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(1) دوفا۶ائراسنداعيرلهرنىتاتارش

بلهن(. مفناسهبهتى تولو يل١ وئن )وئلوولنه

ل.
 ائبريلدا بو.يل يوعالوولنا ائرابزدان توفايذك

 شاعيرلهرى ناتار مهكهر نولدى.٠ بل١ وئن١ ئيندئ
توقا- دفئياسندا رن شبع نانار عومومن وه ؤاراسندا

عوزدكه اسوف وئزندهن ههم زامانندا وئذ ائراسندا
 ئيكهنلهكنائجف ائنككم وئرنن،١ نوفاينك دا جافلن

 شا- ههمهه بونهن عاممهسى ناناد بؤتن ائكا مهعلوم.
 ديكدن شاعيرين« »برنجى وئزننك ئلك عيرلرندهن

ئيدى. فويعان باسب مؤهرن تاربحى نوعرئ ودنن٤١ بولعان تبيش تؤنارعا تونقان، بنك

 عيج قويودا بدعا شبعرالرننا توفاى مفهرده ابو
 ائذك نوعرن توعريدان بيرلمهسدهن، برتهئسيركه

 نهئهسسور- ذكالبائلنعان شيعرالرنوفبياكى

 زهوقى رهدهبى حالق عومؤمى يالعن ذهنيجهسنده لهد
يدن. ر موه به سوعاعان ياعذدان

 كبدن نوريسندا توفاى بدفهلهم مهشهود الكين
 حااق يلدا( نجى1913) حافندا ائنك يقلعاكرب،

 عامههسلنك حااق تانار يازدن. جعارا اتإءا وقن زه
 دفرس ذوزك، بيكوك بوتوريداعىئ-ولجون٠

كورسهندن. غيتب وئلجهو بر بواماعان

ذهدسيرى كوبمى ائزمى، موذك٠ ئيتب، شوالى

ئهلىهامان ائرفللى فهلهملهرىئدهبىندنقيدتولجهولى
 جيته ائجللب ائشالشاب، ائجق رهوشده قهتعى

يوف. ائلعانى
شاعيرلهرنك نود١ ءاانى بوائسلدا الكبن

 شيكسييريونط دييهركهمومكبن. حوسوسبيهذلهرند«ن
 يوشكينده١ سوك،١ يلالر ئيللى يين ندهن وئلكه

ائكال- وافانندانبايتاقبلالروئنكهجكنهكيركنجه
بدهانى تييشلى لهرانه وئز عنا سؤك موندان* - ئ|

ائالائلعاالر
 بنكه ئهلى توفاىدا بزنك

يوق.

ذث1٠تاذثالائل حثر

سوك١ وئلكهندهن د-ونى وه زامانندا وئنز
 تورلى ذدهئهسسورلهر، تورلى ا 1لورئسد توقاى

 نو- ناريسلهركنه وئتكدن يازللب ائسنندا نولفنالر
 نياسندا دف شيعدى تاناد ثانك أيكهذن، كم قاينك

 ئؤجن، بيلركدلهو تولى كيركنجه وئرنن٠ نفتقان
 جندان توربدأ بو٠ ئلجن موذك١ جيتهى. هلبهتته،

 )بيتاراف( ياقالوسن وئنرنلعان ثؤسولعا بر فهننى
توشلنولهركيروك. وزن،كيك٤٠ نوبلىتيكشدرولهر؛

 ده دهوريبز ئيذقيالبى توقاى وئستهنه شونك١
 ائجعلراق شولدهورده٠ »وئلبنكه نيكمشريلركهنييش.

 دهورنده عاكيمييرنى ائكالشمالجاف.اكايوفسلالر

مؤمكين. ناشالرعا كون دفرسدروك
 قارتى- عؤمومهن تانارزكك دورس،تاذارعاممهسى، ي

وئسمدلرى سابيالرى-بهش قنئ، يكنن- فادجلعن،

ئيداره. قسقارذلمدع. غاله٠٥ بولعاناقدان، تار غورن (1)

 عانتا يوجماقالرندا بهعنى دفنياسلذك ناتاد بلهن
 نووا شؤبهدلهذولهر توربسندا شاعيرلدكى نوفاينك
تودىدا. بهلكى يازدئ،

 ثنلش كوباروك وه عاممهسلنك ذانار عومؤمان
 ليدى وه ج. دفرسلدكن وقى زه لالرينك زييا تانار

 نه ئهسهرن« مهجموعهئى »توفاى وئزلنك وافتندا
 نبولسادا،4وتد(٤ فووهتلهب بلهن مؤفهدديمهسى يازعان

ائلمادن. جينه جيكب نهئسيرن نكلنك يرنه بو٠

 وئسهرلهرى، بهش تانانك كفندهده حهزركى
 »تانار ائراسندا ثوفوجاالرى ب مهكته وئرتا بيكدرهكده

 توردسندا نوقاى ثهسهرنك ديكلن شاعيرلهرى«
 لحان نؤشئجدالرئ بر بدءزئ جووالنراق زيث٩زرهذل

 كبلكه هذب كورس سيرن٤ته وئزبنك كوبمى ائزمى،
تاديحلبزعا حاقندا نوفاى اذك بو،٠ كورلنه. نلكى
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. (1) بوابنؤرا شلبههسى بر فالدرعان سالب

 تؤعرنسلما توفاى نلده شاءيرلهرى« ناتار مين
 بروئاجدو فاقشاولى وه ياكلش رولجهونك ائلنعان

 ائياربكورسهتب مادده - مادده وئرندا بو١ بولوون١
 نهفسيالنفشاعيدلهريبزتوردسندا حافدا بو٠ نفرميم.٠

 مهقالهمده بو١ قالدلرب، تهنقيدلريمه يانقان يازيلب
 برفاراشفنا عومومى قسقاجا تورلسندا نوفاى يالعن

وئتهجهكمن. ياساب
11.

 بوشكين١ يلدا ذجى 1921 وئزلنك فاتوف ن.
 روس١ وهسهرنده بر ذهذقيدى ياكى يازعان مدا حاة

 قارشد بربرسلنه تورنسندا بوشكين٠ ذهذقيدجللهرينك
 بوشكين ئيتب: برسهبهبى بولوالردنك فيكرلهرده تورلى

 يكل بيك جيتوذك ائكالب مهعذاالرن ئدسهرلرينك
 بوشكيننن موذكئفجن: ١ هنه. توكللدكنكويس برنهرسه

 ائلو ائكلى - ناذو تاذرعاكيرك.ائنى ياحشى بيك
 بلمركهكيروك«دى. نهرسه ائرنقكوب عومومهن ئؤجر.ده

 يافن بلهن وئاجاو نفرلى ب-كنه بوشكين(ه
 مومكين قارارعا تيكشدرب يافدان بركنه ائزى باررعا،

 يافلى،كوبفريلى، ائنككوب بهلكى نوكلئيكهذن؛
 ذعلتمب بولعانن قيافهتلى تؤرلى كوب جينلى، كوب
 كسسهدا-4برياكعراوق)ء ائنكداهى وئنه. ئديتب

ЭХО) وئندهلكرذن، فارشى ندرسهكه هدر بولب،٠ 
 بر ههر ذركلهكلذك برلهشهمه روس جاقرلعانن؛

 وئل قزفدرعانن؛ ائن بركورلنشلهرئ ههر ياقالرى،
تلهكهنن، هيتركه سوزن وئز نورتسندا ندرسه در

 دزغئيسن تواينك يلالرها، نج 1913 بل، كم (1)
 -هلبى بلهندر، سبهج برر ى لم زي: توررسندا، توناى واقبا،
 شيعرنيتيكشلرو و» ههدمبييان وديب، بو١ كيتكمن يولدان

 بهاكى -فك١ ئيتكهني.ن أ«بول ئقسوان١ مادكسيزم ده
 بار:وئنك،ن *ول١ كيه ال قايتةانبر. فيكمرند.ن ئككى

 قارشريازءان بورزاشقا ف زوريرزدا بر راث »انارسةان« ئلا
 تورءا- فيكرند ئلك.ردكى هامان حاذدا بو١ فالهسفده٠٠ بر

 I»، ع, ئيلي. روكل يوق ئبشار. زالمعةنا

3 .1. . . ... يول١

 وئكننا كوز نق ببك ئإك، مرهمسدمن ننفيدلنه

- قوبا. ائلب
 جهما- ناتار مين، توراسندادا نوقاى بزنك منه،

 تهكرارليسم سونلهرن وانف شوشن١ فارانب، عهنلنه
كيل.

 بلهن بوشكين١ئدابهتنه،شاعيرلكده ذوفاينى،
 بهاكى نوفاى يانندا بوشكين٠ ائلميبن. تيكلهشدره

قالر. بولب١ كجكننه بيك
 وئل١ جهماعهتمذك، نانار حالده ههر الكين

 عومو- ذركلكلنك، وهمهدهنى براشمه تانار جافداعى
 وئسوودبزنك مهم قوزعالش وومهدهنى عيلمى مهن

 هولنه وئاج سرنه، دهرهجه حاللهريبزنك ئيقنيسادى بفنن
 جن٠ توفابداعنكفجلى تاءن يانمنا شونك ههم قاراب

قوشب: تاالنتندا شاعيرلك
 يوشكينى ناتارنك شؤبههسز هيج نوفاى -
* ائالبن. دبيه - ئيلئ

 ئهدهبن شاءيرلهربنلك عالق بد ههم ئهدهبيياننن
 سيسنيماسن شوالرنكناربحى نيكشلرب، يجادالرن٤

 سينم مارك فويودا باها شوالرها ياكى كينروده نعا مهيدا
 »يولىبلنكينب،ئيجنبهاعبيستههمثيقنيسادئهساسندا

 تيكمثلربقاراساق، وهشوندىشارتالرائستندا.تفرب،
 ذنئكالو1|نذاذاربكروة.بتئبطعلاق٠توفايذدقكوبر

بواد. جيكل بيكروكده
 دفرفس شيعرىئيجادالرن توقاىنك فسقاس،

 تاالنقلنا شاعيرلك-سهذهعدذكارلف ائنك ائؤالب،
 بيك وئزن توقايذك ئفجنده، بلو قويا باها ى توءر

 كوب وسنه وون مرنك باعقىثامالرةاكيراة

 وئجن »مفذ-ك شارت. بواو١ حهب-هرك ز-درسددهن
 تركلركنذك، ذات.اريكذوقاىئماذذد،)ءنررلهنممه0بتكرهليد

 باريشنك ئيةتيسادى حاركهنلدرأنك، وهمهدهذى عيلمى
 نانش ياعى فانالرالرىيلن مسممه يانالرن، بؤنن
 تلهك نارالدى، - مؤك١ حااقلذك نانار كيرهك. »بولو

ههمهه هانباأرا وهغابعهالرن شاداق وهوئمؤنلهرمن«
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كيروك. بلو يهشرننوقتاالرذى بارلق بلجهاقالرند،
 بقئرلئن،٨سئةتوقاىلدذةشوإلرذلفهدمم جونكى

 ههم سوورعان وئنلنه ائلعان، وئذانه ممدسن٨ه
 ياكعراتب وئستنده دفنياسك نانار يرى٢ شوالرنئ .

وئل.٠ شاعيرربن بر قالدرعان
-III

 توعرى ئيجادالرن شيعرى ائذك٥و نوفايند
 نهرسر- مفنه بن :يكمثكهنده، يافالوسز بلهن وئلجو

لعرذئكورهبز:
 برنجى ئيك تاتارذك بعهن ته - ى توقا (1
 يروكد رومانتيك - سنتيمينتاليست بد اؤجلن

 نانارئدجن بوبابدا٠ »وئل ئفستلنه شاعيرى..شونك
 رييا- جاده دهره ئيكنجى ائذدا شاءير. بر كالسسيك
. نول. يوق لييستلكده

 )ليريكادا(ئيككفزه:لمكهن يورهكشيعرالرندا
 كؤكلدهن.بولو،ئجلهن جن يهعنى ساميمييهت، ندرسه:
 عهقيقهتى - جنللعى شيعرالرانك يوروك جعو. فايناب

 تؤكهل حوسوسبيت بو مفنه توفايدا شوندا. ده
 بو ائنداءى بركه بلدن شؤذك١ بار. بالن مهعناسى

 كوبائيدرم باشقاالردان ده باهن ك يعيل تهب ساميمبيهت
 كبك، الرلبن شاعير بهعنى ب-ار: بو١ ن ناع ذورا.
 ئيهوتسييهكمثلسى، توكل، كشلسى ئدففيكت توقاى

 ففتدرنمى، بلدنوئيالبفناناشا، وئلشاشمى،سابرلق
تولقنالنا. هامان تفزلكسن هي.ج الكين مى؛ تيل

 بالن شونك١ ئفستادا، بيك سونلر توقايال '(2
 بوالار. ورنلىسايالنعان٤ بيك تابيعى، يك بركه

 ائنك جنالبدا توقايداسونلهر مفمكينكى، ئهيتركه

 ائزما ذوواالر. بركهئيحتييارسن بلهن حيسلهرن فيكروة
بولهى. ائيدرب برسندهن بو مهعنانى بلهن سون

 - الزن،نهعبير سون ذك اى ذوق بركه بلهن شوذك١ .
 كيلهلس.ائنك بوورنننب نولب،٠ تمام مهعناءا لهرى

ياكى حيس، ياكى ماعنا، ياكى بر سوزن بر ههر

كيله. كونهرب وق وهنه كدبف ,
الرننيكشركهنده،ئبك شيعر شاعيرلهرنك مبن،
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 بدرب،جييرتب نهعبيرلهرن سوزلهرن، الرنكائ ئلك
 ساوت بوش ١ اهرى، سون اهرنك عيد شا وجسن٢ .يم قار

 وهكفجلى جن١ حاادمه، ى تفرعان شكقلداب كبى،
 سارذالرعا نوذدراعان ذعزالنب ئجى شاعيرلهرنهكى

بوال. توروجان دوككلدهب ئفءشاب،

 وئنلنكشيعرالرندا ئجنلهن، تاائرشاعيرلدرى
 سيفاتبلمهن شوشىسوأع١مفنه وهتهعبيراهر سون

 ويك زلهسهك، شاعيرنى بد ائيدرمتؤرعان بفننلهى
 وئن- ائندان تورردا بو١ وئجريبن. توقايعا بن ئلك

كورنمى. ئهلى شاءيرلبن درعان
 تانارسونزلرن نوقاى بوياقدان١ ئيتب، شوالى

مهفووملهرنكيكهيتدن. ائالرنك كوببايتدى مهعناعادا
 وئزلركى ائنك شيعرالرندا بوذن ذوفاينك (3

 كورينبائجق بيك يهعنىتوفايلمعى( )شلحسييانى،
بارا.

 شاءيرارنك، كوجلى يهذه عؤسوسييهت بو١
 ن٠حؤسوسييغللدرلد سدنهعنكارالرذك دإهى بها-كى،

 ائعلمنذك رومانتينم ئهدهبيياندا حفسوسان ساناال.
ذوقتادر: شوشى١ قانونىدا توب تاذمعان نبر برده

 هـ_عم ائههك ئؤسلوبندكن وه تل نوقايذك (4

 سووق، ذمثةى قورى وهنن، تبشقى قافيه وهنن،
 - روءدان ائذدا بو١ بهلكى توكل، كنه ائههك بر لها ياسا
 حفسو- بن تيرهن وه ئجكى توعان يورهكدهن وه مى

 ،فيكر تددسهوورالر، ائنداعى بو٠ يهعنى سييهت.
 بر روحى - ئجكى ائراسنداعى لالرحييا وه حيس

 ئؤيشقافالر. شوالى وهحيسلهرى فيكر ائنك سيفات.
 ئؤسلوبنده وه تل ينكتوقا موسوسييهت شوشى١ ئدنه

كدودهلهنكهن.
 عيسسى ائنكحييالى، باىههم حييالعاتوفاى (5

 وجهن سين تين توقاى حييال. وئيناق كبى، فيكرن وه
 كبى، دهردئهلند »وئل، عيسلىبرشاعيي. ذجكه ههم
 .ودادا، شوال شاءيرى. حيس توكل، شاعيرئ فيكر

 وه مانور ائستندا قاراماءى فيكر حيسلهرى ائنك
لهر فيكر مدده دمردلمه: زهلهر. كاودهله فييافهنده نازك
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 تو- بولسا، بيزوكلندلرلكن بلن حيسلهر يومشاق
 رهمبدةكى سهعيد جالنعانبوال. فيكركه عيسلهر قايدا

 بور نوز.لى وه ذابيعى يوق، شاشقناقدا ائندا كبى،
بائ. ذاشقنلق

 - شوق فيكركه، بر وئينافلى شايان، نوقاى (6
 كاذك بركه بالن شونك١ ماليك. حيسكه بر ننعوسن

 بار. يرشى كون كولكدسنده يهشندهكواكمى، كون
بار. ت شفقه لهعنهذنده ت،٥مارحاه ائجووندا

 حيسسى، يهعنى يؤرهجملدكى، نوفايذك (7
 مومكين ندفليد هيج وئزبنه كيتكهنده، كفجهيب

ائا. رووش بر تابيعى تورعان بولمى٠
 ائجلعانبان هامان شاعيراكتاالنتى توقاينك (8
 ىولهر »وئل باردى. كوجهيه هندهن كؤجهيك ائجلال،

 ائلدن. كورسدتب حوسوسييهذن »شول ائلدنداندا
 سهبدبدمن ئيكى وئلوئزبنكئيستيعلمادن١ الكين

 ائز بيك - برسى ائلمادى. كورسهته ائجب تهمام
 ئهدهبى بر يللققنا جيلل فلفهت بولب،١ عومرلئ
 ئيكنجى-واقتندا ائلوون؛ قاال بؤلب١ ئييه تورمشقا
 -ودكه بلكهن ه-دم ائلماو بيرنله ندربييه تييشلى
سايالعر. مدعلومانلنك بولووى،١ ائز نلدررنك

قندا: توفاىحا
 ائنك ئيتدى... ياحشن وئلب واقننده تؤقاى —

 ئيدن باشالعان سونه تن ناالن شيعرىكؤجى-
- ئن هاواعا وافتندا سوزلهرده شيكللى-....ئيندى.

 ائكلى نوقاينى سوزلر »بو الكين توكل. جرنلمادى
 (1 ن »ذهعش« ماذور توقايال كى يا ائلهاعانلقدان

 تورلى برور باشقا تاعن ئيسه يا كورهلمهكهنلكدهن
مؤمكين. بولرعا سهبدبلهردمنكنه

 بر كويكه يدشكنه بويى٠ يلالد نيجه بر ئييى،
 ,ذوروجن كيهلرب وئزلكسن يفرككنى تندرميجا

 وئبكهك بر سؤكرا بولساك، مؤبتهال ائوروعا بر

يوعالنقان يارمكؤجن ئيكنجنسىده بنب، جدب تهمام

نهءشدم(! نبمه-نلر ناراعز: ن٠اولسكد مين ذيك (1)
)توقاى(.

5 -٦ي-٠-٠٠٠٠ل; -٠.٠٠ يول١

 كيمى داهيلدكى تاالننن فووهنى، شاءيرلك بولسا،
 برشاعيرذنكورسهنه ىسونمهكهنفابسى٢باشالعانيا

 بلنن نودلرا؛ مادده »مهعنانن حوسوسان: الربز؟
 ماندهنككو- ئيستبعداد وه كج روحى - موعنهوى

 ديب بوال« حاسيل حفسوسييهتندهن ائنك جندهن،
فو جيسماذى شاعيرذك بر مانبريبابشآلر جئ٠بلو

 بر بولعان سهبدبلئ كيمو سهالمهتلكى ماندى ومتى،
 سونو« تاالننن كوجنكيمو، شاعيرلك٥ ائنك حالنى

ائلماياجاقالر. قارى ديب
 دوحى بد ائينرم ماندهدهن لعن يا فاراو بفالى

 بارلعلنائينانوجن نهرسهنك ديكهن »وح« ياكى كج

ذارسه. بر مومكين علجنكنه ئيديياليستالر
 مهسهلهن، توقاىنك، ن تاء .شونكئيرستدنه

 ئلك ائىعنا برنيجه .يل.ياكى بر وئلرندهن
 سونكهنلكنن قوومتى ائنك شبعرالرى سؤيلكن

 يالعنابوواقتالردا (.1) كورسهنهلهر ائرنقانلقنى توكل،
 وئنن وئلهرن١ شولكى،١ تلؤر؟اذثبز كوره ائندا

 توقاىدا سهبهبلى، توروون سينب ائجق ائالمان

نودى. وئمونسزلك بر جنالبدا
 ساده كى، يا نانارءا زامانندا تزمهده نوفاى (9
 ئددهبى يكمل بزنى بيردن. ئشلهب برتل ئدهبى

بىكويلركهوئيرمندى. هده بررهوشده ساده سريلهركه،
 كوروبن. وهئفستالق سادهلك جهجههدهده ائندا

 سادهرهك. وه يكل تزمهسندهنده جهجماسب حهننا
ئبيمرب، ائنا نزمهده شاعيرلهرنبد كوب سؤكندان

 »وئتد:ج،، يلمداءى نجر 1912 ثانك اهن، مهس(1
 »ساعهنروافتالر،، »وافسنميم«، لهك«،»كيجكىة دوشهانالر«،٠

 دنسحؤ »حفرم.،ض رارذئ«، وهتابان »فازان »روران«،
 »تهمسرل« »دينوءعهوام«ى، »ائولمهدرهسه-ي«، يادكارع«،

 يازعان يلمدا، نجى 1913ي،ءتى يلندا، وئارر الرى؛باشةا وه
 ثاى ج وئ غولىرند.ن مم لهرى »داهيك«« ءزرهت«، »شيهاب

 وئلهرند.ن بلهد، رى شيع رن ديك حالى« »حه-ته يازعان ثلك
 حهتتا اكتوااىذ بنكه »قيقعه«-ي يانعان بركةنهائىئلك

 هاءان جاعندادائهلى ياةنالشقائ فهبركه جرب وئييكهلهرغ
كورسهنهلهر, فووتيكيمرمًاكهنن رى شيع ائنك
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 قالدردى. بيرب عهيات تاريحى مهككللك ثاالرعا ائسنندا نهئسيرى ائنك بلهنكينددلسر؛ يولى٩ ائنك
مؤعين ئبجنيماءى زامانداء وئل ئينب، هوالى ثشلسكيلدللهر،ياكىكوبامرنباشداائنكيزندمن

هدر ائزك ،  بلب جافربال ياعلنا ههر نورملشلبزذك وه يستيقالاييهتقازاذفلالر. وئنلربنه سؤكندان بارب،
نوقنا وئزلنه وئذزامانندا توفاى ئهينيك: عاجوف يدنه

باشالدى: نوولنا ؛^(^Лирика) يوركجنلدكنبز وئز ههم

 نوعددرا دبى مهكت برشيعد ائعم، بدئهدهبى حسوس مه
 مدنسوب مهكنهبةنه ائنك تاتاردا زامانندا بالدى.

 ائنك بؤتتلهى »عيففهت« بار. شاعيرلر كوبكنه
 بك مهكته شيعر تؤقاى لى ئه حدزردهده حهتتا شهكرنى.

 تهسوير وهئسلوبده، نل تزمهده، رببزكه يهشله بايتاق
كورانه. فالماءان تهئسيرسن لكده ساده جيههذلهرنده،

 تهرجممهلهرى وئستا وئنلنك بزكه توقاى (10
 دوسئهدةبىجهوههرلمرن٠ بيكرمكده وه عهرب بلهن

 دوني-اسلنك ئيجاد شيعرى روس بزكه كوجردى. .
 وه ,بوشكبن اروسنك بننى بيردى. ثاجب ئيشدكن

 نالستوىالرى وه ياقنالشدردى.بايرون ليرمونتفالرينا
نانشدردى. بلن ئ باشقاالر ههم

 رهبوامهنيح، سوفى،١شهمستدبن بزده توقاى (11
 - علسما ههم توركستان ئيران، كبى ئيشان هيبهنولال

 تهساووف نهقليددهن، يالعان وه سوقرالرجا نلرالرعا
 بننى بهلكى بولسا، مفمكين تهعبير يؤلندان،

 بزنكوئن- »يالعانفالسسيقلق،لبزدانائينربائلدن. -
ئيبوسلبز وئز ئهدهبيياتلبزنك، وئن حسو مه لبنكه

ك. كورد ااىد نوق به مهرته برزجى
كوب ائندان بوزورلدا٠ دمردلمهذل

 بالن رهمى ٠س
ائرنداالر.

.سالدى يول١ باشالب تزمهده
 مهرتهبه برنجى ئهدهبييانندا تانار ذوقاى (12

 شوكاائجق،كيك ائجب، يشدكن٤ ههجو شيعرى
 دؤدوس بزكه ئدهبىههجونك جن٠ باسادى. بر.يول

ندى. كورسه ثورنهكن
1٧٠/.

 بركون ياقدان ئبجتيماءى توةايعا ئيندى .

قاردق: رزويب
 بو بيلكللى جهماعهنلذك تاتار .نوفاى ](

 حا- كوبه كوراكن تزرمدشندا لك بركه دهرردكى
. ائلدى كهودهلهندره شيصرالرندا ئلزننك للهرنى

كوله رهوشده جيناق ذسقا، بيك شيعرالرندا مأسن
نزمهده منده عاله تانار بز فابيلييهذن ائلو كهلنددره

 ئساجوالرن، وه دهرت يلشلهرى، كون ذوقاينك
 تلهكلهرى-ههممدسى وه ئلميت حيسلرى، وه فيكر

 ذير- )ئيجتيهاعى( بركهاك ذاذار ساف زاماننداعى
 شوالرذى ئدنه »وئل انمعانذهرسهلر. را سعدلب ملشندان

 هـألم تهكدللوفسن نلده، بر ائجق بكل، حالقلنا ناناد
ائلدى. بيره بدرووشده شيعدى نهمام

 تاتارالردا، يهعنى بزده، زامانى توقاى(9
 سينف٠ بد ائبدرم نهمام سينلفلنك٠ وازييه بورث

 فهييوم وه مهرجانى شيهاب كوجهيكهن؛ ائلب وشن رم
 ناسيريلهردهنباشالنعانثويانو-ياكارو

 ،ائلماشلنب دهولرينه حهروكهت ميللى دهوارلبزنك
 ههمبورثوازييدذك باشالهان فوووتائال يولدا شول١

 بر ئينهركهتوذونعان ةورال طر؟كدتذئروزبذة شوشث١
 كيسكن وئزلنك توفاى واقتدا شول١ ئيدئ. جاعى

كفروش قارش زلرسهلركه مونه ن ب-له شيعرالرن

بايالر؛ ههم بايلق، ائلتن،
دين؛ ئيشانالر، روحانيالد، ب(
 الداوجى عالةنىوئجن مهنفهعدذلهرى وئن ب(

ميللهتجللهر؛
لرل؛٠لير°سذدهبؤذدئهذوجئ،مؤحا،رربر بادالر ت(
 ئيسكى فيكر، ئيسكى سه، مهدره ئيسكى ج(
 عادهتوهعمومدن ئيسكى »وئسول، ئيسكى تهربييه،

نهعسسؤب؛ وة ئيسكلك بوذن تاتارداعى
زفلم؛٠ سهياسى وه ئيستيبداد ه(
 حوقوفسزلع، فزالرنك - حاتن نانارالردا د(

الر.باشةا بولوالرىههم ففل فولندا ئيرلر ائالرذك وه
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 تررلى توقاى قايوسلنا مهر شوالرذك »مؤنه
 رؤسلوبالرى فون نللهرى، وئن وه بلمهن يولالر

ياسادى. هفجوم شهفقهذسن ائرقلل
 يافزلفنى، عاممهكه مك نهرسهدهنببكده ههر ىدانوقا
 وئزبنكده نوفاىنك كورهبن. دوسلقنى يارلنالرعا

 وسكرن سوعللب ،فاعللب يهنيماكده بد قزعانج
 ثوزى سؤكرا وئل١ ئؤستننه شونك٠ مهم ابولوون

 حزمهتئيتكهنلكى مهنبهعهشجسسن-نابورشيك،بولب
 مهتبهعهئمشجدلمرن وافندا شول وئل٠ مهعلوم. بزكه ده

 عافالرن ثون ائالرنى فذرنقان. ثيحتياللعادا
 فاناندا سول٠ هامان زامانندا ههم بؤندكهن داوالرعا

 بفنن توفاىنك بركه بلهن شونك١ كبلكهن. بولب٠
 نوقلى - اجلى بلهن مفحتاجلق يارملق، عفمةرى

وئنكهن. يهشهب
 مازلومالد سن جاره نوقاىنى حاللهر بو١ مؤنه١
ائنك: بزه نوريدا بو٠ لبهتته، ئه قويدى، سافمنا

 بار؛ زهمههريرن كين ال وه فشند؛ يارى ياراترعا
 بار. فهفيرئ كينى مهسا نورعان قالتدراب كييمسن
نور١ ائنلما ،ئ-ول١ ماتور جهيذى: يارى يارانريعا

باد؛ يهم
 ننهم جههه فهفيدلهركه بوق، ببناسن ذاش كين ال وه

بار. ٠ ٠
 بر نيندى بولعان، ائجق ميسراعالرزداندا ديكهن

بار؟ حهجهت نوروعا ئنلهب ميسال
نداعر: وافتالر« »ساعلنو ائدك

 تلم؛ بر ائلساث بيره سين يؤرنقا، كرسه تلذجئ بد
 تلك ئهيلهنمى شادلقدان حونور! جانعا بوال ئهى

ههم: ميسراعالردى
 يارلمعا؛ عدفللى سارانالنساق ئهيتركه سون بر

 بن. ائءمافقا ائفجااى جهجهبز سونلر كبى كول
 شاعير نيندى توفاىنك بزكه شيعرالرى كبى ديكهن

ائالالر. بيره ائجمب ياحشى بيك بؤلعاذن
 كبى، يلداءى جى,21 حدننا ناءى، شوالرعا

 دههشهنلى روجهده٠د بر ورلمهكهن ميسلى دفنيادا
 بر هيج جافدادا فالعان ائسنندا فاجبعهلرى ائجلق

 برشيعرن، اللماعان ئلحشاشننوددرا شاعيرى تانار
 عاممه ذوفاىنك فوشساق، جيللهر«ن كونكى يهعنى

 بو١ ثاذك قالماس. شيكلبن بولعانلعلنا شاعيرى
اعى: ائنل وهحوسوسهن شيعرى

 بوايلئجقسدب،١ىوالذمثئشحئئبلفىسؤبكل -
 جلى. جير مهرحهمهنلى ،ائنابن شدفقهنلى ئيزكى،
 بلهن، النن نمشن قفرتقاالرنوشكهن موندا فويسا

 بيلجلى. ائندانازلىنجكه ئيكمك!-ديب، تلم بد -
 ئيرلهركورب، تازا وئلكهن يوقدانعنا سنق بر

جلى٠ عهزرائيل ائندا قزعانودان ائلوعا جان
 نوكل، ناتارشاعيريهرنكنه قايسى ميسراءعالرن

 ئج ن٩ وئزلنكساميميلركك، ؤمومهن٩بهلكى،
 بولوون،وتكن٠ بلهنجققان مهعهببهت ساف لدمن كوك

 شاعيرلهرن برميللهت فايسى بلهن وهكيسكنلكى
 شيعرييهتن قايسهالرن ائالرنك فزفدرماس؟ وئزبنه

وئزندهنكونلهشلرمهس؟ بلهن
 قايسى وئزيذك ئلك ائى بر دولهرندهن نوفاى

 سينفشاعيرىبولعاننوئزتلىبلهندهبيكائجقئيتب:١
 . دفشمانم، كوبهيدك ئندهن كيرتهلر، يولدا بولدى١

ائلمادم. يافلى وئستنلهنى زاليملهرنى، جونكى
. وئل:١ فهقهت ئهيتبكيتدى، ديب

 قلج سندى١ كفج، بتدى وئج، فاينمادى
ئش. بولدى١ شول١

ائلمادم. باكلى دفذيانن وئزم، بندم كدلهنب
 وئجنائالائلميجا ووئفستنلهر«دهن ديب،»زاليم

 -ياراى ئمثجى ئيندئ يدن. بواعان مهجبور ثولوكه

بارب: فهبرلنه نوفاى حالةلمبن
 وهئفستنله زاليم توناى! »بول، تنج فهبرئده -

 سيندهن مؤذه يفلى٤ .دوجكنى ردهنائاليالماعان
 ائجنعان،يانعان سين ئنجن بزنك ائلدق. بن عوك٠

 فهبركائلدندا سينك وئجن بن.شونك ؤيندن ئيدك.
 سانيبن، بورجلى١ وئزلبزنى كورسهنوكه حفرمهت سيكا

قلر. بوالجا وئرنلى٠ بيك دبسهلهر،
عدي. سه بدرامحان عه

نهشكهنت. مارت. 28 يل، ,؛,23
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تهنقيدجملرر( توقاىحأقندا
تورندابر.والد،زا(. ئيجادء توفاى )ع.

