,
Быпыып roza in.ije,
Çinge твпә xwəva dajnə xanə-mane znrnn

şane-şine»
Qasəke bər sərija mbn övdale xwəde runi„.
Meş u moza durkə, bawəşinə.
Təmina ты1 təvə:
Gava əz dbmbrbm, çote ga binə gbredə,
Gbredə öı-əbe. kəvbre bər sərija птп övdalə' 

xwəde binə, zəvi.ja bbnja mala ve axpine»
БөШып, Goze, dəlilbm!
Goze mörume, bəzbna lawbke mmı kbnə bj>

ərdera,
Bəznəke əze секып db qbrmerra,
Gədə lawbko, səıe mbn qyrbana səre təbijo,
TÇənıina шһп təvə, bərdəre mala bave mnnra пәсә̂ , 
Nəzəra de u bave mbn xbravbn bəzbna təra.

Gqt: Qanate Marr.o, 30 sali, zb gynde Həko İs sər nəbja'
Taline.

XWƏZBLA ROZA XWƏSTBNE...

Dərdo, xwəzbla roza xwəstbne,
Nə roza ve bbn>ne,
Sing u bəre xəlqe teli dəlal ysanə,
Mina tbrije Həştərəke, Uşəgane xal kətbije.
Mbn mörnme xwəde dbkbr 
Ramusanəke kəwa gözəl kərəm bbksm. 
Agbre kyle, bəjta oçaxa bave kəte,
Tə cawa evarda əz animə, hale kyştbne. ve

mbrbnei

m :



***

Dərdo, dərdo, Bəjaze ha Bəjaze,
Вәгвпа kawa твп iskələjə,
Də ty ye si.be һвзәквдә maqabBİe mala məjə, 
Əvintja dbla zb xwəra gotjə,
Xen zb əvinja твп u təjə.

‘Got: Şbkrije Xelo-

LE WAJE

Le waje, waje, waje;
Ele daje, dəl ile,
Вәгвпа Qulixane кугаре твп kylilka ve zozane
Вәгвпа dəlale male kylilka səre ve zozane»
Də твп go heşin dbkə 
Zozanə, zozane dəve K,bxije.

|  Db xera mala bb xwədera,
Wəze dərgistia Qylixaue кугар buma,
Мвде cənd saləka qole zerra bbkyia bər 

v'.: ‘ kofije ve kBtäne
Wi mətəd, wi mətəde,
Mətəd hatjə səre твп tənera.
Kavlia gynde mə ddwətə,
Ê oti, pbntıje. şbndoke mere твп»
■Darəke qəvza mori mbrçan dajə,
Dəste твп porrkyrra xwəde nagbrə,
Wəze qole zerra gbî edbm bər k,əfi ve kbtäne.
Mətəd» ha mətəd,
Выа mali, gyudi, çinar һегвп,
läəta əz porrkyrra xwəde xwəşbnm rubare

dbnjalbka mə.
Xy çari kyla Qylixane kyrap 
Zb qawane dble твп dərnaje»
Mətəd, ha mətəd • . . .

Got: Coloje Xydo.
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BƏZBN A. QYLIXAN

Bəznna Qylixane кугар kylilka ve zozane,
Heşin dbkə dəşta Anatolije dəv агапе.
Xeıa mala xwəde dərgistia Qylixane kyrapi xwə buma'# 
Mbue cənd saləka bona xatbre Qylixane кугаре xwə, 
Qole zera buda bər kofije ve kttane.
Bəxtə tale mnn sewije,
Bəxte mbn Qylixane кугар kətjə dara ve dnrije*
Xera mala xwəde dərgistija Qylixane kyrape xwə bum»,. 
Mnne cənd saləka hblda qare ve hewije,

Got: T- Usbv, zb nəbja Taline.

DƏRDO, DƏRDO

Dərdo, dərdo, dərdo, dərdo,
Tərəse dərde dbla əz danim,
Ty soli, əz päninıə,
Kavble gyndada xəbəra ty dbvəzi,
Xəbəra dəve mbn ninə>
Dərdo, tərəse, əze ve sbbe «5va dbnerrbm, 
€ävə cəndbn!
Kylmale, əze ve sbbe -edva dbnerrbm,
€6və cəndbn,
Qaş qələma, byry bbzanga 
Hafa surət кы govəndbn,
Xaləke sing u bəre kawa gozale,
Həft kəşişa danzdəh məlla təv xwəndbn.
Dərdo, wərə dərdo, dərdo!
Dərdo, dərdo, mərəze 
T̂ ərəse lb nibn Hafa gsre dəşte ve zozane,- 
Lb mbn xwəş te k,alina mije stəwsr 
Səwta Berivane,
Həgər ры-sa rastije zb mbn dbki,
Yan «6v byrije bələk gələk zbne mera



Aninə bər bərdane.
Dərdo, dərdo, dərdo mərəze.

<43o dəngbez Basoje Вәк,ы.

DƏRDO

Dərdo, həile Şəbabe cıımə Farsina kavbl
hərcar male van ləwanda,

Həj le de bave cıımə Farsina kavbl 
Hərcar male van ləwanda.
Də xəlqe teli dəlal, xwə xəmlandbu:
Qotbka, finoa, hbmaila van bazbəuda,
Də bnra xwəde de u bave nibnra qə hblnadə,
Də cawa nədabum, xortəki cardə sali,
Mal bb gynd, həft saljeda dble nibn te həbu, 
Damə qonçbke bbzıje kərrə şbvəne male,
Na wəllə, səv xatbre car kapeke dəwləmənda.
Məgbriı lo məlubinə»
Hesbra sər surəte sorda 
Lo məbariııə.
Şəbabe dine xwəde r§mə>
Xalbq kərimə.
Dərdo, haj le Şəbabe xəjdimə təra xəbər nadbm, 
Həj le de bave xəjd.mə. təra xəbər nadbm,
Ş§re bbşinə, təra rişja badbm,
Mbn dvdale xwəde sondəkə
Ysa be fbtja bb sond xwərıjə
■Sər «Ğve bələk, deme gyli. dəve bb kənra
Dəste xwə sər gərdəna zərə zər bərnədbm.
Məgbri lo məlubinə,
Hesbra sər surəte sorda lo mə barinə,
Şəbabe dine, xwəde räınə 
Xalbq kərimə.
Dərdo, bəj Şəbabe çumə Farsina kavbl hər

car male feze,



Нөј le de bave cumə Parsina kavbl hərcar
male feze,

Qaz u qylbnge merga mələ kətsnə reze 
Də һыа xwəde de u bave mmıra qə hblnədə» 
Də cawa nədabumə xortəki cardə sali, mal

bв gynd,
Həft saljeda dble ты 1 te həbu.
Damə qonçe gise тега, dari karnexe,
Saverri qole, cime dəve kyləke, atrosi 
Mera. Sbbe həta evare sər singe kəvər 
Dbrezə qənde, gəmare, ave, xblinke, ve gilaze.
Məkə, məlubi nə.
Hesb-ra sər surəte şorda məbarinə,
Şəbabe dine xwəde römə,
Xalbq kərimə.

€tot. Төјаге Mamo.

m



КЫАМЕ ZARTIJE

LURI—LURİ

Luri, luri bərxe твп lawo!
Тә nälin te, твп xəw naje.
Əze bər səre brindare mala bave 

xwə kətemə taje* 
Бвквт. иаквт рвДе mume, 
Qənde şəkbr k,əw le naje.

** *
Luri* luri,
Nave lurka твп Avasə,
Mərtəla pBşte zivə xasə,
Lurka твп ranaze.
€äv квг xasə*

KYRRO

Kyrro, əz qyrbana çane tə, 
Иәко çi твзкәпе tə.
ХвШз çije saveta.tə,
Gymri çije aveta tə.
Rəwan çije saldatia tə.

KYRRO, KYRRO

Kyrro, kyrro, kyrrani, 
Кәувг avit kəwkani, 
€äve kəwe dərani, 
Xwəra квгә merani»



€ELƏK

Geləka zb golbk, ; - 
K,ətijə merga bb şolbk, 
Zan lekətije, eş le kətije 
K,a golbk?

HURLK-HURLK

Burbk—һигвк bb reda, 
Naya gyl u gibeda, 
Faşbla gəde xəlqeda, . 
Go:—Piso, hərə weda-

HBKLA—MEKLA

Hekla, mekla, 
Calbm cekla, 
Həstuje kəwe 
War duzape, 
Cəplambzo, 
Albngbzo,
Xyl—xyləjə,
Bisti təjə»

LE, LE -

Le, le, le кә-евке!
Gyra lbnge pureike,
Xal, xəzure, mer kucbke. >

FALƏJO!

Paləjo, paləgbro!
K,erəndia dəste tə zəngtlo, 
Wərə merga mala baye mbnda 

Iexə əşq u dblo.



Paləjo. pale dase!
Dasa xwə bave çiki base,
"Wərə. bər qərəfila nibndaraze, 
Əze turbk ҺбЫвш, hərmə parse.

SINGE ZƏR

Singe zər. singdana zər, 
Morije beşin təv m>qbşi, 
Dble xorta sər bərbşi.
Porke sori xoxyli,
Dora fıno fbtbli*
Gədə hati bbhyri,
K,ərba fino dtmbri-

Got: Didara Ə'mo.

Kyrro, səre mbiı bar səre tə. 
Kəşiş, məllə kəre tə,
Bazarçyx əskəre tə.

KYRRO, SƏRE MLN QYRBA ВБВӘ

Kyrbko, səre inin qyrba bbbə, 
Bəre mbiı qyrba bb bə,
Ha sər xauija ba bbbə,
Dizbk tbzi dön bbbə,
Dajka pir çan bbbə.

GƏVOZ

Gəvəz dajka mə şəşa 
Dəndbke qawbn. zəvəşa, 
Воғтапе dtle nəxwəşa.



g ə v ə z

Gəvəza zər, 
Zer bəranbər» 
Ziv i y  sər.

€ƏME QƏJMƏS

€əme Qəjməs xuşə-xıışə, 
Кәуые orte tuç qyrı.şə, 
Вәивпа tə durva k^fşə.

DƏNGE TƏ

Dənge tə Dəglsane te, 
Rnngə-rnnga sjara te» 
Dənge mə sər xana te 
Zine mala xala te.

•Got: Didara Ə'mo.

DƏSTMALA TƏ
Dəstmala tə gyl» gyli» 
Lb sər dəste mnn fntfcli, 
Мәјгавд tə wi dfcli-
Dəstmala tə bələkə,
Sər тв1е твп bu xələqə, 
Dbnia cərx u fəiəkə.
Dəstmala tə heşinə,
Мвп knşand bin bn binə, .
Мвп уәквг» teştək ninə*

Got: Ləwande Ə'vdo, 60 sali, nənvəndi zb gynde Pampe 1в 
»әг nəlıja Aqbarane.



əz gylbm:

Əz gyfem, gyla baq a, 
Nav dəsmala şəku Baləj 
Dəlala dfcle Rəşit Sala.

HAT KAVRANE ТДОКЕГ.

Hat kavrane tfene» 
Hewzi’i dora Mnsnre.
Hat kavrane квпага, 
Hewnri dora znnara.

HƏSƏNE PIRE

Həsəne pire,
Cu ne-eire,
Dəst кыә çeve 
Hyçe kətə bire.

w ə j ,. w ə j

Wəj. wəj dize,
Wəj, wəj dize,
Мы! diz kı.fi ləpə hri, 
Мвп dajə sər agbre,
Ha zl nəzəre «əmi feli.

CƏMO

Eəmo, -eəmo 
Cəme Paje.
Cəm dfcktşə 
Dəng ze naje.. v



КӘ€БК

•Kəebk с u nə məndbke, 
-De qyrbana rnndnke*

LURİ, LURI

Lurka xwəra Ыпгшып;
Lıiri, luri, luri,
Qasəke xəme dsle xwə һвгәујпып, 
Lur» ]uri> luri.

ƏLƏGƏZ

Ələgəz, xwəş Ələgəz, 
Ələgəz eijaki bblbndə 
Le tszİDƏ sosnn и gylə-

LL BƏR DERİ

Lb bər deri -eöve твп lb tə bu, 
Lb sər kyləke e§ve mbn lb tə bu> 
Gbredana zöra твпә gəvəz para

yəbu,
Wəi etime, həmu qəlpe твп u tə

WƏRBNƏ ZƏZIE

Wərbnə zəzije, zözije» 
Zässi ninə, tənt tomastə, 
Kyrma teda kastə-kastə, 
Nave kəvanije Almastə.



LAWBKO NAVE TƏ

Lawtko, nave tə fblan u bevam 
Sing u bəre tə baoıce gyl ü sevan, 
Xwəzi şəve bəta sbve bavuma mevan.

ezE

Əze sazbəndəki dajnbin struje mdra 
Bayem taki gylije јага,
Нәгып kəzije domama xwə nas Һвкып nava

koma zbbBrada*

XƏZALE

Xəzafcm, xəzala Hələbe, 
Şarure dtxunə, bblbbl dtbe: 

-^aw, taw ləbe,
Pərre шбп şkəstijə,
Əz həyala mamə təne, 
Xəzalnm» xəzala ye dməle*

HIVA GYNDE MÖ

Hiya gynde mə, hiya sawa,
• Hiv xəjdijə, nacə ava»
De u bave шбп сб xort ditsn 
Xwəra кывпә zäva.

PIVONÇE

Pivonge bbşkoşt dajə» 
Qal-eieəke sər dajə, 
Dajke kyra je rəşbü, 
Porke cilə qərqaşbn.v



VI ZtflARI

Vi zfcnari şəqə-şəqə» 
Əze gyla Һбсбпып 
Ty sosBna tekə baq», 
Əvintia man u tə sər 
Çotə gorə, kstə saqə-

TÖZIJA MƏME

TĞzija Məme швп nave Hoşt», 
Çane ты! dbtıəiə dəstə goştə.
Təzija Məme твп Tshafə, 
Dajka Məme gyra harə.

KELƏNDI

K,eləndia dəv ztrave» -*
Ty db dəste msüda teji mina ave, 
Вб tə drcbnı,m qbsməte de u bave.

JAH BLZLNE

ЈаҺ, jab bbZbne, 
Tertnaşa bur məzfene, 
öçəla səre тыт.

GOZ BERING

Goz beringa teşti ra, 
Хвгтә, хыта gastila, 
Goze «elək doten, 
Golbka ,'rişi' koten.

Ш



ZELDA ’

Zelda te hol bb bol. 
Tirma pbşte gol bb gol, 
De bb xatunə, bavi tol.

HO DƏWO

Ho Dəwo, ho Cb«o,
Şalbki musauo ni-eb-enn, 
Dəw, dəwe -eela,. sorə, 
Məşk, məşka ölije Rbşke, 
Qara, ka kəvanije bbşke, 
Сыа nadə mbnhəvrişke.

ZƏNGLL

Zəngblo, tito, tito,
Naye xorte male ögito.

КӘОБКЕ HOL ВБ HOL

Kəebke hol bb hol, 
Mərtal pbşte gol bb gol 
De xatunə, bavi tol.

BBZO-BBZO

Вһио, bbÄo nogbne, 
Dəre male mərmərə  ̂
Pbşta male mərmərə, 
Dere nogbne cite zərə, 
Bbzo, bbzo nogbne-



K£NÇE KƏVN Bü

Ksnçe kəvn bu,
T̂ əzə кые,
Dəwska xəma 
Xwəşkure.
Şəknr, şama te,
Gəzo, dara te,
K,ybar an male xala te.

JA WEDA TE

-Ја weda te, xwə dubəzinə» 
Həspi bozə, del dvwəşinə, 
Jarə rnndə, «ğv heşinə.

*£ *
Gədə tejə, qərəwulə, 
Həspə bozə, dbl sər mula, 
Gədə jare «öv bu kala.

ИӘКО
Жәко bujə həwar,
Məsəno, qbzbko, gyra goluk xar 
Nə gazijə, nə bəwarə,
Nuzanum saxə jan тыапә.

DUMƏQƏSK

Duməqəsk çinara mə, 
We hərgav be mala mə, 
Əm сб bbkbn, сБ .пәквп, 
Əme aera helune секвп, 
We bbkəvə baxce mə, 
We bnxwə cərəze mə,
U nahelə para mə.



BƏBXVANO
Bərxvano, bərxa bin»* 
Ty çiie xwəş baeerinə» 
Dajka tə, qurbana tə* 
To badə sər паве. tə.
Bərxvane mə dəlalə! 
Dəstəka wi kara cal», 
Eyare binə raalə.

MƏ ZOZANE BBLBND DANI

Mə zozane bnİBnd danı»
Mə zb kaniia ava sar ani,
Əme һвхуп qattxe tir,
Əme run һвЫвп ав maşine sir.
Qiz n buke mə kocəri lednxBn, 
Kollektiv dəren spsializme, 
Kani, kylilk notla hıve,
Əm xəvərdan kollektive.

LE, LE

Le, le, le lel ktre, 
Çevək tj,zi dön кые» 
Nav mala bəlaknre.

SBLEMAHE DY NYKYL
Sblemane dy nykyl,
Cu Şərure şaxyl квг, 
Etəta hat авпвк le nur, 
Koİoz dani, brajo кы,



КӘ€БК

Kə«bk dərket zn mala məzbiı,, 
Səri gbreda, kofı xarkM, 
Rəbən Ә2ЫП-
Dbze xyrça твп, disa әгып.

HIZ
Hize» bize, biz Zəlixe, ,
Çble bave sər bərxe 
Bərxək һыә mala Çbmo.
Sər govəndi Haçe» potek tÇaweje-

Nbvisi: Zəjnəva tvo.

ХҺЫ ВБ TT)LI BƏ

'l’bli bb Ыә bə,
Xbli bb təşi bə,
Zəri domama mba hivə, 
Aliki tƏvə, jək hivə,
Aliki zerrə, jək ziyə.
Xbştək bəjə tbştanok.
Nav кәуые xbştanok,
Nə pelf bəjə, nə pərok. 
Əw cijə (Mər).
Tbştək həjə tbştanok 
Bər кәуые qbştanok 
Nə gyr db xwö> iıə Һыс. 
Əw cijə? (K,usi|



MLN HƏVEI^GANI

Мбп həvring ani» pəz bnrri, - i 
Кыә t,erre, bnrə sər ave, hi ü 
Мбп şuşt, ani male, •••••'•
Zbbarə gnrten. . i
Мбп şə ani, zbbarə şbknnin,
Мбп təşi ani, кыә kyli,
Мбп ı’bst, шбп bada,
Мбп кыә təvn, daxbst,
Мбп kərkit ani xalicə ce кы.

♦ • J * *
i €eie, ınele örde rəş,

Baran bari hur bbməş,
'Kele paşbn, kele peşbn hur һыпәд

** *
Dajke kyrra cija məstbn,
Zblbfe zerrinə dəstnn»
Şire təjroka dbxwəstnn. J

GARAN

•Garan bər Һб mal bu, 
Zhna gavin şaxylkar bu.

XƏLQE ZU ANI

Xəlnqe zu ani,
Gənd u gəmar ani,
Мбп dərəng ani
€i«kə həvrmbşe pəug ani.

HA MƏŞKE
Ha məşke, məşk, məşka öli Rəşke, 
Qarca kəvanije bnşke,



Njadə ты! həvrişke» ! 
Məşke dbk,blem həvane,. 
Ave davem finçane, , 
Çəmal məwuze həvane» 
Däwati kəre kotane.

WLŞMƏ HA WEŞMƏ

Wbşmə ha wbşmə,
Tə çönunga sər bb rbşmə,. 
Də ty bazo, qonax pbş mə..

** *
Kyro, hol bb hol,
Rəmbəra tə gol bb gol, 
Gora lbiıge tə mərəzə 
Həwşa mək,təbe bslizə..

ÇAFƏRƏ

Çafərə, qələndərə^
Həspə bozə, zipə zərə»
Ça səre Sipane Xəlate 
Həwara xuşika xwə wərə*

SƏRE SIEANE

Səre Sipane Xəlate we bb tərə. 
Mi dbkalə, bərxa xwə dbgərrə*-
Səre Sipane we bb gongble, 
B§ra Wane-Muşe mbqabblə, • 
Мвп həyal-hogbra xwə dijə 
Əşq п dblə.



0LO, LO KYRRO

Lo, lo kyrro Вәкыо! 
Ci-ekə qənda şəkbro, 1 
Мбп pəj dbza warkwo, 
Dbza ttre кәүыо,
Мы1 hblda qənda şəkbro.

TƏNÇOLI

'Tənçoli, tənçoli кы; 
Xəbəre zBne bi кы» 
Zsne bi jək kölənə, 
Buke sala gynənə.
Xwədejo, baran bejə; 
'Tənçoli rafei şpejo,
X’er bbbinbm bəzbnejo, 
Ve bəzbne paçək lejo.
Vi paçi sevək lejo;
Ve çeve sevək lejo, 
Ye seve morəb lejo. 
Əv mor mora Xydoje.

KBLAMA GƏRDƏN.A USLV
Кәевка Olo db merkeda. ba, ba, 
Mergeda.
kbiıçar cbTii peşeda, ha ha,
Eeşeda.
Gbstil kəfcbn ttKjeda» ha, ha,
'Ttlijeda-.

Bavi kor bu, dar le da, ha, ha, 
Dar leda*

Xəjdi cubu taçjeda, ha, ha, 
’Taxeda.



Niızaribm mala keda, ha, ha,
Ja k,eda-

Got: Gərdəna Ustv, 8 sali, şagbrta dəmaua јәке m  gyııde 
Pampe, k  sər nəhja Aoıbarane.



К.Ы-АМЕ GQVƏNDE

JARBM ŞƏMAME

Jar Şəmame, Şəmarae! 
Gəwre rnnde domame-
Jar Şəmame, əm јәквп! 
Baoı u bostan «i-еәквп.

HA MBN DILBANDA

Ha твд dilbana, bana, bana,
Ojo, jo, jo bana кәевке bana,
Ojo, jo, jo bana, кәевк bana*
Ha твп dilbana, bana, bana,
Ojo, jo, jo bana bane рв-еик 
Ojo, jo, jo bana кә-евке bana*
Ha твп dilbana, bana, bana,
Ojo jo, jo bana, bane тәгвп,
Ojo jo, jo, bana, кәевке bana.
Ha твп dilbana bana, bana,
Boz səknnjə sər dnrana, ■
Ojo, jo, jo bana, bana, bana-

Got: Gyhara Haço, 22 sali, гв gynde ^в!вк 1в sər nəbja 
Т|аИп«.



WE LB SƏR MƏ

We 1в вәг шә, ha we 1в sər mə- 
Singe dare we 1в sər mə,
Tövja barane we 1в sər mə.
Мвп -eäve bələk şərmə,
Singe dare we 1в sər mə 
ТӘтја barane we 1в sər mə-
Əz bnka mala wə mə,
Singe dare we 1в sər mə 
TƏvja barane we 1в sər mə-
Мвп nəkyz, əz gynəmə,
Singe dare we 1в sər mə 
TƏvja barane we 1в sər mə-
Əz buka mala wə mə 
QəwbI u qrar ja təmə>
Tövja barane we 1в sər mə.
Bər -eəm, bər -eəm dncnmə,
Singe dare we 1в sər mə,
Tövja barane we 1в sər mə.
Bənişte xwə dBçnmə,
Singe dare we 1в sər mə,
TĞvja barane we 1в sər mə.
MBqabBİi Gəwre bumə,
Singe dare we h> sər mə,
Tövja barane we 1в sər mə.
Мвп nəkyzə, gynə mə 
Singe dare we 1в sər mə,
Tdvja barane we 1в sər mə-
E^əfil dəman ja tə mə,
Singe dare we 1в sər mə,
T§vja barane we 1в sər ma-
Dərgəvane bər dərgəmə,
Singe dare we 1в sər mə 
Täyja barane we 1в sər mə.

Grot: Məməde Uso, dərsdare gynde Qəçərabate, 1в sər nəhja 
Jalme.

4АЛ;l’SOfr— П



JAR İŞƏMAME
. . .  . r!\*

J&t Şəmame, Şəmame/ ■ '
Јаг Şəmame, əm çotbn 
Gəwsre n>nde, əm çoten,
Baq y bostan kəvodknn» ■’ 'v 
Bine гаәтвка əm soten.
Јаг Şəmame/ əm senə»
Gəwre rsnde, əm senə,
Baq y bostan hyrmenə,
Bine тәшвка twəş tenə.
Јаг Şəmame/ əm сагвп,
Gəwre гвпАе, əm сагвп,
Baq y bostan һвпагвп,
Bine тәтвка əm хагвп.
Јаг Şəmame, əm pençnn,
Gəwre rBtıde əm pençBn,
Baq y bostan brhnçtn»
Bine тәтвка  ca sençnn*
Jar Şəmame, əm şəşan,
Gəwre rbnde, əm şəşbh,
Baq y bostaü 2ƏvəşBn,
Dosta laWBke kələşmü-

Got: Sbloje Səjad, вв gynde QyndaxsäZe 1в 
Aqbarane.

В Д Ә - В Д Ә
'Kbşə, kt?ə, kt? mrişke, 
Wi səre твп deşə.
Mrişka we sər kaje 
Wi səre твп deşə.
Mrişke ka vədaje 
Wi dsle твп deşƏ-
Gddə n zara bərdaje, 
Wi dnle твп deşə.



Нека mrişke n,avdäje 
Wi səre шы! deşə.
Ejbşə, knşə, k,ı>Ş mrişke, 
Wəj səre inBii deşə.
Mrişka mə, mrişka rəşə, 
Wəj səre ты 1 deşə.
Lb məjdane Јшг. dhməşa 
Wəj dble ıpsıı deşə.

«Got: Paşa Isabekov.

HƏB CAR MALE NƏWALE

Hər car male nəwale 
Hərpenç male nəwale,
TƏzi bərdan xäzale,
Jar şirsnə kəläle,
Напып, Папвт, nanoldkıb, 
Qbz gerdbm, Əvdäl оЫбШ, 
TJbrki dili bblmöüBm*
Farsz dili ooıərəm,
Dy pa syrr u sərmaje, 
Həvalo, dora təjə.
Hat kavrane Gərgərre,
Col werane Gərgərre,
Dani bbnija bedəre.
Напып, папып, папоИып, 
Qtz gerdbm, Əvdal оЫып, 
l^rki dili bblmənbm,
Farez dili oqərəm,
Qəndə şəknr icmənbm, 
Həvalo, dora tsğə.

<€lot: Basoje BdkbN



WELİ HA WELİ-

Weli ha weli, 
Нәзвко weli.
Bndə şəşxane I07 

Пакәтә geli*
Weli ha weli» 
HəsBko weli 
Нәзвк zəwbçİ lo,- 
Bəsbk bərdeli*

Gəlije Əmane lor 
Gəliki kurə, 

f Porre Şəmo lo» 
HəvBrmBşi hurə*
Gəlije Əmane lo, 
Gəliki təngə,
Borre Şəmo lo> 
HəvBrmuşi pəngə.
Stəjre dzmana loK 
Nəbunə xeli,
Stəjre Ğzmana lo, 
Nəbunə xeli.-a
Weli ha weli, 
Шәввко weli» 
Шәзвк zəwbçİ, 
Вәзвк bərdeli.
Nbvİsİ: Bondoje Äso.

BAZBNZİVE

BazBnzive əm çotBn, 
Bine məmka əm sotBn 
BazBnzive, qalpaxziv.

BazBnzive əm senə, 
Hafed mBİada tenə 
BazBnzive, qalpaxziv-;



'Bazbnzive əm pençbiı,
Hafid mblada sençbn 
Bazbnzive, qalpaxziv.
Rəwşe rəza hbnarbn 
Bazbnzive, qalpaxziv.
Bazbnzive, qalpaxziv.

Јагја lawbke kyrmançbn,
Bine məmka ca sençbn 
Bazbnzive, qalpaxziv.
Bazbnzive əm şəşbiı,
Bine məmka ca xwəşbn,
Bazbnzive, qalpaxziv.
Rəwşe rəza hyrmenə,
Bazbnzive, qalpaxziv 
Bazbnzive, ktrive.

«Qot: Məsəne Şəmo, zb Rələkute аегвп lb sər nəkja

ÖDLLE

ödble rabə sbbəjə.
Dele rabə sbbəjə,
Dənge dıkan qybəjə 
Oaxe nbmeza təjə.

Həwar wəj lo, lo wəjlo, 
ödble cubu qbrşbkan,
Bu şbq-şbqa şbmbkan, 
Radmusbm zər məmbkan.
Nave öılbla твп Fato 
K,əmər pbşte toqato,
Paşa rabu zb wəlato*
Nave ödbla твп Zinə. 
Edəmər pbşte zerinə 
Paşa xere nəbinə, 
ödble zb mbn dbstinə»



Həwşa dere razajə, ; ,c, 
Мы1 рвһтәк le dajə, ... 
Zb xəwka şBrin banzdajə*-: 
Xənçər 1в şune majə-
Nə ty bipə—sənçər bi» 
Xənçər bar pBşta tə bi.

Hər. даје, naje, naje,
Eyara Qdble naje 
Tə dBkyzBm wərə raje.

Həwar wəj lo lo wəj lo 
Həwar wəj lo» le Qdble* 

Got: Manuk Hartunjan.

GYLE HOJNAR
Gyle hojnar, hojnar, hojnar, hojanare, 
Çlane hojnar, hojnar, hojnar, hojnare.
Gyle rnsor zb bəlge Һвпаге 
Gyle ter паһвт zb tə dindare.
Gyle Gyltəpə 1в gynde məjə 
Çane Gyltəpə 1в gynde шәјә.
Gyle kanja nalı һв luləjə 
RadmusBm Gyl һв xwəjə.
Gyle Gyltəpə 1в bərda kaşə 
Qane Gyltəpə Ja bərda kaşə*
Gyle əjntəri һв gyl qumaşə,
Gyle radmusBm gyl bəlaşə.

Gyle hojnar, hojnar, hojnar, hojnare, 
Qane hojnar, hojnar, hojnar, hojnare-
Gyle rusor zb bəlge һвпаге 
Ter nabam zb tə dindare.
Gyle hojnar, hojnar, hojnar, hojnare» 
Qane hojnar. hojnar, hojnar, hojnare..

Got: Manuk Hartunjan.



GOZ BERI

Goz beri, berb berij ' 
Gozka твп, Gozəle le. 
Gozberinga bərana 
Х вгтт  kətə drana, 
RadmusBm кә-евка hana-
Gozberinga һвгвпа, 
Хвпшп kətə bazBna, 
RadmusBm zsnka bana.
Gozberinga tBştira,
Х вгтт  kətə gtstila-
Gozberinga manganə,
Mangə hatə ddnanə» .
Gdve wani xajanə.

* - :* *
Goze «elək dBdotBn, 
GoİBka rişi dbkotBn» 
LawBka həvra dsgotBn*

*
* *

Xwəzla bbcuia, zu buhata, 
Səre Gogol Xəlata 
ВвЫја qaza wəlata.

Nbvİsİ : Zəjnəva lvo.

ŞAM-MƏLƏB

Şəm, Hələb Diarbəkar,
Ky əz cum Diarbəktr,
Bazar квг qəndək şəkBr 
Lb gyndi, mali bəlakbr 
Həram bi, твп ze tämnəkBr.
Хакв1е Stambole rəşə<
Kəw, kəwa Səlim Başə,
Baska kəwe, һв nəxşə. .. , 'j

Ш



Şam Hələb, Hələb, Hələb, 
Sam, Hələb, Diarbəktr,
Ky əz cum Diarbəkbr,
Bazar кы qəDdək şəkbr,
Lb gyndi, mali bəlakbr,
Həram bi, mbn ae təm вәкы.
Kakble Stəmbole cinə?
Kakble Stəmbole soı-ə,
Kəw, kəwe Səlim Başə,
Baska kəwe bb morə,
■ösble qizbke pbrsi bu,
Dosta lawbke cyxsorə-
Şam, Hələb, Diarbəktr,
Ky əz cum Diarbəkbr 
Bazarkbr qəndək şəkı>r,
Lb gyndi, mali bəlakbr,
Həram bi, mbn ие təm пәкы.
Kakble Stəmbole cinə?
Kakble Stəmbole spijə,
Kəw, kəwa Səlim Başə, 
Basbke kəwe ры eşijə, 
Xarbbm, zərije ramusbm,
Dosta lawbke ÇbDdijə*
Şam, Hələb, Diarbəkbr,
Ky əz cum Diarbəkbr,
Bazar кы qəndək şəkbr,
Lb gyndi, mali bəlakbr,
Həram bi, mbn ие täm пәкы.

Got: Genço Grigorjan*

HA GYLA WƏ MƏ

Ha Gyla wə mə, ça Gyla wə mə, 
Ha Gyla wə mə, ça Gyla wə mə,
Gənbme sorə bbzarə mə,
Gəubme sorə bbzarəmə.



Əz bərdelia һые xwə mə.
Əz bərdelia bı>re xwə mə. ■
Ha Gyla mera, ça Gyla mera, 

r i '?■: Ha Gyla mera, ça Gyla mera.
Bəykətsnə lawbke pira,
Pəvkətnnə lawake pira.
Surəte sor daa bər tira,
Surəte sor dan bər tira-
Ha Gyla baq a, çan Gyla baqa,
Ha Gyla baqa, ça Gyla baqa. ’
Surəte sor dan bər daqa,
Surəte sor dan bər daqa.
Ha Gyla wə mə, ça Gyla wə mə,
Gənnme sorə bBzarəmə.

Qot 1өшые Cəto, 22 sali, zı> gynde Qylije 1б sər nəbja 
Xotajke.

HA ВБ LƏJLE

Ha bn Ləjle, ləj-ləj тәкө, 
iŞəv аагвп, deri vəkə,
Мбп naya singe xwəkə,
Se şəva твп qBzləkə,
Ty zb mnnra dənge xwə nəkə-
Ha Һб Ləjle, hivə ba yajə 
Ləjl qiza Mbstafajə.
Ha Һб Ləjle, еыпа, свта,
Hol hole nay gənmna,
We bəzBne mamə tama.
Ha Һб Ləjle, jeri, jeri, 
Buməni bər sia deri,
Atroso, xwəli seri.

Ш



Ha bı> Ləjle, bazBrgaqa» ü ,
Dəvəcunə, kydbk man», ; :.;Л 
Dərde dbla сб granə. . ,

Got: Şirbne Sädo, 50 saii» ав gynde Ыәко, 1б aw neüja %*-
liee.

Nbvisin: L Maragulov u H. Çbndi.

DERINO

Derino, derino, derino çan.
Çərəd mbia, kuz 1б ptşte derino çan,
Işəv şəvka baranejə,
Işəv şəva pukejə zerino çan,
Işəv şəva zavejə zerino çan.

XAN LƏJLE

Xan Ləjle, xano jəkan!
Dnnja cərx, gri u fələkbn, 
Xəmam kef u hənəknn.
Xan Ləjle, hər şəv. hər . şəv, 
Bangda bu dıke ,nişəv-
Dike hane şərzekbn,
Paja xortano zeknn,
Paja buka 1б həspekan,
Paja kəenka уәгекБп,

' Faja pira 1б кәгекБп.
Xan Ləjle, Ləjle, Ləjle! ,
Xan Ləjle, Ləjle temə, temə, 
Mevane tə şəvemə,
Dər mane dblnke cemə.
Xan Ləjle, xan e jəknn!
Dbnja cərx, gri u fələkşn, 
Xəmam kef u hənəknn.

m



Xan Ləjle hat byhyri,
Zər məmbk həba fcbri, 
öçeba, law nəmbri,
Xan Ləjle, Ləjle, Ləjle.

Got: Sargis Karapetjan, lb sər nəha ftştarake zb gynde- 
Maqdaje.

KBNBKE

Kbnbke, Kbnbke, Kbnbke, 
Kbnbke, çano həjran!
Məwerə, məwerə,
Şəwbtio səri lb zerə, 
Kbnbk danə merə-
Kbnbke, Kbnbke, Kbnbke, 
Kbnbke, çano həjran!
Badbka, badbka,
Baran lb Gllbka,
Qələne kəebka 
Qəwle јаг xəmtbka.
Kbnbke, Kbnbke, Kbnbke, 
Kbnbke, çano kbnbke.
Bərbuşə, bərbuşə,
Kbnbka mbn dərguşə,
Bare Khne məwuzə.
Kbnbke, Kbnbke, Kbnbke, 
Kbnbke, çano həjran!
Boşata, Boşata,
Kəla lb səre tata,
Kbnbka mbn Boşata.
Kbnbke, KbDbke, Kbnbke, 
Kbnbke, çano həjran!

Got: Sargis Karapetjan,

4 6 *



GYLE HA NAYƏ

Gyle, ha navə, navə, navə, 
Gyle, əskər gyndda bəlavə» ' 
We иб hale mə cawa bə»

■Gyle Sinəke çiki duzə, 
Tözinge kuzə-kuzə,
Gyle, jək јагә, *jək baltuzə.
Gyle, Sinəke, we dn korteda, 
Dy zərije fiorsor we teda, 
Gyle, ryhe şiran, çeveda.
Gyle, əskər gyndda bəlavə, 
Gyle, ha nayə, navə, nayə, 
We zb hale mə cawa bə.
Gyle, jari, jaria qizinə,
Gyle, nola dmnse hizinə,
Nola rune sər ninə.

HOJ GYLE

Hoj Gyle, Gyle, Gyle!
Мвп Gyl dibu nava baqa 

'Surt sor dəwsa daq a.
Мвп Gyl dibu nava rəza, 
Surət sor dəwsa gəza.
Мвп Gyl dbbu nava təfinka, 
Gyl daje nay rəfeka,
Gyl neci ra yan кугвка.

GYLE НОЈДАЕ

Gyle hojnar, xwə məşo, 
Səre mnu deşə.
Gyle Sipane gaz Ы 'gaze, 
Budda Alçəwaze»



Le dneerə bərx u pəze 
Gyle xwə meşo, səre твп deşə.
Вәг -eəm, bər eəm dBcnmə,
Bənişte xwə dsçumə,
Gyle səre xwə məşo*
K^fa твп tyninə*

Got: Hovhanes Avetisjan, 40 gal, пвһа k. gynde Qujtureda dfe=- 
miaə, h, sər вәһја Aştarake.

GYLA ZƏR

Gyla zər, haj Gyla zəri 
Gyla zər, gərdəna zər*
Gyla zər, hur-huri,
Св Һһкып ty zb твп duri.
Gyla zər, haj Gyla*zər!
Gyla zər gərdəna zər.
E-vara tava hive,
Zəri məşija 1в ava şive,
Xylama kəm bər zive.
Gyla zər, haj Gyla zər!
Gyla zər, gərdəna zər*
Evarə, ro cu əsre,
Si xaz bu 1в dora qəsre,
Tə nadBin male Мвзге*
Gyla zər, haj Gyla zər!
Gyla zər, gərdəna zər*
Evarə, evar nabi,
Avi gola sar nabi,
Xort u qiz be jar nabi* ,
Gyla zər, haj Gyla zər!
Gyla zər, gərdəna zər.
Evarə, evar xere,
Av kBşjan hərə zere,
Snbəjə, oop* xere*

Ш



'Gyla zər, haj Qvla zəri J 
Gyla zər» gərdəna zər. :nt!>
Evare* ga ynda bu, • *; ;
Gyudi, mali bəla bu»
Carpe bu, ear bəla bu»
Qbsmət bu» xwəde da bu.
Gyla zər, haj Gyla zər! ' a 1
Gyla zər, gərdana zər» 1 f J
Gyla zər» hur-huri,
Wərdəka golakuri 
Св һвкып, ty zb man duri.
Gyla zər, haj Gyla zər»
Gyla zər, gərdana zər.
Hatemə» tə bbbinbm»
Nişane tə datinbm»

( De nädə, tə dbxapiübm,
Bay nadə, tə dbrəvinbm.
'Gyla zər» haj Gyla zər,
Gyla zər» gərdəna zər.
Rəvinbm. zb xwəra Ыпып,
Dora dbiıe gərinbm 
Тызып, bbmrbm, nəbinbtiı.
Gyla zər, haj Gyla zər!
Gyla zər, gərdəna zər»
Gyla zər, həjə, həjə!
Aşbqe bəzbna təjə»
Aşbqe -ебте təjə.
Gyla zər» haj Gyla zər!
Gyla zər, gərdana zər»

Get: Genço Grigorjan, zb nəhja Aştarake, gyn.de Qərəçələre.

XAX U FƏLƏKE JƏMAN;

Xəx u fələke jəman, ■■ 
Cərx u fələke jəman,



Kətbmə fceJəke jəman, ' ' 
K,ef u hənəke jəntaı*. 1 •’
'Jt'asinga mbla sorə jəman, 
Bbşkogke həlxa dorə jəman, 
Xwəje tax i ci zorə jəman» 
lax u bələke jəman.
TÇaxinge mnla rəşə jəman, 
Bişkoşke səd u şəşə jəman, 
Xwəje taxe kələşə jəman.

#ot: Hkrtk Vardanjan, иб gynd Qərəçələıe,

JƏMAN QƏŞƏNGE ■

Jəman, jəman Qəşənge, 
Qəşəng mala bərzer fcn, 
Dəlal mala bərzer cn<
Jəman. jəman Qəşənge» 
Dawbka dblmə bəla cu» 
Нәгсе sjari bat» pəja cu.

Dəre mala kor Həzə,
Pbşta mala kor Həzə, 
Jəman, jəman Qəşənge.
Jəıüan, jəman Qəşənge, 
Сарвк, cupbk Qəşənge, 
Jəmam» jəmaü Qəşənge.

€ЫЛЈМ

€blnri tejə Aqcə,
1л> ты» lo, lo, lb ffibU )ö, 
ŞƏlbk dabət sər qaree 
Lb mbiı lo» lo, lb шыј lo.
Bay dbcə, kyrr lb du te» 
İtb mbn lo, lo, lb твп lo,



De dscə, qiz 1б du te, 
Lu шбп lo, lo euluri.

HƏMZƏ €ÜE

Məmzə euk, əm çotnn,
Dost Həmzə euk, əm eotea, 
Dəwsa eueuka» dəwsa məmuka 
Əm çotr.n.
Colbije gyııda əm sotwı*
Dost Həmzə еикл əm сагБИ, 
Çan Həmzə -euk, əm carun, 
Dəwsa еБеика» dəwsa məmnka 
Əm сагБп,
Colbije gynda əm хагБп-
Həj Həmzə -euk, əm şəşun»
Çan Həmzə -euk, əm şəşun, 
Dəwsa məmnka, dəwsa euenka> 
Əm şəşsp,
Hafed mala zəbəşfcn.

ŞAM HƏMZƏ

Şam Həmzə euk Həmzə eukf 
Həspe bozi geduke,
Ledajə bərfa puke 
ВыЈпа Səlbi иб nəjnuke-
Həspe bozi 1б təwlejə,
Əz иепакып çnlejə,
Peşkesi qiza malejə.

Şam Həmzə -euk, əm çotun,- 
Col Həmzə euk, əm çotun, 
Məjdane məlkəmotun.



QAZE LE

Qaze le, Naze le,
Mə 1в kafa Qərseio, 
Sərdar hatijə sər xwejo. 
Xwəde xaikə гв gərmejo.
Mə 1в kata T̂ emurda, 
Wərdəka gola kur da 
RadmusBm, csqa nurda.

LE BARAıNE

Le barane, le barane!
Le baran» baran, barane,
La şəwBtije, la werane.
Ye barane св квг, св квг,
Inije barL şəmije vəksr,
Xejla buke be fəjdə квг.
Св baranə, sər һвһага»
Həwe dajə g>lije dara»
Xəw xwəş bunə paşnla jara*
Св baranə, sər paize»
Həwe dajə gylije guze,
Xəw xwəşbunə paşBİa qize.
Işəv, şəva barane,
Govənd gərija həjwane,
K,ətBmə dəste səjrane.
Işəv, şəva pukejə,
Şəvka şəva pukejə»
EətBmə dəste bukejə.

Got: Təjoje Mamo, şuvaue gynde Həko» 1в sər nəhja TJaline.
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BARAN

Həj barane, barane 
Ty gBznize barane.
Həj barana van bnharan, 
Şnlknri bu bəlge daran.
Həj barana van paizau, 
ŞBİknrbu bəlge guzan.

Həj barane* barane,
Ty gbznize barane.

DƏ CACANO

Də Cacano, də Cacano!
Vi Cacani Cacani кы,
$6ra səre твп mori квг-
Şöra səre твп gəvəzə,
Xəwa твп mdrume naje nav 

poste pəzə.
Şöra səre твп qicnkə,
Qole zera car пвсвкә*
Xəwa твп naje nava pəze һегвкә.

K,ƏLƏ$0

İÇələşo, öba töti,
Sər eəve твпга hati,
Tə əz квгвт kəwa pöti, 
Bərdamə vi Fərati.

Х,ә1ә§о* əba dəzi,
Sər -eäve твпга bəzi,
Tə əz квггаә тбге təvBzb
K,ələşo> рвге cekə,
•Qaş һв qaş mərmər-lekə 
Dərəngə* твп vərekə.



^ələşo, hBşmə, hbşmə, 
'Çdnungä sər Һв rtşmə,
Uə ty bazo, qonax pnş mə.

HA WƏRDE

Ha Wərde, Wərde, Wərde! 
'Evarə, bərxa bərde, 
Heşinga kon sərde.

IGLRlMl JARO

IgBrmi, igBrmi jaro! 
iHa reja, Гејә, г ф , 
Renga һвпја kəlejə.
Pəjaki reda tejə,
Baia xwə da pəjejə, 
Notla wəşa gəwrejə.

MƏJRE

IMəjre, Məjrəme, Məjrəme, Məjre 
Məjre, Məjrəma, ha һв şaika nor xane.
Tə kBrasi ala Məjrəm, Məjrəme,
Gəftani ala Məjrəme, Məjre.
Xərçi 1в balə Məjrəme, Məjre,
Məjre dəlalə, Məjre, Məjrame.
Tə kBrase sorə Məjre, Məjrəme, 
Qəftane sorə Məjrəme, Məjre.
Xərçi 1в dorə Məjrəme, Məjre,
Məjre cyxsorə Məjre, Məjrəme*
'Tə квгав ksrasa Məjre, Məjrəme,
Xərçi xiasa Məjrəme, Məjre.
Жәјге nor harsə Məjrəme, Məjre,
Məjre nor harsə Məjre, Məjrəme*



Тә кыаз spijə Məjre, Məjrəme, 
Məjre çnndijə Məjrəme, Məjre.

Got: Genço Grigorjan.

HA ВБ LƏJLE

Ha bn Ləjle, Ləjle, Ləjle»
Bəznnznrave, gərdən təjre.
Ha bn Ləjle, Ləjle, Ləjle
K,ərəmkə wərə- səjre-
Ha bn Ləjle hiyə кеггә,
Şərvqe da dor bazerə-
Ha Һб Ləjle» Ləjle» Ləjle,
Bəznnznrave» gərdən təjre.
Ləjle mala bərzer dncu,
Ln шбп qar bat, pəja dncu.
Ləjle mala bərzer dncu»
Dawə» dnlmə bəla dncu.
Ha bn Ləjle əz y tynə»
Vi gyndida, əm hərdynə.
Ha bn Ləjle. Ləjle, Ləj.le,
Bəznnznrave, gərdən təjre.

Got: Məçite Mamo, 45 sali, nəxwəndi, zn gynde Həko, 1б səır 
nəbja Tjaline.

ŞIRBNE LƏJLANE

Şirnne Ləjlane, bn Ləjlane, 
Şirnne, Ləjlane, bn Ləjlane,

Sorgyl. sorgyl, təv rnhanə, 
Kə-enk dine, təv imane.
Kə-enk nadə ramusanb '
Lo xwədejo məznn bnkı,
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Ту mwaze man ре bbki» 
Mala qomsia хыау bbki,
Ty dərde mbn dərman bbki.
Ha 1ехы1 işəv majə,
Ve hive şəwq yədajə*
Əz hatbm alije wəda,
K,oc kərija re lb шбп nəda.
Bərderi bumə qəda,
Mbti xasti, bave nəda.
Dərde dble mbn gələkbn* 
Xwəde İl zor qəbul nəkə.
Ha bb Ləjle, Ləjle, Ləjle, 
Wəxte kefan u hənəka,
€ые dajnə sər petəka.
Ê awa шбп sbbe rabə,
До1;1а qazəke,
Bbməşə nay wərdəka.

«Göt: Məçite Мато.

GYLE HƏJNARI

Gyle həjnari, həjnari, həjnari, ; 
Çane həjnari, həjnari» həjnari. >
Gyle baran hur, hur dbbari 
Çane baran hur, hur dbbari.
Gyle cun əwre rəşi tari,
Çane cun dwre rəşi tari.
Gyle əz cum, mala bərzer cum*r 

>Çane əz cum, mala bərzer cum.
Gyle əz hatbm alije wəda»
Dine əz hatbm alije wəda-
Gyle bərderi bumə qada,
Çane bər deri bumə qəda«



Gyle man xasfci bave nə da.
Çane man xasti bave nəda.
Gyle k,oc kərija ге 1б man nəda,„ 
Çane koc kərija re 1б вдбп nəda^
Gyle işəv şəva şalije,
Çane işəv şəva şalije.
Gyle govənd gərrija həwljje,
Çane govənd gərrija həwlije.
Gyle k,ətmə torra zərije.
Çane kətaraə dəste zərije.
Gyle nacam əz sər bewije,
Çane nacam əz sər hewije..
Gyle dərde hewije garanə,
Çane dərde hewije garanə.
Gyle dərdəki be dəraoanə.
Çane dərdəki be dərmanə-
Gyle nola qolançia ruvijanə. . 
Çane nola qolançia ruvijanə.
Gyle əz hatam alije wəda,
Çane əz hatam alije wəda-
Gyle koc kərija re 1б mə nəda. 
Çane koc kərija re 1б mə nəda.
Gyle əz hatam, hatam, hatam,
Çane əz hatam, batam, hatam.
Gyle, bər cəm. bər -eəm dahatam-- 
Çane bər «əm. bər -eəm dahatam,.
Gyle nola həspe ba rətam,
Çane nola həspe ba rətam.
Gyle ha nabə, nabə, nabe,
Çane ha nabə, nabə, nabə.
Gyle qotak, fino, bəla bə,
Dine qotak. fino bəlla bə.
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Gyle dnlkətijə, «ara nabə, 
Dine dfclk,ətijə -earə nabə*
Gyle mala qomsia xnrabə, 
Dine mala qomsia xnrab ba.
Gyle ha 1б sər xania bala bə 
Çane ha 1в sər xania bəla bə

Gofc Məçite Mamo.

HA RBHANE

Ha Rnhane, һв ha Rnhane, 
Nar, nar xəzala dəşte,
Ha Rnhane, bn Rnhane,
Bine тәтвка caxwəşte.
Ha Rnhane əznm, әгвт, le, 
Nar, nar, xəzala dəşte,
Ha Rnhane əznm, əznm, le, 
Bined тәтвка ca xwəş te.
Dəzmala bn sor gəvaznm lo, 
Nar, nar, xəzala dəşte, 
Dəzmala sor gəvəznm lo, 
Bine тәтвка ca xwəş te.
Ha xəzale, ha bn xəzale, 
Nar, nar, xəzala dəşte,
Ha xəzale, ha һв xəzale wəj 
Bined тәтвка ca xwəş te.
Ha xəzale bn jeri, jeri,
Nar, nar, xəzala dəşte,
Ha xəzale be jeri, jeri wəj, 
Bined тәтвка ça xwəş te.
Ay xari, bərzer «eri wəj. 
Даг, nar, xəzala dəşte,
Av xari, bərzer «eri wəj 
Bined məiunka xwəş te.



Ја тыи zb ke nəweri,
Nar, nar, xəzala dəşte,
Ja твш zb ke nəweri 
Bined mənibka ca xwəş te.
Atroso xwəli seri lo,
Nar» nar» xəzala dəşte,
Atroso» xwəli seri wəj 
Bined тәтка ca xwəş te.
Əze cbbskbm ta bb meri,
Nar, nar, xəzala dəşte,
Əze cb bbkbm ta bb meri wəj 
Bined тәтвка cawa xwəş te.
Ha xəzale сыпа, сыпа wəj» 
Nar» nar» xəzala dəşte lo,
Ha xəzale сыпа. свта lo, 
Bined тәтвка cawa xwəş te.

■O-ot: Məçiie Mamo.

