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هئریزده چوْخ قدیمدن خَلی (فرش، قـالی) توْخویوبلـار. خَلـی توْخومـاق قادینلـارا          

له مشـغول اولوبلـار. اوْنلـارین اَن تانینمیشـی مخصوصدور آنجاق بعضی کیشیلر ده بو ایش

آدلی محتـرم بیـر کیشـی ایـدي. قاباقلـاردا خـالی توْخویانلـار  "اسماعیل بئی"لیک رحمت

لر: تاجیري نقشه، صمدخان نقشه، دن توْخوردولار. اَن مشهور نقشهمیش، سینهنی ازبرلهنقشه

لري دوٍنیادا معروفدور، اونون باشـلیجا سـببی صنعتگري نقشه و افشان ایدي. هئریزین خلی

یی (معمولی قیٌرمیزي)، خـانیم ده ایپینین بوْیانماسیندادیر. ایپلري آل (توْخ قیرمیزي)، چوهره

ماق اوچون بیر نئچه گـون، قیرمیـزي بویـاق و زئـی سـپیلمیش سونا (آچیق قیرمیزي). بویا

لري چیخاردیب بیـر ایکـی گـون آخـار، دوُرو سـوُیا آیرانین ایچینده قاینادیب، سونرا کلف

دان، آغ یی رنگ اوچون نار قابیغی و باشقا بیر رنگ اوچون سوغان قابیغینباغلاردیلار. تیرمه

ن یوُخاریدا دئـدیییم کیمـی اوچون ساري چوپد دان و ساري رنگرنگ اوچون قارقا دوُزون

سـی لشردي. خَلییه عایید سـؤزلرین بعضیله ایپلرین رنگی ثابیتلیکایستیفاده ائدردیلر. بئله

 دیر: بئله

  

  اَریش آرقاج و ایپدن توخونموش فرش  Xəliخَلی 
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  کیچیک خلی   Xəlçə خلچه 

  خلی توْخویاندا ووُرولان دویون   İlmə  ایلمه 

  ایلمه سالماق Çalmax      چالماخ

  ییلی کؤمهخلی توخوماقدا اینسانلارین قارشیلیق Havaciهاواجی

  مک خلی توخوماقدا موزد آلیب کؤمک ائله İməci  جی ایمه

  دیلن قاتما (ایپ) نین اَنینه ایشلهخلی Arqac  آرقاج 

  نین بوْیلوغو خلی Əriş  اریش 

  اق اوچون قویون یونوندن دوزلمیش قاتما خلی توخوم İp – xama  ایپ (خاما) 

  خلی توْخویاندا دزگاها باغلانمیش مخصوص بیر آغاج  Kücü  کوجو 

  اوُزون تاختا، اوْنون اوستونده اوتوروب خلی توْخویارلار Taxta  تاختا 

  تاختا  Vər     ور 

  نین قاباغیندا توخودوغو بؤلوم هره           Vər  ور 

 Dal ağaci  دال آغاجی 

  مک لهفرش دزگاهینی قوُروب تنظیم Tarazın tutmax  تارازیٌن توتماخ 

  وي شکیلده حاضیرلانمیش ایپدایره Kələf  کلف 

  یوموروجاسینا سارینمیش ایپ Yumax  یوماخ 

  آرقاجی یاتیرماق اوچون آلت  Həvə  هَوه 

ــک  Bicik     بیجی

آرقاجی یاتیرماق اوچون 

  باشقا آلت

 İş  ایش اوُزاتماخ 

uzatmax  خلــــــــی

ــــون  ــــاق اوچ توخوم

  لري دارا چکمک اریش



 

                 

  قالیدا اولان بیر نوع آلت  Çubux  چوُبوخ 

  نین اورتاسیخلی  Ara gül  آرا گول 

  ده اولان بویوك حاشیه خلی Böyük zəncirə  بؤیوك زنجیره 

  ده اولان کچیک حاشیه خلی Bala Zəncirə  بالا زنجیره 

  و قیسمتینین شاقولفرش دزگاهی  Hənə  هنه 

  سینین افقی حیصهفرش دزگاهی  Ərəneyin  نئیین اَره

  خلی توخوماق دزگاهینی برکیتمک اوچون مخصوص آغاج  Pavaz   پاواز 

  سینین بوجاغ حیصهخلی  Güşə  گوشه 

  سینین نقشهخلی  Çeşni  چئشنی 

  تمک اوچون مخصوص کیچیک آغاج فرش دزگاهینی مؤحکمله Çü        چو  

  دارانیب آچیلمیش یون  Əlçim  اَلچیم 

  بئش متر اولان خلی-انی بر متر بویو دؤرد Gəbə        گبه 

  نین باشا باشیندا بیر ردیف توْخوش خلی  Çin    چین 

دیرسه گلن چینده ده اونـون نین رنگی نهبو چینده معین بیر ایلمه Durmax  دورماخ 

  اوستونه همان رنگی چالماق 

دیرسه گلن چینده همان رنگ ایپی بیر نین رنگی نهبو چینده ایلمه Sekmek  سئکمئک 

  ایلمه ساغ یا سولا چالماق

  لري نین قیرمیزي ریشهمخصوص بیر بیتگی Boyax  بویاخ 

  وي بیر مادّهداش دوز کیمی، کیمیه  Zey  زئی 

  دیرسودویان، مخصوص ساري رنگلی بیتگی Sarıçöp  ساري چوپ 

  ایپی آغارتماق اوچون مخصوص آغ دوش  Qarqaduzu  قاراقا دوُزو 

  قویون یونوندن ایپ دوزلتمک اوچون مخصوص جاهاز  Cəhrə     جهره

  هئریزده خلی توخوماق اوچون نقشه آدي Taciri  تاجیري 

  هئریزده خلی توخوماق اوچون نقشه آدي  Sənətgəri  صنعتگري 
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  قورخموش آداما چؤلمکده سو ایچیررلر کی، قورخوسو تؤکولسون. -١٣٥

  
  



 

                 

                                                                                                                                                   
 سحر چاغی قاپی قاباغینی سوالماغین یومنو یاخشی اوالر. -١٢٦

  

آغزی سینیق قابدا یئمک یئمک، سو ایچمک و پیشمیش پیشیرمک یوخسوللوق  -١٢٧

  گتیرر.

  دئیرلر. -ایچمک اوستونه گلن گلین و کورکنه "قایناناسی چوخ ایستیر"-یئمک -١٢٨

 َدیگیلسه، تئز سود امجک آرواد امجکلرینی اله آلیب دوعا و یا قارغیش ائله -١٢٩

  اوالر. (مستجاب)

  الده عقیق قاشلی اوزوک اولسا یاخشی اوالر. -١٣٠

  دئیرلر. - چای ایچن واخت ایستیکانالر دوزولنده "قوناق گلیر" -١٣١

-ونا گؤره ده اونو گؤرن ووروبکرتنکله دئییبدیر: "منی قویالمایانا لعنت". ب -١٣٢

مکله اونو یومالی و اوستونه تورپاق تؤکوب قویالمالیدیر؛ لی، اوستونه ایشهاؤلدورمه

ییردی کی، اود چونکو ایبراھیم پیئغمبر اودا آتیالندا، کرتنکله ده گلیب اوزاقدان اودو پوفله

  داھا دا گور یانسین. 

  اغار.قازان دیبی یاالیانین تویوندا قار ی -١٣٣

یا باخمازالر، چونکو اؤلو، اونو اؤلونو قویالییب قبیرستاندان چیخاندا دؤنوب دالی -١٣٤

اوردا قویوب قاییدان قوھومالرینی چاغیراراق، "منی بوردا قویوب ھارا گئدیرسیز، گلین 

 دئیر. اؤلونو قویالییب قاییدانالر دؤنوب دالییا باخساالر، اؤلو بئله گومان -منی ده آپارین"

کی، اونون سسینی ائشیتدیلر، آمما سؤزونه باخمادیالر، باشالرینی آشاغی  ائلر

  ایشیندن اینجییر. سالیب گئتدیلر. او بونالرین بو
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  هئریزده خلی توخوماق اوچون نقشه آدي Əfşan  افشان 

 هئریزده خلی توخوماق اوچون نقشه آدي Səmədxan  صمد خان

  Geşmə  گئشمه 

   Basma  باسما 

  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                 

 
 

 
 
 
 

  اوشاغین قیز، اوغلان اولدوغونو بیلمک

بویلو قادینین اوشاغی آلتی آیلیق اولاندا دؤشونه سود گلر. بیر اوسگویو سویونان  – 1

دولدوروب قادینین دؤشوندن بیر داملا سود او اوسگویون ایچینه دامیزدیرارلار . سود آشاغی 

یئنیب داغیلسا اوشاغین اوغلان اولماق علامتی، یوخسا سویون اوزونده قالیب یاغ کیمی 

  قیز اولماسینا اینانارلار. یاییلسا اوشاغین 
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بیر چ -١١٠

ایین 

  کی، قوناق گلیر. انین دیبینه اوتورماسا و معلق قالسا، اینانارالرکتیلیفی چایدا ایستی

 گلیر.کی، قوناق  بورونا دایانساالر، اینانارالر-باشماقالر بورون -١١١

 

  

  چوخ آغالیان و آغالیاندا آغزینی گؤیه توتان اوشاق باش یئیر. -١١٢

  انینی چکر.ینین زیگچوخ گولن آدام گولم -١١٣

  گئده چؤرک یئین آدامین ائوینین برکتی قاچار.- یول گئده -١١٤

حاجتی اوالن آدام قیرخ گونه کیمی سحر صوبح نامازیندان سونرا کوچه  -١١٥

پئیغمبر گلر، اوندا  رضیخیسوپورسه، قیرخینجی گون -ی سوالییبقاپیسینین قاباغین

  سه وئرر.اوندان ھر نه ایسته

  یسه ساغالم اوالر.دان یئلی ھر کسه دَ  -١١٦

  دوزو یاندیرماق پیس اوالر. -١١٧

  چؤرک آدامی توتار. -دوز -١١٨

  ه آند ایچن ذلیل اوالر.گچؤر -١١٩

  دیزلری قوجاقالماق غم گتیرر. -١٢٠

  ساریمساق قابیغی داغیدیالن ائوده آجیلیق دوشر. –وغان س -١٢١

قاریشقانی اؤلدورمک گوناھدیر، او، عاشورا گونو کرباالدا ایمام حسینه سو  -١٢٢

  آپاریرمیش.

  دوشمزی اوالر. - سیرکه قویماغین دوشر -١٢٣

  زنجفیل دؤینده، کیمسه دانیشمامالیدیر یوخسا زنجفیل چؤپ اوالر. -١٢٤

  اوغرونا ایت، دووشان چیخان آدامین ایشی راست گلمز.سحر چاغی  -١٢٥



 

                 

                                                                                                                                                   
اوشاغین ایلک دؤنه دیرناغینی داییسی توتمالیدیر. ھابئله اونون دیرناغینی توتاندا  - ٩٠

لیدیلر. بو ایشین سونرا اونو صدقه وئرمهه پول دا قویمالی و نین ایچینه بیر سیکّ الی

  یومنو یاخشی اوالر.

اوشاق دیش چیخاراندا اونا دیشلیک پیشیریلسه ھم دیشلری راحات چیخار، ھم  - ٩١

  ده روزوسو بول اوالر.

  دوعالی اوالر.–گئجه آغاج آلتیندا یاتان جینلی  - ٩٢

  ائوی ایکی آدام سوپورسه پیس اوالر. - ٩٣

  دئیرلر.- نین غیبتینی ائلیرلر" لر، "باشماق صاحابیآغیزا وئرسه- باشماقالر آغیز - ٩٤

  ور اوالر.ور آدامین ساغ الی ھر کیمین باشینا قویولسا، او دا بختهبخته - ٩٥

  باشین بؤیویو دؤولت، آیاغین بؤیویو نئکبتدیر. - ٩٦

  ایت ساخالنیالن ائوه مالئکه دوالنماز. - ٩٧

  ندن آتیالن آدامین بختی آچیالر.آخیر چرشنبه آخشامی اود اوستو - ٩٨

بویلو آروادین دوغاجاغی اوشاغین نه اولدوغونو بیلمک اوچون گیزلیجه اونون باشینا  - ٩٩

نین قیز ز قویارالر؛ او، الینی باشینا آپارسا اوشاغیؤبیر چیمدیک دوز تؤکرلر، سونرا اونا گ

  جاعینا اینانارالر.اوالجاغینا، اوزونه و بورنونون قاباغینا آپارسا اوغالن اوال

  بویلو آرواد آیا باخیب الینی قارنینا قویسا اوشاغی آال اوالر. -١٠٠

یه کؤچنده، اونون گیزلندیگی دن مدینهیغمبر مکهئتورآتانی اؤلدورمزلر، چونکو پ -١٠١

  ماغارانین آغزینا تور چکمکله دوشمنلری آزدیردی؛ اونالرین الی پئیغمبره چاتمادی.