 توفاىنك شاعير نده 15 ائيريل يلنك١ شوشن١
 بلهن موناسهبهت شول١ ذولدى،١ يل١ وئن١ وئلوولنه
 برمهفال حاقندا ئيجادئ ائنك ئيدارهسى نورنال

 مينميازدلب عاقدا ابو ئيدى. سفراعانالد يازوومنن
 بولعانلقدان، جعاجاف ده ريسالهم بد نولى٠ بتكهن
 بولسامدا، ثيتكهن ئيمتيناعدا مؤناردان مين باشدا

 جيته جعب كفنننه حاتيرو ريسالهذك بردهن ئيندى
 أون نورنالنك ئيكنجمدهن، نوتب،٠ ائلماونكوزده

 برنهرسه مين بلهن ماقسادى جيتكدرو جيرينه نلجن
بولدم.٠ بيردركه يانب

 منناسهبهنن عانيره مدقالنئ بو٠ مين الكين
 ئيتودةن قاراش بر علمومى ئيجادنا توفاىنك بلهن

. فريدم يراعاد

 والمليلدان بللك نوبالملليعاهينيتيرادا

 ياندى. نهرسه كوب بيك كمثى كوب بيك سوك١
 تييشلئنؤقتا- وئزلنك وسن بره هيج مينمجه، كين، ال

 ائلمادن، بيرو فيممهتن تييشلى ذوفاىعا باسب، سلنا
 ساال ائجب بزكه يؤزذى إل ئيبدذالءئ1

ائلمادى.

 فههانى، - زار عانك شاعيرى« -حالق ذوفاى
 ئسلوب، يهشهب،تل، بركه بلمن فاجيعاسى - كفلكى
 عهوامجا، حالقجا، تيبسيهاالدن كورنش، تودرءان

ئيدئ. شاعير ئيتوجى ئيجاد بركه بلهن ائزك
 الكين ليواس. »بوائنككرازدانلقائلعان

 نهنقيدجد- يؤرتكهن فيكر حاقندا ائذك قهدهر ئهلمكه
نارافندانوئزوئنندمن عالق برسدهئيجماسام لرزك

أوشلمى. فايبرفيكرلهرننه ويدار. (1

 سالب لبقا قا بر قيممهتنوده شوشى١ مفذه بيرلكهن
 بوتهن١ ئيدى: ائجق برسىكنه تيك ائامادى. بيره

 توكلمى؟« شاعيرمى »توقاى قايسسى قيدجملهرنك

 يارنى ائكا. قايسسن سوائلالراناجهوابثنلب،

 ائنك ناعب، لهقهبن بهيتجلسى حااق يارزى - ر شاعي
 بور- ائنى ههم يهشنرركه عاممهدهن يوزن حاقيقى

ترشداالر. ئيتهركه وئنمالى نوازييهذك

 ئددم تاتار بفتن ذورنده مفالحهناالرنك نهذقيل،
 هدم برسى يانوجن بولب٠ ناب قارا بهردمسننه بييانن

 ذجى13 عاليمجانئيبراهيمفنك ائيعى ديققهنكه ئيك
.لدر رليسطثلهسة »ناتارشاعيرلرى« باسلعان يلمنى

11. .

 نندامؤ كيروك: قويارعا وئزب شونى١ باشدا
 يارسين،نورسين، قازانيهشلهرندهن يلئلك١ بر-ئيكى
 دائيروده بر ت رو عيبا كملهردهندر تاع يوف حاذرمده
 فيكرى نانو ديمب شاءيرى براليتارييات ذوفاىنى

 بو٠ ائاد مهجاسالرندمذه زارامفأا عيلمى ههم بار،
 ٥نهابهذت - بو ئيدى. ترشقانالر ياقالرعا قاراشنى

فيلمر. حانا
 ئيدى. توكل رى شاعي لبتاريات يرا :ؤقاى
 سويوكنه، ئؤجنعاممهنى بولو٠ شاعيرن براليقاريات

 وئجن، ائذ-ك - جينمى بواوعنا ئينقيالبجى بائيسه
 حالقنك ئيتلكهن نيسبهت شاعيركه .شول بردهن،

 بلهن سينفىحوسوسييهذالر١ ئفيمشقان، فولعاتونارلق،
 ئؤاكدرب »سينفن يراليتاريات جن ائيدرلعان نفى

 ت ناعه سه ههم شاعيرنك ئيكنجتدمن، بولرعا؛ جيتكهن
 سندان ائرا ائرفانالد ماشينا،كوبجهكلد، ئجندهن،

 شاعيرنك بولماعاندا، جققان.بؤلووىكيروك.هيج
 هركه يهشهوجمل سندا شولماشيناائرفانوبجهكلرىائرا
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 نقلى ائلعان بوال حالقهنا، ائناسدنا، شهحسنك بر
 تهئهين وئزلكى يافنلنعى، دهرهجسنده مؤناسهبهتن

 - ر شاعي وإقنداعنا شول١ كيروك. رعا بول ئيتلكهن
 براليتاريات - يجادى ائنك شاعيرى، براليتاريات

٠, ■غ . ائال. بوال ئيجادى
 برئينقيالبجىئهديمب«شاعيكهبراليتاريات ههر

 ئينسهكده، يوماردلق عارعا سمننا شاعيرىئي ئهديبن،
 كوروشجى ئيذقيالبجى تابلماعان شارنالر يوعارلداءد
 ائلميالر، بوال شاعيرلهرى براليتاريات شاعيرلهر

 بوالائلمى. شيعرن يراليتاريات شيعرلرند. ائالرنك
 شيعرلهرىده ائالرنك شاعيرلهرده، وئل١ - تيك

ائالار. يهشىكنه تووا، ئفجن براليتاريات
ذهرسه. ئيكى ؤيكس بوالر

 كرووبنكه يلننا ائلتنجى وئكنهبرنك ئهلى، بزده
 يوق، ائلعان تووا برنجملهرى هاماندا قاراماسدان،

 برالبنار- ار بول تيك يوف، حيسابىدا ئيكنجللهررنك ثه
ئيتوجللهكنهدر. ئيجاد شيعر وئجن يات

 دهورده عى سوك يلدان بينشنجى بيلكللى،

 »بولوون شاميري يراليناريات توقاىذك ليلكهن
ئيدن. بوار١ وئرذسن ائلعاسؤروبيكركده

 توكل.حهتتا شاعيرن ليتاريات يرا ى نوفا شوالى:
 عاممه وئل-حالق،١ ذؤكل. شاعبرىده ئينقيالب وئل١

شاعيرى.
•Ш

 ئفج ئيبراهيمف ع. نده شاعيرلهرى« »تانار
 ائلب، مهمنوقاىنن( دمهند ده مبيف،٥ر )س. شاعيرنى

ياسى. جاعشددرو بر ائراسندا ائالر
 ئباساتلق يؤرتكهنده فيكر حاقندا توفاى

 نكدمردمهند،سهعيدرهمييف- ئ. برفهدمرع. ئؤجن،
 برنيجه نورندا جبلمهرئ نوننعان وئلجةكهنلك لهرنى
بلهم. ديب بولهاس ائرنق وئتو ئهيتب سوز

 حاقندا شيعراهرك رومييف سهعيد برنجن ر. ع.
 تانارشاعيرالرينك ,شولدهوردهكى ائنى ينرتب، سوز

 بزنك ئهفهذدى عيد »سه هـطم ائال ئيتب برنجسن
 ائن ئيك ياراسندا بهندهلهريبن ائنالعان شاعير

 بولعانى. مهعلوم ائز ئيث حالقمبزعا هلم يانعانن

 >س. كرمثهده، ديب (1) ائلمى« وئقى ائنف عاوام
 تارافندان ووعوموم عاوام وافندا بد هيج رمييف

 - ئيتدله تهقدير وه تهسديق(8ئهللهكمشاعيرلهركبى)
 »وئزنجه«، ائرنق يازعانالرك ائنك نوكل؛ ائدمم جدك

 ٠ ائرتق»موستهسنا،ائرنقائركينالنىجعاالر؛شؤنلقدان
 تؤشنه وئتع،حهسساسبربوالعقللذه قنك حال ائنى

 وئل١» ههم فويا سافقا ائلعن ئيك ائنئ ديب، جهك«
 ئجندهجنوهقووهنلى،شيعرييهت بزنكشاعيرلهريبن

 تلمسى« قووه وهئيك ائلعلسى ئيك فاراعندا، ياعندان
 وئلوئفوجنالرعاءبؤالرسهعيدذك١ »سفك دىشوندان
 نوبهن ئيك ههم نمهكهن بهيله فيج بالن سهعيداكن

 ائذك ياساب، تهنبيه بر مازمونندا نهرسهلهر« زوياس
 - ئشى ار مولالل - »وئفو ائراسندان ئهسهرلهرى

 رن"سنب له نهرسه نيباذد«شيكللى - عالهمى حاتنالر
 بيروده،سزلعاندانقالعانئهسهرلهرى تاشالرعاكيكهش

كريشه. مؤالحهزاكه حافندا
 رومييف ر جوملهله ائلنعان ئجنده جايه يوعارلدا

 كهده،بزكهده ئ ع ئدجن ئيجادذكعاراكنيريستيكاسب

 كنيرنى حارا باشقا ههمشوندان بولعانلقدان، جينهرلك
 ائرنق موندا بن ائلماعانلقدان بوال سوزده بر

 »»سنال«، وافتى«، »ناك وانك ائلدا ئ. ع. توقتالمابن.
 »بيرجهتكه« شيعدلهرئنه ذيجه بر شيكللى، »ائول«

 »ائرتق ائذك ياساب، حليل ته نهرجلمهلهرينه شيكللى،
 ينمينلك«حاراكترنكوكله-٥ وئزلكمفستاسنالق،

 بلهن ميسالالر فيكرلهرن وئزلنك كونهروده كه
. .نريشا بركنتركهكنه

رهمييفكه. سهعيد - دهردمهندكهكرشكهج،وئل،

ب. ف. ملرات. نوقاى (2 ميندكى كورسيةالر (1
2
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 ئهدهبى ماتور، تلهب، نهكرارالرعا سيفاتالرن خ بيركه
 ائرتق لنكى »مين« ههردمهندنك ياسى؛ مؤالحهزاالر

 ائرتق يهشرنكهن، بينةكنده وئز ائرتق نازيك،
 اتيففالبالرعا مفالييم كوكلهركهائشقان،ثارتق

 سنب٠ بلهن قارا ثفستننه ائق بقلوون لكهن تور
 دفرفالق، قابالق، بولعان سهعيدده ائردا وئنه؛

 ىانك تاشالب، كوزكه بولماوندا بوننلهى فترشللف

 »»سم«، »بهللو«، ائلعان نهوائىدن »كارابلنا«، '
 تهدهبى شفبههسن، شيكللك ساناائلمادم« »بونلهرم

 حليل ته ئهسهرلهرينه بايتاق بولعان بفيك قيممهبلهى
كوجه. عا توفاى دا، ياسى

.IV
نوكلمى؟... شأعيرمى، توفايف -

 - حه ثولكهنندهده، دمورندهده، بارالف فنك توفاب

 تؤ-١ عهجهب بيك قويو سوائلنى بو ده كوننى نركى
 ئهساس شونئنهنقيدنده١ جنالبدا، يللرئيدى،ئهلبهذته

 سيزه: وئنىده »مونى موحهررير قويعان ئيتدلرب
 تهفردلهرى شيعر نارافندان كوبكشملر توقاينك
 حريستا بؤتن نيكلهشدنرتلوون، كونهلركه بايرن،

 عالق، تولعانن، بلهن شيعرلهرى ائنك ماتيياالرنك
 ئيعنيراف »وئدنتونقانن بؤيك ائنك عاوامكوكلنده

 ائتكا خالقنك فاراماسدان، شوالرعادا الكين ئينهده،

 حاقلى بيرووى سؤائلنى شول١ فننتب،٤, قاراشن
كربشه: نهحليلكه فلالههم دهموا ئيكهنن
 دى. - توكلمى؟ شاعيرمى، توفايف واقيعهن -

 يانووندا ههر جيرده، ههر وئل:»شاعيربولعاندادا،
 ئلفشندهكنهشاعير« بيكائن كغبهلكىيازوالرئ توكل،

 بهحس دهن لسهفه فه ثهحالقدان، شيعرده ائنك ديب،
 ائكيتا يانوجن، ائنىمانورسونزلر ئيتوونكيقدره؛

 ناننمافجن ديب ئيدنكنه فهلهم بر تاراتوجئ تسييه
 ئيجتيماعى شيكللىنوفاينك فارشى« حانتا»ائلتنعا بوال.

شيعرالرينا كؤجلى نفنقان وئرن نور١ قلالرندا

د رومان،

 ديب ائالرنكشيعر نكاسنرابثددرب، ما »نهسيحهت«
قلال. دهعوا ئيكهنن نهرسهلر توبهن ببك ائنالودان

 سهعيد، ائوزندان توقاى وئل وئجندر، نى
 عهرش مينمينلك.عالى،وك، بولعان دمردنمهندلهرده

 تكهب بوال،ائنكتورمشقا ئيتمهكجى ناالب موزاالرن
 »ياعهن نيداالرن»نصسيحهت«، - هؤجؤم عاتقانشلته،

 شيعردانيراق سالب، فالبالرلنا !«جهماعهت بولنعنز
 نهسيحهت، شلته، دةورنده واقتندا، نلى. قويارعا

سانالعان وئنلنكئيكئددهبى كيتاتسييهتوجقنالرينا ائ
ابو بيركهن وئرن١ حيكايهلهرندهكيك راما،
 بيشنجى باشالونك ئشلى ئجنله عامهه موحهرديرنك

 مانتيعى عالمهجملك فيكرندهسابينقالوون بو١ يلندإدا
 ئيتمهسدر. عهفو ههم ىالماس ائكلى تؤرلى بر هيج

 شاعيدلهرى ئهديب، ائنك ههم عامهه بيت، نيشليسك
 ائلميالر،ائالركوندهلكنار، كؤلكوكلردمكنهائشا

 الرنى شؤ يهشيلر، بلهن ههيجانالر كورهش، فهعان،
 ائكبنا- بلن واقتى حاتتا ئيجادالريناتركهبباراالر؛

 ئيجماسام مانتيعى ئيجاد ئينقبالبى ياسيالر. تسييهده
 قيممه:ن وئن موكا بلن سيفاتى حهنينه بر واقتلى

تييش. قويارعا ههم كيلدى قويا
 -كونكن قارشى لتنعا »ائ توفاينك ئيكنجندهن،

 - كيج فشقن فزينا- جعارلعانتاةار وشدهن - جييللهر
 وئل٠ شيكللك، ندسيعهت« - واقسنهيم يادى ياراترعا

 نهسيحهت، يراباكاندا، ائكيتاتسييه، قاراشدانجعلب،

 بولعان الييق ئيك يابشددررعا ماركاارن واعاز
 فهلسهفهدهن قؤرى وئبالعانجا، ؤ. ع. شيعرالدىدا،

ائذك: نولملهودر. نهرسه عيباروت
 نورنده وئى ائلميم، بفقلى مين نؤن. كؤنكن

جلى،١ جيل
 جلى،١ ئيل فورقوسندان وئامنك ائح جالمى، جيل
 قالدى ائج ايل بو٠ ئهوالدم ئشجن سؤيكلى ئيك

ديب،
 جلى«١ جير مهرحهمهنلى ائنابن شهفقدتلى ئيزكى

جيللهر(. )كونكى
يائيسه، شيكللى،
 بيرولسهكبرنلم، سين يؤرنقا، نجكرسه برتله
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 تلك، ئهيلنمى شادلقدان عوزور، جانعا بوال ئى
وافتالد(. )ساعنند

م4ه
يارالمعا، عاقلبى سارانالنساك يتركه ئه سوز بر

 ائحماقعابز؛ ائفجالى جهجهبز سونلهر كبى كول
 شلتهلهر، نجو، ره نينديدر شؤبههسن قلالرندا كبك

 يهشرنكهن. ائنوالر وئق قارشلدرائجلنو، كملهكه
 بلهن ياقنلق واقت ههر حالق بارجاالرنى ئهدهبى بو

 ئيديا- بورنوا تيك يارجاالرذى موندى ائال. قارشى
 اعار، جيتكه اوكيهسىمنهوئكىكورر،وئلعناائنى

 ئيدن. يابلمشددرر ماركاالر وئلعناائكاسهلبى
 نويعلنك بولنا، باى نيقهدهر مهعفا ئيرون مؤندا بن

 ياقالرينك سهتنةفا باشقا ههم نجكهالكن،فورما،ئسنيل
 بولعانن نولن كيينمندهباى، بهيروم شولدمرمجهده٠ دا

، ئؤجراتابن.
 سون- شاعيرينك تاتار »بر ؤاذك سوك١ نيجك

كئ«٠لهالزدى
بولسادا، تاد جيرم تؤوعان نؤرام٠ جرالب

بولسادا تانار ابو حالقم سؤيكن هيم فورف
نداءى: تؤرمش«١« ووئهلحالرن،
ئكعإشقان، بر ههر وئامى »جيهاندا

ائداشقان ههم قالمى نابهى يولنئ١ وه
يائيسه،

 شبكللن - من وئزك منسهك تالنا سهعادهت
. سنديكى، وشاعيركه« مونيكاالرينا،

فارنايسامدا... ذورعاج، بارا وئنب يلالر
وئلكسندمده مين وئلهرم جرلى جرلى

 يائيسه سونلر« »قافييهلى فلمالدن كبى وهئهلح
 لهر جهماعهت« بوللعن، ياحشى نهسبحهت، »واعهن،

 نيجك ئيتدرركه؟ جفرئهت تفماالرها بلهن بهردمسى

 كيروكسه ماعنا تيرون حيس، وئنكر ائالرداعى يتب
 ل»رنك ف.( بواسن! )شوالىدا فهلسهفه نهفيس مانور،

 تاشالب، رعلتب٤١ ائرتفابفاسندان ئيجادنك رى شيع
 بانرجنلف بلهنكومهركه وسرل؟نهنقيدتيريسلبكى

ة يول١

 قولن عازكشنككنه مؤفابيك شؤبيسر عينهركه؟
فدر. باراجا

 يازلدان ه د ه زيي ترإي نس ا ن دوروني نودارلمغق ئغلل| ؤ. ع.
 سزلعان١ تهنقبدده كرشكهنده تهعليلكه شيعرلهرن

 فجن، جبكللك جعودا ثوجالب فبكرلرنى توب
 نهرسهلهرده يافلننراق؟ بربابالردا»شيعركه فاى ائنك

سيزمهسدهن: وئنىده وئتهده، ؤديتب ائلعانن بيره
 ده نهرسه ديكهن ئهدهبييات شيعر، وئلحالقنك٠ -

 جعوجنالرنك زامانندا سوساعان دهرهجهسنده وئلهر
 شوزك١ فويا؛ ديب — مسندر برنج بهلكى - برسى

 شاعيرلكنك بيرلكهن تارافندان وئزى ائكا بلهن

 وئجن فويو ياعلنا مينوس ئؤالشند«ده ئفيات١
 ئيجادنك ذوفاى بوئيعتيرافى١ كين ال حازرلى. يول١

 توشننه ههركم ائلوون ئينه حزمهت فايداسلناعنا
ائلرلقدر.

 شوش٠ ئيحتيارسز تهنقيدجلكه بووئرندا٠
 بولعاج، شوالى سؤك، كيله: تورى بيرركه سوائلنى

. ئيكهن؟. ويأىجققان٠ت جقماعاندا، بدكشى باشقا نيكه
 ان توفايد شوندا. تامرئدا بيت مهسعهلذك

 ناوالر، بهلكى شاعيرلهر كيلهجك كيلكهن، سفك١
 ,بوشكبن، ائالر بهلكى بيررلر؛ ذيككزلر

 ائنداتوكل. ئش هويالترالر... الئ ليرمؤ
 ئيتمهسنلهر، ئيجاد نيكنه بيرمهسنلهر، نهرسهكنه بوالر

 شيعرن تانار بلن مهعناسى ,جن برسىده ائالرنك

 بازارعا ائدربسالنا وئز رادمنئ بريهى تودرردا
 تانارشيعر- ائلماياجاقالر. ائلمادتالر، بوال ففهق مووه

 عل- بافرعانجملق، كيلكن قددهر يلعا نجن5 ننهكى
 سارتجللق — قرعن بيرسييهنجللك، سمانلجللق،

 تانارنكذهفيسئهدهبيياننشايتان جيمدرو، كيرنهلهرن
 ائكاوئز فونلددرب، وئسلوبننهن شايتان تلندهن،

 برسلذهده شاعيرلردهن فى شهره كيددرو بوشن كهله
 بلهن ائياعى باشى »وئل بيرلمهيهجهك؛ بيرلههدى،

 بواعان. مالى وئز ائنك بهبلهنكهن، ناريحنا نوقاى
 ئفلنال- وئنكندكن شيكللى نلسيرى بزطزرفهيبوم
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 ائالرنكعانيرهلرنياسببز،سبمياالرن رئبوليبز، ر
 مفنى١ تهذقيدجى، جنالبدا، قايالرعاكونرهبن. ئهلله

 ئف- بوكفذكىكوندهكون٠ ئيجادى بوكشلهرنك٠
 ديب ئيتهبن، شوالى تورعانعا بولب٠ قاش ستنده

 يكرمى موعهرريرنى شولوئف ئيكهن؟ وئيالرمنى
 ئؤلو- ئهديبلهرى ناتار »سوك يلدان٠ ئيللى يلدان،١

 تاتار انك٤بو٠ الكين بيت؛ كونهردلر عالرالر،
 قاشى يؤنك فهدهر ئيسرافيلكه تاريحندا ئهدهبييات

 نجى XX ائنك بهلكى بواماس، قالووندان »بولب
بولر.١ ائلووندان يته ئيجاد شؤالرنى كيلب، عاسردا

 مهزشاعيرلدكن ئهزت ائنك تهنقيدجى.بووئرندا
 ئيجابى ائناردا ئيتب، ئيعتيرافيتوسهبهبلهرندهن

 ههيبهتعاوامجالق تفرمش، تاتارجالق، لرلق ياقدانائ
 »تنجالندلرو« بوياقداندا١ بزنى ورسدنهده،٢ بولوون
 مار- حورمهت قارشنداءى حالق شاعيرلهرنك ثوجن،
 بولهاون، واقتمرتهناسيب ههر ناالنتلنا ائنك تهبهسى
 كوب ئهحوالنك، ئيتتيفاقنك، بوئشده٠ » بهلكى

 تهئسيرى ئينتريعاالرنك وه ت عه مهنفه برهر واقت
 قابيلييهتني عادى بيك قنلؤرعا، زورئش٠ بيك

وئته. ئديتب ئيكهنن مؤمكين. كوتهرركه كوكه
 فايبركشدلهرنك دؤرسلنكلنه، مؤنك١ مينمجه،

 يالعش بر وافتلى شوندى عافندا شهحسالر قايبر
 ئؤشانرعادا ائلوالرانا ئيته عزمهت قاراشالرتوددررعا

 ههم يوق ميسالالدنلده بزده مونك٠ مفمكين.
توكل. بولهادى

 ميسالالرى. مفذكائجق تاريحندا ئهدهبيياتلبن
 ئه بو١ أوندى. بولعاالب تابقر برنيجه قهدهر حانكه

 ده ثقجن برسى شؤعفالنوجدلمرنك بلهن بييات ده
 مؤندى٠ حافندا ى نوفا يندى الكين توكل. درن يهش

 زيهنلهرن وئفوجمالرنك بلهن شونك١ سويلهو، سون
بركيلشسزلك. زور١ ائداشتدرو،ئيككيهنده

.٦م
كيلهبن. ببهتدنه٥ ح مه - عيشق توفاينك

 وئن- ههر وئجزاعانعا، ههر ذوفاى - ئلك ئيك

 № 8-9 ==_=——— ايول

 جهجب مهعهببست نهرسهكه سيزًاهن ههر بارعانعا، عان
 برهو وئرسنهنقيدجملهرندهن توكل. شاعير ينفروجى
 ديب شاعيرلهر، توءان وئلى شاعيرلهرذئ، »مؤندى

 بلهن تؤرمش٠ ءاقيةى شيعرييدنى توفاينك يررته.
 ائنك ئفلمشى مهحاببدت الكين بهيلهنكهن. نف

 »هينوس« العاذجا وئي تهنقيدجملمهر شيعرييهتنده
. .توكل كرتراك رانه جلته

 »مهعهببهت قاراشى وئزلنك مهحهببهتكه ائنك
 ائنبا وئل بهردله. نق كونكه شيعرنله شهرحى«

 حانتا فاراعاذن، يوعارن عايهت وئزلنك مهحهببهتكه
 يفلد:زلنا مهعهببهت بولعان تاب ائراسلنا جوبلكلهر
ئيته. كينايه مانور بيك ائلوون بوال يار وئزلنككنه

 ذداءئالقئيهاذئ،1ئ »سؤبحانهلال«سن؛ ائللعن
 مهعدببهذن وئز شوالرعا تهئسيرلهرى، ائى نولعان

 كارمونييه نيندىكفجلى قالبالنددرونيقهدهرمانور،
 مهعشوقهسن وئل٠ روسهكه«سنده »بر ئينه! تهشكيل
 بوتن ائنكجا، فويا؛ ئؤسنن لهيالالردان قفياش،

 بولماساار،كيت مهدحلنهناييار ساندوعاجالرائذك
 مؤندا وئل١ساندوعاجلنا!« بارجا جيهانذك يإجاقكرسن

 »»ئقتدرلشو« جييرنه. قلالرن ذجكه ئيك شيعرييهتنك
 ساميهى نيقهدهر حونورندا »جاناش« وئل١ شيعرنلمه

 بفيك ائنى ئلوعالون، دهرجهده ذى ائنى، بوااننئ،
 بلهن: سوزلهرى نيا دف ائزك ائشدروون؛ مهرتهبهلهكه

 ماتاشوون« بلهن سؤنى فانىدؤنيا تاشوون،»بوالىسا
 واق ةكهنكيركه »تاشالب ائنك بهلكى ياراتماعانن،

 سوزالرنن»سؤيهم،جانما«الفزالرنناائشوون«تلكذن

 ائنكجا،»فايدانائلسن نوفى. يالقنلىعيسلهربلن

 وئلوئزانك١ بولهاسائيلهامجهسى؟!« شاعير، شيعرى
 نجكهلرندهن ئيك يهردهلهرتنك مهعهببهت موزاسن

 ائنكجا»فايالسنبرئيتكيسكندهن توقوونسؤيلى؛

 عيئق،مهعهببهت كيسههسه باره باره، عيبارهذدريفرهك،
 قامجلسى«.ائندان.سوك،شاعيرنكمهحهببهتن)نفهره«-

 نؤهرهلهر، ئهلبتته. حاتا، ئنلهو يؤزندهكنه لهر
 كولبيكهلهرشاعيركؤكلننيقهدهرمدفتونئيتهائلسا-
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 فهدهر شول ائالرذن عالهذلدرىده باشقا تهبيعاننك الد،
 ٥ذوءانئيل،عالفمهعهببهنىد باال، انا، ائالالر. سيحرلى

 ائال »وئرن سافدا بر بلهن زفهرهلر ائالركوكلنده
 بولسادا، فهدهركنه بو١ جيكلهرينه، مهحهببهت ائا.