LO, LO ŞLVANO

Lo, lo, lo, lo şbvaDO,

Lo, lo, lo» lo şbvano.
Lo dəngbezo, blurvano,
Lo dəngbezo, blurvano.
Biar dajə sər t*>ljano,
Blur dajə sər ttljano.
Səre jare, lo səre doste. 
Səre jare, səre doste.
Səre doste, lo bb qyrbano, 
Səre doste, le bb qyrbano.
Vi şbvani lo bokə, Һокә,
Yi werani lo ’bokə.ftokə* 
Tiştkə neria lo təvi mijakə, 
Tiştəkə neria lo təvi mijakə. 
Səre jare, lo səre doste, 
Səre jare lo bb qyrbakə.
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ıLo xaningo, lo dər тәгвпо. 
Col werano, dər тәгвпо.
'Çan, ze dərkət, çotə гвпо, 
■Çanze dərkət lo çotə ивпо.
Çan dər de твп janga məzBno, 
Çan dərde твп janga məznno.
Lo xaningo dər рв-еико,
Col werano, dər рвеико,
Çan dərde твп janga рв-еико, 
Çan dərde твп janga рвеико.
Yi şBvani lo gazə-gazə,
Col werani lo gazə-gazə-

Qot: Məçite Мато.

JAB, ŞƏMAME

Jar, Şəmame» Şəmame, jar, 
Jar Şəmame, Şəmame.
•Jar Şəmame, Şəmame jar, 
QəwbI, qrar təmame jar:
Bonka tə cumə Şame,
Jar Şəmame, domame*
Jar, Şəmame tə dBbin,Bm jar. 
Jar domame, domame.
Dəst gərdane wərtinnm jar, 
Şəmame, Şəmame le*
'Тызвт, һвтгвт пәЫпвт jar, 
Şəmame, domame.
Jar Şəmame, Şəmame jar, 
«Qəwl qrar təmame.



XANE BBMƏŞ

Xane bBməş, buməş bBməş, 
Dilbəre dəlale bBməş.
Dilbəre dəlale bBməş.
Merke tə твг, çanke твп xwəş»-
Xane vurda, vurda vnrda,
Dilbəre dəlale, vurda.
Elka mə cubu Gewur daq.
Elka mə cubu Gewur daq.
Св sərdulka, səre dulda,
Св sərdulka səre dulda.
Xane mala bərzer ducu 
Dilbər mala bərzer ducu.
Мв qar hat bu, pəja ducu.- 
Мв qar bat bu» pəja ducu.
Xane 1ехвп „Əzurganə“
Dilbəre dəlale 1ехвп.
Dəvə cunə, kyduk manə,
Dəvə cunə, kyduk manə.
Bare dəva ci guranə,
Bare dəva ci gBranə.

Жәту tnzə bu barxanə,
Жәту t;uzə bu əşjanə.
Xane bBməş, bBməş, bBməş,. 
Dilbəre dəlale bBməş*

Got: Məçite Мато.
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ŞAXED KbLAMED äVDALE ZƏJNbKE*

k;llama gyle  u  Əvdal

Əvdal go: — Əz z b  təjra> təjre твгвт,
K,ərba Gyle, Xamure kərrL gezBm;
Çije Gyl rune, əze tobəkbm,
Əz runanim, əz nabezBm.

Gyle got: — Əvdal, -eəve твпә rəşə bəlanə,
Мбп roze bəft çara кв1е Sbbtane квЫапә,
Le bəft dəngbesşe mina tə,
Bona твп, гвпе xwə bərdanə.

Əvdal got:—Gyle, mərume, твпе bostanəki can-
dijə, kyndyre bəzi,

Bənda wi gBreda bər һеввга -eöve xwə u təzi, 
Xwəde byba dBİe твп bave dBİe təzi.

Got: K,arm>le Qaso, z b  gynde в̂1вк 1в- sər nəbja Taline*

Gy d a l  ü  GYLE

Gyle z b  Xamure bəja увга 
Мвп u Gyle һв həvra stra.
Gyle çan, ty dBİe xwə nəstinəy 
Əze təra bezBm xuşke,
Ty bezə Əvdal bura-

* HazBr квг: И. ,ÇBndi.



'Gyle, ty wərə əm lıərmı mala məjə,
Zb təıa dajnbm orqan-doşəke сб darəjə, 
Hərke xəlqe go:—Ikrama Gyle zı, təra cijə 

•Əze bezbm Ikrama Gyle 
:Səre təft bave mı.ıı zedəjə.

töYDALE ZƏJNE U SLLO

■Əvdal dbcə bal Talıarxan öli.
-Dəngbeze wi həbujə, lb Qəlanije, övdal. 
.Dbcə wedəre, övdal bb dəngbeze wanra 

dbstre, bb Sblora, övdal dbbezə:
—Le, le, le, Şami, Hələbi, Diarbəkbr 

■Govəka dbne,
Bələkije bərfe xal nişane xwəde,
>Lb ejae Ələgana kavbl 
Dəşia Qələnia xopan 
Xal u nişane xwəde kətbne.
Əz övdalbm, övdalbm!
Lawe Zəjne mə,
■Dəngbeze Məməd Paşaje 
Dəwri yndabum,
Iro сб bu, сб qəwmi,
'Bbsqe mbn dakətjə 
ıDəşta Qələnia şəwti 
•Çəm tornne, zb torana 
Mala Şəro.
:Iro Ubzam, cb bu, сб qəwmi?
■Gədəki be dəv u be dran,
Anijə bəri gesira man danə,
Nbzam сыа ?

‘•Sblogot:—Wəjlo övdal, wəjlo koti?
Pisi, panti, qolo,
Əz Sblemə, Sblemə,
Nə квпып, nə drezbm,
'Mina ta rabana dəv gəlja



Lb diwana Tahar aqada şax davezbm.- 
Bb qəmə, qbrare, mere db bəre bə 
Sbbeda mun təra gotjə,
Əze. runim danzdəh roza,
Danzdəlı şəva
Təra təzə əze bbbezum*

Qvdal go:—Həjlo Sblo!
Lb Şame, lb Idələbe» lb Diarbəkbr,- 
Hərcar qurnaje dbnjaje 
Əz gərjamə»
Əz övdalbm övdalbm,
Lawi Zəinemə,
Dəngbeze Məməd paşaje 
Dəwri ynda bum,
Həja iro» mbn ty kəsira bəle пәкыјә^
Ty donzdəh səbəta nəbezi»
Se'röz, se şəv bb həvra bezi»
Aqrijeda bər toruna mala Şəro 
Tye zb munra wəri raə.

Sblo go:—Həjlo övdal, wəjlo koti»
Bisi, puuti, qoli, bedəvo.
Be drauo,
Tə bb xəbəra han got:
Zaman db dəve munda lal bu>- 
Qydume coke mbn şkəst,
Xwəjdan kurase mbnra avit,
Hmıgi» nav dənge övdale
Lawi Zəjne wəlate Qələnia şəwti bə;
Bb qəm-qrare mere ze db bəre bə,
Əze peşja diwana mala Şəro
Lb dbnjaje ty çara nəbezum əz dəngbezum:

Əvdal go:—Wəjlo Sblo, Wəjlo koti,
Piso, koti» be dəvo, be drano»
Qələnia şəwti bər bb bajə,
Vi xəzali zb evarda ərd vədajə»
Əze övdalum, övdalum»
Lawe Zəjn,emə!



'fiinge ты1 dəv tər ə,
Znmane man qələrae dəngbezanə>'
Həj SbIƏ) agBre, kyle 1в mala tə kətə,
Мыт təqmina tə se roza, se şəta dikir»
Мвп tə xəbərəke tə peşja 
Diwanəkə, diwana torna mala Şəro,
Мвпе tə һв xəbərək dəranjə raje.

<iot: Kotoje 80 sali, z b  gynde Axse 1в sər nəbı'a Aştarake.

ÖVDALE ZƏJNE U ŞEX SBLE

—Вәгвпа övdale твп nə квпә, nə drezə 
Tərəzani dəv eieəke dəve kanije xwə davezə,
Gəli omətno! boj xwəde bə,
Həla wəımn bs ve jəke,
Qə k;e dijə, ke binajə, şex 8в1е coka xwə bnkytə coka

övdale Zəjne,
Se roz u se şəva pera bezə.
—Вәгвпа şex Snle твп, nə квпә, nədrezə,
Tərəzani dəv eieəke dəve kanija xwə davezə,
Əw sonda ky твп sond xarijə,
Əze jəki һшвт səre tə,
Həta kyrre kyrra ravə bezə-*

•Göt: Məməde Məməd.

XOZAN

Ele daje Xozanə, xwəş Xozanə,
Də һвга xwəde xsrav һвкә dəşta Muşe, 
Walik bərfə, alik zozanə,
Wəj Xozane, wəj Xozane,
Xwəde XBravkə ware tə zozane;
Ax dBİe твп jo, jo, jo-

* Əva јәка һв gotnna dəngbez 1в wəlate T̂ imare qəwmijə.
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■Əze IjəUmə qale u sələfe sjara,
'Qəjməse sjare Sənəme 
Nə navdanə
As, dble твп jo, jo, jo,
ÖLİe јпбп jo, jo.

Ele daje, dəlile,
Xozandaqe van ferika,
Əze сб bbknm qole zerra 
Gyrze bər çenika,
Şəve nahəwBm, gərma roze,
Evare naHəwnın dərd u kyle van wawika-
Xozandaqe we palejə,
Həla шбп sərkyrre we palejə,
Əza bala xwə dbdbme 
Çnnjaze Qəjməse dəlal 
Sjare Sənəme daninə 
Sər bare barxanejə,
Dble шбп jo, jo,
Dble јпбп. jo, jo, jo-

■Got: Usbve Sbmo-

XOZANDAX

Ele daje! La> Xozane lo 1б Xozane,
Ele daje! Xwəde хыаү bbko lo dəşta ve zozane,
Də dble твп jo, jo. io,
Ax dble шбп jo, jo, jo.
Ele daje! Həft çahnle tunsbz çbnjaze xwə danə 1б sər

barxane,
Ax dble шбп jo, jo, jo,
Də dble твп jo, jo. jo.
Ele daje! Xozandaoje lo 1б bərika,
Əme roje ranazen dərde gərm-gərmstane,
.Şəve xəwa mə naje dəste van wawika,



Dule шбп jö, io» jo». 
Dule ты1 jo, jo» jo.
Got: Məsəne Ə'ziz.

ÖVDALE. ZƏJNLKE

övdale Zəjnuke kor bu, *б xwə u talara- .
К,в1ат sər xwə dərxustun,
övdal gazi mərije mala xwə кы, go;
Əze korum, re паЫпвт,
Dəste xwə diwara dugərmum,
K̂ əsəki xydan xer tynənə»
Dəste övdale Zəjnuke bugurun 
Zb Auədolije bBgərinuu.
övdal bala xwə daje rəfe qyİBnga hat by» 

hyri, pər e qyİBDg şkəsti bun, go:
QyİBngo, malxuı-avo!
Pəre ta şkəstinə,
Ty wərə dəste твп bugurə,
Zb Auədolije bugərinə-
QyİBUgo, malxBravo,
€Ğve твпә korun,
Pəre ta şkəstinə,
Əme dəste həv bugurun,
Xwə baven bər dər bu təkimə.
Bəlki -eəve твп sax bukə,
Baske tə buçəbrinə.

Got: Əjoje Şəmo, 65 sali, nəxwəndi. ze gyude Иәко, 1в səır 
nətja T̂ aline-

*
* *

Zunukəke go:—
Əvdal, bəsə bezə u blubinə.
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övdal go-'
Әге, go> гвпвке,
Bəznna tə ta rnlıana tərə,
Fələka övdale Zəjnnke 1в tə r əgər ə, 
Сыа övdale ZəjriBkera dnvezi:
„Bəsə bezə u bnlubinə11
Nə əzi когып, eəve твп navinnn.
Əze хәше dnle xwə cawa bnrəvinBin.

DƏ LL MLN E LO

Də ]б твпе, lo» lo> də 1в твп,
Də 1в твп waje, də 1в твп waje,
Mala bar квг bəre xwə danə zozana, 
övdale Zəjne korə hune nəhelnn sər frara.
Kəsəke xerxas tynə» dəste övdale Zəjne bngnrə,
Bbvə sər bəkime bn bəkimə.
Də 1в твпе lo, lo, də 1в твп,
Də 1в твп waje, də 1в твп waje,
Fələk xainə, твпга naje.
Qylnnge Bərije te dnqirinə,
Çer çəgəre твп zela zorda dnbarinə,
Kəsəke xerxas tyuə dəste Dvdale Zəjne bngnrə*
Zozan, zozan bngərinə-
Də 1в твпе lo, lo, də 1в твп,
Də 1в твп waje, də 1в твп waje,
Fələk xajinə, твпга naje.
Qylnnge Bərije lıattn kətBn reze,
Kəsəke xerxas tynə» -еәүе твпә когвп,
Dəste швп bBgBrə bnvə sər həkime үе Təwreze,
Də 1в твпе lo, lo, də 1в твп,
Də 1в твп waje, də 1в твп waje,
Fələk хајдә, твпга naje.
övdale Zəjne korə» əze gyla govəndamə,
Aşnqe dəve qizan u bukamə,
Gədə-guded үап sala, qiz u buked Yan sala 
övdale Zəjne dnknn qərfanə, quckanə, tnnazanə.
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Də lo твпе, lo, lo, də 1в швп,
Də 1в твп waje, də 1в твп waje,
Fələk xajnə, твпга naje*
QyİBnge Bərije te duqirinə,
Dydy ав rəvda qətjainə,
Baske wan şkəstinə,
€dve твпә korə maifinə,
Kəsəke xerxas tyninə,
Dəste твп u təva bngBrə 
Bbvə sər kəkima:
Cdve твп saq һвкә,
Baske tə bBçəbrinə-
Də 1в твпе lo, lo, də 1в твп,
Də 1в твп waje, də 1в твп waje,
Fələk xajnə, твпга naje.

Got: Əsoje Çəwo, 46 sali, ав gynde Qylibəge 1в sər nəhja 
Oktjabre.

ÖVDALE ZƏJNE

Əze övdaİBm, övdale Zəjne, kor bum, 
Gyla zor Məməd paşa bum,
Bərdəvke qiza dB buka bum,
Erişa һаквта bum.
Nnha qiz u buke ve həjauja kotjə,
Fisə, məzBqə, məçinəqo,
Rabuqə poze sola твп xor dBksn.
övdale Zəjne korə re navinə,
Dəste xwə 1в diwara dBgərrinə,
Dnve:—Oawa kəsəki xydani xere tyninə, 
Dəste övdale Zəjne-kor bBgsrə,
Zozan, zozan bBgərinə,
Ввүә sər həkime bu həkimə.
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«'Qyibngo. ha Qylsugo! . .
’Tə mali xwəji xBravbujo,
Dənge təva knfşə haske tə şkəstinə,
€əve твпә когвп.
Wərə əz u tyje dəste həv bngBrnn 
Нәгвп xwə bavezBn mala һв həkimə»
Bəlki -eəve твп dərmankə, baske tə bnçəbrinə.
Həj qyİBngo! malxBravo»
Tə св sər твпга qirə-qirə,
Pərr u baske tə şkəstinə 
•Cbve твп tyninə,
Əme dyake һвквп zb xwədejə,
€əve твп dərmankə, baske tə bBçəbrinə.

Həj qylsngo» ha qylnngo!
Tə ve snbe sər mnnda св zarə-zarə»
Əze пвгапвт dərde tə cijə?
Stuje tə sər mnnda xwarə,
Iro dn se rozə» dB se şəvə,
övdale Zəjne cola majə, be starə, be xydanə.

Got: Məməde Məməd, 22 salı, dərsdare gynde ZBmije, ив
таәһја Vedije-

ÖVDKLE ZƏJNE

'Waje, waje, 1в твп waje! 
övdaie Zəjne kor majə 1в dBnjaje, 
Dəste .Əvdale Zəjne gBrttnə 
Işəv zb рега danə sər fsrare.
Waje, waje, 1в твп waje»
Əvdale Zəjne korə re nabinə,
Male mira» Һаквта səknnjə 
Dəste xwə diwar-diwar lo d&gərinə.
Go: Əmo, lawo» əz həbum 
D ay e təbum,
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Dəngbeze mala zor Məməd paşa bum, 
Bərdəyka bər dəve miran u һаквта bum.
Cərxa fələke isal zb pera 1в твп -eəp badajə,. 
Hərdy -eäye твп когквгвпә.
Dəste baye xwə bug&rə bave 
Malək, mala һв həkimə.
Də 1в тви waje, waje, waje! 
ömo, lawo* bave tə kor majə 1в dnnjaje. 
ömo qyİBnge dane ve һвһаге 
Te u dakə qirin,
Tələso* -edve твпә когвп,
Baske tə şkəstinə.
Əze bBşİDBm bra Loqman bejo*
-Cəve т в п  SBİamətkə,
Baske qyİBnge твп bBçəbrinə»

Got: Məsəne Məsən.

ÖVDALE ZƏJNE

Lb твп dabu baki ye fələke*
€öve твп kor квг, dəste твп şBİkBr,,. 
ÜBİe твп zb dBnjae загквг.
Wəile rəbəne,
Ye SBbe, св bujə? Св qəwraijə?
•Cbve övdale Zəjna твп kor bujə.
Wəjle rəbəne.
Aya Murada şəwti waj һв xizə,
Kəsəke xydane xer tyninə 
Dəste övdale Zəjne bBgBrə 
BnbBtə ba həkim e һв inglizə.

Aya Murada şəwti,
Sər mnnda te ləmə-ləmə,
Mə nə gavə, nə qədəmə .
Hərmə çəmə.



Kəsəke xydane xer tyninə,
Dəste Əvdale Zəjne Һб̂ ыы1 
Batə ba bəkime wi əçəmə.
Hati baki wan nBwalan,
övdale Zəjne korbujə, kətjə bər diwaraıı.
Əz övdale ds Zəı'nemə,
Sware dt kefemə,
Qacaxe <1б dBiıemə,
Kylilka ve orte mə.

■«Got: Harutunjan Manuk*
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ZƏMBİLFBROŞ

Həj dbl wərə> lıəj dblwərə,
Həj dbl wərə çarək bb çoş.
Çar bb çara şərbət bb noş,
Dbl qbnjate Zəmbilfbroş-
Zəmbilfbroş, lawbke dəlal,
Hbndbk lıysbne Usbv lb bal,
Əw ce dbkə səlbke bb al,
Tinə bər dərgəje mire Dyrjal.
Zəmbilfbroş səlka tinə,
Bane kəle dbgərrinə,
Xatun Pəri zor dbvinə,
Əşq u movət dblıəbinə.
Çarika xwə dbşinə,
“Əwi kyrri zb шһпгд binə“.
Əw xatuna demfəlakə,
Syrra xwə lb çarije əşkəla кы,
Go: „Əwi lawki, qəlpe mbn хыау кы ‘
Zb we batbn sbse u carə,
Zəmbilfbroş bbrbnə malə,
Sezdə dəri le dadanə,
Zəmbilfbroş pe nbzanə.

Zəmbilfbroş, lawbke bəjazi,
E, ty bb fəna taqi kbrasi,
Ty zb dəste mbn navi xblasi-

Zəmbilfbroş got, go:
—Xatune, gərdən bb mori,



Ty ravə zb xəwa hbngori,
Şbxyl navan l̂ otək u zori- 
—Zdmbilfbroş. lamke bəjanL 
Əz ysa bezbm, ty pak bbzani»
Mbn ty boj nəfsa çan e xwə ani-
Zəmbilfaroş go:
—Xatune, tə kəzi mərəşblbk,
Tə dem hiva nazbk,
Kəsi van şbxyla пәкыјә bb rbk-
Xatımək dərda we tejə,
Zb bər surət, hivək hbltejə,
Məmka seva hyrmeiə,
Gərdəne binka xwəş tejə-
Xatunək dərda dbhatə,
Məmbka qənd u nəvatə,
Gərdəne av 1б bəjatə,
Go: —Zəmbilfbroş bonka швп batijə-.
Xatune go: —Zambilfaroş,
Bəs bbkə van gblija,
Əze bbdamə tə məmbke xybrija,
Lb təkbm -eəke çbudija.
Tə dərxnm zb tari təngija,
Şa bbbə bb eəv u bbruja,
Gyb mədə sofi synija»
Xatune zb xwəra кы karə,
Surəta gyl ze dbbarə,
Lb məmbka sev, bnnarə,
Gərdəne. ty dbbe bbharə,
Şa bbbə əşqa dblanə,
Gyh mədə şex u məllanə.
Zəmbilfbroş rabu bane kəle dbkəwgbrı,. 
Gəlo ki nibn xblaz bbkə zb vi а«ыј.
Jək movbk le nəbu znrarə,
Rabu lexbst cu bu malə»
2 впа wi ze кы рыз-рызјагә.



Go:—Qize твп kələk dit; mərmər diwar,
Xatunək teda bu seli sipieal,
Əz zorə-zor xBİaz ‘bıun zb bal*

Got: Usbve Ə'li< 75 sali, zb gynde Şamirane 1в sər пәкј® 
Aştarake.

ZƏMBİLFBROŞ

Nave ZBtnbilfBroş, nave şahinə,
Kyre paşa məqrəb zəminə.

ZəmbilfBroş zəmbilan tini,
Kolan» kolan dBgərini,
Gylsafcun zb kəhle dnbini 
Zb əşqa dbl duhəbini*
Go:—ZəmbilfBroş, wərə 1в peş, 
ŞəkBr bBgBr, levan bBmez»
Qimətan səlkan bubez,
Ja рвепк һвһа bBbez
Ja тәгвп binə zeran bər һв keş-

Wan horian gazi квгвп,
ZəmbilfBroş 1в zor һвгвп,
Dəri, dərgəh sər секвгвп»
Məfər, mBçar zb dəst һвгвп.

Xatune got:
ZəmbilfBroş, nav һв şahinə,,
Ty wərə sər təxta mir runə»
Xərç u xərəçan bnstiuə
Lb mir həram bə, 1в tə həlal bə-

ZəmbilfBroş got:
—Əz najem sər təxta mir runanem-,. 
Xərç n xərəçan nastinnra»
Lb твп hərambə, 1в mir həlalbə*

Xatune got:
—ZəmbilfBroş, ty wərə 1в peş,
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ŞəkBr bLgu', levan bnmez,
Zb əşqa tə səwda mə, gez,
Zəmlo, ty wəı-ə sər məsnlhəte 
Şbxyl bbkə, xera tə te.

-Go:—Xatune, əz najem sər məsBİüəte,
Tnrsa т ы 1 zb roza qianıəte.

Go:—ZəmbilfBroş, ty wərə,
Qərpale xwə zb xwə vəkə,
K,yrk u bBniş bədən xwəkə,
Ty wərə 1в sər mBSBİbəte»

Go:—Xatune, qərpale швп zb шбп cetBrə,
Həma ləşe твп bBSBtBrə 
Aojirjət əw cetBrə-

G ot:—ZəmbilfBroş, твп xylam həjə паүә öbas, 
Tedə bBdBm dəste öbas 
Zb dəst öbas nabi xnlas,
Ty wərə 1в sər məsBİbəte.

Go:—Xatune, z b  drana te bena bsxur,
Zb mBzgəfta. te belına. knzur 
Həqas dine твп zb dine tə dur.

Go:—Zəmbil, твп nələk hə]ə св1 gaz təmanı,
Tedə bavezBm һвпе -eble 
Ty zb wi -eöli nabi xnlas.

Go:—Xatune, «əla ty dBbezi ев! gaz təmam,
Əz св1 sala teda һвтат,
Ty bnvi şərbəs, nav tasa çan,
Həkər vəxym, 1в твп bəram.

Go:—ZəmbilfBroş, ty wərə sər məsnlhəte,
Ty һвкә səfəjate, hez durə z b  roza qijaməte,

Go:—Wi həraməto, wi bəraməto,
Ty bəs bbkə vi qnsəto,
Tə əz һвгвт həlakəto.

G o: —Zəmbilfroş, şaxyl һвкә xera tə te, 
ZəmbilfBroş tə св həwal?



Н ı>ngi ty dnkari zeran bBdırnə 
tə, ty bnvə maı-

Go:—Xatuna gərdən bn mor,
Şnxyl nabə kötək bn zor,
Molət bndə həta hnngor 
Xwəde qədəi'ə 1в zor.
Əw xatuna sing bn snni,
Əw xəbər xer-xer kəni.
ZəmbiifBroş rabıı 1в zor,
Квг heçəta mezna hangor,
Zəmbilfroş məsin dBxwəst,
Xatun bəzi məsin da dəst.

Go:-Wəj, св kələkə asi həsari,
Çah tynə xwə bavezmə xarə,
Kəri 1в xwə te һвквтә həzarə.
Xatune, əw xatuna kok u kybar 
Zb pənçəre гвквгјә xar 
Св ky Zəmbilfroş cujə xar 
Mujək zb wi nə bujə гвгаг.

Go:—Wi xwəde, fobə, stəfar 
Əz bər tə bumə şərmədar.
2впа ZəmbiifBroş se roz 
ZəmbiifBroş mBzulbujə nəcujə mal 
Zare wi bBrci manə mal.
2впа ZəmbiifBroş həri ani kotlnk секвгг 
Zare xwə pe hibzuI квп,
2впе çinar cu 1в wi agBri 
Св dabinnn, kotlnk dB kəİBşta təndure.

Zəmbilfroş cujə 1в ra al,
Z&na Zəmbilfroş go:—tə св həwal? 

Go:—2впе. hərci zarBnge твп be şivkBri 
Мвп wi spara xwəde квп.
Евпа ZəmbiifBroş got:
—Ty свта dini,



Sfcije kəle tə dbxapini 
Tə za çanəte da dərini.

■Go:—Həre zane, lıəre zane,
Ty wərə pnşta mane,
Tə bagəripam dora dane,
Əz tə nadbin male dbne.
Dəma zı.na wi xatun bbrə 

* Кыә xbdama xwə.
Go, zana Zəmbilfbroş—ty lb ha bə,
Кыә gazi ləqəmci ani»
Ləqəm секы bar nav xaüije 
Zəmbilfbroş, go, zana Zəmbilfbroş» 

işəv lb ha bə.
Хапып rabu çble xwə-dərani, ia Zəmbilfbroş wərgart, kətə 

Təqəmeda cu» xanije Zəmbilfroş.
Cu navina Zəmbilfbroş.
Pbnçana blazuka xwə bir кы* bu, dəma dəste xwə avit Zəm

bilfroş, hbmbez bbkbr.
Zəmbilfbroş dəste xwə avit, bazbue we, hatə dəste wi» go: 

—Wəj, zana mbn» bazan tynə, go əv хапыпә.
Babu zb mal rəvi; cu» cu lb darəki свпаг fməzbn), go:
—Ja свпаг, ty; man vəşeri; navda kyn bu, ty bbkə mbn 

car, свпаг hatə həv.
Xanam cu dor, mədore dare gərja, nədit.

1933 s. məha сыја paşanda zb alije İnstituta farixa kultu- 
те bb sərkarja prot K. M. Ohançanjan u ba həvalbəndija Ş. Ku- 
zikjan A. OJanalanjan u kttebhazbrkari ekspedisa folklorehatə fəş- 
kilkbi'bne. Db wi wəxtida lb Aştarakeda əva şaxa hatə navisare.

Əva şaxa əhəlije wedəre-Manuk Harutunjan gotijə, Manuki 
nəxwəndijə» gələk gali-gotbne çbinaəte zanə.

XƏÇE U SIÄBƏND

Siabənde Sblivi wəxtəke xortəki şəre xwə bu, demək, nə 
dja xwə di, nə bave xwə.

Siabənde Sblivi ı-asti dəwlətiki hat» go: — Çanbnl, dəwləti
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тшга dəst nadə, əze rabam xwəra həspəki bastinam, əze xwəra 
ne-eire bakanı-

Siabənde Salivi rabu səre Sigane Xəlate; xwəra neeir dakar, 
go;—Gəlo, caqa el nəma» caqa şəhər nəma, cume» go» əz nəcuınə 
ela kyre mire ərəba-

Rabu şavana parsi, gavana parsi, cu ela mire ärəba, go'- 
— Ela mire ərəba, gəlo əze bayam mevane mala mir jan bBVBm 
mevane merxasa, go, mir bənə parsu qalaman, əz navamə meva
ne mir, əze havam mevane mera.

Sı'abənde Sbİİvİ, bu mevane wanajə: xuşkəkə wan həbu, na- 
үе we Xəçe bu. Həta se roz, se şəve wan təmam nəbuja» wana 
mevana nədaparsin „Mevano, tvje kyda həri, kvda beji, dəba şə- 
həre wan ysa bu.

Dale Siabənd kətə Xəçe, dale Xəçe zi kətə Siabənd. Xəçe 
zi dərgistia kyre mire ərəba bu. Xəçe go:—Əz» kyre mire drə- 
ba, Siabənd, əze xwəra Siabənd bastinaru, dnle твп kətjə Sia- 
bənd, zb xwəra dabezə Siabənd.

Ввге Xəçe sər həsa-həsa kətan „dnle Xəçe kətijə Siabənd11, 
•o, w əlləh, əme Xəçe budan Siabənd, dəlalija mə həft baranə, əm 
nadan kyre mire ərəba» cawa dəlalija mə həft bara Xəça zərin.

Siabənde Salivi, гоке həvaled wi kətanə bire; rabu, cu -eije, 
xatare xwə za həft bara xast, cu səre Sipane Xəlate.

Roke naherri bəngzadə, martav, Ave həma pe kətanə. lıəva- 
ne Yvran tazi barançə, xwəra dakaşinan»

Siabənde Salivi go: — Kyrro, bəngzadə, hun vi barançi ky 
tinan ?

Go:—Cama ty nazani? həjfa tə, bədəwija tə, bəzana tə, үе 
sjarbupa tə» hərə dəwata kyrre mire ərəba u Xəç.a zəre.

Got.— Mala man xaravbujo, le Xəçe dəst man cu. Rabu 
sjarbu, bəre xwə da ela mire brba» Əz davem za xwəra dyşrmiş 
bu „Xəçe dazikava barrəvinam. Na» əze həram orta dəwate, əze 
Xəçe aşkəla barrəvinam» Xəçe, tyje hərke aşkələ beji, əze tə ha
vam, һәгке na, əz tə navam. Əz mere dazije ninam“.

Ro nivro, gamina həft dəf, zyrnanə. Siabənde Salivi da 
dəfci zerrək, g o :— Əva sər səre manra, sər səre Xəçera şavaş 
badi»

Bəngzadə got: — Siabənd» ty daki rasqe mə baqəlini? Rasqe 
mə sər ela mire ärəbanə»
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Bəngzadə şabaş кы, go:—Şabaş sər səre Siabənde Salivi 
Xəça zərin, mali ava, zerrək dajə.

Camadta ele eəve bəv naherrin. Siabənd ro nivro da tərku- 
ja xwə, rəvand- Sjar, sjar bıın, du kətan, кы, пәкы Siabənde 
Salivi halnəda. Siabənde Salivi hatə səre Sipane Xəlate, go: —Xə
çe, əm nə gvran, nə harcan səre vi eijaji basəkanan, xəwa man 
te, wəki ty conga xwə dajni, əze səre xwə badamə sər conga tə, 
hanəki razem.

Siabənde Salivi səre xxvə dani sər conga Xəçe, xəwra cu. 
Xəçe le naherri eeləkəkə gakuvi. liəft boxe qazal we dunə, za 
xAvəra ten* Xəçe boxəki stry şkəsti, eəvəki kor, langəki topal 
dit, we həft boxe qazal Aveda karjə, we -eelək dajə bar singe 
xwə za xwəra dabə. Dale Xəçe xarav bu, go:—Əv notla həft ba_ 
ra, əwe stru şkəsti, eəvəki kor, langəki topal Siabəndə, Avəki za 
ııav wana əz xalaskaram. Garja, hesarək -eəve we kət sər surəte 
Siabənd.

Siabəpd lenaherri, nə әаугә, nə əzrnanə, go:—Xəçe, davə ty 
poşmani? Go:—Sər doşəka pexəmbər, ty dja mani, xuşka mani, 
man cawa ty aniji, əze tə ysa zi babam, man ty çara dəste хв- 
ravije, dəst navemə tə.

Xəçe go:—Siabənd, go, dale man təc!a tynəbuja, əz za təra. 
nədahatam, go, dale man təda həbu, əz za təra batam, jəki not
la kyrre mire ərəba mere man bu- əz xatuna eləke, dale man tə
da həbu, əz za təra hatam.

Siabənd go:—Nəjnəsija garije xavə za manra bezə.
Go:—Nəjnəsia garije man əavə, Avəxte ty razaji, man le na

herri eeləkəkə gakuvik, həft boxe qazal Ave dunə, zaxAVəraten. 
Man boxəki stry şkəsti, eəvəki kor, langəki topal dit; we həft 
boxe qazal AAreda karjə, Ave eelək dajə bər singe xwə za xAVəra 
dabə. Dale maıı xarav bu, man go: —Əv notla həft bara, əwe stru 
şkəsti, edvəki kor, langəki topal Siabəndə, Avəki za nava wana 
əz xalaz karam, dale man xarav bu, əz garjam, hesarək eöve 
man kət sər surəte tə“.

Siabənd go:—Xəçe, əz Siabənde Salivi, tə əz karam „həva- 
le boxəki stru şkəsti, eəvəki kor, langəki topal“. Ку ky həvə, 
əze bakyzam-

Siabənde Salivi rabu da tir u kəvane xwə, da du gakuvi- 
Siabənde Salivi le naheri eeləke we xwə dajə bər zangəke, le-



пвһегп bəft boxe qszBİ we dar səkBninə, boxe stru şkəsti паһе- 
lə əw neziki eeləke ҺбҺбп. Tir kəvanək aviteda, go:—Əze bnky- 
ибш, şərzekmn. Box struje xwə кыә pesira wi, gsrt, zəreda avit. 
Eləft boxe c|t>zBİ «elək xwəra квЫап, Һыбп. Siabənde Snlivi dara 
cakəme kat, singe wi kət, paşja pile wira dərkət.

Xəçe le naherri Siabənd nəhat, go:— Gəlo, Siabənd сыпа 
nəhat? Əwe zi rabu da du iza Siabənd, гееа Siabənde Sbüvi dit, 
we gakuvi şərzekm-jə, Siabənd tynə, le unherri we nölə-ndle Sia
bənd we zəreda te, nə rejə xwə bngbİDƏ Siabənd, nə şBritə, da- 
helə, çnnjaze wi zəre dərxə, Xəçe got:

— Siabənd, əv сб jəkə tə anijə səre xwə? mala tə хыау bə. 
Wedəre Xəçe u Siabənd iza kulaməke beznn:
Xəçe go: — Siabəndo, ba Siabəndo!

Mərumo, əre Siabəndo,
-Cijae Sipane Xəlate твп dijə mnz u dumanə,
Bərf dfibarə, malxBravo, •
Barane pera-pera gyzə-gyzə,
K,e dijə, ke әтыа binajə,
Neeiı* ravə, ne-eirvane x\yə bnkyzə.
Siabənd go:—Xəça твп məgsri, məgsri,
Dəlala шбп rnəgsri,

Xəçe go:—Siabəndo, Siabəndo!
Мбп go, wərə məcə.
Ne-eira gakavia
Ne-eir mere çamerra be wajə.

Siabənd got:—Xəçe, məgsri, dəlalja твп məgı.ri,
Həjfa шбп naje çanja твһә çannk,
Iiəjfa ты! te €Ğve təji bələk,
Syrra Sipane Xəlate nəpakə,
Surəte təra xnrabə.

Xəçe go:—Siabəndo, Siabənde Snlivi!
Мбп go, tirkəvane xwə hnlnədə,
Nave yi gakuvi.

Siabənd go:—Xəçe, wəki dule tə ysa sər твп dBşəwntə,
Ty твпга binə şrite bəft malanə,
Kəzijed bəft zərjanə,
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Səre rəşkəzia bnaiinə,
Gazi xwəde u merakə,
Be „xwəde çara içarin,
Siabənde Sbİİvİ şaxe Sigane Xəlate 
Xəvi kome həyala твп vəgarinə“-

Xəçe go:—Siabəndo, m&rumo!
Nə һвһагә, wəxte kocəranə,
Xəça qnrrBke zb kedəre binə:
§Brite həft та1адә,
Kəzijed həft zərijanə,
Təzə Siabənde Sbİİvİ f,əvi kome ne-eirvana 
Zb xwəra ky bBVinə*

Xəçe go: —Gakuvijo, agBre kylekone xwəje tə.kəto!
Tə strujo 1в рв-еико»
Qəm —qanate твпо;
Şaxe struja bnlafuko;
Tə zb həv qətandijə dəste zəva n buko*

Siabənd go:—Xəçe, Xəça твпә dəlali,
Dəlalija həft bnrani,
Paşi həft һвга,
Dəlalia Siabənde Sbİİvİ əjni xwəji.

Siabənd go:—Xəçe, gyne твп stuje de u bave təyə,
Твте neeirvane şaxe Sipane Xəlate ten u dncnn 
We pnrsa твп zb tə һвквп»
We beznn: „Xəçe, ka Siabənde tə“?
Be: „Siabənde Sbİİvİ çənukə nBvzini sjarə,
We şaxe Sipane Xəlate taje kare karxəzala dBgərinə

Xəçe go: Gakuvijo, Gakuyijo!
Tə stry 1в тәгвпо,
Qasi roze sale
SesBdşestuşəş şax struje tə cujo,
Təje səre Sipane Xəlate nava nivro,
Təje zb həv qətəndijə dəste mer u гвпо.

Siabənd go:—Xəçe, bəsə sər твп bngBrb 
Xera твп zb təra tynə»



Rabə, gaz u belane b s İ B n d  kəvə,
Rabə. bəlki çanfiri hər həft bre xwə bı,vini.
Xəçe le ıınherri dy bre we pera dərkətnn, ■
Le пвһетп Xəça sije, nəcujə təve.
We sər -eəve xwə qəlaştBnə: xun квгвпә,

Goten:—Xəçe, kane Siabəııde Sbİİvİ?
Xəçe şərma xwə, xəbər nəda, le пвһегп, nələ-nöle Siabənd 

we zəreda ten. Выа go:—Siabənd! əva св jəkə tə dəst dajə, xe- 
a-a xwədera, səva xatnre Xəçe, əm həft bra buna, əm dəwsa tə 
buna, nə ty vi halida bujaji.

Siabəpd gotə bra:—Də lınne dBVİnBn...
Wedəre xuşka xwə hBlanin, anin haten, wedəre həspe Sia

bənd hBİanin.
Xuşka wana reva dyşnrmiş bu, Xəçe ,Дәгә əze sər ela 

kyrre mire örəbara, təzə əze һәгвт Siabənde Sbİİyİ cetBr bsvi- 
•пвт, həqə, əz həma bre xwə һвхартвт, xwə bavezBm zəre“.

Xəçe xnrxaləki İBnge xwəji zerrrin gBrt avit, go:— Ввга, 
хвгха1е İBnge твп sər zəre шајә, go, əze һәгвт nava bru, bn- 
aangada, əze һәгвт Ыпвт bem.

Xəçe xwə gihandə Siabənd, go:—Siabənd, xwə bndə aliki, 
əze xwə bavezBm, brine tə nəkəvnm, bra brine tə nə eşnn-

Siabənd got:—Ty bndi xatnre xwəde u mera, твп квгјә, ty
nəki.

Wəki Xəçe rabu, Xəça dinə 
Bər eəve bələk duşndinə,
Səra zərə.

Əwe zi xwə avitə dara cəkəme xnst, Siabənd go: —Xwəde, 
wəki hybija тәје inri dnle həvdy*

Məha gylane, bavezi səre zəre- 
Neeirvane şaxa Sipane Xəlate ben, һәгвп 
Be „Jək Siabənde SBİivijə,
Jək Xəça Qələndərijə".
Ввга hatnn, lenBherrin, we xwə avitjə zəre...
Got: Ə'gite Ә'ты, zb gynde Жәко, 1в sər nəhja TÇaline, 26 

«ali» şBvanə, nəxwəndi.
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SIJAVƏNDE SLLIVI

Sijavənde Snlivi, mala wi wəlate SBİiva bu* Sijavənd leiBst 
mer kyşt: zb wəlate xwə qacax bu, hatə Sipane Xəlate. Wəxtəke, 
bina wi Sipen dərnəkət, bərzer durbin dani. пвһеп, 1в dəşte пв- 
berri, dina xwə daje, koned kyrmança xwə danə əfəka -eija. Wəx
təke, zorda hatə xare, azotə pərre obe* Dina xwə daje, konəki 
təmBz лүе 1в sərekona vəgBrtjə tək. Azotə bər dəre kon, dina 
xwə daje, гвпәкә təmiz we runBştijə u qizək we 1в nava kon 
səknnijə* QizBke banz da, səre həspe gBrt; nave we qizBke Xə
çe bu* Həspe Sijabənd gnrtbn təwlandnn. Sijabənd hatə alije di- 
wanxana wanda runBşt: коде wanda diwana kyrmançije həbu, bB 
cit u pərdə. Sijabənd runnşt, əwe kylfəta, demək nava konda ru- 
nBştbu, hat kef u kefxwəşi da Sijabənd; gələ zera q y İ B x  квг. Si
jabənd ze pnrsi, go:

—Daje, eawanə» malxwe ve male kane 1в kynə?
Go:—Xwəje male kyrre твпвп, zb xwəra cunə kef u səj- 

rane, qasəke səbBr һвкә, we ben*
—Le, go, əva kylfəta mala tə qiza təjə, ci təjə, buka təjə, 

jan ci təjə?
Go:—Да xer, qiza твпә*
-  Gəlo, go, qiza tə, tə dajə mer, jan na?
Go:—Bəle, твп dajə mer, dajə kyrre mire brəba.
Dnle Sijabənd kətə ve qiznke, zəf bəgəm квг.
Qasək kətə orte, dina xwə daje, kəft sijare təmiz hatBn bər 

dəre kon pəja bun: kyrred we гвпвке bun, bnred Xəçe bun. Lb 
xve dəre, əw u Sijabənd həvdy ditBn, go: „Cawa, əm həft bnra- 
nə, ty sərda је həjştani“. Dina xwə dane, cawa merəki təmiz, mer- 
xas.

Əwi u Xəçe həv Һвгквгвп, soz u qrar danə həvdy.
Sijabənd rabu disa cu çije xwə, səre Sipen твхагә həbu, 

cu kətə mnxaza xwə* Qədərək kətə orte, məhək. Sijabənd go: 
„Свка əz ravBm, һәгвт ele, свка св həjə“?

Sijavənd zorda lextst hat, hatə neziki obe, dina xwə daje 
şajə, əşqə, kefəj dənge dəfe u zyrrna te. Azotə bər dəre' һвгаје 
xwə, zb dja Xəçe pBrsi:—Əw св dəfə, dbwat u şajə?

Go:—Ty евта, ty pe nnzani» mire ərəba z b  kyrre xwəra 
Xəçe һвг cu* Əva dəwata wanə, kef dBkBn.
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Sijavənd sjari azot nava dəwate, dina xwə daje, hər kəs 
mərave xwəra xəbər dadan: şajə, dəf u zyrrnəjə, Xəçe zi nava 
govəndeda dalizə. Sipape Xəlate naherri, gələk dale Sijavənd şə- 
wati. Sijavənd go: „Əze şabaşəke sər-səre Xəçera badam“. Sija
vənd gazi bəngzadə kar, ani: əw bəngzadə sazbənde we dəwate bu:

Sijavənde Salivijə,
Da martavi zerrəki qazijə,
Go:— Se dənga texə gazijə.
Be, şabaşa Sijavənde Salivijə, Xəça zəjə.

Bəngzadə go:—Mala tə xarav bə,
Əz cawa tekmə gazi,
Əw buke mire ərəbanə,
We твп parti-parti bakan-
Sijavənde Salivijə,
Da marta v zerrəki qazijə,
Darək haldajə, muuv kytajə,
Кштә, kurr martav kətijə.
Martav se dənga кыә gazi,
Go: „Şabaşa Sijavənde Salivi 

Xəça zəjə“«

Sijavənd bərXəçe səkani, go:—Xəçe go, əz nə mere bər 
təlda mə, go, bər tälda basəkanam, bem tə bavauı, go, wəki əz 
bem bər təldəki basəkanam, əw nə meranijə, əgər tə dal həjə, 
wərə, xəlqe pe bazan bə, твп buka mire ərəba rəvand, bar cu.

Sijavənd bər Xəçe səkani, Xəçe dəste xwə dadə dəste Si- 
javənd, Sijavənd halkaşand, avit fərkuja xwə; Sijavənd Xəçe z b  

nava döwəte rəvand, bar cu.
Wəxte Sijavənd Xəçe rəvand, mire ärəba dəfa həware xsst, 

təmame ele pəj Sijavənd kətan, bəlki Sijavənd bagaran, Xəçe ze 
bastinan.

Sijavənd Xəçe bar cu, dina xwə daje, pəjaki weda te, zi- 
nəki təmizi lajq sər paşta həspejə. Sijavənd go’.—Xorto, za təra 
•ooır bə, tye wa kyda bəri?

Go:—Man nave Sijavənde Salivi bahistjə, əze vi zini ba
dam həspa wira.

Sijavənd wedəre dyşarmiş bu, wəki taştəki nədam wi xorti,
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we һегвп „Sijavənd tersja11. Sijavənd we dəre dəst һвгә çeva 
xwə, cənd zerr dane, go: „Sijavənde Sbüvİ, əz Һв xwə mə, ty 
van zerra һвИә, əz çiki ədBİim, ty disa wərə, əze disa bBdBmə- 
tə, zine твп binə pəj твп u lexBst cu.

Sijavənd cu dərkət sər Sipane Xəlate. Əw həwara pəj Sija- 
vənd kətbu, təmam zBVBrri cu mal, təne hər həft һвге Xəçe go- 
tan: „Əme һәгвп, xuşka xwə Xəçe Ыдвп“.

Xəçe y Sijavənd dərkətBn səre Sipane Xəlate, pəja bun. 
ləzəki həvdy şabun, kef, hənək, laqnrdi квгвп. Sijavənd gotə Xə
çe, go:—Xəçe, xəwa швп һвпәМ te, dnbə əz qasəki razem?

Xəçe go: —Əz һв qyrba, səre xwə dajnə sər coka твп, qa
səki raze.

wəxta Sijavənd sər coka Xəçe raza, Xəçe dina xwə daje,. 
eeləkəkə kuvi. şəş, həft boqə sərun, boqəki pəjə, topalə, struki 
wi fBi'ijə, jək majə. Xəçe dina xwə daje, əw boqe topal, struki 
wi fBrjaji, nahelə ty bo qə neziki eeləke һвһвп, lexnst, eelək da 
pesjija xwə, bur cu. Xəçe we dəre gBrja go:—Əw «i minani Si
javənde SBİivijə. hesrək we surəte Sijavənd kət; Sijavənd zb xə- 
we banzda sər xwə, go: „Xwəde xerkə, dzman sajə baran dnba- 
rə“? Dina xwə daje eäve Xəçe һеввгвп, go:—Xəçe, həgər ty 
poşmani, əz tə vəgərrinam, disa һвһвт, go, твп cawa nava ele- 
rəvandi, dəste zore ani, əze ysa zi tə bBVBm.

Xəçe got:—Sijavənd, əz һв qyrba, əz poşman nəbumə, go, 
hal n həwale һеввге твп əv bujə.

Sijavənd go:—Xəçe, qrarbə, əze wi boqi һвкугвт, goşte 
wi zb təra Ыпвт, bsxwə.

Sijavənd tir u kəvane xwə һвМа, pəj wi gakuvi kət. Sija
vənd z§f zor kət, gakuvi wajə, -eelək bər səkBni, boqe dun & 
başqə bər səkBninə* Sijavənd fəsal zb boqə stənd, 1в we dəre tir 
u kəvane xwə avitBn, boqə kyşt.

Sijavənd cu sər boqə, şərzekə, ker avitə stuje boq. Sija
vənd wəxta boq şərzeknr, coka xwə avitə stuje wi, həstuje wi 
bnşkenə. Wəxta sərda quz bu, h>nge boq kətBn ktnçe wi, zorda 
avitə zer. Wəxta avit, darəkə çəkmə hBşk 1в dəve singe wi kət, 
pBşta pilra avit: Sijavənd sər dare səkBni.

Əm vəgəran çəm Xəçe, свка hale Xəçe bu ев? Xəçe le 
пвһет Sijavənd zĞf dərəngi bu. Xəçe rabu, go: „Əz һәгвт, свка 
hale Sijavənd cawa bu, св çnrja, св qəwmi“. Xəçe wəxta lextst
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hat, dina xwə daje, gakuvi şərzekurjə, Sijavənd tynə. Xəçe vi 
ali, wi ali gərija, dina xwə daje, nələ-nələk te, bərzer nuherri, 
Sijavənd we lu səre dareva kətijə, Sijavənd we zəf burindarə, 
Xəçe go:—Sijavənd, səre tə cu qəwmi, tə сыаа ha кы?

Go:—Əz ne-eirvan bum,
Mun kuvi kyşt,
K,uvi həjfa xwə hulda,
Əz kyştum.

Xəçe go: —Səre Sipane Xəlate nıuzə,
Ba rabujə, barane pera-pera gyzə-gyzə,
Kəsi nədibu, ne-eir vəgərrə,
Neeirvane xwə bukyzə-

Sijavənd go:—Xəçe, qiza Qələndəra,
Ty bəs bezə purs u xəbəra,
Gseva aqa lu xylame xwə hat-ə xəzəba*
Pesire gurtijə, dajə bər xəncər a,
Xəçe go-' —Gakuvijo, stru məzuno!
Stru qasi bəzuna шбпо,
Səre Sipane Xəlate zu həv qətandijə 
Mer u zuno.

Sijavənd go:—Xəçe, məguri, məguri, ky məguri, 
Məguri, məlubinə,
Dule mun cuqasi kyl u burinə,
Həjfa шбп naje kyştuna çane mun,
Həjfa mun te 1б we həjfe,
Hesura sər surəte sorda dubarini.

Xəçe go:—Sijavənd, ty nənälə,
Əz zi nəgarim,
Wəxta ndlina tə te 
Gurine шбп bu xwə te,
Zu bona Sijavənde Sulivi,
Hesure шбп tenə sər surəte sor,
Sər deme xal-xali-

Xəçe go:—Gakuvijo, tə stru pueuko,
Tə bu şaoja bulaluko,
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Səre Sipane Xəlate
Za həv qətandijə zava u buko.

Sijavənd go:—Xəçe, Sipane Xəlate ba malə,
Gyl, sosan u pezəke da -eəvkanija 
Səre xwə həvra dahəzinan,
Ava Sijavənd banida xylə-xylə,
Bəxte man, nə ty bəxt bu,
Barina manə zəfə kurə caqaäə kylə.

Sijavənd go:—Xəçe, qyrba,
Ty binə wərise həft malanə,
Binə gylije həft zərjanə,
Bavezə səre rəş kəzjanə,
Dydake bakə, bəli Sijavənd 
Xer u şaji vəgərə nav həvalanə*

Xəçe go:—Sijavənd, male mə zozana dagərjanə,
Əze ca bakam, ea baçarinam,
Əze wərise həft mala za ky baçavinam,
Əze gylije həft zəja, za ky binam,
Aqale man nabarrə Sijavənde man 

xer u şaji vəgərə,
Nava koma həvalanə.

Sijavənd go: —Çəfidi qələndəran,
Həspə bozan, zinə zəran,
La Sipane Xəlate
Həwara xanga xwə mərum wəran.

Xəçe wəxtəke sər male xwə zavarri, baraje we zela ten. 
Xəçe rabu, xwə da bər darəki, za şərma baraje xwə. Zela hatan, 
həspe Sijavənd wajə, çəndəke gakuvi wajə, nə Xəçejə> nə Siia
vənd. Bara dina xwə dae, Sijavənd u Xəçe həwar karan, gazi 
karan, kəs tynə. Wan bara dina xwə daje, Xəçe raba dərkət u 
hat, Xəçera gotan: „Ty cama wa bələngaz buji, əm səva xarabije 
nəhatanə; tə bakyzan, Sijavənd bakyzan- Əm hatanə tə bavan u 
ledan həran. “ Bara dina xwə daje, hale Xəçe tynəjə, zäf dagari, 
pars zekaran, go:—Xəçe, məgari, ka Sijavənd, kane?

Go:—Sijavənd, gakuvi kyştijə.
—Cawa, go, gakuvi kyştijə?
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—Wəxta, go, Sijavənd ga şəraekur, əwi lange xwə Sijavənd 
x&st, dara cəkme xast, dalaqi.

Xəçe bBraje xwəva cun sər hafa zaner, ditBn nəla-nəla Si- 
javənd te, rastije zi kyştijə. BBred x əçe  zəf bər Sijavənd kətan, 
квгвп, пәквгвп, -earə tynə bu, nə re bu, zorda bahatana. Ввге 
Xəçe çĞfidi Qələndər g o :—Sijavənd, kal u hawaləvə, əm пвкагвп 
tə havan.

Sijavənd go:—Çəfidi Qələndər, go həmin wəxta твп tə
mam bu, əva jəka katə səre твп; go, Xəçe havan, һәгвп, ty ga- 
lije хвгаһ aera nəbezan.