ی اوالن ائوین بیر قاپیسیندان گیریب، باشقا قاپیسیندان چیخسان، ایکی قاپیس -١٠٢

  سی بورجلو دوشر.ائو یییه

جگینه گؤزونه سورتسه، ائوه قوناق گله- پیشیک دیلی ایله الینی یاشالییب اوز -١٠٣

  اینانارالر.

  تزه گلین، آیری بیر تزه گلینی گؤرمگه گئتسه؛ ایکیسیندن بیرینی چیلله باسار. -١٠٤

  توتدوغو دیرناغی داغیدان آدامین ھوشو داغینیق اوالر. -١٠٥

پیشیرمک یاخشی  (چوغوندور، لبلبی) پاییزین ایلک یاغیشی یاغمامیش بینه -١٠٦

دئییل، چونکو، بینه پیشیریلسه، پاییز یاغیشالری یاغماز و یا الزیم اوالن قدر و واختیندا 

  یاغماز.

  گئجه باش دارامازالر. -١٠٧

  یریالن باش آغرییار.توکو یاند -١٠٨

  ده یاس یئرینه گئتمک پیس اوالر.اصیلهفگون باتاندا و گون باتاندان آز  -١٠٩
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قویون یا مالین باشینی آغیزدان آرالاییب او حالدا نیت ائدرلر. آرالانان باشین انگ  -2

سوموکلرینین اوجو لوت اولسا اوشاق اوغلان و اگر سومویون اوجوندا اتلر ساچاق کیمی 

  ساللانسا اوشاق قیز اولار. 

ك طرفیندن تاختا کیمی صاف اشیب کورهبویلو قادینین قارنی قاباق طرفدن یومورول -3

اولسا اوشاغی قیز، آمما بونون ترسی اولورسا، یانی قارین طرفیندن صاف، کؤره ك طرفیندن 

  یومورو  اولسا اوغلان دوغار. 

لرده قارینین نده دونبالار، ووردوغو ضربهبویولو قادینین اوشاغی قیز اولسا قارنیندا ترپشه -4

  سولا سوزر. -ائشیک طرفینه اولار، آنجاق اوغلان اولسا بالیق کیمی قارینین ایچینده ساغا

بویلو قادینین خبري اولمادان باشینا دوز تورکرلر؛ الینی توکلرینه چکسه اوشاغی  – 5

گؤزونه –قیزدیر، الینی اوز

  سورتسه اوشاغی اوغلاندیر . 

قایچی ایله بیچاغی هر  -6

نی باشقا بیر دستمالا بیری

بوکوب اونلارین شکلینی بیلنمز 

حالا سالیب بویلو قادیندان 

ایسترلر بیرینی گؤتورسون. 

قایچینی گؤتورسه اوشاغی قیز، 

یوخسا بیچاغی گؤتورسه 

  اوشاغی اوغلان دیر. 

  

  بویلو قادینا تاپشیریقلار : 

هامیدان تیکه آلیب  -1

یئمه، اوشاغین یالاق 

  اولار .



 

                 

 ونه باخما، اوشاغین بد نظر اولار . اؤلونون اوز -2

چالیش آیا باخما باخساندا الین قارینین اوستونده اولماسین، چون آیا باخاندا الین  -3

 یسه اورایا ات خالی چیخار. قارینین اوستونده اوشاغین هانسی یئرینه ده

نده الینی بدنینین هئچ یئرینه سورتمه چون الینی هارانا سورتسن قارا جیگر یئیه -4

 اوشاغینین عینی یئرینه خال دوشر. 

سن اوشاغین چئري یه تاماحین دوشسه، اوندان آلیب یئمهلیك یا یئمهبیر خوره -5

 اولار. 

 ر. یینی هارادا قویلاسالار اورانی چوخ سئوهاوشاغینین گؤبه -6

لی سنه دادلی گلسه، تیکه آلدیغین آدامین لی آلسان اگر او یئمهدن بیر یئمههر کیمسه -7

 یه چکیب). صیتلریندن اوشاغیندا دا اولار (دئییرلر:  تیکهخصو

 ر.یهر دبویلو واختیندا تورشو قویما اوشاغینا ضر -8

 
  

  اینانجیلار : 

  آتاسینا اوخشایان قیز خوشبخت اولار. -1

  اوغورلوق پولونو بویلو قادینا وئرسن دوغولان اوشاق ولدي زینا اولار. -2

  اوو اتیندن قیرخلی آروادا وئرمزلر.  -3

  ناهار ایله سحر آذانیندا اوشاق دونیایا گلسه ، ال ایله آیاغی یونگول اولار.  -4

ناهاردان سونرا صبح اذانینا کیمی اوشاق دونیایا گلسه الی یونگول آنجاق آیاغی آغیر  – 5

  اولار. 

اریلی اولار او ایکی ساریلی تویوغا قورباغا بالاسی یئدیرتسن یومورتاسی ایکی س -6

  یومورتانی بویلو قادینا یئدیرتسن اوشاغی گؤي گؤز اولار. 

  

  قادین اطرافیندا یئرلی سوزلر: 

  )= دوغمایان آروادərəmikمیک (اره
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  اللری قولتوغا وورماق غم گتیرر. - ٧٢

  الک، قلبیری چالماق پیس اوالر. - ٧٣

 نین آغزی آچیق قالسا، دوشمنین آغزی آچیق قاالر.یچیاق - ٧٤

 

  

  یه چاالرالر.سیندن قورخاندا الی تختهمهین آدامین نظرلهنظرله - ٧٥

  مک پیس اوالر.اودا ایشه - ٧٦

ر یئرینه قارا و نین اوزو و یا باشقا بیآی و گون توتوالندا، آرودا اونا باخسا اوشاغی - ٧٧

   بؤیوک بیر خال دوشر.

  لدیر" دئیرلر.سود امر اوشاق ھیچقیراندا، "قورساغینی گئنَ ٧٨

  اوالر. (مستجاب) یه اوالن نوودان آلتیندا ائدیلن دوعا تئز َدیگیلاوزو قیبله- ٧٩

ر چارت ایله پاتالساالر، اینانارالر کی نظ- اوزرلیگی یاندیراندا اونون توخومالری چارتا - ٨٠

  دییبدیر.

قیرخلی اوشاغین اوستونه ات آپاریلمامالیدیر؛ یوخسا اوشاق بوینونو دیک ساخالیا  - ٨١

  بیلمز.

سینی دا گولرسه، دئیرلر: آتاسینین داششاقالرینین کسیلمهوسود امر اوشاق یوخ - ٨٢

  دا گؤرور.ویوخ

سینی سود امر اوشاق یوخودا آغالرسا، دئیرلر: آناسینین امجکلرینین کسیلمه - ٨٣

  دا گؤرور.ویوخ

  اوشاغا قاتیق یاالتسان دیل آچماز. - ٨٤

چیچک وئرنده، اونا آز دا اولسا، پول آلماق الزیمدیر،  -بیرینه اکمک اوچون کؤکلو گول - ٨٥

  یوخسا قاالن گوللرین کؤکو کسیلر.

  اوشاغی قیدیقالسان آریقالیار. - ٨٦

  یئره سالینار.ایچینه و یاش آنا، اؤلن اوشاغینا آغالسا، اوشاق، او دونیادا سو - ٨٧

  ن اوالر.گَ اوشاغین بوینوندان اؤپسن کوسَ  - ٨٨

  قاریشیق یوخو گؤرر. -باشی آلتینا شالوار قویان آدام قارما - ٨٩



 

                 

                                                                                                                                                   

کن ائوینه گلین کورهسینه عایید ایدي. سی ایسه گلین عاییله، انعام وئرمک وظیفهاولمازدي

خوش یومن اولدوغونو زي آلما آتاردي، آلمانین یرمیان اونا قدکن دامگیرنده کوره

گلین دئیه ایناناردیلار.  "او آلمانی اوشاغی اولمایان آرواد یئسه اوشاغا قالار" ،ییبسؤیله

نا پول (اون شاهی، بیر یباشایسه کن نده بیر تشت اوستونه چخاردي کورهیشیگیر نائوی

   .ایکیسی قالیب قالانی قایداردي ینن گلنلردقیز ائوین .سپردي شاهی)

 
 
 
 

 

کی، بالنی ھر کیمه  یرگؤیدن بال کئچنده ایت اوالیار. ایت اوالماقال آلالھدان ایسته - ٦٨

  سین.سینه نازل ائتمهنازل ائدرسه ده، اونون یییه

  سئون دلی ساغالماز.چاغیر - آغالیان و مرثیه سئون دلی تئز ساغاالر، گولن و چال - ٦٩

دوشمزی اوالر؛ اوندا صدقه وئرمک  -آغاج بیر ایلده ایکی یول گول آچسا، دوشر – ٧٠

  الزیمدیر.

یغمبر اودا سالیناندا، اودو ئ، ایبراھیم پقورباغانی اؤلدورمک گوناھدیر چونکو - ٧١

  .میشیریرتآغزیندا سو گ اوچونسؤندورمک 
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  قادینلارین قارینیندا اوشاغین اولدوغو عوضو= )uşaqlıqاوشاقلیق (

دووا  –)= دوغمایان آروادین باشینا نوودان دان داوا çillə tökməkچیلله تؤکمک (

  تؤکمک

  = چیلله تؤکمک  )çillə kəsdirməkچیلله کسدیرمک (

  )= دوغاندا قادینین وئردییی گوجhəkهک (

 ) = دوغموش آرودادان عیادت ائتمکyoluxlamaqیولوخلاماق (

  نیب اؤزونو تومارلاماقکله)= بزهqəşmərlənməkقشمرلنمک (

  بیري ایله توتوشماسی –) = ایکی آروادین بیر yelkələşməkلشمک (یئلکه 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                 

 
 
  

 
 
                                                              باخار دانکول کورامال گوده-1

 خیار                                                 

 
 شیشر دانا ایچر، سو چاتی -2

 بورانی قاباغ،                                                

 
 خانیم لیخینا اللري خانیم، آللی گلیر دانداغ -3

 لیککه                                                   

 
  بالیق)( شاپپیلدار سودا ،)دولو( تاپپیلدار داغدا -4

 خوروز)( سولئیمان هکتد ،)کؤپک ایت،( بئیمان اوبادا

 
 بیلمیرم سیلکه آغیردي کیلیم، زینجیر کیلیم، زیل -5
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او  ایله بالاجا آغاجچرقت) سالیب موشاتا ایکی ، باشینا بیر لچک (پارچا ینگلین ا:پپواخ قاود

، سینهمشگرکدیر او پارچا یئره دو. ه قاچیردیب قایتارارديطحیه آلیب کرهاوچ  لچگی

  .سوزلوق گتیررراوغو سیاونون یئره دوشمه

  

 چرشنبه. توي توتمازدیلارگونلري چرشنبه  ،شنبهتوتولاردي و آخشامی توي جومهحنا: 

 .لاررگلینی آپارا یآخشامجومه وب،حنا توتچرشنبه آخشام  یب،حامامینا آپار یگلین وگون

اوغلان  یآپارماغا بیر گون قالان چرشنبه آخشام یگلین. لاررتخت توتاسحر پندي وجومه گون

یلردي. بو آروادلارا شام وئرایسه ده نقیز ائوی ،هینلرکیشیسینین کن عاییلهکوره- گلینائوینده 

و یدي ا چی یوخیکندده چالق .لریگتیررددرویش دا شیق یا گئجه حنا توتوب، مراسیمه آ

 لیکیمی اوزانان شادلیق مراسیمینین گؤرمه سحره. ديیبیر نفر قاوال چالان وارتکجه 

 .ایدي دورماسی وندیشسول-دیشساغ (گولشمک) وزامانلاري کوشتی توتماق 

سی دیشین وظیفهسول-دیشساغ .بیر جوت جوراب قویاردلار دیشهسول-دیشساغ

له اونلاري ایدي، یوخسا یالوارماق و جرمه وئرمکقوروماقباشماغینی  ،نین پالتارککوره

کنه عایید اشیالاري گؤتورنده اونون اعتراض، و کیمین کوره ایدیلار.گئري قایتارمالی

لن یاخین یکنین ایش بکوره ،ساغدیش سونوندا ایدي.گه حقی یوخهگؤتوردویونو دئم

  .درديهرؤیقورماغی ایله یعا کنهکوره ی،یولداش

او حالدا   .یلرردگئد گهیا جئهیز گتیرمواوخ-یاوجومه آخشامی سحر آشیق چالیب اوخ

ه ائدیب، ورؤداونو ت عرخاندا جمایلک قلد یکنین باشینپیر دیبینده کوره ،نداییدانئم ینکند

کنین کورهدللک  بیرینی ییخمازدیلار.-سین دئیه بیرگولشردیلر، البته عداوت تؤرنمهگنجلر 

 ارینین بیري پول سالاردي،لیاخین یننهککوره ،ان سونرا ال ساخلارديدخانقیر آز بیرباشینی 

کن و گلینین یولداشلاري اونلاري حاماما کورهسونرا  .بو ایش نئچه دفعه تکرار اولارديو 

  .لاروناردییوروادلار، ناهاردان سونرا کیشیلر یآکندین بیر حامامی واریدي، سحر  .آپاراردیلار

دیلر. گئتمز آناآتا و قایینآنجاق قایین ،ان سونرا گئدیلرديدنیگئجه یاریس گهگتیرم یگلین

کن یا دا گلین طرفی کورهایپ چکنلر  .ام ایستردیلرعان بگَلین گتیرنده قاباغینا ایپ چکی



 

                 

                                                                                                                                                   

  

عمومیتله انلیک (اننیح)، کیرشان (کیشان) اولاردي. انلیک یاناقلارا  ییگلین بزه: ییگلین بزه

رماق باآغ رنگلی جک توز ایدي، کیرشان ایسه اوزه سورتولهمیزي رجک قیسورتوله

  ي دهگلین بزکلریندن بیراوزونلوغوندا اولان، مکتبلرده فایدالانیلان ماده ایدي. 