 حالهتن روعى بيروائدهمجنلكنك مديدان كيكبروك
 نهرسه مهعلوم كشدلهركمده بولعان ائزعذاتانش بلهن

كيروك. بولسا

 تهبيعاننك حالقلنا، ئيلتنه، توعان بن توقايدادا
 ائن مهعدببهننى ساميمى بولعان سيماالرئنا باشقا

 سهعيد، قلالرندا مهحهببست وئزلنك ئفجراتميبن.وئل
 حاسر عيسالرناعنا مينلك« مين، كبك دهردلمهندلهر

. تورا. يراق بيك ئيتودةن

 سويوبلهنكولو، واقت كوب شيعرلرنده ائنك
 ائلماوجللق كوره ندفرهت، بلهن. مهحهببهت ئيستيهزا،

 شيعرييهتندهههههممييرتلى بوائنك٠ ئؤجراشاالر. بركه
.نفقتاالردان.

 قلالردان ذفب زار-ائنكشيعربيهتنده نهفرهت،
 فارشىحيسلهر شولوئق١ حيسلهرىده ههحهببهت ساناال.

 بو١ زارار؟! نى مفزلمان ئيكهن، ئؤجراشاالر بلهن
 بينوحزمه تولبلق حيسسيياتقا ئيكى ههر كيرسنجه،

 فلئ»1وويكبندررافتذئ،دورؤذلقعريكثي١ ئيته. ننكنه
 ائرتق بدبرسندهن يالقن بلهن بؤن١» تورندا ئيجادئ

 يؤرهكله مهعوببهت جن٠ دا، جنالب ديكهن. ائيرلميالر«
 تاشقاننهذروت، ساميهىكؤكلدهن قالدرسا، ئن نيندى

 عهم ائلمى، سزا ئن تيرهن شوندى٠ برانيستدا
 نوقاينى ائلميالرمنى؟! تابا نوقتا بر وئرتاق الر بف

 لبه ئه دهوركولكهلهرى، ،مفحيت لى جيعه فا جولعاعان
 بهردهلهر وئننفسلهرنده ائزلكمهءهببهتقلالرنادا تته

قورعاذالردر.

 يهش« نامجئ ائفتق - عيشق -فزق »عاشيق
 ب-و١ ائنك بن شيعرلهرنده عيشق كوب باشقا ههم

 ائنك حوسوسييهت بو٠ كورهبن. ائجق حؤسوسييهتن
تؤرا. بولببيزونب١ قنلناسما شيعرييهننه مهحهببهت

13 ص يول١

-VI
 ائنك لى، جهما »نهبيعهت »نانارشاعيرلرى«:

 توقاى نهسويردهده تفؤيعؤالرن نهؤسير، نؤرعان بيرو
 ئيجاد شاعيرنك ديب، كورسهته« بيكائزمووهففهفيهت

 مدم ائال ونب نا بلن بؤنننسن ده كيسهكنى ابو عن ندا
 باشالددالر، ئرى قارالر جيتدى يانالر

 تاشالدلالر؛ نوليالرن توليلنالر
 قر، كبك، باشي تاتار قالدى، تافر
بر - ير١ تورعاىدا وئجا ئزلى، ائنق

 بلهن رو كيت ميسالالر يوواش بيك شيكللي
 بولبنفررلق٠ كومبهز شيعرييهننده ائنك فاناعهذلهنب،

 كوز كورنشلهرندهن تيي، لهرذفهن، شبيه نفى تهسوير،
ينما.

 بولو٠ شاعير عاسساس سيزر، توقاى دؤرست،
 ذفيعلالرن ثالعانتهئسيرههم نابيعهتدهن بركه، بلهن

 شيعرييدتكه نابيعهننك ائلمى. داننؤنا قالبالنددرودا
 يار سرلهريذه تابيعهت بولووىشاعيرذك١ ائزدعى جان

 بوشكين،ليرمفنتف-٠ بن ذكن بديله ذق بلهن بولوون
 سرلرن، نابيعهت ئفجن ئيجادالرى موندى١ الرذك

 »دفينيا شيكللك، كافكان فدم، بولعان باى ماتورلقالربنا
 ياعشى ئيكهذلكلهرن بورجلى١ »نور جهذنهنلهربنه«

 بوسل بوساعادان حالده يدنيم وئكسن، الكين بلهبن.
 سابى يؤركرن، فوودلب يمشكدهن ههر سورللب، عاعا

 باشقا ثورمانالرذدان قرالى وئيناعان وأفتالرنلما
 نابيعهت ائياعندانباشقا ناش بلهن بؤالعن فازاننك

 وئن ,بيش بااللقدانفالعان بولهاعان، يوجماءلناهاليك

 بولمه سالقن ساس، بلجماعندا سه مهدره عومدرن يل٠

 - ئيمانسن،كؤندنوئلك،كيج شقسن، يولسن، ١،لهرده

 وئتكهكهن؛ حالده ائورو ئجنده موحيت ئيسرك

 - ساعه نفككهن قان وئبكسندهن داالسندا باشقرد

 فويو ناالب بر موندى٠ توقايعا ائلعان كوره تندةكنه
بولرئيدى.١ ائرتقجيكلعاقللللق

سهركفردان وئكسز، وئزبنك ,وئل ائاليدا
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 ائرا- جروون كوكرهك سؤكنداد سهعهتلهرنده بااللق
 تابيعهت ائلعان لهحزاارندا نجلق٠ روحانى سنداعى

قالدردى. توفب نهرسه بايتاق بنكه تهئهسسؤراتندان
 . . نهسويرئ. فشنى دهكى »نلهنجن« ائنك منه

. .وهئهلح هاوا، سالقن بوران، فش
.. . »بورانى« منه

...هاوا بار مانعا ذف قابالندى تورعاندا تيككنه
. ههم

 ائىكفل؛ اسذداانفارىدإ،رذاممدن،قارائ١سؤقر
 باىكفل... مينفهقيرميحنهنده،كويهجارالعندان

 فهلهم ئؤستا نهسويرده فشنى ائنك بن مفندا
 حيسبلهنففرالالنعانن وئتكن شؤبههسز ئؤستدنه،
 بوران، جيل، قارالر، يافرق مفنداءى كورهبن.
 نوماذالرى، فار داعى »بوران« نارتشالرى، ائالرنك

 , ماياق جالن، - يول١ كؤروشلهرى، نورالررنك ائى
 ائركينالنى. نيندى تؤزلكهنكارمونييه، بوردلهردهن

 كورنشنن، فالمبجا كنه بلن تاسويرلهر عادى وئل
 قاف بهيلى. بلهن تاساوورالرى -الق جبلهرى، حييال

 جيشلولهرى مندهرننك حوداى جنلهرن، ئأرتى تاو
 بولب٠ جيكمشلهرن ناذار بيررلك نوفايعلنا مل:ما

 نهئهسسفرانن تابيعهت بو٠ وئل١ ياتاالر. سزيلب١
 تهئسيرنى وئجراشدلرن ئهحوال تابيعى بر ئيكنجى
 ئهنه توكل، فشبورانعنا بله. نلشه قاتالنددرا ناعندا
 مندهرمى باشقاالر. عهم نفرا« كيركسبرقارت ائندا

 ئدنه كيرووكسه توكل، يارلعان-وئلعلنا ذوزعاننوشهكمى

كوله، ائى قارىدا، قارائراسندان »وئل، »سففرانا
« باىكوله. جارالعندان ئهيتريسكله

كوجلى دورهجهده نى كارمونييهذك مؤنداعن .
. كيرك. سيزسه كم عدر بولعانن

 ديققهت ائولمنا قرالى »شورهلى«دهكى ائنك
 . تولعاننكودرسن. مانورلق قهدم نى ائندا ئينسهكن،
 ائلعان يافننايا ببهن نابيعهت سابيلنعلنك يهنيملك

 بوكيت٠بو١ توعان تهئسيرندهن لهحزاالرى ائن بيك
شولوئق٠ توكلمد؟ جيعان نهفاسهتن بوتن تابيعهننك

 № 89 ححح ,بول

 بر مانور وئزنجه ناسويرده« وئرماننى بز شيورده
 سبزهبن؛ نق ذن مقلعا ائ كوج قهدهر نى نهسويرده،

 جن،١ ائنى ئيتميجه، وئرمانعنا عادى مؤندا »وئل
 حالق ،حيياالت شورولللهر، ائلباستى، بهريلدر،

 تورعان جابا تويلنا سابان بيزوب، بلهن ئيجادالرى
قويا. جازالنددرب ائلدكعا ئيتب، شيكللى ائت

 قفياش عهم ئساى وئستندكئ ناوى هيماالى
 بيمشك ائلنن تورعان ى يوفل نؤشب جيرانالب

 نيندى مأنزارإالرفيه قؤيالمادان( مهه زألداى
 قلالرى ئيجاد ائذك تاك«دا »جهيكى وئياتا! حيسلهر
 ههممؤندانوفاىشبعربيهنئ يؤراكلدرنئدرلدهنه نيجك
!ائشا يوعارى نيجك

 وئن بيكرمكده تابيعهننك وئل٠ وئسنننه شونك٠
 »نور ئيتوده ئيجاد نيبالرن حيياات ميف، حالقننك
 قهدمر ائكا »وئل ده »شورهلى« كورسهتدى. ئنستالف

 كيلكهن يهشهب نارفاو ياالنعاج، حييالندا حالق
 ئيتددرب، نيبننيندىذولى،ماتور،ذاتارجا شورولى

 «بازارى آلبجهن . .. بيره تورب كييملهرلنه ئيجاد
 تؤتارلق دان وئرن٠ -ؤسوسى ئيجادندا ئحانك
 كورنشلهرن، حاقيقى حالقنك وئل١ موندا ئيلدى.

 قهلهملىبؤيكبر نجكه تفبلهرنتهسويرده حييالىكول

ئيدى. رهسسام
 ههر شيعرلرن ائنك يوق. عاجهت ميسالالرعا

 ئيكناعيف بفالى نهنقيدجمفك سافلى. كوكلنده كم
 - يا وئلترعان تورنده ئيجادلنك قلالرنكونهرتده،

 ئيتللرلك ءاذو ،٠ووئشؤلهضزميؤ قالرذفانكوز
. توكلدر.

٧111.
 يساكادان نهنقيدجن بابندا نجى ٢1 كينابنك

 قايتادا، قاراشقا عؤمومى حاقندا ئيجادى توفاىنك
 قفدرهنلهرى وئن قووهت، وئن شاعيرلهرذك كوب

 بلهنئهدهبيياذدا.نورمهيدانالرتودروالرن،عهرشللهر-
 وئنلهر- جيشمهلهرجعاروالرن، تورعان ائشا كه

يوعارئعا نؤقتاعا، بر مؤمنان لكلهرن دنك»مين«
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 ЙНДИВИДУ - شوشئ١ سويلىده، قويوالرن مندلدب
ализм ائنك جعب، قاراشالردان نيكنلهنكهن عا 

 »ف-اجيعا- коллективизм عاممهجللك، :ؤشهنوونجه
قامجتالرعاكريشه. نوقاىنى باذقان (1) سننا«

 وئسلوبندهوئزنجهلك ائنكتلنده، »دفرست، —
 وئل٠ ف-ارالسا، يافدان ئجكى الكين بحار،
 ائنك كويه توكل؛ كمشن بر ائيدرم كويه،
 يوق. يوركى وه جان ائيريلرلق ديب مين!« »مفنه،
 شهحسييتله- مفمتاز يؤركى وه جان ائنك كويه،

 تويعلسن، مممه لمكدهنمهعرومبارانلعان.ائنك

 تؤقايف عام. ائرنق عؤمومى، ائرنق ئهفكارى ههمهه
 ز مؤمتان روعتنك ائنك بو٠ مؤنه ائقتارساك، ئهشعارن

 ديب وئزلنكىكنه، ائنك تيك بو١ حاسييهنى، بر
 ئيكهن. ئيدى تابللر نهرسهكنه نيجه ائلراق ئهيته

 شول٠ عومومنقن؛ ائرتقموحيتنلقك، بيكروكده وئل٠
باز نبالد فنال، حبس نى يوبلى،١ عالقى تامالدا

 نهئه وئزندكن حالق »شول. توقايفادادا - عالى
 تابا. I د1هيسسييازذئذ.وقايغرا وه ئدفكار سسوراتنى،

 مافتاولى ائرةق نوقةاسندان فابيلييهت وه قووهت بو،١
 ئيلتيفانقا حالققارشنداكونرريلو، الكين .ئشذوكل.

 وئكعايلى مونداندا وئجن، ائللذو ديققهتكه كرو،
تاالذتيوقدر«وهئهلح..

 تؤرب، ذوقتادان شول١ وئل، سوك١ ائندان
 عاممهجللك ياساوندا، ائبيرانسييا ئيجادلنا توقاى

ئيته. وام ده بارودا ياساب تهشديج حيسلهربنه
 تهذةيهثشاءيرذدقتؤبهائكدرن بووئرندا١

 ائنك بوامب،١ ج« عاممه »ائرتق ائنك وده، لله بيلك
 يهشهوننهئكيد بلهنكنه جهياتى ائذك بلهنكنه، زارى

 الكينع. ئيته. ئيسابسهت ئمساسدن، ئيتب<يتوده،
 بيروتنه فيممهت عوسوسييهتكه بو١ ئيبراهيمفنك

 ياعشن كوزنده ر له يهش عاممهجى كوب كيلسهك،
ئيتلكهنبرهونك تهفدير مهم كبلكدن سانالب ئهديب

ؤوذمننكى. ئيستيالحالر م،م ب٠ (1)
ب. ف.

1ة '' ٦ يول١

 ئهدم عاممسسن تاتلر ئيتب، بهيإن مفندكفبكرلر٠
 جان ائجى ئيحتييارسن سالوننا نأب فارا بيياندنا

كيله. تورى فارارعا بلهن ئهرننتوون
 شدانمقندىفارا ئيجادفا شيعرييهت، جنالبدا،

 ميشجدنفالبدنا بورزوا، ئيكنار قيهمهتيرو جعب
 نيرون ئيك تهعاسسوبلنك مينلك« »مبن ئؤندرو،٠

 ذهرس. بر باشقا كرببانودان ئسحاالستيكاسلنا
 عا- ئينقبالبجى، ساتسيياليست، جنالبدا، نوكلدر.
 كر جلنهربنه كابينالبزم عهتنا توكل، لقجنعنا
 فرو- بو٠ شاعيركه ميللهتجلسىده بورثوا ائلماعان

 باتدجللق ئيتهركه، هوجوم بؤاى »نؤرب، ذندان
ئيتهائلماسئيدى.

 بفنن جعب، ئجندهن عاممه بوكنده، بز

 ,جييب، ميحنهتنىوئزنده عاناب، كوركهن ميسكينلهر
 كوركرن، »بارن فاجيعاالرندان »تورمشلنك بورثوا

 حهسرونى، عاممه ابوبن عؤهرى ههم بارنكودكهن«
 ئيجادن وئزلنك ائزفالنب، بلهن فاجيعاسن عاممه

 زهررهسنده لكنزك ومين« تؤناشدرعان، عاممهبلهن
 كوكركندهائسدراماعان،بوشأعيرنك.وئنيللق

 فيكرده موندى٦ ائنكحافندا وزدرعاذدادا حانيرهسن
 بد مبج بلهن عاممه ائنى بيكروكده بولسا، فالوجلالر

 تورب،١مؤناسهبهتدبولهيجا،»مينمينلك«تهروزهسندهن
(самоснабжение) فولن، ئيتب، بلهنبهيرهم ئيجادى 

 ائياق شاعيرلرينك بورنوا يانقان جلنب١ جوركن

 براليتار- موذى١ بن تابلسا، ذلهوجى سالرعا ائستلنا
نانيياجافبن. جابوديب بالتا ئيدييالوكييهسلنه يات

٠ -IX
 ساعهنله سونو« »فلج قلالرننا، سؤكعى توفاينك

 جوملهدهنتانار شول٠ نهنقيدلهر، بن.كوب كيله رينه
 بهها موزاسلنا سؤكعى بو٠ ائناف دة شاعيرلرئ«

 اكالتب ائكالب، يالعش قويوداحهزكهفهدهر
 كؤجلى، هاماندا بزكه ائار دمورنى بو كبلددلهر؛

 ذوقاى بولعان ساميمى هاماندا هاماندايالقنلى،
 يوعالووئئينبتوكل، ائرابزدان وئزبلووى، قلالربنك
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 بتوكه زهوالى، عاجيزلكى، فلالرننك توقاى بهلكى

ترشددالر. كورسهتركه ئيتب تؤتووى٠ يؤز
 ئيجادندا توفاى دهورلهرنله سوكعى دفرست،

 كل يانب، اكل بفاليل ائنك باشالنا. ههيجان كوجلى
 تيربهله كوجلدر»ك ناعندا كوكلى تؤرعان ائجلذب
 شؤبهه، شيك، وئل١ برسي وئستلنه برسى باشلى؛
باشلى. ئيشتدلره ائوازالرى فهالكهت فورقو،

ئفجو؟ نى الكين
يههرنكان؟ نهرسه ائستندا مفنك

 كوكل كيبوون، جيشمهسلنك شيعد وئل١ .
 توفاى مهيداندا سيزوده، بتوون قورب جيمشلهرلنك

 كوره، قالوون عنا قالبى ياالنعاج توقاىنك كبك
شوكاحهسرهذلهذهمى؟

 شول٠ ائنك بنكه ئفجن، بيرو واب جه موكا

 ئيندركه ديققهت وئنكهرشلهرينه روحانى دهوردهكى
 حسىتؤومثشذىاشؤلهسز1ش ائنك بودهور١ كيرهك.

 وئل١ ئيندى افت و بو فيدى. دهور فاجيعالى ئيك
 ائشا ده دهن يفنكدرو« تؤنب كوكروكن »يارتىيولدا

 ائن بيك بلهن قاتالوى ئؤستكى جيرنك كيتكهن،
ائلددناكيتدرب: قالعاننكونز حيسابى

 ثيندى، كؤنهم دهفيقهمذن ائفتفى فهفهت مين عوميدسن

 ئيندى؛ بنهم كون بر ننسزعنا تاوش قايجان كؤتهم
ههم:

 كورم برشادلف وه بدعهسرمت سينده مين وئلم ئهى

 ئيدى ياقنالشقان فارشلالوسهعهتلهربنه ديبوئلم

وئل: قاجاندر
 جرالرمن ديب قاالسن، سن كيتهربن، بن .

كوكهندهده... بلهن تويراق جدسهدمنى

 عازر، كورسهتسهده، باترلق ذش جيكدهن ديب،
سورهتده دههشهتلى العا جنالبدا،

فاالسن سن بنكيتهبز،
 ئيندى باسقاج، كيلب ساعهذلهرى جيرتو سانزالرن
 ئن دمعشهتلهرده سوكعى دهن كيتهبز« دبن كوكلكه

 فلالبنا سوكعن ائنث ههم ائلميالر، وئنه سالمى
ئيدى. ئينددرولهر توسلهرن وئنلهرنك

 كوكلدهن جنالبداءبزكيتهبز«لرى ائنكئيندى

باشالعان، ائشا
 نهمام، مهحهببهتكه شهفةت رعهمهت،٥٠ ئيمان، »بتدى
 كوروم، ئيت فان، فنل ائلدا فؤدبانلقكبى، بهيلى

 بؤالراق تابيعى باشالعان؛ ياكرى سانالرى شيكللى
 جان تيرون ههيجان، جلى كق سانالر سوكعى ب-و٠

ئيلى. باشالعان ائعلال بلهن ائجالرى
 عاممه عومؤمهن بودهور ياقدان، ئيكنج

 تفرملشى٠ ئيجتيماعى تاتارنك قيسمهن وئستلنه،
 ناققان، ائورلقالرن تورلى رياكسييهنك ئؤستلنه

 شهفقهتسن تلهرى4عهرهك ائنادلق ريؤاليونسييه،
 حالف قامجنالرئ مانارحييه باسددريلب، سورهنده
 دهور ياساعان ائييراتسييهالرن ائجى ئيك وئستلنه

 ئؤميدسزلك، حهيانندادا ئيجتيماعى تاتاد ئيدى.
 ئيجتيماعى ائلعان، مهيدان كولهمده كيك يولسزلق

 يفلدنالربى ئفميد كؤجلرتارفالعان،يهشلهردهكى

 ائجى ئفجن عالق تؤماالنعان، يهردهلهربلهن قالن
 ائنك ئيستيبداد وئلم،فانلئمهيدانالرعهزرلهوجى

 يهشلهر كوب ئيدى؛ كهن كيسكهله تامرالرن بؤتن
 يفجماقالرئنا ئهمينيهت شاعسى سلتهب، قول ئشدهن

ئيدى. ائلعان برمديدان بيلكدسزلككيك تاشالنعان،
 تهئسيرسن روحندا توقاينك ئهلبهتته، بودا، .

 ههرواقتكؤروشب بلهن بوفاجيعاالر١ ائنك قالمادك؛
 ابو ائلدندا فورفنجالرى وئلم يؤركن كيلكهن

باشالدى. سزا كؤجلدروك تاعىدا قلالرن ههيجان
وئل:٠ كوره شوكا

 بيرب، قونعن ائلدلالد قولهدان كوكهرجننى ائفى
 يهش كون كوبمن ديب، كيروك ياك ديب، ائقكيرهك

توكمهدم!

 فاندنكوئل، جان سالقنندان.نوكدق عهبانم بساد

كوروم. جيك زهمههريردهن بادجيهاننك ياعندا ههر
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 قايتهادىوئج،بندىكؤج،سندىفلج،»شولبولدئش،

 ائلمادم، باكلى دفنيانى وزم، بتدم كدلنب

 عيساب كورنشلهردهن ئيجتيماءى تيرهسندةكى ديب

باشالدى؛ بيره
 ائلمادم، سافلى فاراكوذلهركه مين كوجلرمنئ

 ئينلمهكهن حهل يؤلدا، ئمشلهرى كوب وئزينك ديب

الدى. باش ائجمنا لوورنا قا دشده٥
 زارالردان ئيجتيماءى فاجيعاالرى، ساوبولالشو

 وئنفلالرن يفركى، ؤون نوقاينك ورده ده بو باشقا
 ميكالرن ههيجان نهرهددفد، شوندىوئق حاقندادا

بشفنا: حهزر وئل١ تودرروونكوروبن.
 واقنداكوكرهدم، كؤجلى يهشنهدم، وافندا يهش

كوكركم؛ ئيندى كفجسز كوكرهمبمده، يهشنهميمد«،

٥١ 
هكع

ج٦
را٦

 ئفستننه، كهعهن سزسامدا فهلهم بدلن رد ده نيندى

 مهحهببدت يهش ساف، جولهر، ئهووهلكى وئجمى
جانقس،

 باشلى. جه جه جانقدالرن ئفميلسزلك شيكللى
وئل:١ حدنتا

اسول، و حهقيقهتكه مينده ئهلى يوق
 سول؛١ وه وئكك١ ائلمى ائيرلال نيكه ئهلله

ههم:
 وئيالسام، بتردم، نى جيهاندا، ابو كوردم ندرسه

نايعاذمكيل؛ جيتكه يولدان وه ثن جن١ ائلدها
 ده شوبهه ءاقندادا ئيجادى وئزلنك عؤمومهنده ديب

نلى؛ كينايهئيتهركه قالعانن
 جيشمهسى، كوكلنك كيبكهن مهعناالر، تشقا ائقمى

 باذفافلقكورهم، جوفرن هدالكهت وئرنندا قالعان
 كوجلى كوكلنويعلالرندا وئلوئزلنك٤» ميسراعالرندا

ثونه. اسزب سوركهنن حوكم ئؤميدسزلك
 حيسسيياذالرى، سؤئعن »بو ائنك شنبههسن

 ياقدان،بوعاراداكورسهذلكهنشه-سى،ئيجتيماءى بر

 ياقدان، ئيكذجى بولسا، نهئسيرذدهن فاجيعاارذك
 ,بولب، شهعس بر زور٠ نوقاىدك وافت »بو مفكا

 وئندهنده دفشمانالرى بولسا، دهر نبقه دوستالرى
 سيكوند ههد ئؤجن ذوقاى ائالرذك كوبهيووى«،

 نهئسبرس نوروالرىدا عمزرلركه وئلم روعانى
ئيلى. قالمى

 فويعاندا، بهها ئيجادالرلنا شاعيرلهرنك ئهلبهتننه، .
 ائسةندا نهئهسسورات حافندانورلى وئنلهرن ائالرذك
 بوال ئينوجك حهل مسءهلهنئ شيعرالرى يازعان

 بلهن يي«نر شيعر شاعيرنك بزكه ائار ذيك ائلميالر،
 وافةالردا ائذكنورلى حالهتن، روحانى ائنك برئزدهن

 رالماشلذوالرن وئنكدرو، نيجك لهرده تهئسير تفرلى
ائالالر. بوال مجئكذه٠ب[رد ئفجن كؤبرنو

 عاممه حالق، بلهن قلالرى ئيجتيماعى وئزينك
 ائراسندائيك شاعيرلرن وئرس١ بوالراق شاعيرئ

وافندا... بر نيكرسف نؤرءان سافال برنجى
Мне борьба мешала быть поэтом, 
Песни мне мешали быть бойцом...

 سلتهوكه قول ثيجادندان شيعرى وئزانك ديب،

 ورس٤١شيعرالرى بوائنك١ الكبن جيته. بارب قددهر
 فالوولنابوتن سافدا ائلعى ئيك اندا هام بيياذ:لما٥ئه-
 كوكرك وئزتنسك هاماندا ائنى عاممسلنك ودس١

ائلمى. زاراركيتثره بر يج ائسراولنا ذورنده
 كوئلندده توقاى شوبههسز فاجيعاالر يوعاربعب

 ببكركدهنوفاىوئزبنك الر. وئ »شوندىعيسلرنى

 ئيتب كيك بييكدهن ئفستدهن، عايهت والجالرن
 عزمهذلهردذك فويعان ائلددنا قاراماسدان، ائلوعا

 يهشلى ائرتق ائلميجا، وئتى ده برسن مكلمن ده بهلكى
 بفالىائيربلتشو ائنك قارشعالعانلقدان، ساعهن وئلم

 حهسروذلهرنجرالوت سونو - بتو سنووئ،١ كويلرن
ذابيعى. بيكرهكده

ئيعنيباد فيهمهتلنه شيعرى ائالرن-ك بن الكين
3
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 زهوالن، سونوون، قلالرينك توفاى ائندا ئينسهك،

 مادورلق، ساميميلق، بهلكى كورميبن، عنجنزن
 شيعرالرى باشقا جهههتندهن جعولق ناشب دهن،٢يؤره

 بفيكلكده ائلب،يوعارنبر اورن ائراسنداائيددم
كورهبز. تلرعاذن

. . .ثوزلدى قلالر . . سندن.٠ قلج
 ساعهتلهرنده ئرزلكن سنعان، ائالر الكين

 كيك،ئيركنمهيالنا،جولهرلهرجهشادوئيناعانساعه-
ئيددله. وئتكلندروك،كيسكنننرهك تنركقاراءاللءاد|،

. وئل:
 ثىموقهددسس)موملىسانموئينادكسيننيكبيكائن،

. سد، ائءر يالبن ائير سناسك، سين سونهمن، مين
- وئزانك ديب

 ءازرائيلننكوركهندهده، فالمام دمشهى

 جرالرمن، ديب قالرسن سن بنكيتاربنز.
اقبلهنكومكهذدمده؛ ر توي جاسهةمنى

بزدهنائيلرادى. وئتهب عدهلهرنائرننعىبلهن٥و
 نانا ائيدردلمو بو٠ وئزللو، فلالر بو١ الكين

. ئيدئ ت4قيهه ائرنق ائور، ائرذق ئلجن عاممهسد

■X

 عاممه حالق، بلن مهعناسى جن١ ذوقاى شوالى،

 نانار جهههنندهن ئؤسلوب ذل، بولب،٠ شاعيرئ
 تراديتسييهلهرذد مهرنهبهئيسكى برذجى شيعريبهتنده

 حف- باشقا ههم عييال فيكد، تل، وئز ائذك جيمدرب،
 جن١ سهالمدت، منستهقيل، جلتهرذده سوسييرذلهرى

 وئن- توكل، ياءندانعذا نوددرووى شيعرييدتى نانار
 بهياكهن؛ بلننق نفوملشنعاممه٠ بؤذنتاريحن، لنك

 حهسرةنلهرن ائنك شادالذب، بالنكنه ائذكشادللعى
 فاراشن، وئز ثيجادنءامههنك بؤتن يانعان؛ بلهنكنه

 بلهن سيماالرى وئز نيبالرن، وئن حييالالرى، وئز
 مينلك« »مين شاءيرلرلنك بورثوا توناشدرعان؛

 »بواب كوكندهكفمبهز عساممه جيمدرب، م-وزاالرن
ئيدئ. وئترعانحالقشاعيرى

 نو- شول١ مونه ذةيدجدلهرنده٨ت يراليتاريات
 ءاممرذكوئز مهنكدكه ئيجادن ائنك جعبقنا فتادان
 ئ-اذث ههم ئيتهركه فابول ئينب ميلكن وئن مالى،
ذييشلهر. بيرمهسكه ةوللنا بورنوا ده جيتن قاذات

بوق. لق1وئرت
 وئنكهر- حاتيرهسن يللق وئن١ ائذك بوكن بن
 ثفسنمنهفنل ائف »مفنن بيتلرنده ئددهبييات كهنده،

 ئيتب يانرلق يارالب ائجق كوزانه كمذك هدر بلهن
. بورجلممبن كيتهركه ذركهب

ف.بورذاش. :

لهسد. مهسئه ميللييهت تؤزدلدشنده ت وله ده ههم يارتييه
 كاميتيتد ز ركه مه يارتييه ئستاليذنك ئيبدهش

تيزسالرد قلذءاذ تاسديق تارافنداذ
 وئسوونى كابيتاليزمنك ءاسردا وئزعان (1
 للهشددر- اميله بهينه مائلهاشوئنسواالرينك٥ه جعارش
 يهشهون ائيدرم برسندهن بر ميللهنلهرنك دلوكه،

 ههم برلهشدلروكه يولندا حوجالق ائالرنى بتدرب،
 توناش بركه ائقدرنالب ئفاكهلرنى .زور - زور
 مفذدانسؤىعى يزمذك ائلمبباردئ.كابيتال تابا دروءا

 بويك بازارانثكيكديووى، دونيا بفذن نهرهففيين،

 ساللنووى، رهنكه يولالرنك نيمد م٨ ه ايولث سو٠

 - ائرتوول باشقاالرنك٥و جعارو جيتكه كابيتالنى
 بهينهلمبلهل ههم كفجهبندل تاعندا حهروكدننى بو٠