Xəçe bare xwəva re kətnn hatbn, Sijavənd wedəre ma, ha- 
tnn. Qədərəke zi bərzer hatan. Xəçe dB wəxtəke da aqale xwə, 
dyşBrmiş bu, go: „Əze baca ruji һәгвт nava ele, çəm buku zdva.“ 
Xəçe go: „Davə, wəxtəke, əz, qiz u buk xəbərdan, we əwe əlife 
budBn ruje твп“- Xəçe go:—Ввга, твп katə хвгха1е zənda xwə 
wedəre hBştijə, əz katamə. Ввгаје Xəçe рвеик go:—Xəçe, əze 
һәгвт хвгха1е zənda tə Ыивт.

1 Xəçe go:—Да bara, dabə hun һәгвп dərəng babinmı, mə 
babə dərəng, əm baxalafan. Xəçe go:—Əz çije wi zanam, əze hə- 
гвт xnrxale xwə binam. Xəçe wedəre һвге xwə xapand, zavarri, 
dale Xəçe şəwati u gari, cu dərkətə çəm Sijavənd. Xəçe lıatə 
çəm Sijabənd, go:—Sijavənd, çane твп ав çane tə cetarə, lazamə, 
əz zi xwə һвкуавт.

Sijavənd go:—Xəçe, qyrba, kəmin əz cumə, xwə məkyzə, 
bəjfa твп 1в çane твп naje, 1в tə te.

Xəçe dakə u dalazinə,
Şər u təmzija ав bər paşta xwə dakaşinə,
La bər eəve bələk daşadinə,
Wəxta xwə da zəreda davezə,
Xwə 1в dare Sijavəde Salivi dr.xinə.
Dar da ban wanda şkəstijə,
Sijavənd n Xəçe cunə bane Sipane Xəlate,
Səre Sipane Xəlate daban dy gyl şin daban məha səbate'

Got: Usbve K,əlo, 50 sali, nəxwəndi, gyndije Həko, 1в sər 
nəhja Tjaline.
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SIABƏND U XƏÇE

Siabənd, səre Sipane Xəlate 
Gakuvi bistusenə.
Hər bistuse si həvra tenə,
Əze һвсвт gakuvi һвкугвт,
Səb xatnre e§ve Xəçenə-
Səre Sipane Xəlate»
Gakuvi bist u caraı,
Hər bistucar si həvra dnbarrBn,. 
Əze һвсвт gakuvi һвкугвт,
Səv xatnre e§ve хутагвп.
Səre Sipane Xəlate,
Gakuvi bistupençnn,
Hər bistııpenç zi həvra tBrepçnn, 
Əze bBCBm gakuvi һвкуавт»
Səb xatBre -eəve kBnnnnçBn.

Siabənd rabujə»
Tir u kəvane xwə hBİanijə,
Cujə səre Sipane Xəlate səknnjə..

Go:—Gakuvi 1в we ditjə,
Tir kəvanəke avitjə,
Gakuvi exBstjə.

Dəma eujə gakuvi şərzeknrjə, 
Struje xwə le dajə»
Siabənd 2в tədeda avitjə.
Darəkə bnlabulke we həbujə, 
Həma dBK,əvə nava we dare»
Lb we ase bujə.

Xəçazəre həqas fBkBrjə,
Siabənd nəditjə*
Xəçazəre rəbujə,
Pəj Siabənd cııjə*
Gələ eəve xwə gərandjə,
Siabənd nəditjə»



Nalə-nalək sək квгјә,
Əw zi hatjə səre təd səkBnjə.

Siabənd fbkBrjə, Xəçazəre zb zorda ditjə,. 
Siabənd go* Xəçe!
— Səre Sipane waj һв leşə,
Ввпе Sipane waj һв leşə,
Xəçazəre* sİDge т в п  
Qələma bBİaluke kətjə,
Бв1е твп zb bər deşə.
Xəçe, ty hərse bsske xwə badə*
Bavezə, твп zb vi dari hnlkuşinə.
Siabənd go:
—MəgBri, ty Xəça твп  məgBri,
Xəçazəre go: —
—Mənal, ty Siabənde твп ty məna!, 
Nalina tə te, gnrine твпрега.
Go:—Səre Sipane bBİalukə*
Ввпе Sipane Xəlate bBİalukə*
Xwəde mala nerije gakuvi хвгаукә,
Cawa хвгау квг təqdira zava u bukə.. 
Səre Sipane Xəlate tBraznnə,
Ввпе Sipane zi tnraznnə,
Gakuvi mala xwəji хвгаһ,
Xnrabki təqdira mer u гвпә.
Siabənd go:
— Bəra Wane waj һв kurə,
Te dBgəri masije hurə,
Xəçazəre hərə sər mala babe xwə 
Zb təra dəsturə.
Xəçe go-'
—Səre Sipane waj һв darə,
Xəçazəre te xwə bavezə xarə,
Həkər pari 1в Xəçe bi св! həzarə.
Siabənd go:
—MəgBri, Xəça твп* ty məgBri,
MəgBri zərja твп, ty məgBri.



Xəçe go:
—Mənal Siabənde шбп, ty mənal, 
Naİinatə te, garine твп pera.

Go:—Səre Sipane bnlalukə,
Ввпе Sipane Xəlate bnlalukə,
Xwəde mala gakuvije neri хы-avkə, 
Cawa xbravknr təoıdira zava u bukə....
Xəçazəre xwə zorda avit sər Siabənd, 
Dəma xwə avit bnlaluk şkəst,
Zorda hatunə xar; hərdy zi
Ln we тывп; nəgblıiştun mnraze xwə.

Got: Manuk Harutunjan.

SİAMƏNTO

Səre Sipane Xəlate we bn muzə,
Тәјг u turan teda qnzə-qnzə,
Həj wi. wi, wi*
K,e dijə, ne-eir, neeirvane xwə bnkyzə,
Həj wi, wi, wi*
Siamənto go:
— Xəçe çan, wərə məgbri, dəlala mnn wərə

məgbri,
Knle Snbhane иб «əve rəş u bələk nəkə xali.
— Siamənto, deran əz cawa nəgbrim,
Cəndi ndlin u kalina tə te. kur u dur te,
Gbrina гавп porr kyre we bb xwə te,
Hesnr zb eəve bələk, bəzuna zrav, mina ta —

/ vika bbhare, zbxwəra һигвк-һигвк xynav-xynava te.
Gakuvijo, gaps-eııko,
Hər struəki wi mina nəjnuka mi.no,
Gakuvijo, gaməznno,
Hər struki wi mina bəznna твпо,
Siamənto, qyrban, ty Siamənti,
Xwəje tir u kəvane zerr u zəndi.
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—Xəçe çan, wərə məgari, də] ala твп wərə məgari,. 
Kale Sabhane za -eəve rəş u bələk nəkə xali.
—Siamənto. deran! əz cawa nəgarim,
Cəndi pəlin u*kalina tə te, kur u dur te,
Garina твп porrkyrre, we ba xwə te,
€ 6ve bələk, bazana zBrav, mina tavika bahar za xwəra

hurak-hurak xynav-xynava te.. 
Siamənto qyrban, ty Siamənfi,
Xwəje tir, u kəvane zerr u zəpdi.
—Xəçe çan, wərə məgari. dəlala твп w .tə  məgari, 
Кв1е Sabhane z b  -eəve rəs u bələk məkə xali«
Hərə wərise həft gynda,
Kəzije həfte gynde dB rBiıda,
Binə, wərə, bavezə твп,
Znndana hana bBkşin, binə wərə xare.
Co wərise həft gynda,
Kəzije həfte gynde da randa,
Ani hat avet zandane,
N̂ ive zandane zi nəgaha.
Xəçe disa cu hat, һиг-һиг gari,
Go:—Xəçe çan, bərdə, hərə, bagiz bav u braje xwə»
Вв
—Xuşke, wərə əm bacan?
Go:—Bara, səre bave wəkam,
Kar u bare stuji man, dəve zanare,
Majə warda.
Hat dəve zandane,
Go:—Siamənto, qyrban. çikə,
U xwə avit xare,
Əw dare həft sal haşk bu»
Sal u donzdəh məh heşin ma.

** *
Simanto, səre Sipane xəlate hoşə-hoşə,
Xəçe runaştijə, pez dadoşə»
Nə sitalə, nə bəroşə.
Sər Səre Sipane Xəlate dar şaqati,
€alkək xuna Siamnfe man naqati,



Dı>]e k,afor u kufera le şəwnti 
Нәј wi, wi, həj wi, wi.
Got: Hovanes Hovanesjan, 30 sali» nivxwəndi, ав gynde Or- 

■gove 1б sər nəkja Aştarake.
Mbvİsİii: H Çnndi u  S* Kuzikjan, br sərkarja prof K. M. 

'Ohançanjan.

MƏME U ÖJŞE

Daje» dnle mnn dnbejo» səd çari dnbejo, 
Мы1 işəv dibu, xəwnək, xəwne dB şəvejo, 
Hərə ав твпга bBxazə teli Əjşejo.
Ərkə da» da» ərkə nəda,
Веи bona xatnre xwəde, Məme bn tənejo»

<3ot:—Co xwəsti teli öjşejo»
Knri kara däwatejo,
Ani buka xwəji Əjşejo»
Həft тәһ ma 1в maleio.
Məme bəre xwəda wəlate xəribejo:
Co 1в wəlate Şamejo,
Bərdəvka çəm paşejo,
Həft sale Məme qədja 
L b  wəlate Şamejo-
Hati kavrani keşejo,
Heli öjşe kaojəzəke nBVİsi 

Şand pəj Məmejo,
Go:—Вв1а 1в твп nəsəknnə,
Вв sal u məhejo,
Вв1а mə vəgərə şəv u rozejo.
Kaqəz һвгвп dan dəste i Məmejo»
Məme xwəndijə 1в kaqəzejo,
Co xatnr xwəst 1в paşejo,
Zb təwle ktşandijə dəla Ləjlejo,
Sərda lex B sti z in e  tyi'kma romejo,
Pe xwə dani 1в rnkefa həspejo,
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Go: — Ja əllah, ja xwədejo!
Runnşt sər paşta dəlu Ləjlejo-
Bəre xwə dabu alije malejo,
Qonaxe se məhap, 
izot se rozan u dbnejo.
Şəv co 1б şəvjo,
Səkimi bər dəre qapi qəsnrejc,
Lexnsti 1б qagi qəsm-ejo,
Teli öjşe go: —Əw кф,
Sər qagi qəsarejo?

Go:—Mevan həjə, mevane xwədejo.
Go:—Mevano, səre mnn bn gori,

Отые шбп bn qyrban,
Hərə alije oda pii'ədejo,
Ərkə ty swari,
Bala həspa tə baktşinə təwlejo,
Ərkə ty barciji,
55б təra binə ешәкејо,
2 б təra bave jorxan u jastnqejo,
Raze, snbe hərə, bala bnbə 
Xəsədnqa səre Məmejo.

Tnbe:—Əz Məme mə, Məme mə;
Lawe pirə demə,
Zavaje həft məha mə,
Xəribe həft salamə,
Ln wəlati Şamemə*
Hat kavrani, Keşejo,
Xeli öjşe kaqəzəke nnvisi 
Şandi du Məmejo,
Go: „Bnla nəsəknnə,
Вб salə u məhejo,
Fəsad u məmane gynde mə gələk hənə, 
Xəbər dadan za qirejo,
Səre Məme man ran,abi 
Za bər xəlqejo“.
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Məme mə, Məme mə;
Sware dəlu Ləjle mə,
Кв1е eöve Teli öjşemə,
Yajə 1в bər dəri qapi qəssremə-
Xeli öjşe bat vəkbri qapi qəsBrejo,
Həspe Məme ktşand 1в təwlejo,
Co runBştnn 1в oda Xeli djşejo.
Məme кы рыза pirədejo,
Xeli öjşe go:—Məme!
Pirəde isal həft sal -eəvi korbu 

кб gBrinejo,
Iro se roze pirədejə kətjjə xəwejo*

Go:—Hərə, mnzginik bndə pirədejo,
Xeli Öjşe go:—Zb xwəra kejf u bənəke dnnejo, 

Mnzgini һәјә, DiBzginia bəri stbejo11.
Go: „Zb xwəra квгвп kejf u bənəke 

ru dnnejo,
Şəv co 1б şəvejo,
K,ət bəre snbejo,
Həvdy Һәтегквгвп kətnıı xəwejo.
Bəre snbe pirəda de nə bn xer,
Rabu z b  xəwejo,
Go: „Nnherri şira-şira həspəki 1б təwlejo, 
Ғб1бН co oda Xeli djşejo,
Xortəki cardəb sali vajə 
Lb bər hnmbeza X'eli öjşejo.
Dəste xwə avit fBVBngejo-
„Isal həft sal твп teli öjşe xwəjknrjə 

fəna qizejo,
Go: le badum dəng, dəng bəla dnbə,
L b  gyndi, mali, çiranan,
Bbcİ wəlate xəriba 
Bnghe çəm Məmejo 
Məme твп naje z b  wəlate xəribejo*
Dəste xwə avit 1в şurejo,

Go:—Le Һбс1ып naben qəwata гвпејо,



Dəste xwə avit xənçərejo,
Go:— Le bBdBiu, te nəci»

Dbbeıı „Nə kare гвпејо“*
Dəste xwə avit soranije Məmejo»
Dani sər сЫе Məmejo,
Lexnst һв pdnja kondrejo,
ТјвИ car peei co 1в ärdejo*
Mbitİii kətə Məme,
Qirin kətə Teli Əjşejo:
Gjşe rabu zb xəwejo.

Go:—Pirade!
Xwəde -eöve tə kor һвкә ru dBnejo,
Tə cawa xəribe tıəft sala,
Квг mevane jək şəvejo.

Go:—Məme твп, lawo!
Dare hene səre renə,
Şaxək sevə, jək hyrmenə,
Kəsi öçebe gran nəbino rudBnejo»
Got» de bnbi qəsase kyrejo.

Got: Genço Grigorjan, navisin: И. Çnndi u Ş* Kuzikjan, dB 
wəxte ekspedisia 1933 sale.

MƏME U ÖJŞE 

Məme kyre Wəte bu*
Kaqəza Məme dərkət z b  dəwləte hərə əskərije.

Məme cu əskərije»
Pnşta eijae Çude*
Həft sale Məme təmam bu 
Lb hesirije.
Wəte go:—öjşe!
Əme kaqəzəki bBüBvisBn,
BBşinnn pəj Məme.
Wəta de kaqəzəki dBnBvisə,
Dudə pəje*
Pəja dncə çəm dəwləta Мвзге,
Dəwlət dudə izBna Məmejə 
Məme bozaki xal-xaü dBkşinə,
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Laııge xwə dikə rakefejə,
Go:—Ja əllah. ja xwədejə,
Əze həft roza bakəvam rejə“.
Iiəft roza dakəvə rejə,
Meyane sing u bəre öjşejə,
Roza həişta, səhəta həjşta,
Te bər dər e kock u sərejə.
öjşe xanam dacə bər dəre diwanejə.
DİDa xwə dade;
Xortəki savaki, capaki. çələng.
Səkanjə sər paşta həspejə,
Go:—Gəli, xylama wəran,
Həspe mevin bakaşinaD təwlejə,
Əze za bakam parsa Məmejə-
Məme go:—Ty man nas naki.
Əz Məmemə, kyrre Wəta demə.
öjşe xanarae go:—Əz u Məme 
Bakəvanə kef u laqardije danejə*
Şəv bu nivəka şəvejə,
Məme go:—öjşe, rayə,
Əm həranə bərəma Wəta dejə.
Öjşe go:—Məme, əz ba qyrba,
Dajka tə gynəjə.
Raməkə z b  xəwa şəvejə,
Əw sabe rabu, da masine namezejə,
Əze mazginije babam, bezam,
Hatijə kyrre tə, Məmejə*
Ğjşe xanam, Məme kətanə xəwa sabejə,
Sabe Wəta de rabu za xəwejə,
Masine xwə halda cu alije təwlejə.
Bozəki xal-xali garedanə təwləxanijə,
Wəte go:— Mevan hənə mevane xwədene, 
Wəte za wedəre vəqərija,
Cu hərəma öjşe xanamejə.
Dina xwə daje.
Xortəki çahal kətijə nava sing u bəre öjşejə,



Wəte g o :— Qoda be qBsmi гвпејә,
Pəj Мәшега zəndəkə karəbar dajə 
Bər səre kyrre xəlqejə.
Wəte dəste xwə avit dəmancejə,
Go:—Tfcrsa твп, гв we tBrsejə»
Dənge dəmance bəlavə dsoejə,
Dəste xwə avitə гвтејә,
Go:—Xwəde һвһвггә qəwata гвпејә.
Paşe dəst avit һвд səre Məme,
НвМа soranijə,
Soranije zorda dBdə sər dsle Məmejə, 
Xwə zorda dave sər soranijə*

Nalin dskəvə Məmejə,
Qirin dnkəvə Qjşejə,
Go:—Daje, tə свта kyştijə,
Kyrre xwə Məmejə»
Sorani orqan» doşəke qastukira 
Psşta Məmera avitijə ra ərdejə,
Təzə izar dija wi pe bBsja Məmejə.
Go: — Nave tbzija Məme швп Təwarə» 
Мвп gərrandijə war һв warə»
Dajk gyra eijabə, lawo.
Nave tdzija Məme швп Cüejə,
Sələfe neeirvana dscə, tejə,
KyştBna Məme dəste dejə 
Dajk gyra eija bə, lawo!
Məme твп sjare Boze zBravə,
Мвп nszanbu işəv z b  pera öjşe mevanə, 
Dajk gyra -eija bə» lawo!
Məme твп һв se soranija brindarə» lawo 
Dajk gyra eija bə» lawo!
Renga Elələbe һв zəbəşə,
Mame твп sjare bozəki sərxwəşə,
Dajk gyra eija bə, lawo!



Dja tə сыпа zu hərdy dsnja rurəşə, lawo, 
Dajk gyra «ija bə» lawo!
Şam, Mələb dəve rejə,
Səre шы1 qyrba bə» Məme 
Həspəki zBrav sjarə peda tejə,
Dja tə gyra «ija bə, lawo!
Мы1 kyştijə kyrre xwə Məmejə,
Iro SBsejə, SLbe carə»
Məme ты1 sjare bozəki zuravə,
Dajk gyra eija bə, lawo!

, Dajke to> xwə Məme kyştijə»
Bəlki tavə һысәк gəlija, lawo!
Dajk gyra -eija bə, lawo!

Got: Məsoje Мато.

İBRAHİM

Рһ-әиБПвк həbu, zəraani. Əw bu kyrre xwə. Nave kyre we 
ibrahim bu.

Zunuk 2в куп-Бкга tinit dbzəwçinit. КугБке kyrək рвеик 
d6bit, kyrake рБеик dubitə se-car sali, ibrahim dfcbinit ky hale 
wi kemə, mələhəzra xwə dtkət, ko əz Һбсбш dəran zl xwəra şu- 
kylək һБкәт, bo xwə haləki bBgurun, pe dəwləmətbmn, xatsr 
2Б dja xwə» kylfəte xwə dsxazit, rija xwə dugBrit dscit 1б dynja- 
wa. Xəlk kəsta avajan dBkən, ibrahim zi kəsta elate örəbijan кы 
u cu. Həkər huncbk, həkər zdf» cu gələk, hыıdБk cu 1б koned 
örəbi dərkət-

Koned drəbi elatək dəwləmənt bu. Məlumə mevaned elate 
wssan kəsta mala məzsne elate dBkbn. ibrahim zi cu kone mə- 
zbüe, suJav кы, runuşt.

ödət,a elatan, mevana təzə (Rcit, ^ б1 рыз-рызјага nakun: 
„Ty kjji u 2Б kedəre teji“.

ibrahim zi se rozan ve kəjde ma. Kəs ty рывјаг ze пәкы, 
ka ty 2Б ku teji, сб şuxyl hati* Xar u vəxar mala məzBneda həta 
şe roz xulas bu* Roza sije paşe» mire drəban ze рыз кы:
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—fləj lave kənç, tu гв ku teji, kyda bsci?
ibrahim bər səkbiıi bb mərifət go:
—Mir, sax biı hale nu>n wahajə, əz hatemə гв xwəra şnxyi 

lan dbgərrBm, ça pe zb xw əra kədəki һвкып.
Mire §rəban, əw roza əw 1в we, dindare vi, rabun-runBştb- 

na vi gələk boj vi xwəş hat bu, go: —Lave kənç» həma zb vi ər- 
di cetnr tynə, du kona məda xuzməta mə bnkə, ça əm һв kefa tə, 
tə raziknn-

Рвгг u hundBk həqe vi pe axavtBn. ibrahim ma du koneda, 
xBzməta kone u mehvana квг. Рвгг u hBndBk ibrahim xBzməta 
mala wan квг. Pa nə ibrahim kyrəki zəf dəlal bu, şyxla vi gələk 
spaji (mBnasəi) bu. Kyrək gələk əmin bu- Нәкәг mulətan ele, 
həkər mire örəban, gələk bora əşq bu» gələk һвг аеквгвп. Hedi 
-hedi XBzməta ele u mala mire drəban, həmi zera spar квгвп: 
hatuna mehvana, cun, işe elate, həmi iş kətbu dəst Ibrahimda. 
DawB bu» həta тәгвде ərəban zi verre dakur, dngot: „Нәгвп ba 
ibrahim, ça şnxyl wə du buqətunit11. Ça hərci şnxyləkra dncun 
пвк ibrahim, ibrahim we bu mərifət, çam eri, şolan» xnzmətan 
pek dani, je hati, cuji zi gələk ze məmnuni dncun.

Ho wha ibrahim cənd saləke һв mdrifət, bu çameri xBzməta 
mal u ela mireärəbanknr: nave məzunezera ce bu, həkər du eleda» 
həkər zbf Ğrdan. Həji, nəja ele u dəran həmi dəst wi bu, kyllə- 
elat we hati, cuji, gələk ze məmnu bun- Ho şəş, həft sal ibrahim 
xnzmətan ve elate dukur, ça həjin, nəhəjina ve elate ibrahim bu

Rozəke ibrahim bir le hat dja wi, zuna wi, zare wi. Mələ- 
həzra picke xəmgir bu» kur kət. Pa nə ibrahim gələk bər -edv bu 
1в eleda. Xəmgiria wi ve dəme bər həmujan bu eav bu- Həkər 
muləte ele, həkər mehvanan pe agah bun, bəle ibrahim xəmgirə 
iro.

Mire örəban bu xwə zi pe zani.
Hər kəsək һв пвкаге xwə gBİije dBaxaftun, рвгзјага ibrahim 

dəkBrBn:—Əv свта iro, ty xəmgiri"?
Mire drəban zi ze рвгзјаг квг:
—Lavo, св kəwmijə, ty iro ho xəmgiri, pa nə mai ja təjə, 

elat ja təjə, xəmgiria tə cijə?
ibrahim go:—Mire твп, ty sax bi, wəllə ty xəma твп ty* 

pinə, iro pickəke mala твп, dja твп, zare твп bira твп hat, 
Əz məlhəzra kur kətnm, əvə xəmgiria твп-



Mire ärəban, məzaned we de ı-unaşti, woka bahistan da ü 
zan, zaro həji, le önarin: „Pa cawa, ty əva şəş—həft sale ve 
maleda, da ve eleda həji, nəji tuji. Tə hal mə nəkarijə, ça ty da 
u zan, zaro həjə- Əm ba ve dəwləteda, ba ve həjeda, ty hauda 
xazməta sapaji za məra kari, həji, nəji, tyji, k y lfə ta  tə le wer dur 
maji be xaji, kət tynə, ane mə malək parr zera başanda, ane var- 
re bakara, ina bana la var, mə xanik u təlazi spihi zera bakara. 
rəhət ba bana, əw zi, kəjfa mə zi bahata, ty zi xəmgir məbə*“

Mire örəban go: —
—De zukə, zaroan tədərik ban, hazarkən, ka kəifa ibrahim 

ky daxastan, həran zared wi barkan binan la var, an dəwlətək 
parr zera baban, ça zarred wi pe kəjfxwəş ban, pe hal ban, həta 
paşe, əm təjbir kənç manasab zera babinan.

ibrahim gotə mire brəban:
—Həvça tyoinə, əze rabam bacam da kylfəta xwə babinam, 

ka ca manasab, əz zera babinam, an ba wedəre bahelam, an ba 
xwəra binam bem-

Mire brəban go: —Də zu təjbire babinə, dəwlətək parr zera 
bagaran, cənd lavake sarban, Ibrahimra həranə mala wi, ka ky 
kəjfa wi davet, bala wa bakət, pera həran, waran.

ibrahim go:—Lazame ty kəs ninə, əz təne sarbam, bacam,
Caqas ko pe gotan: ,Дәпе məcə, ba həvalara hərə, cənd sa- 

rak bala ba təra ben“- ibrahim qəbul nəknr.
Rabun zerra taşt-maşt dane mahinək kahel je savak zera 

mərəkə karan, xyrç le garedan, ibrahim sar bu, mnzrax la dəste 
xwə gart, kəsta mala xwə kar. Pa, nə mahinə kthel bu, rja həft 
rozan, ıozəke dabarri. Dy—se rozan ibrahim nezik male kar. Pa 
nə şəş—haft sal bu, mal nəditbu, mahina xwə bərda, roza dyma- 
ji ba şəv drəng gəhaştə mal.

Mal həmi raza bun. Həkər çarək, həkər dy çar dəri kyta: 
zanak pe hasja, hatə paşta dərə, parsjarkan: „Əv kijə, dər dakvti" ?

Woxte ibrahim got:„Dəı- vəkə“.
Zanak dənge wi nasnəkar.
Çar di parsjar kar, ibrahim got: „Əzam, Ibraham".
Zanak dər le vəkar. ibrahim mahina xwə kaşija həwşeda 

dəri garedan, garedan həwşe.
Zanak ibrahim dəst dor styek weraıı di, ram la dəstə: hyn-
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clyr eım. Da İbrahim, zaro, raza bim, dbl nəcİan zb xəve rakbil. 
Pa, nə şəş—həft salbu, dur ze kətbun.

ibrahim, гвпа xwə rus (rut) bıın> cun çehda. cun. Law bum 
bb kəjfcun, bb ve kəjfe xəwa gran kətbn.

ibrahim se> car roz to. reva hati, açbz (rətj bu. Malumə 
xwə lawo, zmibk law gələki əşk bbbun, kəjfa vi əşkeda k'ir xəw 
bun. Sybə dbbit zb үе xəwe hbşjar natop. Pa. ııə zbnbked' pir 
sybhan zu raditom.

Dajka ibrahim zb xəve hbşjar dbbit. Dərdı.kəvit dbbinit 
mnhinək knbel dərva gredaji. Tetə mal ры-sjaran zb buke, ka 
əv св mbhinə, həvşe gredaji, dbbinit lavək bər zankeda dəst ba
la stuje кы-i, ııav singe buke, xəvra cuji.

Pa. uə ibrahim ryh (ru) bərdabun. ibrahim njas пәкы, 
təpımina wi qəjr Jhati, cuji bər buka wi, dbbinit гып lb were da- 
nandi, lb malda. Dəst dədə гыпе, hbltinit, hbl-eb-eka -eəpe ibra
him datinit, lb pbşte dərdbkəvit.

Pa. nə гыпа netoruz bu u tiz, Üəta pnştə kynt kət. Dajka 
İbrahim rnmed knşid, woki lb buke zi bbdəd, bbkyzə, zb bona 
xijanətia we.

Xuna ibrahim lb ruja buke dbkət. Bıık hnşjar dbbit, xun 
dbbinit, zb singe Ibrahimra, dbbezit:

—Daje, tə kənç mala xwə zi, ja швп zi xnrav кы. tə kyre 
xwə kyşt, dala mb zi bbkyzə, paş ve öçebe əz zi sax папппып.

Da dəma bər xwəda. kyre xwə njas кы, ky rast ibrahimə. 
Ve dəme din bu» strana zb xwəra got, dbnjaje kət. Dbbezbn hə- 
ta nbho sər dnne dbgərrit, saxə, bb ve zar-zare zb xwəra dbgə~ 
rit, zb xwəra dbbezit-'

Kavranəke tetə zb öçəmə,
Əze təşinga xwə bbgbi-ып,
Da hur bb hur bbresbm,
Впсвтә peşinga vi kavrani,
K,a рывә u pbrsjarke zb 
Ibrahime xwə ze пакыпе.
Dajke kore, nəmaje,
Ve sbbe səre tirəke Ibrahime xwəda bu.
Səre tir gbrti zb kəzəbe,
Haj le kore nəmaje.
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Kəvranəke tetə zb Hələb e,
Əze təşinga xwə bbgbrbm 
Bb hurə hur һыезыш 

' Выјыпә peşija vi karvani,
K,a рыз-рызјагәке zb Ibrahime xwə 
Ze паквте.
Wəj le daje> kore nəmaje>
Ve Sbbe səre tir gbrti zb kəzəbe,
Sərtirke 1в Ibrahime xwəda bu.
Dajke kore, nəmaje
De k,ənge bbhəYİ lb mbiı bitə dare.

1932 s. məha tirmeda zb alije instituta farixa kulture bb 
sərkarja prof* K. M. Ohançanjan u bb həvalbəndia I. Maragulov 
ekspedisia folklore hatə təşkilkbrbne. Həma wi caxi mə „ibra
him" nbvisi, gotijə Şahen Kuzikjan, Şahen kyrmançizan bu> xwən- 
di, folklorist> 1936 s- lb bazare Jerevaneda wəfatkbr.

MƏME

Məme həft sala cujə qyrbətije,
Cujə əskərije,
Nive şəve Məme hat mevani»
Grazi kbri:—öjşe, rabə dəri vəkə»
Əz hatbm mal.
öjşe rabu dəri үәкы,
Dit Мәтејә,
Həspe Məme kbşandijə təwlejə,
Məme go:—öjşe, hərə pırədera bezə, Məme hat.
Əjşe got:—Ye şəve, nive şəve,
Выа bbsəkbnə sbYejə.
Çi avitbn, rak,ətbn jək çijə,
Кыһп k;ef u laqbrdijə»
Ma həta bərbanga sbbejə<
Sbbe tav dajə, bu ro taştejə,
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İ*irə de dit, öjşe rauəbu, .
Hat alije male..
Pirəde cu alije odejə,
Di xortəki cərdəh sali dB paşBİa öjşejə.

Go:—Əze t*>VBnge le хвт, dənge <1впејә,
Вв şur 1ехвт, qəwata гвпејә>
K,BŞand, sorani ив bBnija bəlişe da sər sin-

ge Məmejə,
Xwə sərda avet
Car bBhyst u car tBİi ив doşəke da dər.
Nalin kətə Məmejə»
Qirin kətə öjşjə,

Go:—Pirədaje, «§ve tə һвгвиәп 
Nə əw Məmejə,
Qirin kətə pirə dejə,
Pirə de dit həspəki boz 1в təwlejə,
Zine §rəbi 1в sər pBştejə.

öjşe go:—Pira de «§ve tə kor bə,
Dəste tə şbI u şöt bə,
LBnge tə təp al bə,
Xere ив dsnaje nəvini 
Cənd sala cujə əskərije,
Nə kyrre xəlqejə,
Nə əva Məmejə.
Iro hati mevape öjşejə,
Pirə de got-—
— Məme, lawo, əva kəft salə ty qyrbəteji,
Мвп пвгап bu iro Məme твп mevane öjşejə,
Мвп go: „Qiza xəlqejə, xorte cardə sali anijə 

nav paşBİa xwə rakətijə“,
€§ve dja tə һвгвивп, Məme твп, lawo!

Got: Majtar Bşarjan, 60 sali» ив gynde Avanejə 1в sər nək- 
ja Aştaı-ake.
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MƏM E U ƏJŞE

Məmejo, шбп işəv xwənək dijo.
K,aqəzəkj hati zb Məmejo;
K,aqəz, kaqəza mire dəwlətejə,
Məme xater xast zb malejo,
Cıı wəlate dB xəribejo*
Məft sale Məme швп təmam bijo.
Xato xasti zb padşejo;
Sjar bu 1в Bozejo,
Bərexwə da wəlate mali babejo.
Hat 1в bar dəre mali babe pəja bijo,
Gazi квп: —Le, le, öjşejo,
Меүапә, mevane xwədejo*
öjşe gazi кви: —Hərkə ty mevani.
Mevane dB xwədejo,
Həape xwə bBkşin -təwlejo,
Ty wərə hərə alije dB odejo,
Əze ив təra binBm nane dB qəwejo,
Həspe təra Ыпвп çəhe dB kajejo.
Məme gazi kbri, got::
Əz Məme mə,
Sing u bəre teli öjşe шә, 
öjşe dəri vəkBr 1в Mamejo,
Kylav u doşək raxBstijo,
Zb xwəra квгвп kef u səjrangə 
Maja bərbanga dB звһејо.
Məme goti:—K,a dja pirejo! 
öjşe got:— Djapire, iro dy roz, se roz cujə 

d§wata kyre padBşejo.
ввһе zuda tejo*
Dja pire hati zb däwata kyre dB padşejo,
Hati, cu, alije təwlejo,
Хвһеп həspəki bozi gbredajo,
Hati cu alije dB odejo,
Nsheri xortəki cardə sali dB paşBİa teli Əjşejo.



Got:—Ruh, nəhlət, inərave dB isaüö,
Cawa ani kyre xəlqe кыә paşla xwənOj 
Pire got:—Əze tafange 1ехвш,
Dəng dakəvə danejo,
Ərke soraniki lexamqəwata da zahejbi
Rabu dja pir sorani dani səı* dal u gyrçake

dB Məmejo,
Xwə avit sər sorani,
Car tali pe-ei cu 1в ärdejo,
Qirin kəti dB Məmejo.
Çarin kəti dB Qjşejo.

Got: Hovhanes Pooıosjan, za gynde Ayane 1в sər nəhja Aşta-
rake.

NByisin: Ж. Çandi u Ş. Kuzikjan, da wəxte ekspedisia 1933 
sale ba sərkaria prof. K. M- Ohançanjan.

LƏJL U MƏÇRUM

Nave baye Məçrum Məhməd Əmin bııjə, ba xwə zi kyrmanç* 
nave dija wi öjııe bnjə.

Məhməd Əmin sjar davə həspe xwəji bozi gyliŞamejə.
Bəre xwə dadə rasta zoran raye u ne-eirejə,
Qum la kape bəspejə,
Le danerə» obəke təzə hatijə la wejə,
Konəki la vezejə>
Cit u pərde wi koni äçəmijə,
Stunəkə peşijejə.
Stuna peşan ziyijə,
Qizəkə bane wi konijə,
Dəv u €ran qydrətijə,
Navmala cal u car kəzijə,
Hər gylike mrçanək qiməti pevajə.
Məbməd Əmin daləki na, həzar dali za xwəra əşq bujə, 
Dacə, xwə baye xwəra dagahinə,
Bave wi le danerə mäde Məhməd Əminə le tynme*



—A, di.be, lawo, tə xerə jan şajə,
Сыпа mə de tə tyninə?
Go: —Bavo, şbkbr твп xerə, һып şajə,
Əz iro cumə rasta zeımn rave u ne-eirejə,
Obəkə təzə lb wejə,
Konəki lb fezejə
Cit u pərde wi koni bçəmijə,
Stunəkə peşijejə,
Stuna peşbn zivijə,
Qizəkə bbne wi konijə,
Dəv u dran qytrətijə,
Navmbla cbl u car kəzijə,
Hər gyliki murçanək qiməti pevajə 
Hərgə ty mbiıra tini,
Wəlləh kyre tə dbləki na, həzar dbli za xwəra maşoq bujə. 
Wərə haj le, haj le,
Le, le, le wəj le,
Səkbni sbbejə,
Sjar bu bave Məbməd Əminejə,
Le nbheri rast xəbəra kyre wijə:
Azot, cu dəşta zerbnə,
Obək təzə hatijə wejə,
Kone məzbni lb fezejə,
StUDa KLƏZbD zivə,
Xəzaləkə bbne wi konijə.
Azotə dəre kon. səkbnijə,
Dbləki na, həzar dbli kyre xwəra həbandijə, 
cljne səre mble xwə fbtblijə,
Həspe Məbməd Əmin nas kbrijə,
Banz dajə, qəjd u cidar anijə,
Həspe wi qəjd u cidar кыјә,
Doşək u bəlgi danijə.
Bave Məbməd Əmine sər orqan doşəka runərikştijə,
Zb xylama pbrsijə, gotijə:
—Kyro, kyrsije xazginije kizanə?
Cujə sər kyrsije xazginije səkbnijə*
Çab danə bave öjnejə,
Go:—Məı-iki hatijə sər kyrsije xazginije runbştijə*



Go:—Kyrro, gazi bnknne, Ыш>п diwanejə,
Gaziknrnn, burun diwanejə,
Go: — Pnznıamo, tə xerə jan şajə?
Go:—Şukur твп xerə zi, şajə zi,
Əz hatum istəkja zb kyrre xwəra zb tə кыјә.
Bave öjnejə>
Şandijə, dəf u zyrnə anijə,
Gazi məllə кыјә,
öjne sər Məhməd Əmiıı nəkha kurjə,
Se, roza majə 1в wejə<
Əjne sjarkurjə, zb Məhməd Əminra bnrjə,
Db mala xwə pəja кыјә.
Dəf u zyrna xustjə,
K,ətunə kef u əşqa dnnjejə,
Mət ani evarejə.
Xylam u xuzmətkar kətenə bnn тв1е Məhməd Əminejə, 
Məhməd Əmin b&ranə həramejə,
Əw u öjneva kətnnə kef u əşqe dnnejə,
Məta bu nezike suvejə,
Hat sər ryhe Məhməd Əmin fərwara xwədejə.
Çav danə bave Məhməd Əminejə,
Go:—Hatə sər ryhe Məhməd Əmin fərwara xwədejə*
Go:—Kyrro, hun öjne sjarkun həspe bozi gyli Şamejə. 
Budun dəst dy kyrre xəlqejə,
Bəre we budunə mala bavejə*
Çav danə бјпејә*
Go.1—Bavo, ty свта твп sjar dnki,
Həspe bozi gyli Şamejə,
Ty свта bəre твп dudi mala bavejə,
Əqrəbe твп gələknn,
Свка we beznn. „ləka öjne cijə“.
Məta sal hərə səre salejə,
Işala we heşin bnbə dəwsa Məhməd öminejə,
Go:—Lawo, wəki əz bəre tə nədnmə bər b& malejə 
Wəki heşin bnvə dəwsa Məhməd Əminejə,
Məta sal hərə səre salejə



Əqrəbe ты1 ә̂1әкыг.
We bezsu „waj le швп ha-ha кыапо“
Ki zanə biçe kejə?
öjue зјагкы' bəspe bozi gyli Şamejə,
Da dəste dy xylamajə, 
öjne xeləke azotijə.
Ruje we nəgBVtijə,
Hərə mala bayejə,
Həspe wi u hərdy kyre xəlqe vəgərandijə 
Z b  xwəra col u jabanija gərjajə;
Gələki bələngaz bujə»
K,ətə parsa nanə,
Həta sal hat səre salejə
Xwəde heşin кы dəwsa Məhməd Əıninejə-
Se mnlijak t̂ hatnnə wejə,
Je тәгвп go:—Nave wi Məçirmjə,
Je orte go: — Maşoqe Ləjlejə,
Je -euk go:—Çije hərdya örde tynə, özmane xwədejə.
Xəlq bn sala тәгвп bu, Məçrum, roza тәгвп bu. Həft sale 

Məçrum təmam bu; dja wi zi nan pars dnkbr, xwə u kyrre xwə 
xwəj duknr.

Xəlqe, çBmadte zera got, go:
—Kyrre tə тәгвп ә , bnra xwəra bərə bər goİBka, əme həqe 

wi bndBne, xwəra idare xwə bnkə.
Məçrum go:—Daje, əze һәгыпә bər.
Go:—Na, lawo, əz qyrbana təmə, əz pars dbksm, ty 

idare xwə һвкә, ty рв-euki, bəlangaz nəbi.
Rabu, cu nava gynd, got, go:—GoİBka bBdnn твп, əz һәгв- 

mə bər. GoİBk danə Məçrum, səre golka dəh grvankə çəh. Məç
rum rabu, goİBk gB ^рквгвп, xwəra һы -eerand. Өтвге xwəde 
əşqa Məçrum sər saz bu, xwəra cu sər varpete saza, nivəki hə
qe xwə da, sazək xwəra da gsredane, xwəra saze xwə һвЫа, <1в- 
cu bər golnka həta evare, saze xwə dnxBst, evare goİBk dapi na
va gypd.

Rozəke, goİBk xwəra dB-eerijan, le пвһегп koc ten—dBCBn, 
hBİdnkBşə -eija, zozaua,
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Le nbherri qizəke sər pbşta dəva, mərı>v nə bbkə, nə bb- 
xwə, ysa bədəAvə, ysa dble wi kətə qize, dbləki na, həzar dbli 
həband; aqble wi səre wi cu,

Dble qize zi awqas kətə wi- Qiz hnnəki le səknni; koc pa
ra hattn, gbhiştbne, qize azot, cu.

Məçrum rabu, pəj koca kət, şbvana, gavana pbrsi, go:—Na- 
ve we qize cijə ?

Şbvana, gavana zera gotbn:
—N̂ ave we Ləjlejə-
Rabu golbk topkbrau, hatə gynd, go:—Dbha пасып bər go- 

lbka, nacbm bər- Cu zb dja xwəra got, go:
— Daje, iro koc hatbn, mbn Ləjle dijə, go, əw məfeda ru- 

nbşti bu, ravə, go, bərə, xve lb feza gyude mə daninə, jane tye we 
Ləjle mbnra bbxazi, jau əz təra ty kyrtije пакыи.

Dja wi rabu, xwəra torpə—morpe xwə kbldan, cu, go:—Əze 
һәгып, kyrre xwəra bbxazbm- Xapand. le xbst cu kətə nava ko- 
na, xwəra pars кы-

Ləjle eäv pe kət, ysa hyba Ave cu çəm, əw zanbu, öjııe 
dja Məçrumə. Çarikə xavə şand, go: —Hərə, gazi bələngaza hana- 
kə bbra be.

Çari cu, mbla gbrt, ani lıat*
Ləjle cu çəm dja xwə, go:—Cbqa bələngaze ten, ty dbdeji 

ca ve bələngaze* izbna шбп bbdbn, əz bbdnme.
Go:—Əz qyrbana tə mə, dəwlət xwəde səre bave tə, hərə, 

en dbxazi bbde.
Hərce n,az u nəməte xarnne dbne həbu, təmam top кы, tt- 

zi meşoke we кы, go:—Ci tə həjə?
Go;—Kyrrəki mbn həjə.
Go: — Də bbvə, ty u kyrre xwəva bbxya.
Gava cu, Məçrum go:
—Daje, tə Ləjle mbnra xast?
Go:—Əz qyrbana təmə.

Əw Ləjla tə dijə,
Mbn zi dijə,
Xəbəra təjə,
Əw Ləjle rnndə,
Bəzbneda bblbndə,



Həma 6sul-6sasa 
Gərroka nava gynddə*
Go: — Св unçuza dəwra bəre,
Xwəde bukə zu səre tə,
Hərdy «dve tə dəre,
Ty свша dudi rnje Ləjle we xəbəre.
Məçrum hulda saz u təmburə,
Rabu zu dja xwə xəjdi 
Hat sər kanija Məsebulə,
Zh xwəra sər kanije got, saze xwə xust.
Ləjle rabu, gymgym hulda hat sər kanije» ave buvə» 
Gava le nuheri Məçrum sər kanije runuştijə,
Xwəra saze xwə duxə*

Hərdy ахвг maşoqe syrre bun. Wedəre gymgyme xwə dani 
Əw Məçrum dəstəgərdəni həvdy bıın: hərdy həvdy şabuə, hər 
xwəde buzan bə.

Məçrum go:—Ləjle, cuqas xəwa твп te» coka xwə dajnə 
■ei-ekəki əz razem, гаувт.

Səre xwə dani sər coka we raza. Ləjle 1в dora xwə пвһе- 
çi „Pəj» Ie gymgym yajə, əz hatumə aye“. Ləjle rabu dawa dere 
xwə, cyxe xwə burri, morla xəwe dani sər gyhe wi» go „əz hə- 
гвт» bem“. Gava cu» le nuherri» mala zb wi wari barkur, cun je 
zorun* Həma е§у pe kət» dja we pera şərr квг, dani sər dəve» 
hərə ky ty hərə, cunə eijae zorun

Ləjle ysa duguri, ysa dugui’i, hər xwəde zanbə» ysa duguri, 
hesure xune -eöya te. Rozəke le nuherri» rəşək we zu dəşte hul- 
dukuşə te* Gazi həyaləkə xwə kur, go:

— Qize, a, a, le nuheri, gava lenuheri təjr, go» həla pursə- 
ke zu wi təjri bukə, bezə, qə dəşte св həjə?

Go:—Ləjle, əm hatunə bundaruke, ty mäna mə dugəri, təj- 
rə» təjre твпга св bezə, əze təjrra св bezum?

Ləjle rabu» zu həvala qətija, bəzi, peşjeda cu» Ləjle hətani 
cu, təjr dərbaz bu» Ləjle dəngəki квгә gazi go.

Təjro, ty kərəməta pərr u baske xwəki»
Tye pərr bukyti» busəkuni.
Təjr gərrəke sərda zuyurri, go:
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—Xəzala. zb xəzale, ty vəqətə вб nava həva^
Go:—Əzezb təra bezmn pbrs u kəwala,
Go:—Əz гапып, tye bbki pbrsa Məçrum,
Go:—Məçrum, we sər kanija Məsəbulə,
Qamiş dore bujə surə 
Ə nbzanbm saojə jan шыјә,
Həırıa sər -eəve •eəpe секыјә helina «bvika

mbşurə.
Gə: —Wəjla твп pore xwə kyrr kyre,
Мвп psrsa xwə zb təjre kyrr кые,
Xəma dbne heza твп xwə рыгкые.

Zbvbrri lıatə mal, ysa dbgbri hesbre хиде -rəva te.
Wəxt u səkət təmam bun, got:—Əme barkbn, disa hərbn 

sər gynde xwə, sər ware zerbnə.
Ləjle sbbe zu rabu, dəve xwə sjar bu, hivija kəsi nəşəkbuL 

kəma dəve xwə azot duz hat sər ware xwə> Dəve xwə pəja bu,- 
dəvə bərda, bəzi, cu sər kanije, le nbherri qamiş bujə kəsabe 
keran, nbzanə Məçrum kedərejə- Qamiş vi ali, wi ali şkenand, 
кыә xəsil, bat rasti Məçrum kat. Gava le nbherri kknçe wi t»- 
mam le rszinə, qətjanə; sər -eäve wi -ebvike helina xwə секыјә, 
he qbrşe we tedanə, -ebvike çuçbke xwə dərsxbstijə, cujə.

Rabu, puşe helina ebvike м> eĞve wi dərxbst, an wedəre 
hblda dani sər qamiş, gbri.ja, go:—Əz cawa bbkbm, Məçrum db- 
ha тыјә, əz cəwa bbkbm, Məçrum be sər rənge xwə. Rabu gazl 
xwəde кы, xwəde zi dya we qəbul кы; dəzmala xwə aveda 
кы, lb kbnçe wi xbst, eäve wi xbst, mərbv dbbe һева raıajə* 
rabu dəst avitə morije, mori sər gyhe wi hblda.

Rabu, go:—Ha, Ləjle, tə сыпа əz гакыып, tə сыиа əa" 
xəwa şiımn гакыып, əz hbnəki razam a,

Ləjle goteda:
Həj Məçrum, malxbrab,
Male mə cunə zozanə,
Bərxe mə bunə bəranə,
Golbke mə bun,ə gaDə,
Malxbrab, сыпа ava св sala,
Сб zəmanə.

Шj8Q5—



Go:—Ləjle, bəsə bskə dərəwanə, \
Wəki ruale wə cunə zozanə,
Bərxe wə bu nə bəranə, г : - .

. Goltke wə bunə ganə,
Tə zb твпга banija tasək аүе bələkjanə . 

f . Tə zb твпга banija baqə gyl, зозвпе «dvkanjanə.
—Məçrum, əz qyrbana təmə,
Wəki Məçrum mabu агадапә,
Ləjla mörum cubu zozananə,
Мш sondək ysa sondxarbu,
Мвп nəxarbu ava bələkjanə,
Мбп nə curpandbu gyle merganə.,

; Əw Ləjleva həvdy bawər квгвп, gyı-Bşmişi həvdy bun-
Le nuherri bave Ləjle we dəwar, həspe gypd такыпә anin 

<sər känije- Dəwar xwə 1в xwə qamiş xnst, qamiş raxnst brde, 
•hərdy manə çiki rasti duz-

Bave Ləjle le nı>herri əwa hana Ləjlejə, we zb xwərä çəm 
-xortəki.

Hat hərdya zi bnkyzə.
Hərdya go:—Ja rəbi, go, ty mə texi- dy stəjrka, bavezi 

ruje əzm an- ■
Le пвһеп nola «svika cun ruje əzmana.
Iça naka wəxta һвһаге, ten dBgizun həvdy, Ləjle ducə -ei- 

(e, Məçrum duminə ararie» -
Çarəke zi wəxta paize, zorda ten, hərdy həvdy <1вкәүвп; 

•Ləjle dBCƏ arane, Məçrum dbcə alije -eije—rohBİat, roava.
Naka zi çarəke buhare,, paize, wəxta 1в həv dBkəvBU, mə- 

■TBvTe һвпегә, св zb xwəre bbxazə, xwəde wi dBdeda- 1
Jəki ditjə, xwə şaşkBrijə, gotijə „Mal u r&şk“ nə gotij» ma 

u rnsq, ləma zi ruşk sər wi tuzi bunə.

Got: Şbkoje Мато, nəxwəndi, 65 sali, zb gynde QBbnxtəpə 
1в sər nəhja Taline. Zöf bu həwas dugot u dBstBra.



LƏJL U MƏÇLUM ............

Ləjl u Məçlum cunə, pəvra cıınə, 
Hurak-lıurak mazulbunə,
Ounə sər kanija Sançeri səkaninə.
Məçlum go:-
— Ləjle, wərə sore xwə badam sər coka tə 
Әше mazul havan,
Məçlum səre xwə sər coka Ləjle danijə, 
Xəwa şiran le gartijə,
Ləjle şər bərdale xwə vəkarijə,
Səre Məçlum sər danijə;
Kuze xwə ı,azi кыјә;
Xəsta mala bave xwə кыјә.
Dja Ləjle päti nan u zvedanə,
Kari xəsta dəşt u xanjanə»
Məçlum sər kanja Sançari xəwra danə.
Hati sala caxe we təjamər
Mala babe Ləjle disan dərkəti' la zozanə,
Ləjle. wərise xwə hı.lani cu nava da daranə
Dijə dy kəvodke sər da ləxanə: .
Daxunan mina balbale baüaranə.
Ləjle go:
— Həj wax! Balbale ty Məjale, Məngaje, 
Jan гв bərja Şəngae,
Ty sər kanija Sançari nə tafaqi?
Əw balbal halani, go:
— Əz sər kanija Sançeri tafaqi mə,
Məçlum la we rakəti bu,
Goşte Məçlume rrazi bu, #
lyomake həstu çavja bu, ' v • " ‘
Byhystəke-eerə dəve sangra avitbu.
Dərd, əw dərdə bume kor,
Heiina xwp təmoria rəş çekar bu.
Ləjle dar u wərise xwə la, we haştjə,
Xəsta mala babe хлуә karijə;
—Daje, man parsa xwə za. təjre Һугкы,



Kəzi u gyling 1б xwə kyrr kar,
Go: —Daje, hati sala caxe ve həjame.
Məçlum sər kanja Sançari xəwra manə.
Dja we halani, go:
—Lawo, bəzana Məçlum zara və,
Рыг balandə,
Dəv u ruje wi mina mom u şəmam fendə,
Ca bakam tor-tore save həja evare.
Nava gynd dagərrə.
—Daje. xwəzi, tə əw xəbər za manra nəgota» 
Bala mära man badana gyran,
Həstuje man bakytə*
Ləjle tərka mala babe xwə karijə»
Xəsta kanija Sançari karijə,
Cujə sər kanija Sançari səkanijə,
Həstu u mastuje Məçlum çavandijə; '
Hurak—hurak nafandijə;
Dya za xwəde tyala xwəstijə,
Məçlıim ja şakar saq bujə, runaştjə:
Gotijə:
— Ləjle. qonaxa mala babe tə cunə?
Ləjle got:
—Məçlum. malmirat!
Hati sala caxe ve bəjame.
Bərxe babe man təv bunə bəranə.
Golake babe man təv bunə ganə,
Məçlume rəbən sər kanija Sançari xəwra manə.
Goşte Məçlume razijə,
.K,op®,ke həstu çavajə,
Hati sala caxe ve həjamə.
Ty sər kanija Sançari xəwra manə.
Məçlum got:
—Ləjle, əm həran nava pəze mala bavanə, 
Binan dy bəranan,
Bakan qyrban dered cfe hokanə,



Əm иб xwəde tala bBxwəzwi,
Bəlki Һбүбп dy steı* dərk;əvBn ruke db əzmand.
Ysa ai dnbə.