 اولان رنگلردهموختلیف  انی، مترسانتی 2 غو،متر اوزونلوسانتی 60گیله دیر.ه(نغده)گیل

یندان بیرینه باغلانماس-اینجه ساپ ایله، تسبئح کیمی بیرمتر) سانتی 2*2ذلارین (پارلاق کاغا

. ها نارديیسال گینهایکی چیایسه  وایکی اوج ،لاریباشین اوستونه سالارد نیگیله .لرديدوزه

  سین دئیه باشینا قیرمیزي شال سالیناردي.بئله گلینین اوزو گؤرونمه

  

اوستونده تآ یب،ري آلالاشیابیرده لازیم اولان  ،یخدنآپاراندا تبریزدن  یگلینگلین آپارما: 

 اتاماشایهامی ایسه  "کسین یخدنی گلیر فلان"دوشردي  سس گیردیکدهکنده  .گتیرردیلر

دا ی جئهیزلرین قالانین .بیلینرديلیکله همین گونلرده گلین آپاریلاجاغی بئله ي.چیخارد

دا بیر  نون بئلینه شال باغلاردي اوناوی  اغاوغلان اوشابیر آپاراندا  یگلین .سردریدن آلاردیلار

: یئددي اوغلان ایسترم بئله اولاردي اسیعر دوییئآتانین خ. لریوئرردجوت ایپ جوراب 

  .  ین قیز گلین...گیشسون بئ

کنین ساغ گلین کوره ؤنجها .سو قویاردلار دهکن ائوینده بیر قاب(لگن)کورهگلین گتیرنده 

کن آتاردي و آردیجا کوره ان دالییدنینگسول چی ین و سول جورابیندنینگساغ چی یجورابین

ان سونرا دآتان یان دالیدنینگسول چی ین و سول جورابیندنینگساغ چی یلینین ساغ جورابینگ

له اولموش یلچ ایله و سوب .لاریدرایاکی سود یوغینی قابدبارما ولوج رینینلایکیسیده ساغ ال

بختی ، ایچرسه اوشاغا قالار وو سویبلر، اوشاغی اولمایان یکردؤت سینیلهیلچ ینآرواد

ران بیر یئش قب(یب پول سال همین قاباکن کوره. لاریونسا بختی آچییوبو سو ایله باغلانان قیز 

 )دیبیبندئیی تخت، تختخت (ابنتیتبو گونون صاباحی  وئرردیلر.موشاتایا  واو پول )،تومن

  توتاردیلار.
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 گؤي                                                             

 
 ، اولماز قاتداماغ وار دونی بیر بابامین -6

 اولماز ساناماغ اشرفینن دولی ایچی

 اولدوزلار لهگؤي                                                               

 
     اوبانی گزر آبانی، هادي -7

 دابانی ایکی ایاغی، آلتی

 ترزي                                                

 
 آت کهر گؤزل سیهینی/  آت کهر هینی هینی -8

 آت کهر گؤزل ونودوگ/   سیجیم قیل آیاغیندا

 سیآري بال                                                                    

 
 بیلر؟ کیم سهچیلیننه/  آتیم چیل چیل آتیم، چیل -9

 1بیلر؟ کیم قولونناسا/ ایچینده حصار یئددي

 بالیق                                                                        

 
 قودوق لیچول آتدا یئر -10

 اؤلو                                        

 
 گئدر اوخلوو آتدان یئر -11

 ایلان                                             

 
 آللانار وئرسن نه هر /  ساللانار یئره دنگوي -12

                                                 

  .لردیرلعف اولان ییدعا دوغماسینا ئیوانینح – مال ایکیسی هر قولونلاماق، و چیلینلمک -١ 



 

                 

 اوشاق                               یاغیش                        

 
 قیزلاریدوي ایکی اوتوز بیزلریدوي، بیزیدوي -13

  دوزولدوي چییاتاخ بیر بوزولدوي، هئی ازیلدوي هئی

 دیش32                                                                          

 
 وار ایشی ننمنن/  وار کیشی بیر ائویمیزده -14

 سوپورغه                                                                  

 
 بادامنان خونچا بیر/ آدامنان گلیر آي -15

 آدامنان دانیشیر/   آغزي نه وار دیلی نه

 کیتاب یازي،                                                            

 
 چاپار آتدي ایچینده/  چپر بویان چپر اویان -16

 گؤز ایله لرکیپریک                                                                       

 
 محمد قالا بویان/   محمد قالا اویان -17

 محمد الا لیصل/     چکیرم قوري یاپیرام، یاش

                     چؤرك ایله دیرتن                                                                  

                                                            
 

 یارپاغی بیر بیداغی، بئش/  ساپی کرکی هاپی، هاپ -18

 ال                                                                            

 
 سپر چیچی دؤنر، دؤوران/  کوپی قیزیل هاپی، هاپ -19

 لاواش ایله دیرتن                                                                     
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 - میس قابجئهیز ایسه بونلاردان عیبارت ایدي: جگی . قیز ائوینین وئرهائوینه گؤندریلردي

مور سماور، ؤک ،قرایدوشک، ایکی جعبه، بیر یخدن، بیر چ-قاشق، بیر دست یورقان

  لر).وئرردیده لیم یوارلیلار کاوچون جئجیم، ( توساو وکورسو نعلبکی -بیردست ایستکان

 یسینیکن آداخلمانی کورهی زالنشاناوغلان نشانلاناردیلار. -بیر اوزوك سالماق ایله قیز

 سینهگیزلیجهباغدا  ده،چول چشمه باشیندا، اونلارین گؤروشلري تکجه یدي،ا رمزؤگ

له پایی، یلچ اولاردي. توي اولوب قیزي آپارینجا اوغلان ائوي طرفیندن قیز ائوینه خونچادا

قدیر  ،خاندا)یمیوه چ یئنیپایی( ییب پایی، نوبارغئپایی، ر ، بایراملیق، قوربانکلیچرشنبه

  آپاریلاردي. بو خونچالارین هر بیرینده آپاریلانلاري بئله قئید ائدیرلر: پایی

  قویاردیلار پالتار اوچون گلین ،لریبَزرد یینسکهحالوا چالیب معمولی  -ییب پاییغئر

  پالتار  اوچون ز، میوه، گلینیقارپ - له پایییلچ

  لاریسالارد پولایسه نونا یبو، ا آیناباشینییب هزبیر قوچ ب ، ها بئلهشیرنی، پالتار -پایی قوربان

   بیر قویون بودي ز شیرنی، اوغلانا پالتار،آ بیر -)قیز ائوي اوغلان ائوینه وئرر( قدیر پایی

  قتویو و،دوی زي بالیق،یرمیق پالتار، یئمیش، میوه، -چرشنبه خونچاسی

   لرده آرتیریلسین][او بیریسی.... 

بایراملیق بایرام آخشامی ریلدیکده قیز ائوي تویوغو پیشیریب چرشنبه خونچاسی گؤنده

ان قیز ائوینه دکن دامکوره . چرشنبه آخشامیندررؤگائوینه  کنکوره(پالتار) ایله بیرلیکده 

. اونون شالینا شالینا آینا باغلاردي او تانینسین دئیه اؤز. اخ ساللاما)ششال ساللاردي (قور

  جوراب باغلاردیلار.گین توخویان ناققیشلی ایپ 

  

بوتون نین لرده عاییلهدلاري آپاراردیلار. خلعتلرین آرواعاییلهلري لر: خلعتخلعت

 سینه چرشابنهقیزین یا دا اوغلانین نهجوراب، جوراب، لر قویولاردي، عضولرینه تؤحفه

ده کؤینک (قیزلارین کؤینگی اوزون اولاردي؛ اصلین، قیزلار اوچون (آلا رنگلی چرشاب)

گلینه )، دیزدن اولاردي ووغلنین اوزونشلتهردیلر، تومان گئیه-قیزلار دون یئرینه شلته

  .شال وزي دون یرمیق



 

                 

                                                                                                                                                   

 
 
 
 

اوغلان  ،اولاردي اساسینداگؤروشو نین خوشآنا-آتا کائولنم معروفداکئچمیشلرده باغ     

 نمکائول لبته نظرینده بیر قیز توتوب،ا.لریوئرمدن ائولنرد بیرنی تانیمادان-بیرقیز ایله 

 سی، یوخساداعمه ،آناسیاؤنجه اوغلانین  .رديهباجیسینا دئی یقیزین آدین ،اوغلانین ایسته

بلی -چی گئدیب ههلسونرا ائ لار،ان  گویول آلاردیدآناسین-قیزین آتا یبگئد سیخالا

نلار کندین موشاتاسی قیز ائوینی دانیشدیریب اونلارین گؤیلونون بیر زاما .لاریآلارد

نین یاشلیلاري (عمی، اولدوغونو اوغلان ائوینه چاتدیراردي. سؤز دانیشمایا ایکی عاییله

، قرارلاري قویوب هامی ایسه بو بیر آرایا گلیبقیز ائوینده بیرچکلر) و آغ ساققاللاردایی، آغ

قند آپاریب، سیندیریب هر کسه سؤز دانیشما اوچون بیر کللهقرارلارا حؤرمت ساخلاردي. 

ایکی باتمان -قیزیل اولماز، کبین آز (نئچه تاي بوغدا، قویون، بیر شیرین چاي وئرردیلر.

سی قیز قورو یئر)، باشلیق ایسه بیر تاي اون، بیر آز لپه و بیر باش قوچ اولوب حنا گئجه
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 فارماش                                                                       

 
 !ائششک تاپمیان اونی/  کؤششک دوشدي دندوه -35
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 کؤپک ساري اوسته دام  -37
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لیکلـه اؤز نفسـینی اؤلـدوروب. او بـو دلیب و سویون سوروب (سوموروب) ایچیب و بئله

  ان (حیات یولداشیننان) گیزلین ساخلار. ایشینی صابینن

زامان گئچر، بیر اوغلان اوشاغی دونیا اوزونه گلر( دونیایه گلر). بو اوغلان بؤیـویر، هرگـون 

لرین اوخلایار. اهالی بو اوشاغین ایشـیندن جانـا الینه بیر اوخ گؤتوروب، جماعیتن سو کوزه

ان بیر شخصدیر، اونون اوغلـی بـه نییـه دان قورخ، اللهسیگیلب دییرلر کی بو اوغلاینن دده

للر و دییرلرکـی شیکایت ائله سینهنجی ایش گؤرور. اونلار گئدیب اوشاغین ایشیندن ددهبئله

سیز آمما سیزین اوغلوز هـر گـون بیـر اوخونـان بیزلـرین سـو دان قورخان بیر آدامسیز الله

سـی چـوخ فیکرلشـیب بـو ددهلرین دلیب بو ایشیینن بیزلري جانا گتیریـب. اوغلـانین کوزه

سـین و دوز سـؤز لنی اؤز صابیننان سووال ائلییییب و اوننـان ایسـتر کـی یالـان دئمـهمسئله

سی فیکیرلشیب اؤز ایشلرینی دیققتیله یادا سالار و دییرکی بو اوشاق دانیشسین. اوغلانین ننه

وز) یوخویدوکی نار آلاق دي بیزیمده پیلیمیز (پولومبویومدا اولان زمان منیم نفسیم نار ایسته