 ذق بلهن برسي بر ميللهنلهرذك وه بوالنلشى ئش
 ميلله- نوران - نفرلى بلهن بولوالرى بريلهنكهن

ذوناشدردى. برسلنه بر نلهرنى
 كورسه- كؤجهيوون نق بيك كنجلهرينك ئش

 يهشهون ائيددم برسندهن بر ميللهنلهرنك توون،
 بواودن بدبرسنهفارشن مدنفهعهتلهربنك ههمائالرزك

 عهرهك«ت »بو - نيسبدتنده ئيتوون ياردهم بتنردكه
ى نك جف نييش. نانللرعا ديب قوزعالش نابا ائلعا
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 حو- سانسيياليزم دونيا بؤذن وئل-كيلهجهكدهكى٠
حهنرلى. سهبهبلرن ماددى جاالعلنك

 تؤرلئفورمادا بد وئزننه بوحهروكهت٠ ئهمما (2

 تاريحى ئجكن، ارتنك، فورمال نشقى ائنك باردن؛
 كابيتالينم:-ك ئيدك. يوق ناسهبهنى مل برده ياعلنا

 ههم موناسهبهنى برسنه بر ميللهنلهرألمث بارشندا،
 بر - برلهشوون يحاءندان حوجالق دلكدلهرنك

 ياردهمله ائرا ىون ميللدنلهرذك بولعان تيك برسلنه
 ائلعاكينيكهن بهلكى ذوكل، بوينجا يولى٠ شولهرى
 بالن يولى٠ ئينوون حالقنى فالعان ائرندا ميللهذنك

 ميللدنلهرنن ههمناالو، ئلهكنضرو باردى.كالونيياالرنى

 ههم فسو ئيمييرييالينمنك جهبرلهو، م4ه أيزو
 ميللهنالرنك ههم لللعى فف كالونيياالرنك ئيزووى،

 ميللدنلهرنك، »مددهنييهنلى« نيهايهت، حوقوقسزالعى،

 فلو حاكيهلمك ئفستنده ميللدنلر« »مهدهذييهتسن
 حالقالرنك مونه - كؤروشولهرى ائرا وئن ئؤجن

 ذورما شوشى١ ياقذالشوحهرهكهنلهرن حوجالقياعندان
باردى. بوينجا

 شونلقدان،برلدشوكهبوندلدلرلكهنعهركهنلرر
 ن وكهباعالنعا كوجل برلهشونك بو٠ ندهن، ره بر باهن

 هدم كالونيياالرنئ جهبرلهنكهن بتدرو، فورماالرن
 فسووندانائزاد ئيمبيرييالبنم مبللدنالرنن ئبزلكهن

ئيتدى. وام ده ئؤجنكؤرمشوده ئينو

 بدلهشد- ئيمييديبالبنم حالقالرنك ئيزلكهن
 كورسهنووى، كونهرولهرن ب-اش قارشو ذرورنه

 ئيحتييار ههم ياردهملهشولهرن برسبذه بر مبللهنلهرنك
 ياءعندان ئينووى ذالهب برلهشولهرن بوينجا الرى

 بارش تابا ائلعا حاروكهتده ءيكنجى بو١ - قاراعاندا
 بارادا. ابولب شوإلى وئل١ هام تيبش نانهارعا ديب

 ساذسيياليزم دونيا بونن كيلهجهكدكى وئل٠ جؤأكى
عدنرلى. رن بله سهبه مإددى كلعىذحوجا

 بولعان حوسوسيبهنلهرندمن١ ليزمنك كابيتا (3
كهتغدفىلوزائراكوروشلهرى-٠حلر لئ٠ربكثزؤر شوش
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 ووا بورر ياسالعان قورشددرب ميللدنلهردمن كوب
 ئجذفهكث يل٠ يز يارنى -م دهوسذلربةق
 ئيكى بو٠ كيلدن. وئيناب ارول زور٠ تاريحالرندا
 بربرسلنه دهورنده نوزبلنشن كابيناليزم حهراكهنغك

 مهملهكد- بورنوا لونيبهلى -كا بولووى١ فارشئ قابما
 ئؤيشماوجنلقالردنا هـلم لقالريذاوئكئتاريا نلهرلذك

 رهو ئجنده دهولهنلهرزك بو٠ نوشدن. بولب نيكز

 ائراسندا ائالر ههم ذذرووى٠ ابولب نيزاعالد وافت
 دمو- كالونييهان ئيتووى، وام ده سوعش ئؤزلكسن

 وئرذلنا اار جيمدرياب، لهنلهردهنئيسكملهرينك
 ياكاالرلنكمهيدانعاكيلوون؛كالونييهالرائرنندان

 نارفالوون؛ ددرذدغ دهولل مبلل،تلمث كوب فهم فوودشو
 مفنكائرفاسندادف:يانكسهياسىحهريناسنياكادان٠

 فارشلقذك وئل مفذه بولوون١ كيروك نفزهركه
 ئيسكى يافدان، بر عيباروت. شوندان نهنيجهلهرن

 شيكللى نؤركبيه ههم وينكدببه - ائثسنرو روسييه،
 بييك يافدان، ئيكنجى جيمررلووى« دهولهنلهرنك

 كالونييهلى شيكللى كيرمانيبه ئيسكى ههم برينانبيه
 ئيمييرييا- يك« »بؤ نييايهت ذاريحئ؛ مهملهكهنلهرذك

 ميللهنلهر ءؤذوفسن وه كالونييهالردا سوعسشن، لينم
 كرجهيووى حهرهكهنلهريذك ونسييه لي ربؤا ائراسندا

 ميللهنلى أفيعهلهركوب ؤفحشاعان بؤالرعا -بؤالرهم
 باراماعانلقالردن نهرسهكه عيج دهولهنلهراذك بورزوا
ذهلهر. كورسه

 ياعندان حوجالق حالفالرذك ئينب، شوالى
 ئيمبيدياليستلق شونك بدل بو١ بالن برلهشولرل

 كي هيج ائراسندا باريلووى ائلب بورنجا يواالرى
 بولوون-١ فارشماقالرزك بواماءان مومكرن لمشدترو

 جبشوده.تورى لهسن مهسه ميللييهت بورنوانييهذك
 ةفدرهذسن بؤننلى مؤكار وه عاجين تابودان يول١

كورسهذدئ. ئيكدنالكن
 عيسابقا باريسندا الرنك بف بارنييهبن بززك

 ئبنب، نبكز سباسنننه مبللى وئزننك مهم ثالدن
حفكومهت مفسنهفيل وه موحتاريينكه ميللهذلهرزك
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 ىهساسن بولوالرن حافلى جعارعا ب

'ذول

 نجى1898) ئسييزدنده بارتييهوئزتنكبرذجى قويدى.
 بوتالب مهسئهلهلهرده ميللى كابيتالينمنك ئهلى يلدا(،

 بتمهكهن بولب٠ مهعلوم ائجق ائجقدان .بتووى
 كورسهتلكهن يوعاررال ميللهتلهرذك جاقداوئق،
 واقتالردابارتييه، سوكعى ئيتدى. ئيقرار حؤقوفالرن

 كانفيرينسييهلهرندكى هام ئسييزداريداعن وئذاذلل
 يراكرامهاسنهامان ميللى بلهن قهرارالرن ماعسوس
 شوالى ئش قهدهد وئكتهبركه كيلدى. فلب تاسديق
 تارقاسندا ائذك ههم سوعلشك يهييدييالينم٤ باردى.

 حارهكهذلهرننككوجهيو ريؤاليوتمسييه كالونييهالردا
 توررالرنداءعيفرارالرننا مدسئهله ميالى وى-يارتييهنك

بيربكنهكيلدللهر. ياشاكؤج ياكادان

 تورزداعى مهسئهلهسى ميللييهت يارتييهذك .
ئيدى: يبارهت شوذالن مهعناسى قهرارالريهك

 مؤذاسهبهتلهرنده بريسلنه بو ميالدتلهرنك ائ(
 قهتعى ئيتللوولنه تانبيق وئسولالرى كؤجلدو
 ئمثلرن وئز حالقالرذك، ب( بارو؛ فارشى رهوشده

 ئيتو؛ تاسليق بواوالرن حاقلى قارارعا ئفزلهرى
 جاقدا تلهكرن لهثمونى بر وئنلرن ميللهذلهرزك ت(
 نق وافنداعنا، ذفرعان ئيثب ياردهم برسدنه بر ههم

 قلو؛ج(كابيتالنى ئيةرار شهئأالبقالرن٠برن شده٥ر
 ب-وبرلهشونى١ ائرقاسنداءنا كيتدرو توبدن يفن

فلو. ئيعالن بوالجاعن مفمكين مهيدانعاقويارعا
 ئيتوكه ائزاد ميللهتلهرنى وئزدذك بارتييه،

 ائجق ائجقدان - براكرامماسن شوشى٠ يوندلددرلكهن
 حوكومدتدنه باتشا يونهلددراك"ن فسوعا ميللهتلهرنى

 نؤرعان بارا بالن ي.ول١ ئيمييريياليست يارتئ ههم
 ههر سهياسدنلنهده ئهدلهد- ئهس ههم مينشيؤيك

 حؤكومهذفنك باتشا ئهكر كيلدى. قويا فارشئ دائيم
 نو- ئيبسكى بلدن باتشا - سهياسهتى ئؤرسالشددرو

 قازدعان بان بسن نف ائراسندا نلهر ميلله سييهدكض
 -ئرلهرنكيارنن ئهس ههم مينشيؤيك ئهكهر بولسا؛

ئيك ميالمدتاهرنك سهياسهنلهرى، ئيمييربيايست

يراليتار- وئرس١ عندا،بولماعان برتشانج شندى
مؤراكيلنن

№ 8-9

 يؤندوندلرو- يرينشجينادانياحمشىعونسرالرينك
 ميللهنلهرنى بارتييهبزنك بزنك - بولسا ب به سه لهرينه
 ميللهنلهرزك سهياسهذى، لددرلكن يونه ئيتوكه ائزاد
 ه_لم ئيتدردى مفعهببهت بارنييهكه عاممهسن كيك
 بورثوا- »وئرم وهئيهييريياليست ءوكومدتى يانشا

 بارتييهكه ميللرذلهرنك بو٦ كؤرهشده بلهن زييهسى

 ابو نفشدى. بولب١ سهبهب كورسهتواهربنه ياردم
 وكنهبر بارتييدنك ياردهمنك، ابو ههم مفءهببهت
 بولب١ سهبهب نور١ ئيك تابوولنا عهلهبه كوزلهرنده

هردهن. حهقيقهنل ائجق تؤشكهنلدكى
 يارتييدذك ريؤاليونسييهسى، وئكتهبر (6

 عهمهلكه رارالرن4ة تورنداعى مهسههلهسى ميللييهت
 جلىقسذقئ.لقذلق ليوتسييهسى، وئكنهبرريؤا ائشردئ.

 ليسةالرنن يتا كاب ههم ائلياوت بولعان عاميللهرى ب نف
 قوللنا ليناريات يرا ؤالسنى نوشدرب، باشندان ئش

 دقئلمقسق يللى٠٠ ريؤاليوتسييهس، وئكتهبر بيردن.
 ائرا- ميللدتلهر وئزب، بلدن سوعو بر بفعاوالرن

 وئكتهبر قويدئ: يولعا ياكا مفذاسهبهتلهرذى سنداعى

 جلىدؤشهاللقلمئبتئراب، ئلكدكى ريؤاليوتسييهسى
 ئؤجنزهمين ياردهملهشولهرى بربرسنه ميللهنلهرنك

 ياوروبا حدتتا نوال، روسبيهدهكنه عهنرلهدىههم
 وئرس١ ئشاننجن نلهرذك ميلله بونن ائزييادادا هم

 شو-٠ تارافندان ميللهتلهر فلدمل. جدلب براليتاريانلنا

٤يودينيجه وهدينيكيننن، كالجاك ياندذك
يوف.سىداسؤبلهبتؤرا1جعدرالهااجاقلدئتورئسذف

 . برالينا- مهركازنده روسييهنك يافدان، ئيكنجى
 ئيزلكان وافندا، فويلماعان ديكتاتوراسى ريات

 ن’كاززشىالئسةالرئداوئزوئزذف ميللهذلرنك
 رعان نف كابيتال باشندا فالس نهرسه. بر مهعلوم
 بورثواذييهس، واق ميللهتنك سابيق»حايم« جاقدا،

 ائعوالنب بلن ائعوالر كروستييهنلرنميالى بيكلرهكده
 جاعندا-ميللى بارعان كابيتاليستالرائرتندانئييررب

 فالماباجاف. »بولمى كفروشلهر ميللى ههم دفشمانالر
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 عرنسر- بورووا واف باشقا مهم كرسنبينلر ئكمر
 برا- ب-هعنى بارساالر، ؤارنندان براايتاريات الرن

 ئيندى وافندا بو١ - بولسا ديكتاتوراسى ليتاريات
 ئيناكن تهئمين ك رذ ه يركا ميللى ههم ق ننجل ميللى
 ساؤيتالرنكعهلهبهسب شونلقدان، سانارعايادى. ديب
 برلكلى حالقالرنك - ديكتانوراسن براليناريات ههم

 ياردههلهشولهرينه قهردهشلهرجه ئجنده مهملهكهت
تييش. ئيتمبساذالرعا نيكن فونداميدت،

 ذهتيجه- ريؤاليونسييهسلنك وئكتهبر ئمها (6
 حالقالرنك هدم بتدرو قسنقللقالرنن ميللى - لرن

 فالمادى. بلهنكنه ءزرلهو مين زه برلهشولرينه
 سر ريؤاليونسييه وكتدبر واقنندا، بارلشى وئزلنك

 سايوزلى ميللهذلهرنك نونب، الرن فورم برلكنك بو١
 سزدى.١ سزفالردا ررنا وئيلشوال هكهنكه مهمل ب-د
 ت حزمه ميللهذلهرذك دهورنده، ب برنج ليونسيياذك ا ررؤ

 موستدقيل بوالراف نابقر برنجى وئزلرن ئههللردنك
 ئهلى- جافالرنال ئيتدكهن حي.س ئيتب ئؤيمشما ميللى

 مىئيدىئ؛تئث تلمءسكدل ةورفدذج نور١ هؤجومك جيةلهر
 برسلنه بر ميللهةلهرذك واقتالردا »بو شونلقدان

 كيته كرب فورماعا بر بيلكنلن ياردهملشولهرى
 هؤجومن جيتلهر ههم سوعلشى ائلمادى.كراثدانالر

 بافدانوئز حهربى جومهورييهتلهرنك ميالى واقتندا،
 بيالذعاقويلدى؛ برئجى ئيتولرى مؤدافهعه وئنلهرن

 مهسئهلهلهرى تفزرللمشى لق عوجا ئهلى وافتالردا وئل١
 رنك ميالهذله شونلقلهان ئيدى؛ فويلماعان كينوه

 سايوزفورماسن حهربى ٠ملهشولرئد0رد1ي برسلنه بر
 سوعش دهورده، سوكعى سوعشان نيهايهت للى. تا

 سالو يولعا لهرن كفج ئش جيمدراك(ن ائرقاسندا
 حوجالق سايوزعًا، حهربى فويلعاح، بالنعا برنجى
 ربئساؤيتدهورريدتل،جر ميالى ةوشلدى. نىداسايو

 رنك لهشددرو-ميللهنله بر سايوزلذا ييدنلهرئ جؤمهور
 سوكعن ئيك يولنداعى ياردهملدشولرى وئزيارا

 حوجالق ش سوء ميلملدنلهرنئ، بفتن بولب،٠ باسقج
كوب برولكلن، برلهشددرب الردان يان سياس ه.هم
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نونودهنعيبارهندر. جفمهورييهتى ساؤيت ميللهنلى
 نوزتلشنده ساؤيت براليتاريات، ئيتب شوالى

 نابدى؛ ائجقج ئيتوكه حهل مدسئهلهسن ميلملييهت
 نق ائرقاسندا، توزتلدمثد ساؤيت يراليتاريات،

 وهئيعتييارعا نبكزلك مبللى مهم نيكزكهفورلعان
 ذفزكه,يول يلشمعدكت٠ضذكدنكوب

تابدى.
 عهل دؤرست مهسعهلهسن ميللييدت ئهمما، (7
 فلو حهل منده له كو بؤذن ائنى - نابو يول١ ئيتوكه
 توكل سون ديكهن ائشرو عهمهلكه نهمامدن هم
 مهيدانعا تارافندان وئكتهبرريؤاليوتسييدسى ثهلى.

 عهمهلكه بلهن طمهاذثتلمامئ5براا ميللى عان لمتل ئرع
 هيللىسلقالردهو- ئلككل ئلجن، فويو

 تيزمؤددهت ههم بولبقالعان يراس٠ بز(ه رندهن
 مانيعالرنو اعان بولم مؤمكين بتمرئلووى ؤجنده

. جيمنرركهكيرهك.
 ئلككى برنجنسى، ئيك »بوميراسالرنث

 جهده دهره يوعارى ميللهتينك ويليكا.روس واقتدا
 ميللهةجملك حاكيم جققان. كيلب تؤرووندان
 ههموئرنالرداعى مهركهزده وئل٠ بولب،١ شاوينيزمى

 بولسا حهزرده ئهلى باشالرندا ئشجدلهردنك ساقيت
 شاوينيز- ميللهةجللك كيم حا وئل٠ سفره؛ حؤكم

 دهولهت ثورنالرداعنى ههم مهرهزده بزنك مى،
 كف- نيينك ياالعان؛ دف نق بيك مفئهسسهلهرلبزدء

 جقةان، كيلب رقاسنداتهثسيرىا تؤرعان بارا جهيب
 ويليكا تؤرنكهن ئسميناويجبلقصييمننه »ياكا«

 يامادان بوميراس١ ائرقاسندا، روسشاوينيزمى
تابا. قوووت

 ساويتجيناونيكالرى ورس٤١ وئل،١ عهمهلده
 حاجهتلهردنه رنك تله ميلله جقمهورييهتدهكى نث

 لك توره جانسز م هه ئيسكيتههوجدلك تهكهببرلك،
 مهيداذعاجعا. رهوثننده قاراوالرى ائشا كوزالكى

 بو٠ ئجنده مؤئهسسهسهلهردبزذك كومهت حف بزنث
 ئيتلكهن يوق تهمامهن ههم قهتعييهن نهرسهلهر
 جنالبدا مهملةكهتي كوبميللهتلىساويتجاقداعنا

ميللهتلهرذك ئجنتةكي مهملةكهت و٠٠ ههم نعاير
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 شو- ,بوار. لهرجه قهردهش جذالبدا ياردهملهشولهرى
 ش كفره بلهن شاوينيزمى روس١ ويليكا ذلقدان،

 بولرءا وازيفاسى نهوبهتدةكى برنجى يارتييهذك

. تييش.
 - سا جفمءورييهنله - اس مير »بو ئيكنجندهن -

 ههم عوجالق رنلك ذل له ميل ذؤرعان كره ئجمنه يوزى
 بولماو- ز تيك يهعنىعدمهلده،بر ياعندان، مردهنييهت

 بولو- حؤفوفدا تيكز ميللمهتلمسرذك عيبارهت. الرندان
 قويلدى. عهمهلكه ائرقاسندا وئكذربر جلالقالرى

 نزورمفوهوفهقييهنالردهنبولسادا، بو١ ئفجن ميللدتلهر
 عالئيتب ماسعهلهسن ميللييهت وئنىكنه ئهل وئل٠

باسما ائياق ى تذله بف دهوردنه م ائلمى.كابيتالين بتدره
 وه وئتهمهكهن كيروكذجه دهورنى وئل٠ ياكى عان،

 بواماءان بؤنذلهى اليتاريات وئنبر ائرفاسندا شوذك١
 - مدده ههم حوجالق بولعان، دهرهجهسنده يوف كى يا
 جؤمهورييهت بايتاق قالعان ائرندا ياعنداندا يهت ذي
 بيراكهنئيرك ميللىنيكزلكثارقاسندا ميللهنالر، م

 نهرم وه ائلميالد ا ان فايدال كيركنجه حوفوفالردان م٥ه ثم
 كيتكهن ائلعا باسب، ائياق الرانا باسقج يوعارى ققيذك

 ياردهم تييشنجه جيتدهن وافنالر ئؤزاق ميللدذلهرذن،
 جيته قووب وئزلهرىكنه بر تفرب٠ بيرلميجى

ائلميالر.
 وئل٠ سدبابلهرن، تيكنسزلكنك لى عدمه بو٠

 ندرسكنه جققان كبلب ائرفاسندا ناريحى ميالهذلهرذك
 بورذووانبيهسمنك وئرس٠ هدم ياتمثا بولميجى،١

 وئرس١ههم بانشا ذفىباعالنعاذالر. بيك سهياسدنننهده
 تفى- مال جى قؤرى ائراينالرنى بورنووانييهسى،

 تدرهفةى ئمثدلهرن سدذاعهت ثهيلهنداب، كنه بةكلنه
 ئيتهركه سسييد١ ساوم نفبهكلهركه مدركهز ئيتكسن

 ئجندهكنه وافت فسقا تيكزسزاكنى »بو ئؤمتلدى.١

 د6رتكئيلداءذاب"شر بو نهتيجالرنى ,بو ئيتهركه، يوق
 ئسييزدىوئقئهيتب ذجى X بارتييدنك توكل. مفمكين
 تيكنسزلكلهرن واقيعدكى وميللهتلهرذك كيتدن:

 »بولب، ئش بر نفرءان سونلال وافت بتدرو-وئزاق

يج ائزهرب جاندا،

 لنعن ههمكالونييهلهرففل قسنقنلق ميللى وئجن، مؤنك

 كورهشكه رهوشده توزملى وه نق ن ب-له ذهتيجهلهرى
 جيكهركه نيجكده ئهلبهنته مانيعنى بو١ ئهمما كيرهك«
 سايوزداعى، نىنكليتاريا يرا ورس٤ كيرهك.
 ميللهذلهركه بولعان ائرندا يافدان مهدهنى عهم حوجالق
 توول كورس ياردهم واوشده دهواملى هدم حدقيقى

 شوالى بؤالءاق. مومكين جيكرركه ائنى بلهننه يولن٠
 عالقالر ئجندكى نمهملةكدتىسايو بركلى اعاندا، بولم

 قو- يولعا نق ههم تودى٠ ياردهملهشونك ائراسنداءن
 تلهرنث ميلله لقدان، شون بوق. بروئشانج يللووتناهيج

 قالعان ائرتدا بتدرو، بولوالرن تيكزسن واقيعده
 كوتهرو ياقالرن حوجالق ههم مهدهنى حالقالرث

وازيفاسددر. ئيكنجى كيزودةكىبارتييهذك -
 - با ائودكفنلهرن قسنقنلقنك ميللى نيهايلت،

 ميللى وافنداعن وئزعان ئهلى ههم وئزدرءان شندان
 ميللهتلهر بايتاق"نما بترمهكن ئؤنلتب٠ جدبرلهرنى
 شوشى١ بولووندا،- ائعمالرن ميللدتجنملك ائراسندا

 ئلكدهن وئل، عهمدلده . كيسةكى. بر ك ميراسن
 ئشلهرينهبر وئرسالرنك ميللهذلهرنك، ئيزللبكيلكدن

 بلسنقاراوالرلههمنمامهنئفشاذب جيتكون تفرلى
 برني. الكين، جها. مديدانعا ره:شنده بتمهولهرى

 حيمايه بو،١ جؤمهوريياذلهرده، ائلعان ئجلذه يللدذنى٠
 هفجوم وافتالردا قاى ميللهنجتلمك، بولعان رهوشنده

 ئيتوجئميللهنجملككهههمجؤميورييد؛جنلكنكف-

 ذيسبهنهنشا- كه ميللهن كوجسزدرهك ميللهنذك، جامروك
 اسهتئقواالذووساائورئلمئكيته:كررزيبددا، دي وبنينمس

 ههم ار عادن ائسدتين، ئ-هرمهن، كرونينالرنك
ؤازوربي بولعانشاوينيزمالرى؛ قأرشى ائبحازالمالرعا

بواعان فارشى ثهرمهذلهركه انلنالرنك
 تفركستاندا، ههم بؤحارا نيهايدت، شاوينيزمالرل،

 بولعان فارشى فرءزالرعا ههم تؤركمدن وزبهكلرنك
شاوينيزمالرى.
نورلهرى؛ شاوينيزمنك بارلسىدا-بفالر

 د-االر ائرفاسندا رهقابهت ههم نيب وئستمنه شوذك١
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 ناجار عايهت شاوينيزمالر بو٠ كؤجديهلر، تاءندا
 جفميود- برميللى قايسى ائالرنك بواب،١ نهرسه

 ئهيلهندددب مهيدانمنا دزعش هدم كفروش بيهذلرنن
 نهرسهلهرذك، بو٠ توكل. يوق قورفلننجىدا قالددرو

 براكلن ههم جيتولرينه برلهشب وافيعده نلهرذك مياله
 نورندا باساوالرن ؤركايسزاق سايوزينا ململهكدت

 ويلي ميللىائءمالر، ئيندئ. يوق تؤراسى سفبلهبده
 وئزنذه أوجن تفرو فارشى شاوينيزمال كماروس
 ويليكاروس ئبنبفواالنلعانقدان، جارا بر ماءسؤس

 ميللى بو - كورهشو رهوشده قهذءى بلهن شاوينبزمك
 بولرعا يول١ دفرست ئيك ئؤجنده بتدرو ائعمالرذن

 جومهوريبهذلهردكن ائعمالر،ائيمرم ابوميللى تييش.
 شاوينيزمكه تورعان بارا قارشى ركه لذل مي كوجسن
 »مفنك ئهعزاالرى بارنييه ،جافالردا كيتكهن ئدورالب

 نييشلهر.شونلقدان توريدان-,نورىكفرمشركه بلهن
 شاوينيزم ك بؤالرن ده بيكدرهاى ائعمالر، ميللى

 تقسندًانلهرىبلهنفرهشو-يارتييهنثكيزودةي
ذييش. بولرعا وازيفاسي ئؤجنجى

 ساويت وئرنالرداعنكوبكنه مددكهزعهم (8
 تيكر - سايوزبنا جومهوربيدتلهرزك جيناونيكالرن

 جومةو- ميللى ههم سايونى مهملهكدنلرنك حوفوفلك
 تهئمين ائلعاباروالرن رهوشده ئيركلم ريبهذلهرذك

 جؤمهورييه- بو١ قاراميجى، ئيتب جارا زورعان ئينه
 روسييهنى بولنه،س« »برلكلى وه بتدرركه رذى تله

 وافتنك ثيسكى بودا قاريالر. دبب ائدم بد :لزوكه
 وشجه٥ر بو١ تؤزللونى سايون برسى. ميراسالرندان

 قاراشئ كسبيه ربيا ههم قارشئ، براليناريانقا ائنمالو،
 تييش بتدرونى قاراشنن بو١ ئسيبزد كوره نعا بولعا
 جيناوني ساويت سوعارلعان بلن شاوبنيزم م٥ه نابا

 كاميسا-٥و نوزدلو سايوزى جومهوربياذلهر كالررنك
 رذلق٩ميللىجؤمجورييدتز برلهشوولنهتاياذب، ريياتالر
 فاعارعا جينكه ئيحتيياجالرن وهمهدهنى حوجالق

 نقكوزةنبذؤررعا وئجن قوبماس يول٠ ماناشوالرانا
كاميسارييانالرذن وئندى. يهعزاارن يارنييه بؤذن

ياساو؛ ئيهنيدان ابباراتنناويت- فوثو ه بك
 ميللهنجللك — حاكبم عهمهلده نهجديبه ابو ئهكهر
 ى ند »مو بارتييه، جاعندا وئل١ - كينسه كرب يوللنا

 لالذرعا، فف الر ذقجارا ئيك قارشن فاراشالرعا يالعش
 ههم روعندا برالينارالر جن ائبياراذن ساؤيت حهنتا،
 جن ١ئيحنيياجالريةا، فالعانميللهتلهرذك ائرندا وه كجك

 ئيتمب ذهربيبه نهمامهن وشنده٥ر فاراو فهردمشلهرجه
 برك[ميساررباذالرذئ،بزله بهعنن قهدهر، بتركهذجكه

 كرركه يوامنادا قاراو ياكادان مهسههلهسن فوشو
بوالجاق. بور مدج

 بره ميللهتلهرذك سايوزن جؤمجوريهتلهر (9
 فورما بر ياكا وهياردهملهشولهرنده ٠لدشهوللرذل
 ميالهتالرذلك ئجنده مهملهكهت سايونلى بولعانالقدان

 هنلكهن كورس يوءارلدا بلهن ئشلهولرى شب برله
تييش. بتدرالركه جينشسزاكلهر

 مفئهسسهسهلرى عالى سايوززك شوناقدان
 ئيحتيياجالتن ميللهنلهرنكعفمومى بننن سايوزداعن
 ائيدرم-ايدرم بر ههر قالميجن، بلدنكنه كوركرزو

 وشدهنوزلكهن٥ميللهننكئيحتيياجالرنداكوريسهنراك

 ماسلنا ائير ميللييهت ئفجن، مفذك١ تييش. بولرعا
 حالقى ءزمهت ئجندًاكن سايون بؤذن سدانةاراما

 مهركهنوئركنالرى سايون وئيمشماسنبولعان وهائذك
 ئهساسنده نيكزاهكى رهتدهن-ميللهنلهرذك بر بالن

 سايون بولرءانييش. مهحسوسوئركنالردا تزاككهن
 ميل ذفزتلووى رووشله شوشى١ وئركنالررنك مهركهن

 ئينوكه، نقديقة"ت كيرهكلهرننه م٥ه هت عاج لمهنلهرذك
 ميللهنلمرنك ئيتبذفرب، ياردهم وافنندا وئن ائارعا

 ياساوعا عالهت قازاذرلف ئشانوالرن نهمام سننه ب ب,
 هنميراسالرذى لك كورسن يوعارتدا ئيتب، شوالى عمم

جهك. بيره مومكينلمك بتدروكه
 ئس بينائهن، يوعارلداكورسهنلكهنلهركه (10

 جاراارذن عهمهلى شوشل٠ ئهعزاالردنا بأرنييه ييزد
ئيته: قديم ذه

،٠سيس;بمئئجدل عالىيوبمشهاارى سايوززك ائ(
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 ههمههسنكده وئلكهلهرنك ميللى ههم جفمهورييهتلهر
زيكزفانناشوونبلهنوهكالهت.وئكلنى:ؤزللركهنييش.