Got: Tono Cətojan, 65 sali, пвһа 1б gynde Orgoveda dnminə 
sər nəbja Aştarake.

Orgov 1933.

LƏJLE U MƏÇLUM

Ləjle dsbe:- -Daje, le damaje ры 'квг, . (
Kəzija xwə kyrr кы.

Daje gotijə:—Mə рыва ke кы,
Мбп рыза Məçlum кы.

I

Daje gotijə:—Səre үе SBbe şərb hblam bu,
Sər -edve xwə hbşo,
Mə di bu# təjr вб даүа dzmana hatbu.-r -!;

Ləjle gotijə:—Təjro, təjre kyrro, ' :’:i(
Әтые xwəji рЫго, гл ' ■ ' f'
Мб1 u baske xwəji гыаүо, . ’ - ’ v :
МәгБүе xərib nədifo, (7'
Jəki 1б sər kanija Smıçare bu?

Go:—Мбп dijə jəki 1б sər kanija Snnçare»
NBzannra, тыјјә jan bn ryb bu,
Goşte wi rnzi bu, пәјпвке xwə avitbu,
€BYİk helin sər gyha секыһи,
Giha sər dnle wi rabubu,
Giha збшб1 avit bu. ; /:

- Ləjle şərbe xwə Һв1ат bu»
Dare təmbure xnst bu,
Cojə 1б sər kanija Ssnçare runnşt bu>
Рыг gnri bu.
Məme вб xəwa şnrin tnşjar bu.

Gotijə:—Ləjle, ha Ləjlane!
Hal u həwale tə cijə?

■



Өте Һәгбп mala babaüe,
Әте һәгва mala baban, ‘
Әте bBgBrmı bərx u bəran.

Ləjle gotijə:— Əze nə һәгып mala babaney
Дә dbgfcrnm bərx u bərane» •'V i:

Ləjle gotijə: —Malmirato»
Əva se sal u se məh qədija, ' '
Ty sər kanija Ssnçare 

v Xəwra maji.
Iza paşe bun dy sterk,
Eu özmana kətep.

Hakob Simonjan, 80 sali, иб Sasune, пвһа 1б gynde Qə-
dnminə, 1б sər nəhja Äştarake.

BEZBNGBBRE

Ө& blurvan şbvane jəki dəwləti bu» şəv pəze xwə bnrbu 
colel blura wi zi pera bu, həma dble wi zi qiza aqe wida həbu, 
gələk həbu. Şəv çərde avit sər pəze wi; pəze wi ktşand, dərba- 
zi ave кы. Həwara wi tynəbu» gazi tynəbu, durbu* Izar blura 
xwə da dəste xwə, blure xbst, du blureda gazi qiza aqe xwə кы-

Beznngbnre, ha Bezbngbnre!
Pəze bave tə bur çərde bur.

Кә-евк ZBVbrri, çav da bave xwə, go:
—Bavo, dənge şnvane mə te» çərde pəze mə һыјә, db blu

reda gazi dbkə-
Go:—Lawo, ty cawa zani, şnvan blureda gazi dbkə, həware 

dadbxə? .
Go:—Ysa гапып» əz zanbm cawa pe-eije wi radbvbn, əz za- 

п б ш ,  сб dbvezə*
Go:—Lawo, wəki çərde pəze. mə һы, əme həware Һәгбп»
Həwara pez cun, çərde pəz bur, dərbazi -eəməki kur кы, 

pəz məqəl hat, vi ali zi şuvan. Şbvan hatə peşija həware» go: 
—Pəz dərbazi wi ali ave bujə, ka aqe шбп? go, aqa, çərde pəze 
mə һ ы јә , tyje сб bbdi шбп, \vəki pəze tə vəgərrinbm.

' Г \

Got:
rəçəlaleda
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Go:—Св dnxwəzi?
Go:—Нәгкө ty qiza xwə bndi, əze pəze tə vəgərrinnın, kei\ 

ty naxwəzi, gələ mer we ben kyştnn u ysa zi mal, wəki ty qiza 
xwə bndi ты 1 pakə, jan ysa pakə, go, ysa vəgəmntm, ty jək 
ders nəvə, rast, əgər ty qiza xwə bndi твп, əz ve səbəte vəgər. 
rinnın.

Go:—Bəle, soze tam əze qiza xwə budum.
—Də, go, hun çije xwəda ruqen. ' Blura xwə zb bər psşta 

xwə k,Bşand, qəjdək dydy qəjde neria lexBstBn: bu pBşkinja neria 
nava pezda, neri zorda xwə avitə ave, pəz уза pəj həma pəj kar 
gbrt, xwə avitə ave dərbaz bu fdurez bu), 1в sər paşija pez çər- 
de tək pəzək gurt, je majiri təv dərbaz bu.

Go:—A qa» də pəze xwə һвгтвг, свка pəze tə təmamə.
—Kyrro, lawo, go, pəzəkə твп kemə, aqe wi got.
Go:—Aqa, əw pəza tə zı sər paşija pez ma, əw zi qyrba- 

na pəze tə bu, tye dərgistia твп budi, nadi. Go:—Pəzəkə tə;ke- 
mə, əze saləke һәгвт bər pəze tə, ty qiza xwə budə твп.

Paşe izar qiza xwə daje, däwata xwə квг, XBİas bu»

Got: Həsoje Мато-

HƏSO RƏBƏNO

Həso cu xanja aqakb bu xvlame wi; bist sala ma xylame 
wi. Kəea wi, Həso xwəstjə, le aşBq bujə; kə-e got:

Həso rəbəno, rabə, rıme,
Ty nə dini, nə gezi,
Ty rabə, runi, əz ja dnle xwə təra beznm.
Həso rəbəno, ty ravə твп burəvinə,
Əze зогвт, snpimə, xuna dnbərfimə,
Rnhana dn həwzimə,
Ty. ravə, твп bnrəvinə,

Həso go:—Wəllə nabi, xatune nabi,
Хадвт, xatune nabi,
Хапвте ty ve jəke твпга nəkə,
Bəxte znnan tyninə» \
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Bəxte mera jəkə, dydy nabi* ;
Мы1 gələk nane bave tə xarjə, .
Xı.ravja dsle ты1 təra nabi.

- ‘G o:—Həso, rəbəno, kocka bave т ш  əjwanə»
Həso, singe sbpi nərdnwanə,

Xəlqe dnbeznn Həso Һб xvlamə,
Həso xylamə, xylarae babe mirə,
Həso ты1 bnrrəvinə,
Əz nave xylam sər tə ҺбНпып, beznnə tə wəzirə

Həso go:—Хапыпе nabi, wəlləh nabi,
Ty 1б ve jəke nmnra nəkə,
Bəxte znnan tyninə,
Bəxte meran giha-gihaje bnharan ninə,
Hər sal heşin nabi,
Мбп gələk nane babe tə xarjə 
Хыаһја dnle шбп gəl tə nabi.

Go:—Həso, rəbəno, həjv sər həjvə,
Snuge шбп gaz bn nivə,
Həkə zn шы) bawər nakə,
Hərə dnkane gaz binə bnpivə,
Həso, rəbəno, əze hnngi dnbeznm,
Ty dini, səwda gezi,
Həso, rəbəno» hərə Çiwane babe тпбп иб təwle

dərinə,
Timarəke pnşte dabə, binə»
Həso, rəbəno, əze Һбсып xyrçnk zerr binnm, 
Navbəjna шбп xwə dajnə.
Мвпе иб çane xwəra bnrəvinə,
ВбҺә səre gm-ke zori runə,
Çote zər məmnka шбп dərinə,
Səbrka dsle xwə pe binə,
Həke bab u braje mnn hatnn şərr,
Tə şol pe ninə»
Həso, rəbəno, ты! brrəvmə,
Həkə ty re nənasi,
Əze re 1б t'ə hasbiin,

✓
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Həso, шбИ bbrəvinə dəre malandä,
Pbşta konada •
Мбп bbrəvinə səraje məxina, . •
Həso, rəbəno, məxin rençbərtn,
Darö şkəstinə,
Xərəsed db romjanə
Isal Həft salə, xərça u xəraçe rorne nədanə.
Qema dble твп sər wan naje,
Həso, rəbəno, ты 1 bbrəvinə wəlate şexan

dərnəjnə,
Нәтвп şexsn tobədarsn,
Mbride xwədenə,
Şəye bt rəşbkbn,
Roze bb şaşbksn,
Şəve dbcbn, dor qize xəlqe dbgərbn,
Roze dbbezbn dade,
Əm şexbn, tobədarsn,
Mbride xwədenə
Qema mbn lb wan zi naje,

Həso got: —Nabi, хапып, wəlləh nabi,
ХапЫпе ty ve jəke твпга nəkə,
Bəxte zbnan tyninə,
Bəxte mera jəkə, dydy nabi,
Mbn gələk nane-babe tə xarjə,
Dble твп tər a nabi.

Go:—De bbcnm diwana babe xwə runem 
Bebəxtəke секып,
Drawəke sər tə bezbm.

Həso go:—Хапыпе nabi, wəllə nabi,
Bəxte zbnan tyninə,
Bəxte meran giha-gihaje baharan ninə 
Hərsal heşin nabi,
Мбп gələk nane babe tə xarjə,
Хыаһја dble muı təra nabi.
Cu diwana babe xwə runbşt;

Go:—Babo, Həso dəst avetə твп,



feabe go:—Gaziksn. bıda Həso be,
Həso codiwane. v

Go: —Həso, rəbəno, ty bist salə əməkdare твш,
Əv св хвгаЫ bu гв tə dərkət?

(fo:—Aoja, nabi, səd çar nabi
Хвгаһја dBİe твд gəl wə nabi,
Мвд даде tə xarjə
Bebəxtja dBİe.mBn gəl wə nabi.
Kə-e hat got, go: -
—Babo, əv qəİBşİBoa Həsojə,
(Pesira xwə, çBİe xwə nişan da)
Dəste твд gnrtjə, keşajə,
Dəste твд хид квгјә
(Əwe һв kere dəste xwə xBst bu),

Go:—Kyro, gazikBfl, dy xylama benə 1вһа,
Go:—Kyro, Məso daoə bər xənçəran*

Həso 1в we kyştnn,
Çiran bərəv bun, go:
—Aqa, əv bist salə, Həso 1вһајә
Mə ty xəbəre звк zb Həso səh дәквгјә, ■
Kəeatə bBbəxti квгјә- '

Go:—Kaea твд, дә qərəwBİ səh квгјә,
Ty cuji bər səre Həso runəştji,
Tə əv stran gotje, tə hur-hur gBrjaflə, tə gotjə:
— Həso, ty suçe tə tyuinə,
Мвд bebəxti sər tə квгјә.

Go— Уәгеквд, dy ху1атад Ыдвд,
Go:—Kəea твд dan&n bər xənçəran.

Sbbə xəbəre drəw ty nəgərə ba merxasan>
Kəe zi kyşthfl; gəl Həso һвгвд; vəşartBfl һв həvra.

Got:. Manuk Harututıjan.
1933, Aştarak. 4



ÖƏSOJE ŞBVAtf ;

Həso şavane mala aqe bu» əw aqa jəki k,efa tə bn. Nave 
qiza aqe Gylxanam bu, Dble Gylxaname ,kətə Məso.

Cənd roza Gyle go:—Həso, dble man təda həjə, wərə ve 
xəbara hana manra bbkə.

Həso go:—Ty qiza aqa, əz şavan, əw dər navə, əz kəsib» 
ty qiza aqe, həma man nane bave tə z§f xarijə, tyçara we qəlpi- 
je nakum.

G o:—Ty db mala bave manda qəlpije naki, wərə man ba
rəyinə, əze həspəke za təwləxana bave xwə bnkaşinam:

Sjarbə, man bavezə tərkuja zinə,
Xyrça zerr əze binam,
Orta man u xwəda başadinə.

Həso go: —Gylxaname, wəlləh navə',
Ty qiza aqani, əz şavanam,
Əva xəbəra orta man u təda ce nabə.

Gyle go:—Həso, xəlqe məje hərə Şame,
Əze qolə zerre xwə za təra başinam dəst u

, eəke ye nəzame* •
Wəki ty ve xəbəre manra nəki,
Əze həram banpia oda mala bave xwə 
Boqdanəke bavezmə tə r
Bave mane tə bakyzə,
We dənge məje bəlavə dane la aləme.

Həso go:—Gylxaname, wəlləh navər *
Bave tə man bakyzə, paşake man səre dare 

darrama bavə, wəki ysanə,
Goşte man xyre təjr u tujavə»
Əva xəbəra orta man u təda tyçara ce nşıvə.
Kə-eake go:—Həso, te bina bae vaD nəwalə,
Ledaxə bəzan bala Həso goşənge van dgala,
Wəki ty ve xəbəre manra nəki,
Əze şərrəki bavem tə,
Bave mane tə bakyzə,
Qərpaxe səre tə texə tuse van mərtalan. -

#
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Məso go:--Gyle> твд te bina baje gəliä, 
Le dnıə bəzımed xorta, xelije bııka.
Wəxta tə go. “Pave твпе tə bı,kyzə“ 
Tnştək zb näva dnle твп qətija.
Gyle go: Həso, ty wərə hale inə nəzana, 
Əz u ty notla çot stajre ru Azmana.
Wərə твп bBrrəvinƏ)
Əz u ty свта bunə goşte nav drana.
Həso go:—Gyle, malxBrave!
Dnle твп pnltə əwre sərani granə,
Gəlo we zb hale твп u tə cawavə.
Dərde dble твп märume xwəde 
Bare bist u həft dəvanə,
Hərce dərde dBİa dijə,
Zanə звүвкә, nəgnranə.
Gyle go: —Həso, qyrba!
Dəre mala bave твп şbvu rejə,
Əze ravBmə, һәгвт çəm qərəwtle şəvejə.
Qərəwtlo! bəxte tədamə,
Işəy, se şəyə твп Həso nəditjə,
Ввга işəv k,e£a dBİe xwə hərə, bejə.
Həso go:—Gylxannıne! '
Işəv şəyə, şəva твпә,
Ty pərfe orojane һвЫә,
Əz bem һвпә,
Həs пвгапә əz u tynə•
Həso. go:—Gyl-хапвте!
Bəre SBbe 1в-твп cal bu,
Btke niYe şəve 1в твп lal bu,
Wəxta ty qiza aoıe bırji,
Əz şBvan bum.
Gyle go:—Həsoje твп razajə,
Zb xəw ranavə,
Zb xəwa şirnn hBş.jar-navə,
Həsir, *в т в п -xəjdijə, , ; .

%



- Rätmısane bəri bərbanga snbe qajl navə; ram
Həso go:—Gylxaıınme: .
Səre ты1 deşə, dnle mnn zn pera, '
Ty təməzije bndə bər anija kəvər qole zerray v 1 
Əze Gylxannme bnrəvinnm»
Bavem mala övdi, mala mera.
Gylxannme go:—Həso> qyrba!.
Həi’ce mnn got, tə nana кы,
Mnne zəndəkə kar u bar 
Bər səre Həsonge xwə ba кы,
Qemiş nəbum Həsonge xwə 
Zn xəwe гаквт.
Həso go:—GylxanBme!
Bəznna Gylxannma твп znravə»
We heşin dBkə, -eijae zorin,
Zozane zorin, ■edvkanjanə*
Мвп dajə tə bəxte təmam»
Əze tə bBrrəvinBm. !

Paşe pera твхәпәМ knr» bave we dBbhe. Evarəke şand pəj 
Həso» go: — Kyrro» Həso, isal cənd salə, ty şnvane ninni?

Go: -  Isal həft salə»
Go: — Həqe tə cija?
Go: —Aqa» əz həqe xwə пахагвт.
—Lawo, go, isal həft salə ty şBvane mnni, cawa haq naxa- 

zi? be həq tə pəze твп -eerandijə* Go: —Çnmadt, şBvane твп isal 
həft salə bər pəze твпә, tBşt naxazə, hun св dnveznn?

Çnmadte go:—Hnlbət» eəve wi tnştəki majinə» qe eöv bər- 
dajə qiza tə, hnlbət bona qiza tə dnvezə.

Şandə pəj Həso, go:—Ty св dnxazi həqe xwə.
Go:—Aqa, əz tnştəki naxaznm» твп carxe tə квгјә pe» na- 

ne tə xarijə, qə tnştəki naxaznm.
Go:—Qə tnştəki naxazi?
Go:—Xer, qə tnştəki naxaznm.
— Hnlbət» go, kyro, lawo, mərnv həft sala maləkeda şnvan- 

tije bnkə be həq?
fear əva aqnl tokmişknr» go „Həvə» tynəvə, zı» bojna qiza
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твп ysa Двка.“ Go:—Də ysanə, dare xwə hbldə hərə bər pəze 
xwə. ,

Evare sjarbıı, cənd xylam da du xwə. sər pezda gBrt, Məso 
kyşjfc pesira xwə ze xnlas кы cu-

л Got: Həsoje Mamo.

MƏSƏNİKO

-(■. . . . •  ı

Məsəniko, qyrba, zozan nəma, mə le dani,
Kani nəma av ze ani,
Məsəniko, vi znnari 1в mə si кы,
BBşkoşk. qətija sing snpi квг.
Də dBve nə mere bre mə gyhdari квг,
Mal u gyndi, dər u çinar orta mə квг.
Də dave, бв Murade bəja увга,
Xun rBzjajə sər kəvnra,
Ввга xere waje qə пәутвд bav u bra,
Cawa əz nə damə Həsənike cardə sali caxe твпга
MəsəniRo, -еәше Murade ləmə-ləmə,
Məsənike твп dərbazkə, əz kəfile həqe təmə.
Məsənike твп dərbaz bujə, cujə, dəşta

Muşe van kəvra.
Мвп bnhistjə, ty твп nastini, də ty gazi твп- 

kə „xuşke,“ əze gazi tə квт bra.
Məsəniko, evarə, wəxte van hənəka,
€ыа vexBstBnə, daninə sər tərəka,
Də bnra xere nəvinə Ввгаје XeİBt,
Də dnve isal pera cawa qərəwBİ gBrtnnə sər 

'■ ' kyləka*
QərəwBİo, твп go, əz bəxte təmə, sər xaninge

. bave твд nəgərə, •
, „ Дегап camə, pərti tərrə.

Go: bra, Məsəniko, mala xwə barka 
• „ Ç.ə.m.mə, hərrə, .. , .

Məso go: твп səbr ka,
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1
Mbne cənd kod çəhe xwə capdanə,
Əze һасапып, za үыа һәгып,
Də dave mala xwə bar квг koc ba reze,
K,ələş gəwra xwə xəmbland xwə da feze,
Par yi casi qiz bum mala bave,
Isal pera cb dərguşə ve həmeze*

Got: K,ərəme Şəbab, nəxwəndi, za gynde Qylibəge lb sər 
nəhja Oktjabre.

HƏSLKO

Həsən, qyrba, nave mbn Asejo
Sing u bəre mnn dblbka xwəde mina çami

mbzgəfta səre rejo, •
Hər roz bəri kybara ve sabe,;
Tawəfika xorte xəlqe xəşim tej-o,
Məlul, məlul, məlul Ase, rəbən Həso-
Ase dbgot lb Murade avi saro,
Qamiş dori we rabunə,
Сы-pik dori bunə daro,
Xobədarbm bər xwəde rəbe Aaləme,
Həja bbbnm dərguşa həft kyrri,
Xasinga həft buki,
Səre mtn dajnbn qəbra tarbstanb
Nəvije mbn zb mbnra rabi, zb mbnra bezə „Daje**
Sytaje mnn dblbka xwəde lb du Həsoke швпга

disan xaro»
Həsən,' qyrba, lb Murade lb byhyrran*
Male mə barkari dani lb gqla Kərro lb donzdə

barran*
De u bave Ase zb aje Ase xer nəbinan,
Mbn nədabu xortəki cardəh sali lb caxe mbnra*
Bbri dabi jəki eəpali, koti, gəni, gəmar,
Mina lawbke nə bb fy taşto,
Wqj malino nə ba gori таш>



I Həsən, qyrba hati kavnla gynde mə bn eərcio,
Мвпе co bu, zn cərcia» mnn рвто:
—N,Bzannm, bare tə we zb cijo?
Go:—Хапыш xatune bare твш gnşki sevə,
Кд ky bnxwə dnhələ sər dəv» dəv u levə,
Xwəzaka mire mraze jək xwədera»
Мвпе bnzanbuja bahaje seve tə cijə?
Go:—Хапвт» xatune, bnhaje seve твп bn ruııə.
Мвпе coji knvja run dBzijo,
Ani, bare wi твп квтјо»
Roze bəbək 1в dəste Həske xwə danijo>
Həso dBgot: — Ase, seve hane tə zb kujo?
Həso, malmirato!
Çote kali тәтвке твд dBİBke zb Həske

твпга ser gnrtijo*
Ase dBgot:—Lb Murade ləmə-ləmə,
Bostan knnde ty kaınbax bi һв kələmo,
Rələkvano, bəxte babe tə kətBmə,
Həske твп dərbazkə 1в Fərata Murad caje»
Əz dəjndare həqe təmo.
Comə Muşa kambax, Muş bəjaro,
Məcə peşja гвпа bn mer, nə ty jaro,
Xar bə peşija buke dB saləkan,
Mina çbnuja sər təwle gredajə nutimaro-
Həso, qyrba, Həske твп rabu сојә kavranije»
Həjş. ZBVBrri hato»
LawBke nə ty tnşto,
Şbra rəş anibu, dani bu xazgipijə,
Gəli gyndi, mali çirano, dB пјаквпаге xwədeda 
Hun nəven Ase znna sər həwije»
Dəlil hale твп sewije-

G ^ — Xstço Grigorjan, hatijə nnvisare wəxte ekspedisia
aale.



Eme zb dara nai’B nçian,
Mala твп dano,
Квпе mə hBİani qoled zərjan,
Əze dftnBrBm , ttrba твп секвп səre cardə rejan, 
Hər roz qoled zərjan ten, dnməşjan,
Ema Həmo peşja berivana dBksşija,
Te bina bnskan u mawaran, fəqine dareddn təşijan, 
Hati sər ttrba твп dvdale xwəde gav dajan,
Əwe gave movke pnşta твп dvdale xwəde şkəstian, 
Əze mBriki bəfte-bəjşte sali bum,
We gave ry h e  şmün 1в mBnvəgərja.
Qal ç ə s ə te  твп dvdale x w ə d e  zb h a le  dərkətija,' 
Мвп dBgo g ə lo  bBbə,
Zb əve nəxwəşije гаһып pian,
Ko vajə Em a твпә Шәгоо. səri gBreda 
Şərəkə rəşə ham udi CBİucar gyljan,
Zb peşda, zb paşda lexBsti gozəke pian.
Мвп d ə s te  x w ə  b a v ita  CBİucar k əz jje  r ə ş  ə rəb i, 
R am u san a  bBstinnm zb -eəve tə j i r ə ş  u b ə lə k ,
Dəve xwə xar һвквга danija sər Һвпаге rujan,
Ze bərzer, твпе danija naya xala təjə sərgərdəne,
Ze bərzer твпе danija nava çote təjə zər тәтвкап. 
Eme, agBri -kyle xwəde 1в mala baye tə bnkəvə 
Mina şəknre DiarbəkBre, basteqe Əjntabe,
Seve Məlate, nava dəv u leye твп həlja.
Eme, mala bave tə bBşəwatə»
Si u se drane твп ävdale xwəde wəşia,
Bumə kaləki bəfte-bəjşte sali,
K ətBm ə d rd e , һв d ə sta n  u lə p a n , һв gop a lan , 
NBkarnm г а һ в т ә  p ian .

Ə w  g a v a  g y n d i, m ali ç in ar,
Hatnn, 1в bale твп pnrsjan,
LawBko, dino, ty  p a r  vi caxi cardə sali buji,
JSl̂ ava el, çinaran u gyndijan,
Isal yi caxi свта buji kaləki həft-bəjşte sali,
K,əti örde һв dəsta, һв ləpan, пвкап rabi pijan.



Əre gyndi, çinarno, ша1а babe wə nə ba
xana xwəde bə:

Par vi caxi se doste mtn həbun.
Isal vi caxi hərsek za dəste man falati,
D B İopəkə x u n e  sər dBİe т в д  n a q ati,
Rybe şBrin твп wəfBti.

Həre le Eme, əze nazanam təji св bakam,
Nə SBtBri, tə bsev bakam,
Nə bəzane zaravi bBİBndi,
Xyba qotijan u qymaşa za bazare MəJəbe 
Binam 1в bəznekam,
Wəji ort,əbi cimi din balməsi,
Şəve св1ап u kanunan tə bər üəmbeza xwə квт.

Nəji şəknre Diarbəkara kambaxi 
Nav caja xwəkam,
Nəji basteqe öjntabeji,
Sər zare xwəkam,
Nəji iiBnare Yrfa mirati,
Dəndak-dəndak tə töm bbkBm,
Nəji pordxale Həlaba kambaxi,
Bər səre nəxwəş u hivande xwəkam,
Nəji seve Mələte,
K,erəkə Məraşi binam,
Pe CBİucar pərcəkam
Si roz roza rəməzane bagaram
Hər roz evare tatara xwə ba təkam.
Di san natam паквт.

K,i ky naybina твп u Ema manda fəsadikə 
Вв1а mala wi zb mala dər bə,
Kone wi zb kona tnnıi dər bə,
Kəri—surije wi övdale xwəde təvi sə u şavaK 
Bər ləji u lemaşte bahare şəvini u gər bə,
Kal u pire wi goina xwəde səre eijae
Qərəşdaxe mirat şəvədərbə,
özize mala wi goina xwəde sal donzdəh mə-



haü bər səkərata тывпе xulə-xula xasin д 
qyranan 1ыпе 1в sər bə.

Kavi dmbare wi goina xwəde 
Tami dapBşk u mdre zər bə,
Disan nBfBri 1в tə паквт<

' Вв1а əw bamrə roza mdşəre 
L b sər para SBrate 
Həzar pel n pian dakəvə,
Nəkəve başuma xwəde u pexəmbəra.

Həre le Eme jar u jəman, jar u jəman,
Tə 1в səri şörəki rəşi hamudi qətıja,
Ty rişi ıı gyli dore nəman
Tə man kBri qıımək, qume bər yan -eəman,
Tə швп kari pəpuki, roze se çara dBXunBm sər

kələman,
Tə твп kari qantBrəki barigran,
Roze se çaran wəstamə,
Reka İskala kamaxa nava cəmıır u hərije damam,
Tə man kari masiki xastijə gola Xəlil u övdal-

rəhman,
Ky roze se çaran torcian tore xwə davezan

dərtinan,
Daven bər gərma qiala təmuzu <;əbaxe,
Rəng le nəma.

Əre Eme. mala babe tə başəwatə,
Həm i həval u boğar e man zəwaçin,
Duri za hazar ıı gyhdaran
Le saw ıı satore gynde mə ba səra,
Disa əz ky hivika təji xəlqe şivar u şərpəzə mam.

Jar, jar, jare Muşe,
Həre le Eme, mə la hambərə,
Tə tami, t;ame, tam la hambərə,
Ava sar naqati za kəvare mərmərə,
Male mə barkari/kone mə cu tam la sərə,
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Sing u bəre Ema твп Жәто
Rəd u si zere SBkmawi nava taqame sing

u bərə,
Qizəkə randə, lawaki əsməri t,ori dilbərə,
Efeşe твп far i, aqale man 1в dərə.
КДку nav ты1 u Ema manda fəsadikə, /
Bala əw bamrə roza məhşəre,
Rər çan u çBnjaze wi goina xwəde 
Nəxunə çbz u qyrane xoçə Xazarə.
Həre Вв1һв1е, Bal bala Həçe,
Məxunə 1в van kaş u kəndalan ve qaraçe,
Ema твпә Иато he pa-eukə,
Nuzarokə nəhatijə qədəre ve zəwaçe.

Btlbalo, əzi təkBm, ty xwədeki,
Ty həri, bər ava Belaçuka kambax 
Sər kəma gəza kambax ceki 
Hər roz səre sabeda ty rabə,
Snlavəke u şik -u şik , hBndBk-hBndBk,
Javaş-javaş, tmni-ttnıi baci məhla 

' Rəmsute zb bər manva 1в Ema manki,
Got: Genço Grigorjan, 50 sali, nəxwəndi, za gynde Qərəçəia- 

le 1в sər nəhja Aştarake.

N ADIN Ə.
' Nadinə, Nadinə,

Həlak le banerran
'Ч, Caqasi şirinə*A .

Əşqa твп u təva 
Wəkə Məme Zinə.
Kofi mel 1в xarə, 
GyİBkə һв rişinə.

54«



Kətiiə sərgovəndije 
€Әрв1а dbhəzinə.
Çavək гв твпга şandijə 
Swar bə lb Bozi şinə.

Məta ty dbkari,
Lawbko, yəra binə.

K,awe, əz xbzanbin, 
tfəre твп tyDİnə.
Hbzdbki, ravə wərə 
Rybe шбп bbstinə.

Ysa ky ty bbzan bi, 
Мәтвкә fbrotinə*
K,awe govənd bər da, 
Ha dbkə bbzbng, şinə-

Dənge şina kawe,
Cu bb dəşta Merdine.
Agbre dble weda, 
Şəwbti, gbr bəiinə.
Səm, hebəta dbla 
Eqbl db şaşinə.
Kawe, ty məgbri,
Неаыа mə barinə*

Zöva we һыпыә,
Buke paşda binə.

SIS U HƏSƏN

Go:—Lawbko,iro inijə, 
Go, lawbko, məxəvbtə, 
Ha твп go, iro inijə, 
Ravə, тәзәквпә,
Lb boz bbkə zinə.



Zin Işləməjə, ч - 
Dnzgin, Həmədan»/ ' 
Dəvgəm, Diarbəktr.
Swari he lawinə,
Bazo, тәзәквпә,
Pnşfc təva gəlinə/
Zb gəlıa weda Dəşta Merdine

Dəste raste vəgəiT,
Kanija Asbəjazi,
Ha 1в bər gnr həlinə,
Ele 1в we danijə,
Əw ela ölkanə,
K,ari tə ze ninə.

Bazo/ тәзәквпә, .
Ha 1в kone zorinə.
Kone həri тәгвп.
Rəwşəh һвпе şinə.
G-вге pnş malaya .
Palane dəyanə,
Navda dəvəcinə.
Dəste raste/ məje,
CadBre vəgBrtinə,
Dəste -eəpe wərə»
Wəlləh' çnft kaninə.

Hət a ty pəja bi,
Xylam we һагвгвп,
Boze bBtəwlinBn.

Qawa tə һагвгә,
Мвп секвг farayinə,
Мәтвке твп deranə 
Zb təra tdşte u şiyə.



ĞawBko, pe şa taba,
Məja һвһе hivə.
Həj waje, waje, həj waje, 
Dərde dBİa guranə,
Golək xunejə,
Kətemə, ze dərnabnm.

Got: Usbve Ə'li.

GORİJE

Gorije, gorije, gorije, 
€ijae шз gorije.
öı-de wi һв gihajə, 
Səri bələkijə*
Elka mə rənginə - 
Ha 1в doı-e danijə:
Cadnra xas xannmi 
Нагыә, vəgBrtijə.
Bəztna ta zBravə, 
Sərda ten gylijə.
€äve tə bələknn, 
Həma кв1 mänijə.
Surət CBqaji sorBn> 
Seved həft rəngijə.

Dili ci şirsnə,
Ty dbvezi tudijə.
CBqa aqnlə,
Jeqim xwəndijə.

Hər ce tə ramusə, 
Əwi çBndijə.



Оахе «äve твп ре k;ət> 
Ləma əz bum xwəlijə- ,4ф

Got: Usbve Ə'li.

MƏJRE

Həjle Məjre, dera Cəngəli xwəş məkanə,
Isal bəft saləj əz u Мәјгока xwə hesıri, di

li teda manə.
Gəli gyndi, mal u çinaran, dbl ky kətjə dblan,
Məben şbxyle çnnanə, bun hybe dblanə.
Ele Məjre, dble твп əvdale xwəde zb tale

твп xəjdijə»
Cujə şkjat, gangat u gBİi.

Ava Fərate Berəçuke te,
Rele sər pele dajə, dBqəbbli u dBməwBİi.

Həzar xwəzika xwə tinsm wi əvdi» wi isani,
Ky һв -eöve xwə dBvinə, һв qBiıjate dble xwə iəuBni

Ele Məjre! ınəj 1в liBmbərəj *
Təji 1в hBmbəri,
Bərfəke bari Şamsura kambax,
Sər u sərə, dəran—dərə.
Dsnja nəmajə Syltan Sblemanra,
Korta həmaqa mirat dəve çume tmn R bərə.
Бвпја nəmajə zb Həmzi Gəlera,
Ввлја nəmajə zb ölije ÇBmçnmra,
Бвпја nəmajə zb məsije һвп bərera 
Бвпја zb kəsira majə, zb kyre UsBvoqlira»
RunBştijə kəla ^ərkoqlije,
Qəsabe baş meranə*
Xydane 336 dostanə,
Xejni dBve „qiza şexe Xyrkmalije,
Həlalija çane твпә, həj Məjre



V

Ele Məjre, sabəjə» 1б man bina be te,
Dəl al Məjroka шбп xwə wərgartjə kurasəkl

məlası xasə,
La du mə te, dacəmala bave.
K,i ky nav bina man u Məjroka ты) fəsadikə, 
Xer nəbinə za bab u bran.

Got. Genço Grigorjan, navisin: Ş. Kuzikjan u M- Çandı.

PARCƏK ZL FƏQIJE TƏJRAN

Huıı wəran, lazaman, wəran!
Çinarno, xəlqe dəşte»
Manra jəke tavair bakan,
Iro qəwi garije man te,
Iro qəwi tetam gbri,
Sosan 1б merga xəjrin,
Səd həjfa leve şəkari»
Nagarə çan finçana şərbəte,
Leved lalin da nav şəkar,
Ze kem daban dyrry y çəwhər.
Səd ax y kovan y kəsər,

** *
Danıram za dərde farqat,
Za rənge Dilbəra huri,
Zəri fəşbun, nəbun-huri,
Ty cetari Zəlixaje,
Əw Zəlixa da Masreda,
Şəbəq dada dər u roza,
Şəbəq da ərd u dzmani*

** *
Məçrum dal ba kylə,
Məçrum dal ba brinə,
T̂ azi dəma xwə 'xunə.

ш

J



$ərbəta ləwz u к,в1атап 
İ a  ba niva tas u çaman 
Da bu dəste xas u aman-

*
*  *

Qəbra Gyle mina dBkanə 
Dora Gyle кы bostanə,
Fəqia 1в sər dəwran danə,
Əze хагкып, hun rast һвквп, 
Xəwna^ fəqi ŞBro һвквп 
Xwə-zb arəte Fəqi XBİas һвквп.

DƏWREŞE ƏVDI

Wəxtəke mir Тәтвг paşaje тв1а тәгвпе ele 
bu-' ela тв1а u şərqja bu.

Dfcbe mir ani iubçIbs квг,
Dəwreş ani ze pars квг,
Got:—-Dəwreş, mire tə davejə,
Zb mBDra bezə rastijə,
Roze o q ra e  gBi'an, mer bəranbəri 

cənd mer a dərtejə.
Go:—Mire твп, ja tə m§ninə,
Mer, go, CBqasi qocax bə, ançax bə

ranbəri merəkijə.
Go:—Kyro, Dəwreş bBgBrBn, həfse квп- 
Səre Dəwreş тв1е Dəwreşda геквп,
Go, свка ke zb Dəwreş bakə parsjarə-
Go:—Mire твп! əw xəbər zb dəve

tə zedəjə*
Go:—Həkər ty dBpBrsi roze оо^пһе gBran, 
Əz sər pBşta Ytbin кәуып,
Go: — Əz bəraDbəri həftsBd mere 

təyi твИ dərdukəyı-m-



Go:—Kyro, Dəwreş bərdBn,
Выа hərə alije malejə» 
ödlaji qiza wi bu
Go bəra əw Ədaji zb xwəra bBkəvBU kef

u zəwqejə*
ödlaji hatə bBnpia diwanejə,
Go:—Xwəde хвгаү һвкә səre təda mirtijə,
Go:—Dəwreş nə mere gbrtunejə,
Zb təra Dəwreş fbrəkBrjə sinore dər u dunejə.
Go:—Də, Dəwreş hərə,
İBvdarəke xwə bBkə
Go:— Snbe. mire tə, zb tə dnxwəzə ne-eirejə.
SBbe şəbəqe mir зәквдјә sər zəngujə,
Əwe şəve mir t,ı>vdarəke həftsBd meri квг*
Go:—ввүе wərBnə peşja Dəwreş, gBre Gəw-Gəwe 
BBgBrBn u һвкуавп.
S&be şəbəqe mir sər zənguje səkbnjə;
Go:—Dəwreş, mire tə dexwəzə ne-eirejə.
Go:—K,ərəmkə, һвчәквпә,
Əze qawəke һвхут,
Qawa xwə xwər»
Sjar bu 
Da peşje,
DərkətBuə gBre Gəw-Gəwe,
Go:—Dəwreş, dble твп dBvejə,
Əz ав tə dbxwəzbm ktvava kared xəzalejə.
Go:—Mire твп, xwəde mala tə хвгаүка,
Go:~Mänja tə, mänja ia şəve dı>ıı evarejə*
Go:-Ve qumBstane» үе gərme, əze zb ky 

Ыпып goşte kare xəzalejə,
Xəbərə dəve Dəwreşda bu,
Dəwreş пвһегг! çotə kare xəzala qol һв qol»

bunə, zela ten.
DBve Dəwreş İBngda Ytbejə,
Həval-hogBre dore, go:



— Ywəde ty Dəwreş xwəjkı, л 
Zb kətana həspejə,
Mələkəmot, məlkəmote mere kylejə.
Dəwreş gopal avitə kare xəzalejə,
Lb bər mir dani,
Go:—Mire твш əva zb təra һвт şivə, һвт

tdşteja.
Pəja bun zb xwəra,
Goşte xwə danin sər 
Zb xwəra kpbab секвгвп.
Бвһе, mir da bər -edve xwə durəbinə;' 
Go:—Dəwreş, zu һвкә,
G;o: —Мвп. bBrrəvinə.

Go:—Свгга?
Go:— Əskəre ərəbe Ydbs,
Go:— Vajə zela hat.
Zu һвкә твп bBrrəvinə,
Mbu һв sər təxte mirtije bBghinə*
Go:—TBştəki mirtije 1в dora tə tyninə,
Go:—Hərə dy xyiama zb твпга biuə.
Go: -  Ty увга bBsəkBn,
Bəra həma əw axtBrma bBÇBvinə-
Go:—Ty 1в VBra mərrəvə,
Go:—Ввга tək Hyse mire Axyrr һвга tək

твпга be şddə,
Zb boj xwəde һвзәквпә.
Go:—Cawa bər -edve xwə di,
Выа ysa be təra bezə.
Dəwreş məjdanəke cu peşjeda,
Cu,
Məjdaııəke cu,
Bist sjar һв rrBmeva avit zb nava zin. '
Zb weda ky zbvbitİh 
N,ozdəh sjar avitBiı,
Hat sjare dmı bayezə:



Waua go-'—Gsdi, mə nəkyzə,
Sjar xwə le diari кы, / i ;
Go:—Mir əm qəst şandnə*
Zh weda zBVurri hat,
Əw sjar nəkyştun, dnha go:—
Mir, go:—Tə msxənəti əskər şandjə pəj mnn,
Dnha 1б wedəre hivja mir nəsəkhni,
Hat mala xwə pəja bu*
Xəjdi hat mala xwə 
Gotə bave xwə, go-' —
—Hal u həwal əvə,
Gotə övdije bave xwə-
—Мы! si u nəh sjar ze kyştenə,
Bave wi rrabu, ttvdarəke xwə 
Кы; ele ze bar кы\

Got: Вәк,ые Ə'mo, 6 5  sa li 1б ö jn ta v e  zb dja xwə bujə, ПБһа 
gynde K,urəkəndeda dmninə—1б nəhja Vaq-pate fDere).

DƏWREŞE ÖVDI

ВБһага mə, buhara təzə duranginə,
Qylunge malmirat zn Bərrije te ruke əzman, qale zorin 

zn xwəra ve sabe һигБк-һигБк dbxunginə,
Xəwe 1б Dəwreşe övdi. ləwandi şəvera xwəş tinə.
Gava Dəwreşe övdi xəwe huşjar bujə,
Nnheri kaqəzək sər bəlgije wijə,
Hnlani kaqəz xwəndijə,
Sulam u кМате ötla T>mawi teda bujə.
€dv le bujə mina pəle gyrrnxe,
Lev bujə, mina leve gameşe,
Aqul cujə, səwda nə majə,
Də weli xwəjo, weli.
Bavo, ve gave Dəwreş gotijə,
Gotijə:—Ləko, lawo, ləzkə, bnləzinə,
Boze dəq—dəqin dərva bnknşinə,

Ш -



Zine Merdine lekə rast u -eəpo 
Təng u bənga bBŞBdinə,
Rnma donzdəh movka se təlaxi be fotia

bəvda daenkinə, 
Läzəki xwə bngnhinə kone mala bave ödle, 
Свкапе hal u həwale ödnle cijə,
Də weli, weli xwəjo» weli.
Bavo, ve gave Dəwreş xwə gihandijə kone

mala bave ödnlejə, 
Bala xwə dajə ky gBrə-gnre kikan u тв1ап

runBştenə,
We gave ^əmawin gotijə:
—Ja Dəwreş» k;i ky be hərə Dəvəbujnə, 
Sakxe Səməri swar bBdə, be,
Həlalja xwəde Өс1в1е t;əvi dare г в т  zb твп

dBstinə,
Də weli, weli» xwəjo weli.
Də bavo, we gave hərci gBre-gnre kikan u

тв1ап gotbnə,
Goti:—Ja Dəwreş, ty həri Dəvəbojne»
Ty hərə saİBxe Səmər swar bndi beji, 
ödBİe Təmawin nadə ив təra.
We gave Təmawin gotijə:
—Ja Dəwreş, iro həjə galə-gala hani hyrə» 
Diwana mnnda nabyhyrə,
Bawər naki,
Əze gazi məllə Rəsul һвквт,
Dəh qruş bBdnm m§ra wə dBbBrrBm,
Də weli, weli, xwəjo weli*
Bavo, Xənmwin gotijə:
—Dəwreş» vana kikinə xwəş твНпә,
Жәти xydane dy navanə,
Məmu xydane dy кугвк u dy dbanə,
Pal dndnn jastux bölgi vanə»
Əw гис1впвп sər doşəknə jorxanə. 
öwli котвке bnrBnçije wanə,

/



Səre xwə bər xwə dbkytbn mina səre manganə 
Gyhe xwə tapbldbkbn, nola gyhe kergyhanə,
Də weli, weli, xwəio weli*
Bavo» səre sr.be bujə,
Dəwre.şe övdi sjarbujə< cııjə, 
ödbla TJəmawin pəj kətija,
Də weli, weli xwəjo, weli.
G-ot:—Əz bala xwə dbdbm porre tə,
Zər dbkə» mina porre qiza cardəsali,
Ty həri Dəvəboine nav nəjaran 
N|av səmər swar bbkəvi,
Hərkəsi təranan xwə bbdbn>
Ty nabezi pbştmere твп kijə?
Aşnq Bbqdo, 1л>ко mbrtbYƏ 
Də weli, weli» xwəjo» weli.
Məha mə» тәһ nişanə,
Be mənə rəqə-rəqa məşkanə,
Wərə ramusanəke çote zər тәтвка bbstinə, 
Gava bbkəvi nava Dəvəbojn,
Nav qale graıı
We gave hərkəsi (;ыапа xwə dbdbn,
Əgər ramusana ödbla T̂ əmawin bbkəvə bira tə» 
Aqbl dbcə, səwda naminə,
Də weli. weli, xwəjo, weli.
Bavo, səre snbe bujə,
Dəwreşe övdi sər hafa cbl kanija kətijə,
Səre sbbe bujə, be manə,
Bükək dəıwa dərkətijə,
Bala xwə da sjarək zorda tejə,
ZbYbrri cu mal,
Goti:—Le tejə, xuşke,
Swar zorda tejə,
Nə твп bb xəwa şəy ebva ditbu.
Nə твп lb ditbna «dva,
Вб salbxdane xəlqe wija 
Dəwreşe övdijə,
Səwda ödbla Tjəmawin lekətijə,



Sware mə 1б vnra ninnn,
Sware mə 1б Dəvəboinenə,
Тыза mə be lı> vı>ra,
Mə bshelə şərpəzəjə Ч
Də well, well, xwəjo weli.
We gave Dəwreşe Gvdi aaotijə,
Hatijə, bər kone ärəbi səknpijə,
Go:—Xıışke, sware wə 1б kedərenə?
Go:—Dəwreş, bnra, go, sware mə 1б Dəvə

boinenə,
. Də weli, weli, xwəjo weli.

Go. bavo, we gaye Dəwreşe Gvdi aaotijə
Dəvəboineje,

We gave dəstəbraki Dəwreş həjə ,
 ̂ Nava swara azotijə,

Hatijə peşja Dəwreşe Gvdi,
Go:—Ja Dəwreşe bnraje шбп!
Wərə iro  m eran ije  braje ш бп , иб ш б в , вб

təra Һбп*

We gave, Lokoje msrtsv gotijə:
—Dəwreş, əgər ty dntnrsi,
Şərr əz vədskı.m,
Də weli, weli, xwəjo, weli.
Le bavo, Dəwreşe övdi qərabiua xwə bərdajə,
We gave dəstəbra gotijə:
—Ax, Dəwreş, xera xwəzsl dənge qərəbine 

bacuja hyndyre mtn, nə cuja, Dəvəboine,
Də weli, weli, xwəjo weli.
Şərr sər Dəwreşe Gvdi vəbu,
Dy ro кыы1, nəktrnn
Xy imkan sər Dəwreşe övdi пәкыпп,
(Paşe te kyştsne).

Got: Simon Hovahanesjan, иб gynde Avane 1б sər nətja Aş-
taı‘ake.

W*



■ DƏWREŞE ƏVDI

Də. lö, lo, lo, lo, lo. lo, lo!
Həj lo, lo dəlal, əz һв qyrba.
Ввһагә, həjame zozane, wəxte' dərkə tnne, 
Ware mə kəvn bunə, ке-е kətnne,
Həft bu't’ твп hənə bər gnrtBne,
Kal bave тыа həjə ber твгвпе,
Pirəkə deka твп һәјә bər şuştbne,
H ə f t  k y ra p e  т в п  h ən ə  b ə r  kyştB ne,
Xwəde meri xwəde bn öjanə 
Gava «öve твп, -edve Dəwreşe Əvdi, lawke 

dəlal, hude bnni bərija, ləwandi şəve, 
eieəke çBvata dnkəvə,

Мвп 1ые gBşkə saqBn 
Ru həwata dBne,
Də wa wəjler, wa dəlalo.

Got: Təjoje Mamo.

LAWIŞ

Həj lo, lo, lö lawo!
Əze 1в -eıjaje bBİBnd dBnernnı,
Nəmane квуј, gyl u sosB ne rəşə гвһап, 
Bəre.i-bələkiia gərdən «bvİ,
Həjfa твпе te ne-eirvana, şe bnskə şanə,

■eəve wan bələkBn,
ÖıBje wan кәүәгвп, tunçnke sərda dnvBn

j;ənə-t;əuə.
Əze 1в -eijae bBİBnd d gəı-вт zozana,
Nə zozane m ən ə,
Gyl u sosnne dnknn kare xəmla xwənə- 
Lawiş, səre твп һв qyrba,' әтые швп һв goıi, 
Pire mörume, daqa dBİe tə saq nabə,
Həta səre Sipane Xəlate nəbə merg, cim&n, zəyi, 
Həjfa твп te ne-eirvana, eəple wan dres»>ü,
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Navkela wan zBravə, tunçka wanə sər 6nija 
kəvərda dBbə bəla-bəla.

Həj lo, lawo, zb lawo!
Т̂ шпе К,ыпкыге 1в твп byhyri 
Bu pBrkinia neri u bərane kuvi,
Sər bəlge so, 1в һәү feteli,
Həjfa ты 1 te ne«irvana:
Вәгвпа wanə bBİBndə.
Əwan zi səre xwə dani kela kəvBri.
Həj lo, lo lawo, zb lawo!
Kyl kovana dBİe твп lawo.
Həj lo, lo, lawo, zb lawo!
T̂ ume Вјыпквгге 1б шбп ba bu,
Bu рвгкипа neri u bərane kuvi,
Gəli kur, sər bəlge soe 1б həvdy tabu, 
Həjfa твде te, ne-eirvane şe bnske şe,
Əw zi ax u bəre sarda fəna bu.
Həj lo lawo, 2Б lawo!
Əze bəran buma, bərane stry badaji,
Мбп av bnxara Bir Rəşite Məhməda, 
Məqəle xwə секыа h> vi eijaji,
Ты-sa твп nə zb qastde mələkejə,
Nə əzrahile kylejə,
Твгза твп кәзвпе dar le dajijə (tBVBng).%
Həj lo lawo, zb lawo,
Əze bəran buma stry şkəsti,
Мбп av һвхага Pir Rəşite Məbməda, • 
Məqəle xwə секвга 1в vi dəsti,
TBrsa твп nə zb qasBde mələkejə,
Nə əzrahile kylejə,
Tnrsa твп Һәввпе dare le dajə.

LawBşe lawano, kyre pirano,
Pəjae şəmsano*
Ввһаге 1в paize квгә gazi,
Dara bəlge хтүа vəşandBn,



Gəıdəhe waua maııə tözi,
Lalaş, lawo, nafarra ke bıı.
Gotan, ty nəgahizi ty bəxti ty marazi* ■
Lalaş, mije gotə bərani.
Əme ave baxyn, za ave «əvkanija,
Jere xwə cekan la vi makani,
Таиа man пө za mere məwtejə,
Nə za qasnde kylejə,
Tarsa man, nə za we tarsejə,
Ty wərə ne-eirvan goştə mə baxyn 
Həstuje mə bakan zike vi kəvani.
Lalaş, əz bərana, bəranəki stry bəz,
Əme ave baxyn, za ave eəvkanija,
Јега xwə cekan la raəqəla,
Tarsa man za nə mere məwfejə,
Nə za qasade fə ə̂kejə,
Tarsa шапә za we tarsejə,
Əw həsane dar da sərda*
Mi gotə bərana:
—Wərə, əme həran qaşla,
Ba dane paizə,
Əme bakan k’ef u səjrane.
Bərana gotə mija:
— Əme bakan kef u səjrane,
Neeirvane ben, ne-eirvanə xədaran,
We goşte mə baxyn. həstuje mə bakan kəvanan.

Got: Şbkoje Mamo, ali wi dakaran  bre wj Lətife Mamo u 
Morove Xalat, za gynde Qabaxtəpə, la sər nəhja T̂ aline.

1936.

MUSO

Məhməd bəg go:—
—Başinan Muso binan,
Həran, bezan, hərke be, ba xatar be,
Нөкәг naje, baxapinan,
Həkər naje, bezan:—Muso,
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Mir təra təglif кыјә,
Wərə 1вһа» əme звШа 
Xwə һвквп bı> çamerjə.
Xylame wi cunə kəlka Ғвпвке,
Bal Müso,
Go, Xanije Muso yi ərvaze»
Qasde M əkmə d bəgele квп gazi,
Go:—Muso, wərə ҺвсбпӘ'
Çfczire, Məkməd tə dBxwəzə.

Muso zi tamara xwe nBvnstjə,
Xyka Məkməd кыә gazi, go:
—Muso, rabə,
Məkməd tə duxwəzə.
Muso rabujə, -eəke xəzəbe 1в xwə кыјә, 
Sbbe kare xwə кы, һвсә gə^wan.
Xyka Muso go:—Sbbəjə, mə nəzani,
Roz xəjri 1б əsmani*
Muso ty nəcə Çbzire, ty poşmani.
Muso go:—əj keri, səd çar heri,
Xanije Muso taqa zeri,
Muso dnbezə xyka xwə:
— Muso» nəcə Çbzire,
We Məkməd bezə, Musa tersa nəwer be.
Muso, бпвггјә: «ək u sblke xwə avitjə,
I)y xənçər xwəra knlanjə:
Jək. pnşta xwə vəşart, jək peşije,
Xəsta xwə Çbzire квгБПӘ- 
Dəma peşxane mir dərkətjə,
Mir kyləkeda fbknrjə:
Go, buııer wi gəm ari’, сб merəki öşirjə.