بونا گؤره منده سننن اوتاندیم، ناچار قالدیم فیلان توکانا گئتدیم، اونـون توکانیننـان بیـر نـار 

گؤتدوم، اونی ایگنئینن دلدیم سویون ایچـدیم، اوز نفسـیمی بوجـور اؤلـدوردوم. اوغلـانین 

لیـق ییب اوننـان حلـاللنی اونا دئتوکانینا گئدیب مسئله نینفیکیرلشیب او  توکانچی سیدده

یین حرام یا حلـال اولمـاغی اوشـاقلاردا اثـر آلیب قئییدر. بونا گؤره دییرلرکی تیکه یا چؤره

  یه چکر.قویار و ایناندیقلاري بودوکی اوشاق تیکه

 
 
 

 
 



 

                 

                                                                                                                                                   

 
 
 

        

سینده بعضی اینانجلار واردیر. بـو اینجلـارین و اونون اطرفیندا ، حامیله خانیملار ساحهتبریز 

دن نین حرام یا حلال اولماغیدیر، بئله کی اگر بویلو خانیم یاخشی بیر شـخصبیري ده تکیه

اوشـاقدا اولـار و دئیرلرکـی  جکدونیایـا گلـهتیکه آلیب یئسه اونون یاخیشی خوصـیتلري 

چکیب تیکیه، هابئله شخص یاخیشـی اولماسـا و یه اوشاغین بو یاخیشی خوصوصیتی تیکه

دن دن تیکه آلیب یئسه اگر اوشاقدا پیس خوصوصیت اولسا اونو تیکهبویلو خانیم او شخص

لارین شخصـیتلرینده اثـري نین حرام یا حلـال اولمـاغی اوشـاقبیلرلر. ایناندیقلارا گؤره تیکه

  ده بیر ناغیل سؤیلنر: واردیر. باغ وزیر کندینده بو ساحه

دییرلرکی گوننرین بیرینده بیر مؤمن شخصین آروادي، آغـزي دادسـیز اولـار (یئریکلـر). او 

خانیمین نفسی نار ایستر، آمما اونلارین پیللاري (پوللاري) اولماز کی نار آلسینلار. بونا گؤره 

دیغینی اونا دئمـز. بـو خـانیم خانیم صابیننان (حیات یولداشیندان) اوتانیب، نفسی ایستهبو  

ناچار قالیب بیر توکانچینین گئدیب باشینی دانیشیغینان قاتیب بیر نار گؤتورب اونو ایگنئیلـه 
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  عمومیتله ائلات اویونلارینی ایکی قروپا بؤلمک اولار:        

  باش قاتما اویونلاري  -الف

  یاریشما ایونلاري -ب

- دویمه اله، ائوجیک اله-)، الzivmək)، زیومک(hellənməkباش قاتمالار: هللنمک(

آت، زیغ (چامیر) اویونی، قارتالان قارت، قورد گلدي، بؤرك قاچیرتماق، قار -ائوجیک، آت

  دویوشی، کوف گئتمه، و.... 2سی، پیسپیساگولله

 ، چیلینگ آغاج، کپکیر کوپکیر(uydurumağac)یاریشمالار: اویدوروم آغاج (

(kəpkirküpkir ،دنه، -کمند، دنه-قییش گؤتدي، کمند ،کوباکئش، گیزلین پاچ، قیغ مره

  گول، قرجمه داش، بئش داش، یومورتا چاققیشدیرما، قوش وورما، و...-گول

  

  باش قاتمالار

  هللنمک:-1

گوزه و یا اوزللیکله قجلده(قار یئري بورادا اوت رینده اوینانار بو اویون یالنیز یایلاق بؤلگله

جیزگیده یانی اوسته اوزانارلار و بیر ایکی اوچ . اوشاقلار بیر قئش گیررکن گوي اولار)

اولورسا بو ایشی  سوررك اوزو آشاغی هللنرلر. بو ایشی یورولانا قدر تکرار ائدرلر، کیم دئیه

  چوخ داوام ائدر.

  

  زیوماق: -2

                                                 
  - بیر جور گوبلکدي2
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سوسوزلوغا فایدالیدیر،  امیله قادینلارین سودونو چوخالدار،ح ):(Qarpız قارپیز   

  )هندوانه ، فار:دابوقه(عر: نی گوجلندیرر. دهعم

قانی تمیزلر، باغیرساقلاري تمیزلر، قانین  ):(Yerkökü / gəşir گشیر /یئرکؤکو   

دامارلاري آچار، گؤزو گوجلندیرر، ، یاغینی اریدر، جینسی اورقانلاري گوجلندیرر

(عر و فار: دیالئکتینده کئشیرده دئیرلر. فشار اساکیتلشدیریجیدیر. یئرکؤکونه بیر چوخ 

  )هویج

یه هیه و قانین یاغینی اریتمهقارنی یوموشادار، قانسیزلیغا، اؤسکورم :Yonca )(یونجا    

، فار: قرطمان(عر: فایدالیدیر، بورون قاناماسینا قارشیدیر، بؤیرك و قارا جییري قوووتلندیرر. 

  )یونجه

ده آغریسینی کسر، عیووشان اوتو ایشتاهانی آچار، م:  Acı yavşan ) ( آجی یاوشان  

  )گل مریم ، فار:مریمیه(عر: باغیرساقلاري تمیزلر. 

هئموروید)  ،اسیل (باسوراو، باشارلاري)فکیه ا تر( ): Quş burnu( قوش بورنو   

ریپه گمومی گوجونو آرتیرار، عسینی توختادار، چاي کیمی ایچیلدییینده بدنین  هیضرعا

  فایدالیدیر.  

) فایدالیدیر، هلیگینه (روماتیزمه، یئل خستتر / اف ):  ( Isırqan otu ایسیرقان اوتو     

  لیکلرینی توختادار.هقلب خست

  

  

  

  

 
                                                 

 i - 746 - 743ص  ،1جیلد  ،محمد تقی زهتابی   ،ایران تورکلرینین اسکی تاریخی.  

 ii -  32ایران تورکلرینین آشیق محیطلري،  علی قافقازیالی، ص  

 iii -  2، ص 5 – 4تورك خالق اینانجلاري، یاشار کالافات،  جیلید  
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اوینانار. اوشاقلار بیر جیزگیده دورارلار و هر کیم اوز آغاجی  قجلدهبو اویون یالنز 

قئلئجا(ایکی ه ایکی آیاق ایله اوتورار و اللریندن یاردم آلاراق زویر. (چوماغی) اوستوند

  آغاجی اولان یاخشی زویر. یوونی یاستی آغاج)

  

  اله دویمه اله:-ال -3

بو اویونو عمومیتله قیزلار اوینار. اوشاقلار ایکی و یا چوخ قروپا بؤلوشرلر و هر قروپون 

زمزمه  "اله دویمه اله-ال"گئدرکن  وروباياویداله وئریب -بیري ایله ال-اوشاقلاري بیر

  بیریندن آچیلمامالیدیر.-الدرلر. بو آرادا اللري بیر

  

  ائوجیک:-ائوجیک -4

بو اویون اوغلان و قیزلارین اورتاقلیغی ایله اوینانار. آدیندان بللی اولدوغو کیمی اوشاقلار 

ؤزللیکله دایره شکیلینده اوبانین قنشرینده (قاباغیندا) داش ایله دایره، مربع، موستطیل ا

اؤزلرینه ائو دوزلدرلر و اونون ایچینده اوتورارلار و اورادا چاي قویوب و چؤرك پیشیریب 

چؤرك یئییب ایچمه هامیسی یامسیلاما اولار. گاهداندا گؤررسن -لر، آمما چايریئیه

  اوشاقلارین بیري ار بیریسیده آرواد رولونو اوینایارلار.

  

  آت:-آت -5

ز آغاجینی  آت سانیب مینیب قامچی ایله وورارکن چاپار. گاهدان اوشاقلار هرکیم اؤ

  .قلئشلاشئب ویا اوتوشللر

  

  زیغ (چامیر):-6

بو اویوندا هر کیم اؤز هونري و باجاریغی اساسیندا زیغدان آلتلر دوزلدر، مثلا ماشین، آدام 

  هئیکلی،  ایستیکان، قوري و... .

  



 

                 

  قارتالان قارت: -7

نئچه دامجی  رینهکی مامیرلارین اؤزهاؤزللیکله قیزلار قایالاردا داشلارین اوستوندهاوشاقلار 

قارت الا اینگی قارتالان قارت "رلر سو تؤکندن سونرا بیر یاستی داش ایله سورترك دئیه

. نئچه دیقه بو ایشی داوام وئرندن سونرا گؤي رنگده بیر ماده (خینا) دوزلر. "سوتوینن

ی دیرناقلارینا یا ایسه اللرینین ایچینه قویوب، قورویاندان سونرا اللرینی قیزلار بو خینان

  یویارلار. بو زامان اونلارین اللري و دیرناقلاري قیزارار و چوخ گؤزل گؤرونر.

  

  قورد گلدي: -8

بو اویوندا اوشاقلار یاتیشار، آنجاق بیر نفر گودوکچو اویاق قالار، بیر باشقا اوشاق دا قورد 

 "قورد قویونی آپاردي"). بو زاماندا گودوکچو هاي سالار کی təpərاونلارا تپر(رولوندا 

  هوره قوردو قوواللار.-اوشاقلار اویانیب قوردو قواللار و بیر نئچه اوشاقدا ایت رولوندا هوره

  

  بؤرك قاچیرتماق:-9

مک اوشومهبؤرك قاچیرتماق عمومیتله سویوق هاوالاردا اوینانار. هاوالار سوییاندا اوشاقلار 

سی بؤرکه یئتیشنده بؤرك گؤتوروب قاچارلار. بؤرك یییه قارالئیباوچون گؤررسن بیرینی 

  بؤرکو باشقاسینا توللارلار و اونو یورونجا بو ایشی داوام ائتدیررلر.

  

 سی و پیسپیسا دؤیوشو:قار گولله -10

سی دوزلدندن سونرا لهبو اویوندا اوشاقلار ایکی قروپا بؤلوشرلر و هر قروپ اؤزونه قار گول

آرالارندا بیر جیزیق چکیب، دؤیوشه باشلارلار. هر هانسی قروپ گوجلو اولسا او بیري 

  پیسپیسا دؤیوشوده ائله بو اویون کیمی اوینانار.قروپو مئیداندان چیخاردار. 

  

  کوف گئتمه: -11
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دیرار، شیاخشیلا آستمانیده یاراسینا فایدالیدیر، عم ):(Şirin lumu شیرین لومو   

  )لیمو شیرین(فار: بؤیرکلري تمیزلر، قلبی گوجلندیرر. 

قاندا اولان یاغلاري اریدر، دامارلاري آچار، قلبی  ):(Quru lumu قورو لومو   

  )خشکلیمو (فار:  قوووتلندیرر.

امیله قادینلارین سودونو چوخالدار، قارنین کؤپونو آلار، ح )كSarı kök(ساري کؤك    

  )مار چوبه ، فار:خشت الحیه(عر: آیاق آغریلارینی توختادار. 

. نفس بوروسونو آچار، گؤز ایشیغینی چوخالدار، دامارلاري آچار، )Mamır (مامیر    

  )مامیران ، فار:حشیشه الخطف (عر:قارین آغریسینا فایدالیدیر.   

لري گوجلندیرر. عضوبدنی قوووتلندیرر، قارنی یوموشادار،  ):Zibil otu( زیبیل اوتو   

  )مخلصه ، فار:لبلاب الاحرش(عر: 

نی گوجلندیرر، دهعامیله قادینلارین سودونو چوخالدار، مح ):Tüklücə (توکلوجه    

(عر: جییري قوووتلندیرر، بوغاز آغریسینا فایدالیدیر.  نفس بورولارینی آچار، قلبی و آغ

  )مرزنجوش ، فار:حب الفیل

بلره فایدالیدیر، باغیرساغی و عصبؤیرکلره و  ،یههنهقانی دورولدار، خف ):Mərzə (مرزه    

  )مرزه ، فار:صعتر البر(عر: جینسی اورقانلاري قوووتلندیرر. 

آلرژینی آزالدار، بدن قانامالارینین  :)Məryəm gülü ( یووشان اوتو /مریم گولو   

اتلادار، باغیرساق یارالارینی حبلري راعصیه فایدالیدیر، هنهقاباغینی آلار، شادلیق وئرر، خف

گل  ، فار:مریمیه(عر: دا دئییلیر.  "آجی یاوشان"توختادار. مریم گولونه افشارلار آراسیندا 

  )مریم

کی داشلاري اریدر، آغ جییري و ه . بؤیرکدایسه دییلیر قارا یئمیش ):( Moviz موویز    

  )مویز ، فار:زبیب(عر: قلبی قوووتلندیرر. 