 سايوزداعى تالرىدا،سايوزنككاميسارييا ن(
 نهئهين وئتهونن تلهكلهرن ههم حاجهت رنك ميللهنله

ذييش. بولرعا ذفزاكةن ئيتهراك

 ئؤلكهلرنك ههم جؤمثوريبهنلهر ميللى ت(
 نل، حالفالرنك شول١ جافدا، نوزكرن وئركنالرن

 كمشنلهركه بلكدن ارن الل جف ههم عادهت ءورف،
كيروك. ئيتهركه ديققهت كوبدرهك

11.
 يارتييه بززك جفمهورييرنلهرده، ميللى كوب
 سهبهت وئجن نعايوالرى وه وئسو زنكدؤيمشماارلب

 ئيقتيسادى جفمهورييهنلهرزلث بو١ بولرلقشارنالرائن.
 ائزلنعى،وئر- ليتارياتالرلنك يرا معى، باقدانائرندا
 يارتييه ئيسكى جققان ائراسندان للهر نالرداءكش
 بفننلهى كى يا بولماول قهدهر ك كيرو لشجملهرينك

 مأركدسيزمئدهبيياتتذك جيددى تللهرنده ائنا يوقلنعى،
 ناجارمعى، لهرينك ئمش تهربييهسر يارنييه يوقللعى،
 راديكاللق ميللهذجدلك، ثيسكددهنكيلكهن نيهايهت،

 جيتههوى- بتب ئهلى هاماندا نهئسيريزك ائعهالرى
 وئرنالرداعىكاممونيستالر ممهسنده4ه بوسهبهبلهرذك٠

 ائرتق كيرؤكندهن عوسوسييدتاهركه١ ميللى ائراسندا،
 .سينفىمهنفهعهتلهر-يراليتارياتنك ب، بير ئهههممييت

 مهيل ميللهتجملككه بيرمداو- ئهههمهييرت كيركنجه لنه
 ائلعان ئجلنه ميللهتنى نيجه بر تودردلالر. ئيتونى

 وشكه٥ر فورفننج بيكدروكده بوعالهت٠ جومهورييتلهرده،
 واقنالردا، بهعنى وئل،٠ جؤمهورييهنلهرده بو١ كرو.

 زهعيفرروكميللهت كاممونيستالرينك، ميللهت كؤجللروك
 كرولهرينه يولمنا شاؤينينم فارشن كاممونيستالربنا

 بؤحارا، ئهزمربهيجان، كرونييه،) بولعالى. سهبهب
 ليةاد-برا ميللى - ئيتو مهيل ميللهتجملككه حارهنم(
 فونملوولنا نهئسيرندمن وازييه بورن ميللى ياننك،
 براكل يراليتارالرن ت ميلله تقرلى قويا، كيرته
 ارندادا، وئيمشمال مهركهن بارنييه ئشجللهرلنك، بارنييه

جيننلهشددرو. برلهشددرونى ئفيشماعا لميلهل بهينه
حزمهت ,بوجفمهورييدتلهردكن ئيكنجددهن، (2

м أج—9 - ---------- يول

 تانش ياصثن بلن نللرى مهم عادهن عالقالرننك
 يا- ئيحت ميللدتلرذك وئل١ وئجن »شونك وه بولماعان
 س وئر٠ تفرعان ئيتمى ئيعتيبار ائرنق بيك جالرينا

 وئيشاالرندادا، مهركهز يارتييه ئشجملهرينك، نيييه يار
 وئيشماالرندادا بارنييه جومهورييهتلهردكى ى لل مي

 يارتييه ئجنده، يارتيبهبززك بزنك - بولووئ١ كوب
 ئههه- تلنك ميللمى وه عوسوسييهت١ ميللى ئمثلهرنده
 عؤسوسييه١ بو٠ ههم ئيتمهو نهفديد كيركنجه ممبيهنن

 شاؤينيزيمن ؤيليكا.روس - قاراو ذلمهركهوئستدهن
 تلنى ميللى وانك - زارارى ائعمنك بو٠ »تودردى
 جيتشددرركه ئجندهنكامهونيستالر كشدلهر بلكدن

 جومهورييهتلهرنك ميللى بارتييهنى وئكايسنالب،
 ده، بيكرهك فالهيجن، بلهنمنه ائيدرو يراليتارآلرندان

 ميللهتجملكنى رهوشجه كورسهتلكهن يقعارلدا
ائوررايتووندادر. بلهنكؤرهشنى وهائزك نودلرووندا

 كامهونينم ئيكدسينك هر ائعمالرنك ابو (3
 رسلتب،وئككنك1ئتكلذ اغئذجلثوق وه زارارلى روجن

 ئيتونك دل شاؤينيزبملنا فيليكاهروس بيكلرهكده،
 عزاالربنا٨زودفورقننجقاماليكئيكدننبارتييهئ٠ ائيلدم

 بلددرب،ئسييزد،بزنكبارذببدتوزلمشلبزدةكىئيسكالك
وئندى. بارتييهنى بتدركه ئجندة كون نين قالدفالرن

 الر|ق،ئسبيزبميزكابشكدواالربرءةمشب
بفكلى: ئمثملهرذى توبهندكى

 وا(ميللىجؤمهورييهنلهردهكىبارنييهئمشجملهر-
 تؤزو، نوكهرهكلررى ماركلسيزم تيبدةكى عالى ندمن

 ماركدسينمنك تالهرنده ائنا ميللهتلهرنك ب(
كفجهيةو،ذورذداءذ،رددهببياذذئ مهسئهلهلهرى ئهساسى

 ائذك ههم دارلفمنوذن عالقالرى شدرق ت(
كفجهيتو. شهعبهلهرن وئرنالرداء

 كامهونيست جفمهورييهنلمهردكن ميللى ج(
 يارقييهلهرينك،مدركهنكاميتيتلهرى-فنورندا،مهههللى

نوزو، كروهى ئيذستروكنرالر ئشجهلهردهن
 تفرعان تاراال كوب نلنده، ائنا ميللهتلهرنك ح(

كوبهيتو، ئهدهبيياتن بارتييه
 د(جفمهورييهتلهردهيارتييهتهربييهسىئشلهرننعايتو،

 ئشلهرنى ائراسندا يهشلهر جومهورييهتلهرده ر(
ئستالين.. . كوجهيتو.
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كيرهك. كؤجهيتركه ياردهمذد
 يارلمالرى تاتارستان واقذالردا بو١ يل١ ووتكهن

 فانن ئيك ائجلقنك - ائفهت جابمريلعان وئستننه
 ئهلى. ئبدن وافنالرئ جيمكهن جير - كؤكركهن

 جفمهوريبهننك ئيشلتنلةه، زار -ائه قاراساك، عناةايدا
 سفره حفكم ءولم ائج فورقننجلى بفجمافالرندا بؤذن

 ياننداءنكفروشكاميتيتى باشقارما مهركهز ئيدت.
 ائا. سانى ففربانالدن ائجلق ب ديستهله كون هدر

 نعلتب، بازيتسييهسن ش كؤره وئزلنك قاراب شوائر

 عهلهبهئمشجن-كريستي ردئ.ليهاددت، بارا جومكههف
كوجدى. تارافلنا عاكيمييهنئ ائالرنك هم يهنالر

 وئلوجى باالالرعا، ائج ائيالرندا مارت فيؤرال،
 باشالنعانبرنجف بلهن بيرو ئفرلق ائزالبفنا تاجالرءا

 ياردهم ائيالرندا جهى ئيتب، وام ده ئفزلكسن ياردهم
 ساؤيت وئسندنه ائنك قالمادى. ائجدا بر ائلهاعان

 - جية كيتدرب وئرلق جهجركه كفن ثهلى حفكومهتى
 جيكلد. ائجلق ئبتب ى شوال كردن. ل وئ كدرركهده

 ديلهر. قاال زهههى وئلسهده، وئزن جالذنك ائثداها،
 فاللئ. هاماندا ئهلى ذهئسيرى يامان داجلقنكدا

 نهتيجهلهرئ يامان ائجلقنك شول١ ئيل ئهلىهاماندا
 ميسكين يهتيملهرنيرهسنده، وئكسن تيرجلنا. ائستندا
 عاماندا ئهلى ئجنده حوجالقالر ر فهفي يانندا، فاجافالر
 وئل١ بلدن، جبتو يان سوره. حؤكوم عازابئ ائجلق

ائرنددرا. تاءكدا قهههرن ؤوزلنك

 كيلكهن كانتونالرندان نفبه نهنش، ئسياس،
 كيرن يافن مككه يلن حهبهرلرن، ائجلق يهمسن
 باشالنووى، وئلملهر ائج ائراسندا قاجاقالر قايةقان
 وئكسن يفزهرلهب فاالالرعا ههمكاننونالرداعن فازانعا

 باكادان ثاجلقنك باردا ائعللوول،-بفالر باالالرنك

. كورسهنه. تلهون ذريلركه
 بلنكورمش نهتيجهسى ائجلق مركهن تانارستان
 ئمثنثيكى يلعدكورهش 23 — 22 كاميسييه.ى

ناياؤكائسميتاال

 تا- »وئل دهورده برنجى ائلبكيلدى. بواب دموركه
 حالدتن ئيقتيسادى سوكعى ئ-اجلةدان نارسةاننك

مرركهنكه بولو، دهرهجهالركه كاننونالرنى تيكشلرب،
 ائلو ياردهم ميقداردا نييشلى فويب ر

 وئ- بيلكللهنو، رايونعا موعناج جؤ.وربيهننن ههم
 بلهن وئكسزلهر ئؤيشدترب، ئمشلهرن ئيعانه رنالردا

 ب بير ياردم ئفزلكسن عهريبلهركه ههم فاجافالرعا
ئيدئ. كيلو

 - مفووة عايهت ود ده بو١ بولعان جافلى حازكه
 ئسالدلبزدا ئينلى دييهراك. وئتلى رووشله فهقييهتلمى
 بننن زارارالنعان ئساجلقدان يهعنى دهور، ئيكنجى
 ئيكن عائيلهلهردنه ائالرنك ههم قاجافالرءا حالققا،

 باشالب، ئشلدرى جامهءهت بيرب، ائنق وئرالعى،
 بودهور١ باسدئ. كيلب دهورى ت كه٥ههر ائكنيؤذى

بوالجاق. جيددى ههم مهسوئاييهنلى ائور، ءايهت
 حدزركىكينده تانارستاندا بفذن

 شوالرئجندهنيقنمككه ائجهعا. كشى 7 11' طق 993
(1) باالار. رثسق٠ئديذتقةد٠ريللئر يافنقاجافالرعهم

 كيروك ياردهم بلمهن كييم ائزق، بردهن، بفالائ،
 ماشيناالرن، ئيكن ئؤراف، يافدان، يكنجى بولسا،
بوالجاق. كيرك ياردهم بلهن بايقاالر وه ائت

 نوربولماعاذءا٠ سدرمايهسى كاميسييهذك مهركهن
 ساقالذب، نسق بييك عانراسكنىده ةولداعى كوره،

 نبكشدب ب جننكله بفرتتكذئ ههر ههم نيين ههد
 ةالرنىفاجا بيرو، ئلراق كيلهجهك. تورن شركه وئله

 ماشيناالد وه ائت ئؤزاذو، ائولعا ههم ئينو فابول
وئنكهربلهجهك. ائشا ومنيم نارك ئشاهرل فايتارذو

 بوكفذكه٠ باشالدى. فاينى بويولدائش حانر
يولدا ئ.وراقكيلدن. فاكون 420 فازاذعا فهدهر

 فاراتب حيسابقا والذعائ باشالرندا مارت سانالر، بو١ (1)
 تاعددا سفكعىكونلهرده بيعى تا بواعاندان، ئهيتلكهن

. 4 .تييث بوارعا وارتقان
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 - ائب ئيتو فابول ثورأق بانماقدا. كيلب ؤاكون 900
 انتونالرعا نييشاى ب، المن جايعا.س تهمام حهزد جاوانئ
 ئمثى وئلهشو وئراف ومهن عنم باشالدى. ئفزانمال
 كاننونالرعا ائالنب، فونددان ذورلى ئيكى وئنى

ردله: جيبه توبهندكدجه

فوندذداذ: ئؤرلة ز مهرك،
قت. 107 ١? وذمنا ذت كا ائرجا(1

)) 27,8 )) ئهكرجى (٤
)) 79 )) بووا (3
» 54,1 )) بفكلممه (4
» 38 )) ائالبوعا (.5
)) 36,1 )) б) الدش
» 95 )ر مامادش (7
» 30 )) ميذزهله (8

. » 110 )) جاللى (9-
» 104,4 )) ئسياس (10
» 95,7 )) نؤيه (11
)) 101 )) تهنش (12

- )) 79,2 جيمستأى (13
)) 957',2 بارسى:

كاميسييهسى ش كوره ن تاتارستا ريكنجهسى،
جنكنه وئ جهجوسزالر م4 ه- اق اج ق فهقدت فوندندان

يوددان مك 100 رووشنده ئسسودا مؤددهذلى وئزاق
مذلمى: ش له ئف ذوبهندةكنجه وذ-الرعا كاذن بولب١ ارهت عيب
فت. ب١ 15000 .نتوندنا كا ائرجا(1

)) 2000 )) . رجى٢ئه (2
)) 6000 » بفكلمه (3
)) 7 00)() » بووا (4
)) ٠ 4500 » ائالبوعا (5
)) 5000 )) б) اليش
)) 8000 )) مامادش آ(
)) 9000 )ر ميذزوله (8
» 13000 )). زو (9
)) 6000 )) ئمسياس (10
)) 12000 ... )) تدتش (11

. » 7500 )) جاللى (12
)) 6000 » جيح؛ى (13

)) 100,000 بارسد:

 - ائركانيزاتسي ياردمم ودزوينت« ئؤستننه شوالر
 كفندل. كيلوون ؤرلف نهسالى نانارنلعان بهسندهن
 نانارستان ؤمشلهرن ئؤيمثدلرو حزمدتن جهماءهت

 ماحسوس حؤنورنداءن كاميساربياتى حالتى حزمهت
 - ئؤ١ -زمهذلهرى جهماعهت وئزا. ائرقدلى كاميسييه
فلندن: تهسديق توبهندةكمجه بالذى ئمشلهرى يشدلرو

 تيحنيجسكى - تؤنو لعىذكحوجا كاممونا (1
سوملق.110,000 ئشلهئللملل-.ارثرئ,بؤذئذئحيسابئبلدن-

سوملق. 15000 - ئمشلهرينه يولالرنىذوزهنو(2
 ديسس 120 ئسياسكاننوذالرئنا ههم مامادش(3

سوملق. 4500 ئؤجن بمثلهرى وئرمان تينه
 - ميلى كانتونالماعى :هتش ناركامزيمنك (4

سوملق. 4250 ئؤجن ئمشلهرى ائراذسييه
 ئؤجن ئشاهرى جهماعهت ناركامنيمنك (5

سوملق. 10,000
 كا كقرهش ئشد، تهربييهلهو ئينؤاليدالرذى

 كاميسييسى ئينؤاليدالر ياننداعى ميسييهس
 ائقجاالتا، 387 5(71 وئزلنك ائزك بيريلب، قاراماعلنا

 ن فوندالر ئهيبدلهنه ههم ئيكمهكلنه بؤت٠ 2400
 ي-لرنى١ «1» قاراماءندا ماحسوس وئزينك بار.

بار. ماستيرسكويى «2»
 فاراماعندا ٠تسكسسبد باالالرنى

بار. (سيؤرب١ راالالر 22(3
 كونلهرده سوكعن كاميسييهسن ياردهم مهركهز .
 - ئجو،كييم — ائشاو باشقا وه يكمهك ابفت مك 40

 مالجيبهرركه مكائرشينةنل باشقا مفندان ههم سالم
قلدى. قهرار

 باالالرنك يهتيم يادم ههم يدتيم كاننونداعى
 ئشلهذب بالنالرى تهربييه ائالرنى وه ائلو سانن
 ائدكانيزاتسييهالردان جبت يولدا بو بولدى.٠ ندمام

 باشالدى. كورسهته ؤش كولهمده انور »ئ-ارا«
 مك 600 - مايدا ههم 500 - ائبريلدا ،400 - ارندا٠

 يرانسينتى 7 5 ئجنده شونك١ بيرالهجهك. يايوك باالعا
 جوواش، براتسينتئ 2قالعانة توزئجمنه، تانارسةانغث
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 سمبر .م، بير نيئذى، ئفلكهلرننه، وانياك مارى،
بيردلهجرك. كوبيريأالرئئأ

 فهدهر غيكمهكه ياكا باالنن مك ميئراببامكول
 ائركانيزانسيباالردا باشقا يولدا بو٠ ئينه. تهئمين

 ئيكى ياردهم باالالرعا يدتيم باشالدلالر ياردهمكهكيله
 بو٠ بارا. وئنب رهوشده مووهففهفييهنلك ائتنالمعك

 يرافسايون بارنييد، كوبكنهئشلركه، ئهلىناءى يولدا
 ههم شههر بلوتن بشكه ب-و٠ برلهشب، ئهعزاالرى

نييش. ئيتهركه جهلب حالقن ائول

 مهركهن ئلجن ئيتو ياردهم ائجالرعا عفمومهن
 كاميسببرلهربنه كانتون نابيع عوزبنه كامبسييهس
جيباردى: ائنزف نوبهندهملجه

بؤت 2000 كانتونرنا ئهكرجى (1
ر) 6300 ٠ )) ائرجا (2
)) 6300 ((٠ بوكلمه (3
)) 840)() ■ )) بووا (4
)) 4000 )) ئالبوعا (5
)) 5500 . )) اليش (6
)) 5500 » مامادش (7
» 5000 )) مينزوله (8
)) 8000 )) نفيه (9

)) 8000 )) ئسسياس(10
)) 8400) )) تهتش (11
)) 8000 » جاللى (12
» 7 0300 » جيستاى(1و
يفت.١ 83000 جموعسى:4م

زلدائ ائ ههم قاجاقالرعا ياردهم عك سوك بو١
ئسسوداسى بهك ئيكه وئناقموندهتلمى ائحعائيلهلىركه

ك. جه بيراله قيافهننده
 زارار- كوندهائجلقدان حهنركى ئيتب، شوالى

 باردهم كولهمده كيك تارادندان حؤكومدت عا النعانال
حو كؤرهشده دؤلوع الكبن باشالندى. ئمشن ئيتو
 جيتمهيهجهك. ياردهمكنه ئينلكهن ندان تاراه هت كوه

 ئشجن-كريستييانالر، بننن يلمداعلجا وئنكدن

 سايوزالر يرافيسييانالنى وئركانالرى، بارذييهساؤيت

 ن كونهرك باش ياكادان ياردهمكهكيلركه، شب بركهله
 نييش بيناركه حدرهكهت ائكتيؤنى ذارشى ائجلققا

بوالجاقالر.
 باسقان كيلب ائلددبزءا بززك حهزركىكفنده

 ربيالنى ئيك عهم مؤميمن ئيك وانيفاارتبزدان
 (комитеты بقلشلقكاميتيلهرن ائولالرداعى بولعانى

(взаимопомощи باسددرودر.موكارجا يافقاالرنىائ 
 الكين كيلدى. ئينب دهوام فاراو سالقن ئشكه بو١

 بلهن نهنيجهلهرن ائجلق كاميتيتنك مدنور حازر
 ئهههممبيهت روللهرينه يك بف وئيناعان كفرهشده

وافن. ذفذلنرعا نقالب ئشكه بو ب، بير
 يا- ساسنافالرن كاميتيتلهرانك بولشلق بردهن

 ههمفنل ؤولسياجيكاالرندان ائول، ائالرعا ثارتب،
 جنالبدا ائالرنى ائءزاالركرنب، ائرمييستالردان
 ئميلهنددرر(ه؛ وئكانالرعا يارافلى بولشلقئيتدركه

 وانيفاال- برنجئ كاميتيتلهرينك بواشلق ئيكنجلدمن،
 ائذسن، وئزدرءاندا جاجواميانياسن بولعان رندان

 قنل ههم ئينؤالبد بلهنفاجاف، عوجالقالر فؤرالسن
 الرنن جلعوجه بوالنو،ائ ياردهمده. ائرمييهاللهركهذييشلى

 فوذدالر همؤولسالرداحوسوسن تويددروئؤجنائول٠
 ك كيره فونددان، شول١ ائجنعوجمالررا حهزراهو؛
 ياردم موندالردان جيبهرلكدن مهركهزدهن بولعاندا،

 بواماوعا ئشلهردهحيياذت بو١ ههم باررعا بيرب
نييمشلدلهر. ئيتهركه ئيعتيبار ائيرانا

 حؤسوسى يرافسايوزالر، ئيسه شهههرلهرده
 ئشلهرن جييو١ ئيعانهلهر ائراسزدا كراندانالر

 سنوى بادبي ائنجيسلينييه، تتورلى جانالذدلرب،
 ياساو رى كيجهاه ئهدهبييات ئؤيمشلترو،١ ايستالر
 ئشلرندهبولشلق يارده( ائجالرعا بلهن يولالر شيكللى

نييشلهر. «٢ئيتهر
 برنجى مهسءدلهذك بو١ يارتييهبزده شوالىوئق

 عهمهلى شونئ٠ فويب، تهرنيبمنه كؤن ندوباتده
 فجلهرنن٢ بارنييهلى بارلق ئيتووئجر. حدل نده سوره
سابيرف. راوئف نييش. ئينهركه جهلب
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ههم رازيذ ئستينكا
 جققان روسييهدهكيلب عهسردا نجى 1٦

 رامانفالرنى سابورندا يلزيسكى نجى 161 3ئيحتيالل
 سهبهبلهرى بوئيحتياللذكائسل١ سايالوبلهنكنهبتمهدى.

 قالدى:كروسنييهن هاماندا سينفىقارشهلةالر١ بولعان
 غاز - »سينف يفمشلى«١» واق -كريباستنويلقلما؛

 سهوداكهر ائستندا؛ نولمى١ بايارالر وه جيراللمكده
 قهرارسزلنعنكبى بلعاسلنك ائفجا ههم ائورسالمالد -

 سهبهبن شوالرنك يهشهبكيلدللهر؛ وئكايسزلقدا

 ههم برنجى ئفجن شونك٠ بايارالردانكورددلهر. ده
 لشالر نيقهدهراىجوا ئهلله بن مانفالرزامانندا را ئيكنجى

 بايار-ائلباونالرعا هاماندا ئفجرانابن.رهسنييدذلهر
 ياعودا — جيهلرو ينرنالرن االرنك ئيتو، هفجوم

 قاجاف« - »فازاق كينب، فاجب لركه جين يراق ههم
 يلمداعن»فاراعالقنك«١ نجى1848 ئيندك. دهؤام بولودا

 كومينتالرن جيردا اليالرذئت.االب، وه مهسكرودكىبايار
 1662 قوزعاامش؛ شرههرندكى يسكوف ياندروون؛

 بولعان فندروبلهنذهمام يافنالدن تسارنث يلدا٠ ذجن
 ئيجتياللننك عدسد نجى 17 — قوزعالدشئ، مهسكهو

٠ ئيدل. دةوامئعنا

 نجىعهسرباشنداعنروسييهئيحتياللندا17-بو
 دميتريلهر يالعان كوبلرهك سينفالرى فهقير ناتارزك
 وئرس١» ئيسه وههاذزادهلهر ميرزا بولساالر، ياعندا

 لهرينك وئن ياعندابولعانلقالرنوه سايالو باتمثاسى«
 وعراموتاءالرندا جيبهراكهن ئهنرافندان وه قازان

 تيرهنهيمب ريؤاليونسييه ديجتيماءى كورسهتدتلهر.
 جعاجاقالرى قوللقان سويهكلهر«ذك »قارا كيتسه،

 شوذكوئجن١ تاتارميرزاارنئؤركندى. مهسئهلهسى
 سايالوجى رامانفنى ميحائيل وهكيللهرى ائالرذك

 بركه بلهن يويالر ائندا سابورعابارب، نيمسكى
فويبفايتدلالر. قوالمارن »ئؤنؤيردييوننىكراموتا«عا

نانارجنسنلن تاتارائلياولتلنك نجيعسسر 17
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كرهستييهنلهرد. تاتار
 ملنبهعلرده ندا سهبدنلرىعافكرهسنيانالرعامونا بولعان

 حانلدعندا تاتار ئهكهر يوق. نابقانلبن مهعلومات
 ئيسالم عانلمعن )فازان - ئهساسى ففللقنك بولعان

 سفيلزكان شهريعهنده ئيجن( بولعانى مدملهكهنى

 تاذار ائلساق، ئيعتيب-ارعا بولعانن ئ-هساسالردا
 مهعلوم بولعاذلقالرى نيندىحالهنده كرمسنيهنلهربنث

 مؤذاسهبهتى ميرزاءا حوجاسى قوالمغك ذاذار بولر.١
 قولندا ائلباونى ناتار بولماسادا، مهذبهعلهر حاقندا
 دائير رينه اله حا ائور كروستييهنلهريذك روس١ بولعان

 مهعلومات حاقدا بو١ حهبهرلهربار. مهنبهءلهرزله روس١
 ئهسهرنده عالهتى«ديك"ن روسالرنك فيرسفنك»عهيرى

 حالق ائالوذث وه ميرزاالرننكفاتدلقالرن نانار كون.
 وويرهنكهذلمكلهرن سفرركه حاكيمييدت ئؤستندهن

 ميحائيل جيتهر: لساق،واقيعهذىائ شوشى١ كورسهتوجى
 بر والوكداداعن يلدا نجب 1614 زاماناسندا بانشا

 ئدينه: فلب مؤراجهعهت مازاستيرزكئيكومينىنساركه
 لوكدانى وا بنكه ياديشا، سوك،١ بهالسندان ليتوا٥

 وئعلمى ائرسالنعهلى سيبيرشاهزادهسى وئجن ساةالر
 بلهن فازافالد ههم تاتارالرل بيكلسرى، وئزتنك

 وئنلرن بزلهرذن قلعوجى دؤعا سزكه كيلدن.
 عازاب بزنى كون بونن ئيتدى. جبور مه تويددررعا٠

 كروستييدنلرن، ههم حزمدنجن بلهن نفذله قلدك،

 ههم يابارعا ائستعنا ئيدهن سالدددب، رن كولههكله

ائزابالدف«. ههم فوشدى فويارعا ائسب ائيافالرندان

 ذجوعهسرئيحتياللى17 ائقسويهكلهرئ«، نار نا

 بايارالرى دوس٠ كيتكهج، ائلب تؤس ئيجتيماعن

 دا »تاتارناريحمبن« بن حاقندا جقعاذالرى ياعلنا

 روسييهده، سايالذب، رامانفالر كين ال ئيدك. يازعان

 بايارالر فويلعاج، حاكيمييهاى بايارالر ئدووهلدهكنجه،

 فارشن ميرزاالربنا نانار ئبتتبفافجيالرى ئفزلرلنك
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 كون زا يلدا نجى 1649 باشالداالر. يته حهروكهت
 وئجن ئيتسو ندشر - والنينييه«٤١»-مهجموعهسد

 جاقرهاددالر؛ تانارالرزى سابورعادا نيهسكى جافرلعان
 شولسابورنكئشلهرندهبولعانزاكونمهجمؤعهسنكى١

 نانار جوقنماعان بالن ماندهلرى نجن 44 ههم 42
 »روس ائاب، كروستييهنلهرن »روس ميرزاالرئبك
 ئهمها جعاردن؛ قهرارنى ديكهن بيركه ائلياوتالرينا

 ههم»يفمشلى« تانارميدزاالرى بلهن ماندهسن نجن4آ
 باعالدى. حزمهتلذه ت دهوله ئيتب قانى بيك الرن
 »يومشاى«الرينك جعوبلهن،تاتار ون٢ شوشئزا١ مفنه

 سوكنداعى١ عاسر نجى 1 تاعى، جوقنهرقالعانالرن
 تاعى ئديلهندى؛ عفذسريعا فارشى روسييهكه نؤسل،
 حانلنعنداعى فازان ائندا، ياساب، دهولهت ايمرم

 ههم فلرعا حاكيهييهت ئلستندهن نانار نفسلك،
 امعن باب وئزانك ياساب، ففل ائلب ئهسير سوعدشب
توشلى. فيكريذه ائرتددرو
 سينفالدنئيسه١ذوبهن تاذارذلق 1هسرحاءذجئ 17
 بر كرهستييهنننك ناتار ئيددلهر؛ ائجوان ناعىدا

 - تورا ,بولب قواالرن تانارالرنك يومشلى كيسهكى
 توراى ههر جيرلرن تاتارزك ياساقلى ئيركلى الر؛
 هم عهسكاريلس ماذاستير، بوب، ائلياوت، بلهن ياق
 حوكومهت ئؤستدنهتاءى شونك بيرولهر؛ حالقلنا قاا

 شوشى١ مؤنه جييا. ياساق نور١ ئيفرات تاتارالردان
 يؤن نجن 17 اروسذحك ت.انارحالقن ائورلقالد
 شونك١ برلشلردن. بلدن علنسرالرن ئيحتياللجى

 كروستييانالرينا بلتنروسييه يلدا نجى 1 6٦1 وئجن
 كرانييهسن ديما فانزاق ههمئيركبيرو:بؤذنحالققا جيد

 ئستينكا جققان ئؤجن كرتو ئيدارهسن ئؤسولى
 بوئبحتياللعا١ ئيدلنك.وئرتاائعنملذاجيتكهج، رازين

قوشلدلالر. الردا تاتا
 ئؤجن جير تاذارالرنك ائلدذناندا واقيعه بو١
(.1) تودوالدكمهعلوم ياساب قونعالشالر وه نيراع

 ثورناللفلي »ئيكفجد« مهعلرمات تفسيللمى حاقدا بو١ (1)
بارر سنده سهيفه نجف 15 نوميردنك نجي ة - 1

 در. جاون« عهلى »جان رردئ قوزعالشالردان 'ذول
 نامسنده: ووفايع تانار عن بورن بزنك حافدا »بو

 ياعى سبالى ثيردى دورتده يكرمى مكده »ناديح

 نجن 1615 بلن ميالدى يل١ »بو دييمله. بولدى«
 حافندا جاوى عهلى جان »بو كيله. نورى٠ يلعا

 بوكشننى٠ ياكرواسكيلهر ههم كانانف يرافيسور
(1) دبلهر. بولعاكيرهك حانى توعاى

 جان بولب،١ لعش يا ك فيكرز بو١ بنكه كين ال
 كش ائول ديكن رمانعهلىذكازانئفيزىوئ

 كومينتدا روسجابردا ابولدن؛ ئيكهذمكثمهءل.وم س
 يوربته. ديب Еналейко Еммаметов كشلنى بو١
 حفكومهتكه ب-لهن ئيبدهشلهرن وئزنك بوكمثى١

 ئيسملىبرناتار Емей سوأراائنى١ فارشىكوندريلب،
 ئيب عهلىذك جان تابشرعان؛ حؤكفؤمهتكه تفزب،٠

 نجىعه 1آ بوعافدا١ قولعاذرشكهن. بركه لمهشلدرىده
 ;,Емей изменника Еналей — :1كوميذذىى 1سرد

،،ка изымал и привел в Казань ئدمما ديياله؛ 
 مهسكهوكه ائيتوعانالرذن ههم ئيشبوالت وئعلالرل
 بيل (.2) ناوكوردفاسؤكؤنكهجيبهركدذلهر كيتلرب،

 ذفروالرن فارثن حفكوماتكه تانارالرنك كالمى،
 مهن ياكا ثهلى اكين بولرعاكيروك؛ كوببولعان

بولمى.١ يانب وئنن حافال بو١ تابلماعانعا، بهعلدر
 جينياع«١» ليتوبيسلهرى تاذار حهزركيليك

 ذاتار- نده٠واقيعه ؤستيذكارانين تورءان ائنى يب د
 اروس بوعافدا مهسههلسلنه. كى ئيشتيرا الرنك

 يوق؛روس تبكشربلو بد كدهبيياننداائيرم ناريحن
 قاتمشد ذانارالرذك ييحتياللندا رازين تاريحجرالرى
ئينمهكدذلهر. ئيعتيبار هيج مهسهلهسننه
 مؤنهحهس تيكمشروجى ائرحيفالرنئ الكين

ماتيريال حافداكوب بو١ ائرحيفالرزلما بيتر سيسالر

(]) Огрывок из одной Татарской лето- 
пиои (Пзв. Лрх. том 21 вып. 4)

(2) Е. Малов, Материалы для Истории 
Каз, Еаархии (Изв. Арх. 06- том 18 ВЫП’ 
1,2иЗ,стр, 10-11,
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 حدزركه الكبن سؤيليلهر. مفمكينلكنى نابارعا
 بولعان يعلعاج حانلنعى قازان تاريحلبزيك فهدهرلى،
 واماعا- ب يانوجنسى تاتار ئيتوجى يعتيبار دهورينه
 بر ئيتهرلك راوات كاماندي بيترعا بولسادا، نلقدان،

 قوزءالمى ماتيرياالر بو١ يوفلنعندان، معييهتنك جه
 بيك نهرسه نابلعان مهنبهعلهرده باسلعان، ر. بيروله يانا
 جعاجاعندا سييق فالهنك بومه٠ بولعانلقدان،بزنك ائز
يوق. ه به شف

 ياعاسنك ئيدل ئيبدهشلرى ائنك وه رانين
 عهيرى بوتن بلهن كيابجيتولهرى ائعمملنا وئرنا

 ماناستيرالرنى ائلياوت، برلهشب، بلهن ن رار اروس،
 بي سهبدبلهر(ه سويلهنكهن يوعاربدا تاالرعاكرثدن.

