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 خوخان و بایرام ایشی!

 نه یاخشی من وارام! اولماسایدیم آنام چوخ چتینلیک چکردی.

نامین یانیندا سیک ائوی ییغیشدیریب دولما توتماغا باشالدی. من ده تئزجنه آ آخی من همیشه ائوده چتین ایشلری گؤررم. مثال بوایل بایرامدا آنام تر تله 

 »سن ال وورما!  «ییب منه دئدی: دیم آنجاق آنام بو ایشدن چوخ سئوینمه اوتوروب دولما یاپراقالرینی گؤتورمک ایسته

 »آناجان قوی من ده توتوم تئز قورتولسون!  «دئدیم:

 »یوخ،دولما توتماق چتین ایش دئییل. سن اوتور تمرین ائله صاباح گؤروشه گلن قوناقالریمیزین قاباغینا چیخ. « دئدی:

 »اول ساالم وئرجه یم!  «من دولماالری اؤتوروب تمرینه باشالدیم:

 آها؟          -

 جم خوش گلیبسیز. سونرا دئیه          -

 جکسن؟ آها؟ بایراما گؤره نه دئیه          -

 شیرنی بویورون.-جم میوه جم بایرامیز موبارک اولسون.سونرا دا دئیه دئیه          -

 سونرا؟          -

 سونرا اونالر بویورمایاجاقالر من یئنه           -

 جم بویورون. دئیه

 آپارا -آنام دولما قابالماسینی آشپزخانایا آپارا

 بس سن هامیمیزدان یاخشی قوناق  دئیییر: هه!

 قاباغینا چیخابیلیرسن! 

  

 



 اوه! اگر  بیر یول امتحان ائله سن!

 بیله جَیین فیکیرلر چوخدو!شه لهفیکیر

 اگر امتحان ائله سن

 بیلرسن!شه لهفیکیربیر یول گئدن مافا 

 شه بیلرسن.لهسن قیرمیزی یا فیکیر

 شه بیلرسن.لهسن صورتی یه فیکیر

 شه بیلرسن.لهسن بیر آتا فیکیر

 شه بیله جَیین فیکیرلر چوخدو!له! فیکیرهاو







 دیش فیرچاسی گئیینیر

 آغ پوالدلی پالتارین

 خمیرلی آتا مینیر

 انگین ازیر قورتالرین!

 

 قورتالر دوشورلر ایشه

 قاچ ها قاچا دوشورلر

 دوشورلر دیشدن دیشه

 دیشلردن سوروشورلر

 

 قورتالر دیشلردن قاچیر

 بیتیر اونالرین ایشی

 سحر آغزینی آچیر

 ایشیلداییر آغ دیشی!

 
 

سحر دورور 
 آیاغا

 

 سحر باشین آتیبدی

 هله دورماق ایسته میر

 یاتاغیندا یاتیبدی

 آغزین یوماق ایسته میر

 

 قورتالر ایشه دوشورلر

 سؤک ها سؤکدور دیشینده

 دیشلرینی ائشیرلر

 قورتالر دا، اؤز ایشینده

 

 دیش فیرچاسی اویانیر

 اؤز اؤزونه دئیینیر

 ژئست توتارکن دایانیر

 دئییر -ـ هانی بس سحر؟!!

 

 آغزین آچیر باغیریر:

 ـ دور آیاغا آی باال!

 سحر دئییب چاغیریر:

 دیشلرینی فیرچاال!

 

 سحر دورور آیاغا

 دیش فیرچاسین گؤتورور

 سالیر سوال، هم ساغا

 چوروک دیشلرین سورتور

 

 رامین جهانگیرزاده



 آ و ا یازیالن یئرلری قیرمیزی رنگله بویا!

 آ ا

 

 آ آ، آلماالر

 چانتامیزدا آلما وار!

 تاپ !”ا “ و“ آ“ بیر گونده لیک )روزنامه ( ده



 ب ب بالیقالر!

 بالیق دنیز ده اوینار! 