نین قاباغینی سیبلره فایدالیدیر، قارین کؤپمهعصریپه و گقانی دورولدار،  ):Nanə( نانه   

   )نعناع(عر و فار: آلار. 



 

                 

ده علرینه و مادار، باغیرساق و جییر شیشمهتبدن یارالارینی توخ ): (Kəngər کنگر   

ریپه فایدالیدیر، قاندا اولان یاغلاري اریدر، باش آغریسینی توختادار. گیارالارینا فایدالیدیر، 

  )کنگر ، فار:حبذل(عر: 

قانی تمیزلر، قاندا اولان یاغلاري اریدر، باغیرساق یارالارینی توختادار،  ):Qoz( قوز   

لندیرر، بدنین آرتیق یاغلارینی اریدر. تنی گوجلندیرر، دامارلاري آچار، بئینی قوووهظافیح

  )گردو ، فار:احروت(عر: 

ی ئینسینه کؤمک ائدر، ببؤیورده اولان داشلارین اریمه): armud(امروت د/ آرمو   

اتلادار، سوسوزلوغا فایدالیدیر، قان یاغینی آزالدار، قادینلارین حبلري راعصوجلندیرر، گ

لرینده اوشاقلارینین جینسیییتلري اوغلان اولسون دئیه آرموت نین ایلک هفتهیلیکلرهامیلح

  ی)گلاب ، فار:انجاس(عر: ییه ائدرلر. صتؤو

جینسی اورقانلاري گوجلندیرر، ساکیتلشدیرر، سئوینج وئرر،  ):Qızıl gül( قیزیل گول   

نی و دیش اتلرینی هظافیحقان باسینجینی آزالدار، دیش و بوغاز آغریسینی آزالدار، 

  )گل سرخ ، فار:ورد احمر(عر: قوووتلندیرر. 

مه کؤمک ضاتلادار، هحبلري  راعصقارنی  یوموشادار،   ):göy zəban (زبان يگؤ   

  ده یارالارینی توختادار. عریپه و سوسوزلوغا فایدالیدیر، مگمارلاري آچار، ائدر، دا

قاندا اولان شکرلري تمیزلر، قارنی یوموشادار، بؤیرکلري گوجلندیرر.  ):Alça (آلچا    

  )گوجه سبز(فار: 

نی گوجلندیرر، آغ جییر قاناماسینی و هظافیحنی توختادار، اؤسکورمه ):Gəvən (گون    

لري آرادان آپارار. کی لکههیاراسینی توختادار، توکلرین کؤکونو قوووتلندیرر، دریدده عم

  )گون ، فار:مخلب القاب(عر: 

کملندیرر، ایچري قانامالارینین قاباغینی حمؤ یدیش اتلرین ):Turş lumu(تورش لومو    

لیمون (عر: ر. مه کؤمک ائدر، بوغاز آغریسینی توختاداضآلار، اورك دؤیونتولرینی دوزلدر، ه

  )لیمو ترش ، فار:بلدي
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یرلیکده کوف اوغلان قیزلارآغاجدان، اؤزللیکله شاه توتدان کوف آساراق شنلیک ائدیب و ب

  گئدرلر.

  

  

 
 
 
 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

                 

 
 
 
 
 
 

  آنانین آرزیسی بودور، _هر آتا 

  ائولادي بَی دورا، الده شمع گله.

  بیرینه قوْووشا، _لر بیر محبّت

  (شاعیري؟) لار جمع گله.تانیش _توي ائوینه دوست 
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اورك آغریسینا فایدالیدیر، دالاق و باغیرساقلاري  ):kəhlik otu(لیک اوتو هک   

ادار، بورون قاناماسینین قاباغینی آلار، نفس بوروسونو آچار. تاتلادار، آیاق آغریسینی توخحرا

  فار :کاکوتی)(

، قادینلارین سودونو چوخالدار، قانی تمیزلر، قانین قارنی یوموشادار ):Kahı (کاهی    

  )فار: کاهو(مه کؤمک ائدر. هضیاغینی اریدر، 

بی و جینسی عص ،دیش آغریسینا فایدالیدیر، قارین کؤپونه قارشیدیر ):Qabar (قابار    

  )کبر ، فار:شوك الحمار(عر: لري یوخ ائدر. اورقانلاري قوووتلندیرر، دریده اولان لکه

نی دهعنی و مهظافیحسوسوزلوغا فایدالیدیر، قارنی یوموشادار،  ):Qabaq (قاباق    

  )کدو حلوایی، فار:قرع روحی(عر: قوووتلندیرر. 

ادار. تقارنی یوموشادار، باغیرساقلاري تمیزلر، آیاق آغریلارینی توخ ):Gərçək(گرچک    

  )گرچک ، فار:طهرا(عر: 

ائدر، قانین یاغینی اریدر، آغیزدا اولان  عبدنین سملرینی دف ): (Kərəvizکرویز   

 ، فار:کرسم(عر: بلري قوووتلندیرر. عصکملندیرر، حقابارلاري توختادار، دیش اتلرینی مؤ

  )کرفس

قاندا اولان سملري آزالدار، باغیرساقلاري یوموشادار، قان یاغینی  ):Yemiş (یئمیش    

(عر فس بورولارینی آچار، جینسی اورقانلاري گوجلندیرر. بلري قوووتلندیرر، نعصآزالدار، 

  )زبیب و کشمشو فار:(

لري یه فایدالیدیر، قورو اؤسکورمههقانی تمیزلر و یاغینی اریدر، تیترم ):Kələm(کلم    

  )کلم، فار: کرنب(عر: لرینی یاتیردار. توختادار، باغیرساق شیشمه

اتلادار، دامارلاري آچار، حبلري راعصبوغازي یوموشادار،  ):(Küncüd کونجود  

  )کنجد ، فار:جلجلان(عر: باغیرساقداکی یارالاري توختادار، جیلد قاشینمالارینا فایدالیدیر. 

اتلادار، قارین کؤپونو آلار، حنی رادهعنی گوجلندیرر، مهظافیح ): Kündür( کوندور   

، فار: سبت(عر: اتلادار. حبلري راعصباغیرساق یارالارینی توختادار، نفس بورولارینی آچار، 

  )کندر



 

                 

بلري قووتلندیرر، قاندا عصائدر،  عقانی دورولدار، بدنده اولان زهري دف ):Qora (قورا    

، حصرم(عر: اولان یاغلاري آزالدار، گؤز ایشیغینی قوووتلندیرر، بئیین کریزینه قارشیدیر. 

  )غوره فار:

کملندیرر، حیه یاخشیدیر، دیش اتلرینی  مؤهاوشوتم ):Yaşıl bibər(یاشیل بیبر    

(عر: نین قاباغینی آلار، بئل آغریسینا فایدالیدیر، شادلیق وئرر، قانی دورولدار. سکورمهؤا

  )فلفل سبز ، فار:فلفل اخضر

نی هیظافحفایدالیدیر،  آستمادیش آغریسینا یاخشیدیر،  ):Ağ bibər( آغ بیبر   

  )فلفل سفید ، فار:فلفل ابیض(عر:  دیه یارارلیدیر.عقوووتلندیرر، م

(عر: سئوینج گتیرر، قانی دورولدار، گریبه فایدالیدیر.  ):Qırmız bibər(قیرمیز بیبر    

  )قرمز فلفل ، فار:احمرفلفل 

نی گوجلندیرر، جینسی دهعدندیر، قارنین کؤپونو آلار، مهترل ):Qərə bibər( قره بیبر   

  )فلفل سیاه ، فار:فلفل اسود(عر: اورقانلاري قوووتلندیرر. 

نی دهعیوموشادار، دالاقدا اولان ورمی یاتیردار، م باغیرساقلاري  :Fulus) ( فولوس   

  )خیار هندي ، فار:سیال(عر: قوووتلندیرر، اوشاقلارین قارنینی یوموشادار. 

ی و جینسی عصبنی گوجلندیرر، هظافیح. ایسه آدلانار مانتار ،تور ):( Göbələkگؤبلک    

اورقانلاري قوووتلندیرر، بدنده اولان چیرکلري آرادان آپارار، گؤزون قوووه سینی 

  )قارچ فار:، شحم الارض(عر: چوخالدار. 

(عر: سینه فایدالیدیر، قانی تمیزلر. مومی گوجلنمهعبدنین  ):qərə qurut( قره قوروت   

  )قره قوروت ، فار:قره قاط

ی داشلاري که. بؤیرکدایسه آدلانیر دالی توکو قارغی وتور  ):Məkə tükü (که توکو م   

و  عر(سینی یاتیردار. دالاق شیشمهریبه فایدالیدیر، دري قاشینمالارینا یارارلیدیر، گاریدر، 

  )کاکل ذرتفار:
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آللی (حاج علیلو) ین ائللردن بیریسی حاج سینی بزهآذربایجانیمیزین هر گوشه        

للیکله ائلیمیزین قورخماز نین آدینا چاغداش تاریخیمیزده اؤزهدیر. حاج آللی ائلیائلی

 کورد له   امیر ارشددؤیوشچوسو 

 

دؤنه توش گلیریک. امیر ارشد اؤزو بو ائلدن  _ساواشلاریندا دؤنه  ایسماعیل سیمیتقو

 اوْلموش اونون 

لاري تورپاغیمیزي لارینین اؤنملی بؤلومونو حاج آللی ایییدلري قورموش. بو ائلین آتلیآتلی

ایسماعیل سیمیتقو یوروشلریندن قوْرویوب شهید اولوبلار. حاج آللی ائلی( دوققوز بوْیلار) 

موُغَدم، قاراخانلی، پیر  ؛سیندن قورولوب دئمکطایفاسینین بیرلشمه  9قاراداغ ائلاتلارینین  

بیلی، اؤزبک ( اؤزبَی موغدم)، کنگرلی لی، چاخیرلی، زئینیآللی، یاغ بستیلی، گنجه

ده یاشادیقلارینا گؤره چوخ دَبلري، بو طایفالار بیر بؤلگه .لی)نیلمهلري ایسته(لاتین

للیکلري وار. لان اؤزهکلري اورتاقدیر. البته بیر سیرا دبلرده هر طایفانین اؤزونه عایید اونگله

  تین آچیقلایاجاغام. من اؤزوم موُغَدم طایفاسیندان اوْلدوغوما موغَدمین توي دبلرینین اؤزه

پهلوي رژیمینین آسیمیلاسیون سیاستی سونوجوندا َدییشیلمیش  دیر؟اؤنجه، موغدم نه

سؤزونه  ممقدّ سؤزو یازیلاردا موُغَدمسؤزودو.  بو دؤنمده  موُغَدمآدلاردان بیري ده 

  دیر.سؤزو دئییلمکده موُغدمدَییشیلب؛ آمما هله ده آغیزلاردا 

زردوشت دینی  بؤیوك بیر طایفا اولاراق مین ایللرقاباق بو تورپاقلاردا یاشاییبلار. لارموغ

  .تورپاغیمیزدا باشلایان چاغدا، موغ طایفاسیندا کؤك سالیب، باشقا ائللره طایفالارا یاییلیر

یه سئچیلیب، زردوشت دینینین یاییلماسینا سیندن بیریسی کاهینلیموغ طایفاسینین هر عایله

لار ایسلام دینینی قبول ائدیب موسلمان کله موغچالیشیرلار. ایسلام دینی آذربایجانا گلمه

، موغانلیتورکلرین سیراسینا قاتیلیرلار. بئله ظن ائدیلیرکی  ایندیسه بو طایفانین قالیقلاري 

قاراباغ، قاراداغ، ارزروم، تبریز، ماراغا دا یاشاماقدادیرلار. موغَدم  کیمی آدلارلا   موغدم

موغ  ←موغ آتام    (دیرسیلمه) سؤزونون اینجه (MUĞ ATAMآتام  سؤزو موُغ

آذربایجان  فاروق سومئر بؤیوك تورك تاریخچیسی  د چئوریلیب).←ا، ت  ←آ ←آدام



 

                 

. تورپاقلاریندا اولان بؤیوك طایفالاردان بیرینی ده موغدم طایفاسی اولاراق آد آپاریب

دیرلر، بو سؤزو بیر لر آنادولودان گلمهموغدمین قدیم کیشیلري بئله دوشونردیلرکی موغدم

 ":بئله یازیر یاشار کالافات. موغدم طایفاسینا گؤره (کیملر؟)پارا تاریچیلر ده دئییبلر 

موغدملر آق قویونلو تورکمن بوْیلارینداندیرلار. بونلار صفوي تورك دئولتینین 

تشکیلینده ده یئر آلمیشلار. احمد خان موغدم آذربایجان بَیلربَیی یاپمیشدیر. اونون 

اؤلوموندن سونرا اوشاقلاري آراسیندا ایختیلاف چیخمیشدیر. قاجار تورکلرینین 

رك شاهی فتحعلی شاهین ولیعهدي عابباس میرزا موغدم تیمی دؤنمینده   قاجار تویؤنه

سینه مجبوري ایسکان تابع توتموشدور. ائوي خوراسان بؤلگه 5000تورکمنلریندن 

رینه موغدم تورکمنلرینین کؤچلري اسناسیندا بؤیوك قارداشلارینین اؤلومو اوزه

سینده ر زییاباد بؤلگهعایله اپه 2000زورونلو ایسکانا تابع توتولان موغدم تورکمنلریندن 

ایندیسه  "عایله ایسه خوراسانا گئدیب تکرار ماراغایا دؤنموشلر 3000 قالمیش

دا یاشاماقدادیرلار. موغدملرین  موغان، تبریز، ماراغاارزروم، ،  قاراداغ قاراباغ، لر؛ موغدم

آشاغیدا چوخو آدي گئدن یئرلرده یاشاییب او یئرلرین ساکینلریله قایناییب قاریشیبلار. 