 رامانؤفالر فالمثماددالر. ئشدهن بو١ ناتارالردا ن نائه
 سهرهعهسكهرىموعا شهههرنرانين سمبد ذارافندان،

 باشلمعى عدسكار كيلكدن ئفجن قفنلديرو سندهن
 رايور- جيبهكهن حؤكومهنكه بارياتينسكى يورى

 سوءل ئيحتياللجمالربلهن وئرندا دورت يولدا نندا،
 عيحنياللجى تورئكيل-كرنلدكنسفيلكهنده، مشرعا
حاقندا: لهر فيرفد

“Собрався воры казаки и татаровя и чу- 

ذاتارر دى.  вата, и черемисы и мордва„ (1)
 فيرقهلهردهئيمشتيراك بو١ سينفالرى يارلى ئيك الرنك

 ياساقلئئؤج عفيهزندكى علوم.جويل٥م ذلعانلقالرى
 ياعندابولعاذاقالرن وئزلردنكعوكومدت جواش باى

"Воровские татари يانوالرنال، بلداربيانعان

и чувашп хотели до смерти убигьа ديلهر

نولب ائقجا بيشدر سيكسهن بارن وئزلرلذك ههم
(2) بلدلرهلهر. قونلعانلقالرن كنه

 بر ئيكنجى جيبررلكهن قوتلددررعا سهبرذى
 شوشى٠ جيكندى؛ تهتمثكه عهسكهرجيكماب، فيرقه

 يازعان تسارعا ريؤانو.ارياذيذكد، ذإلذئ1ويرقهذاشقوم
فاناقعهسكمرنسهكن عه( عمسكهرده »ائنلن رابفرنندا:

1) Перетяткович «Поволжье в 17 ив 
начале 18 века» стр. 208٠

2) Перетяткович стр. 208.
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 برئجنسوعشدا توكل، ئؤشانجلن ههم ناجار نانارالر
 ائالردان كيتددلهر، قايتب وئيلهراذه قاجلمدالردا، وئق

 ئينهركه هرمم ائفجا »نويدددب ائالرأى ثفميديوق،
دى.(3الئس«)

 كيلب ائعلهاا وئرتا ئيدلنك رانين، ئستيذكا
 رمسمى زاماننك وئل١ ئيسه يا عيتابناماالر جيتكهج،

 يانا Прелестные письма ئهيتسك، بلهن تلى
 جدم ائرحييالوكييه فازان برس .شونك باشالدى.

 44 كيتابندا اأذجى جيلد ذجى8 حهبهرلهراذك عييهتى

 ه ميتابنام ابو باسلعان، سهعيفدلهرنده منجن45 ههم
 باس ئيحتياللنى نابلعان: ائراسندا كهعهزلهر شوشى
 ءعهسكهرى ئستيرليس ئيتوجى حزمهت ئمثنده لمنرو

 كسيانشا ائايدا كشكه ديكهن كوف شناباشلدعىوي

 بولدكئينكهن. جيد ئؤيازلهرنده كيرنسكى ههم كادوم
 وئعلى جورا فارا )ائسان( حهسهن بوجيرباشدا١

 ئيسه حدسهن بولعان؛ تاتارندقى ئيسملى ائيبوالتف
 تاتارالردان. فلوجن ئينشتيراك وافيعهسنده رانبن
 جير وئلكهج، كوف ويشنا يوعالعان. بوكش٠ سوكرا
 ائببوالنفنك سوك١ شوندان قالعان. وئعلدنا ائنك

 كوفقا قلرنبويشنا موسادهرو ائتاسلنك وئعلىتساردان
 سؤداب، بيرونى فايتارب كيرن جيزنى بيرلكهن

 عهيبسن ائتاسلنك يانووندا شول٠ بيركدن؛ عدريزا
 ههم ئيؤان كين ال نوشقان. ئيتهركه ئيسبات ئيكهذن

 مؤذى١ حؤكومهت جاقدا تؤرعان بولب١ يادشا بيتر
 قالووى جيرنك وئعلندا ؤيئناكوفذك نيكشدرب،

 حهسهننى وئكعانعا شول١ جعائعان؛ قهرار حافندا
 بو١ قلعان. عيالوه داكومينتالرذن تؤرعان عديبلى
 جهمعييهنئقولندا عدتيقه ائساد فازان ازر يازوالر
 ائي- سهن٥ح ئجنده كومينتالر دا شول١ مؤنه ئيكدن.

 حيتابقلب، لنا موسلهاذالر قازان نلنده تاتار والنفنك
 روسجاءا حاتلنك يازعان لهب ديم فوشنلرعا ينعا ران

كومينتالردانكوري دا بو١ جققان. كيلبنتهرجسس

з) Соловьев, «История России» том 11. 
гл, 5, стр 312.
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 ياساعانجافدا بيتكا« رلبنذى،ءهزأالالب ر) نج، لكه
 باى بر ائذلى عهسهن يانلنا سهبر ئيمش: ئهيتكدن

 فايسى ديملهدئ: وئستلنهباررعا قانان تاذاركيلدنده،
سا ةارا يلن، ابو ناباناق بلهيم: ئيكدنن تانارن جيد

 (Щека пере—ب[ر ئنئ جهراحهت ياكاعندا قاللى،

(рублена .ديكدن
 روسجاسن ئلك عيابزامانك اوئرن بو بن

قالبن: تهرجنهه نازارجاعا سوؤراؤانى كيتدرب،
„От великого войска от Степана Ти

. мофеевича будет Вам ведомо — Казапским 
Посадским Бусурманам и оГ ؛٨؛- ам началь- 
ы, ко٠:сры8 мечеть ду ожат, бусурмап- 

скпм вер,),:ржп.ам, и коюгые надбедными 
сиротами и над вдовами милосердствуют,— 
Иклею Мунледа Мамаю Мунл■', да Ханыш 
АГурзе, да '  ١1урзө и всем обызам и. кву ؛٠
всем .Слободеким, и уездным бусурманам 
от Степана Тимофеевача в атом свете и 
в будущем челобпаие.

■'А после :челсбития, буде про нас 
спррсите, мы здоровы и Вам бы здраство- 
вать. (лово нан;>٦ то: для Еога и Пророка 
и для Государя (1) й для войска - быть 
Вам заодво : а б., 0؛ заодно не будете, -٠ 
и Вам бы не в :!. после, Бог тому сви 
детель пичево Вам худова но будет и мы 
за вас радеем. ДаВ;؛м бы было ведомо: я, 
Асан. Айбулатов сын, ири Степаие Тимо
феевиче, II Вам бы в том поверпть.؟! Асан

-аю и будо мне пове؛؛١1؛Вас в том нагова1
рите, и Вам худово бы не будет. . а всех 
Вас прощаю за нас Богу помолитесь, а от 
нас Вам челобитие. 1 сей грамоте печать 
свою приложил،،.،١ كيتدك. بيرب واب جهباشندا بززك

سى.4رللجهم
 نيموفييويجد«ن ثستييان ودهن، جير »ئلوع

 فازانببسنهنمفسلمانالربنا »بولسن:سركى مهعلوم

 ك4ئهه بارجا ائبنالرعا، باش مهجيت ئههلى ههم
ئينوجن هت٠مهرحهلم فؤلالرعا وه فيد فل م٥ء ئيسالمعا

 بفتنعهيبنى ئيحتياللالردا، بفرعى عفمووهن (1)
 .قفنلدنرابن نقلمندان ئأالر ياناشانى ياءب، بايالرعا

عادى أؤجن تؤركييه ههم روسييه - شيعار هن ديك

٠۶ م. واقيء،. بر

 ش عاني هم مؤلالعا ماماى ههم *ولالعا ئيكشئ
 وهبارجا ائبزالرعا وهبارجا ميرزاعا وهمهسكهو ميرزاءا

 - نيمافييؤيج ئستبيان مفسلمانالرتنا فيهز ههم بيسته
 دفعا( ائحيروت كيلهجهكده)دفنيا بودفنياداههم٠ لمان

 سوراساأن ئهحوال عال بزدمن سهالم،سهالمسوأندا
 ئيدنحز. بولعاى ساع سزده مهم سالمهنبز مد

 وه بانشا ههم بيعهمبهد ذهمرى، شولدر: سوزتمن
 ئيدلكن؛ بولعاى بكه بلن بزنك سن ئفجن عسكهر

 وئبكهلهمكن، سوأربزكه بركهبولهاساءن، ئهكهر
 ناجاراق برنورلئده شاهيددركمسزًا، تهأرن
 مهعلوم يهنه ذراشابن. سزنكئفجن بن وه بواماس
 وئء-لمك، ائيبوالت حهسهن مين، :ئيدى( بولعاى

 حافدا بو٠ بزكه ههم نندا يا تيموفييؤيج تيبان ئس
 بونوعريداسزكهنهسيحهت١ حهسهن، مين، ئفشانكن.

 بارجا- بولماس. ناجار ئيتهم،ئهكهرميكائيناذساعن
 دفعا ئفجن للم بنذ حؤدايعا كم ونلنهم. أزدان
بويازوعامفهرمننباسدم«.٠ ،بزدهنسزكهسهالم. ةلهكز

س حيتابنامه ايبوالنفنك حهسهن بو١ مؤنه
 نانارالرعايانعان رازينذك نابيعى، بوال. نهمام شوندا

 ائالر الكين بتمهكهندر، بلهنكنه »مونك بانوالرن
ياتاالر. ئنلهوجملهرنىكقذمب حهنر

نيجك كيل: سنائل وئفمعاج، حيتابنامهنى ب-و١
 ئيحتياللجمالر ائيبوالنف عوجاسى جير باى، ئيتب
جةلمئ؟ ياعلمنا

مدفاله- ئيندن سيائلكه بو٠ بن برجههتدهن،

 كى، كيرهك ئهيتركه شونى١ ئيتب عيالوه يهنه
 فلماعان ئيعالن حهزركه فيرسفنك نيكاالى يرافيسور

تانار- قارشلملقدا مهسكهوكه بينائهن، داكومينتلنه بر
 رانين ئستبيان بدبولعانعا سينفلهرى بونن الرنك

 بيرسده، همر وئندرركه ناالرعا، ثالباونالرن »روس
 فوشقان نيمهسكه هيرزاالرينا روس١ عهيرى وه تانار

 تابيعى،رانينكبىئيجتيماعىريفاليونسييهنك ئيهش.
 بوئهمرى١ برناننك ائقللى بولعان فارللعاجى برنجى
عهزيز. ع. ناكنيكسددر. بد وافتلى
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1Я كوكدارئت.ن' اا
نكيسهك(. زلرمهيائيماسندا٥)م

ًا.
 يانك، ئيتةكنده ئهلده مدزلومه
 ماكالين، كوكركنده فسقان دوستى
 ياكعرالركبك، يازعي ائفقان كوكرةب
. . زارن. توكهكيسكن وئل ن٠به

 بولماسنبرسنميذمكوكلميارى،
 وجداذى! جوقنسن ئهيدة باريسلنك
 بيتلدكن كشلك الب ناش بارسدا

 ائننارى. قيناسن قوجسن، بيل ئهيله
سينئفشانميسك؟

باردابر... - ئفشانما! -
بهعر. كيسسن بريالعدنن - بوال؟ نى
 يفر، سينده ديب مدزاومهم، بهحتلن ائ،

 بر... ئدلده تانرسك سنوالرى١ جان
 فجقرا؟ ئيسكهن، ائندا وئل١ ئهى،كم

 هرفوعا! شكشووكنى، كيروكمى، قوى،

 ريم؛ »سف جانعا ائنعنا ننجلق٠ - فوى
جيتر... ذلشكن، نهلهت ئهى،

ائزعنا. جو!
جبلهرى... سوزمنك سوتلدى ى ائءر
 تفسلهرى؟ يفزئنك نيكهكيتدن جو،

 بيت ئهلده سؤلك؛٠ نيكه كيتدنى ئيسلرلك
برلرن... مكندهن تلدهن تاشهادى

 تيككنه! نسكال - ئجمه سين سفيلبم.. مين

 ميسكينه، ئهى دييب: باشدوق، ثمللهمه
 كؤلب، فدير ته بفالى وئك دهن كجكفه

نجيسانالردا.7-8باشر(1

. نيككنه؟. جيهركن حهترن باال فن

 كشى؛ بيت كوب نيشلهسؤن، مهحفون وحى له
 ئمشى. شول١ - سزاردا »وئل يازاردا، وئل١

بوالر... جوب
 ائستنداعى ائياق بيت جوب

 للدسى. كف بهالنكك يؤركدن لهنب بهي
 جاعم، يهش مين سيكا بوعاى سؤيلدم

 جاعم، يفلدن وئبناعان كوزنده ئيل
 مكى قاراسدنك كون ههركونمده

 جاءم... قن بر سولو١ - ئيتكدنكول تقار تف
بوعاى. وئندم يؤلن فرلق ههممهسن

ئهييى...
 ائى، نولعان نهق ئيدم جينكهن مين
 كوكى. ياقذك تيرة توسلى، ائى تولعان
 شوالى. يلالر ئفناق بوعاى زانالدم

 - يكت، اوئل بيتسفيلهدم، مين كمللكن،

بدئ■•• ئه
 ويلدانكبك، ئيدى، ماتور »وئل

 شوائ نيك توشرمى، نلدهن قن ههممه
 ئؤزب. بهءرن ئيدى سافالر در نهسه

 برونه، وئليكتجنالبئيلنده٠
 جانائتهىكمكنه؟! ائكا سففالنب

 مسقلالذب بر عرورالذبدا، بد
 مينكنه.. - ميم فارا شديهنيملكدهن،

 ائكا، مين بولمشيم نهرسهمنن نيكه؟.. مبن

 دفذيادا؟! ,كيربى.. ائنمى مينديلهر
 بولمسادا، شهب باقجادا فايدا نهريسه

ائلماعا؟!... سونلساك١ جيتمى، بويالرك
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 قهدهر شول ائفللى - جنالب . ..مانور وئل
 .: حدبهر. ميليون عيلم، مك باشالرندا
وئيناتا، وئجندا بارسن دف:ياذك

 شهههر. ائزعن نانالعان قددهرلك شول١ .
 ،سؤقالنسادا ههمههسى قزندان ئيل
 بانسادا، ئجندهن بهلكى، وافت، فاى
 .. .برهو هيج وئيالماسدد ئيتهركه باد
 باشقادا.. بؤتنلهى مينمكوكلم ثه

. ..نيمشليسن
 ر؛ يله د يالعش، ديلهر، يازمش،
 نيلهر؟ سفك وئتمى باشدان دونياسندا

٥ميند
جولهر. مين م

 لهككهذم، فالدم سيزمى وندا
 قالد سيزمى ى بقكهنهه
. . .شوالى وئل

 :ئيلك وئتكهن ب سؤيله بيت بن
 ئيدك، جققان بن وئرمانعا واقت بر
 شب، جرلىكفرل١ - جراى١ ار باالل فن

 ئيدك. جابقان كؤيب ئنلهب جيلهك جيد
 . . .كونلرن بوجافنك٠ ينى كوكللى ائى

 بلههدى، برهءده , يوردك بويى١ كون
 ن، ايول جيلهكلكنك بدكم كورمدف
تونلهدى. شوشندا قايتمى ههممهبن

ائنب،

 ديسهم، وافتجؤكديم بر بلهمسك؟ سين
 ديسهم، بوكليم جيلهككهيالعمنم جير

 ذىكوريم: درلدمب، سيزدم تاوش بد
 . ..ئهيلهنديسهم كورهم، باسقان مهجيد شول١
 . سلقالءان، ياقندا بزنى ثيكهن وئل١

 فابقاندا قر بارب ائرندان كوزوتب
جققاجوق.

 هامان ائرتدا يفرب يهشرن
 باشقادان. ميندهن سدئينبكيلكهننن

 توفنانب، اوئل كينهت؛ مينقورقدم ئهيين،

مددم،
 سون مؤاليم دهيتدئ ذهرسهدد

بل دييهكه نى درلدهب مين

ممحححمحيححييمحح يول١ بزنك

وئينانب. كونلهر وئنلى قاراعاح بر .
 بلهن، سونلهر ماتور ياقنالشلدى ثول١

 بلهن، كوزلس نار يا لعاب جف ئهيلهذهم
 بوونالرفالتنراب، تؤشدم، ئرب مين

 لهن•٠ب يؤزلر قفياش كوزلدر ئؤرعاج
. ائزعناكوكلمتنجالنعاج،اكا

 ،ائزعنا كوزكوتهرب قارادم مين
 فهدهر ابو ئؤشاندم، شوندا -وداى! يا

. . .يازنعلنا سالونك يفزلنهكون ائى
 يونن، جن١ - جن١ حاند ائنككوردم مين

 يؤلددزن،١ تاك كورهم جنالب مين شوندا
 كين ال سيزدم ئيدك، يافنالشقان كيج
كفذلدنم. شوشندا نؤسلى نوعان تيك
 مهحهبباتدهنكنه، تنكهن !..سونى ول٤

. . .هنكنه شيكررلرد - بال تللدرنلمه

 تشلهرى ائق يهمكنه، نهسى ئديله
ننبهرجهددهنكنه. تنكان ئهيلهذب

 ميكا، سونلر ماتور شوندى١ سيلى وئل١
 يارعنا، ميكامهأكىبوالجاق وئل،١

 والجنعن، جكتنك »نويمبم سويب مين
يانعنا. وئل،١ وئرمانعنا، يالعنى

 ئيدن، قان ففج مينئ وئل١ حهترليم: مين
ئيدى. وئلترزقان ائلعا ئيركهلهذب

.... ئيدى شهب
. . .يوف نى بر حهذرده ائرتق

 . . . جيلى تاك ئيسكهج ائفرن وئياندم، مين
ئيرنهسى... مفكسوكورندى ائزعنا

ههممهسى... باشقاكيلدئ بربرائرتلى
ائرفادا... يفردى سالقن بولب٠ بؤز٠

ئيركهسى. جانمنك تيك يؤباتدى تين

 بلهن؛ تاوالر وهعدهلهر بيرشدك بن
تاكبلن. ههركون شوندا ئفجراشفرعا
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 »بوبن، »بول فزاردم بر فواندم، بر
بلهن. فنالن مين٠ قاينقاندا ئهيلهذب

 ٤بلر تليالر ورزاف بدرول موالى بر
 دزه: نازالر عيشق، ووتدئ كونى جدى

 قالمادق، كورشمى كيجده بركنه
 بله. تاكالر ئيدك تورعان ائيريال

 ,بولب، يار عومركه بن بهيلهنشدك
 »بولب، تاييار وئلميكاعهممينائكار٠

ئيكهو، شهمن بهحت فولدا ياندرب
 وئنتداب،٠ بهيلهب، بره باريورهكنى .

 وئتدك،كؤلكبك، يلالر ائيالروئزلمك،
بلبل-كك؛٠ بار بربرنكوذلهوجى

ردى،
 !٠فت1و تلئ٠د1سدء نين سوك وئنه
. . .نؤمانلىكفنكبك نيك قالعان يذدى

.ТТ
 شو كون ياز، ئؤج - ئيكى كيندى ده وئتدى

 -كيداى؛ جيل ئيسكهن كيسكن ياالندا نهق
 سارب، كؤن بولتلى٠ جيندى كيلددده

 جهى.. شوملى١ بر سااب، حهسروتلهر وئستكه
 قاعا؟ كم ئيشكنئ نهرسه، وئل!٠ ئهى،كم

 باشقاعا. ابوكؤنكه مين جيبهرميم، يوف
 فالدردا..كبك، ميكا ائنسن - بلهن؟ كم

 .لالعا. ائ كيروكسه ننهمكه، جههه كيت
 بلهن، ائقجاك توبدن يؤن كيت جهنجللب
بلهن، دوسنم يافن تيك مين ئفلندرام

بيرن، بو٠ كم لى!٥و ائل ،فيشيؤال ئهى ٦
نوبهن. بفز بسر سالب بونيلكاأنن، ثال

 . . .عسسننه ل،لهت نرجس مك وء مك
ئهزكنه بن شوالى بورجلما، توقتا،

 بله.. قان ففرابن جلس مه ساين كيج
. . رنجلمه. — كهيفككيتهرمه ئهنكنه
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 نوفتادم... سفك فايا حهترليهجى، جو،
 يانم، وئل١ شوندى ئهيين، تابدم.. ثوقتا

 كوكرهتب، كوك جهين جيتلى ئؤجدئدا
 . قوتالدم. فوياشن برلهن ساعش مك

 . . .واقت وئل١ مين عازاب نيقهدهركوردم

 فاجب، ائيالر ياتب هاين مونجاالر
 وافت ههر وئرتاقالشايدى مهجيد تيك

. . .توقتاتب يهشنى كوزده حهسروتهنى
 ئؤرتنعنا، منه كيلدى ساعهت بر .

 . . .عاقلمعنا تفنب١ فالدن يهش، كيبدئ
 ائقرنعنا مين نيشلهكه؟ . . .ئيدن تفن

 . . تنعنا.١ يؤكردم وئرمانعا١ ئهالمكن

 ،جابب مبن ئإتلدم جيلكلسككه شول٠
 فابالنب، يعلدم ياندم، كؤج، بتدى
 ائياق، باشدان قابالنب ائزابن جان
 لالنب،ائ بد لالرم،ائ فارالب بد

. بيلم، كيسلكهجدهن شارنالب، كوزلهرم
 . سيزمهدم.. ئيندى ائرتق يعلدم.. مين الى،

.جيلن تالف سيزنكلج جان ائكشدم، تيك
٠

 ..نا!. سنال بهعرم وندى »ش حاترليم... مين
 قيبالعا؛ سوزلعان كؤجسن فولالرم

 - ئهلى جقهاس - جعاد زاد ديم: - يعالما! —
. باال. فذ جالدن كوكة مين ائلدا

 تابا، شوندا تينكنه - تين تينكنه...
 ائعا... سو١ بر تبرهن وئجقج فوت شوندا
. والجنعن.. بهعرنك تاشليم مين شوندا

 باشقاءا؟!... نشوناردا سوك١ بار نيندىكؤح

. مين! - ءا يلمعا
نفرام. مين باشندا يار

 . فويام، بد قاراسن، بهعدم وئبب بد
. . سيللهنهم؛ ديب ساالم بد بدكونهرم،

عؤدام! ئهى مونارعا، ئيندى كبرك كؤج
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- .وق!
 ائلماعا، تؤيككهج يهش مين ديمن

 دمرياعا، كيسهكن بهعدم تاشالمبم
 - جانجنعن ابو دفنياعا كيترسه كم

 باشقاعا.. ديم، بيرميمن، - ائلسن لعنا شف
 ماكعاين، كهى بهله ائنك ثوبهم مين
 جانقايم... سفلق، سينن تاشليم نيجك ائه!

 نلسهكمكنه؛.. -كورسن تين ئهيده
. سابن. جات ههر تؤرب١ ساف ائتساالردا

 يوزن... تاك يارلعاج ائوللهاكيتدم،
 ى... تهقدي نور - جيتن بيك يهشرانركه

 ميكا جيتمبم، فابقاسندانداكرب

ئيلى... ميهرباذسن قانسن، يابررال
٠1

 ئيلتبللهر؛ بننى مهيدانعا بلهن تاك
 يؤرتدللهر؛ سوروتب ئتدهى سوكددلهر،

 كوكركم، ائيافالو مك — مك تيبدنلمر
 ثوتلدلهر.. باشهدان قولالردا ههممه

وئلعنامى؟!
 ئيكهن »سؤك ائكاكم ائح،

 بوتهن؛! ارميندهن جل سيكونتقاتيك بر
 »تؤدب، نق كشلدهن مك جدادم، مين
 نهن... بو بيت كونهركهن قولن كشن مك

. . بؤالر.. ائن
 يؤكلرئيدى«ائح،كمكنه .

 بريسنكنه، بارى ساعهذلهرنك شول
 يفكلهدم، عهزابن جان ئؤج مينكنه
 مينكنه... ئيكهونك برسن بيرملدم

 بهعرامه يهشردم جفلعاب بلهن فان
 ئهزكنه، كيسهكن؛ مهجيدمئك مين

 سدن، كوكرك ائجمادم ئهنكنهده
 ههمهسسلنه... وئزم بيردم عيساب نيك
قابالدم، كمده6كوك باالمنن مين

 ائجمادم، بلككم - فولم كيسددلهر
 بيرب، باش كوسهككه تفشكهن ائكا ههر

 سافالدم.. تورنده ئيك كوكرًاكهنك
 قويب، جانالد فارشلنا مين سافالدم

 ، تويب،١ قاندان ههممدسى، تاشالعانجى
 يفركهندمده، وئرام ئؤسكه، ائنالنب

 قويب، قان يؤركدهن ساين ائتالعان
 ياوعاندادا، تاالبؤؤستلمركهزاش ئت

 ، ائوعاندادا كيتب، حاللهز تارتلب

 جانكبك، كيسهكن بهعرم سافالدم
. شوندادا.. يؤزندهن تامزمادم قان

 بنب« عل ئبسرله مهداندا يانام مبن
 كيجب، عؤمرن ديب كيندممى، فورفلنب،
 تاشالدن: سون قورفنج قارت، بد كيلدن

 ئبتب؛ ائنت حودايسز تاندك دييب: - ائح! -
 بله، ئيل - كؤأاهن جيدكونهركم

 بل، تهوبهك بهدبهحت، وئت،٠ ئيجماسام
 يد، جيكله كؤناعك ساين سوفقانم

قالركهودهككنه... قارعاالرعاتيك
 كورميسكمن،كوكيارواننى،كورئهذه،

 بارا. كم يانندان مهسجد منب تاو
 ئهنه، كيتدئ نهلهتندهنقاجب ئيل

 باال؟ ئهى كونهردك، بيت جاوابن سبن
 يارسيكا، دبب بولر١ وئل وئيالدكمى

 . مولالسلنا؛ كيلن ديب ابوارمن مين
 ائلدانب، بوعازعا بوش شول١ تل تاسما

قارشلنا... حؤدايذك ئندهى بار ئيندئ

 عازاب، تهنلهن كينهت وئجلى١ واقت شول١
 ساناب، سولمشمنى١ تاوعا ائندم، كوز مين

ائححاراب!
 وئيناتب. نونانالر جنالب،
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 ...ائت بار كوك شول١ جيلمب جيلد.ى منه ناو
 كبك،نواةن عازاب، جاندان بركيله

 كبك، سولسشم ائغد كيلدى سيزم بد
 نليم، ئفجماق كبك فانانالنعان بر

 كبك... وئت بد جانام نداى بف !رنوكام،
 مين، قانعا شارنالب.يعلدم حال، بذدى
. مبن، جانعا وئجهاءانعا، ائجفندم ئى

№ 8-9 حة يول

ائندمكوزم.. ياوددرب نهلهذلهر مك
مبن.. بادجامدا جؤراك قالدق ؤول...١ كيتدى

. .٧م
قاراب، ناوعا وئل١ بتدى...كيتدى باودإ

 ساناب، سوللمشن١ ائحر وئكسن جان قالدى
لقلنى... يا بهعرنى تلدى جان، ياندى

ائت. بار جانمنركوك كبتدىائلدىدا
بورناش. ف.