Muso qəsta dərgək кыјә;
Mir Məkməd bəg zi cnqa твгвпе Bota bə-

rəy кыјә:
Raqəzəke şandjə pəj Osman aqaje Çbzirjə.
K,aqəzəke уәгеквп pəj Şere du Şbnərəxijə, 
I^aqəzəke уыеквп рәј



feawBke Sanojə, .
K,aqəzəke VBrekBn pəj '-
Osman bəge Məkarjə.
Əw həmu bərəvbunə hode*
Go:—GazikBn, MusobBİa be diwane, 
Məhməd go: —
—Muso, mə вәһквгјә tə 
Xənçərəke кыгјә,
Əm пвгапвп pole xənçəre tə cijə?
Ty xənçəre xwə bndə> əm təmaşə квп.
Xale Muso 1в we bu,
Əwi go:—Muso, xənjəra xwə bndə.
Xənçər danə dəste Bawke Sanojə,
Go:—Wələ, mə nəzani, pola həsune vi cijə?
Xənçər danə dəste Osman aqaje Çnzirjə,
Go:—Wələ, mə nəzani, pola həsnne vi cijə?
Xənçər danə dəste Şere dB Şnnərəxijə,
Go:—Wələ, mə nəzani, pola həsBne vi cijə?
Xənçər danə dəste Osman bəge Həkarija,
Go:—Wələ, mə nəzani, pola Һәзвпе vi cijə?
Xənçər cujə, dəste Məhməd bəge, gnrtjə, 
Məhməd bəge go:
—Xənçəre tərəs bave K,ərmanjə*
Məbməd go:—
—Muso, dBİe твп tukə-tukə,
Ty xənçəran zb xwə vəkə,
Ty roze рвге bira xwə һвкә.
Məhməd go:
—Muso, bB bəxte vi hykyməte,
Вәавпа Muso dBminə stuna ve xevəte.
Muso* go: —
—Haje, səd çar haje,
FBnda твп bərdə vi -евгаје,
Min>m, ty dBzani xəwa Muso ty diwana naje»



4

Xənçər danə dəste Osman aoıaje ÇBZirjə» 
Xənçərəke pnşta Muso xBstjə.
Xənçər danə dəste Şeroje Şnnərəxijə»
Əw 55İ xənçərəke pnşta Muso zərknrjə.
Xənçər danə dəste Bawnke Sanojə»
Muso go:—Zb xyla твп tənək u laqnrdijə.

Mətməd go:
—Muso» ty Musoje kyre daje»
Tə xənçər gnredajə bnn bbaje»
Ty gəfən dndi, le ty zb tə naje-
Muso go:—
Əz Muso mə, Muso dinnm»
Xwəje xənçəra qəvd heşinnm,
Nava diwaneda əze xune bnrəşinnm.
Muso go:
—Əz Musomə, bave Xələfem,
Xwəje xənçəra qəvd sədəfem,
Nava diwane gəf u gəfnm*
Məhməd go:
—Muso, ty Musoji, Musoje dini»
Ty dy xənçəra xwəra dngərini, ,
Neta tə əwə, ty nava diwane xune bnrəşinb
Muso dəste ?wə avitə Osnıan,
Osman aqaje Çnzirjə,
Çəm xwə ktşandjə»
Xənçərəke namnle XBstjə,
Dəste xwə avet pe Şeroje Şnuərəxijə,
Xənçərəke nava singeda daxBstjə.

Dəste.xwə avitjə pe Bawnke Sanojə,
Xənçərəke. pnşta pole exnstjə»
Həft zs nava diwane təmam кыјә. •

Muso, rabujə xwə İn kyləka bnqeıjeda vəşartjə» 
€äve Muso xuu kətjə»
Əw zi zb hode dərkətjə,



bəma dər үәкыјә> 
Хапып lıodeda ditjə, 
Paşva zbvbrrjəı 
Həta səre tərənçe hatjə, 
Səre tərənçe kətjə<

. . . . . .  ;■ ; .■ . ,i > ■ ■ r*..

S  ч':№- !:
' ; : А *  ' Ш  - V -

§C 0 0 !& i ; : . " :  '\Ж;*
u - ’i - h i r y  : к : :

■ 'i' -  *  ■

Go:—Əz Muso mə, Musoje niv ce meran- 
Хапыпе go:—öwre .Muso daminə äwre pblnng

u şeran>
Te diwana Məhməd bəge,
Te bbqəlinbm tove meran,
Muso 1б we təmam bujə.

Got: Manuk Harutunjan, Aştarakeda, db wəxte ekspedisia 1933
sale.

DBM-DLM

Lo, lo5 xano, ty kyrmançi 
Ty qəbulkə lb vi taçi,
Xyrminə, xwəş xyrminə,
Məsəla xane Gəngzerrinə,
Әүа rastə, dərəw ninə.
Xan sbbəke zu rabujə»
Nnmeza Sbve n ək b rijə ,
Qəsta qonaxa şah кыјә:
Кәүоје həspa ze xwəstijə,
Rəvustija h əsp a  ze  sfcəndijə.

Əwi həspe xwə dbtərqandbn,
Dəve «əma dbeerandbn 
€ija u banija dbgərandbp-

Əwi ani hat, həspe xwə da mozbrgane. Şbvanək zi pəze xwə 
dabu məojəle, go: „Nane шбп ttsijə, əze hərbm ba wi şbvani, şir 
bbxym, həspe xwə гакып“. Cu» dina xwə daje, şnvan razajə; şire 
xwə dotıjə, кыјә tasəke, blura xwə danijə bər, kylave xwə кы 
bu si u bər kylevda razajə, go:„Əz dəng le пакып» bbla rabə> əz 
u wi təv nane xwə bnxyn. Əz zi ävde xwəde mə, əw zi ävde
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rwədejə". Тјорәк zipeşbəri şBvan bu. Meşək zi zb bevsla ŞBVäri 
dərkət, kətə hər həft qyle blure, sər ş in  a dərbaz bu» cu kətə wı 
topida- Xan go: „Wəlləh, əw ryhe wi bu* əwi bçəmə, əzi kyr-" 
m ançB m . go, əze һәгвш“. NBheri m eş disa vəgərija. kətə bevla 
şven u ŞBvan rabu sər xwə, go: „Мвп xəwnək dit“.

Go:—Tə xəwna xwə cawa dit?
Go:—Мвп xəwna xwəda dit, b§ra SBpi, рвга həft -eövi, top 

u qymbarə ysa həbu» həsab tynəbu*
Xan gote, go: — TÇop mala tə kəvə, got, bdr u рвг? Go:—Вб- 

ra SBpi, рвга həff -eəvi tynə, gava əya xəwna tə gyhe şah Abas 
kət» we tə bnkyzə.

Go:—Xan» əz bəxte tədamə, xəwna твп diti, kəsira nəyezə» 
əz: bəxte təmə.

Xan got:—Ty zi sond bnxwə» xəwna xwə kəsira nəbezə-:>
Əwi zi sond xar; hərdya zi sond хагвп. kəsira nəbeznn- 

Hərdy təy runnştBn, nane xwə хагвп* Əwi rabu cu gihiştə həspe 
xwə, şnyan zi pəze xwə гаквг.

We şəye çərdəkə gran dərkətijə,
Rəyije həspe xan xnstijə:
Xane kyrda pəj kətijə,
Әјагвк 1в çərde gsrtijə,
Tk>yBnga s]ari hBİanijə,
Rəyije şahe xwə stəndijə.

Şah Abas ввуе xəwe rabujə. 
öçeyəkə gran һв -eəye xwə ditjə:
Həjat tnzi həsp zi bujə,
Go:—Xano, lawo, әу cijə? .
Go:—Çərdək gran dərkətijə»
Rəvje həspe tə xBstijə,
Mnləki xane tə Гвгпјә.
Go:—Lawo» һвквп» bB İəzinnn,
Qyrse zerra zb mal Ыпвп»
Naya ele bBgərrinBn,
Mnləki zb xanra. һвҺәНпвп. '
Əwan dnkBr, w a n  ləzandBn»
Qyrse zerra zb  mal anin»



Maləki ssb xanra knşancİBri-
Xwəde ysa әтвг квп,
Мв1е xaııe tə saq кыч,
Av, xun, le gəjda квп.
Xan snbəke zu rabujə,
Nı>ıneza snbe nəknrijə, .
Qəsta qonaxa şah кыјә,
Avajik ив şah xastijə.
Go:—Xano, wərə ve jəke məkə,
Ty avaja, ty ce nəkə,
Səre твп, xwə gezi nəkə.
Go:—Səre şahi, bave şahi,
Ty nədi шбп qədəra eərme gaji,
Ty bndi mı>n qədəra eərmə gaji.

Go: —Hərə твп da tə qədəra -eərme gaji, 
Zb кеуы, kevsr məkə zedəji.
Go:—Səre şahi,bave şahi,
Go: „Əz kev£>r, кеүы паквт zedəji“. 
Go: „Kəvnrək həjə, ha 1в dəştejə,
Xane xwə bndə bərejə,
Rəhət raze mala xwəjə,
Ғвкага məkə гв çərdejə“.

€әгте gaje rəşi pelə,
Нигвк-һигвк кы dyhelə,
Gsrtjə dəşt u mhelə.
Səre dyhele da sər həv, bn bBZ- 

marəki le da,
Gnre пәкы.
Xan snvəke zu rabujə;
Qəsta qonaxa şah кыјә.
—Lo, lo, xano, tə твгаг cijə?
Go:—Bndə твп dəstə paləjə,
Xwəra секвт , star, avajə.



Go:—Kyrro, bakan, baləziniri, 
Nava ele bagərrinBn,
Sesad paləji zb xane manra binan.
Əwan kari, wan ləzandi,
Gəl xane kyrdara sesBd palə inand
Xane kyrda ci çandijə 
Peşja pale xwə kətijə,
Sər kəla „Dam-dam" danijə.
Həft məhe xwə kyta квг,
Av 1в zarBnçada dər квгвп,
Ha 1в ban bBrçe kəle karan,
Xime kəle ça rastkaran.
Səre pala təv zekaran 
Ha 1в ban xime kəle квгвп.
Ma Mdhmude Mələkane,
Kyl bagərrə səre zamane,
Bbvə bajize mala xane.
Go: „Mäbmud məriki aqBİbəndə, 
Əw zi kyrrəki, mina kyrre твпә, 
We kəle zi çi binə.“
Xan звһәке zu rabujə,
Qəsta qonaxa şah квгјә.
—Lo, lo, xano, tə твгаг cijə?
Go:—Əw pale tə zi dajə,
Go: „Məmu zi rəvinə,
Qə şBxylək твпга nəkarijə, 
Кареквк zi həq nəstəndijə"*
Şah go:—Kyrro, bakan, bBİəzinBn,
Nava ele bBgərrinBn
MəftsBd paləji xane твпга binin.
Əwan həftSBd palə ça ç b vandan, 
Bona xane kyrda zi inandan.
Xane kyrda ci çandijə,
Peşija pale xwə kətijə,
Sər kəla „Dam-əam" danijə.



Əwi həftsad paləji roze dy кәуы dadanin; 
•Jək rast dadanin, jək еәр.
Zariç dahəlandan, dakaran orta hərdy kəvara 
Вв1а Һәү bagaran hBİnəşBn.
Həft sale xwə təmam квгвп,
Kəla sani təklim квгвп,
Dora kəle lıəsar квгвп,
Səre kəle гвзаз квгвп,
Hostə u palə xəlatkaran.
Kyrre wi gotə bave:
„Gərə əm kəle baçerbiuan, 
Bəlki hBİşija“.

Go:—Ha binan, binan, binan; 
Hatijə topa dəvbarri,
Tope si la tope daxyri,
Aqcə иа kəle nəfarri*
Hati topa məzanə,
Topci иа tope gazanə, 
Dave kəle barç u banə.
Go:—Ha binan, binan, binan; 
Hatijə topa ba-eukə,
Qun, mina quna sandrukəl
Evarda zukə-zukə,
Dave kəle barç n sukə,
Le rapabə mina nəjnukə.
Kyrre wi go;—Bavo,
Əm ve qəbul nakan,
Go, jək t°p> əm daven 
Taştək nakə.
Dora kəle carməkaran,
Həftsad top qyrmişkaı-an,
Xan cu kətə hyndyrda,
Əwan həftsad top agaı* karan 
Ty təjbir kəle пәкагап*
Xan ва kəle dərkət dərə,
Gotə kyrre xwə, go:—Kyrro, lawo,



Hosta u pala xəİat bbkə; :s -i
Dbləki xwəş pala гекә, ' :.

: : Nbferre wan mə kar məkə-
Dəstura pala da; palə cuıı şəhəre Bəoydaje» də tasə zerf 

stənd bu» hələbija cit гакывп jək zerr, gyndiie wana çarəke həv 
gbrtbn, cunə şkjate pala кывп, goten: „Gərə, ty van pala şəhər 
bbdi dərxbstbne, zöf bahji кытп şəhəre məda“*

Хад xəlifə şandə pəj hostaje pala,
✓  Go:—Haqa zerr wə ky anijə?

Pala gote:—Dəwlət səre xane -Cəngzerrin,
Go:—Mə kəlak xanra секычјә,
Go:—Mə həfsbd fop le xərçkbrijə,
Aqcə zb kəle гапәкыјә,
Go:—Kyrro» bbknn, bbləzinbn,
Dy axonda твпга Ыш>п,
Hybre ruje kaqəze bbrəşinbn,
Sər şah Abasda bbşinbn.

• ' Kaqəz nbvisi sər şah Abasda.
Go: „Hal u həwal dərəqa rəyocije təda“.
Barane dəşta lelandbn,
Xan bazbrganbaşi şelandbn.
Barane dəst Һәпкывп,
Xan bazbrganbaşi l,əmam rut u təzikbrnn-

Əw kaqeze şand bu, *
Gbhiştə şah Abas,
Əwi kaqəze xwə bəlakbrbn.
Xanek hatijə nav Sargisə.
Go:„Ty mtnra binə qət wərisə.

• Kəle bavezbmə Tbvlisə“-
Xan ək hatijə kəla Xwejə,
Xwəde qəwəte nədejə,
„Əze xblas bbkbm bəra Wanejə“>
Xanək hatijə Səlamastə»
Нвп dbbe dərəw. hbn dbbe rastə,
Şərr sər xane -Cəng-eolətə-
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Xaııək hatijə Cinuma-eine» '
Sesad həv le tutakcinə, ,/'■ -у'Ч" : V
Sesad Iıəv le cərxəcinə,
SesBd həv le topcinə.,

Cadar, xebət sabe dora kəla xan lexastan. idi.həsab tynə- 
Кугге wi sabe zu rabu dəstnBmez:

Gava «öv cadara kətijə,
Sər baveda vəgərrjajə, : 1
Bave go:—Lawo, св bujəV

Go:—Bavə, həsave qume bära,
Həsave bəlge dara,
Məsave purte kara,
CadBr, xebat vəgartinə-

Go:—Lawo» əw həjə bazarganə,
Baçəkə bave tə 1в sər wanə,
Həki danə, za xwə we danə.

* Həki nədanə, sabe la man wana həvdanə
Go:—Lawo» əz nə „Dam-dam4 bum» 

jÇəzə bumə» „Dam-dam,“
Danja» aləm rabu sər man,
Wəxta man həftsad palə xərç dakari»
Çije məjdane cedakari,
K,are xwə ve şərra kari- . "
Sabə ron bu»
Rəpaudanə həvdy» '
Məft sala sər kəle karanə şər.r,
Nakarbun kəle bastinan-
Məhmude Mələkane,
Bəlki kyle baxwə, e
Nazam we şəve kyda cubu,.
Xana zi şiv xarabu»
Xatuna wi şiv pera ani bu»
Go:—Məhmud, xana şiv xarijə.
Əwi go:—Man dəve bave tə xan ha, ha karije,

■i ' Əz bax əyalam» ty, xan baxyn» 1 • ‘ ' 1



2 впвкеТбт кы, cu mere xwər<ı got,
■ Mer gyrra we пәквг . .

K,aqəza tire bəşkiri '
Avitiiə nav ordia wi kafub 

....i, ' „Səre kani ban кәүы1“
Xwə Bİ rəvi hatə nav ordije*

Çav danə şah Abas,
Go: „Je tir avitjə, hat‘l,
Şah Abas gazi wi кы,

Go:—Tə свга şädəti da,
Əm ai we si.be rabuna?

Go:—Мвп həft sala şərr кы,
Mə tnrije xwə xar.

Go: —Tə сыа wa кы?
Qoi—W əlləh, ty kem qysuri tynəbu,

Həspe швп» mina həspe kyrre wi bu,
Şure твп, təmam zerr bu.

Şah Abas go:—Kyrro, һвквп, bMəzinan»
Topa məznn твпга binı.n,
Zb Məhmudva bbşsdinnn,
Btrçe kəle bbrrəşinBU*

Də dəve kəle, singe kəleva pərcin кы,
Go: —Tə wira свкы, ty твпга свһвкһ

We şəve dəstə dəvə huldan,
Av sər xan һвтпвп,
Əw dəvə şərzekbrBn,
Xuna dəva zarinçva ,
Hatə kətə hyndyre kəle-
Xan ssbe zu rübünə,
Av sarinçada rəd bun 
Xun sarinçada məjnə:
Mala xani bu şin u gBi’i.

Sofiki wana həbu, gazi wi квгвп, gotun: „Han vi kaqəzi» 
hbldə bnvə Mərkə u Mədine“. Əwi ai ysa кы, һы da dəste pad"
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şe rome* Padı.şe rome nBvisi, go: „Hərə, roza bəfta, əze xwə 
bBgBhinBme, һыа bəft roza bər xwə bBdə“.

Sofi hat dərge kəleda, bruska kyle mala xwə xnst» dəng le 
nə кы bu, raza, kaoyəz zi bər səre wida. Əskərək bat, bər səre 
wida dərxBst. Əwi əw kaqəz xwənd u avit. Dəwsa wi obvİsİ 
■eerr, go: „Həft sala да, səd bəft sala zi teda bBmini, əz najem 
həwarja tə“.

SBbe dərge kəle үәквгвп: Sofi cu. Sofi pBrsin, go:—Db rija 
xwəde, qə св təra got?

Go:—Мвпга got: „Məft şəva şərrkə, roza bəjşta əfce wedə- 
re bnm“. K,aqəz xwəndan, ditsn başqəjə, go:—Sofi ty çikida ra- 
zaji?

Got:—Na. Dərəw квг.
Go: „Mala mə şəwBti,“ cu. Xanago:
—idi fəjdə nakə, əm sər vi navi 
Qail һвувп, navə, go:
Daje» haj, haj daje,
Zənd zəre, zər bade,
Ty mərra һвкә dybae, 
əm snbe һәгвпә xəzae.
Dajke, dyba квге,
Baran бтв ге xwəde bari,
Xun rəd bu,
Ay fBzi zarnnça bu.

Go:—Kyrro, һвквп, bBİəzinsn,
Gazi hosta һвквп, Ыпвп,
Мвзвгја zerr һвквфтвп.

Go: „Ha rabu, rabu, rabu,
Xane Nysləte rabu»
Pənçəre rawəsta bu, ,
Silnh bəzBne ava bu.
Xənçər bənzsne dyta bu»
€b v  renga һы е ma bu.

Ha rabu. rabu, rabu,
Xan Bykyri, xan zi rabu,



Fənçəre rawəsta bu>
Xənçər bəzsue ava bu,
Silbh bəznne dyta bu,
€ 6v rengş. һые ma bu.
Ha rabu, rabu, rabu,
Şah Тәты, şah zı rabu, 
Fənçəre rawəsta bu,
Silbh bəznne dyta bu,
-Cövrenga bave ma bu.

V Ha rabu, xane €əngzerrin rabu 
Xənçər bəznne dyta bu,
Silbh bəzbne ava bu,
■Cäv renga buka ma bu*

Go: „Sbtino, ha sbtino!
Gava xan əw xəbər dbgotə, 
Agare hbnava wan dbsotə,
Sbtija xwə zb dolava bərdan, 
Finçane zöre hbldan,
€§v reka xana zi man.

Xana xwə dan dəri şəşejə, 
КыБпе gazi sbmtəraşə,
—Ty lb van dərga bbdə paşə.
Xana xwə da dərije pençajə, 
Кыбпә gazi dərgəvinə:
—K,blita mərra binə.

Xana xwəda dərge carejə, 
Dərga bbdə sər pbştejə. -
Xana xwə dan dərge sbsajə,:. ,

. Əme dərkəvbnə həwşeje.
Xana xwə da dərge dydanə, 
К бгбпә gazi dərgəvanə,
Ty bbkə, bbləzinə,
Ty van dərga həv dərinə.



Xana xwə da dərge jəkejə,
—Yan dərga bər bavejə,
Xera mə teda tynəjə*
Xan dərk,ətenə həwşejə,
Şah taçək рега şandijə,
Go: „Taçe mun texə səre xwəjə1*,
Go: „Taçe tə, səre tə bə,
Kyştbna mera hər-hər həbə“*
Xane Nysləte xwə k^andə koma bəroze, 
Şurək 1б orta taç xnsti,
Le dajə, taç dr.rrandi,
Taç 1б nava gəmare daji,
Go: —Taçe tə, səre tə bə...
Bave wi go:—Lawo!
Ty dsBİe xwəda ruxyri»
Qaşoje şərada natabBti,
Naheli dəste bave tə 
Bnghizə ordia wi zalmni.

Go: „Əz nə goİBkmn,
Tə əz kap кыВ 
Nə bərannm,
K,ozikı>ri,
Əz nə һәзрып.
Tə təwnlknri,
Kyre mera eək hnlgnri,
Məjdane nafnknri.

4 ? </>

Şərr kətə van bəroza,
Şur dnenrusnn mina roza, 
Bu şərre pninng, bərəza.
Şərr kətə van dBbura, 
Şur dn«6rusnn mina roza-

Kyrra gote:—Əme şəv zi һвквп şərr, roz zi, gotBne gotija, 
roz dukornn şərr, şəv да-

Xane Cəngzerrin kyrre xwəva bu mevane şah Abas, hərse- 
dnno bunə mevane xan Xəlifə.
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Xan Xəlifə go xane Nysləte, go:—Мвп iro şurək кыгјә 
һвһаје xvi твп donzdəh gynd dajə, poşman bu. Go: „Мвп iroşer- 
da şur ktşandijə, tnştə nəbBrri]ə“, tersa şure xwə.

Xane Nysləte go:— Hərə, şure xwə binə, əwi cu şur ani,
go:—

Şure tə Мвввпјә,
Avdana wi dərsijə.
Bnmbarək bə» һәквпа xane Nyslətejə-

Go:—Xano, xane Nysləte!
Təra dərxBm dzəte.

Go:—Xan Xəlifə, xan Xəlifə,
Ty твпга dərxi səd bar qədifə,
Tnştək ninə, əw fəglifə-

Go: —Ty 1в ru dola -eele,
Tə һвкугвт ve sBmbele;
Xan pnşta xwə da dərije odejə,
Kyştijə ap u bnrazi,
Ordia zaİBm bujə gazi:

Snbə ron bu, hərse kyrre wi cun çije xw ə, xan ma navda, 
wanadərm an avitbun: dəste kyrr şəwntin, xan təne ma, taç daniıt 
səri, xan gnrtnn, aninə kəle, cnqa şnvan, gavan cun kəle, wi ca- 
xi buka xwə kyştnn- Dija wi agnr avit top u qyrbanda* Xop, top 
cətBİmiş bun, agBr bun u kəla bnlşja, gB si pera hatBn kyştBne.

1932 s- məha tirmeda ав alije instituta tarixa kulture һв 
sərkarija prof K. M. Ohançanjan u һв həvaibəndija I Moropulov uhazn- 
гквп  ekspedisa folklorehatə təşkilkBrBne. Həma we wəxte 1в nəbja 
Talipe gynde K,ələşbəgeda „DBm-dBin“ hatə nBvisare, gotijə əhəlije 
xvi gyndi: Вәкые Ə'çəm. Вәкы 60 salijə, nəxwəndi u һв xwə 
dangbezə.
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K,LZLRK,ANUN,

Wəxtəke K,BZBi'kanuu həbu: zəf zb ruvi dutBrsia.
Rozəke гвпе lenuheri idara wan navə, К,вгвгкапип zb ma 

dərnaje. DyşBrmiş bu: „əz cawa һвквт“. Rabu katə lexBstun. Ka- 
tə һывп sər xani* Zaria xwəra got, go:

— Əze һәгвтә byndyr, ty kata kyləkera bavezə.
Əw cu byndyr. K,atə Kjləkera zara avit, go: — К,вгвгкапип, 

go, ravə, katə dBbarBib go, гаүә, əm kata bBdBuə həv. Әүа авпе 
zera got, zani.

Go:—övda xw əde, ty bərə zb dərva bərəvkə, əze je hyn- 
dyr bərəvkBm.

2впе go-'—Mala tə xurav bə, je byndyr, bəminhyndyrdanBn, 
dərkəY je zb dərva bərəvkə.

2впвке Квгвгкатт dərxBSt zb dərva u dəri 1в sər кг-Мквг.
Gələki lava кы, zı>ne dəri vənəkur, go:
— övda xw əde, budə твп bəvana твп, dureşa твп, һвпә ar 

texə həvane, bBdə твп, əze һәгвт.
2 впвке daje u bu rre kət. Ғвгг cu, hunduk cu, cu rasti 

kockəke hat, cu hyndyre косвке. Le nuhəri çie bəft məımva ce- 
квгјә. К̂ вгвгкапипе tə cu sər çiki runuşt, cu zore runuşt. Ty nə- 
vezi əva косвка, косвка bəft dewaııə. Hər bəft bure һәувп. Dew 
çubun neeire* Evar.evar bnraki xwə peşda dBşand, tbvdarəke wan, 
хагвпа wan hazsr duktr.

Gava bura zb derida hat, lenBheri məruvək we 1в şər do* 
şəke runBştijə. Səlam da К,вгвгкапип.

Əwi sələm a dew vəgərt u çi nişani dew da. Dew runuşt
Dew rabu хагвпа wan һагвг квг u rabu peşija burejxwəda 

cu, go:
^Q-əll bura, go, pələwanuk hatijə mala mə u 1в sər dpşəke

579



runuştijə* Əz ky derida cum, qə zu bər твп ranəbu. Ida əz nuza- 
*num hatijə səı- mə ddwe jan mevani hatijə?

Вые məzun gote:—Lawo. əme hərun. əme sunəmiş bukun 
həla, paki. свка qəwata wi buhəsun.

U bura zu derida сид, 1б bər tənıənə kurun, bər həft dew 
runuştun, zera hyrmətkurun.

K,uzurka'nun got, go:—Выа, əz bu xwə pələwanum. Əz ba- 
tBmə çəm wə, əme həvra myqdarəki dərbazkun.

Вые məzun got, go:—Ty sər eĞve mə, sər səre məra hati. 
Əm həft bura, ty zi sər mə bəjşt-

Rozəke K,uzurkanun, go: —Gəli bura, go, wərə əz qəwata 
wa buçerbinum.

Ruzurkanun bəre hekək bur cu zu dərva квг -е§1, bun xwə- 
lije. Go:

—Wərun, əme lunge xwə 1в ərde хвп, gərək əm ysa pulu
na xwə 1б drde xun, lunge mə пәсвп xar, qəwəta mə zəruk. pic- 
ka ərde, zu bune ərde dərkəvun. Dərkətun zu dərva.

Dew lunge xwə lu örde xust, həta congaı lunge dewa ärde- 
da cu xar, zəruk. picuk tynənə, zu ky dəren-

Zəruk. picuk Î uzurkanun lunge xwə lu heke xust. zorda zə~ 
гвка heke fəqia, dərkət zu dərva.

Dewa lu -eäve həv nuheri, Dewa zu həvra go: „Kyro. həft 
səre mə həvun, əm zu dəste vi xulas navun“.

Meşəki dewa həbu. dewa ro ducu, puştik dani duhat, zu 
xwəra duşəwtand.

Roke K,uzurkanun go, go:
—Bura, şurite budə mun, əz zi we iro hərum dara binum. 

I^uzurkanun şurit hulani u bər bu meşə cu* E. Kuzurkanun nu- 
кдгә daruki huldə binə be, zanə we bu qəwata wi buhusun.

Dewa brak sərda şand, go:
—Hərə, cuka we cawa bukə*
Kuzurkanun səre şurite darəkiva gurda. Meşe wana zi xwəj 

■euk bu. Şurit bur, go: „Əze lu dora meşə buzvurrinum“.Şurit we 
dəre huşt. vəgəria. hat, go:

—Bura, go, şuritə kunə.jəkə drez binun wərun, əze lu dora 
meşə buzvuriuum. Əze meşə bu çarəke həvra huldum binum, ida 
cura hun roje çarəke ducun. tinun.

Dewe məzun ge hiyi kw. go: —Meşe mə şin duvə, sal bu



ğaİ te, zu kokeva raki we xurav buvə, ida şin iiavə. İ)ew got' 
—Ty kərəm kə runiı burake xwə şänd, go, hərə dara binə» wərə.

Dewa «əve həv nuheri, go: „Əv сб öçevə hatijə sər mə. 
Əw dube: „Əze meşə təmam гакып“.

Gəliki du buma mala wanda bu, məşka wan həbu, гоја jəki 
ducu t*>2İ av dukur dani duhat.

Rozəke K,uzurkanun go:—Gəli bura, go, iro zi dora inunə 
əze hərum ave. Məşk hulda, həta bun məşkeda cu geli, cu tali. 
Bər ave run,uşt u məşka xwə pufda o dəre məşke gureda» avitə 
sər puşta xwə, hatə nive həvrez o runuşt. Dəve məşke кыә dəve 
xwə u dəre we vəkur, təmam wərma məşke dani. Həma dewa 
qərəwule xwə şand sər, go:—Buner, свка сб dukə.

Dew le nuheri кв ducə t*>zi dukə o zela te nive həvrez ça- 
rəkə dun duxwə, vala dukə, çarəkə dun dueə ave. Dew rəvi, çav 
da bre xwəji məzun, go: „Hal u həwaləki wa“. Dew zera go, 
go: „Burəv, hərə zu dest bugurə binə wərə“. Dew rəvi cu çəm 
K,uzurkanun go, go: „Əz qyrbana təvum, ty kərəmkə hərə, əze 
binum“.

K,uzurkanun go: -Xwəde səre wəda xurav bukə, wə məşkuk 
ysa eu-euk cekurijə, əz ttzi dukum tinum həta nive geli o əz ti 
dubum, sər xwəda dukum tibuna mun həla uaşkenə, o K,uzurkanun 
məşk da wi, lexust hat, go: „Də kefa wəjə“> Lexust hat-

Dew evare hatun sər həv, həma K,uzurkanun hər wəxta qə» 
rəwule dewa bu, cuka dew cu şewre dukun. Dewa şewur kur. 
Həft balte dewa həbun, go: „Əme balta tuzkun, evare əw kn ra» 
za, əme du nava çida, xəweda budun bər balta. Əme hər həfte 
lexun, çida hur-huri bukun “.

Evare hərkəs cu çjje xwəda raza, K,uzurkanun ani qotəki 
daraji məzun kur nava çije xwə o cu qylcəki xwə vəşart.

Dew nərm hatun, sər çije wira səkunin. Əvan zorda' da bər 
balta. Əvan dewa zorda jək hulda, jək dani, əv qote dare bu nu- 
vinava nava çida kurunə xwəli o rəvin; cun çije xwə.

K,uzurkanun hat kət nava çije xwə, dewa gyhe xwəda sər. 
Suve Kuzurkanun gazi kur, go: „Выа“* Zurave bura qətija, go: 
— Xwəde mala wə xurav bukə, ke zu wə evare çije mun dani bu, 
keea işəv əz xarum.

Dew rəvin, ha-hanga çije wi toz bu kapəkeva burun avitun» 
Qatə nuvine dune zera anin.
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£>öwa lenuberi, əçebəkə guranə, koda zerre dewa həbu* De- 
wä əw koda zerra aDİ bər dani, go: „Ввга, ty һые məji məzuni, 
go, əva zerre mənə, əm hər həft bura рагәк, ty təne 21 parək, 
əme zb həv рвһе һвп“.

—E, go, bəravə, bura, go, əz zi we һәгвт jeraxwə, wəlate 
mə zi kətjə bira твп.

Бвүе btra rabu, tBvdarəke wi кы o brak zi (,əsmil кые, 
go: „Ввге mə hBİgBri, bnvi həri mala wi 0 vəgəri btji“.

Gava dew hBİgBrt K,BZBrkanun, epeçə re hat. Dew go:
— Ввга, ty CBqa SBVBki?
—E, go, bBra, go, əz zora xwə nadnm sər tə.
—Cawa, go, zora xwə nadi sər твп?
—Le, go, əz zora xwə nadnın sər tə.
Go: -Ввга, ça hnnki zora xwə bndə sər твп.
K,BZBrkanun dreş zb çeva xwə dərxBst, pBşta stuje wida кв- 

rə xar. Qirin zb dew hat, go: „Выа, mədə sər, əz bəxte təmə“.
Go:—Ввга, əva һвМвк bu, твп da sər, le wəki təmam zo

ra xwə btdBm sər tə, te cawa bnki?
Dew һвг bər dəre mala ^вгвгкапип, gihandə mala wi. Ga

va KtzBi'kanun pəja кы, bina xwə bərda, Квгвгкаиип zb bər bi
na wi pəkija cu mal.

К,вгвгкапип go: — Kəee, go, ça comaxe твп, bndə твп, go, 
dew 1в bər dəre твп св peşəjə ?

O dew zb tBrsa rəvi. Dew cu rasti ruviki hat. Euvi go: — 
Ty свга dBrəvi dew?

Dew sərhatija xwə zera go: „Hal u həwle т в и K,BZBrkanım
əvə“.

Ruvi go:—Ввга, isal həft salə, K,BZBrkanun zb tBrsa тви 
nəwerə dərkəvə, izar hatijə huu xapandBnə, zerre wə zb wəstən- 
dıjə? G o:—Wəki əz bem, zerre wə təmam ze bBstinBm, go, te 
св OBdi твп.

Go:—N,ivi твп, nivi tə.
Dew itbar uəbu, disa nəwer bu* Ruvi gote, go:
—Wəki ty nəweri, go, binə lnnge твп һв lnnge xwəva hnşk 

gnredə 0 go, əze һв təra bem, go, həkə твп ty xapandi, ty твп 
bnkyzə, ахвг əz nas dukum.

Dew rabu, lnnge ruvi məhkəm İBngəki xwəva gnreda 0  bər 
һв mala К,вгвгкапип hat.
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K,uzı>rkanun le пвһегһ dew te> we ruvi zi pera. КБгыка- 
nun dyşurmiş bu> go: „Ə сб rezu xwəra buvinmn“?Re zb xwəra 
dit, gava dew hat neziki mal, К.вгыкдтт кыә gazi. got—Ввге 
ruvi< go, ty sər -e§ve munra hatb go, ty dew bugurə, əze hatem.

Əwi ky go: „Ty dew bugurə, əz hatmu", dew banzda. Ruvi 
кы qirin, go: „Qəst dbvezə". Dew ina пәкы, go:„Tynu>n dbxa- 
pini“. Hərca dew 1б ruvi xust u hərea səre wi 1б kəvura kət, 
pera kaş bu- Ruvi purti, purti bu, pesira ^Бгыкапип ы> ruvi хб- 
las bu o Kuznrkanun hat mala xwəda rəhət runuşt o ida əw bu»

Got: Usbve Wəsən.

ÖLƏNƏWERƏK

Ölo əw bu, dy zarije wibun, fəqir bu
Roke əw zbna xwə, go: „Əme Һәгбп wəlatəki idara xwəbb- 

кБп“. Cun sinore gyndəkida, du nav cajrəkeda, gyhdreza xwə bə
ri nav cajreda, bu xwə zi raza-

Əw cajir, cajira raəzune wi şəhəri bu. Məzune wi şəhəri ra- 
bu dy qəwaze xwə şand, go:—Hərə* cuka əw kijə, gyhdreza xwə 
nava cajira mun təwlandijə.

Zune le nuheri dy məruv ten. Zunuk rabu, şurəki Əloji kəvn 
həbu, ktşand, bunə xuna gyhdreze lexust u dani keləka Glo» Cu 
peşija wan məruva, go:

— Zб boj xwəde bə. hune dənge xwə nəkun, go, 3 li aqa  
heza zu şerr hatijə o wəstijajə, razajə, əva zi şure wijə, we к.е- 
ləkejə, wəki huşjar buvə, we 1б wəxə-

Əvana şunda vəgərijau, çavdap paduşe, go:
— Pələwanəkə, hatijə, əm nəwerbunə sərda bucuna.
Paduşe dy məruve dbn şand. Şand» go:— Н әгбп t ə g b f  bu-

kun, Ыпбп wərun.
Əva hərdy məruvana hatun, go:
— öli aoıa, kərəmkə wərə, paduşa tə təglif dikə, wərə əm 

Һәгбп-
Əva rabu cu çəm padBşe, paduşe çi daje> ofaxək daje, zbçb- 

maöta xwəra go'-—Əva pakə zб məra, rozəke keri mə te.
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Cənd roz orte dərbazbun, rozəke padBşe gazi кые, cu di- 
wana padnşe* F adB şa zera go:

'—Əli aqa, go, təba şəhəre твп bitər bujə, ty gərə we tə- 
baje bBgBri. Evare kəs nəwerə dərkəvə.

Əlije tə rabu, kəlogBri bu, bər һв male cu, гвпа xwəra da 
xəbəra, go:

• —Kə-ee, ci твп, ci vedəre, tə əz anim квгвт pələwanəki 
padBşe. Nuha padBşa zb твпга dnve: „Hərə şer bBgBrə zb nava 
şəhər, əze cawa şer bBgBrBm11*

2вие go:—Əvde xwəde, əm cawa һвквп, go, mə idara xwə 
квг, свка we cawa bə*

Евпе rabu, şBritək sabon квг o xərboqə квг, avitə stuue u 
xwə z i bər deri зәквт. Le пвһегј, şer hyrmə-hyrmə zofda te. 
Şer hat dərbaz bu bər derira, xwə 1в ronkaje gBrt. Əve xərboqa 
şBrite avitə stuje şer. Şer xwə şunda da, k,Bşand, xərboqə sty 
şBdija, şer səkBni həta SBve ysa.

Евпе rabu һвпа pənçru avitə dəv «əve Əlo: dəv -eəve wi 
һвпәМ xun квг u SBve zu qəwazed padBşe hatBn pəj Əlo* Gava 
lenunerin şeri dB bər dəre Əlo gBredajə. Əwana şunda rəvin. 
Çavdan padBşa, go:

— Əlo, işəv şer gBrtijə gBredajə*
Go:—Də һәгвп gazi Əlo квп, Əlo Ыпвп diwaue.
Gava cun pəj Əlo, gazi Əlo квгвп, гвпе çava wan da, go:
—Дә һипһвп, nə padsşe wə bə. Evare padsşe св zb Əlo 

aqara gotijə, hersa wi rabujə, hatijə, evare rasti şer hatijə: dəs- 
təvala bujə, əwi u şerva həvdy befəjdə квгјә. Nrha şer gBrtijə 
anijə, bər deri gBredajə, xwə zi nəxwəşə.

Əvan. çav we forme da padBşa.
EadBşe dəwsa doxtrəki, dəh doxtr şandBn sər Əlo* Ввп'пе 

Əlo zi xwə hBndBkbun, doxtra вахквгвп u idi Üyrməta Əlo bnlnnd 
bu, hərge bəre səd manet dBstənd, ај1вха wi квг pensud manet. 
PadBşa be Əlo səhətəke nədasəkani.

Cənd ro 1в orte dərbazbun, rozəke padBşe disa gazi Əlo 
квг, go:

—Əlo, go, Һвгсәк meşe mə pəjda bujə, gərək ty həri we 
һвгсе bBgBri*

Ə lo g u ria  u v əg ər ija  s ə r  zu n ed a  h a t, g o : —Mala t ə  XBravbə 
гвп е, g o , tə  h ə la  çara  dnne ş e r  g s r t ,  ə z  q ə  h a z  şe r  h əb u m ?  Əze



iza пвкагып sjarimm, əze cawa һәгып һысе bngErmn, һвкуиып* 
Znne gote: -Əvde xwəde, we kəri sjare baş bndə sər tə, 

tyebBvi qymandare wan u əw sjare lexnn һысе bnkyznn, we bnvə 
nave tə.

Haləki хыаһ Əlo snve rabu, həspaki baş Əlora anin һа1БП 
o Əlo le зјагкыБП, zəngije Əlo, Əlo gnrtnn, зјагкыБП o səd bav- 
ce danə sər Əlo.

Əlo xwə ПБкагә sər həspe bbgı.rə, gələk mərnva go: „Ça- 
пып, əv cawa mərnvə, xwə nnkarə sər həspe bngnrə“.

Je dnn dngotnn: — Əw səva -edva ysa dnkə- 
Əlo da peşije u əskər pəj ktşja, cun nav meşə: Һбгс bər 

rabun o van sjara da sər Һысе-
Əlo dyşnrmiş bu, go: „Wəlləh, ida əz nə sər padnşeda dn- 

cnm, nə sər zbneda dəcnm“. Rabn həspe xwə darəkeva gnreda 
u bn xwə zi hnlktşja sər səre darəke.

Əvan sjara Һыс gərand, ty nəvezi, əw dar zi һеНда Һысе- 
jə, wəki 1б Һысе bnvə təngi, Һыс dnrəvə səre we dare* Əvan 
Һыс gərand: һысе xwə 1б dare gnrt, hat.

Əlo nnheri Һбгс xwə le dı.gnrə u te: conge Əlo rnçnfm. 
Жыс hat bər dare, Əlo zorda xwə zəft пәкы. Əlo zorda 

kət, səre dare, hərdy lnnge Əlo kət sər stuje һысе. Əlo mnt,in 
bn hərdy gyha gnrt, tnrsa xwə bərnəda, sjara xwə pera gihand. 
Sjar sər pəja bun, lexsstsn, һыс kyştnn.

Xəlqe 1б edve lıəv nnheri, go:—Kyro, Əlo һып merxasə, 
һып zanəjə, əw ke zs mə fəm dnknr Һысе be sər ve dare. Əwi 
cawa zanbu, o zəndə 1б sjara kət. Əlo aqa da peşije o vəgərija. 

Çav dan padtşe, go:
—Əlo aqa məvezsn, şere xwəde beznn, go, һып merə, һып 

zi zanəjə.
Cawa ky hatbu səri, ysa zi padnşera goten- 
Padnşe ajlnxa Əlo zedəknr sər we jəke*
Cənd ro kətmn orte, disa roke padnşe gazi Əlo кы go:
—Əlo aqa, go, fnlan padnşa hatijə sər mnn şərr, go, əze 

bndfcmə tə pensnd sjare baş, go, gərə ty həri sər wi şərr*
Əlo zn tnrsa xwə ida xwə zəft пәкы, rabu zn diwane cu 

mal. Sər znneda gnria, go:
— Xwəde mala tə xnrav bnkə, go xwəznl həft sale dnm zi 

mnn pars bnknra, nəky əz bnhatama bnkətana vi hali», ve.kpfe- Gp,j,



—övda xwəde, şer, tə gart, harc zi əz za tarşa halknsjam sər dare 
u əz zorda kətanı, rastgələbu u sjara xwə gihande kyştan, əze 
ııaha cawa həram şərr?

Zane gote:—övde xwəde, kyre xəlqenə, pensBd şjare bayce- 
jə. te bayi qymandare wan a əwe şərrkan, we bavə nave tə.

ölo go:—Ovda xwəde, go» ida xera man tynə zt tərra, go, 
ty ravə, cənd kata zb твпга lexə, go, SBfəte xwə zi sər bakə ıı 
əməke xwə 1в швп həlalkə, əz zanam, içar əz һәгвт, ida najem.

ввүе padaşe sjar topkaran: sjar topi sər həvdy bun. Padaşe 
sjarara got, go:

— ölo св dakə gərəke hun zi we forme һвквп, ölo pəja da- 
və, hun pəjayan, ölo sjar davə, hun sjarvnn, -ебуе wə 1в 6 lo bə.

ölo xwə la qərpuza zin gart» da peşije. Cun bər -eəməki, Јв 
bər €əm pəja bun, lenBherin ordia dBzmBn zi hatijə wi bəri «əm 
byhyrijə*

Əve ordia hana nane xwə da bər xwə, je dun zi ysa. 
ölo св квг. ölo 1в bər aye qamiş qəfş квг, ayitə aye, go= 

—Xwəzi hange, твп zb xwəra çilak cedBkm’Bn, dafarot.
Əyi əskəri lenaheri, ölo qamiş dacanə u daye sər aye. Əw 

həzar mer bu, свку həbu, əwan təmam 1в həvra qamiş canin u 
avitan sər ave.

Ave əw qamiş bar cu topi sər həydy квг 1в çiki təngda; 
ysa ba Һәу səkani, bu həsave para o ölo kate xwə dərxast, da 
bər xwə baxwə. Sərda garja, go:— „Əya şakale zana manə“. Xu- 
lək zi ordia wi bəri hat, katə za bər ölo halda u rəvi.

ölo da şur u da sər tul e* E, əskəre wi ali pəşmurdə nan 
daxwə, sər nan u əvi əskəri təmam dan şur dan pəj ölo.

ölo gaya la sər parera dərbazi wi bəri bu, o əva əskəre 
ölo la əskəre wi qəlabi- Əw əskər ysa kar, je saq əw bu, za 
mala xwə nəhat* ölo zi qə şure xwə dawnəşandbu jəki, he şuri 
destda bu u he bəri tule dada.

Car sjar gahiştane, go:
—ölo aqa, əm qyrbana təvan. Kyro, go, hersa öli aqa ha

tijə, daye: „Bara tulək zi dəwse nəminə11. Go:—Bina xwə farə- 
kə. Jəki gahişte, şurək avit stuje tule.

Əlo go:—A ha dale man təzə rəhət bu u za we dəre уә- 
gərjan, çav danə padaşe. Go: —ölo, məven, şere xwəde bezan, 
ölo, ordi bəlakar.
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Cawa ky hat bu səre wan padnşera gotmi.
PadBşe ani kaqəze fərxanije (rnhətije) da ölo „həta tyi 

saxbi, ty 1б çik,ida nəci u bnki bnxyi“. Əwə Ida.

Got: Usbve Həsən, 45 sali, nivxwəndb sədnre kolxoza Pam- 
pe 1б sər nəhja Aojbarane.

ŞA NƏZƏK
Nave şa Nəzər Xalnte nəwerək bujə. Wəki ky dərte dərva# 

ивпа wi şbritəke davezə Knge wi; jan dəste wi, wəki <1бсә, znna 
wi şəriki dbgnrə dəste xwə, jəki dndə dəste wi, paşe əw dbcə 
dərva, awqas nəwerək bujə.

Çarəke dncə dəstave, bnrrə meş radnhelnn sər coka wi. Əw 
zi dəste xwə 1б coka xwə dsxə, bəta cnl-pnnçi həvi'dnkyzə*

—A, dbve, xwəde mala шбп хыаукыо, əzi cnqasi merxa- 
snm, fərəzi əz baz qəwəta xwə tynəmə- Vədbgərrə te mala xwə, 
zbna xwəra gnli dskə, dnve:

—Ty hərgav munra dsvezi nəwerək, шбп iro сб1 həv dər- 
bəkera kyştnnə-

Znna wi zi dnvezeda, dnbe:
—Tyji merxasi, fərəzi rija xwə nnzani.
Mərfaləki wi хыаүә həbujə, qotə şure wi, sər mərfəla xwə 

dndə nnvisandBne:
Şa Nəzər biri turur,
Xnrqi jazər.

Davezə mnle xwə u fərkəsəli dBne dbbə. Wəxtəke dbcə bər 
dəre şkəftəke rudmıi, dnwəstə, ysa zi xəwra dncə. Le nnzanbuiə 
we şkəfteda dew hənə, le həma we şkəfteda bəft həv dew həbi n. 
Mal, хвгвпе wan dewa gələk bujə. Dewək zn wan dewa dərte 
dbbinə, mərik wedəre razajə, dnnerrə şurək, mərfalək mnlanə, 1б 
sər mərfal nnvisijə:

Şa Nəzər biri turur,
Xnroji jazər.

Te dnvezə dewe həvalə xwə, dnve:—Gəli һыа, mərik wajə 
dəre şkəfta mə razajə, le ’zdfi merxasə, sər mərtale nnvisijə:

687



$а Nəzər biri turırf;
Хагор jazər.

Hər Bəft dew həvra radavan, ten le danerran, rastije zi 
ysanə, sər mərt,ala wi nbvisijə:

Şa Nəzər biri turur,
Xarop jazər.

Dew həvra davezan:—Gəli bara, wərə jək mə dəste wi maz- 
də, jək lange wi, jək zi zв mə dəzmale sərra bawəşinə bakə, wə- 
ki haşjar babə, bəlki dənge xwə məra nəkə. Gava haşjar bu, əme 
xwə bavenə sər dəst a pije wi, əme bakanə bare xwəji məzan} 
bara ysa zi bavə sərəkbaşije mə, həta caka cawa davə, paşe 
əme xwəra reke bavinan.

Əva dewana. ysazi galije wan davə jək: jək dəste wi maz- 
dadə, jək lange wi mazdadə, jək zi dəzmale dakə bawəşinə sər wi.

Şa Nəzər naşkeva çi qyloz davə, dewa danerrə, Əçebəkə 
gran, dəste wanda ty naminə, xwəva hərə.

Dew dabezan:—Şa Nəzər, ty bre məji məzan. əm bare təji 
pa-euk.

Paşe şa Nəzər danerrə, davezə: „Hajla le, əz haz xwə ty~ 
nəmə, əvapa za man datarsan.

Dew şa Nəzər haltinan davan alije ode. Wəxtəki la wedəre 
daminə- Əw dewana sare-sare xəvata xwə dakan: roze məravək 
kafş dakan, dara tinə za nava meşə, ava wana tinə üizəkj 
wana za eərme gameşe çrija ava wan bujə. Əva dewa sare tinan 
wi hizi za kanije. Həjşt roz təmam davə.—Gərə sarja şa Nəzər 
bə, le dew naxazan şa Nəzər başinanə ave, cawa bare wani mə
zan.

Şa Nəzər dave: —Gəli bara, iro dora manə, əze həraməave,
Dew qail navan. Əva zi həma dacə hize xwəji vala la həv 

dape-eə, dadə paşta xwə, ançax valati banida dacə. Dacə sər ka
nije, wəkə dy şəlbak av dakeda, hize xwə paf dadə, dəve wi ga- 
redadə, dadə paşta xwə te, le həma dew datarsan, dave: „Həma 
cu, eçazbə, we be səre mə gaşki lexə“,jəki peşijeda daşinan, da
ve: „Hərə paşte bagarə, binə wərə“-

Şa Nəzər təqmin dakə, dewək za wana hatə peşije- Şa Nə* 
zər şaxyləki aqali dakə, cawa c§v dew dakəvə, piava hize xwə 
sər xwəda dakə, gava ave daxwə: ba hizda dacə,. hiz vala dabə.
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Dew vədngərrə, ləz te bal bı>re xwə, dnve: -  Gəli bura 
mala wə хыаү bə, dnve, əw hize tərrnki dnbe, əm tinBn, tera 
mə həft roza həjə, кы ani тега, həma pia bn dəstəki sər- 
xwəda кы) vəgərija, disa cu ave.

Dewe һвге wani məzun jəki duşinə, dube: „Ty hərə peşije, 
binə wərə, ze bustinə, binə wərə“.

Ysa zi ducə, ze dBstinə, tinə. Tenə çəm həv çiki. Dew dn- 
bezuneda:

—Şa Nəzər, ty bure məji məzmıi, gərə ty nəxəvuti, свта 
əm пвкагвп, buxəvBtnn, ty duxəvuti.

Dbsəknnə wəxtəke, içar ssrja dara te sər şa Nəzər. Şa Nə
zər disa nav xwə dudə, duve:

— G əli bura, св т а  əz zb wə nəcuturum» iro z i əze һ әгв т  
dara, zäf zi əm һвгапә. ŞBrite liBİdudə u dBcə, Dbcə ’şurite da- 
rəkiya guredudə, şəriki zi dudə dəste xw ə, dora m eşə dupu-cuki- 
nə.