لر قاراداغین ائلات طایفالاریندان اولان موغدملردیرلر. ایندیسه بو سؤزو گئدن موغدم

  عایله اولار. 2000موغدملرین سایی دئمگ اولارکی 

عایله بؤلگوسو) موغدم  ←تیره  ←طایفا  ←ائلات طایفلارینین قوُرولماسی اساسیندا ( ائل

  دیر:طایفاسینین دا قورولماسی بئله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

39 
 

  

یاخشیدیر، آیاق بدنی ساکیتلشدیریر، یوخوسوزلوغا  ):çölyerkökü (چؤل هویجی    

 ، فار:حرث الفیل(عر: جینسی اورقانلاري گوجلندیریر.  ،آغریسینا و بئل آغریسینا فایدالیدیر

  )هویج وحشی

نی قوووتلندیرر، بؤیرکلري گوجلندیرر، باغیرساق هظافیحبلري، عص ):Şəlğəm (شلغم    

یه و قان آزلیغینا فایدالیدیر، گؤز ایشیغینی آرتیرار. هنهر، خفاادتو بوغازین شیشلرینی توخ

  )شلغم ، فار:شلجم(عر: 

لرینه بی نوخوشلوقلارا، قارین آغریسینا، باغیرساق شیشمهعص ):Şüvüt (شوووت    

  )شوید ، فار:سزاب البر(عر: درماندیر، قادینلارین سودونو چوخالدار. 

یه و هنهاتلیقلارینا درماندیر، خفحساق ناراده و باغیرعم ):Şirin bəyan (شیرین بیان    

شجره (عر: بلري، بؤیرکلري و قارا جییري قوووتلندیرر. عصجییر ورمینه فایدالیدیر،  قارا

  )شیرین بیان فار: السوس

نی قوووتلندیرر، هظافیحشادلیق گتیرر، جیلدي یوموشادار،  ):Mərcimək (مرجیمک    

(عر و بؤیریی گوجلندیرر، قانسیزلیغی درمان ائدر، جینسی اورقانلاري قوووتلندیرر. 

  )عدسفار:

ادار، قانی تمیزلر و قاندا اولان یاغلاري تیارالاري توخ ):qatıq otu(یوغورت اوتو    

ایدالیدیر، بؤیرك اریدر، قان باسینجینی آزالدار، دمیرووو آرادان آپارار، جیلد قاشینمالارینا ف

  )ستاعلف م ، فار:حشیشه الافعی(عر: داشلارینی اریدر. 

نی قوووتلندیرر، دهعباش و قولاق آغریسینا فایدالیدیر، م ):Dağ soğanı(داغ سوغانی    

  )پیاز دشتی ، فار:بصل الفار(عر: یه فایدالیدیر. هنهه نی گوجلندیرر، خفظافیح

قانی تمیزلر، قارنی یوموشادار، آغریلاري آزالدار، باغیرساق  ):(qaz ayağı قازیاغی   

حشیشه (عر: یه یارارلیدیر، بؤیرك داشلارینی اریدر. همهلقیسیلمالارینا فایدالیدیر، درینی یئنی

  )غاز یاغی ، فار:العرص



 

                 

بوغازي یوموشادار، دامارلاري آچار، دیش اتلرینین قاناماسینین  ): (Heyvaهئیوا   

  )گلابی ،  فار:سفر جل(عر: نی گوجلندیرر. هظافیحقارشیدیر،  وناقارشیسینی آلار، دئپرئسی

ریپ و گتوختادار، باغیرساق قاناماسینین قارشیسینی آلار،  یده یاراسینعم ):Iydə (اییده    

  سنجد) فار: صفصاف(عر: گؤزو قوووتلندیریر. ب سیستیمینه فایدالیدیر، عص

سویوغون قارشیسیندا بدنی ، ریپه فایدالیدیرگ ):Qırmızı bibər( قیرمیزي بیبر   

  قورویار.  

ایشتاهانی چوخالدار، قانی تمیزلر، بدنده اولان چیرکلري  ):(Sarımsaq ساریمساق   

ریپه قارشیدیر، بوغاز و قارین آغریسینا گبلري و بؤیرکلري قووتلندیرر، عصآرادان آپارار، 

  )سیر ، فار:ثوم(عر: فایدالیدیر. 

بدنده اولان زهرلري آرادان آپارار، دئمکدیر.  بؤیوك قیرمیزي توت ):(Şatut شاتوت    

  آغیز و بوغاز آغریلارینا قارشیدیر.

ینا و سینه قارشیدیر، اورك آغریسینا، قارین سانجیسقارین کؤپمه ):Çədənə(چدنه    

شاه  ، فار:حشیشه الفقر(عر: نی قوووتلندیرر. دهمعبلري و عصباش آغریسینا فایدالیدیر، 

  )دانه

 ده و اونعقادینلارین سودونو آرتیرار، بؤیرك داشلارینی اریدر، م ):Tərətizə( ترتیزه   

فایدالیدیر، بئیین یه هنهیکی بارماق یارالارینی ساغالدار، قاندا اولان یاغلاري اریدر، خفا

تره ، فار: حب الرشاد(عر: سینین قارشیسینی آلار، جیلد خستلیکلرینی درمان ائدر. سکته

  )شاهی

بدنده اولان یارالارین توختاماسینا کؤمک ائدر، جینسی  ):Gecə çiçəyi( ییهگئجه چیچ   

  )شب بو ، فار:منثور اصفر(عر: دیریجیدیر. شاورقانلاري قوووتلندیرر، ساکینل

ش قوخو وئرر، سوسوزلوغا وزا خیآغریلاري ساکیتلشدیرر، آغ ):Şəftalı (شفتالی    

و قارنی دار اتائدر، قولاق آغریسینی توخ عقارشیدیر، باغیرساقدا اولان قوردلاري دف

  شفتالو) ، فار:تفاح تازي(عر: یوموشادار. 

 

23 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ائل: 

 حاج آللی (حاج علیلو) 

  طایفا:

 مُوغدم

  تیره
 

 حاجیلی هومّتلی مؤوجودلو دیل آغاردا

  لی.ضرب1

  .حاج احمدلی2

  لی.حاج آغا علی3

  لیعلی.نیفت4

  لی.نوروزعلی5

  **.فضانلی6

  لی.ناییب1

  لی.نیسه2

 لی.باخشعلی3

سو
گو

ؤل
ه ب

ییل
عا

سو 
گو

ؤل
ه ب

ییل
عا

سو 
گو

ؤل
ه ب

ییل
عا

 

سو
گو

ؤل
ه ب

ییل
عا

 

  لی.ایمام علی1

  لی.صفرعلی2

ل.قاراباخشی٣

  ي

 .ممدلی4

  . شیرینلی1

  حسنلی.علی2

  خانلی.علی3

  خانلی.ماییل4

  .اوروجلو5

 لی.شوکوراوللاه6

 
  

 لی. نصرواللاه7

 

  .آباسقولولو1

  .عسگرخانلی2

  لی.هبی3

  لی. ممی4



 

                 

  

  

 
      

  

  

  

 
 
 

یینه لرینه بیرلیکده قاراگونئی موغدمی دئییلر. بونلارین کؤکلر*هومّتلی له حاجیلی تیره

  ماحالیندان گلیب موغدمه قاریشیبلار. قارا گونئیماراغا یاخینلیغیندا اولان  گلدیکده

سیندن تیره قاسیلیدیر، ائلاتلارین قاراخانلی طایفاسینیم لارین کؤکلري قاراخانلی** فضانلی

  گلیب موغدملره قوشولوبلار.

لردن باشقا اؤزبک موغدملري ده وار. بونلارین موغدملره *** آدلاري گئدن تیره

ایچینده دوشن دیرکی . قدیم مؤوجولن ممدین الوند آدلی  قارداشلاري ائل قاریشماسی بئله

سینه ییغیلان ساواشا گؤره آیریلیب گئدیر اؤزبیلرین  یایلاقلارین  آلیر اورادا بونون چئوره

  ینلره اؤزبک موغدمی دئییرلر. اؤزبیلره، بوندان تؤره

ننلره او کیشینین آدي وئریلیب. نسیل ****  عایله بؤلگوسونده  بیرکیشیدن تؤره

  را ائنیر آیري قوللار آچیلیر. چوخالدیقجا بو بؤلگو آشاغی قاتلا

  

  موغدمین یاشام بیچیمی ایکی بؤلومه بؤلونور:

 _بابالاري سایاق یایلاق  _لار) قدیم آتا لر (ائلاتلر: کؤچري موغدم. کؤچري موغدم1

قیشلاق ائدیب کؤچري یاشاملارین ساخلاییبلار. بونلارین یاشام یئرلري   ایلین ایلک آلتی 

نه، ورکئش، چالایورد، قارا چاي، قاتار قایا، قاییرچیمنی، قارریجا، گنزهآغ بولاق، آیی 

١ .  
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 ( سویوق دیمه)،ریپهگیارالارینلی توختادار، جینسی اورقانی و آغ جییري قوووتلندیرر، 

  )باقلا(عر و فار:یه، یوخوسوزلوغا و قولونجا فایدالیدیر. هقورو اؤسکورم

ش قوخو وئرر، شادلیق وبدنی زهردن آریدار، قانی تمیزلر، آغیزا خ ):Balaq (بالاق      

، اوریی رنی و جینسی اورقانی قوووتلندیرر، توکون کؤکونو گوجلندیرهظافیحوئرر، 

  )بالنگ ، فار:تفاح مایی(عر:  یه و بوغاز آغریسینا فایدالیدیر.هنهاتلادار، خفحرا

سودونو چوخالدار،  نري آچار، قادینلاریادامارل ):Məryəmçiçəyi (یی هچیچ مریم    

  مریم) گل ، فار:شجره مریمعر:  ،یوققلانیوس :یون(در، باش آغریسینا فایدالیدیر. بدنی ترله

غریسینا، باغیرساق قورولوغونا فایدالیدیر، آ باش ):Mağaragilası( ماغاراگیلاسی   

(عر: کی قیرمیزي خاللاري آرادان آپارا. ه نی گوجلندیرر، دریددهعبؤیرك داشلارینی اریدر، م

  شجره الوند، فار: برگ بو)

ده عر، مادالاغی و بؤیریی قوووتلندیرر، سوسوزلوغو آرادان آپار ): düyü ( ویدو   

  برنج) عر: ثمن، فار:(ریپه و یوخوسوزلوغا یاخشی گلر. گادار، تیاراسینی توخ

نده اولان یارالارین دجییرلري تمیزلر، ببدنی کؤکلدر، آغ ): Dağsoğanı(سوغانی  غدا   

  تلخه پیاز) فار:، بصل الماکول(عر: توختاماسینا کؤمک ائدر. 

قانی دورولدار، یارالاري توختادار، دامارلاري آچار، بوغاز قوووشماسینا  ): palıd (: دپالی   

  .بلوط)(عر و فار :و باغیرساق یاراسینا فایدالیدیر. 

قان باسقیسینی آزالدار، قلبی و کؤکسو گوجلندیرر، یوخوسوزلوغا  ):bənövşə ( شهؤوبن   

  )بنفشه، فار: اثرونعر: و باش آغریسینا فایدالیدیر. 

سی اولان قادینارین سودونو چوخالدار، ر، کؤرپهبدنی ترلده ):Bulaqotu (وتو ا بولاق   

سینه فایدالیدیر، مهسینه، باغیرساق یاراسینا و توك تؤکولبدنی گوجلندیرر، قارین کؤپمه

  )بولاق اوتو  ، فار:قره العین(عر: اورك و بؤیریی قوووتلندیرر. 