 یازیالن بالیقالری توت!  ب و بـ

 ب بـ
 تاپ !” بـ“ و“ ب“ بیر گونده لیک )روزنامه ( ده
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گۆللو، آنار، جۆمشود ائیواندا دینمزجه اْوتورموشدوالر. نییه دینمزجه اْوتورموشدوالر؟  –اۆچ دْوست 

باخاق گؤرک کیمین … دن شرطلشمیشدیلر ده چۆنکی شکیل چکیردیلر. ائو، حیط، منظره شکلی. اولجه

چکدیگی رسم داها قشنگ اْوالجاق؟! گۆللو ایله آنار کارانداشالرینی گؤتوروب ایشه باشالدیالر. 

يه باشالدی. اۇشاقالر شکیللرینی چکیب قۇرتاراندان  جۆمشود ایسه اْونالردان آرالی اْوتوروب چکمه

 نین چکدیکلری رسملری الغا قْويدو: سْونرا اْونو دیوارا ياپیشدیردیالر. جۆمشود اْو بیریلری

 هئچ بئله ده شکیل اْوالر؟ گۆللو اینجیدی: -

نییه اْولمور؟ جۆمشود هر ایکی رسمده ائولرین  -

 دامینی گؤستردی:

 باخین، بۇنالر سهودی. -

ائولرین دامیندا مۆطلق قێرمیزی کرپیجلی باجا 

 اْولمالیدیر. آنار دئدی:

دۆز دئییرسن، باجا اْولسايدی شکیللریمیز داها گؤزل  -

يیم. جۆمشود بیر سؤز  مینله رنگله گؤرونردی. منیم قێرمیزی قلمیم يْوخدور، وئر، سنین قله

باشینی قاشیدی. آنار اْو ساعت گؤردو کی، اْو، کارانداشی وئرمک ایستمیر. گۆللو ایسه هله   يیب دئمه

دی. جۆمشودون چکدیگی شکله دقتله باخدی. اْو دْوغرودان دا باجانی قێرمیزی  مه بۇنو حیسس ائله

 میشدی دئیه، ائو قشنگ گؤرونوردو. دئدی: رنگله رنگله

 باخا دئدی:-مه باخا جۆمشود قێرمیزی قله  يیم. مینی منه ده وئر، من ده باجانی قێرمیزی رنگله قله -

-رم؟ اۇشاقالر تعجبله بیر بیرجه قێرمیزی قلمیم وار، اْونو دا وئریم سیزه، بس اْونون اۇجو سێنسا نئیله -

 بیرلرینه باخدیالر.

دئدیلر. آنار قارا کارانداشی گؤتوردو. اْوغالن  –وئرمیرسن وئرمه، بیز قێرمیزی قلمسیز ده کئچینریک،  -

 دئدی:  يه باشالدی. باشینی، بدنینی، قْولالرینی چکیب شکلی چکمه

 پاخیل اوغالن
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 دی: گۆللو قلمی گؤتوروب دْوستو چکن شکلی داوام ائله… گل اۇشاق شکلی چکک -

 آنار اْوغالنین يالین آياغینا چکمه چکیب دئدی:… يک اْونو قشنگ بزه -

 سینی گئییندیرک. چکمه -

 گۆللو آدامین يانیندا آخار چاي چکدی:

جۆمشود ایسه … رک! اۇشاقالر چکدیکلری رسمه باخب ائله اۆرکدن گۆلدولر کی يه گؤنده چايا چیممه -

وار   لی نه بۇردا گۆلمه“ساکیتجه بیر طرفده دايانمیشدی. کینايه ایله اْونالرا باخیب فیکیرلشیردی: 

 ”.کی؟

 

  

 يینی ساخاليیب دئدی: آنار گۆلمه

يه!  گۆللو، گلسنه بیز ده گئدک چايا، چیممه -

 يامان ایستیدیر.