Dew dubezBiı,:—Gəli bura, jək һәгвп peşjeda, свка свта 
əglə bu. Wəxta te dunerrə, we şnrit dora meşə təvi peeandijə, 
dsxazə meşə təvi rakə, binə. Disa dew dubəzə, paşda te, çəm 
bure xwə, dubezə:

— Oçaxe wə kor bə, wəlləh, şa Nəzəre səre mə lexə, meşə 
təv dajə bər xwə, tinə, dərbəke dBxazə meşə təmam гакә binə*

Dew ledan cunə wedəre, go:—Ввга, ахвг ysa ninə, əm һвп- 
duk-hunduk tinnn, ty свта təvi raduki tini*

Şa Nəzər go: —Le cijə? Gəli bura, çarəke binBn, roze çarə- 
ke cijə, əm hərro ben buyun-

Dew xwə aviteda, şsrit ze stənd, puştije xwə le квг, anin 
hatnnə mala xwə. Dew əv dit, go:

—Gəli bura, gərə, əm mönia həv bBgBrBn, əm zb həv çuhe 
bBn, bəlni şa Nəzər zb mə durkəvə, jan na, rozəke we mə təva 
bnkyzə.

Ysa zi dəstpekurun dewa.
Dy həv a həv xBst. Şa Nəzər kətə orte go:—Hun св dnve-

гвп?
Go:—Əme zb həv çnhe bun.

- Ysa zi hər həft zb həv çnhe bun; zerre xwə parəvəkurun, 
para şa Nəzər jumdə zedə dape, tnrsa xwə xyrçə zerr zera da- 
gBrtnn. Dewəki da pnşta xwə. cun mala wi, şa Nəzər peşije hət:
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һыә mala xwə. Gava dərda e u, zjare wi İl bər təndure bun, bər 
hylma dew һәгјәке pəkjan cu qylcəke.

Şa Nəzər gotə zjare xwə* go:—Lawo» apoje wəjə, go, hun 
св dncnn bər şur u qəma, hune ape xwə һвкуавп?

Dew həma tursa xwə avit u paşda vəgərija, rəvi» ida pnşt 
xwə пәпвһет, həta cu mal, bnre xwəra go: — Mala wə хыат nə- 
bə, wəki əz nərəvjama» zare wi» we əz bnkyştama» hər zarəkə wi 
cu şur, mərtal Ыпвп» твпхвп. Şa Nəzər got: „Ape wəjə“, paşe əz 
dəste wan dərkətum, XBİas bu.

Got: Həsəne Ə'rəb, ав gynde Poşte, 1в sər nəhja Aotbarane» 
36 sali, xwəndi.

AQ[A NƏZƏR

A qa Nəzər inərBvəki ysa bu, lapi nəwerək bu. Nəwerbu 
çikida һвсија.

Rozəke авпа wija dəx-i sər dada» nəhtşt be male, cu. Də 
dbtersija: aqa Nəzər zəf dttersija, go: „Əz cawa һвкып, wəki əz 
XBİasbbm ve tBrse“. Gələki bər авпа xwə lava квг, авпа wi hsşt, 
xyləsə hatə mal. Cu bazare, авпа wi kilo goşt stənd, ani hat da 
bər, go:

— Mbqati goşt bə, həjani əz bem.
Meşa gsrtə goşt, go:—Xwəde zanə, авпа твп be, we твп 

bbkyzə» zorda ani ləpe xwə le xnst, ani gBşt kyştnn» go:
Məni adi Həçi Nəzər»
Bir vurmaxa 
QbrxBm həzar.

—Nave твп, duve, Məçi Nəzər,
Çarəke ledBXBm,
Овкуаып həzar.

2 впа wi dina xwə daje boşə» ida idara wan navə-
Go:—Евпвк, boj xwədevə, dəri твп vəkə, əz bemə hyndyr.
Кы u пәквг, авпе le dəri уәпәкы. Rabu cu çəm je тәгја4 

cedbkə, mərtalci. Şur u mərt,alək xwəra da guredane.
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Sər mərfale nnvisi: 
Nave ты 1 Həçi Nəzər, 
Çarəke ledBXBm, 
Бвкугвт həzar.

Əw həmin həjə, cu fərkəsəli dnne bu. Твгза ryhe xwə nə- 
wərbu çiki һввәквпә, cu rasti kock sərake hat: bnnia we kock 
səreda xasbaqcə bu. Həspe xwə təwland; xwəra raza» le nə ra* 
zaji bu, tnrsa xwə təland bu-

Əw kocksəra ja hər həft, һвга bu əw həft sal bu, wəki sər 
wanhəft bnra şərr bu bona xuşka wan.

Wəxtəke hər həft bnra şərr haten, dina xwə dane, wəki 
mərnvək we nava xasbaqce wanda həspe xwə təwlandijə u ra- 
zajə. Вые wani məznn gotə һые xwə:

— Kyro, ça hərə һвпеггә, свка əw kijə, nav xasbaqcəje
məda.

Cu пвһәггј mərBvək wəki we razajə, le əwi hBşjar bu; tBrsa 
xwə kərr квгһи. Gədə пвһегп, һвге hər həft һвга, wəki sər mər- 
tala wi nBvisijə.

Əwi got, g o :  „Mala vi meri“. TBrsia, bBre hər həft һвга 
tBi sija, dənge xwə пәкы, Yəgərja hatə gBhiştə bnre xwə, go:—Əz 
nəwerBm dəng һвквт.

Braki wi dnne cu» dəjn le квг; rabu sər xwə.
— Han, tə xerə? tnrsana zani.
Go:—K̂ ərəmkə, mə һәгвп male.
Həspa wi ktşandBn һвгвпә mal» əw zi һвгвпә ofaxe.
Gava hər həlt һвга lenBherrin, wəki sər mərtəla wi əw gB- 

li nBYİsinə, go: „Xwəde zanə, zäf merəki qocaxə“*
Hər həft bnra һәү şewBrin» gotBn:
—Isal həft sale məjə, wəki əm bona ve xuşke şərr dnknn, 

Јагвтә, əm budunə vi, wəki rozəke keri mə be, merəki qocaxə. 
Go: —Əm cawa һвквп, bezBneda, gələki ze şərm dnknrBn, nəbu, 
zera gotun: „Wəki əme xuşka xwə budunə tə. Tə qəbulə.“

Go:—Мвп qəbulə. Le bəle xwə-xwə zöt dntBrsia. Xuşka 
xwə dane: bu zöve wan.

Nave твп Həçi Nəzər, 
Çarəke ledBXBm, 
Бвкугвт həzar. >
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Hər həft bnra (Збсызә raw u ne«ire. Rozəke go: „ Свкаде, 
go, əm zäve xwə zi buvr.nə ne-eire, go:

—Həçi Nəzər, gərə ty SBve bejL əm Һәгбпә raw u ne-eire.
Go:—Выа bə.
Snve rabun, g o : —Də bun Һәгбп , əze bem.
Əw cun.
Znna wi zera go:—Də ravəhərə-
—Wəlləh, go, ə пасып, nəwernm.
2 бna wi zera go:—Cawa, go, nəweri? Wedəre nəvezə, bare 

mnne tə bnkyznn: əw dncnnə neeira һысе-
Кәевке dina xwə daje, boşə, nacə. Rabu кык?е wixwə кы, 

cu dəwse. Cu, dina xwə daje hər həft һ ы е  weja we Һыс гакБ- 
гбпә, danə pəj. Кәевк cu peşija Һысе, durva lexnst, Һбгс kyştu 
vəgərija, go: „Wəki һые твп nnzan bun əzum“.

Hər həft bnra həv şewnrin, go: „Mala tə meri, go, isalcənd 
salə, g o , əm ПБкагвп ve Һысе bnkyzun, əwi kyşt.“

Вые euk got:—Gəli һыа təoımina твп, əv sjarbuna *uşka
məjə.

Вые wi dnne gotun:—Na, kyro, got, ty dini, merəki zorə, 
lexnst kyşt.

Вые -euk got: Də wəki ysanə, əze tirkəvanəki bavezbm 
pənia wi хбш, wəki əw bə, we ktfş bnbə, əme Һәгбп bngizbne. 
Tirkəvan avit, pənia wi xnst. Qə talaşa кәевке ninbu. Ha-hanga 
hat male, kwıçe wi xwə exnst, dajeda, ani hat, go:

—Həçi Nəzər, wərə, go, əze səre гыпе pönia təxmn.
—Wa, go, tye шбп bbkyzi.
Кәевке ilaç le bnrri ani hat səre гыпе pänia wi xnst, wəki 

bnre we nnzanbnn кәевкә, cujə һыс kyştijə. Кәевк rabu sole 
xwə кыә pe, qə təje bngota һыт le tynə.

Вые we hatonə mal.
Həçi Nəzər qnrrka wan gart, go:—Hunə mbxənətun, wəhəw 

mabu, əz bnkyştama, dnle wəda tı,şt həjə, xwə ktfşknn.
Gələki bər lava кывп, go:
—Bubaxşinə, Həçi Nəzər, һые mə -euk tir avitə һысе, hat 

pənia tə kət.
Go:—Də tbşt navə.
Вые wija bnre eukra кывпә şərr, go: „Mə təra nə go, 

wəki əwə, tə dngo, na, xıışka шбпә“.
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Cəndək səkani. Palangək çije wanda həbu, gö* „Ərge həran 
ne-eira palang“. Go: „Gərə ty zi beji“.

Go:—Bəle, hun kərəmkan, əze bem.
Əw save l’abun, go: „Də həran, go, də əm hərim.“
Go:—K,ərəmkan, hun həran, əze pəj wə bem.
Əw rabun cun-
Zana xwəra go:—Wəlləh, əz nacam-
Varda, weda xyləsə, zana avİ peda kət- Rabu cu. Cu dina 

xwə dajeda, wəki hər həffc bara, palang гакыјә u zorda ten: tar- 
sana rabu xwə da səre dare. Caxa palang hatə neziki wija, bare 
kəeake bər wida, həma tirək avıt palang xast. Cawa əwi palang 
xast əwi tersa xwə zorda za dare avit. sər çəndəke palang, pe 
şur lexast, dsevani əwi kyştjə, goto bara:

— Top mala wəkəvə, wə ttre caka cijə. Əze va hərram hal
dam binam. Çarəkə dan nəşəni, peşije hat, hatə male.

Выа həvdyra got, bare euk go:—Wəlləh, man le da.
Je dane gotan: —Top mala təkəvə, tə nona dyh кы, wəki 

içar əm nəhatana nəgahiştana merav, təje bagota, wəki „xuska 
manə“. Disa pak bu, mə xa-xa dit. Içar zi ty dabezi, wəki man 
ledajə, mə xa-xa di wəke merak dəstə şure leda. Wi təhəri ha- 
tan male.

Içar wana dəstə əskər danə Həçi Nəzər, gotan wəki „Əw 
ca bakə, hun gərəke ban dəste wida ravan, runen“.

Go:—Bara bə.
Əw rabun, cııııə sər padaşe, Avəki şərr bakan.
Zana avİ rabu nan, ca həbu zera dagart, şakləki xwə zi ka- 

rə nave. Da peşija əskər.
Həçi Nəzər xa-xa Avəxtəke colangci bu, cu naya meşəki, di- 

na xwə daje -eaqe dara, go: „XAvəde zanə, əv xərçe colanganə, 
əv caqe hana pe kət cani. Caqa əskər bu zi, cani, tərkuja həspe 
xwə tazə karan, dərbazbun cunə çiki qamiş, go: „Xwəde zanə, ca 
qamuşi randə risra“. Xa-xa xwəra dayezə, əskərra navezə, ə-kər 
nazanə, ca həsavə, bona ca dacanə- Rabu qamiş cani, əskər zi 
•eəv da wijə, wana zi cUcudİ, ləma əskər dacani, təmija buraje wi 
bu, dabu əskər, Avəki Həçi Nəzər ca dakə, hun zi avİ bakan, gyr- 
ra avİ dərnəjen.

Qamuşe xwə canin, tazə tərkuja həspa karan, cunə çiki ysa 
wəki lilbu, nakarbun ze dərbazbuna. Həçi Nəzər ani əw «aqe da
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ra təmam hərijeda daebkand, qamuş danə sər, əskər zi peda ysa 
кы, camaki əw dina xwə dadbne, əw cawa dakə, wana zi ysa db- 
кы\ Dərbazbun, cunə wi bəri, cu-:ə dora wi şəhəre wəki bure 
wira şərr dbkbran, Dore gartan həja sbve.

Gava şəhər rabu: -edv pe kət, dini xwə d;.ne, öçevəkə ga-
ran-

Məçi Nəzər cb- кы; dəzmala nane xwə dani dəra lıan, ktn- 
çe xwə exbst, wəki sapia bbkyzə. Əskər dina xwə dae, daeda, 
wija kbnçe xwə exbstbn. Əskər gaşki zi kımçe xwə exastan. Həj 
ha dbkə дәјпика, sapija dbkyzə, əskər tbre, qəstikä ysa dbkə- 
Wana gbşta peda ysa dbkbr.

Wəxtəki dina xwə daje, boçike hat əw nane wi, şbkale ea’ 
ııa wi rəvand, br,r cu. Məçi Nəzər da pəj boçije „Ha bagaran, 
ha bbgbrbn“. Əskər pera da pəj: kət,anə nava şəhər.

Gava şəhər dina xwə daje, cb bbnerrə, təmami rııti—təzi. 
Əw kətpə mala xaje boçije, le dbgərrə, əskər zi kətijə mala, me- 
ra dbgərrə- Xyləsə, hər ce dəste ıwə bər xwə hblda, əskər tə
mam qbrrkbr: Şəhərstan hblda dəste xwə.

Məçi Nəzər vəgərija hat jera xwə, bııre wi hbldan, anin ha- 
tbn kbi'bnə padbşa, zera əjan, wəzir, kybare wi gartan.

Əwə, kyta bu cu-

Got: Şamble Dəwreş, 27 sa l, nivxwəndi, əbəlije gynde Hə- 
ko lb sər nəhja TÇaline.

€IVO
Həbu merək, əanək, kyrəki wana.
Roke merbk palə bərəvkbi'bn, cun zəvi canin- Merik go:
—Lawo, hərə wəxte taştejə, hərə nane pala wəjnə.
C o:—Bavo, qəda kera xwə bbdə man, əze xwəra pe pipka 

секып, hedi-hedi hərmə mal, nane pala binam-
Əwi bave xwə xapand: kera bave xwə ze stənd u cumal, go: 
—Daje, zu bakə, bave man kera xwə şandijə, gotijə: „bəra 

gaje Sor şərzekə, zu taşte za palara cekə, başinə-
De got:—Lawo, əman, gakan, əme cawa ga şərzekan-
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Go: —Daje, əgər ina naki, bnner, əva kera bave mtn ə, ba* 
ve твп əva kera şandijə.

H a , hanka гвпвке gBİije w i in a  к ы  u s ə v a  demə goşt be 
şərzek b i'B n e, w e d əm e  g a z i c ə n d  x o rta  к ы в п , g a  şərzekB rnn . Ha, 
hanka tən d u r  dada u  d ə s t  bu сек в гп а  хагвп е квг b on a  pala.

Ro hatə nivro, тегвк le пвһет, ty xəbər zb mal nəhat, 
Əwi gotə pala, go;—Hun zb xəvata xwə vənəkəşBn, əz һәгвтә 
mal, nin binBm*

Əw bat nezingi gynd bu, le ntherri sər mala wi du—duxan 
ysa bujə, mərbv şaş duminə- Hat, caxe ky nezing bu, go;

—Əv c ıjə , св h əw a lə?
2 впа wi go:—Cawa св həwalə? n ə tə gotijə: „Ge şə r z e k n n , • 

bB şinnn14.
Go: — E, гвпе, ty xwəde, ty rəbije xuə, твп zb kəsira nə- 

gotijə, твп zb kera gotijə, ge şərzekbn.
Go:—Nə tə ker dabu € iv o , wəki „zu ge şərzekbn, bBŞiüBn".
Wedəre тегвк hers bu, kosəvere (darkolk) təndure һвЫа, 

€ivo wər квг, go: „Wəj тви xer zb tə nədito, ktnge твп goge 
şərzekbn"?

€ivo kosəver hblda rəvi u cu nezingi parta bu, квгә həwar,
g ot:

— Həj həwar, rom u iran lıəv qbrr dbkbn, bave твп go: 
„Farta, parti bbşəwbtinbn u һвгәувп"-

Əwı tə ysa got, əwana part şəwtandnn, cun.
Мегвке tə lıat, lenbkerri, palə rast ten, go:
—Hun kyda dbCBn,?
Go:— C aw a, əm  k yd a  dbCBn? nə tə  agbr dabu €ivo, „bnra 

parta  bbşəw B tiuB n, Һвгәүвп, w ə k i rom  ira n e  h ə v  qbrr квгһп".
Əw ıııətəl ma, go:
—Xwəde mala wə xnravkə sər mala mbuda*
Səksni evare, əwi гвпа xxvəra go:
— Əm ca w a  һвк вп , b m ə lək i Ыпвп sə r e  € iv o ;  € iv o  mala mə 

XBrav квг.
Zbiibke go:—Əme bbxapinnn, əme bezbn. «əve dja tə һвггв- 

zbiı, wərə bbkəvə təndure, gərm bnvə. Kətə təndure, şəv rävə, 
pələki lexə bnkyzə, həmin wi caxi €ivo xwə dabu psş deri, əw 
gblije wana jək-jək səh (Јвквг£п .

B u e v a r , əw  h a t, ə w i go:
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'' '—Əzi nəxwəşBin квгә Bntə-bnt, go, ax, of» əz qolvnçi bu- 
mə. pfcşta mnn deşə-

■“ De go:—€äve dja tə һвггвгә, wərə bistəke bbkəvə təndurı, 
bəlki ty pak bbvi, pbşta tə gərm bnvə.

Əwi tə kətə təndure- Şəv əva ranəza, de u bave xwə xəwra 
кыы1, cu. cnqas fəre wana həbun, kupe wan, dizake wan кыә 
təndure, gnşk квгвпә təndure. Xwə cu, da pBş dəri- 

Bistəke şunda» merik go:
—Znne, гвпе, ravə €ivo razajə.
Əwi tıane pələk zorda hblda təndureda avit- Go: „Ax , go» 

cawa bu qbrcə-qbrca parxane wi“.
Əwi go—:—N,ə əzbdi, go, fəre təuə.
Əwi go:—Znne, fəra zi cun.
Sbve €ivoje tə cu, maləkə məta wija к çije dıırbu.Cu, go:
— Məte!

‘ Go:—Cijə?
‘ Go:—Le navezi, sər һвге xwəda һәгвт, sər mala һвге xwə- 

da һәгвт- Кыә pingə-phıg, gBrja. Ser квгвп, go:
— Məte, bave твп тычјә.
Əw zi garija, 1в xwə xBst:
— "Wəj 1в твд, wəj 1в твп» bıajo!
Əvane tə SBbe rabun, kərəkə гвпвке lıəbu, kädə, bişi кв- 

rnnə bare kəre u bər bb mala €ivo rekətBn, cun-
Cul neziki m ərrzələki bun, hblda gotə məfa xw ə, go:
—Məte, 'hərə sər ttrba bave твп bBgBri, a ja hanə, əze 

hərmə bezBmə dja xwə һвга əw zi be çəm tə.
Ввга əw kəra xwə bazo, hərə.
Wi caxi bave €ivo hatbu eşda, le пвһет, гвпвк we 1в sər 

mərrzəl „brajo dbkə, bavo dbkək Əvi tə cu, go:
—Xuce, həwale tə cijə? Le naherri xyha wijə.
Go:—Brajo, əz qyrbana təmə, nə tyji saop. Мегвк go: — 

Свта, əz marimə?
Go:—Dyhva €ivo hatijə» gotijə: „bave твп твгкјә, go, gö

tə твп»' hərə ja han ttrba bave твпә, hərə sər bBgBri, go, dja 
твп zi be çəm tə“.

—E, go, le həla he əməle €ivo nuzani, -0 vo kəra tə zi
һвг.
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€ivo ysa kər hinkarbu, lıəci gava dəste xwə bavita bələr 
goşka, ba xyranda, kər dazarija. Cu dərkətə nava gyndəki, cu 
dər cəDd mala, mevan xwəj ııəkaran. Cu dər maləkə kasab, go: 

Xuce. işəv mevana xwəj nakan?
Go: - Brajo, əz qyrbana tərnə, ci mə həjə, əz tə xwəj ba-

kam.
Zanak cu ave, əwi tə ha, kanka kəra xwə karə paşkəwrke 

(şəvərə.ş), xwə zi cu, xwə vəşart paşt sterr. Le naherri xortəki 
qazək aui da zanake. Ldzəki şunda lıanə baranç, əva tə ani ka, 
kanka bararç cekar, qaz qəland, da sar u bar halda* Ani ha, hau* 
ka hanə paşruk cekar, əw xorta lıat, kətanə hənəka. Naşkeya 
dəri le kət, mere we za bər dewer hat, go:

-  Əzə nəxwəşam, ha, ha, karə ənt;ə-ənt, nalə-nal* Paşruk 
ani za mere xwəra vala kar, əwi xar.

€ivo paş sterda korta xwə xyrand, kəre karə zarrini, Me- 
rak mətəl ma, go:

-K əee, əva cijə?
Go:—E, gava dan, jək hatijə, gotijə-' „Mevana xwəj nakan" • 

Əwə, ha*ijə, kətjjə paş sterrda.
— E, go, əvde xwəde, go, wərə, tə cama xwə vəşartijə# wə- 

rə vara.
Əwa hat, təv wi cənd pari za pnşruke xaran. €ivo bələgş- 

ka xvvə xyrand, kəre karə zarrini.
Merak got:—Ca davezə kəre ta?
Go:—Nin baxwə, go la wi nəkə*
Çarəkə dan bələgoşka xwə xyrand, kəre karə zarrini.
Əwi got,:—Xwəde həvinaki, kər ca davezə?
€ıvo got: —Dave= „Hun cama paşruke daxyn, pəlawa sər ba 

kaşmiş wajə, wəjnan, baxyn".
Zanake got:—We gava dan, əz cumə bər ave, qiza axe ba

ranç daşuşt, hanək aui da man, man ani cekar.
€ivo u gevin pəlaw xaran.
€ivo disa bələgoşka xwə xyrand, kər zarri.
Gevin got:—Xwəde həvinaki, kər ca davezə?
€ivo got: „Dave bəsə pəlawe baxyn, qaza qalandijə wajə, 

wəjnan baxyn.“
Zanake got:—Pi, əz iro cubumə bər ave, qazəkə brindar
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fbda dahat, inan gart, ani eekar, qə nədahat bira man, əz binam. 
: 'Wana xaran, xəlä.zkaran,

Givo disa bələgoşka xwə xyrand, kər zarrija.
Gevin got:—Xyde həvinaki, baııer ca davezə?
Dave:—Nahelə, əm kyla xwə banıram
Dave=—Na, bezə, əze gaiije wı baqədinam.
Givo got;—Davezə „təndure dadan, sitaiə аү gərrakan.“
Ha, hanka merak cu ay ani, təndur dada, av gərm kar.

' Caxe ay hazarbune disa Givo bələgoşka xwə xyrand, kər 
zarrjjä.

Gevin got:—Kəı; св davezə?
Givo got:—K,ər davezə „əw apakəlandi bavan bərə xım-

dan“-
Əwaua av baran, bərə xum dan, jare zanake zi teda bu, teda 

şəwati- ; '
Save merak cu bər dewer. Zanake gotə Givo:
— Kyrre kəre, tə kyrre ао̂ е kyşt» bavə hərə bavezə.
Givo got:—Əze cama bavezam, əz navezam.
Zanake got:—Ty xyde, kançe wi, kəmbəre wi, gaşk za tə- 

ra, bayə hərə, bavezə,
Givo məjt ani da sər kəre, cu nezingi gyndəki bu, le na- 

herriji gynd xarmane genam sorkaranə, dadanə be. Xəjalək (xijar) 
da dəste je mari, cənd gəz le kastan, kər bər ba xurmana genam 
kar, xwə za para əgləkar, dəst avitə doxina xwə.

K,ər kətə sər xarmana genam. Xaje xarmane gazi kar, got:
—Sjare kəre, məhelə kəra tə tekəvə sər xarmane. Cənd ça

ra gazi kare, je mari kər sər xarmana genam, genam dərnəxast. 
Əve tə zi hers bu, got:

—Kyrre kəre dinə, kər bərə sər genam dajə, la merak xast, 
əw kət.

€ivo doxina xwə gart, rəvi, gr>t:
—Wəj la man, bavo, tə bave man kyşt?
Merak got=—Çanam, bave təji mari bu.
Givo got:—Çanam, cawa bave man, mari bu, əve xəjale wi 

dest, cəhd gəz la xəjel danə, cawa marjə?
Ani, xnna wi beş karan, calbar nan- Hər maləke za mala 

x-wƏ bare gaki nan hazar karan u danə Givo.
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€ivo rekət bər bb mala xwə. Əw cu mal.
Bave wi leubherri cbl bar Dan, go, €ivo ani hat.
Əwi evare gotə mevane xwə, go=
—Fblankəs, əwi ky əw kyşte, bave mı>n bu,. ;əve..nakazi 

kalbke nibnə. Hun gava şəv çije xwəda dəren, kajbke .mbn’ zi; луе 
һыпыә..

Əwana go:—Çantırı, ty din nini, əm çije xwəda dəren?
Go:—Əz santm, əz zb wəra dbvezbm, gava kalbke твп zi 

һыпыә, əze wə gbşka btkyztm.
Əvi tə zb evarda haqa -eirok zb wanra gottn, wəki şəv hat 

dərbaz bu, paşe ani başqə başqə çije wan dani.
E, əwana wəstijaji bun, gbçk razan, əwi plur секы, doxine 

wan vəktr, hər jəki kəvcik be mənə кы nav dərpije wana.
Əvana şəv xwə hbşjar bun, jək got:—Çanbm, əz çuje xwəda 

dərkəttmə, əwi gotə həvale xwə, həvale wi got: „Əz zi dərkətb- 
mə‘‘. Wbsa, əwi hər cbli dəj lb həv кы, gbşka go: „Çanbm, əm 
gbşk dərkətbiıə11. Əvana go: „Ravbiı, bbrəvbn, we mə bbkyzə-1"

€ivo le ntherri, kyrrəpbst kətijə nava wana, nbşkeva кыә 
qiziu, go=-Wəj İy mtn bavo, kalbke .mtn zi ты . , .

Əwana hər jək zb xwəra rəviıı, cun.
Əwi sbve ani, gotə bave xwə, go:—Bavo, əva zb təra Cbl- 

baı- nan, cbl ga, ebl wəris, ctl terr, ctl çtl.
A ysa zi əwi tə da bave xwə, go:--Bavo, əva zi peş zjana 

təva. < ■ .
Əwə idi.

Got: Həhıide Masən, zb gynde Şawlbka, lb sər çbmhyrjəta 
Ş. S. Nascwane. Həmid bb xwə dərsdarə. v

MƏRƏYE AQMAQ

Əvi mərbve hana rabu cu lb çiki qbrr baqcək «bkand. Cu 
ky ave binə sər. E, çije baoı bblbnd, av дасә sər, go: j,Wəlləh, 
əze һәгыпә çəm xwəde o şkjato ava xwə bbkbm, Cbka ava mtn 
сыа naje sər baq“.

Cu. Cu şəvəke cu gyndəki, cu mala məruvəki* Əwi mərtvi 
ze рызј:
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— Qyrba, go, te kyda həri?
Go:—Əze һәгып çəm xwəde, şkjate ava xwə bakam. ;
— E, go, qyrba, go, ty daci çəm xwəde, go, za alije manda 

zi gfcliki bakə, go, isal cəiıd sale maııə, axpinək dəre mala man
da həjə, əz davezam u av dadam, gəname we rand davə u əz 
danerram wəxta canine təmam zənge xarjə, o la nane xəlqe da- 
дегат zəng olam tynə, go, əve şkjate man bakə, caka ca davezə.

Qo:—Bəravə.
Save rabu, da səre ге o cu- Cn rasti gyrəki hat: gyr gyrri 

bujə. Gyr go,
—Te kyda həri, bara?
Go=—Əze һәгат çəm xwəde, şkjate ava xwə bakam.
Go:—Əz bəxte tədamə. go, isal həft sale manə, əz vi hali- 

damə, ça beze dərmane man cijə?
Go:—Bəravə, bara, sər -eäve man, əze dwlin şaxyle xwə ba

kam paşe zi je wə*
Save rabu za wedəre cu. Cu şəhərəki, də şəhəre bəre -eıık 

bun, bu mevane padaşe wi şəhəri.
Badaşe ze parsiQ yrba, te kyda həri?
Go: -  Fadaşaji sax bə, əze həraın çəm xwəde, şakjate baqe 

xwə u ava xwə bakam.
—E, go, xorte dəlal, go, əze təminəke tə bakam, go, za 

xwədera bezə, əz u kizan padaşa, əm şərr dakan, əskəre man, 
qəwata man za ja wi zğftar u əz dabinam disa əw zore dadə 
man: ərde man za man dastinə, caka əv ca həsabə?

Əva meraka save rabu, izana xwə za padşe xwəst, go:
— Eadaşa, təmina tə sər e§ve man.
Cu, parr cu, handak cu la çiki xali rasti kaləki hat.
Kale gote: -Xorte dəlal, te kyda həri?
Go:—Bave kal, əze həram çəm xwəde şkjate ava baoıe xwə 

bakam, caka av cara naje sər baqe man-
Kale gote, go:-Qyrba, vəgərə ida, av hat sər baqe tə-
—E, go, bave kal, dy, se təmine dane zi һәиә, əze bezam.
Got:—Bezə, lawo!
Go-'—La falan gyndi, məravək həbu, hal u kəwale zəvija 

wi u zənge əv bu.
Kale go:—Za wi məravira bezə, əw kania bania mala wi, 

ka zəvija xwə ze av dadə, dy kup zer tedanan. Əw zənga wan
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zerra dadə zəvija wi, loma zi zəvija wi zəng dagarə, bəra hərdy 
kupa dərxə za xwəra u zəvja wi we şin bavə, ida zəng nagbrə.

—E, go, pak, bave kal. Əv cu, go, jək da zi həjə, go, gy- 
rək, əw bəft sale wi bu gyrrjə, gotijə „parsa dərmane man bakə.“

Go:—Qyrba» zb wi gyrira bezə, kənge əwi məravəki aqmaq 
xar, xuna wi zi xwə da, əwe sax bbvə.

—E, go, jəkə da zi həjə, bave kal, go. fblan padbşa go, 
əxvi zi wa zb msnra got: „Əz bb kera şərr dbkbm. əw zore dbdə 
man, balbət cb həsavə“?

Go: — Xorte dəlal, kale gote, əw padbşa znnə, loma əw bb 
merara şərr dbkə, padbşajed dbne merbn dbha, loma əw zore we 
dbkbn, go, kənge ky əwe шегкы, lb dəwsa Ave mer runaşt, əwe 
wi caxi zore bbdə xəlqe.

Go:—Də bb xatbre tə, bave kal u vəgərja. bat Hat mala 
xwəje zəvije, cawa kb kale zera gotbıı. əwi jsa zb xwəje zəvije- 
ra got.

Xwəje zəvije rahu bb şəv cu sər kanije: kaııi kola, rasti dy 
kup zerr teda bun u dərxast ani bat. Zb wi mərbvira go:—Qyr
ba» go, əva xera təjə gbbiştə mbiı, kupbki man, jəki tə.

Əvi marbvi go— Naxazbra» əze bərbm ava baops xwə bər- 
dbm» bəsi mbnə.

Go:-Qyrba, dbvə, ty xəjdiji, go bərdy kup zi təra.
Go:—Navə, qət navə u sbve rabu, izana xwə ze xwəst u 

da səre re.
Cənd roz dərbaz bu, xwə gibaııdə mala padbşe, hat mevani- 

ja padbşe.
Padbşe go>—Wəj ty sər -eəvara bati, də bezə, Cbka dərəqa 

munda tə cawa кы .
Go= — Padbşa, go» ty qizi.
Eadaşa şaşbu, səkani.
Go:—Wa mbnra gotijə» bəta ty mernəki, hər wəxta xəl

qe zore bbdə tə.
Şəv dərbazbu, çamaət bəla bu. Əve qize zera go:
—Xorte dəlal, go, kəsi bəta nblıa nbzan bu, wəki əz qizbm. 

Iro ty zani, ty man dabini, ə Cbqa bədəwam u padaşamə, man 
bastin u lb dəwsa man runi lb sər təxt u padbşatije bbkə.

Əvi aqmaqi zera go:—Əz nasazam padbşatije» əze həram 
baoje xwə avdam, bəsi manə. Кы u пәкы, -еагә ba aqmaqpəbu"
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Suve rabu, ızuna xwə ze xwəst u bəre xwə da baoje xwə. 
Cu rasti, gyr hat.

Gyr gote-‘—Ввге dəlal, 1в şər «əve твпга hati, də bezə св- 
ka dərraane тыг cijə?

Əvi məi'BVİ əw gulije zerra, je paddşatije təmam zb gyrra
got.

Go:—Le dərmane твп?
Go: —Dərmane tə gotijə „məruvəki aqmaq kənge əwi xar, 

xıına w i zi dB xwə da, əw gurre zb çane wi dəre.
.Gyr dyşBrmiş bu u got:
— Xorte. də al, tə свта əw zerr zb xwəra lıulnədan, ty cu

ma nəbuji paduşa, tə əw qıza dəlal nəstənd?
Go:—Baoje xwə, т в п  enkandijə, zb bona xature bacqe xwə, 

твп əw dər uəkur-
Gyı- gote: - Zani əze tə buxvm.
Go:—Cura?.-. Мвп свта çava tə nanijə? Gyr got:—Qyrba, 

wəki əz dhiıe bbgərBm. zb tə aqmaqttr, məruva navinBUi o' gyr 
rahişte, təmiz zb lbiıgada təmam lıera o gyr sax bu, zb xwəra cu. 
Aqmaq zi xwəra cu.

Got: Usbve Məsən, 45 sali, nivxwəndi, sədure kolxoza gyu- 
de Pampe 1в sər nəbja Aqbarane. Usbv 1b gynde Şirunkuje zb 
dja xwə bujə, 1в sər qəza Qərse- Gələk bBkjata zanə.

GƏRƏKE TLŞTƏKI BLZAN BI

Çəwo go: -Dy mərhv rekeda ducBiı, həvrazək dukəvə pe.şi- 
je, həvrazəki zəf drez- Jək jəkiva dubezə, dube.

—Əm cawa һвкви, wəki re 1в mə квд bbbə?
Həvale wi dubezə:—Əz tuştəki ивгапвт, əwe dun dBbe: 

— Isanət bə, bbkəvə ru dune, qə eirokəke, guliki, к,в1атәке qə 
tuştəki пвгап bə. Dubezə: —Əze -eirokəke bezum, wəki re 1в 
mə квп buvə.

Je dun dubezə-.—Əz tuştəki пвгапвт, ka ty bezə, свка св
zani ?

Dube:—Wəki ysnın, əze gıdiki bezum» mun ky gblije xwə



K,yta кы, ty zi gbliki bdzə, tə ky nəgot, əze vi həvrazi lb сә- 
sjar 1>ып. :

Əva gblije xwə kyta dbkə, dbbezə je dbne.
Je dbiıe dbbezə:—Əz пһгапып.
Dbbe.' -W əki nbzani əze tə sjar bbbmn, cawa mə qəwlqra- 

re mere bəre gotijə.
Le sjar dbbə, dərte hesuje,
Kocbka qiza padbşe lb hesuje bujə, əfəndije xwəra ' һегып, 

qiza padb.şe dbnerə mərik məriki sjar bujə. Qiza padşe wedəre 
gazi hərdya dbkə. duve!

— dvde sərrəş, сыа ty vi mərbvi sjar buji, həla wərbn.gb- 
lije xwə mmıra bezmi, wəki səva cb vi rnəri sjar buji?

Içar tenə çəm qiza padşe, dbvezə:—Əm rija hatbnə, gblije- 
mə əy bujə, !əma əz le  sjar buraə-

Qiza padşe: — Həvale wira dbvezə, ty cawa mərbvi, .dbnjae- 
da tbştəki nbzani? Dbvezə:—Ty qə nəcuji kavrauəki, qə uəcuji 
reke. Dbve: Hun dbnerbn, əz ve kəledamə, bave mbn nahelə əz 
çikida һәгып, шәгвүага xəbərdbm, disa şbxyl mr.n qəwminə. 
Dbve:

Də ty rune, ıza əze gblije xwə təra bezmu.
Dbbe:—Əz ve kəla xwəda bum. ty dbbezi, əz qə tbştəki 

nbzanbm, ty səbbr bbkə,əze bezbm, св1 qəwaz dora kəlammı db- 
gəı-jau. disa şbxyl твп qəwmin- Əw cbl məımv dora kəle bun,, 
mbn di şəv bu niveşəve, əz qiza padşe bum, əz dərgisti bum, ty 
dbvezi; „Əz tbştəki пвгапып". Мвп di məıi-k hatə çəm тыг. Əwi 
n.ərbvi qəsta səre man h r , əz dərgisti bum, тыг ze ры-si, ty св 
ırıərbvi ?

G o : —Mbu qəsta səre tə кыјә, səva tə hatbmə-
Əz rabum, твп əw meibk xapand, mbu, got: „Wəkitə qəs

ta səre mbn кыјә. пвһа ty wəstaji, wərə raze, paşe əze xəbərə- 
ke bbdbm dəste tə. Merbk arxain bu, raza. Mbn got: „Kyle, ty 
db rabnda beji, bave твп məzbne həft padşanə, dbzəkəki iro xwə- 
dbzijə> qəsta səre твп кыјә, lazbmə, gərə, əz sylha xwə wi bb- 
кып. Əz rabum, твп sorani ktşand, əw merbk kyşt. Mbn кыә- 
sova xwə şəxvtand, kəs pe nəhbsja, nə çari, nəməımve dora твп, 
ty kəs pe nəhbsja.

Ty dbvezi: „Şbxyl твп nə qəwminə," сыа əz hyndyre kəla 
xwəda bum, şbxyl твп qəwmi, ty hawqa dbnjae şbvan buji, gavan 
buji, rewi buji, сыа şbxyl tə nəqəwminə*



Qıza. padbşe dbve:—Əz wəxtəke disa kocbka xwəda runbşt- 
fourn, ııibn di qizək hatə çəm man. disa şəv, Cbl qəwaz zi dora 
içocaka mbiı bu, ty dbvezi: „Taştə ты1 nə qəwmijə, əz qə m>za- 
аыи“. Əw qiz hatə çəm rnsn- Mbn rabu əzət, qylbx we qizera 
кы. Mbn got:

—Qize, ty lıati cb?
Nəçəi'bsi, go: — Əz dble xwə hatbmə.
Roke, dydija, sbsja mbn zera qylbx кы, we qizera» mbü pa- 

şe, se roza şunda, mbn qize pbrsi:
— Hblbə, ty səva cb gbliji hati?
Got:—C'b zb tə vəşeı-bm. cb zb xwəde, dble kyre padşe 

Stəmbole kətijə tə, əz şandbm. Go: „Wəki dble we həjə, bbra
səre xwə mbnra tekəjək“.

Mbiı go: „Zəf pak“. Mbn disa zera Əzət, qylbx kbndisa çəm 
xwə da razaodbne.

Мбп got:—Kyle ty db msnda beji» bave mbn səre həft 
padşajə, xvəke dbzək-mbzək, kəs nszanə ky xwə vədbdbzbn, te 
van gblja mbnra dbvezə. Mbn əw zi kyşt, kəsbk pe nəhbsja, əw
=zi kyta кы

Dbvezi: „Əz qə tbştəki nbzannm, əz cawa hyndyre kəla 
xwəda bum, şnxyl mbn qəwminə» əva gblije hane man qəwminə, 
.ty hawqa dnnjae şbvan buji, gavan buji, rewi buji, ty qə tbşki 
dbne nbzani, bu bəni adəm gərəke dsnjajeda tbştəki bbzanbəwəke 
ty nbzani һөта lazbmə, pakə tə sjarbu, bbve nəve gərəke tbştəki 
bbzanvi, cawa məravi? qə tbştəki nbzani?

Got: Məçite Мато, 45 sali, nəxxvəndi, zb gyn,de Məko, İs sər 
пәһја Talin.

BALÜL U XƏLİFƏ

Rozəke xortək rabu cu,go: „Əzhərbmçətn Baluli zanə, bəra 
mbn hini mbsbləta bbkə“. Əva xorta cu, bu mevane Balul, həta 
■evare-

Evare Balul rabu, g o :—Mevan, kərəm kə, əme Һәгбп diwana 
X əlifə , şəvbbheria xw ə bbkbn.

Xort rabu mbdase xwə кыһд pe. .
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Balul got: — Mevan, əze təmina 1б tə hbknm, Xəlifəji zylm- 
karə, ty ro§na bb tə nəgbrə, go, təmina твп əwİBn əavə, ty ky  
cnji diwane, çiki ysa runi, кв ranəbi, əvv jək- Ja dyda. ty 1в 
zere rudBni, le zorera xəbər mədə. Ja sbsja, bexastbn, tbşte xwə 
nədi kəsəki*

Go: BəJe.
—Də, kərəmkə əm һәгвп.
Cun diwaııa Xəlifə, həla çbmaət nəhatbıı, mevan cu 1в zore 

runpşt.
Balul dyşBrmiş bu. go: „Əva jək, gyh nəda gotnna твп“.
Çbmaəte həj mevan һәггегквгвп. Wəxtəkşəvezi cu* Şiv hat 

diwana Xəlifə, zəbəşək anin hatbn, həma kera mevin həbu, zəf 
baş bu, dəstije Ave ba dyrr u çəAvahbr hat bu секмвпе. Mevin 
be xwəstbn, kera xavə dərxbst u һы da Xəlifə, go:

—K,ərəmkə, pe zəvəş bbxAvə*
Xəlifə lb kere nbherri, zəf bəgəm кы- Xəlifə bb xwə zi 

zylmkar bu: dyşbrmiş bu, go: „Əz möne bb mevan bbgbrmn bəl- 
ki kere ze bbstinbm“, go:

— Çbmaət, Xəlifə go, zani go, əav sal te bira avə, Avəxta, kb 
dbz kətan xbzbna тыр dbzip, əva kera zi hbnge təv bu, Һбгбпә 
cunə. Iro dbzmbne твп hatijə sər mnn, əz dəwa zerre xwə le 
dbkbnı.

Əva Xorta bələngaz bu, səkbiıi, eəve Balul nbherri-
Xəlifə got:—Əz işəv mevin bərnadbm, əze bbgbi’bm.
Balul rabıı lb bər səkbiıi, go:-Izbna mevaue nibn bbdə, əze 

işəv mevane xwə bbvbm male, sbve əze Ыпып, bem, cawa dbki 
ty zani, Xəlifə.

Xəlifə gote:—Balul, tye mevin buvi, hin bbki, go, ty sond 
bbXAvə, ty hin nəki, əzebbhelnm.

Balul go :—Wəlləh, əz mevinra xəbər nadbm.
Go:—Də bbvə hərə.
Balul mevan aDİ male: dyşbrmiş bu, go: „Xəlifəji zylmka- 

rə, we sbve vi xorti səva kerəke bbkyzə, gazi pbşika xwə кы, 
pişik gbrtə xwə, dəste xavə db pbşta pbşike da,“ go:

—Fbşo, nə твп zb təra got, əm ky cun diwane, çiki ysa 
runi, ty ranəbi- Fbşo, ty cuji lb zore runbşti, xəlq hat, ty bər- 
zer кывп* Fbşo, sbve Xəlifəje tə bbkyzə, ty iza св çava xwə
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fobdi, пз шы1 zb təra got, be xwəstbn, tbşte xwə riədə. Gyhe 
xort zi lb sərə. Xort zanə zeranə.

—Fbşo, Sbve ky gazi tə кы, çbmaət hat sər həv, bezə „çb- 
maət, hun zt boj xwəde şddənə, şəve dsne Xəlifə bu xaje кеге“. 
Pbşo, bezə „bave mbn baznrganbaş bu, fblan saleda, lb sər fe- 
lan re, bazərgane bave твп bəlakbi’bn. Bave твп zi pe ve kere 
kyştbun, əva kera sər çbnjaze wi zi hbşthun, isal cənd salə, тыг 
əv ker кыјә çeva xwə u əz dbgərinbin, cbka ki lb kere dbvə 
xaji. Iro, Xəlifə lb kere bujə xaji, bb şbrdti, əz ddwa xuna bave 
xwə u bazbrgane wi lb Xəlifə dbkbm“. Pbşo, ty ky xwə şaş bbki, 
wa nəbezi, ty cuji, mina şəve dbn məkə.

Səkbni sbve. Xort əw gbli кы  gyhe xwə u Xəlifə gazi kb- 
ге. Cu diwane- Cawa kb Balul zb xortra gotbu, wi qəjdəji, xort 
nava çbmaöteda əva dəra got*

Çbmaəte lb -eəve həv nbherri, we wəxte Balul rabu, go:
—Əz iro dəwa xuna bave mevane xwə u male wi bb şbi’iə 

ti zb Xəlifə dbxwəzbm.
Xəlifə bb we jəke dəste xwə zb јаоуа xort kbşand u kera 

wi daje şıında.
Balul qəbul пәкы, go:
—Əz döwa xuna bave wi dbkbm.
Xəlifə rabu xuna bave zi da. kera wi zi şunda da.
Balul. rabu, fənıara da mevin, go:—Də bbvə hərə.
Mevin zb xwəra ani, hat. Əv bu.

Got: Usbve Məsən.

BALULI ZANƏ 

Вые Balul Xəlife Bəqda]e bu.
Balul sal donzdəh məh, şbxyle wi əw bu, zarara dblist, hə- 

rua Baluli zanəbu. Hər wəxta zb bbre xwəra dbgo:
—Ty сыпа xəlqe deşini, male xəlqe dbxyi, zylme dbki. Səba 

we jəke Balul dbzmbnaji һые xwəra dbkbşand.
Xortək həbu, kəsib bu, dble wi kətbu, qiza dəwlətiki. Dəw- 

ləti qiza xwə nədbdaje, dəwləti jaxa xwə ze xblas пәкы, got:
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— Xorto, iy wərə şəved paize sar, həta sbve tdzi zb dərva 
һввәквп, ty ky sblaıuət suve k,əti, əze qiza xwə bbdtmə tə.

Xort zb wəça dble xwə< go:
— Вәга bə. Hat səkbiü həta save.
Dəwləti пвһеггј, xorti saqə- Dəwləti mənə pe gBrt, go.
—Tə işəv св квгјә u св dijəV
Xort got:—Əz həta SBve pexas, təzi zb dərva səkbnim, hər 

tnşte швп dit 1в «ijae Ələgəze agarək dı.şxyli, hər твп çar-çara
wi agBri dbnerri, wəki majin твп ty t-Bşt nədit*
Dəwləti dyşnrmiş bu, rabu cu çəm Xəlifə, gBrt dəh zerr da 

Xəlifə, go:
—Hal u həwaləki wa dəst dajə. Xort ky hat çəm tə,. gərək 

ty məne pe bBgnri, be: „tə xwə bər wi agBri gərm квгјә“.
Xort rabu, cu çəm dəwləti, go:
—K,a dərgistia швп?
Dəwləməııt got:—Əz nadum tə, tə xwə bər egargərm квгјә. 

xort rabu cu çəm Xəlifə, şkjatknr.
Xəlifə gazi dəwləmənt кы, go:
—Ty свга dərgistia wi nadeji, wəki tə pera xəvər dajə?
Dəwləti got:—Xəlifəji saqbə, твп gotijə, кв əw həta sbve 

xwə bər agsr gərm nəkə, əwi işəv xwə bər agBre Ələgəze gərm 
кыјә.

Xəlifə got:—Wəki ysauə, qiz zb təra nakəvə, tə xwə bər 
egBr gərm квгјә.

Xorte bələugaz rabu, cu çəm Balule zanə, go:
— Zb boj xwəde bə, hal u həwale твп Xəlifə wa bujə.
Balul we şəve nəhBşt xort çikida hərə. Səkbni save* Balul 

гвпа xwəra got, go:
—övda xwəde, ravə, əm iro gazi Xəlifə кви
2впе rabu, təndur dada; Balul sitbla ave fszi квг, һвг, cu 

sər xeui, da sər kyləke u şandə pəj Xəlifə: Xəlifə u dəwlətiava 
fəglifkBrBU. anin male, dan runBştandBn- Gələki runBştBn, Xəlifə 
got:—Balul, ka nane tə, evarə, əme һәгвп.

Balul гвпа xwəra got, go. — Zu һвкә, təndure bBşxylin, də
rə ngə.

Xəlifə go:—Balul, ka nane tə sər təndure?
Balul goru:- Xəlifə, твпе sitel dajə sər kyləke, we bskələ.
Xəlifə g t : —Mala tə хвгау bə, təndur kedəre, kylək kedə- 

re, we cawa bakələ?
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Balul zenı got: - Qyrba, сыа səre Ələgəze agbr dbşxylə, 
əva xorta xwə lb bər gərm dbkə, ty, dəwləti dərgistia wi nadbne, 
əva orta dy metrə, сыпа we nəkələ. Balıü go:—Xəlifə, bəsə we 
zylme bbki, zbna merbk bbde.

Xəlifə rabıı lb sər gotbna Balul disa dərgistıja wi daje. Xort 
һы, cu.

Got: Usbve Məsən.

KOROOILI

K,oroqli wəxtəke cu rasti şbvanəki hat, go:—Bərəkətbə, şb-
vano!

t'bVKTig zi stuje şavanda bu*
Go:—Şuvano, əw cijə, stuje tada?
Go:—Tuvuugə, ty nr.zaui?
— E, go, mərija dbkyzə?
Go:—Le caxva-
Go:—Əze həqe giskəke bbdbm tə, go, dəst pije giske gure- 

də, baveze свка dbkyzə.
Dəst u pije giske gbreda u dani. Şbvin coııg da, avite, le- 

xbst, gisk kyşt- Barin zb giske hat.
Koroqli wedəre go: -  Mala ты! xwav bə, meranija muncu. 

Koroqli go:—Tbvbng bıı i çat, merani zb orfe hblat. Şure xar qa- 
veda zəng gbi t, merani zi orte hblat*

Koroqli we dəre meranija xwə dani, fərkəsəlat dbne bu.
Koroqli əsble xwəda çəlali bu, nave wi Urşau bu* K,oroqli 

meranija xwə zb tuləki hblda bıı. Koroqli wəxtəke dbcə gyndəki. 
dbnerrə tuləki -euebk delbk zb səje məzbn stəndjə. Koroqli zi 
hat, meranija xwə hblda. Koroqli got: — Mərbv dnnjae cawa bb- 
xəzə, we ysa zi dərbaz bbkə.

Got: Basoje Вәкы.
** *

Koroqli wəxtəke lb səre «ye bu: qacaxi dbkbr*
Roke durəbin da bər «əve xwə, durva le nbherri, bazurga- 

nək hat* Koroqli- bazbrgan dit, Bazurganbaşi zi durbin da bər 
«öve xwə, Koroqli dit. .
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Bazbrgan vəgərja wedəre.
Koroqli wedəre apbnçije xwə avit, həskə qatbx zi pəj avit, 

go: „Выа bezə, təjr bu, farri, zir-ea xwə zi avit“.
Bazargan disa vəgərija sər rija xwə.
Durbin da bər -eöve xwə, go: Дәјг bu, farri, əw zi zir-ea 

wi bu, kət“, Bazurgane tə xwəra arxajin azot, hat nezakaje K,o- 
roqli.

Koroqli zorda şaqati sər bazbrgan. Bazbrgan idi nbkarbu 
xblas buja. Bazbrgan şeland. Əşijae wija gələk bu, рыг bu. Ko
roqli гвта xwə кы  gaz, pe parcə parvəkbr lb xwə, həvale xw» 
u rewije bələngaz.

Got: Basoje Вәк,ы

QRAT U TORAT

K,oroqlan ducə dbvə xylame aqe.
Aqa dbvezə: — Кдгапе hərə həspe K,oroqli binə, əze qiza 

xwə bbdbme*
Ejoroqlan dbve:—Əze hərbm binam.
Ejoroqlan radbbə te bər bb mala K,oroqli, cənd saləka bər 

dəste Koroqli dbminə, dbkə nakə Qrat nakəvə məçəla wi. Qrat 
bbyə- Qrat паүә, Torat dbvə: Torat sjar dbYə u K,oroqlan dbcə.

Qlaməti K,oroqli dbkbn: „Ejoroqlan Torat bar". Koroqli 
Qrat sjar dbvə, pəj dbkəvə, nezikaje pera dbkə.

Bjoroqlan dbiıerrə, Koroqli nezikaji pera кы. K,oroqlanxwə 
davezə aşəki, aşi bb sər re bujə. Bər dəre aş pəja dbvə. Kproq- 
lan həspe bər deri dbhelə, dbcə hyndyrre aş. Zu-zuka kımçe aş- 
van xwə dbkə, dərte, dunerrə Ejoroqli zi pəja bu, bər deri.

Ejoroqli t*>re aşvanə, səre həspe xwə da dest, cu hyudyre 
eş: cu K,oroqlan bbgərrə.