، جبق الراعی(عر:  بلره فایدالیدیر.عصقارین آغریسینا و  :(Boymadərən ) بویمادرن   

  )بو مادران فار:



 

                 

تمیزلر، جینسی اورقانی گوجلندیرر، ر، قانی اشادلیغا سبب اول: Üzüm ) ( اوزوم       

ب عصلندیرر، اوزده اولان قیریشلاري آزالدار، تیرساقلاري قوووغاورك، بؤیرك و با

  )ائستافیل :یون ،انگور ، فار:عنب(عر:سیستیمینه فایدالیدیر. 

لئرژي)، جیلد آ قارشیدیر( آنتیحساسیته   : (Yekəyapraq)   یاپراقهیئک     

یارا کیمی خستلیکلره آپارار، قانی تمیزلر، دیش آغریسی، قیزیلجا، ساريلیغینی آرادان سساح

  )فیل گوش ، فار:راس الجامه(عر: فایدالیدیر. 

بؤیرکده اولان داشلاري اریدر، گؤز ایشیغینی چوخالدار،  ):Acıbadam (بادام  آجی      

(تنگ  نکهغریسینا، خفیه، دالاق آهباش آغریسینا، قولاق ویزیلداماسینا، یاراغانا، اؤسکورم

  )بادام تلخ ، فار: ارجن(عر: کیمی خستلیکلره فایدالیدیر.   نفس)

نی و دهعلی قادینلارین سودونو آرتیرار، مهکؤرپ  ):Şirin badam (شیرین بادام       

مه، دري ضیه، ههبلري قوووتلندیرر، جینسی اورقانی و بؤیرکلري گوجلندیرر، اؤسکورمعص

  )بادام شیرین ، فار:لوزجئیلی(عر:  فایدالیدیر.قاشینمالارینا 

بلري قوووتلندیرر، عصوریی، بؤیریی و ا گتیرر، یوخو  ):Badrəşbi ( بادرشبی    

یه و قارین آغریسی کیمی خستلیکلره هنهگوجلندیرر، باش آغریسینا، خف نیهظافیح

  )بادرنجبویه ، فار:حشیشه النور(عر: فایدالیدیر. 

قانی دورولدار، قارینی یوموشادار، آغیز قابارماسینا و قولاق  :(pamidor )بادیمجان       

  )بادمجان ، فار:قهقهب(عر: سیستیمینی یاخشیلاشدیرار.  هضم ،آغریسینا فایدالیدیر

سوسوزلوغون قاباغینی آلار، آغري کسیجیدیر، گئجه  ):sığırdili(قوزودیلی       

سینه، اورك قانامالارینا، آغ جییر یاراسینا، بؤیرك شیشمهیه، دامار هنهایدرارینی اؤنلر، خف

، لسان الحملعر: آغریسینا، آغیز یاراسینا، بوغاز قوووشماسینا و بئل آغریسینا فایدالیدیر. 

  )بارهنگ فار:

قانی چوخالدار، ایچ قانامالارینین قاباغینی آلار، قادینلارین سودونو  ):(Paxlaپاخلا        

کی قارا خاللاري آرادان آپارار، باغیرساق هکده اولان داشلاري اریدر، بدندچوخالدار، بؤیر
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یایلاقلاریندا، قشیدا ایسه  سی، حاج ایسمیعلی یوردو، سبزیعلی،  قوشابولاق،...گئی تپه

ایري   آسلان دوز یاخینلیغیندا اولان شابنده ( شاه بنده)، داغلی، سولو قیشلاق،موغانین 

  کندینده،... یاشاییرلار.  سوجاسی ده جولفا یاخینلیغیندا نئچه عایلهقیشلاقلاریندا، بوجاق، 

بیر پاراسی دا تبریزین یاخین شهرلرینده  تبریز،لر ایندیسه لار: بو موغدم. شهرده یاشایان2

  یاشاماقدادیرلار. 

دا شهرده اولانلار اؤز قدیم دبلرینین چوخونو قْورویوب ساخلاییبلار. بو دبلرین بیر پاراسی 

دیر. قوْرونوب ساخلانان کدهسینده یا آرادان گئدیب، یا دا دَییشیلمهشهر یاشامینین ائتگی

ده ده دیر. توي مراسیمینین باشلانیشی آیري ائللره تاي موغدمدبلریمیزدن بیري توي دبلري

بیر آناسینین  ائلچیلییی ایله باشلانار. بو بؤلوم بوتون ائللرده -نیب آتااوغلان، قیزي بیه

  سایاقدیر. ائلچیلیکدن سونرا:

  

  سؤز دانیشما:

ین یاخینلاري گلین ائوینه ییغیشیب قیزین قیزدان هه ( بلی ) آلیناندان سونرا بیر گئجه بَی

  کبینی نئچه اولاجاق،  گلینه آلیناجاق شئیلره گؤره دانیشیلار.

  

  قند ازمه:

نشونو قیز ائوینه چاغیرارلار. قوْ  _نی سئچیب بوتون قوْهوم سؤز دانیشما گونو  بیر گئجه

موْلاّ کبینی کسندن سونرا بَی آتاسینین سئچیمی ایله مجلیسده کی آغ ساققالاردان بیرینین 

دئیه قند ازنله   "سین آللاه موبارك ائله "قاباغینا خونچادا  بیر کلله قند قویولار آغ ساققال 

سه بَی آتاسیندان انعام آلار. کلله قندي باش طرفدن سیندیرار. سینان بؤلومو کیم گؤتور

ایندیسه بونونلا یاناشی شهردن   (قدیم قندي ازن کس َبی آتاسیندان  بیر قوچ آلارمیش. )

 گؤتورولموش  عقد مراسیمی کئچیریلیر.

 
 

  لیق لا یاناشی پاي آلمالار:آداخلی



 

                 

گؤره بیر ایلدن لیق آلتی آي دان بیر ایله کیمی اولار. بعضاً ده بیر پارا موشکوللره آداخلی

  ل گونلرده گلینه پاي آلینار:لیق باشا چاتینجا بیر پارا اؤزهچوخا چکر. آداخلی

  

سی یئتیشنده چرشنبه یئمیشلریلن گلینه پالتار، قیزیل ایلین آخیر چرشنبه لیک:.چرشنبه1

ر. قیز آلینار. چرشنبه آخشامی بو پایلار لا آلینمیش دویو، تویوغون چیییسی قیز ائوینه یوللانا

  سی ده بو تویوق دویودن پیلاو ( پیلو) پیشیریب بایرام آخشامی اوغلان ائوینه یولایار. عایله

  

  ریلر.قیزا قیش پالتاري آلینیب، چیله قارپیزیلا قیز ائوینه گؤندهلیک : .چیلله2

 ل بَنَوش،یغین ایلک قوربان بایرامیندا قوْچ آلینار. قوچو گؤزهلآداخلیلیق: . قوربان3

ي بوْیویوب، بوینونا شال باغلاییب، بیر آینا آسلارلار. سونرا بیر اوغلان اوشاغینا چؤهره

  قوشوب قیز ائوینه یوللارلار. قوچو آپاران انعامین آلیب، قوچو وئرر.

  آخشامی یولانار.غئییب) غاییب (رهگلینه پالتار آلینار ترح چالینیب ایرهلیق: غاییب.ایره4

  

  ایجازه آلماق لردنیاسلی عایله

سین توتمادان نئچه گون قاباق اوغلان لا قیز آداملاري بیر کلله قند بیر کیسه حنا حنا گئجه

قوْنشو ائوینه گئدیب، تویون باشلاماغینا  _گؤتوروب او ایل آداملاري اؤلموش قوْهوم 

  ایجازه آلارلار.

  

  بازارلیق: 

ل گؤتوروب قیز ائوینه گئدرلر. قیزا تویدان نئچه گون  قاباق اوغلان آدامی نئچه آغ ساققا

  آلینان شئلره، بیر ده قوهوملارا آلیناجاق خلعتلري یازیب سحریسی بازاردان آلارلار.

 سینه چاغیریلان قوْهوملارین یاخینینا خلعت آلینیب کارت لا گؤندریلر .خلعت: جنا گئجه

کلیک اولار. سینه کؤینه، گؤندریلن ائوین خانیمینا بیر دوْنلوق،  یا دا ائوین کیشیخلعت

  (قدیم کارت یئرینه هر عایله یه بیر کلله قند یوللارمیشلار)
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 :فار( .ده آغریسینا فایدالیدیرعریپه، باش و مگ ):Qarnı yarıq (قارنی یاریق       

  ایسفیوس) ، لاتین:حشیشه البراغثعرب: ،اسفرزه

لی قادینلارین هگؤیرتیلرین کرالیچاسی آدلانان ایسپاناق، کؤرپ :(Ispanax) ایسپاناخ      

ده آغریسینا و سس توتولماسینا فایدالیدیر. عنیه (آستما)، مهسودونو چوخالدار، خف

  )سومخییوس :لا ،اسفناج:فار(

  استمادیش آغریلارینا و  هاوانی میکروبلاردان تمیزلر، بئل، :Üzərlik)( اوزرلیک      

  )اسفند :فار( فایدالیدیر.

ین ایلک سودو. بو سؤز تورك گیئنی دوغموش این ):(ağız / bulama /بولاماآغیز      

نین بده. ائدیلیر ظدن آغوز تلفدیللریندن فارسجایا کئچمیش و فونئتیک ترکیبی دییشمه

 ،لبا (عرب:سی اوچون ایستیفاده اولونور، جینسی ناراهاتلیقلارا فایدالیدیر. مومی گوجلنمهع

  ز)فار:آغو

نین قاباغینی آلار، لشمهعصب، آدلانیر ییهچیچ آي دهکیهتور ): günəbaxan( باخانهگون

، عباد الشمس (عرب: .باغیرساقلاري تمیزلر ،گؤزو گوجلندیرر، دالاغا فایدالیدیر

  فار:آفتابگردان)

یوخو گتیرر، باش آغریسینا، بورون توتولماسینا و  ):Sarıyonca( یونجا ساري       

  فار: یونجه زرد) اکلیل الملک،( (عر: بؤیرك آغریسینا فایدالیدیر.

قانین قندینی آزالدار، قانی  دورولدار و بؤیرکده اولان داشلاري  ):Alıbalı (آلیبالی        

  )صب الملک و قراصیا، عر:ویشنه س:رو(اریتمیه کؤمک ائدر. 

لماسینا فایدالیدیر. وبوغاز آغریسینا. قان آزلیغینا، سس توت ):Alıbuxara( آلیبوخارا    

  )آلوزرد :فار  ،رقون(عر:ی

ده نی و عقانی دورولدار، دیش اتلرینی گوجلندیرر، آغ جییري، م ):Nar ( نار     

  )انار ، فار:الفان(عر: باغیرساقلاري قوووتلندیرر، قولاق آغریسینا فایدالیدیر. 

قانی تمیزلر، باغیرساقلاري یوموشادار، بؤیرکلري گوجلندیرر، نفس  ):(Əncirانجیر      

  (عر: تین، فار: انجیر)دارلیغینا فایدالیدیر. 



 

                 

  

  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               

سی اوچون ایستیفاده ومومی قووولنمهعمنین بده ).Küncüd unu( کونجود اونو:      

  (فارسی : ارده)اولونور. 