سكاممه. ٠ ٠ حإ
 ئيسكى سينى ر قننن...-ديدلله —
فانونالر.

شولئيسكدهمى؟١

 سبنى وإفت ههر ساقجلالرى قانونالرنك ئيسكى
بولدلالر.١ تلهكنمه ئيزو

,شولثيسكدهمى؟
 ائنك ئدنى ائلعاندا، ناهارهت نامازعا ئهتى

ئيدى. سوساال١ ائباعلنا
 ديب - سالميسك! فاراب نيك ائعماق، —

بركؤننى. فوندردى ياكاعينا ئهذينك ثهذى
ئيسكدهمى؟ شول

 حهنرليلهر بولرعا »ئهنى« شوندى١ ده سينى —
بيت. ئيلى

 ,يلذن دن6تكت كازاكى زهذكدال مين تكى
 الق قف بيردك. كييروكه ائيانى ينهب زه كقنى جهى

 بويى كون »وئلكوننك ننى كؤ لشقان ائ سفينجلسى
 زهنكر- مؤكلى٠ وئتكهردى. جالب كيتب ائوالققا

 )بيجارا ميسكننك. بتدئ شلشلنب كونلهرى سو١
 »وئل. ئيكهن يورشكدن بلهن وهلى ائول كورشى

ئيكهن(. جالعان ديب باروناسيببولمادى، سؤيكهنلهه
ئيسكدهمى؟ .شول

 بيرهجهكلهر كييهوكه شوالىكؤجلهب سينىده —
بيت. ئيلمى

 جدر كيذك. يورى ذآلرءا ,روزما بركه بن ئلك
 ياراتا بيك جيكلهوكن فوواف جيلهكن، فورا جيلكن،
 قارلعاننكدا - شفمرت١ ؤوسكرن ئهرهمهده ئيدك.

 يؤرى وئيناب بركه بويندا جيمشمه ئيدك. بيره كيركن

٠ ئيدك.
نث ٠,٠ص ..,ع بروافن،

 وكهلهذب ئيرده ئيندن. بولدك٠ زور١ سين ---
ديددلهر. - يؤرمه!

 قالدك. جالب سين وئرمانعاكيتكهندم، مين
ديدك. جيبهرهسن؟« نيك شاهينى »سوك

ديدللهر. - باال! قن سين —
 ئيسكى قاذونالر. ئيسكى ديدنلهر شوالى

. قانونالر.
ئبسكدهمنًا شول٠

 .ديككن سايرى. فوياشفزددرا..ساندوعاجالر
لعان. نا ,تتلقفا

 فالنقارابولتالر...كؤجلىجيل..ديككن.دولى...
 ائجق كيك يارأك تاش تكه تولقنالر٠ تيلكهن

بمريلهلر. كباب كوكركنه

 تارالب ياودى....بولتالر ياكعر قؤيب قويب،
جةلمى..يا،ماتوراق!... بتهئيندئ،..ساالواتكويرى
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 ائرذى ناون قاف ئديترسك قوتدرنا... بوران

بولمى...١ ائجب كون ..جافرعان. قوناقةا جذلهرن

 ونراسك٤١ سينهاماندابولمهكده ئىس(لمم!

 بفنن بهعيللهش! بلسن بولمهك كيتيك. ئهيده نهلن؛

توكر! قاذونالرعا

كيتدك. ئهيله كيتدك،كيتدك،

ئؤجيق، كوكده

قوجيق، بللتالد

ئفجيق، بركه قوجاقالشيقدا، بلن بفلتالر١

وئنيق. قفشالرنى ائق

 »تفجوجلالرنى يهش قونلعان قابلعندان نونالر ة

قونالرالرؤاالر...
يؤنيك، ديكزده

يق، قوو تولقنالر
 - جوميق ديككنكه

ائندا. ماتور بيك
ناشال! بولمهأنن، ناشال سكلم!

 جبتا. جوفتا، موفتا.كوفتا، ائديكالون. يودرا.

...ئيدريؤرذن تهشهككور ميرسى باردون.
ئه؛ ئيننق، مدهنيلهشدف سين سكلم!

 سينى يحاردون، يؤريسك. تيياترالرعا سين

مهدهنىكاؤاليرالر. ائلببفريل. تييانرالرا

 وهعايسهت نهزاكهنلن بيعايهت سين سكلم!

 ماد-مو-ائ-نيل لى “тонкий вкус„ جهده دهره
ئه؟ ئينلى،

باررعادافورفام: ئهبدو،مينعزدسينكياننكا

بيدى- وئين١

مين... ذفنجنعام ئيسندهن ائديكالون

- ئيدى ساال سو١ ائياعلنا ئهتينك ئهنى
 بهيليلهر. باوكنن بانينكه فوبشنيكتلهرسينك .

 - ئيدن ساال ياكاعمنا ئهنينك ئتى

وئبهلهر. قواكنى سينك يكتلرر قوبشى

. - - ئيدى قفل ئدنى

قورجاق. سين .
 ثوينى١ قورجاف سينوئزكدهكجكنهجاعكدا

ئيدى. بار قورجاعك نيجه ئهلله ببت. ئيدك

 .بلهنوئينيالر سينك ئيتب، حهنرسينىقورجاق
ئهنكنهائيرما:

 ئيدك. ياراتا جنالبدا قورجافالرأنى سين

ار. باراتميل جنالب سين

- ر لهله كو ةن سينلم
ئيسكىفانونالر... بويالعان تفسكه ياكا

 فجقدرام: يرافدان ثالهيم، بارا يانمكا سكلم!

 حاقلنا، بهبكهلهرئ قان وئستركهن ئيركهلهب بن
 منفؤراشاذورئحاقئذا،وئ ئيركهلهب بزنى

 وئرمانالر بهملى ائشانقان جيلهكلهر نهملى بكه

حاقينا،

 ياساعان ئؤيا١ قييرعنال سى توبه وئى برزك
 حاقلنا، قارلعاجالر

سابلة قايعلسن بلهنوئتكهن لولكى
- حؤرمهنننه واقتئ

 تاوشقا: مبنم سال قوالق -

 قورجاقلققا، قزقها

!...قانونالرعا توكر.

. ماقسود
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 يونئنى ثاج - ثال بهردمسن

 يب. جه نور١ شيكللى، ائى
 وئنكنى، كورده دهن كؤنكى

 جلمايب. مانورالب، كول
 ينأنى ائق شبكللى، ائى

 ؟ ب يدردهله يوريسك نيك
 كوذئ شايتانالر فائ

. قابالعانالرائلداالب؟

 يهم قوياش، جانلئ سين يفرمه،
 : قابالذب بولفتقا سن

 ئيلدهن، قاجما بولندان. جق
نورنىشادالنب.٠ سيب١

 ئيللهر تؤردى١ يلالر نيجه
 كورميجه؛ كونلهركنى

 كؤللر، كيبدن ر، له جيل ئيسدئ
.. .بلميجه سرلركنى

 بار، مهيالنلنا ئيرك جق
 عاجق. مديالن كور-سيكا

 تؤدرعان ر يهمله دوفياعا
 .جق بهيرهمكه ئللوع ئيك
 ئيندى سايرا ئيندى ئهيده
ساندوعاج. زلى، سف سراى
 جيرنى - كوكنى ئيلنى، يدمله

قارلبعاج. وز لى سفرمه
ي. سهماو

جيلكهذلهر.يره
 بدئ جيرأ،ر« )>قزل

 قورب، جيلمكهن كينلرلهردهن ائق
يلزهركه. سووندا جايق جةدم

جداد. جيللهدك، اقجيلكهنم

 ،شم يولدا يوق .
 ب-اشم لعن يا

جعار. جيرلهركه نيندى

.VI
 نك«84» ائلبكيتكهحده، كازإرمادانثيوسغآلوذ

 بوينجا ئهمر بر نينليدر توذب،١ بادؤالندا ائستقى
 قزاالرنك تيك، ئيدى. كيجكدركدذلهر ائتلوالرن

 كيةدركه ائلب قايادر ائرقاسنداعنا، يافنالشوالرى
 ائالرنىكفجلى بوكونتونوئرتاسندا٠ بولددالر.

 قايدا جعاردلالر. بادؤالدان جولعاب، بلهن ائحرانا
بلهن زهرسه »نؤرمشنك اشفملى بو١ باراسمالرى،

. سانالردا. وئتكن باشح هب(

. بركيسلك(. حيكايه...ن

 باروجى ائرندان ئيك ذاكان.تفتب قوللنا - بتهجهكى
ئيدى. توكل بيلكللى ده بركهك ائفيسردهنباشقا

 ياقترتو يولنن١ برسى سالداتالرذك ائلداعى
 ائنراققنا جيل قابزدى. »وئت فانارانا ائاعان ئفجن

 ئج هاماندا تامجمالدى ياكعر ,تلذبكيلسد«،
 فيلتهسى شهمنك توقتاميالر. سيبكهلهودهن بفشمرب

 جترداب بلهن سو١ جهجركهن نيشكندهن فانار

 فويا جعارب تاوشالر شيكلى نيندى ئهلله تيره - ائرا
. . ئيلى.

 وئ- عهزابلن تفيرلى مك يانعان ئجنده يوسف،
 بسلن تلهكى ئؤنلتو بولسادا كنه ئهزرهك يالرنى

ائفبسهر: ناوشلى قالون فوشقاج، سوز ئيبدمشلنه

ائفردى. ديب - شايتانالر! سؤيلهشمهكن، -
ئجندهياكعراعان ئهلل;بفىنلتكئسزفاراكعللق
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 بوزللب١ قادا باش ائندان توياستاوش،.يوسفنك بو١
 ئجنده بوينجا ائيالر ائتناالر، قزددرب، قاذن بتكهن

 انك٤ تؤرتدن. وئت ائجوودنا كيلكسن جبينلب٠
. كينهتائفيسهركه:

 قجقرالئكبلمفئ. درب - !دوراك سيهن ائقرما، -
 فجقرو_ لكبجكؤ ووزن؛وزئ .-كول دا شوالى كدن ال

 جيتندكى وئرمان ائرانى شول١ قالدى. تييب٠ دان
 ائنكوئيالرن بويزد وئتكهن تاوشالذب يولدان تيهر

 جه دمره بر ائجوون يهشدرن ئجندكى تارتب، وئزلنه
باسلى.

 دؤ- وئلب شدوسدن سعهرإثهكائؤورقنج
 دكعلداب رهوشده ائور كوبك، مهحلوق كركهن

 عدلق فارا قوين وئنالرن كونالرنك وا سوزلعان

 يوسف،١ كورلنهلهر. بولب٠ زوعبف بيك ئجنده
 شهولهلهر ئؤركنكهن ياكى »وئت، جنالبدا ائالردنك
 بالن فقاجارعا كينهتكنه وئيالب، عاقندا »بولووى

 فانارلى ائلداعى وئيى:١ ائنك باشالدى. قورا
 ان4سالنىاسبىب،بوذالشدارءادا،ائءاجالرئ

 ياتارعا، كرب سازلققا قامشلى ياقذداءى بورلعاالب،
 ئيدى. سزارعا بويالتا جايق تؤنفنكنه ئيكنجى ههم

 وئتالرلنا يويزدذك١ تاعىدا كوزلهرى يوسفنك
تؤشلمى.
 بارا...نلهسهكم برسندهكمدر ؤاكونالرنك-

 وئزننك وئل١ بد. - ب-ارى ئؤجن مينم ..بواسن
 فايتا يانلنا عانننى بلهن يوروك اتنج ئشلهب، ئمشلرن

عيندن. كوبدهنورشمهكهذلهردر ائالر .تورعاندر.

 يووب،١ توزانالرنى قونعان وئستدنه ائذك حاترنى
 كوزاهرذهن سييار. جهجلهرن بلهن يؤمشاقبارماقالرى

 فريسن - ائؤجسن سيبب، وئتالرن تنرمش١ شاد
جلمايردا: ئهكرنكنه كورسهذب، ئنلهرن مادورلق

 فددمر »شول سبنى مين سؤيؤكلم.. فايتدأمى، -
 ائرعانسك. سين شفندىزارعبكؤندم.. سارعايب،

 حور- كوب كورهشب، وئجن عهزابالرى رنك كشتله
 ئيندى ئهلى .ثيشتكهنسكك.در. مسةلمالوالر لقالر،

 تودسندادا نهرسه بب حهلجى.. تويعانجا سين
 يهمللرهك تاءكدا تورمنشكنن سينك مين ..قايعرما

 دييهر.. - بيزهرمن.. بلهن نورشادلقالر١ ئيتب،
ئهيلهندلرزمن. باقجاسلنا تفرمدشكنىكؤل مينسيأك

 جنالبدا فؤالعلنا سونلهر»يوسفذك سوكعى
 يريهيسشين ئهلله وئل،١ كوبك.نويلدى. ئيشتاكهن

 ائرنقا ديب ئيكهن زارالذامى ائورتووندان ائياعى
 فر- يهمسن بارا، نيككنه يريميشين كين ال فارادن.

ىينهلهر. وام ده ساقالوالرندا تنلقنئ١ قورقنج الردا
 جيكى بارب، ناجارالنا ناجارالنعاندان يول٠

 فاراكعللققا نوبسن ئهورلدن بانقافلققا كورلمهدن

 كو- سرلى نيندى ئهلله سوالرنى يجراق كوملكدن
 فهبر- يافتدسى، فانار كورستكهن شانب أف للهركه

 ابولب قزعانج بيكريكده كوبك، ئ٠كئر.ذمفارش٠وتكبى
ئيلى. كورنه

باراالر. يفقالب يارتمالش دييهرلك بارسدا

 وئتهكه وئنهدهن ننلقنى٠ بوفاراكعى٠ كينهت،
.اجقانلعن نابا يوسفنكقايدا١ياكراتبملتقائتلدى.

 — Эх, вы-бабы’ ائفيسهر: قالعان كورميجه

 بلهن بوتنكوجى ائلدلدا، سووب سالداذالرنى ديمب

:تونندى١ ائفررعا
.!... -تو..ق--تا-ائ-ائ..

-VII
 يؤرتندا، ئهبددرى تيمرجى قريينداعى ائول

 شدولسى وئت١ يانعان قاراميجا، بولوعادا تفن يارنى
 سارى بورننك ائج سونللب،١ قرعا وئنهلى زه٥تهر

 ئيدى. بؤراوليالر قاراكعللقنى ئلشاب، كونلهرينه

 ئهبدارى بولسادا، تالعان يؤقلعا تيرون ائول بوتن
 وئرتاسندا بوكننون يؤفالمى،كهنلدركوته. هاماندا

 كبلب بولسا، كمده يارنيزانالردان، ؤورمانداعى
كو الكين، تييش. كيتهركه ائلب ئهبددريدهنقؤرال

 تلى شاعهت سوققان جانلداب بلهن تاوت كهركهن
 كورنمى كمدة بولسادا، وئزعان ئؤسنندهن ئبكنلك
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 باشالدى. بؤشرا ئجنده ائنك »تنلق نيرةيافداعى ئهلى.
 ئهلله بمشقراالر، ائتالرمىشوالى بار. ناوش نينديدر

 بدركهلى فاناتالرن لهكمى كوبه فونعان يياالسلنا زه ره نه
ائلمادى. بله ائجق -

 فورفنج تاوشلى، »نور، نيندى لله ئه ئجنده ئفى
 سؤر عفكم ننلق ذؤرعان بوال ائلدنداعنا وافيعهلهر

. ئيلى.
 ارن ولقشةددا تارافانالرنك باشنداءن بيج

 ئهبددرينككوزفابافالرئداائورايا نكلى، نكلى-١

باشالدفالر.
 ائرعان يفقالمى بوينجا كوبننلر وئل١

 لينيننك قالدلرب، حالده يومق يارةى كوزلهرن
 باشنداعى ترشدن.٠ كيترركه ائلدلنا كون يؤنن

 نيندى ئهلله جووالمشب، بلن برسى بر »وئيالر
. وئردللهر.. جلتهرن حييالالر
 هك ديس بادشا، وئل١ ئيكهن لينين.كم مؤنه -

 بهندهدر ئينكن نزوركمشى.٠ الكين توكل، يادشا -
ئيندى.

 ائق »زور ائلدندا كوز ئهبدنرينك لينين
 مؤنهائنك بولبكورلنه.١ قارت ائقللى بيك ساقاللى،

جلماياالر. كونلرئ
 سوعشرعا بلهن بايالر !ئهبددرى رحههت، -

 ئؤجن، ياساعاذك سفنكللهر - فلجالر ديب
ئيمش. دى - حمهت!٥ر

..جيرزدى تهروزهذى كمدركيلب كينهت
 ديب، بولسا حال موندى٠ - ائندى ئهبدذرى

 توشردىده، ئيسكه ملتعن يهشركهن ارنلنا جيكمهن
■ باردى. يانننا ئييشك

-كم.وئل؟
ئهلى! ائج ...مين -

ادئ.٠تاوشىتاذئ بو٠ ئهبددرى
 - وئرماندا !..ذوعان ئهبددرى ئهلى، .ائج -

كيتردم، عهبهر علالردان
كمنكدر جيبدردى؛ ائجب ئيشكنى كنه ديكهج

٠١؛ I -:-;:9-8- يول

جيكندن. بارنقا فورفننب، وئرهنكوركهنكوبك،

 . . . سين نيجك . . بو؟ .سينمى، . . يوسف١ -
 فاتب ائلميجا، عهيته سون ائرذق . . كشى وئلكهن

 فولالرن،سوزدى. يوسففا١ ئيركسن قالدىدا،ئيركلى-
 بوال. بارسندا دفنيادا . . ! دوسقاى قاوشاما، - .

 يورى وئرماذالردا قاجب، ائلدندان ائتلو مين
 . . . ئؤجرادم جكتلسرننه ائول وئزدبززك تؤدعاج

 جيبهرمسهلرده، جيبهردللر. سيكا مينن ائالر مونه

 تيزدهن ئبدم.. ئيسبلهكهن كوركه هاجهرنن كيلب

 سين،نيجك جيتشمى. قفرالعنا تيك قوشالبن. قزلالرعا
 ميكا تيمرلركنى بوتن يارافلى سوعشرعا بولسادا،

 كينهم. وئرمانعا سالب، ائرباعا ندهن ساعه برهر بيد.
 بارب ياندنا حاتن مين، ئه جييشترا.ذور! ياريمى؟
. ئيكن ترلمهدلمن ئهلى. كيليم
 يورمه. ائندابارب سين توعان! يوسف ئيح -
ائلماسسك. تابا بركمنئده - بارى

. . ؟ ئهلله كيتدللهرمى بولسا قايدا . . ! نهرسه -
 ائنى بيت. بلهسك مواالذد١ ساديق ئهللكى -

 شول١ مونه ديلهر. ائا كالجاكدانالونيادا حانر
 - ائرقا قوترتوالرئ ئستارشيناذك بلهن مولال١ ساديق
 توارالرن - مالالرن كيتوجدلهرذك ياعلنا قزبالر سندا،
 فايدا وئزاتدتالر. قايادر جهماعهتلهرن وئى ائلب،

 وئزاتقانالرنكمدهبلمى.سينكحانلنكلهنحهمدييه
٠ . . . ائبستاينلدا

 قان باشلنا ائنك تدكالمادى. ائرذق يوسف ٠
 بد وئل فاراكعلالندنالر. يوكمرب،كونائلالرى

: كالميجا ائ نهرسهده
 ائلدندا تاك مين . . . بولسا مومكين ثهكهرده -

 كيلرمن.قورالالرنىوئنكتابشراائلماسسكمىيكهن-
 بد ئهبددرى وئتردل.١ وئرندفقا ديببيجباننداعى

ائلدى. ملتعن بلهن جيكمهنى نوردىدا، وئيالب ائن
 كورمه. ئؤيككهبارا الكين ائاليسا. ئهيده، -

 بولساق ئيسهن ئيحتيمال..ئيرتهكه، سينولرنى
. . . كوردشربن



41 بزأ - ....... № 8-9

 ار- ئ ئندرالر تيك »ننلف؛ جققاندا، تشقا ائالر
 فويا كيهرب نهرسدنلدر تيره - ائرا ائتفذا تنداع

بيدئ.
• П

يندى. يوفلى كوبدهن حالقى ائول
 ئؤيلنه(ردن. وئنلنك مهرتهبه بر تاعى .يوسف

 ئهالهفايجان ئجندهسايراعانجيكرتكه ننلق١ كعىفارا
 نؤننك ذوشردى. ئيسدنه واقنالرنى بتكدن وذتللب
 كؤبلهرن وئلم كوزلرى قارا نكهلكهت تهرهزكه
 - ئهته بروئجندا اولفك تيلددالر. كؤبك جرالعان

 يوفى ئت ناوشلى قارلققان قايادر جلهرقجقلرب،
 »تفلق تاعى ياقدا - تيره قويعاج، وئرب ائراالش

 - تهره وانق نزوراينب، كونلرن يوسف١ باشالندئ.
 بيرلدن. قايعلعا قارادندا، فورامالرعا تن٠ زهدهن
 ائناب نورملمشر، رذك هاجه ائلمذدا كون ائنك

 كمثملهرنك، مكلهب كوبك، هاجهر شول١ كوروونى؛
 ئدكرنكنه يهشى، - يدشى ثجنده تفرمش٠ ثاور

 ئهلله تاعن سوعمشالر، عنيراقدا بنولهرى؛ سارعايب
 »شول وئنددلر. للب تن ائرذلى بر — بر ر نهرسهله

 بلنكون واورلنعن قورفمندجئ، بؤتن كورنشلهرنئ
 وئح يوركنده ائنك ثويالر قأيعملى باسترعان ائلدلنا

 تفماننك وئل،باشنداءد١ وئيانددالر. ائلونويءعلسن
 وئج ئيتب نيجك ههم كمدهن ائرفاسندا، جووالووى

 يفركن ،لماسادا ائ بيلكللى كيركلركن ائليعا
 مسقلالنو تيشبياندرعانكيمستلو، وئنهكه وئنهدهن
 كمنىدهبولسا ئيجن، بترو حيسالرنى ائود شيكللى،

 جهزاالرعا سوروتده فرعانجسن هم فاتى جهزاالرعا،
 ذفينهاكهن بنده نو بوعاز ول،٥» ..الدن باش ,وئبلى
 يانب، ئيدهنكه ءالميجا، جدى ئهرنشلهركه ائجى

 كين، تقدئ...ا باشن اراسلنا ساالمالر توزلعان
 ئلكككه تلين، تابلمادن. يهشدلهرن كوزجالرعا

 ثاجو يؤركن فسب، قاندراق ئجن بوعاز قاراعاندادا،

..توتردى١ بلهن وئج قاذش
يوسفذك٠ بلهن جبل كركهن زهدهن تهره وانق

1 . :• يون١ با

 وئيالردا ٠فئ روا ١ى1رارجلعأذف درراز ماندان نف باشى
 وئل.ناكعافهدهرائولدافالرءاياراماءهانالعن١رهتلهنددلهر

 ،يهشننيزلكىا فابشاندند كسهسن تفشدرب، يسنه5
 ئمثقالنا-ئمثقالنا ائرنننا جيتهناهر جعب، ؤؤيلهن بلهن

كيتدى. ءوجلمنا ائولنكائرعى

 ثوهاءان ؤسندنه قهبرلك نالب ينفوعا نملى
 سافالرء »تنلقذى بو ئتلهرده( تن؛٠ عادهذاًلكنلةن ثاول

. -رزببرئتكوبلكيورميلريدك

 بونن ، ائرتندان يفرتننك١ ئسنارشينا كينهت،
 يالقنكو- كوبك ائلتنباعانا ياقترتب، ئفسن ائول

 جققان نكنه كولههكله تفنكى تؤبلنه فايقا تهرلدل.

برحاتن:
 . . . يانابن! . . . وئترددلهر ئبرمنى ! وول قارا —

 حالق ئؤبلهردهنده كورشي توننعاج، تاقررءا ديع
 كيلش ائبتراعان برهولهر قايسى باشالدى. جييدال
 فويلعان ائرباالرعا ئيسكى جابب، سارايعا ارنى يان

 باشالدالد ى ئفستر باسقجالرنى ميجكهلهرذن،
 وئرنلنا،١ سوندرو ينرتن١ ئستارشينا لالرى فايس

 ثييلهرلنك ءفجن، ةالر ساةالب وئتدان دوزلهرن
 سوسيبهلهر جيلهلهب „ جيلهكلهب ذوبالهرلنه ساالم

ريلى.

 كيتركهذلمه ذساسوس يانلنا ار فيمال يانعان ب قن
 تاش كونهرلب وئت١ ئفجنلداندا ئيكنجى ائولنك
 جترداب وئيك مواالنك ساديق قارشنداعن مهجت

تؤتنلى.١ يانارءا

 - ط1ح جالشوارى، ةنذك - حاذن جاعا، И باال
 - كؤرادهون »وئت قوشلعان بلدن تاوشن يوانالر

 ئستارشينانك ثوترلكهن دن. كل تفسكه هنلى دههمث
 ائرتقى يفرننك٠ وئك، بلدن جعارو كهودهسن

يافداعنبورهنهلهرده،جانقلالرجهجرونب،ئيشلددلهر.

بر سوزلملسوجدلهر وئت١ ائشهءب , ائشهعب
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 يرافدان: فاياندر، ائرانى شول قالديالر. تنعا٠ ائنزها

. ..ن ثفج هر هاج ئفجن! هاجهر سنكه بو -

- حا-حا - ححا - حا
 فههقدعهفانشيادإء-انئجئتاوشئؤغذث ديب«

 ةاىبرهولهد فالدردن. ثابنراشدا نهمام سيسكهندلدب.

 عىدانا ناوشنك فابسمالرى وئفرعا، »هستهعفبرواال«

 الكينناوشائرذق كرشددلهر. كوذسكه نهكرارالذوون

هدى. كيلم
 ذللهرجعارب، نورفنل جبردهن نيجه ئهال

 كوبلروك ذاعىدا وئيلرمهسئ وئت يانعان شاوالب

 بييركه كولب كوكدمن فاراكعى سيبب، جانقدالر

ننةنل.١
.17

باندى.. فوياش
 بولتالرئهللهنيندن ياعندانونهرلكهن نون

 - باشال بؤزه نابا وئرناسلنا كربكوك رهوفلركه

 باراالر.. ثونكهره شوولشب١ ئهكرنكنه ائالر دلالر.

 ،بفلن »زور ئيشاعان نربهكه ئؤركهجلى بر مؤذه

 سو١ نؤرعان سيلهنه ئهكييهذلهرده يوزة، - يؤزه
 بنمشاق ائنك ثهنه كورلنه. بولب باشى، فزلنك

 فايادر فزئدا سو١ ئريلهر. تهكرنكنه نؤلمالرى

بوعاال.
 »ثولم كورنكدن نؤسده كوكلجم يرافالردان

 ناوذكئيسملنه بو٠ جومدى. ئجلنه كعللق فارا ناوى«

سويليلهر: بهبلهبليكبنداالر

 ديككن بووئرنالردا٠ زامانالردا وبؤرزنعى

 بييك ثورناسنداعى ديككزنك شول قيمش. بولعان

يهشهكهن. فن يهشكنه بلهن يارلنؤاناودابرائنا

 فرنالب٠ وئبقمالربلهن ذوبسن ياءن - نيره اناونك٤
 كيلمهكهن، كمده بوينجا زامانالر بونيرهلركهكوب

 ذولقنالر داوللى كوجلى بيك بركؤن كؤنلهرد.

 بلهن ائنا كورنهلهد. بلكهكثكارارالر٠ باق باراسندا

 نلهسهلرد.، سافالرعا بازودان يواجمالرنىوئبقنعا قن

برذهرئدهئشلمىواللبالر.

 بهيلهبياردان ائعاج فزنك نيك ار. بانال كارابالر

 بر يقلجوالردان ائسللبفنا، باولنا بالق ناشالعان
 مانوريكتساو-سهال.هتوئبفنداننوذهال.شوالىئيتب

 جبلك بركه بوالالر. دوسن فزعؤمرلك بلهن بكن

باشليالر. وئزدنرا عفمر »ذؤنب بالف جبيب،١
 نءنا لعن يا تؤنارعا بالق يكت بركوننى كين ال

 بوينجا نيجهكونلهر-تاذناالر قايتهى. ويكه كينهده،

 محسريتكه يرركندهكن ائلماعاج، نابا ئنلبده،
ناهالنا.. وئبقنعا فن لماءاننوزهرلكىفا

 فوولشب برمئ برسن عهسرلهر، - يلالر
 د,رلئائذاو نكه ديككزدهكيبه. جوماالر. مهأكنلكه

باشلى.« سريلهنه ئهكييهنلهرد. ثلودررلب، ناوعا بييك

 بلمهن، جبل يافنلسى وئننك١ يانعان يافدا ائرعى

 »بولب يول٠ فزل سووندا٠ جايق ذفرعان فنرشلالنب

 يولنىكبسب بو٠ كيمه جيلكهنلك برنلعان سونزلدى.

 كوبك فاناتى ئؤروكنك يفكهن ثاداشب جقدلدا،

يوعالدى. فايادر اراسنناكرب فامشالر

تذلف.١
 فاراكعللق وئسنلنه سوالر فامشلى فرالر،

 :شب ذيرهنهينه ناءىدا تنلقاى٠ بو١ نون، جهيكن

جانسنوزلرنجيرثؤستلنهتك،دى. كوكدكى

. هنمجي. قهوي .
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٠٠٠ وئلمائلدندا. ٠و^و٠و
 يؤلندان، بو كررهشذك ئبنى بورت
 سورلدم... - ائلمادم جبنه تلهكلمه

 ثوعندان دفشمان ياون بد ثانلعان
بعلدم... جيركه نوبهن .ياراالندم

 توربنه.. يلركمنك نوق فادالدى
 قان. ائءا جهرانحهذدن فزلالنب

 بويالبوئلتازا،ائفكولمهكسهه،
ذفسنالسو-ياكادان. كولمهك ياسى

 بار: نلهك بر )كفينميم( نيك وئلهرمن..
يالمى..نكالءن،ينكىنوعاذالر!...