K,oroqlan lb bər deri həspe wi sjar bu, azot cu, bbr Qrat. 
Ma dəste Kproqlida Torat. Torat zi nbkarbu Qratra bbcuja. To
rat sjar bu, gələki pəj kət, кы, пәкы nəgsrt. Kjoroqlije tə və
gərija hat. Kjoroqli go: „Wəj, hale man cawa bu, man Qrat da 
Torat." Koroqlije tə hat şəhəre xwə-

Mərije şəhəre wi gb K,oroqli kənjan, go:
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—Тә Qrat da Torat, tə cənd tuman sərra da. Bazara tə 
bambapəkbə.

K,oroqli kənijan, gələki kənijan.
Zane wi zi pe кәдјјап.
Kproqli got:—Be Qrat, əz ııakaram roke təjamiş badam.
K,oroqli isməki xwə xwənd: bu dəwreş, tərkəsəlati dape 

bu. Dale xwəda go‘.—fiəta əz Qrat иәјпып, əz najem mal, go, 
wəki Qrat ninbə. merauija man tynə“. Bəre xwə da wi aqaji, cu. 
Cu dərk;ət gynde wi aqaji ba dəwreşi u bu bələngazi gərija za 
хлуәга.

Həspe Kproqli zi wedəre» çəm aqe nədahaşt məı-i sərda 
hərim. Çay baran cun wi aqaira, go: „Dəwreşək hatijə, kaqəza 
dakə xwəra".

Aqe go, mərjara go:—Həran pəj dəwreş, binım wəran.
Məri cun pəj, anin dəwreş* Dəwreş anin batan*
Dəwreş həsp emnand xwə* Çav barım aqera got: „Həsp, 

wəlləh avaş к н “. Dəwreş həfteki həma ysa həsp lıinkar. Aqe 
dajnəkə rand dəwreşra кы*

Dəwreş roke zera go, go: —Aqa, wəki ty izıme badi, əze 
həspe tə şjarbam iro.

Aqe izan da.
Dəwreş le sjarbu, ismək lb sər pbşta həspe xwə xwənd: bu 

Koroqli.
Çamaäte təmam di bu Koroqli. Çav barım aojera, gotan.go' 

„Əw dəwreşe tə ani bu, həspe tə sjar bu, əw nədəwreş bu, əw 
Kproqli bu“.

Kproqli sər paşta həspe səkbni bu: məjdanək—dydy danə 
həspe.

ÇamaĞte zera go, go: .
— Həspe tə св hezəjə?
K,oroqli got:—Həspe man hezəjə 80 qizi, hezəjə 80 gaji, 

hezəjə 80 həspi, hezəjə 80 gameşi* Azotu cu, go:—Kjzane wə 
merə, pəj твп kəyə, go. man həsn һы cu.

Aqa ordia xwə halda pəj kət* Kjoroqli le vəgəria. ysa кы, 
je sax əw bu, ky mala xwə nəhat* Kproqli azot, cu mala xwə*

Şaji kət mala wija: çamaäta wi le top bu, şabun u kefka- 
ran əşqa Qrat.
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Əw c«lı ınraze xwə şabun- 
Itqp zi mraze xwə şabbn.
K,yta bu idi.
Got: Basoje ВәКы*

POLİ BƏG

Padbşe Rome go:—K,izane kb həspe IÇoroqli zb manra ^пј, 
əze qiza xwə bbdame-

Poli bəge 1б we dəre dəst la singe xwə xbst, go:—Əze bi-
и ы п .

Padşe rabu, top, təkərə, əskər daje, Poli bəge da peşije.» 
"Çop u təkərə bərəv кы, hat sər l^oroqli şerr. Hat Cardaqli Сат- 
li Bele. Cadbre xwə lexbstap.

K,oroqli xvəxtəke dərkət dərva, za otaxa xwə le nbherri, 
həsabe stəjr u pəjra həjə, həsave cadara tynə- K,oroqli rabu, xwə 
кыә forma dəwreşa, həspe wi zi bu əxtəki, rabu, go: „Əze hə
rbin, cbka cb əskərə hatijə, cn ordijə hatijə"? Rabu cu nava or- 
dije. €u səlam da Poli bəge.

Poli bəge səlama wi vəgbrL bar, cu bər cadbre pəja кы\: 
zera hyrmət кы.

K,oroqli forma dəwreşada bu, ruub.şti bu diwaııe. Dəwreş 
zera got:—Ty səva cb hati?

Poli bəge go:—Əz səva həspe K^oroqli hatbinə»
Əskərəki Poli bəge wəxtəke bubu xylame Kproqli. Gava 

hatə cadbre, le ıibhbrri əva Kproqlijə, nə dəwreşə- Əwi əskəri 
Poli bəg dərxbst bər deri, zera go:

—Mala tə avabə, əva bb xwə K,oroqlijə, nə dəwrəşə, go, 
əz nas dbkbm. *

Po'i bəge tə rabu, Koroqlije tə dəst u pıje wi gbredau.
Əwi zera go:—Əz dəwreşam, əz nə Kproqlimə.
Gbrt u bar.
K,oroqli isməkə xwə xwənd bu, bubu dəwreş, həşp,e wi zi 

bubu əxtə.
Əwi əskəre Poli bəge go:
- Koroqlijə, go, əz nas dbkbm.
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Poli bəge dəwreş gbrt da peşija xwə u bsr. Gələki en, re- 
ya da hbşe xwə, go; „əz dbcbm çəm -padbşe,- yaduşa mnura goti- 
jə. „K,oroqlı binə, шы1 dəwreş anijə“. .............

Wedəre go: „Kproqlı ninə, dəwreşə“. Wedəre dəwreş aza
кы.

Əw dəwreş ki bıı? Əw dəwreş zi Kproqli bu. Pəwreş lıat, 
isməki xwə xwənd, bu Koroqli, həspe wi zi Qrat bu,

K,oroqli rabu lb Poli bəge vəgərja, ysa кы, əwi əskəre Po
li bəgera кыә şərr, je sax əw bu, mala xwə nabat. Əskəre 
Poli bəge gb qurrkur. Poli bəg zi gbi'tə dil. Poli bəg gbrt ani 
hat mala xwə. Poli bəgra got:

—Ty səva cb hati, munra rast bezə, əze tə azakum.
Əwi zi go, go:—Padbşe mbura gotijə, kb wəki „kizani həs- 

рв K,oroqli mbnra binə, əze qiza xwə bbdbme, peşkeşknm, go, 
əz idi сб zb tə vəşerbm, go, əz səva wedəre hatbmə, mbn dbky- 
zi zi ty zani, aza zi dbki, ty zani.

Zbna Koroqli zera go, go:
..... —Gərə ty mnraze Poli bəge bbki, xvəki səva xwə hatijə.

Kproqli Poli bəgera go, go:
"—Poli bəg, ty səva kyştbna mbn hatbuji, mbn bbkyzi, həspe 

mnn zi bbvı, go, əz ш>һа tə nakyzbm, əze tə агакып, mraze tə 
bbkbm.

K,oroqli Poli bəgeva rabun sjar bun, bəre xwə dan şəhəre 
padbşe, wəki qiza padnşe binnn Poli bəgera.

Poli bəge bebəxti кы  Kproqlira, bbr çəm padbşe, go:
-  Mbn gbrtijə, dil anijə.
Padbşe E^oroqli gbrt avit zipdane.
Həspe K,oroqli nəhbşt kəs sərda hərə.
Padşa rabu qiza xwə da Poli bəge- Qiza padbşe dble we 

Poli bəgeda tyuə bu, go: „Cbka əz һәгып çəm K,oroqli, I£oroq- 
li psrskbm, cbka, əz zanbm Poli bəg nbkarə Koroqli bbgbrə dil.

Cu çəm Koroqli, pera xəbərda, go:
—K,oroqli, Poli bəge ty gbrtijı dil?
K,oroqli zera got, go:—Əz bebəxtijeda gbrtbm.
Qizbk wedəre рег hbsja. Əre wələh, Koroqli bebəxtije gbrti- 

јә, anijə.
Wedəre K,oroqli u qizkəva nasija xwə danə həv. Qizbke
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dən ba dən nane Igoroqli daje- K,oroqli иб zindane dərxnst. K,o- 
roqli roze forma dəwreşa, şəve zi dbcu çəm qizbke.

K,oroqli dəwreş bu, çarəke kuceda dbcu, ,Poli bəg rast 
hat, go:

— Dəwreş baba, go, ty kaqəza naki?
Go: — Əz dbkbm.
— E. go, həspe K,oroqli шбп anijə, lıatijə, nabelə kəs ne- 

zik bbvə.
Koroqli bbr cıı. Zera kaqəz кы. K,oroqli cu çəm həspe, 

’nəsp xaje xwə nas nakə, nbzanə xaje wijə.
Mbzgini Һыбп, padbşera go: „Wəlləh, go, dəwreş baba iro 

auinə, go, go, həsp idi avaş кыјә, məri dbCbn çəm, albfe wi db- 
dbne.

K,oroqli lexbst hat çəm kəebke. Nave kə-ebke Pərişan xa
nam bu. Koke, dyda, sbsja. cara ysa kbŞand, K,oroqli dbkət for
ma dəwreşa, dbcu çəm həspe.

Roke go: Əze iro le sjarbbm. Pərişan хапыпега go:—Ty 
hazarbə, əze şjar bam, tə hbldbm bayam.

Tvoıoqli sjar bu, isməki xwə xwənd, bu K,oroqli- Məjdanək 
da xWə, cu hat, go: —Əz həspe xwə nadbm 80 qizi, nadbm 80 
həspi, ııadbm SO ga.

Şəhər fəmam pe həsija əva K,oroqlijə, çav baımn padbşera go:
—Koroqli həspe tə sjar bu, we bbvə.
Koroqli Pərişan xanam avitə tərkuja xwə, go:—Hajde.
Çav bm-bn Poli bəgra, go:
—Koroqli Pərişan xanam bbr, həspe, xwə zi bar.
Poli bəg ordi hblda u pəj kət.
Koroqli cu sər re səkbhi. Koroqli lb ordia Poli bəge vəgə- 

rija, ysa кы, je sax əw bu, mala xwə nəhatbu, təmam qarr кы. 
Poli bəg kyşt.

Pərişan хапып ani hat da həvaləki xwə. Dy rozadöwat кы . 
Əw cun mraze xwə şabun, hun zi həımn mraze xwə şaban kyta, bn.

Got: Basoje Вәк,ы.



LƏJLƏG

Darəkə İəjləge lıəbü, çiqä sal bu helina xwə seri cedbkar.
Ruvi hinbuİju, wəxta k i ləjləge çriçik äərdbxbştiri, ruvi bu- 

bu riduje səre we» dacu çəm dare, dbgo:
—Ləjləg, dorcije швп sər həv səkbriinə. şipe aşe man ха- 

гаү bujə, əz gərəke ve dare babarrbm, bbkbin şip (olbx).
Ləjləg gələki lava le dbkar, dbgo:
—Сб dbxwəzi, əze bbdbmə tə, tək dare mtn nəbbrrə.
Dbgo: —Də çüçbkəke badə miri» əze nabbrrbm.
Ləjləge gbrt çuçkək daje:
İtuvi çarəkə dbn hat, bb wi həsavi got u ləjləg çarəkə dbn 

zi daje.
Wəxtəke qbzbk hat çəm Jəjləge, go:
— Xuşka ləjləg, ty сыа vsa mridəji?
Go: — Xuşka qazak, go: „hal u həwale man u ruvi əv.“
Qbzbke gote:—Mala tə xarav bə, aş ruvira zb ky hatijə, 

dorci zera ky hatanə, cəxcəx zb ky hatijə, te tə dbxapiuə o çu- 
çbke tə dbvə dbcə, ty сыа çuçbke xwə dbdeji, go, çarəkə dbn 
hat» be „həma сб dbki, bbkə“.

Ləjləge gote —Xuşka qbzbk, dbvə ty əçevəkə dbn bini səre 
mbn» dbvə kb əz nədbme o izar ruvi dare babarrə, man bələn- 
gaz bbkə.

Go:—Mala tə xbrav bə, cbma -eəve man razjajə, əw dər ky 
bu, bazan bə шбп кыјә u qaaak cu.

Səkani sbve. Ruvi disa hat, dora dare cu hat, gazi кы, go:
—Iro qə ilaç nabə, əze dare babamın.
Go: —Lo dbbarri həma nbha zi babbrrƏ) ləjiəge gote. .
O ruvi lenbherri boşə; ruvi lava 1екы» go:
—Re ty hinkbri.
Go:—Xuşka manə qazbka bələk əz hinkbrmə.
Ruvi porr u poşman vəgərija, cu səre rija bazargiıı vələzi- 

ja, xwə tərk i mar ar i avit» Qazak hat, le naherri ruviki vajə, səre 
re gəvər bujə. Qbzake sər dani. Qazake go: „Əze bəram «rive, wi 
dərxbm, baxym za xwəra“, gava cu sər seri, ruvi dadaje qbzak 
gart. Qazak da dəve ruvida, qazake go:

— Bara basəkan, həla əze рызәке za təra bezam, paşe ty
zani»
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Ruvi go:—Bezə.
6ö: — Ə£ läjiSk&m'f.ty nibn b'Myi, $ r  näiwji 6 İyi eerri 

ШЫ1 tbki, le wəki bezi bb sbinbla, tye zn mı-n ter b s x f i  i3 еегН 
iiibn zi nkki.

Ruvi dyşbrmiş bu, go: „Räst xəbəra wi]ə“. ftuvi gö: „Bb 
sumula “ o qbzbk rəvi zb dev dərfeət.

Ruvi rabu sər xwə, gö:
Əz gorra bave wi һа-һакып, həta ter nəx$ə, ЫШә . busn- 

mbla, qbzbk zi dəst mbn cu, çuçuk zi.
tr ,

Got: Usbve Həsən.

RUVİ U ŞER

Rozəke ruvi cu çəm şer, bu bbre şer, go:
—Bbra, ly cb dbl bbki, əze zb təra miasər bbkbm.
Myojdarəki ysa bb həvra dərbazkbi'bn. Ruvi dyşbrmiş bu, 

go: „Əz сһ ilaçe bb səre şer bbkbm“.
Roke əw u şerva gərijan, ruvi bəj şer bər bb qəjakə bblbnd 

dbbbr, cun sər qəjakə bblbud o səkbnin, peda nbherrİD, „aiqib11 zb 
ruvi hat.

Şer go:—Выа, cb „aqin“ bu hatə tə?
—Həw, go, bura, eəve mun bbrruzə, ахы, əz u rəmətije bave 

tə bbre həv bun, əm dbhatbn sər vi qəjaji, bave tə lb sər viqəjaji 
banz dbda, zere dbxsst, eəve mbn bbrrszə, qə nszan bu bəjə tynə qəja.

Şer go:—Выа, əz zi dbkarum.
Ruvi go:— Выа, wəki ty karbi, bbzanbə, xwəde dajə mbn, 

əşevani qə bbre mbn пәтыјјә.
örned şer rabu o şunda cu, hat dora qəje u zorda xwə 

qəjeda avit, hur u xaş bu, ruvi cu sər wəki zb xwəra bbxwə lie- 
di-hedi. Şeri he saoj bu. Şer go:

—Выа, tə сыпа lb mbn wa кы?
Ruvi go:—Xwəde mala tə xbrav kə, mbn nə go, ty nbkari, 

ахы msu got, bave təji rəməti xwə davit* Ruvi go:—Выа, go, 
dəste mbn zb tə navə, əz nbzänbm, tyje bbmbri jan ravi, əz üb- 
zanbm cawa bbkbm. Ruvi bəndi fela xwə bu, һпты ә, əw bbxwə.



Şer go: — Əz zi nazananı, əz sər həvda. kur bumə.
Ruvi go. go:—Də, əz-cum һәгып, ty kənge mari; əze sər 

təda bem. '
Şer gote:—Mala tə xaravbə, əz ka тыып, te beji ca ida? 
Ruvi go: —Şaxyle maıı bu tə həjə- 
Şer go: —Ha.- „şaxyle tə ba raan həjə!
Wi həsavi ruvi pesira xwə za şer xalas кы.
Əva zi kyta bu.
Got: Usbve Məsən, gyndije Fampe, 1б sər nəhja Aqbarane, 

nivxwəndi.

RUVİ tt GYR
Wəxtəkeda ruvi za gyr datarsia- Ruvi roke dyşarmiş bu, 

go „əz cawa bakam, ilaçəke binam səre gyr“. C u çəm gyr, go:
—Wərə, əm bavan bare həv.
—E, gyr. go, ty bavi bare man, tye keri man u ca beji?
Ruvi got, go:—Cawa, əze keri tə ba ca bem, go, caqa ris- 

pije gyndanan, go, şödləmə danə man, əz həram bər kiaan gyn- 
di. kəlb najenə man, go» əze tə bavam~ bər gyuda, go, həmin 
kaqəze man həjə. kəlb najen шбп, ty zi za keləka gynd pəzəke 
гБ xwəra barrəvinə binə.

Gyr dyşarmiş bu, go:
—Wəlləh» əva pakə, I?, go, ty baı-e mani məzani, wəki 

ysanə.
Cənd roza ba həvra gərjan. Rozəke ruvi zanbu, kəlbe kizan 

gyndi zAfan, peşija gyr kət. go:
—Əm Һәгбп, keləka gynde hana, СБка əm taştəki najnan»
Cunə keləka gynd- Gyndija dit gyrak o ruviki keləka gyn- 

dan. Gyndia gazi kəlba kar o kəlb bərdane- Əva hərdy rəvin. 
Həvrazək kətə bər wan, gyr gazi kar, go:

—Bara, kaqəz dərxə.
E, ruvi peşijejə» rııvije kaqəz za ky binə, ruvi ida cu, gyr 

la hivia kucaka haşt.
Ba ca haləki gyr za kucaka xalas bu, gyr go : „Bəra ad bə, 

ruvi, tye za dəste man xalas nəbi“. Səkani savətare, gyr çije ru
vi zanbu o bər ba mala ruvi cr.
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Ruvi lenbherrb gyr te, dyşbrmiş bu, go: „Мбп gyr xapan- 
dijə. gyre içar шбп bhxwə". Ruvi %һ xwəra re dit, peşia gyr- 
da cu-

Gyr кы  gazi, go:— Вые rııvi, go, tə ııədı,got, əze t.ə Һбүып 
sər qəde ?

Ruvi got:—СБта һыа, əz kor bumə?
Gyr got:—Nə tə got kaqəze шбе həjə.
—E, go:—Выа. сыпа kaqəze шбп i;ynə?
Gyr got:— Le tə сыпа nəxwənd?
Ruvi got, go:—Mala r.ə хыат bə, ШБпе we səbəte ^ бҺө 

xwə вб k,y banıja, wəki n\v bəvraze kət^bər mə o səje sori qol 
da bu sər mə, bəta каЫ» kaqəz һБХҮгәпһа, əwe ty zi bbxaraji, 
əz zi, ləma шбп dər nəxost.

Gyr got, go:—Rastə, əz qyrbana bre xwəbmn, һые шбш
aqblə.

Əw bu.
Got: Usbve Məsən.

GYR, DƏVƏ U RUVİ

Wəxtəke gyr, ruvi u dəvə bıınə həvale həv* 
Gyr gotə ruvi,
—Əm mbnike ]б dəve b^g^r^^,
Bəlki əm dəve dbkyzmı,
Goşte we һБхуп,
Həstuje we bmneamı,
Poca xwə ҺбМбп bs məşmı.
Ruvi gotə dəve:
—Выа, xvərə əm gyne xwə bezmi,
Gyne ke zəfə, һыа xwə zrnerda bavezə-
Gyr got:
—Xəbəre һые məji ruvijə,
Gyr got ruvi:
—Выа, ty bezə, СБка tə сб gynə kbrijə? 
Ruvi got:
—Hkbgi mmı neeir кыјә,



; ; Mbşke bər ты аг, mtn nəxärijə.
■■ : ■' Gyr gotə ruvi: " ' • ; ‘ v '

—Выа< т ы 1 xarijə pəze be mrarə»
'■ ' . " : fetijə -eəve xernəxwəzə,

Ləma zi ruvije һыа dərkətijə dəkbaz.
Ruvi disa got:
—Əz ruvi mə, felbaz,
Вые təmə, pocka шбп drezə mina saz,
Əz dbgən-ып sərfbnjaz-
Gyr gotə dəve:
-В ы а, Sbrja təjə!

Ty bezə< cbka tə cbkbrjə?
Dəve got:
— Əz dəvənga bələDgaz,
Bəlki хыаү bə mala ruvi u gyre хег nəxwəz»
Əz гапып, hune твп bbxyn,
Wərmı strik kətijə bər drane nibn.
Bəlki hun ze dərxbn,
Paşe əze xwə zbnerda bavezbm*
Bııvi u gyr həvra nbge xwə кы ы т bər drane dəve, 
Nbşkeva dəve drane xwə leda həv.
Dəve got:
—Ruvijo, bb fəno, fblıjazo,
Ty fəqiro, bələngazo.
Dəve ruvi u gyr həvra aviibiı,
Təjr nbşkeva wan hatbiı,
Pbrtije ruvi zb zbuer nədbhatbn
Səre gyr hbşkə, drane wan te da dərnədbkətbn»

Got: Qadbre Səmənd şagbrte texnikuma pedagogjje ja ba 
zare Jerevane.



ЗЫЈК tOM’I
Wəxtəke ölije torci mĞsi dagart.
Roke mösik gBrt, kar-nəkar nakar bu tor dərxssta; gran bu. 

Içar kyre xwəra■ got, go:
—Lawo, tv wərə tore bagarə, əze һәгып mal, balta- binanı,, 

fcinam, bem 1ехып> bakyzara, , kaşkanı, də-rxam.
Əw lexa'st cu.
Kyre wi gBrt. Kyre wi da haşe xwə, go:
—ÇanBm, go. əze cawa gyne vi bakam stuje xwə.
Kyre wi bərda, bave wi za mal hat, lenaheri kyre wija 

mbsi bərdajə; bersa wi rabu, silək 1в kyre xwə xbsİ
Kyre wi xəjdi, hatə mal. go:
—Daje, idi каге твп bakə, cənd nana badə твп, əze tər- 

kəsəlati dnne bı.vnm. һәгвт: əz çəm bave xwə пааәквп-вт.
Cu- Tərkəsəli dane bu- Roke, dyda, sasja cu. Cu, rastı'xor- 

təki hat. Əvi xorti səlam daje, go:
—Tye kvda həri, xorte qənç?
—Əwi zb wira go-'
—Le tye kyda həri?
Hərdya zb həvra got, go: „Əm hərdy «si tərkəsəli dkueban 

Wedəre bun bre həv, zb həvra gotan: „Əme һәгвп şəhər, lıəvale 
xer u şərre ban“.

Əvana lexBstbn, cun. Cun şəhərəki тәгвп. Əvana'hərdy ba
ra cun kucəke xwəra səkənin, le nı.herin dy xoçə we xəbər da
dan. Iza əvana xoça parsin, go:

— Gəlo, xəvat qə şəhərda hənə?
Xoçə go:-—'Wəlləh, məri man lazamə, go, bara jək be bər 

dəste man.
Əwi ky bu, məsi bu, ııave wi Ahməd bu, Ahməde tə cu 

bər dəste xoçə, araşveraş ysa квг, ky idi za caps dərxast. Iza bu 
həvale xoçə. Car—penç sala xvedəre bu həvale xoçə: zəf qalan- 
bu. Iza cu xazginije qiza padaşe, bre wi dane zi qə kapekək 
xwəra qazanç пәкы: bu patsan, xwəra kət nava şəhər. Ahməd' 
zi qiza padşe xwəra xwəst, ani hat: malak qalan kar. Əvi rabu, 
cu gazi bre xwə kar, go:—Bara» nə əm hatanə q-azançe, ka qa- 
zança tə?
- ■ Əva bre xwə ani hat, bar hamame, hamanıiş kar, dəstə 

knnçe baş lekar, go:



— Свга, go, xvərə, əm dəren, һәгвп mala xwə.
Ə vana rabun, dərkətBn batan bər wi çije rasti həv hata- 

•nə. bun һые həv, wedəre səkanin, go:
—Выа. av ərə əm гв həv çahe bin, ty hərə gyııde xwə, əz 

•zi Ave həram gynde xwə-
Əvana rabun male xwə təmam parvəkaran, karan dv çija, 

■zanak ma orta wanda.
Ahməd go: -W ərə, əme zane zi bakan dy qəta: nivi швп,

nivi tə.
Iea əwi һвге «uk got, go:
— Ahməd, zan, zana təjə, zan zı, təra.
Əwi zi go: — Na-
We dəre da şur, xwə drezi zanake kar: dy mära nava gy- 

1 ije zanakeda banzda- Əvi lexast, hərdy mər kyştan, iza barera 
halda go:

— Выа, xwə man zaııak nədakyşt, man səva van məra ysa 
dakar- Go:—Выа zaııi əz kimə, ty man nas daki? Əz, əw mäsi 
mə, bave tə əz gartam əwam, tə əz bərdam- Iza, əz batam pe- 
şija tə, əva mala, man gaşk təra ani, go, para man zi za təra, go, 
zbnak zi təra, də xatare tə. Bu mbsi u kətə ave-

Əvi braji hur mure xwə u zanaka xwə halani, hatə mala xwə. 
Alala wi bu şaji: dy şəva dəfe xhstBiı, dÖAvat квгви.

Əw cun mraze xwə şabun, hun zi һәгвп mraze xwə şaban-
—Ty zi həri mraze xwə şabi.
'K,yta bu, cu- *

<Got: Basoje Вәк,ы.

XƏWNA QAZI

Çar hatə çara,
Xəbər hatə zara,
Rəhmə 1в de u bave 
Hadbr u gvhdera,
—Je tə zi.

Rozəke zana padaşe, zana wəzir, гвпа qazi dacanə səjran- 
ge, zb səjrange vədBgərin, forma kare xəzala ç&t-çöt daməşan.

<120



ив vəgərrandane naşkeva pənzaharək ditan, hərseka həvrä dadaje„ 
.vəki pənzahare haldan. Zana padaşe go:

—Na, nə manra. nə təra, nə wera, kizane mə əçebəkə zor 
səre mere xwə kar, wera.

Hərseka zi əw soze we bəgəm кы.
Zana padaşe pənzahar halda bal xwə, go:
—Bəve sarja manə. əze 6çebe binam səre mere xwə.
Evare zana padaşe gotə xylame xwə, go:
—Hərə nava meşə, ban dara balanda xwə batəlinə.
Sabe zu zana padaşe gotə mere xwə:
— Wərə, əm iro həran səjrange.
Cun ban we dara xylam xwə teda vəşarti. Ban dareda runaş- 

tan, xatune naşkeva go:
—Pə, əv dar caqa balandə, gəlo ke dakarə halkaşə sər sə

re ve dare.
Padaşe go:—Cijə, əva cijə, əz zi dakaram halkaşam sər sə

re ve dare.
Xatune got:—Həjran, əçeba nəkə, ty kərıge dakari?
Padaşa qyrrə bu; rabu sər səre dare.
Xatune ban dareda gazi xylam kar; əwe xylam Һәпәк həv 

karan, padnşe zore dit, gotə xatune:
—Ha, haj pe hate, ty paşi man taşte ysa dnki? Hat wəki 

babəçə, sər dare pəja bu, həta əw рәја bıı, xylam cu xwə vəşart.
Padaşa hat: sər xatuneda hers bu. karka lexə*
Xatune go:—6vde xwəde, man taşte ysa nəkarjə, ty cara 

manra ysa dabezi. Xəjdi.
Çara dyda xatun rabu, sər dare. Xatune ənqəsta 1б padaşe- 

karə qurin, go:
—Ha. ha. ty paşi man, çarija manra şaxyle xarab daki?
Padaşa go: —Na wəllə, əvda xwəde, çarja ca?
Xatun sər dare pəja bu, le naherri çari tynə, mere xwə ка  ̂

rə drəw, got:
—Merak, wəki ysanə, əv dar ja seranə.
Merak zi got:—Rastə, nə tƏ'xylam ditijə, nə man çari-

ditjə.
Xatun te çahabe dadə zana xvəzir wəki „man əv əçeb ani 

səre mere xwə“.
Zana wəzir zi go: „Sabe zi snrja manə“.
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Zbita wəzir şb mala xwə tota inala çinarəki hrd ləqəpı к и , 
wəki cujin lıatbn teda hərə. Zana wəzir gotə xylame xwqji hbz.- 
<kbri, go:

—Bezə wəzir, һыа tə bbzəwçinə, qiza mşla tyanıe tqfa ljı>£-
wəzə.

Zbna wəzir u xylam haz gblije bəv lıəbun-
Rozəke xylam gotə wəzir:
—Isal cənd salə, əz bər dəste tə dbxəbbtem, gərə ısal ty 

mbu bbzəwçini, qiza ve male mbiıra bbxazi.
Wəzir go:—Bak, əze tə bbzəwçinbin.
Xylam gotə zbna wəzir.:
—Mbiı gblije tə qədand.
Evare wəzir, wəkile əjan, sinote padbşe ttnıam сдпә xşz- 

ginije-
Zana wəzir btn ərdeva cu we male.
Gotbn:—Ka buk kizanə? k r a  be, ave bbdə mə.
Zbna wəzir av ani.
Wəzir le nbherri, əva zbna wijə, ma əçevmaji, gotə çbmaäte:
—Izbna mbn bbdbn, əze һәгып mal ttuna xwə binnm.
Gbşka go:—Əva təv Uunə, tye «ы a həri?
Go: -Да, əz ппкагып ttuna başqə bbkbşinbm.
Əwi ysa dbgo, znna wi zi dənge wi dbbbbist- Əw dərkət 

kərə. Zbna wi zi bbn ərdeva cu mala xwə bəri mere xwə gbhiş- 
tə mal, ruıibşt.' ktnç drut. Mere we le nbherri, zbna wi va. Zbna 
wi go: •

—Ha, ty lıati сб?
Wəzir go:—Qə, əz haternə ttune bbvbm u ysa çarəkə db- 

де cu.
Runbştbn.
Go:—Də buke binbn, gystila nişauije tekbnə tblije.
Buk bat, wəzir le nblıerri; zbna wi kjmçe гыга wi, rənge 

.zbna wi, eəve zbna wi. Disa bawər пәкы, go:
—Mbu gystila nişanjə zerr nə anijə, izbne bbdbn, əz hərbm 

binbm.
Əw dərkətə dərva; znna wi zi bnn brdeva cu. Cu, le nb

herri, zbna wi we runbştijə malda> Zbna wi go*
—Wəzir, xwəde xerkə, ty сыа dbci, teji?
Go:—Qə, qize, твп gystil bir кы  bu.
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ZbUbke go:—Na, əv nə işe gystilejə-
Wəzir get:- i'b zb tə vəşerbm, сб xwəde, buk həma nola təjə: 

bəzbna təjə. -ebve we, eəve tənə:
Zbiibke got:—Merbk, bərke ty bawər naki. əze carşəvəkə 

sbpi xwə wərkbm, bem bər peləkane bbsəkbnbm, mmı bbnerrə,. 
həta ty dbci mala wan<

Zbnbke cu carşəvəkə sbpi xwə wər кы, hat sər peləkane 
səkbni. Wəzir paşva nbherri bərzer dakət, Zbiibke zi carşəv avi* 
tə sər darəki» cu otaxa bbn ərdeva: disa cu we male- Wəzir bə- 
ta cu bər dəri zi carşəv dbdit, dbgot: „Zbna, mtn we səkənijə". 
Cu hypdyrr, buk anin, nişan кыпп, təva „bbmbarəki* daje. Wə
zir zb alije xylam bave qizbkerra nəbbk bbrrin, „həlalija xwəde 
qizbk danə xylam“.

Wəzir zbvbrri cu mala xwə, nbherri zbna wi tynə- Bərdy 
tapa hatə nav-eəve xwə: „wə wəjle, le əw zbna mbn bu.“

Sbbətbi*e cu diwane, wəki zbna xwə xylem bbstinə. Diwa- 
ne zi ?bu ze stənd, da xylam, go: „Tə xwə-xwə dəste xwə dajə 
mer*-

Zbna wəzir çahab da zbiıa qazi, go: „Mbn əv əçeb ani səre 
mere xwə“-

Zbna qazi go: „Sbrja тапә“.
Evare qazi hatə mala xwə: zbna wi av gərm кы, av lbqa

zi кы.
Qazi go:—Qize, maııra sərdəwe cekə.
Qazi dbkəvə nav çije xwə. Zbna wi agbr dadbdə, sərdəwe 

zera cedbkə, dbve: „Qazi, raze həta dbkələ.“ Qazi radbze. Zbiıa 
wi morije xəwe кыә gyhda, əwe u çarija rııje wi куггкывп, çije 
wi nav həvra кыап bbrbn, daninə həjate.

Wəxtəke qazi hbşjar bu, le nbherri we dərvanə: „Əva ki 
dərə, go, nə əz, heza razaji bum, əv əz куга hatbmə Vbra“.Dəst 
da ru e xwə; rııje wi iynə, go: „Wəlləh, wəki ysanə, əz nə qa
zimə, go, də bbsə, əz һәгпт dərixbm, cbka we dəri mun vəkbn“. 
C a dəri xbst.

Zbna wi go :—Əw kijə?
Go:—Əz qazimə.
Zbnbke go: —K,qpəke həranı diııbuji, qazi va hyndyrrda ra- 

zajə» ty cuma qazıji?
Çarəkə dbne bər dəri vəgərja. Cu gyrzə giha lode ani, go:



Mı.ıı lıərgav giha lo<Јe daııi» zbiıa ш би  dəri шыг vədakar, lıərge 
izar «si dəri inan уәкы, həmin əz qazimə» xer, dəri уәпәкы, ba- 
zan bə» əz nə qazimə". Cu gyrzə giha lode ani, da paşta xwə, 
cu dəri xast:

—Qize, dəri vəkə, ш һ п  giha ani.
Zanbke go: — Əw kijə?
Go: — Əz qazimə'
2biıa wi got: —-Кррәке Һәгаш, ty cama qaziji. Zanake кыә 

gazi: „Qazi, qazi» rabə, giha baran11. Qazi giha avit u rəyi, got: 
.Wəlləh xwəde zanə, əz nə qazimə, loma zi dəri mı>n vənəkar14.

Qazi səre xwə hblda tərkəsərati dbpe bu. Cu çiki dem, 
demstan, qum, qumstan, heza səre qazi kət xaxe gran. Qazi cu 
ha gynda, ha şəhəi’a, həta cənd sal əbura xwə кы  be xaji, be 
xydan, be kəs, be weras, za xylamtije, rençbərije se sal təmam 
bu. Ruje wi drez bu Rozəke wətan kətə bire» fakari wəki hərrə 
bər bb şəhəre xwə. Cu zb şəhər dərkət, le nbherri» rewik we 
dəvə peşije dbcə, qazi gbhişte, gote:

— Ooır bə, bura!
Rewi gote: —Oqra xere bə, həvale oqre bi.
Hərdy re kətbn cun bər bb məskəne qazi.
Рыт, hbndbk cıın, neziki bazare qazi bun u dəqali nava 

şəhər bun.
Qazi gotə həvale xwə:—Ty hərə xana, dəve xaneda gbredə, 

le əze һәгып nav şəhər, nase man hənə:
Qazi qəs'a mala xwə kar,* got: „Əze həi'bm, cbka we dəri 

mbiı vəkan, hərki dəri ты! уәкывп, bbzanbə əz qazimə, le hər
bi dəri man уәпәкы, bbzan bə, əz nəqazimə“. Cu həwşa xwə, 
nəwerbu dəri xnsta həwşeda runaşt, dyşyrmiş bu, həma bb we 
xəmeda raza.

Wəxtəke çarija zana wi dər kətə lıəwşe, le nbherri rəşək 
həwşeda dbxyenə, cu gotə zana qazi u çarjava dərkətan cun. Le 
ribherrin, əva qazijə- Zana wi gələki şabu. Morija xəwe karanə 
gyhe qazi, nav həvra karan, aninə otaxe. Av gərm karan, xəweda 
av qazi karan- Qazi karan nava orcqan-doşəke qııştuki, disa nona 
bəre» sərbadəw da sər agar, kəland, wəki wa hər se sale dərbaz- 
buji qazi tekə xəwn. Morija xəwe gyhe qazi dərxast, dəj qazi 
kar- Qazi -eəve xwə vəkar, ma şaş, got: „Nə əz heza həwşeda 
bum, kyrra hatam vara“ ?
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Zhna wi got:—Ty din buji, nə ty heza hati,tə av xwə кы, 
tə go: ,Мыа sərdəwe cekə, ty razaji, man təra секыјә.

Qazi g o : —Əva se salə, əz cumə xəribije, həvale ш бп> dəva 
wi, əw manra hateiı» kanenə?

Znna wi le кыә dbrəw» got:
—Xəwn tə ditijə, həj malxnrav. se sale сб, cnjina сб, tə 

xəwn ditijə»
Qazi zi bawər кы, wəki „Мбп xəwn ditijə".
Snbe qazi cıı diwanxane, t,əv şabun dərəqa hatbna qazi» Qa

zi paşe pe həsija, wəki znna wi dəlk səri кыјә.
Znna qazi əv dəlk səre mere x w ə  кы u çahab da zsna wə- 

zir, „Pənzahare we b n g izə  ш бп“ .

Pənzahar gnhiştə zsna qazi» cnmki dəlke znna qazi zn ja 
wan zedətnr bu.

Got Isoje Xydo, 19 sali, dərsdare gynde Çərçərise, h> sər 
nəhja Aqbarane.

KƏCƏLOK

Çarəke çarada, rəmal de u bave hadnr gyhdera»
Padşak həbu> kəcəloke wi həbu.
K,əcəlok xəwn dit, ssve hat zera gnli kar, go:
—Padnşaji saq bə, go, man işəv xəwnək ditjə.
Padşa zera go :—Bezə xəwna xwə.
K,əcəlok go :— Kuçtke mina tə сбпә bezsin, свтак nə got 

xer bə.
Padşa bərdaje: K,əcəlok rəvi cu. Xylame xwəra go:
—Kyro> Һәгбп, wi kəcəloki bsgr,rnn, bnknn zindane.
Kəcəlok gbrtsn» avitsn zindane. K,əcəloke tə İcaqokə wi hə

bu, zindana wi darin bu. Pe caqija xwə dare zindane kola u cu. 
Waxtəke cu dərkət kock sər a qiza padşe*

Qiza padşe zera got, go:
— K ^əcəlokı ə v  сб j ə k  b u , t ə  s ə r e  шбп к ы ?
Go:—Bave msu, men u tə bshəsə; bave твпе шбп z i bn- 

kyzə, tə zi bnkyzə.'
K,əcəloke tə wedəre bər gərija» кәсвке paşxana xwə dnda- 

je, xwəra gбИ dnknrBn»
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Padşaje го avaje, taştək şand sər wi padşaji, go:
— Taştəki ты1 həjə, tə ky te dərxast, əze qiza xwə badam 

kyre tə» tə ky te dərnəxBst, ty qiza xwə badə куге man.
Əwi taşte xwə şand» da dəste dy mərija» şand əwi gadşaji.
Tnşte wi dy ker bun, gotbu: „bwa te dər*ə> свка kizan 

oste секвгјә, kizan şagart секвгјә?
Kar—nəkar əyi padşaji te dərnəxast. Te dərnəxBst-
Qiza padşa xwə evare rəş u şin квг, evare lıat diwauaxwə.
Kəcəlok go: —Xanam, go, əz qyrbana tə mə, tə свта xwə 

rəş квгјә?
Go:—Kəcəloke hərəm, dərde man, nə bəsi твпә» kyla tə 

sər bara sərə.
Kəcəlok zari bu 1в bər» go:
—Хапвт, badə xatare xwəde» свка св tə qəwmijə?
Хапвте zera got, go:
—Kəcəlok, go» ıjadşje roave, go dy ker şandanə çəm bave 

твп: „Kizan секывпа ostajə, kizan je şagartə11. Kəsi te dərnə- 
xbst, we твп zi badan kyre əwi yadşaji.

Kəcəlok got, go:
—Ty qə şaişa məkBşinə, go» əz гапып.
Хапвте go:—Də bezə, wəki ty zaui?
Kəcəlok go:—Əz пауегвт.
Хапвте zera g o t— Свгаа ty gavezi? Go:—Nə əz tə xaj na-

квт.
Kəcəlok go;—Əz navezam, go, əz hyndyre zindaneda darna- 

гвт, go, ty bBhelə, xwəra əz bem banpia tə razem-
—E, go, kəcəlok, һагвг bezə, əze təv tə razeın ida.
Go:—Хапвт, gBİije ysa məkə, go, əz tBşte ysa паквт.
Хапвте go:—Də bezə» ty u xwəde xwə, go, wərə banpia 

твп raze»
Kəcəlok go: —Хапвте, go, hərə bave xwəra bezə, bəra sitBİ 

av bskəlinə, go, av sər həvra cu, go, bəra hərdy kera bavəze, 
go, ja oste звувкә, we sər kəvə, ja şagart garanə, we bani kəvə.

Хапвт SBve şəbəqe rabu, xwə ləzan'd, xwə sol u məstara 
nəgihand» cu, go:

—Bavo, go, işəv твп taştək bahistjə, go, binə, wərə, egBr 
dadə, dy sital av badə sər, kera baveze, ja oste savakə, we sər 
kəvə.
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We səkäte əmar kar, saz кы, ker avitane, kəlija, kera oste 
sər kət: sayak bu, kera şagart kətə bani.

Nakyle kera şagart şkenand, da dəste dy mərja şand, go: 
—Bəra kare bııka твп zi bakə.

Baran, cun dane, əwi padşaji za wan mərjara got, go: —Taş 
təki man dan zi həjə, te dərxast, dərxast, te dərnəxast, kəmin 
bara kare xwə bakə.

Əw tBşte wija kəsanəki qyl bu, şand hat, go: „Əyi kəsani, 
tele dərzije tera dərbaz kə, kərdy səre wi garedə“«

Anin, hatan, kəsi nakarbu tel tera dərbaz bakə, kəsan qyl 
bu, kəzar xaraji kəlbu kəsmi, kar, пәкыБп, nakarbun tel tera 
dərbazkarana.

Qiza padşe dısa xwə evare rəş u şin кы. Kəcəlok le na- 
keri, qiza padşe disa xwə rəş u şinkarjə, disa kat, Kəcəlok got: 
—Xanam, əz qyrbana təmə, tə сыпа xwə ha rəş u şinkaıjə?

Go:—Kəcəloke kəranıo, go, tə xerə nakä-
Kəcəlok bər gərija, хапыпе zera got. Kəcəlok go:—Içarzi?
Go:--içar kəsanəki kəzar çi xaraji kətje, şandijə: „bəra tel 

tera dərbazkə, kərdy səre wi həvra garedə“. Kəsi ПБкаг bu ba- 
кыа.

Kəcəlok go:—Хапып, сб kəjə, go, əw jək çəm man lap ra- 
kətə. -

— E, go, də bezə.
Go:—Əz ııavezam.
Go:—Kəcəlok, сыа navezi?
Go: —Səre man ərde dacə sər pola.
Go:--Le, ə cawa bakam?
Go:—Hərge tə kaşt, əz səre xwə dajnam banpia tə, go, əze 

bezam. *er ky tə nəhaşt, go, əz zi navezam.
Go:—Kəcəlok, bazar, wərə təv man raze idi?
Go:—Na xanam go, kaşa za man*
Xauame go: —Də bərəvə Kəcəlok, əze babelam, go də bezə 

Kəcəlok
Go:—Zaııi, go, save bərə bava xwəra bezə, go, bəra hərdy 

səre tel hangnv bakə, bara bavə kərə bər kolmaşka murija, go, 
muria bara 1;әу rakə, murije hangay tekanə dəve xwə, we baban 
qyla həsanra dərbaz bakan, bara mərik la bər basəkanə, murija 
kəma ky dərxast, bara səre t*>l bagaran, kəva garedan, binan ben.
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Qiza padşe, savə le ron bu,'xwə sol u məstara nəgihand, 
bave xwəra got, go:

: —Bavo, işəv mtn, işəki wa bahistijə, go, binə hərdy səre 
tel hangav bakə, badə bər qvla murija. Murije we səre tel teka- 
nə dəv e xwə, qylera dərbaz kan.

We səbət padşa rabu, § т м  kar, baran cun, bər qyla murja 
danin: murja tel tera dərbaz кы, hərdy səre tel garedan, anin- 

Da dəste dy mərija şand, baran cun, dan padaşe roava. Əwi 
padşaji go:—Həran padaşara be^an, wan mərijara got, go, taştə- 
ki man dane zi həjə, dy həspan. Hərdy həsp sapdan, hat, go: 
„bəra le banerə kizan bərgirə, ki*an kthelə“ ?

Ani hat, padaşa le hat təmaşe, çamaəta padaşeva, le naheri 
hərdy zi tone wan jək, forma wan jək. Kar-nəkaran, kəsi te dər- 
nəxast*

Evare disa qiza padaşe xwə rəş u şin кы, hatə diwana
xwə.

K,əcəlok go;—Xanam, xwəde man qyrbana təkə, ca tə qəw-
mijə?

Go;—K,əcəlok, içar ve çare dy həsp şandijə, kəsi te dərnə-
xast*

G o:—Xanam, əw lap rəhətə.
Xaname go: Də bezə.
Go:—Əre le, əz davezam?
Xaname go:—Cara ty navezi?
Go:—Səre mtn sər banpia*təbə, keləke man sər təxta dacə» 
Go:—Le cawa, K,əcəlok, tye bej, təv man razeji?
K,əcəlok go:—Na, xanam, go, galije ysa məkə, haşa za tə 
Xaname di boşə, xaname go:
—Də bəravə, də bezə, go»
K,əcəlok zera got, go:—Xanam bave xwəra bezə, bara save 

xame dəva bara agar bərde, dy sjara la hərdy həspa sjar kə, bə
ra teda badanə məjdana, kthele dəre, bərgire haminə»

Wedəre sjarbun, azotan, knhel dərkət, bərgir ma. Dela bər
gire bərda zekaran, da dəste dy mərija şand- əwan mərija bar 
daje.

Əwi padşaji go:—Taştəki man dan zi həjə, te dərxast, əze 
içar qiza xwə badam kyre wi.
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Əwana dy dəvə dane: lıərdy dəvə anin hatbn çəm gadbşe: 
5adşa u çbmaəta xwə le top bun, go:

— Cı> təvajə?
G o:—Əva lıərdy dəvana, cbka fe,iaan maks», kiaan kydbkə.
Кы -пәкы kəsi te dərnəxbst. Rvare, disa qiza padbşe xwə 

rəş u şiu кы.
Kəcəlok go:—Хапып, go, səre твп qyrbana təvə, go, içar

сб bu
Go: —K,əcəloke Һәгат, go, tə zb mbn хегә nbha.
Go:—Хапып, bbdə xatbre xwəde zb твпга bezə, свка əv

cijə?
Хапвте zera got, go:
—K,əcəlok. içar zi, go, dy dəvə şandbnə, „cbka Увап dəvə- 

ə, kizan kydbkə".
Go:—Xaıibm, go, əva lap rəhətə.
Go: Də bezə.
Go: —Əz navezbm.
— Сыпа, хапыпе zera got, ty navezi?
G ı.:—Le, go, əz sərma dbşəwbtı.m, go, go, Ibhefək xwə 

bbdə тви, oZ bavem sər xwə.
Хапыпе di boşə:—Də, go, bəravə*
Go —Хапып, go, K,əcəlok go, Sbve bave xwəra bezə, bərä 

sbve dy mərbv le sjar bbiı, hər jək hərə aliki, go, bəra Sbve təv 
pəjavbn, wedəre dəvəje bbmqinə, kydbke tekəvə bbni bbmezə, 
go, bəra dela we zekə, bbşinə hərə.

Sbvətbre padbşa we səhəte £ты  кы, dy məri le sjarkbrbn, 
cuıı, vəgərijan hatbn: dəvə mbqija, kydbk zi kətə bbni*

Dela јәке гекы, şand cu, go:—Bəra buka твп kare we 
bbkə, əze bem Ыпып.

Badbşa rabu gazi qiza xwə кы, go:
—Lawo, əva gbli ke zb təra кывп?
Go:—Bavo, K,əcəloke tə həbu, твп ferəja tə paşxana xwə 

dbdaje, əwi zb твпга gbli dbkbr.
Go:—Də gazi Kəcəlok квп.
Kəcəlok da dəste dy mərija, go:
—Kyro, K,əcəlok bbvbn həmame, həmamiş bbkbn, go, dəst 

kbnçe wəzirije binbn lekbn.
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Куге wi paduşaji tynəbu, şand buka xwə ani bat, K,əcəlok- 
ra pəja kur, qiza xwə zi da K,əcəlok. Hərdy qiz kətun ban mule 
K^əcəlok.

Paduşara go:— Paduşa, zani mun işəv xəwnək ditjə-
Paduşa go— Xer bə-
Go:—Mbii dit, го 1в sər vi mule mun hnlat, sar vi mule твп 

zi cu ava.
Paduşe zera go:—Əw xəwna tə qiza твп, qiza paduşe dunə: 

əz paduşe rohBİatBm, əw paduşe roavajə. Xəwna tə zi, go, əw 
dər bu.

Paduşa şand, dəf ani hat, se roza 1в dəfe xnst, əw cun тв- 
raze xwə şabun, hun zi mraze xwə şabun,

—Ty zi mraze xwə şabə.
K,yta bu ida*
Got.: Basoje Вәкы.

НБКЈАТА BLZLNE

Xaje bnzbne nave wi Həso bu. Həso һвгвпа xwə bur cu 
şəhər, go: „Əze bufroşum: гвпа xwəra budum k,unçÄ. Bur cu şə
hər. Cu bər dükana şorbəci, şorbəcira got:

—Əz ve buzuna xwə dudum zukə şorbə.
Şorbəci şorbə daje. e
Əwi zi şorba xwə xar, rabu, buzuna xwə hulda u derira 

dərkət.
* Şorbəci zera go: —Məso, nə mun buzun zu tə knrri?

Əwi zi go: —Cawa, məruv buzunəke dudə zukə şorbə? 
Şorbəci dit boşə, buzun daje, leda cu.
Içar buzuna xwə bur bər dəre həwləci, go:
— Əz ve buzuna xwə dudum zukə həwlə.
Həwləci həwlə daje.
Əwi həwla xwə xar, rabu buzuna xwə azot derira dərkət. 
Həwləci zera got:—Nə mun buzun zu tə kurri?
Əwi zi got:—Məruv buzunəke dudə zukə həwlə?
Həwləci di boşə, buzuna wi daje, cu.
Həso izar cu bər dəre kələparcəci, go:
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- ö z  ve bbzbna xwə dbdbm kələparca.
Bbzbn əwi fbrot kələparcə. K,ələparce xwə xar, rabu bbzbna 

xwə azot u dərkət.
K,ələparcəci zera go:—N,ə man bbzbn zb tə karri ?
Əwi zi go:—Mərav bbzane dbdə zbkə kələparcə?
K,ələparcəci bbzbna w i nədaje: əav u  kələparcəci rabunəhəv, 

hsvxastbu. Qəlq wan topbu, xəlqe go=
—Cb təvajə?
Həso go: —Hanə kələparcə dajə man, bazna ты) zəft кыјә.
Bazana wi, əwi wedəre gbrtə daje-
Evar lb baçerda kət sər Hə.so: çije Həso tynəbu* Həso gə- 

hki nava bəçeı- gərija, cu bər dəre zanəke, zanbke bu bəla; za- 
nbke di boşə, çi daje-

Cu bunatara otaxa zbubke xwəra runuşt. Şəv nivi bu, le 
nblıerri kb mərija lb deri xbst: əw məi’i jare zanake bu. Hat çəm 
гытке, zbnbkera go:

—Wəki mere tə be, tye msn texi ky?
ZbUbke go:—Wəki mere тыг be, əze tə texbm işkave.
Gali db dəve wanda. mere zsnbke deri xbst. Zanak rabu, 

jare xwə kar işkave, cu dəri lb mere xwə vəkbr Mere xwəra 
go:—Ty сыа dərəngi buji, man bira tə кы  bu?

Həso zi gyhe wi lb sər wan bu, Həso zanbu, zanake jare 
xwə кыјә işkave. Həso rabu bazana xwə гакы, he şəv zi nive 
şəvejə, go: —Jək, jəb, əze bbzbna xwə rakbm şəvine.