داري قارین آغریسی و  قیزدیرمایا فایدالیدیر، قانی تمیزلر، قارین  : Darı )(داري       

   ).ارزن :فار( آلار.سینین قاباغینی کؤپمه

سینه ، اورك ده شیشمهعساکیتلشدیریجیدیر، کؤکسو یوموشادیر، م: Əzgil)( ازگیل      

  سینه و بوغاز آغریسینا فایدالیدیر.  دؤیونمه
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   سی ( آغالارین)حنا گئجه

گوندوز اولارمیش ایندیسه بو مراسیم یایلاقدا بیر گئجه بیر  _گئجه  3حنا مراسیمی قاباقلار 

اوخویار. هر کس اؤز دیر. بو گئجه آشیق چالار، گوندوز، شهرده ایسه تکجه بیر گئجه

دییی هاوانی زکاس( درخواست) وئریب آشیقدان ایستر. یاشام بیچیمینین ائتگیسینده ایسته

جنگی کوراوغلو ، نیلن هاوالار چوخراق آشیق ماهنیلارینین زیل هاوالاري دئمک؛ ایسته

 کوراوغلو ،هابئله  سی، چوبان بایاتیسی، میسري، باش ساري تئل، ...قاراباغ شیکسته

لري  کیمی ناغیلاریمیزین دئییشمه کرم، شاه ایسماعیل لا عرب زنگی ، ..._ نبی، اسلی 

  میش تویانا ییغیلار. اولار  تویون شامی وئریلمه

تویانا ( نَمَر) : بوشقابا شیرنی قویوب قوناقلارین قاباغینا دوزرلر هر کس اؤز وارینا گؤره 

لار چوخالیر هر یاواش گؤتورولور یئرینه زکاس _بوشقابا پول قویار. ایندیسه تویانا یاواش 

 130000دن  06000کس اؤز ماّدي دورومونا گؤره زکاس وئریر. بوگون زکاس 

  دیر. دكتومنه

 
 
  

  بَی تعریفی:

سیندن اؤزونه یولداشلارینین ائولی _دیر. بی، یار سینین سون بؤلومو بَی تعریفیحنا گئجه

ین آنا سول دوش) سئچر. بَی _دیش (ساغ دیش دان ایسه  سوْل ساغ دیش سوبایین

بَی  _بَی گلدي  "باجیسی بَیی گئییندیریب، قاباغیندا اوْینایاندان سونرا بالابانچی، قاوالچینین 

سوْل دیش له بیرگه بیر  _لرین مجلیسینه گلر. بَی ساغ دیش اوخوماغیلان بَی کیشی "گلدي 

آشیغا انعام وئریب آشیقدان ایسترلر اونلارین آدینا لار باشینا پول قویوب، یاندا دوروب قوناق

  سین: بَیی تعریفله



 

                 

  لار،دیر بو مجلیسه قوناقییغیلیب

  لار،ل ییغناقداغیلماسین بئیله گؤزه

  لار،دیر تاباقنیبالوان لا بزه _آل 

  گؤروم آي بَی تویون موبارك اوْلسون!

  ساغ دیشین، سوْل دیشین، ائلین وار اوْلسون!

  

لیق ین آتا، آناسینا گؤز آیدینلر قورتاراندان سونرا آشیغا انعام وئریب ایسترلر بَیتعریف

  لیق وئرر:سی هاواسییلا گؤز آیدینوئرسین. آشیق ایسه قاراباغ شیکسته

  عزیزیم آیدین اوْلسون،

  گون دوْغسون ،آیدین اْولسون،

  ین تویودو؛بو گون ...... بَی

  گؤزلریز آیدین اوْلسون.

دن انعام آلیب سازي ییغیشدیرار. سونرا مجلیسین لیغی وئریب، بَیشیق، گؤز آیدینآ

لیکله کیشی باشلانیشیندان چاي پایلایانلار بَیه شیرین چاي گتیریب، انعاملارین آلارلار بئله

  حناسی قورتارار.

  

  جاهاز یازدیرما:

جاهازا "ماجالا، قیز ائوینده نین سحري یا دا حنادان بیر گون قاباق قالیب سیحنا گئجه

قونشویا خبر وئررلر قوهوملاردان دا  _توتارلار. قیزا آلینان جاهازي دوزوب قوْهوم   "باغما

یاخینلاري گلینه  جاهاز پایی آلیب او گون گتیررلر. سونرا بی له گلینین یاخینلاري ییغیشیب 

یازسا؛ گلین آناسیندان بیر  قیزا آلینان جاهازین صورتین توتارلار هر کس جاهازین صورتین

  کلیک آلار. سونرا دا اوغلان آدامی جاهازي آپارارلار.  کؤینه

  

  گلین گتیرمه:
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وزیر بیر گون بیر تله قورار. بیر آز کوکه پیشیریر و اونون ایچینه زَهَر قاتیر. بیر گون اکینچی 

لري لري وئریب اونا و بیر آز پول دا وئریب کی کوکهنده بو کوکهگلیب او سؤزو دئیه

لري گؤتورب آپاراندا یولون اورتاسیندا بیر جوانا آپارسین لقمان پادیشاها. اکینچی بو کوکه

لري درباردا راست گلیب، جوان سوروشار: هارادان گلیرسن؟ اکینچی دئیر کی وزیر بو کوکه

لري وئر من آپارام. جوان وئریب کی آپارام لقمان پادیشاها. بو جوان دئیر کی او کوکه

لري اوننان آلار آپارار. بیر گون خبر چیخار کی وزیرین اوغلو اؤلوب، دئمه بو جوان کوکه

  اکینچی دن آلیب آپارا بیرین یولدا یئیب بو اوغلان وزیرین اوغلویدي.لري کی کوکه

  

  

  دؤلتلی و کاسیب باجیلار

دن اؤتور آغلادي. دئدي دور گئداخ خالا گیله کوماش نین اوشاغی چؤركبیر کاسیب باجی

پیشیریب وئرسین یئیاخ. گئتدیلر خالا گیله. گؤردولر باجی اوشاخلارینان گلیب. کوماشلاري 

سی دئدي: دورون گئداخ دن اوتور آغلادیلار. ننهي اوتوردو اوستونده. اوشاخلار چؤركییغد

  بالا. دؤلتلی باجی دئدي اوتور باجی. اودا گئدنده دئدي:

  آپار(آچار) بوگوللر باجی

  اوخور بولبوللر باجی

  کوماش گؤتون یاندیرار

  گئچر بوگونلر باجی

  

  

  

  

  

  



 

                 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  سن آللاهینان اول الله سنن دي

بیر گون بیر شاه وزیرینین گئدیردي. گؤردي بیر دانا اکینچی ایشلیر اؤزوده اوخور.       

اکینچی دئییردي: سن آللاهینان اول الله سنن دي. شاه بو یولدا وزیره دئیر: دایان گوراخ بو 

یه دئنه کی گونده گلسین او سؤزي منه دئسین اکینچی نه دئییر. شاه وزیره دئیر کی اکینچی

یه دئیر کی گونده گل او سوزو منیم درباریمدا قیبلئیی عالمه دئ یر گلیر اکینچیگئتسین. وز

گئت. اکینچی ده گلیر. آمما سربازلار اکینچینی ایچریه آلمیرلار. سربازلار شاها دئیرلر کی بیر 

نفر گلیب سیزي گؤره قیبلئیی عالم! سربازلار اونی آلارلار ایچري. اکینچی سؤزو دئیر گئدر. 

نه قدر  دائینر کی بو اکینچی گونده گلیر بو سؤزي دئییر گئدیر و اونا وزیر گؤره بیر گون

  پول آلیر، آمما من گونده هئچ بو قدر آلمیرام.
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لار قاباقجالار گئجه حنا توتاردیلار ایندیسه گوندوز ناهاردان سونرا حنانین صاباحیسی خانیم

دوعا  _ه خئر چاغیر ائدیرلر. اذان دان سونرا قیز آتاسی گلین_گلین ائوینه ییغیلیب چال 

نی) اوتاغین ك یئدییی دَسترخانی ( سفرهلیک چؤرهنین گوندهوئرر. خئردوعادا عایله

اورتاسینا قویارلار، قیز آتاسی ( قیزین آتاسی اولماسا آیري یاخینلاریندان بیري بو ایشی 

 _لاندیرا گؤرر)گلینین الیندن یاپیشیب، الینده قورآن، گلینی دسترخانین باشینا دوْلاندیرار. دوْ

ائشیکلی،  _قیزیم سنی گئتدییین یئرده یارییاسان ، قوشا قاریاسیز، ائولی دوْلاندیرا دئییر: 

هر بیر دؤوروده قورآنی اؤپدورردسترخاندان بیر پارچا  .باشیز دؤولتیلی اولسون، ... 

ا ( سفره باشینا گلینی دولاندیرب خئییر دع. ك کسیب گلینین قولتوغونا قویارلار. چؤره

   وئرمک، قدیم ائوین اورتاسیندا اولان اوجاغین باشینا گلینی دولاندیرماغین قالیغیدیر).

بئشییی گلیب اؤز قاییشیلا گلینین بئلین باغلار. قایین بئل بو آندا بَی قارداشلارینین سون

 _باغلایاندا قاییشین اوچ دؤنه قیزین باشیندان سالیب آیاقلاریندان چیخاردار بو ایشی گؤره 

  گؤره دئییر:

  گلین قیز گلین،  _گلین 

  اینجیلري دوز گلین!

  اوغول ایسترم، یئددي

  سون بئشییی قیز گلین.

  

گلینین بئلی باغلاناندان سونرا بی له گلینین یاخینلاري گلینین باشینا پول سانجاقلارلار. قاپینی 

گلینی تومن)  50000کسن اوشاغین انعامین، قیز آناسینین دا سودپولون وئریب ( 

چیخاردارلار، دولاندیراندان سونرا آپارارلار اوغلان ائوینه.  اوغلان ائوینده گلین ایچري 

میش  قاباغیندا قوربان کسیلر. بَی له ساغ دیش، سول دیش ده گلینین باشندان گیرمه

کینی نبهقیرمیزي آلما آتیب، نوغول، پول سپرلر.  گلین ایچري گیریب آستانادا قویولان له

لار قاباغینادا اوینایاندان ننه، قایین، بالدیز، قوناقیراندان سونرا اوتاغا کئچر.  اوتاقدا قايسیند

دیز دایاغی پول، قیزل، قوزو سونرا گلین قایناتادان، قاییندان دیز دایاغی آلیب اوتورار.  



 

                 

رمیزي تول . گلین گتیرمه یایلاقدا حنانین سحري ناهاردان قاباق اولار. گلینین باشینا قیاولار

( ایندي تور دئییلن) سالیب،   ائودن چیخارداندا بالابانچی چؤل بالابانیندا واغزالی چالار 

یلن آپارارمیشلار. گلینی گلینین قاباغیندا آت چاپیب گولـله  آتارلار. قدیم گلینی آتیلان دوه

نلار، آپاراندا ساغ دیش له سول دیش آتا مینیب بیی قوْرویارمیشلار کی بیی وورماسی

ین اوغورلانان شئیلرینین انعامین وئریب آلماق باشماقلارین پالتارلارین اوْغورلاماسینلار.  بَی

  ساغ دیشین، سول دیشین بوینونایدي.

  

  دوُواق قاپما:

یه ( گلینین اوزون آچماغا) دوواق دیر. گلینین اوز بندین گؤتورمهدوواق، گلینین اوز بندي

لار اوغلان ائوینه ییغیلیب گونون صاباحیسی اولار. بو گون خانیم قاپما دئییلیر. گلینی گتیرن

شنلیگ ائدرلر.  بو شنلیکده بیر اوغلان اوشاغی گلینین دوواغین قاپیب قاچار سونرا بی 

گلین  _سیندن انعامین آلیب دوواغی وئرر. دوواق قاپما قورتاراندان سونرا داها تزه بی عایله

املارین باشلایارلار. بو مراسیم شهرده اؤزونه  قوندارما لره قوْشولوب بیرگه یاشکهنه

  بندِیتَخت آدي آلمیش .

  

  آیاق آشما:

سی بی له گلینی بیرده یاخین قوهوملارین سیندن  نئچه گون سونرا قیز عایلهگلینین کؤچمه

سیندن عایلهقوناق چاغیرار کی بوندان بئله بی له گلین اونلارین ائوینه گلیب گئتسینلر . قیز 

سونرا اونلارین یاخین آداملاري دا قوناقلیق وئریب بی له گلینین آیاغین اؤز ائولرینه آچارلار. 

  گلینین قوهوم ائولرینه ایلک کئدیشینده  او ائودن گلینه پاي وئریلر.

    

دیر. کدهقدیم توي دبلریمیزین  چوخو بوگون  مدرنلشمه آدیلا آرادان گئدیب یا دا گئتمه

بابالار  _نکلریمیزین معنالارینی، نه اوچون قدیم آتا اري  دبلریمیزین، گلهچوخل

دیکلرینه مدرنلشمه آدیلا بو دبلري دییشیب یا دا آرادان آپاریرلار. یاراتدیقلارینی  بیلمه
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اؤرنک اولاراق گلینین بئلینی قاینی اؤز قاییشیلا باغلاماق گلینین بئلی برك، ایلک اوشاغی 

دئمکدیر. گلینین باشیندان قیزیل آلما آتماق یئره دَییب آلمانین داغیلماغی  اوغلان اولماق

دئمکدیر. ایندیسه پیلاستیک روبان لا گلین بئلین  "بیریمیزدن دوْیمایاجاغیق _بیز بیر "

اؤزونه یارانماییبلار، هر   _باغلاماق نه معناسیندادیر؟! بیلمیرم. قدیمدن قالمیش دبلریمیز اؤز 

اؤزونده  سینبابالارین دوشونجه _نک کئچمیش ایللرین سؤزون، آتاگله بیر دب، بیر

داشیییر.  بو دبلري اولدوغو کیمی قوْرویوب، اؤزوموزدن سونرا کی نسیللره ساخلاماق بیزیم 

  میللی بورجوموزدور.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