 گۆللو سئویندی:

 ، گئدک!  البته -

اله تۇتوب چايا طرف قاچدیالر. جۆمشود ایسه ائیواندا تکجه اْوتوردو. چکدیگی ائوه باخدی. -اْونالر ال

قلملری، قێرمیزی کرپیجدن ائوی واردی،   مینه باخدی. باخماياراق کی، جۆمشودون رنگلی قێرمیزی قله

 آمما اْو چْوخ داریخدی.
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پار -من گؤیده َایلشه رم. گونوز پار

 پاریلداییب گئجه ائویمه دؤنرم.

من سیزین باشیزا تاخیلیب 

 سیزی ایستی ساخالیارام.

 منیم دؤرد آیاغیم بیر قویروغوم وار. 

 من سیزه سوت دوزلدرم.

 من کیمم؟



 

 بیر سؤز دئییم؛ دوستوم اینان،

 مندن بتر قورخار ایالن.

 تیکان-آرخام اوستو تیکان

 دور سینم! پوت-آنجاق لوتو

 الر کیرپی منم! آی اوشاق

 

 سانما کی بیر سس ساالرام

 دانیشمارام، میسیلدارام

 یؤره می هئی یاالرام-یان

 آستا یئریینم،-آستا

 الر کیرپی منم! آی اوشاق

 

 دوشمن اؤنونده آی باالم؛

 لی بیر توپ اوالرام. تیکان

 الرام. دَیسه منه یارا

 ینله دوشمنم. ظلم ائله

 الر کیرپی منم! آی اوشاق

 

 تانیتدیردیم من اؤزومو،

 دئدیم اورکدن سؤزومو

 گولدوردونوز سیز اوُزومو

 سیزی گؤردوم شادام، شنم

 الر کیرپی منم! آی اوشاق

 عزیز اوشاقالر!

 کیتابینداندیر. “ دونیامیز دانیشاندا”ین “خسرو باریشان“ اوخودوغونوز شعر

 ین باشقا شعرلرینی تازا چیخان کیتابالریندان اوخویا بیلرسیز .بو کیتابالرین ایچینده اوالن  “خسرو باریشان”بو شعر و 

 بویامالی شکیللری بایرام گونلرینده بویایابیلرسیز.

 گؤزل قوشوم دونیامیز دانیشاندا دووشان

 کیرپی



بیر کیچیک یووارالق)دایره( و ایکی دنه بؤیوک یووارالغی  کاغاذ یا سئودییین پارچانین 

 اوستونده چکیب بؤیوکلرین یاردیمی ایله اونالری کس.

هر یووارالغی اوچ دفعه  قاتال و اوچ بوجاغا)مثلث( اوخشایان یووارالقالریوی شکیل 

 کیمی بیربیرلرینه یاپیشدیر.

پریمیزین قانادالری بؤیوک و آغیر اوالرسا اوچا بیلمز. اونا اویغون)مناسب( 

 قانادالر الزیمدیر.

ایکی گؤز و بیر گولَر آغیزال پریمیزی یوخودان 

اویاندیر و  ساچالرینی کیچیک گوللرله بزه.  

سئوگی پریمیزین سیرری یادیندان 

آنا سنی ” چیخماسین .اونو وئرنده  مثال 

 دئملیسن یوخسا...” سئویرم 

 پری لر دونیاسیندا مینلرله سئوگی پریسی درین یوخو ایچینده دیرلر.  هئچ بیلیردین اونالری نئجه اویاتماق اوالر؟

 سئوگی پری لرینی گوزل گونلرده سئودیین آدامالرا  هدیه وئرمکله اویاتماق اوالر فقط. آمما بو ایشین ده بیر سیرری وار.

 “ سنی سئویرم”بونو بؤیوک آنام  یاواشجا منه دئمیشدی. اونو  هدیه وئرنده  گرک سئودیین آدامین آدینی دئییب، اونا 

 دئیَسن بئله لیکله پری اویاناندا اونو تانیییب اونون اوره یینی سئوگی ایله دولدوراجاق، یوخسا پری صاحیبینی تانیماز و 

 پریلر دونیاسینا قاییتمالی اوالر... . اینانمیرسان سن ده دوزلت!

بیر کیچیک توپال  پریمیزین باشینی دوزلدیب اونو بؤیوکلرین یاردیمی ایله 

 بدنینه تیک.