Мегвк zbna xwəra go:
—Əv cb təvajə, əv св dəngə?
Zbna xvi zera go:
—K^əsibəki bələngaz iro man bu bəla, go, man çi кыјә.
Merbk zera go: —Həjran basəkanə, kəta save, sbve bazana 

xwə bbvə.
Həso zera go:—Ty wəkile man nini, save navam, go, nbha 

davam.
Xaje male zera go:—Kyre kəre, ty са daki?
Go:—Kyre kəre zi, kəle bave tə zi...
Wedəre rabunə həv.
Həso zera uo:—Lawo, nə jare zbna tə işkave danə- Həso 

cu dəre işkave vəkbr, jare zbna wi ze dərkət.
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Əw mere zanakeva rabunə həvdy: əwana xwəra la həv xast, 
Həsoje tə hur-mure zanake u male halda, derira dərkət, hətawa- 
na za həv qətjaıı, Məso bar, xwəra xalaskar, da səre ге u eu 
mala xwə.

läəso reva dyşarmiş bu» şabu dale xwəda, .qot: „Мбп him 
bazana xwə bar baçare, mwı bazana xwə zi ani, man ktnç zi «a- 
na xwəra ani“* Bərbanga sabe hat mala xwə, hat, dale xwəda 
dyşarmiş bu, go: „caka əz həram sər kyləke, caka jare zanaman 
zi tynə“ ?

Cu xwəra sər kyləke runast, gyhe xwə da sər, le nnherri 
jare zana wi, we la paşala znııa wida. Jare zana wi zankera got, 
go: „Wəki mere tə be naha, tye man kyki“?

Gyhe Məso la sər bu. Zanake zera got, go: „Əze tə texım 
k,upe karase məji hana“.

Həso bahist, idi hat bər deri, deri xast-
Zanake rabıt jare xwə karə kup, dəri sər gareda, paşe lıat 

dəri la mere xwə vəkar.
Mere we hat mal, go mere xwəra.
—Porre man kyrr bə, ty cama ysa dərəngi buji?
Həso zera got, go :— Zanak, ançax, əz hatam* Həso zera 

gol—Man ham bazan ani, ham zi man kanç təra anin.
Zana wi gələki şabu, Həso zi gələki şabu, go: „Мад ham 

kanç təra aninə, ham zi bazana xwə şunda ani“. Məso zera got, 
go:

—Əv kupe hana cijə ted»?
Zana wi zera got, go:
— Mata ty cııji, runə, go, man lıaldajə.
Həso zera go: —Zanak, go, run bazarda rand baha dakə, go, 

ty gyrra man baki save əze kup haldam həram runva xərçkam.
Zanake qajıl nəbu.
G o:—Əz rune xwə nadnm.
Əvi> savə la wan ron bu, zana xwə kyia. zor kup halda, 

bəre xwə da bazer. Cu rasti avəke hat; kupe xwə d.ani, xwəra 
bər runnşt. Həso dyşarmiş bu, gələki, go: „əz bakyzam, əz ca- 
wa bakam vija“? Məso le naherri, dəngək te, le nnherri dy zan 
we sər ave hrije daşon, le naherri jarək we wan zanara dalizə 
xwəra. Həso le danerə, go: „əz rasti äçeva teın“. Həso, gyhe wi
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1в sər bu. Əvi jari wan zanakara go: „wəki mere wə ben, hune 
шы1 tekan ky? .

Go: — Be, əme tə tekan nava hrije,
Le nbheri sjar zela hat. Əwan zana əw xort karan nava 

hrije vəşartan. Sjar hat, pə.ja bu. Sjar dina xwə daje məriki we 
hesuja zana, zana danerə* Əwi sjari le кыә gazi go :

— Kyre kəre, go, ty şərm naki kylfəti tdzi da aveda, ty zi 
zorda le danerri.

Məso zi got:—Kyre kəre zi, kyre sa zi.
Go, ty zani, əze da kupe təxam, kupe tə başkenam.
Həso zi sjarra,got: —Wəki ty 1б kupxi, go, əz zi we 1б hri

je xam*
МегБк xwə drezi kup kar, əwi zi xwə drezi hrije кы\ Əwi 

1б harije xast, əwi zi kup xast: kup şkəst, əwi 1б we dəre xwəra 
banz da cu, Дәво zi darək 1б hrije xbst, əw zi zb nav hrije ra- 
bu rəyi-

Əw xort jare zana xvi sjari bıı. Həso zera go :—Mala tə xa- 
rav bə, ja man zi sərda, go, əw jare zaııa tə bu nav hrijeda, əw 
zi jare zana man bu nav kupda.

Əwi sjari go:—E, go, tə cara manra zu nəgot, man sax 
bərnədada.

Got: Basoje Вәкы.

ƏW ƏZLM, ƏZ NƏ ƏZBM

Merək rozəke davezə zana xwə, dave:
—Əze bazana mə babam bafroşbm.
Zana wı daveze:—Wəxte ky bavi bafroşi, za bona man hur 

u mur bakarri.
Dabe:—Axar zmıak, şəhəri granə, wəki əz həram, əz xwə- 

xwə, xwə nasnəkam, we cawa bə.
Zanak dabe:—Wəki ysanə, əze pinəki rəş namala təxam, 

wəki ty xwə nas baki, ynda nəvi.
Zanak pinəki rəş namale daxə u gazi jare xwə dakə* Bawe 

forme zi pinəki rəş namala jare xwə pərcin dakə, davezə jare 
xwə, dave:—Man təmə dajə mere xwə, wəki za bona man hur u
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ншг binə: kbras, həvalkbras» şalbk, derə, kanfefc, dy totbka» dy 
ko-ea» qəjtanəke zi mbnra binə, dbdbm bər aııijə xwə- Goteda: 
K,edəre rast teji» bbzane tye bbdi bər xwə tevi, əw dbha tə nas 
nakə.

Jare zbnbke zi dı.cə, dbiıerrə merbk runbştijə; bazsn u kar 
db-eerbn. Bbzbne u kare dazo, meımke zbnbke zi radbbə, dbvezə: 
„Əw əzbm, əz nə əzam, də xvəki ysaııə, zı>na mnn tənvə dajə твп, 
wəki bona we bur ıı nıur Ыпып: kbras, həvalkbras, şalbk, derə, 
kanfet, dy koea» qəjtanəke zi bbdə bər anija xxvə, cbka əw zi 
xve xvana testinə*'. U para dbdə pəj jare гытд xwə. Dbeə nava 
bazer, dnnerrə- xvəki bbznn fbrot u cib hər ce ky zbna wi hur- 
mııre təraə кы bu, əwi merbki kbrri- Əvi merbki zi nbberri, 
got: „Wəki ysanə. əw əzı>m, əz nə əzbm.“

Yəgərrıja mal, merbk got: „Əz bbnerrm, hərge cu mal» əw 
əzbm, əz пәәгып“- Merbk te mal u dbvezə: „Əw әгып, əz nə 
əzbm, də wəki ysanə, malda raza, əw әгып, əzi xəritem11.

Evare dbcə mala xwə mevan u dbvezə zbna xwə:
—Daje, işəv mevana xwəj паквп.
Zmibk dbve: Sər -eəva, sər səra, əme xwəjten. Le həma 

mala wanda dy məımve dane zi həbıın. Merbk gotə гытке:
— Xuşke, əz zəf razimə, həma bərbange zu тыг rakə, rıja 

mım durə, əze һәгыпә mala xxvə-
Bərbange гып,к merbk radbkə, dbve:
—Babə, hərrə.
Merbk radbbə, dbcə- Beva*merbk sija xxvə dbnerrə» kyməki 

dbne serijə, dbbe: „Ah, bəla ve əçeve, mbn goıə xve qiza kəre, 
mbn rakə, əwe cujə xəlq гакыјә. U paşda vədbgərrə çarəkə db
ne te mala, xwə- Dbxrezə zbnbke:—Nə mbn got, mbnrakə.tə сыпа 
xəlq гакыјә?

Zbnbk dbveze: — Malxbrav, nə mala təjə, ty dinbuji» cijə? 
Ka tezbn, tə cawa кыјә?

Got: Saroje Mbsto, dərsdare gynde Qylibəge, lb sər nəhja 
Vaqarşapate.
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KYRE SORO

Sorbk həbu, yala dbgurə» dbcə zavije. DuneFbn nane waa 
dərəng te, kyrre wi radbbə, кега bave xwə çeve dərddə, dbcə- 
male, dbve-

—Daje, əva kera bave mun, əz şandbinə, gotjə ,,bəra gaje 
məji sor şərzekə, dja xwə dbxapinə, zani, məra qəlikə tənibz ce- 
kə« hətani əm ten“.

Wəxte evare yalə vədugəmn, kyre Soro zanə wəki bave 
wi je we lexə. Palə tenə neziki gynd, kyrre Soro aliki dbiıva 
dbcə nava yarte gilıe (yarte sapj; agur bəri parta dhda, yalə ıı. 
bave wi ten male, əw zi agur bəri yarte bave xwə dbdə u dbrə- 
və dbcə.

Dbcə, reva dbCə, zuuarəki məzun, xwə dudə bər zbner, eye- 
çə wəxt dbsəkbnə, dbperə sjarək zorda te, dbve:

—Sjaro, əz həjrana təmə, te beji xwə bbdi bər кеуы, wə
ki kəvbr nəkəvə, hətani əz dəst doojina xwə dbxbm tem.

Sjar həspa xwə pəja dbvə, bəspa xwə wedəre dbbelə, te 
xwə dbdə bər кел-ы.

Kyrre Soro—€ivo radbvə» həspa merbk sjar dbbə u le db
də dbcə, idi merbk xwəra wedəre duminə-

€ivo dbcə» reva rasti cənd kərija te, kərije pez dbnerə, du- 
иегә şbvane wan kərija gbşkə kosənə, dbve:

— Gəli şuvana, dbve, wərə, əze wə kosətije dərxbin, warə- 
ərdəki kur, gələki məzun bukoRn, tekəvunə hyndyrr, əze sər wə- 
tbzə kəvur, darukbm, həjani səhətəke dyda, huıı wedəre bbminbn, 
səhətəke şunda, wəki hun dərkəvun, ru, sbmele wə gbşka zi 
we be.

Şbvana ysa sərwəxt dukə, şuvan raduvun, -eələkə rmıd, mə
zun dbkolun, kəvbra, dara tinun bər eəle, wəki kyrre Soro bave- 
zə sər wana u əw kosə gbşk dbkəvunə nav -eəle-

Də, nəh, dəh kəri pəz bunə, əw pəz gu be xwəji duminə. 
Kyrre Soro xwəlije tbzə sər kosa dbkə, kəvura ttzo sər dbkə,. 
wəki awana nukarbbn dəren. Raduvə wan kərija gsşki təv həv 
dbkə u bəre xwə dbdə mala bave xwə, kosa zi. həmin çida db- 
helə-

Bave wi gava sbve le dunei'ə, we bər dəre wi t,bzə kəri*



Kyrre wi dfave: —Bavo, əva həqe nane tə zi> həqe gaje tə 
ai» dy—se həzar pərə.

İdi ysa zi k,)ta dbbə.
Got: Çəmale Mamo, dərsdare gynde K,ələkuta lb sər nəhja 

'Xaline.

QƏSABI ÇOMƏRD

Kyre mire Ğrəba zb eləşira mala bave xwə xəjdi- Cıı dərkə- 
ta şəbərəki. Həma xwəra bbr zbna xwə, xwara bbr mbhina xwə, 
xylaməki xwə. Də» kyre mire drəba bu, şəhərda xwəra dbcu, db- 
lıat. Evare dbhat mbhina xwə dbdit, paşe dbcu ofaxa znua xwə.

Zbiıe zb wi u mbhine kymrəşi кы. Zbne zera go:
— Hətəm, (nave xvi Hətəm bu) ty zbf zb mbü hbz dbki, jau 

mbhina xwə?
Go:—Əz zbf zb tə hbz dbkbm-
Zbnbke da sonde, sond ani orte, Kyre mire ərəba dit ky 

alaç tynə, got:
— Rast, go, əz bezbm, əz zb mbhine bbzdbkbm.
Zbna wi got:—Wəki ysaqə, ty zb mbhine hbz dbki, sbve 

zin busate mbhine lekə, bbşinə məjdane, cbka həta evare fijate 
we dbvə en?

Kyre mire ərəba go:—ZbUbk, kəsi əw dər пәкыјә, ty we 
dəre dbki, əze cawa mbhine bbşinbm-

Zı.ne go-' — Qət nabə< jan*təra zbntije дакып, jan tye soze 
mbn bbki, cı,ka nikbin bb сб fiati te baha кытпе u əz bb сб fia- 
ti tem bblıa кытпе.

Sbve kyre mire ərəba xylamra got, go: —Kyro, mbhina mnn 
bnvə bazar bbkə, bbner fijate we dbvə св, nədi xəlqe, nəferoşi u 
şunda binə male.

Xylim həta evare mbhin gərand: fijate xve bu 300 kisəji- 
Evare mbhin ani təwləxaneda gbreda. Hətəm cu «äve mbhine ra- 
mıısa- :

Sbve zrnıe zera got:—Əze kərmə məjdane. K,bnçe xwə xwə 
кы, xwə xəmbland. eəve xwə ləjləgi kblda u xylam dapeşjaxwə» 
go, „Cbka fijate mbne cb bə“.

Xylam gərand həta evare. Evare tyçarək rast hat.
—Kyro, go, əw cb kylfətə ?
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—Aoja, go, əz dufroşum-
Hərke xylim go: „Buhe we 500 kisəjə“. % V
Əwi gurt 600 daje- Xylam poşman bu, go-
—Əz nadum*
Əwi kylmək nav -eəve xylim xust, go:—Tə xwə gotijə.
Xylim pərə huldan, tyçar mule zunuke gurt bur. Выә bər 

paraxode; kətə paraxode, gotə ləngərcije gəmije, go=
—Ləngəre bave, gəmia rexə- Ləngəre gəmia avite, gəmi re 

kət. Выа gəmi həı-ə rija xwə, əm bər ba kyre mire ərəba hərun-
Xylam hat çəm kyre mire ərəba, go:— Иа1 u həwale zuna 

tə bu əv, tyçarəki xwəra hulda bur- Kyre mire ärəba rabu, təmia 
mala xwə lu xylim кы, go:—Həta cul şəvi mun molət budə, ha* 
tum, hatum, nəhatum muhin zu təra, male mun cuk həjə zu təra 
muhineva-

Kyre mire brəba purs u pursjara pəj qacaxja tyçar kət. Cənd 
roza re cu, nuzapum. Wəxtəke dərkət şəhəre wi tyçari, cu. Xərih 
bu: nəbələd bu, rasti qəsabciki hat, dina xwə daje, qəsabci pe 
kətijə roe pensud put goşt be həq xera xwə dudə. Kyre mire ərə
ba, xwə da bər darəki səkuni, darə neziki qəsabxane bu. Qəsab 
gazi kur.

— Qyrba, xorto, wərə xwəra goşt buvə, pəre tə tvnə, wərə- 
xwəra buvə.

Kyre mire örəba:—A, got, əze goşt buvum kedəre, wəki ty 
xera xwə goşt dudi, mun işəv mevanti xwəjkə, əzi xəribum.

Əwi tyçari dəre dükana xwə dada. Qəsab kyre mire ərəba 
hulda burə mala xwə mevanti. Evare zera nan dani, kur—nəkur 
nan, nəxar, go:

—Ty bona cu nan naxyi?
—Guliki mun, go, alije tə kətijə? Kyre mire ərəba zerago.
—Qyrba, go, guiije xwə шидга bezə.
Go=—Hal u həwale zuna mun u bure tə ə və, mun ysa bu- 

histijə.
Qəsab gotə xylame xwə, go=
—Kyro, go, hərə bezə tyçar, bura zuna əvi mərnvi buşinə.
Xylim cu gotə tyçer.
Xyçeı* go=—Əz zuna buşinum, tynə, mun zere xwə кы'јә.
Xylam hat qəsabra got:—Nəşand, go, gotijə „mun bu zere- 

xwə кыјә“.
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Qəseb rabu şure xwə liblda, kyre mire örəba da peşije, cü
mə diwana tyçar. Qə tyçar nəda xəbərdane, lexast səre tyçar fa- 
rand.

— Qyrba, go, zaııa xwə haldə, bavə.
Wəxta go „zaııa xwə haldə bavə“, əwi zana xwə bar. ■ Gə

ləki tarsja. Kyi’e mire örəba go= „Qəsabe man zi bakyzə, zane 
xwəra bavə“. We şəve mala wida səkani həta save-

Xəwa wi nəhat tBrsana. Save rabu, izana wi da: —Qyrba, go, 
•də bərə sər rija xwə*

Kyre mire örəba cu gahiştə jera xwə. Makina xwə sjaı* bu» 
çarəkə daıı vəgərja nava el u əşira xwə. Əw bara hərə ja xwə, 
mala xwəda basəkanə, əm vəgəran çəm Qəsabi Çomərd.

Qəsabi Çomərd dəwlət dazgunı bu (kəsib bu), para квг, go:
—Hərca ela твп nas bakə, əz navda nasəkanam, һәгвт 

•çiki nə nas, kəs пвгап bə, əz kimə.
Cu gələki gərja, rasti kone kyre mira örəba hat, zana wi, 

hərdy kyre wi manə nəwələkeda* Əw cu kone kyre mire örəba 
ııan binə. Kyre mire ərəba dəstxwəda əw nas квг: „Gəli xylama» 
go, kyro, vi məravi binanə mal, nan badane. 11 Xylama itbar nəbu. 
Kyre mire ərəba cu xwə-xwə sərra səkani. Qəsabi Çomərd nan 
xar, dina xwə daje loqəki daxwə, loqəki zi stuje wi xari alijeza- 
na wi u kyre wida- — Qyrba, go davə həvale tə zi hə- 
van?

—Aoıa, go, hynzura tə rurəşi te, dy kyre man, kylfətaman, 
nəwala lıandanan. *

Kyre mire ərəba şand, kərsek zi aniu, da zana xwə, go:
—-Forma tə, kançe tə cawa, je ve zane zi ysa, forma kyre 

man cawa, je hərdy kyra zi ysa. Dəstə kançe forma kançe xwə 
Qəsabi Çomərdra zi kar. Save gazi el-əşira xwə kar, qasi mala 
xwə, mal za Qəsabi Çomərdra nav ela xwə mal fop'har. Konəki 
nola kone xwə la rəx kone xwə vəgart Qəsabi Çomərdra-

Kyre mire örəba jəki savak həbu, zöf zana Qəsabi Çomərd, 
cawa ky dja xwə, haz dakar- Şəvəke cu, da паү çije zanakeda 
raza- Qəsabi Çomərd nazanbu.

Wəxta aa diwana kyre mire örəba cu» dina xwə daje, mərik 
we nava çije zana wida razajə. Gələki hersa wi rabu, lexast gə
də kyşt.

Bu qirinia zana wi, go:—Tə cama kyre bai’e xwə kyşt?

€38



-övd a  xwəde, go, шбп ıibzan bu kyre bwe manə. Man 
tare xəribə-

Gələki pormazin. 55era go:
—Ravə, hərə, çave badə kyre mire ərəba, caka za məra 

dave сб ?
Zbiibk rabu, cu, çavda kyre mire ärəba.
Kyre mix-e ərəba go:—Qə zjan na kə, çbnjaze wi bim>n ba- 

ven nava rəvoje həspa. Əze sbve ravbm bezam, həspa kyre man 
xastjə kyştijə.

Save kyre mire ərəba rabu, cu nava bəspa, nbheri kyre we 
kətijə, шагјә, кыә qirin, go:

— Həspa kyre man kyştijə.
Kİ—bşira wi bərəv bu, kyre xvi bf.rr>n lıəq karan.
< 'ənd ro dərbaz bu, zana Qəsabi Çomərd, za Qəsabi Ço- 

mərdra go'-—övde xwəde, ty evare teji sər çije xwə ruddneji, 
ty kyre xwə şa dbbi, le kyre bbre tə tynə, kəsi şa nabə, xwə 
jək bu* əw zi tə kyşt, wəki ty ja man baki, tye kyre məji mə- 
zan bavi, bara əw zi bakyzə, dble wi rəhət bavə.

Zanake rabu kyr halda bar çəm kyre mire ərəba.
— Xuşke, tə xerə, goV
Go:—Ваге tə gotijə, mmı kyre wi kyştijə, wəki əz wi bare 

lıəvan, bara yi kyre man bakyzə, dble wi rahət bavə.
—Əre, go, xuşke ysanə. Wəxta wə kyre mbn kyşt, ty əz 

we bum, ty hərə, əze bbkvzam.
Kyre mire' ərəba gazi məriki xwə кы, go:—Falankəs, кугө 

xwə cawa xaj daki, əvi kyri zi ysa xajkə.
Cənd ro dərbaz bu, disa zaua Qəsabi Çomərd, za Qəsabi 

Çomərdra go:—Mero, kyrəki mə həjə, əm pe şa daban, wəki ty 
ja man baki, əme vi kyre xwə zi bavan, bara kyre mire brəba 
bakyzə. Əw cawa be kyr, əm zi ysa be kyr. Wəki dale mə həv- 
ra sax bavə.

Kyr halda bar cu çəm kyre mire ərəba.
—A, xuşke, go, tə xerə?
Go:—Bare tə əz şandamə, wəki „kyre wi tynə, bara əvi 

kyre man zi bakyzə, əw cawa be kyr, əz zi ysa be kyr, wəki 
xəlq zanabə, əm bare həvan.

Kyre mire ərəba go:—
—Xuşke, wəxta, wə kyre man kyşt, ty əz wedəre bum?



Xuşke go:—isa.
—Də» go» ty hərə» əze bbkyzbm.
Zbiibk ida vəgərja cu. Əwi gazi məriki majin кы, go:
—Fblankəs, əva kyra təsınili tə> ty cawa kyre xwə xwəjdb- 

ki, əvi zi ysa xwəıkə-
Əwi mərbvi gədə hblda һы cu, xwəjkbr. Çənd sənədək (zə- 

manəki,)we orte dərbaz bu, wətan kətə bira Qəsabi Gomərd. Qə- 
sabi Çomərd bu pərcə agt>r bt çane xwə kət» gotə zbna xwə,go:

—Zbnbk, wətan kətijə bira шыј» əze һәгып.
ZbUbke zera go=—Xwəde zb tə stəDdijə, wətanda tbştəki mə 

tynəbu, əw mernke hana mal dəwlət dajə mə» əme zb xwəra sə* 
nədəke dbxyn» həta xwəde cbka сб dbkə.

. Qəsabi Çomərd got=—Qət navə» əze һәгыр-
—Wəki ysanə, go. hərə izuna xwə һые xwə bbxazə, pa.şe 

hərə» cbka təra dbve cb?
Go:—Əz пасып, ty hərə» izbna mə ze bbxazə.
Zbiı, şəv rabu cu diwana kyre mire Ğrəba* Lbnge wi msz- 

dau, razaji bu db diwana xwəda.
Kyre mire ərəba rabu sər xwə.
— Ha, xuşke» go, xwəde bb xerkə, tə xerəiçar?
Go:—Hal u həwale bure tə əvə, dbve „wətan kətijə bira 

шы1, əze һәгып, bəra bbre шбп, izbna mmı bbdə, əze hərbmə 
wətan1'.

—E, go, xuşke» dbcə, xwide ooıre bbde» bbra cənd roza 
molət bbdə mbD» həta əz ttvdarəke wi dbkbm. Əw sbve rabu, 
kyre mire ərəba, gazi wan hərdy məria кы. Hərdy məria, kyre 
Qəsabi Çomərd çəm bun hər dy kyr anin, hər kyrəki qizəkə xwə 
sər nbkhakbr. Cənd ro hatbn dərbaz bun, wəde soze wi təmam 
bu» dy dəst , dəf u zyrnə ttvdarək кы, hər kyrəki Qəsabi.

Çomərd dəstə dəf-syrnə da sər, *qizəkə xwə daje, həma əw 
sjaı* şirət kbrbn, „hun, go» fblan re Һәгбп, əze fblan re bem» əm 
db fblan dəre rasti həv ben“-

Xbvdarəke mala Qəsabi Çomərd кы. Mala Qəsabi Çomərd 
bar кы, xwə-xwə sjar bu» dəstə əskər da sər xwə, rəx kət- 
Wəxtəke əw u sjare dbwəteva müqabili həv bun. Wəxta mbqa- 
bbli həv bun, Qəsabi Çomərd tbrsja.

— Выа» go» əv сб sjarbn, əv cb çərdə peşja mə?
Kyre mire ərəba go:
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—Сыпа datarsi, mətars» go, fopraxa manda çərd tynə.
Azotan, ııeziki sjara bıın, go:
—Qəsabi Çomərd!
—Bəle, go.
Go= — Ha, ty sjare han nas daki?
Go:—Ha wəlləh, əz nas пакыв.
Go:-Əw sjare han, kyre təji məzanə, go, man qiza xwə 

rnəzan daje. Əw sjare han zi, go» kyre təji -eukə, man qiza xwə 
■euk daje.

Nave wi Hətəm bu, кы Hətəmi təjr.
— E, go» Hətəmi təjr, qyrba» man ca qənçi təra karbu, tə 

әт qənçi manra kar?
Go:—Ty zani əz kimə?
Go:—Ha wəlləh» əz nazanam,
Go: — Ty kiji?
Go:—Əz əw mərimə, tə bnre xwə kyşt, zana man, da man*
Qəsabi Çomərd şur kaşand.
Go=—Wəki ysanə qənçi ja manə, go, nəja təjə. Wedərehatan- 

dəstruje һәт, ızana xwə za һәт xwəstan. Kyre mire ərəba ba 
sjare xwəva vəgərija- Qəsabi Çomərd hərdy kyre xwə, hərdybuk 
zana xwəva, azot cun, dərkətan wətane xwə. L* wətane xwə 
dəf-dəwata kyre xwə karan. Əw cıı maraze xwə şabun, ty zi ma- 
raze xwə şa bə.

Got: Мыаге Ə'rəb, 48 sali, nəxwəndi, za gynde Иәко, 1в sər 
nəhja GÇaline.

PADLŞA

Kyrəki padaşe həbu. Katfcb həbun, şəhred başqə. Wan ка- 
tabara dəwreş dagotan. Wan dəwreşara dagotan wəsalqrani* Əwi 
padaşaji kyre xxvə şand bər dəste wan dəwreşa, wəki hin bə. 
Əva kyra çəm ma, 10—15 sala, hinbu.

Dja wi kyri ты . Padaşa zanək dan xwəra ani, əw pe nə 
hasjabu. Wəxtəke ba gotana sərhatije baxce kef həbu» zana wi 
padaşaji ba zane çamaäta şəhəre xwəva ini-ini dacun baxce -kefe. 
Zaned dore dgotane-dago.

—Ty zana padaşeji» kemaja tə tynə, cara gyla anja tə qə 
vənabə. K,efa tə qə xwəş nabə?
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Əwe got:—Rastə, гвпа padsşe mə, padBşa xwə nha kal bu- 
jə, wəxte твгвпа wi nezik bujə, nə кугә—nə qizə*

Nha əz səba xwə təne паһеиып. Евпа wija bəre, wəki za- 
rok we həbuja, disa teşt nədBknr, loma gyla anja твп yənabə. 
Kef a твп xwəş nabə.

Wan гвпа gote:—Kyrəki padBşaji baş həjə, ty pe nnzani?
Go: — NBzanBm»
Go:—Kyrəki padşa həjə, дһа şandjə bərdəste wəsBİqranije.
Go:—Le wəki həjə свга zb твпга nəgotjə qə?
Evare cu mala xwə—Һәгате.
Fadnşa cu nav çije xwə, da xəbərdan. Рега xəbər nəda. 

Go'— Xwəde xerkə, ty свга твпга xəbər nadi? tə св bBhistjə?
Gote:—Əz св xəbərdsm, wəki kyrəki tə həbu, tə свта 

твпга nəgot kyrrəki твш wa həjə?
Fadnşa got:—Rastə kyrəki твп həjə, һәта твд şandjə bər 

dəste dəwreşe wəsnlqrani, hin bnbə. Wəxtak wäde wi təmam bu, 
əze bBşinnm һтвт*

Мвп кв ani tye bnbini.
Əwe znna wi квгә sər: „Gərə bnşini kyre xwə bini, wəki 

əm zi гапвһвп, kyre tə həjə.
Fadnşa rabu, dy qəwaze xwə şandnnə pəj kyre xwə. Qəwaz 

cun. K,aqəza wi һвгвп, danə dəste dəwreşa. K,aoıəz dəwreşa ne- 
herin. Fadnşa kyre xwə xwəstjə- Dəwreşa şewr квг, goten:—Wəx- 
ta əy kyr hatə çəm mə, zar 1ш, nha dnbə qə bave xwə nas 
nəkə.

Mə pera zäf zəhmət ditjə.
Əm zähməte xwə badə nədnn* Pera һәгвп* Вв bave wi, ma

la wi pe bBdnu nasknrnne. Dy roza, se roza mala wi һвп, paşe 
izna xwə bsxazBUı ben mala xwə“.

Çav danə, padnşe go: „Dəwreş u kyre tə haten“. Gotə xy- 
laməki xwə, go: Otaxəke yalakun:

Xylam cun, otax danə valaknrne. Dəwreş əw кугвк овгпә 
we dəre.

Izar kyr gotə, dəwreşa go'.—Gəli dəwreşa, gərəke əz һәгв- 
mə ditena dja xwə, damarja xwə.



Dəwreşa şand nava carsuje, teşte lajq danə stəndnne, anin 
haten квгпә nav boojcəki təmnz, gotnn:—Cawak df.ci ditsna dja 
xwə, əva tbşte lajq bnbə zn dja xwəra*

Dərda cu. Dja wi zb bər rabu, got-—Dae, твп gynəkar 
məkə, runi.

Goteda; Əz nə dja təmə, əz səya tə hatnmə.
Мвп səva tə baye tə stənd, bave tə kaləmer bu.
Əyi goteda:—Jəman, həwar, wa məkə, ty dja тып, rastə 

ty dja твп nini» le hati dəwsa dja твп*
Goteda, goce:—Ty yedəra han твпга nəki, əze tə bBdmə 

xənqandnne*
Əwi kyri go: Ty гавп bBdi xənqandBne, darəxackb ty dja 

твт , əz пвкагвт ve dəra han һвквт.
Rabu, pnşta xwə da de, hat. Hatə çəm dəwreşa* K,efa wi 

tynə bu-
Dəwreşa gote: —Свга kefa tə tynə?
Go:—Hal-həwale твп u dja твп bunə əy.
2 впа padnşe rabu, cu diwana padnşe*
Çmaöta padnşe runnşt bu. Dərda cu.
Badnşe go:—Xwəde bn xer, ja bn xer, tə xerə?
Got:—Мвп св xerə? Məve твп kyrək təra anjə, bezə твп 

başibozBXək zb təra anijə. Hatjə dnbezə: „Baye твп ty səba 
твп aniji, əya dəra han ty gərək твпга bnki“.

Padnşe gotə xylaməki xwə: — Kyro, gazi wi xnnziri
квп.

Xylam cu gotə kyr: Wərə, baye tə» tə dnxwəzə.
Əva dəwreşana Һәу şewrin, go: „Mə əwqa zəhmət yi kyrira 

ditjə, jek (jək) mə hərə“.
Dəwreşe тәгвп rabu cu* Dərda cu» padnşe «eri dəwreş 

квг: „Əw кисвк, bər dəste wə kueka hin bujə, əw свта nəhat“?
Dəwreş go:—Ty padnşji, əxtjaratə həjə» ty səre mə lexi, ty 

əxtjare bndi» dy kəlmə soze mə hənə» təra beznm*
Padnşe go:—Bezə, свка cijə.
Go:—Wəxtəki padnşak həbu. Əwi padsşaji təjrəki wisərdəs- 

ta həbu. Təjre xwə rozəke zb qətəse dərxnst, gnrtə xwə.



Təjr dəve xwə vəknr. Dəste xwə da bər dəve təjr, notnli se 
kəv gənnın kət dəst* Əwi padnşaji da knşe xwə: „Yi јохыш tnş- 
təke ze ce bnbə“.

Da baqvancije xwə, go: „Bbvə baqe mnnda һвпвкт.“
Ввг, baqe wida nnkand.
Go:— Gozqylax bə, cnkani св ze toməş dBbə.
Əwi baqvanci һвг, bexda «öl кы. Ввһаг hat, dena xwə da- 

je, darəkə seve şin bu ze.
Çab da padnşe,go:—Т̂ охвте dəve təjre tə bujə darəkə seve.
Goteda, go-'— Avdə, mnqat bə, go, eövəki baxe твп bnnhe- 

гвп, -eövəki we bnnher.
SəkBni wəxta dare hat, sev peva şin bun. Baqvanci çab 

da padnşe, əwe dara tə sev gBrtjə.
Goteda, go:—Mnqat bə.
Bəri hnngi, märək baxce padşeda bu-Хыие, јыпе baxvanci- 

ja əw m§r dstitBn. Baxvanci cu. Bala xwə daje wəxta seva ghiş- 
tjə.

Sevək zb wedare kətə ərde, sev hnnəki -eBİmnsi bu Sev 
ani, da padnşe.

Padnşe got:—Св sevə?
Go: —Əw seva dara təjə, got, zb wedare kətjə, твп hnlda 

ani-
Padnşa çnmöta xwə şewri, go: „Əm SBftə ve seve nəxyn. 

Əm bBçerbinBn.“
Ani tuzi квг, kərək avitə bər kəlbəki. K,əlb pe gəvər bu. 

Padsşa təjre xwə zb qəfəse dəı-xBst, səre wi da геквгвпе: „Mi- 
rat, got, ty qəsəse səre твп buji, tə əva dəra квг.“

Çnmpöta şəhəre paduşe bnhist, zb təjre padBşe zör ze ce bu- 
jə* Zb wi toxBmi şəhərda bəbuu,

Kal-pir, kal-pire ysa, sər pembu ançax dnhatnnə xwəjkn- 
гвпе. Zb mərije xwəra gotBn:—Boj xwəde bə, һәгвп wan seva 
binnn, əm һвхуп, bəlki əm pe dmuBran.

Cun, zb we dare sevək anin. Tuzi квгвп, danə wi kali, we 
pire, kal bn seve çan bu, bu wəkə xortəki cardə sali. Pir ziysa.

Çav danə padnşe, go:—Ty bnzan bi, seve tə, seva kal-pira 
хагвп, pe çan bun, rabun.

Padnşa çab da baxvancije xwə; gazi квге, ani, gote:—Bax-
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vanci, куго, got, əv cawa seva 6wal wa z§r ce bu» seva paşan 
bu avaltəjat?

Baxvanci» got, go: — Padaşa» əw seva 6walə mtn aııi İt ärde 
bu» bəri lıange mörək baxe təda bəbu» mtn dit bu.

M§ri rəşi qalak bu, pəj we severa mtn m§r dit koka we 
dareda—cil qərqaş bu-

Əz nha a qal e xwə daşewaram, zəda we seve za wi märi 
bu, zör za wi gbrt bu.

Padaşa gələki poşman bu, go:—Cawa твп mala xwə xarav 
кы, təjre xwə kvşt.

Əw padaşa caqa poşman bu, te se çara awqaji kyre xwə 
poşman babi.. Ty zani, ja mə, əme hərnə mala xwə. Kyr-kyre 
təjə, əm bər zərnəte xwə dakəvan, daxazi bakyzi, daxazi məkyzi.

Padaşe gote: — Dəwreş, mtn işəv başxandə tə kyr.
Roza dsne zana padtşe məri sər kyrda şandbn. go:—Ve xə- 

bəra han manra dbki, bbkə, шапга naki, məve bave mbu əz bax- 
şandmə dəwreş. Əze dı'sa zi tə bbdmə xənqandbne.

Kyr go:—Ty dja mani, tyçara əw xəbər pabə.
Evare çmaäta padbşe disa runbşti bu, disawəkə roza peşan. 

Cu, go:
—Hal-bəwale mtn kyre tə əvə, dəst avitə mə. Haşa cawa 

əm dbbeztn pavrana man qəlaşandjə.
Padaşa disa şand pəj kyr* Dəwreşa disa səbet кы, dəwre- 

şe məzan go:—Şəve dbiıe, əz cum, man xalaz кы. Işəv dora jə- 
ki wəjə-

Dəwreşe ort,e rabıı cu* Padaşa -еег кые.
Go:—Padaşaji xwəş bə, səre məra ra tynə—dy kəlmə soze 

məra həjə. Əm xəbər dan.
Dəwreş çi naşan dan, runaştan.
Dəwreş go:—Padaşa, wəxtəki padaşak həbu, təjrəki sər das- 

ta ne-eire həbu. Əw padaşa çamaäta xwəva, təjre xwə halda cu ııe 
■eire* Ne-eira wi kət çiki bərri (dem, be av), gələki l;i bu, gotə 
wəzire xwə, go:—Wəzir, go, gələki (imə:

Wəzir got:—Padşaj; xwəş bə, nə cəmə, nə kani, əze ave za 
ky binam, av tynə.

Azotan cun, rja wan kətə bər qəjaki. Wəxtəki bala xwə da- 
je naqat-naqat av da qəjeda te, go:—Wəzir, qəja han av te. istə- 
kan dae, cu» da bər ave, gart, əw istəkan tnzi av bu. Ani da dəs-
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te padnşe. Badsşe ani buxwə- Tərje wi sər dest bu, pəre xwə le 
da, ret.

— Ha], go, bnmbarək, əzi ti bum, ta cuma ava твп ret.
Çarək dune da wəzir, go:—Ze boj xwəde, çarəkə dan твп- 

га ttzikə bər we dulope, disa твпга ttzikə binə.
Wəzir cu, da bər, istəkan hat ftzə bubə.
Padnşe go:—Boj xwəde bə, zu binə, твп çanda, wəzir ani 

da dəste padnşe-
Təjre wi çarək dnne pəre xwə həz-and, lexnst, ret. Çarəkə 

dnne gotə wəzir, go:—Disa bnbə, bər we dnlope, bəlki əwi ti bu.
Wəzir disa bur, cu. Da bər dnlope, istəkan nivi bu- Paduşa 

кыә gazi, go:—Ze boj xwəde, zu binə, твп çan da.
Wəzir go:—T>zi nəbujə.—Hərca kətije, go, bəsə, binə.
Wəzir da dəste padnşe, təjr çarəkə dnne lexnst, Һе pəre 

xwə istəkan ret, şkenand. Paduşa səre təjre xwə zeknr, gotə wə
zir, go:—Bazo səre qəje, vəgər, bnner cnka əw bərfə jan kanjə.

Wəzir cu. Bala xwə daje, nə kanjə, nə bərfə, zjakə, hnşk 
bujə done wi bər täva gərnıe dunuqutə- Ze dunuqutə, te xar, wə
zir hat çav da padnşe.

Got:—Mala tə xnrav bə, tə сыа təjre xwə kyşt- Zjakə, do
ne zjae tə buxara, tye bnmraji, ləma zi təjre tə nəhuşt ty byxi. 
Həjf, tə səre təjr lexust.

Padşaji xwəş bə, əw padşa cnqasi səva wi təjri poşman bu, 
təjrə, go, ce bu, mələta wi св bu, əw cuqaji posman bu, tye 
penç çara aqasi poşman bubi.. Əm zanun, kyre tə mə xnrav hin 
пәквгјә. Əva şnxyla, nə şnxyle kyre tənə.

Dnkyzi ty zani, duheli, ty zani.
Paduşa gotə wi dəwreşi: go:—Işəv zi твп baxşandə tə-
Dəwrəş cu, həvale wi ze pnrsin: — Tə cawa квг?
Dəwreş cu, go:—Wələ işəv zi твп xulaz kur. Şəvək dun zi

hun.
Şəva dun zuna padr,şe disa we forme cu diwane, kym-kntane 

xwə avitunə ärde, pore səre xwə vəru, go:
—Hə ty bi, nə paduşaja tə bə. Ce əçəla ty səre твп dnki. Ty 

dEvei твп şandjə kyre xwə aujə, qət navezi başi-bozykə твп 
anjə-

Paduşa çarək dune şand pəj:—Kyro, go, һәгвп Ыпбп, əze 
əwi bud mə xənqandnne.

Qəwaz cu- Dəwreşa -еәү pe kətun, bala xwə daje, paduşa
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disa şandjə pəj kyr: dəweşe məzun, dəwreşe orte dəwreşe -eu- 
«akra, gotan:—Mə dora xavə кагјә* Işəv dora təjə. Dəwreşe -еик 
rabu cu.

Padaşe disa «eri wi dəwreşi кы. Go:—K,afar, əw kafar, 
bər dəste wə kafara hin bujə, cama bun nahelan be badamə 
xənqandane, kyta bavə.

Go: —Ty padşaji, səre məra ra tynə, dy kəlmə, soze məra 
həjə, əm xəbərdan mə zəməte avİ kyri zəf ditjə, əm bər zdməte 
xwə dakəyan.

Padşa ci nişani dəwreşda, runaşt.
Go:—Padşa, əz za təra sərhatike bezam: wəxtəki məravək həbu, 

Çanəmərz kyre wi bu, male wi zəf bu. твг: wəfat квг.Ма Çanamərz: 
Çanəmərz pe kət əv mal puç kar, zana Çanəmərz bala xwə daje» 
Çanəmərz mal rəd квг; əbura Avani şəve nəbu: zana Çanəmərz 
gote, go: — Xwəde mala tə xarab bakə, tə əva mala braked xwə- 
da puç квг: barak e baye təjə kəvn həbu, tə jjqə rozəke qənçik 
jəki nə kar, iro wəki wan zi koməki bada tə* Wa dbura mə 
nabə. Wərə əze za təra kərəke, dy meşoka, balfəki bakaram, tə 
baspermə məriki xerxaz-

Pera hərə meşə. Kpmare başəwtinə, binə, bəlki əm dbura 
xwə pe bakan.

Gote, go:—övda xwəde, ka gymana man taştəki tynə, nə 
polə, nə pərəjə.

Zane gotə Çanəmərz: Braki baye tə əz nas dakam. Əze 
xwə bayezame, zerəki dyda ze bastinam, pe favdira tə babinam. 
Tə, pera dajnam. Ty həri meşə, komar bini. Tə komar ani, əme 
pe dbura хауә bakan, hedi-hedi dəjne avİ zi badan.

Zana Çanəmərz cu çəm brake baye, təwaqə ze kar, pərə da- 
ne, zera kər stənd, balfə stənd, meşok stənd*

Çanəmərz savi bar spartə brake baye wi.
Go:—Çanəmərz, nəzanə dy—se roza xwəra baban hini ko- 

mare şəwtandane bakan, bara binə nava şəhər bafroşə, pe əbura 
mə bakə, hedi-hedi dəjne tə zi badə.

Çanəmərz dy roz, se roza brake baye xwəra cu, hat, hin bu.
Çanəmərz pəj we çarera handi la meşə za həvala durkət, 

cu çije xəwlə, xAvəra komar da şəwtandane ani frot.
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Rozəke» cu rasti darəkə'gələki qalan hat. Ll we dare xast; 
dar bari» orta dare bala xwə daje kərije kupəki dərket, котыа 
xwə şəwtandbu, meşoke xwə dagı>rt bu. Wəxta dəste xwə dae, 
dəve kup vəkar, bala xwə dae» kupda hangavə, dəste xwə a'a 
hangav» кыә dəve xwə, işaq kətə «əva- Rabu həbanəkə nane wi 
həbu. Həbana nane xwə ttzi wi hangavi кы. K,əre xwə azot hat. 
Hatə nezaki şəhər, qərəxa şəhər dakanəkə çyhyhəbu, ttme—twne 
котыа xwə duda wi çyhi. Çyhy hatə peşja котыа wi, stənd, 
pəre wi dane» go:—Əw cijə, həbana» təda?

Go:—Нбпә hangavə.
Mere çyhi sərwaxtə, za xwə mala çyhy kəvə, we сб binə 

səre wi, çyhy go:—Binə, hangave xwe badə man.
Çyhy naheri, hangavəki qimətlujə, çyhy gart grvanka hangav 

manet ze stənd.
Evare Çanəmərz cu mala xwə. gotə zana xwə» go:—Iro, əz 

rasti hangav hatam.
Zane go:—Tə cawa квг?
Go:—Мвп ani, frot.

— Da ke ?
Go:—Da çyhy, grvanka wi manet.
Zane tlja xwə haven xast, кыә dəve xwə. Bala xwə daje» 

go: — Çanəmərz, grvanka vi hangavi, wəki be orta şəhər penç ma
nat dəst nakəvə, tə сыа frot?

Savi Çanəmərz cu, disa, dərdan xwəra Һыбп, idi ty коты  
nə şəwtandan. Dərdana xwə hangav d ağartan, vəgərja hat, tanga 
dnkana çyhy. Çyhy disa cu peşije, got:

—Tə коты nanjə?
Go:—Man ty коты nanjə, lıangav anjə.
Go:—Wərə hangav badə твп.
Go: -  Ty arzan daxwəzi, əz nadanı tə.
Go:—Badə man, əze se manet badam tə* Hangave wi tə

mam se manet ze stənd.
Hanək başqə ani səva zana xwə.
Savi cu. Əw brake wi bəre mala xwə teda pue кы, gotə 

brake xwə: go: —Wərə, man hangav ditjə» əz u ty əm təv binan, 
bfroşnn’

Ty brake шбп kəsibi. Brake xwə bar. Cu brake xwəva, 
izar se-car bar hangav ani za we dəre.
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Anina we roze, froten» grvanke penç nıanet. Pərə bol-bol 
qazanz кывп. Roza dnne əw brake xwəva disa cun liBngBv, dəs- 
te wan dha nəghiştə kup, gotə brake xwə, go:

—Wərə, jek mə bnkəvə kup, hBngnv dərxə, bndə jəki, da- 
gsrə. Brake wi goteda:

— Çanəmərz, zb т в п  u tə əzi nə bələdimə< tyji bələdii, ty te- 
kəvə kup- Ty təmam vəroz hBpgBV dərxə, əze paşe şrite [bavemə 
nava tə, tə zela hBİkBşinBm.

Çanəmərz go:—Brabə, Çanəmərz kəte, hnngBV təmam dər- 
XBst, gote, go: —Ввга, hBngBY təmam xnlaz bujə.

Brake wi got:—HBngBY xBİaz bu, şrite dabelə, əz dərkə- 
үвт. Brake Çanəmərz, dəre kup da gBrtsne. Çanəmərz tedahnşt, 
bare xwə bar квг xwəra hat.

Əm vəgərnn sər Çanəmərz, wəxta cawa dəre kup gsrt, Ça
nəmərz bala xwə daje otaxe, we səknnjə, евга teda dBŞBxylə- Əw 
otax t tzə  mərə. Bala xwə da, səre otaxe гогвп, padBşae mdra 
ııave wi Şahməra.

— Wəj, go, dlekumə salam, Çanəmərz, qəsase 
səre твп*

Çanəmərz wedəre tnrsja, go:
— Өј bnmbarək, go, əz nə qəsase səre təmə...
Goteda, go: —Ty qəsase səre твш, go, ty ysa qəsase səre 

mani, ty kəti kup. Bələk buji, pexəmbəre şəhəre wə, ba le bitər 
bujə, xəwna xwəda ditjə, mərije bələk we səre Şahmdran, təra 
binsn, ty bnxyi, pe xwəş bnbi.

Ty пвгапвт xwə nnşani kəsi nədi. PadsşaeJ şəhəre wə təlal 
паүа şəhər xBstnnə, св mərije bələk bubinsn, we tə bBgı-вп, ty 
qəsase səre твп bi.

Mdra Çanəmərz b&rə dərxBstnn jera wi. Çanəmərz, wəxtəke 
həw neheri şəhəre xwəjə. Badnşa cawa xəwn dit bu—səre Şahmd- 
ran wira binə һвхуә, dərmane kotibuna wijə, we pe xwəşbsyə.

RadBşa çav da təlale xwə. Nava şəhər xBstsn, təlal-təlala 
квгә gazi, св mərje bələk, səre Şahmdra binə, dərmape padnşejə.

Radnşa jəkə baş pera һвкә- Ввгаке, Çanəmərz, Çanəmərz 
dit, bala xwə daje dit, Çanəmərz bələk bujə. Çavda padnşa: „mə
rije səre Şahmdran binə, твп ditjə“.
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Padnşa şandə pəj. Çanəmərz, go,—wərə, padnşa gazi tə
dnkə.

Çanəmərz cu, goteda, go: — Padnşa св dnbezi.
Go: — Çanəmərz, gərə səre Şahmäran ty zb mnnra bini, tə 

ani, əze peşkeşəkə baş bndmə tə, tə nani, əze səre tə lexnm.
Əvdər go, Çanəmərz xwə fnknri, dyşnrmiş bu, go:
— Gərə əz һәгып.
Cu meşə, dəwsa xwə, sər kup. Dəre kup da vəknrnne. kə

tə kup. Wəxtəke həw neheri disa we otaxe səknni.
€ыа dnşnxyli. Şa gote, go:—A, ölekim səlam, Çanəmərz. 

Ty qəsase səre твш, tə dngot na, wərə, kərəmkə, wərə runi.
JŞa izna mĞra da. Mər bəla bun- Go:—Hərkəs hərə mala 

xwə- Ma əw u Çanəmərz we otaxe.
Go:—Çanəmərz, ty səre mnn bnbi tye cawa bBki, wəkik
padBşa bBxwə pe şa bBbə, Şahmära pera hatə halzmen~~pe- 

ra xəbər da-
Gote:—Əz пвгапвт.
Go:—Əze zb təra һегвт, ty cawa bnki, səre твп zekə, bn- 

və hərə, tekə bəroşəki, se istəkan av tekə sər* Bnkəlin, gazi bn- 
rake xwəkə, istakana äwnl dagBr zb xwəra dajinə, ja orte, dagBr 
bndə padnşa, ja bnni dagBr bBdə brake xwə, brake təje hBşk 
bnbə.

Wedəre padBşa кв xar, we һвкәуә xəwe, we dB xəweda 
xəwBne һвЫпә, xəwneda we bBbinə, §твге wi se rozi kotibune 
saq bBvə. Pəjra padnşa твг, tye dəwsa wi padBşa bi.

Go-'— Ra və səre твп zekə.
Səre wi геквг, hnlda bnr, cu mala padnşa. Şand brake xwə 

ani. Səri квгә bəroşe: se istəkan ay bəri sər da, da kəlandnne* 
Istəkana öwnl dagnı-t xwəra dani.

Ja orte da padBşa. Padnşa raza. Ввга əw raze, ja paşnn da 
brake xwə. Brake wi pe твг. Padnşa xəwn dit we razana xwə- 
da* Xəwneda zera gotnn, go:—Tə свта səre wi həjwani 
zeknrnne.

Gələki poşman bu. Padnşa go:—Свша твп gyne vi həjwani 
кыә stuje xwə, бтые твп mabu se roze xwəde.

Gotə padnşa, go:—Padnşa, əw padnşa cnqas poşman bu,
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„İnin cawä gvne vi kəjwane һапквгә stye xwə“, ty wəkiənçamije 
bBbkBSİ, tye dəh çara aqas poşman һвЫ.

PadBşa go:—Ty cawa zani ənçəmja wan xəbəra, əz poşman 
һвһвт?

Dəwreş go:—Wərə soze rast badə твп. Wərə bər dərge 
гвпа xwə һввәквп, əze kyre tə һвМып hərmə hərema гвпа tə. 
Ty bBzanbi, свка glije гвва tə rastə, jane dərəw.

Dəwreş padBşa квЫа, xwəra bnr, gazi kyre padBşa zi квг> 
padnşa bər deri вәквш. Kyr квИа cu hyndyr.

ÜBgoteda: Syltanty сыа şəra davezi Usbv. Mə Usbt sərwaxt 
квгјә» cawak dBİe tə, UsBve tə bBstinə. Həma U sbv tBrsa padBşa, 
bave nəwerə, wəki ty кагвЫ, padBşe bBdi kyştBne, UsBve tə bBs
tinə.

Syltane got:—Wəki səre Usbv швпга sozə, əz işəv zi pa- 
dBşe кагвт bBdmə kyştsne.

Dəwreş go:—Izne dBdmətə, kəta snbi, tə ky padsşa dakyş- 
tBne> ty bBzanbi, UsBve tə bBstinə.

PadBş bala xwə dae—„əze malarav buji, твпе sər soze əve 
гвпка şərutnuki, kyre xwə bBkyşta".

PadBşa cu dy dəvə anip. Jek ti квг jek bBrci квг. 2впа 
xwə ani квгә ort;a hərdy dəva- Hər İBngəki we dəvəkiva greda 
Dəvə гаквгвп, əw zb orf.eda qəİBşandBn, çane we çdnBme şa 
квгвп.

PadBşa heza dəwreş ^впахквгвп. Myrmət zera кывп, св 
qənçjə dəwreşara квг. Dəwreşa izna xwə ze xwəst, cnn mala 
xwə, əw zi cu kyre xwə şa bu.

Got: Dəwreşe Şəmo, 60 sali, zb gynde Şamirane, 1в sər nək- 
ja Aştarake»

„PadBşa11 wəxte ekspedisia sala 1982 ja folklorije hatənBvi- 
sare, sərkari 1в ekspedisiaje prot. A. Xacatrjan <1вквг bB həval- 
bəndia Çərdoje Genço u bərəvknri.
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