 بار، يؤرهك ئينكى بوكؤلمهكقابالعان
فانالر. بو٠ ائقدىكولمهككه ائكاردان

 وئلكهج، مين ميند.ن، ائنى سن ائلرسن

- كورنسن- نالعا بييك بد ئلهرسن
 هبش، - فان لعنهنلى »بو ئيلك كورنسن
كوينسن.. ئفيالب، دفشمانالرم سدن،

جهليل. م.

شاقالالرئفياسندا.
ثيدن. كون يةكشهنبه

 زورجيركهوى١ ءسنانينساسنك وحبرسونسكى«
 شاكراب، بلن ناوشالر تفرلى ويرنهناكدانائلمب،

 عببادهنكهجاقدرادر دتاذشازكرر|ؤ|لموذىحالن
ئيدى.

 باروجى جيركهوكه واءملب نونلرب وئرامنى
 بهيرهمكييملهرن حالفثاراسنداوئزلنكئيكمانور

 قربلى ياكا،كيك كيبنكهنكازاجكاالر؛وئر

 كالئبلنككالبنياالرنز1س كاكاردالى
 فهدمر كورك نافقان فلنجن همكهكدن كبكهن

 ئلستلنهكيكرن باشقا، قازافالردان فارت سافاللى
 فالن نافقان ائرفلى نبليت فيهمهنلىكاسنيومالرن،

 لستانينساحالقندان - بلهن جلمبرالر ائلتنسهءت
 ٠ ر ٠مل ه ائد ن ي ج فالنورسافاكباشقا نؤرعان ثابلمريلب

. ثيدى. كورنكهليلهر د.

 بورنوازييه شاههردهنفاجةان ثبنقيالبى بيالر،
. ئيدئ.

 بارنيزا- وستانيتساسىائقفازاق »عيرسونسكى«
 فازاقفلنجك نالرئنكباشئشنابالرىبولعانلقدان،ائندا

 كيمبيه برالبتارياتحا شههدردككى عيمايهسلذهسعراب،

 ساويمت فابريك باوجى بتكهذنكلنب نلنك
 فابريكازت- سبياذاليزبوئاتيلكدن٠;ار تارافندان

 رلر٥-سهودةك ثدالنعان كيبنتى بلهن زاؤودجمالر
 ت-ارافندان ريؤاليوذسييه شوندى١ بوالرعاباشقا٠و

ئبدن. نوراالد توركملر نفرلى ج،برلنكهن

 فهنرندلهرند. بارنبزان يهشروكلرى بوالرنك
 بركه بلهن حيسابالذب،سيروك،سيرهككنهقازاقالر

 بارءاالساالردا، سوءمثملرعا قارشى بالشاويكالرءا
 جهبهولهته توكل، سهفهرلكه اور شيكللى سوعش

 قسنلب، سوالمش٠ جققانداءنادا ثارفملى فورام
 فارنلراق فورساقلمى ائديمبكاءاموبتهالبوالنفرعان

 بالشاؤيكالركيتكرننىكرنب،وافتنى بورنويالرئ،
يدى.٤ تورانالر وئتكهر: مشسن

 ثوجن، بتلرو نينلرك دفشمانىن دينسن«
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 كيروكبولعانلقدان، يذو ئالرنتجذو٠ذوينتلقدبنئ فر
 بلن، نييهنى ابولو وئرنهك ديندارلقدا ائالر،

 تؤرعان وئنكهره ريسنارانالردل جاعندا شهههرده
 وئتكه تورتننب يورب، جيركروكه ندامو وافتالرن

ئيدى. لر ره
 ثيسه عا (заутреня) عببادهت بوكفذكى٠

 نور٠ بر تاءىدا ائءلملوورنك كوب هرفهد حالقنك.بو
 ئسنانينسادا ئيندى كون ئيكنجى بارييدئ: سهبهب

 ففالفقابالشؤيكالريكبيكنقجيكلولرن، قوالفدان
 ئسالواك - جيع باروجن فايتب ؤالديؤاسنوككا
 نيجه بر باشكونهرب، قارشى ائالرعا كوربلسلنك،

 ى يور عهبهرلهر الوالرىحافندائشانجلى٤ شهعهرنى
ئبدئ.

 نالقدا فف لما حاقن لرى »بتو« بالشهويكالرأك بو
 ديكهنده، ان٤ ئيك فوالفقاتارالعانعهبهرلهرنك،

 بارووى، هامانكؤجهيه ائنك بولسادا، سىىوننجى
 حالقذن جعارلهاوى يالعانعا وئك يكنجنكفننى
ئيدئ. جيبهركهن ئنميدلهندنرب

 عهسكه بالشهويك نووعان بويندا يول١ تيمر
 جانلملق ,برب .تكمصوسلى٠۶ رلنكده،

كيلوجى- باالردان 'وى كورسنهباشالوى،
 ريتولرى تدسديق حربدرنى ئهلركننارالعان لرنك

 بوحدبرنكثاسلن١ ئشتاب نهنيجهسندهئستانيتساداعى
 فرونتى بوين ؤيدل وافتندا وئيله وئجنكيجه بلو

 ائالرعا،حهبهرشادلقلى ائتلئجيبا<رب، ئيكئ ئشتابالا
 برمينوت لماشدلرب ائتالدنائ ئستانيتساالردا بوانسا،

ئيدى. قوشلعان قايتوا كيرى نورميجا،
 فاجا- وئيلرنده ق فازا جينافلىعنا »بوين، ج كب

 نويعؤالرن شاداقلى سيهاعان ئجلهرينه قالد.جبيللب،
 بلن تال بوكن ثونكهرددلر. بلكرنب برسلنه - بر

 جيركهوكويه باشالعان شاكعردى ئيرتهرهك عادهندهن
 تفسلى بلكركرن كيتدروذى حربهرنى كفنلكهن

 كوتوجدلهرنك وئيداب، بلهن ناوشالر شادلقلى نفرلى
- ئيدى. كركلحروعهنلهنددره

 جيركدوذين رلق مكلهبكشىسيددر ئيكى ئجلنه

 باسقج حالفى سبماعان قالدى. نولب٠ ائراداشعرم
 ئيدى. نوراار جييلملب ائلدنلما ئيشك ةفبلهرنده،
 ائ- ئيشك اؤلينييانك وجم ثستانيجنى قارشى جبركهوكه

 ائت ئييهرلى ئيكى باتقان كوبككه بهيلهكهن لدتنا
ئيدى. ار تفرال بلكرنب كيلكهنن عهبرنك

 ئستانيجنى جييلعان يانندا، ائلدا،ميحراب
 ئدفيتسهرل نيجه بر كن، دييا بالن بوب٠ ائتامان،

 سريلهشكهج، توربسندا ذهرسه ئهلله قنوعنا ائرا وئن
 يوعارى كونلهرنده باسب ائلدلنا ميحراب، بوب

بلن: ذاوش زل له به كوتهرب،
ديدن، - جهماءدت براواسالونى -
 جيركهو نورعان ئثلداب ئجنده سيكوند بر

وئرناشدى. ننلعى١ بر قه ئجلنه
 ئديتلكهن ائلميجا سولمشالرندا حالق مكلرجه

ا باشالدلالد. كوته سوزذى
 ذرش سافالرعا قانلللق سالقن قهدهد نى بوب،١

 سونلرن سوالب يش٠ يش١ ائلميجا، بولدنرا سادا،
. بول، بوله،

 روسييه، ائيالرئيندى،سييكدنائنابن برنيجه —
 جافا فولندا بالشهويكالر حثى وة تانلماعان حوداينى

 جن ىانى - باشالدى؛ سويلهركه ديب - ئيدن جيكه
 كورب، حالنى بو٠ وئعلالرى، ستيكهن كوألدهن

 قولالرندا ئفجن قوتقارر ائنى جالب، يهش قان
 توكب فان ئيتب، سارف كؤجلهرن بؤتن بولعان
ئيدى. ياتاالر

 يراؤاسالونى بر ههر بولعان ئيهانى يوروكنده
 تلهب،فاينار. بوفارابولتالرنكنارالوون ئؤستلبزدكى

ئيدى. سؤديدر ياردهم حؤدايدان بلن عيبادهتالر
 عببادهنلرتبن بو٠ شؤكؤركى، مكلمرجه ائلالعا

 جيركه بو وجن سؤيله - ,٠٠٠ يتشكدن حودايعا
 تكالب ائجب ائوزن ائلميجا، سولش٠ جيتكوج،

 - بهيعه عهيسا يوزيذه جير فاراب، حالققا توروجى١
 ببروجى عهبهرى سويينجى عاقندا مبهرنكئبنووى
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 دوحالنب،فولالرنكوككهكونهرب، شيكللى، فهرشته
بلهن: ناوش بر تانتانالى ئجن جيركهو
 سانوجيرلرئدؤصانذ موقهددمسدوس-
 شهههرلهرئ ران سين بلهن سامارا باشالعان، فونقاريال
 تارافندان عهسكهرل حالق ههم كالر ثسالفا- جيع

 ئبكن بو١ بويندانؤرعان١ ئيدل ائنابن ائلنعانالر.
 ورنلنا بايراق فنل قانلى وئستنده شههرن وئرس١

 - جيلفردهى! بابراق توسلى ئنج حانرموفهددهس
دبلئ.

 نالبلنووى ينرهك شادلقلى مكلهرجهكمثلنك

 جيركهوئجن ناوشى جققانكؤجلوئررا فانللب بلهن
 تهرمزه ئفرتلمكن بالن رمشهتكه تيمر ياكعراندن.

درلهر. درلده تاوشدان بيياالارئ
 ننلشكهن اردا ،۵ولهائلم٠نب٩شؤركبز١

 تاوشالرىدا جالو شادلقلى »قونافالر«ؤاراسنالن
قوشلدى.
 زبئساويتالر!ك ما زور ويكى تولى٠ بلهن مال
 نوزه سيدريج، ئيؤان كوبيس١ ائلنعان تارافندان

يبهردى. جالب قجقلرب - قجةمرب ائلمبجا،
 كورب تهئسيراتن كيتركهن حهبهرزك ئهيتكدن

 روعييدنى حالهت شادلقلى بو١ يوب،١ شادالزعان
 جيبهرب قووهننمثكه حاتيبلق بوتن وئجن بوزماس
باشالدئ: سويلى
 سويكدن ائنك يولندا فؤنقارو مهماةكهتنى -

 فانالرى توككدن فؤربانالرى، بيركدن باالالرينك
 يرنقجالرتارافندانجيهدرلكهن تينكوندهفايتاجاق.

 قاجقانكشملهركيرى واتلعانئستانيتساالرتركزيلب،
 وئزلربنك.جلمىوئيلهرينهفابتاجاق،ثيلندهن.اداشب

 مالالرن تاالنعان فاينب، وئرنالرنا كيرن حالق يركهن
تلزوجهكلهر. ووياالرن توزلعان ائلب، قايقارب

 شههرده حالقنككوبجنلكى جبركهودكى

 بلهنرستانينساالرى »زاالنعان«بورزوازييه مالالرئ
 وئيلهرىنوزددر- باندلريلب، تارافنان عهسكه فنل
 »بولب،ستانينسافازافالرينكدا قازاققاجافالرى لعان

 كوبسنجه ييرب، سوعمشالرندا يابون،كيروان كوبلسى

 فانناشقان باسوعا دوشماننى« وئجكى شهههرلهرده
 عببارهت ريتيراناًلرندان فازاف - فهرمانى ناكايكا

 سوزله سوياهنكان حهبهر، بولعانلقدان،ئيمشتلكهن
 بولب،١ حهبهرلدهن كفتلكن ئيك ثوجن ائار

 جققان كوئلدهن جن١ يهشلهر، كورنكهن كوزلهرنده

يدى. در "بولمي شفبيهييتب ووندا ول يدشلهرىب شادلق
 ننرعان قاراب باسب بؤجماققا ائرنقى ئيك بار

 لن٠ب ئيعئيرار ألرإشالرتًا كوز قازاقنك يهش ريكئ
 قوشلماوالرن شادلققا عفمومى بفالرزك فاراعانداءفا،

بوالدرريدى. بلمركه

 وافتى برهونكده ئهمماائالرنكائرنندانفارارعا .
 سوك١ ندهن بتك سوزئ بوبنك٠ باردا، ئيلى. يوق

 بلهن شادالنبئيحالس قاذلمشب، باشالنعانءيبادهتكه
جوقمناالرئيدى.

 نه ويله جعب، جيركهردهن عيبادهتبتوكه(حالق
باشالدى. ائعلال ذابا

 بربرسى وينى،٤١ شادلق يوزلهرنده بارسلنكدا
ئيدئ. ترشاالور وئرننالشرءا سادلقئئ
 فورساعن ائلماعانلقدان، سييا ئجننه شادلعد

 وئفلداب شيكللى باراوون تونب؛ بلمهن قولى ئيكى

 ئيؤان باروجى قارانب جلمايب ياءلنا ياف
 ائنكشاههردكىكورشنسهودهكهرى سيدربجنن،١
جيتلى. قووب بيتروف١

 تهبديك سيدريج،١ئيفان ئيتهم، ذهبديك -
 بلذلهلعرذئقزيىذب، بنكوناهلى حوداينك، ئينهم.

شفكر. مكالرجه رهحمدتلنه جيبهركهن

 يشلهرنى تعلعان كبلب ئيؤان"سيدريجكوزدنه
قالدى يونا كوجكهكنه جعودان ائتملب

 بو٠ واسيليج! واسيلى ئبندى، سؤي.لهمهده -
 ئبدى. يوق وئيالعانم ٥هيجد ديب كفنننكوررمن

 ميلكم - مال وئيالنعان ديب ائيربلدم تنلهى بف
 مين ناءندا حازر فايتاجاق! وئزلمه بهنهدهن حانر

سبزوجهكمن! ديب حوجاسى مال وئزمنى
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 مبنم مفنه شوالى سبدربج،٠ عيوان ئهيبك، -
 ،سن ،وئككوببوبغا٠مج نىل مال

 بيت عازد سيز:م. ثبنب بءعنلى سزدمن ثوزمنئ
 ثيتهركه قهد.رنسابش ذى ثهلله بلهند. مال ائزعنا

.. بار. فويعانمدا لسرب ائندابه مبنم ئهلن بوال.
 ديبلر:ك بيكهن« - جقندرمادرممن وئل»ائرنق
 ,نولشو ائرنغنىباركه بيزنده ائذك بولداشلناقاراسادا،

ثبدى. ى كورنم يوننلهى فبكرن
. سلمكب؛ فولن شاداقلىعنا »وئل
 نوكل، ثهيتركهد. واسبلبج! واسبلى ئى، -
 فايداسندان ثيندى. بؤلر دبكهن مؤنه فابداسى

 مونه،كورنسك ك،عاوقاالببت.ائذئرئ٠كئر

ديدئ. - شادلق، ثانسى قفنعال، روسييه ائنابن
 توردسندا وانان كيتب، فزوالنب بيذروف،

 توزم رارثلثدن سيرينب، ئفزمتمبجيبرركهذن٠

زلردى:
 تيندن. شادلق نور١ ائنسنجنالبدا ئهري، -

 جانمداثايانجنوكل مالمدا، ديكند.، يولهنا وانان

.ديلى - ئيندى،
 بالمئهفيكالدبلن ثبكى، فرونتنلما كيرمان
 سوعلشلنك يابون يوعالتقان، باالسن سوعشدابر

 مفعتهبهر ئستانينسانك كيريل، قازاق قارت وينيرانى
 كبللهر شه سؤيله بلمهن ميترافان سانالعان فارتالرندان

ئيدئ.
 نله- حوداىبزنث "صيمونبج! فان مبترا مونه، -
 كوب وئذم مين لول. ئيكن ئيشتكهن كلبزنى

 كوب بهيرنمن جيكو دفشماننى بولب،٠ سوعشالردا
 شادلقلى شيكللى، كونكن ابو ئهمما كوردم،

كيجترهم. معرنهبه برنجن عومدرمد. بهيرهمنى
 سبباب سافالن يهشميجةكنه موزد. بد ميترافان

ائلنى.
 ميترافان«سيمونيح، وئبليسك،٠ ئهسيننيجك-

ئيكهن؟ قويارالرمى باديشا جبعالد بو١
سودالوولنا سوز مومبم مؤندى ثوزند.ن

 سوزن بر هر وئل كبلدى. كهيفى ميترإفافذك
ائينرب،
 فالمىئؤنا باديشا ثيوانبج« كيريل مينمجه -
. دبدى. - نييش، فاينرعا
 »بو عاندا،فارا سديلهوبنه بوبنك١ بيت، ئه، -
 ديب ائرمييا يجسكى كران ديها وئنلرلده جيعالد

 بزكهد.ناعن ائالر بولعاج، شوالى ثيمش. يررندلل،ر
 بو- ريس »بولب، ديكهن سابرانييا« »وئجريدينلنى

؟ سولئ ١ن بل ذدر«.هلحذمئ٩زيتئديإ بئشثح٠ز تؤ٠بلمتكاالر
كورذدى.مند يالة عهبروت كوزنده مينرافانمك

بلهن: ناوش بر قهنعى وئل٠
 بالشهويكالد بيره؟ ئيحتييار كم ائالرعا سوك١ -
 كبرهك نهرسهكه سابرانيياالر فوجريدينلنى بتكهج،

 كوندهن،سوك حازركى نوعان، يوفئيندى، بولسن!٠
 موندان تييش. كوجهكه فوللنا فازاجيستوا ئش بونن

 جيينساتسيياليستالر١ ائنابنروسييهنى ئيندى سوك١
 الدلنا كوب ئيندى، جيتهر نوزدمابن. بيرب قوللنا
 اذب،عاسابيل ديب - سافالربن تاالنمابن، ارنق الد،

 ناولشن يولققاج، ائن بد باشالدى. يفلقا سافالن
يتب: ف ئهكرينروك وئنزكرنب،
 جيحالد ابو ،وئيالومجا مينم باننادن، -
 »روس بززك ائار ئلحشيالر. بولرعا كشى ثاقللى

 ياءمثن بيك ائلماوالرن نفورا باديشاسن لمنك حااه
. ديدى. - بيت، نييشلنلهر بلركه

 سيمونيج،١ ميترافان ئهيتهسكث، دودست -
 نورا ساعهتده بر بادبشاسن ئهيتهسك. ديرست
 باشقا ائتادان - روسييهياديشا ائنابن ائلميبن..

مؤنه... بادى ائلماس. يهشى
 يهش ئيكى كيلوجى جيتدهن قلب ئيشاره وئل١

ائلدئ؛ هنب فازأققاكورس
 هارده شه بيت ائالر ثديتهم. رن بويهشله -مؤنه

 هامان ائونالرندان فاينقانالر. بوزيلب يؤرب،
 سونلرئ نبيا« سابرا »ريسبوبايكا؟،»وئجوريدينلنى

بؤشهى.
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لدى. فانباشنكونهرب،يهشلهرياعلنافارإبائ مينرا
بالن: تاوش نلهكهن تنجالندلررعا ئيبدهشن »وئل

 دفشماننىعنا نكى يوق؟ زارار بؤالرمى؟ -
 بلهنسؤ- وسالرسمؤكىماالكا١ ائننارئ جيكيك؛

 ذوعان بلهن فولم وئن مين بولسا، كيروك بلدبن. يلهشه
تاشالرمن. بوءانالب باالمنى

 جبركهود. بكنله يهش كيلوجن، جبتدهن
 ئجلرينه حزر ائالردا بولب،٠ تانشالرببن كوركهن
 ائشلعاالر بولشركه بالن برسى بر نؤيعلنى سيماءان

ئيدن.
 وئستلنه لى، كهوده قنا بارق برسى بفالرذك

 ببسر عهسكهرى كبكدن كيمناستيوركه عادىكنه
 جهجلهرى بودر. ثيكنجنسى، بولب، كريكورى

 قريلى كوك كيكهن ئيذب عنا فوبشى عفستندهن
 مانورفاراكيمناسنيوركاكييب، وئستنه فورانكا،

 ماذود بتكهن فزارب فؤياشدا تافقان، قلج بيلننه
ئبدف. ائليكساندر قازاف يهش يوزلى

 رند. كؤذله ريؤاليوذسييه ئيكهوىدة بوالر
 وافتلى بويكوئكتهبركوذلهرنده نؤرعان، بيتراكرادا

 ئينقيالب تارذقان، باش ياردهمدهن حوكومهنكه
 بولغدا فاناجى نجى4 روحالنعان بلهن روحى٠

فاينقانالربدى. نوكلكنه حزمهتبيتبائندانكوبدهن

 بو٠ وإقتالر وئتكهركهن بفجاعندا يراليتاريات
 االرنككون- ئينب، تهثسير تييشنجه يكتكه ئيكى

 فافشا- ئبمانالرن بايالرءا م٥ه باديشا ائجقان. لهرن
 ا٠حازرقازاقرأوتيزأذالرئرؤياسغد ائاريا تقانلقدان،
 ههم سيز.له، شيكللىكنه افوناق وافتلى وئزلسن

 سافلنا كورهشجدلهر فنل بلهن، ثوكاىكيلو برنجى
ئيلدن. وئبليالر كينهركه

 برائدمالرئ ههر يهشلهرذك فايتقان فرونندان
 ،ئيبدهشده ثيكى بو١ تورعانلقالن، تيكشدريلب

 مؤمكين بلهن بربرسى تفجن، فالدرماس لفبهه
 ملناسه باراداعى وئجراشماسقا، كوزنده فهدهركشن

 بوكن٠ نرثسالردا، بلكرمهسكه باشقاالرعا بهنذن

 بر باالرنى وئنندنرب، سافلقنى١ نهئسؤرات بالعان
كيتردن. يافن برسدنه

رهكرنهينب، فهد.ر مفمكين زاوشن كريكورى
 ئشكه بززك ائليكساندر، بولعاندا، بوالى -
ديدل. قايوت!

 جوعن فنل فلنجدنك نافقان بيللنه اليكساندر
بلهنكنه، فأذلمدلق سالقن وئينانب،
 روسيبه برزن نؤكل، ساماراعنا يوق! هيجد. —

 وئبالعانفكرمدمن بنسده، كدب جبع-ثسالواكالرعا
 كيك دوسييهنك ثؤجن بزنك فاينرعاوئيالميم.

 بتمهكهنهلى،-ديلند.، ثورمازالرى فوبن داالالرن،
 - ن: تاوشبل ئهكراندرهك تاعىدا قاراذب، باعلنا ياق

 نؤنامدا، بدكن مبن ئبكهن، بارميسك سبن ئهكهرد.
 ثستانسادا بولسا د.ىهلى فزلالد يالعزمعناكبنهم.

ديدئ.- بيت، ار تورا
 سبن ئهلى. يوف ويالعانم قالرعا ميند. —
 يوءيسه كيروك، بوكنكيتهركه٠ ثهينهسك، دورست

 يا- بالردانيك فزاالرجيكانمبكبتهرلهر.تاننارن
 ياساوئلالر بلهن داتامان سك، كوره ئهنه، نماسالر،

باراالر. بردرإؤليغكهك جشثئسئذ
 فاراندى. واعلنا نيره ننجسزالذب٠ باليكسانر

 ئيبد.شلنكفولندان فاراب، برنلرفتاعا »وئل كبنهندهن
تنندى. فسب نق

ئهلى! فارا نكند. -ئهذه،
 بونن-القسنانبتسانكجيننديكى وئرامداعى

. فاراددالر. باشلنا تاو
 يولدان تورعانكيك ئستانينساعا(يل ائندا،

 جابب ائنلدالرنك نودكم بد فوبنارب، نونان
ئبدى. كورنه كياكهذلسرن

 جافرم 20 - 15 يؤلدان ذيمر »عبرسوذسكى«،
 نوبالرى بويزدالرذك نورعانلقدان،نز:رهلى جينده

 بيكرركده جبتمهكهنجيركهيايافداباسماهان:زبالرذك،

 للبر- كاوا فزل بلمه(هن وئنرا وئسنند. ثات ياعفلالب
نررعلن فاينلب بلن ثهنرعدلسي بارنبزان ببهةك



,يول وزيلق 48

 ئبكى يولدا بولدانكيلكهنده عستانينساالر)تيه
 ائراسندان ئيدى( وئتهكهكيروك ائرفملى ئستانبتسا

 ئؤسنلنه ئشتابالرى ةالرذكقانا كؤبهكوندز ثونب،
 بولعانلقدان، ئش بر سيماسلق ائقلعا رى كيلوله

 باشمنا كمده وىئبحتيمالنبوار قزلالر كيلوجملهرنك
يدئ. كبنرميدر

 نائرنماوالرن٥د50 - 40 ئؤستهولذهكيلوجملهرنك
ئيدن. قووهتليدر ناعىدا فكرنى بو١

 ائالرنكائولعايافنالشقانصاين ياقدان، ئيكجن
 عولرن٠نكيل٩هـلم،تلملولرئراهشثذبيهتبعكياوليحرنه

ئيدن. بلكرنه
 ائنالنو ائنالرينا ففرالالذب فانافالر راق قارنه

 ائول ائلمادلالر، جيته ب نمك, يفرذالرنا بلهن نييهتى
 بلهن تيزانكى يهشن ائتلمالر جبتكدن كياب جينلنه

 ائلعا بلهن »وئررا«تارشالرن كوجلى نارالب، وئرامعا
 سولعاجابا وئكعا عالقنى جراعان ئ يولدا ذؤمتدلب،

بأشالدلالر.

 وئنلرن وئن وئرام، نجنده سيكون بد
 تولب بلهن مالر باروج فاجب يافقا نؤراث بلشنرميجه،

ففنقارونى جاذن وئزلنك كشن بر ههر فالدن.

8-9 №

باشالدئ. فايعرنا
 يكتجبركهو يهش كيلوجى ائلالرندا ثانللالرنك

 ائنالبجعب بلهنكنه فار وه ائندان جيتب، كبلب يانلنا
جيبهردن. سوءمب سلتهنب فامجىبلهن بوبقا٠ كبلوجى

 هوجوم ائودى. جيركه شيكللى، كؤلنه بوب،٠
 وئيراؤلبنببه ئستانيجنى نيجهسى بر ونك ئيتوجنله
 نبجه بر يجكه سندهن نهرهزه داذك نوفناب، نووسلنا

ئرعندلالر. بومبا
 فارا ترهزهدهن بركه بلهن ناولمشى شارنالو

جعاباشالدن. يانللب نرنن
 مارش، - بلهن، ذاوشى كوجلى كامانديرنك

 ديكهذئ(ريشسلبهؤجوطنريلوبزلخث - كيرن!

ر. كينددله جابب كيرى بلهن
 ئندرالرعا ائالرنك بارعازلما، جعب ائولدان

 ئندرالر بلهن شارتالوى بومباالرينك ناشالعان
كونهرلدى. تؤذن فارا وئستندهن

 وئيلهرينهكرب ائينلعانقازافالر ائبتراوالرندان
 وئجن قووار دفشهاذنى ائنالذب ائنالررنا قورالالنب

 قالدرعان ائذلالرنك ناوباشندا سافالرعاذزيلشكدنده،
ددن. نورا زوذنالرنءتاكوردذب

عؤمساذف. ش.

جرت. عؤسمانلد
 مين ئيدم ئفجقان ففشكبك،

 بلهن، عهيرهت نور وككه٢
 فانانالر، كوجلمى سندىدا١

توبهن. شول يعلدم مين

 نيك يفك,بولب جيلدكهلهركه

عدسرونلرم؛ - رد ده قالدى

 بولرلق، يؤك دفيهكه يلن
دمردلهرم. اوئل مينم هاى،

 بوراندا جبل، سالقن، قشقى
 تاوالركينب؛ يوريم مين
 كل، كيله ائرنمدان فايعم

سيزب. بارعانم قايدا

حيم٥.ر٠
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 لكديم! كؤ جن١
لكهيم! نب سف

.سؤيهم سينى مين
ائلتننم!٤ ائه،

يالقلنك، - وئت١
كؤيهم. مين بلهن

يوققا ميند
وئنقا تارتب،

. .. ئبتهسك. تابا
..يجراقدا. مين
يراققا سين

كيتهك. ناشالب

.دولقنالرندا حييال
 وئيناب بنالى نيك،

مينىيورتهسك؟...
 وئيألب نى مينى
. .. ! تيلرةهسك؟ سين

وئجدكدا، سين،
قفجدكدا، نور

. . يوعالدك. كوكده

 زب، ائع يش مين،

يانب وئله

.. فالم. ثرلض

بؤالي؟ نيكه

.. سين! سالدك تون

 كيك سالدم: كوز
 يرافقا؛ - كوككه

ئبيب، باش مين،

 يب، سؤ سونهم

. . جراققا. وئحشاب

الرك، بوي نيفا

 وئيالرك، ياوز

بلهنائوالدك...

.. ...ميننائلدادك!!

ذهجمي. وي قه

 مهسعود؛ ئيته ائدهملهرنى فهذلهر -عيلم باراق ديلهر،
 توبهن لالر قف نيكه قول، دؤنيا يارتى سوك نيكه

 ؟ مهحلوق
 شدرابالرنئ، ى. نان ئجه تيك ر تورهله بايالر، ذيكه
 برلييانتالرنن؟ تاعاالر يفهكلهرنى، ائتالس، كييه
 ائفبونائتالردا، ترانتاس، جابا بايالرعنا نيكه

 ؟ قؤالقالردا ائلنن ائحاق، مهرجهنلهر، ئنجن، قولندا
 ؟ سارايالردا وئيلهر، بويك يهشى بايالرعنا نيكه
 تؤسلوكائعايالردا؟ ائنك يوق سييرالر ائتالر، نيكه

 باردا؛ بيت جانلى ائالردا تؤسلى، كشى بيت ائالردا
 تارعا. تووملش١ ئيلنده جيتكه نيلمدرب ر كيتهله

 يوفقا؛ ئيكمهكى وئلرلهر ائجقا، سقراذب وئلهلهر
 توققا. تاماق كوكلكؤره، فهعشدتده، قاينى بروولهر

 ئزلى عؤقوق دى، دونيانيكزلى، قجقرا »سوك نيكه
 بهحت تورمش٠ مانور دى، سهعادهت، ثادهملهركه

 تجذوزلى؟

 نيكهورلى؛ يراقالرعا جيلد-جيلدكينابالرنى يازا

 كورمى؟. نيك نيكزسزاكنى قايناعانمفدهيش ائرادا
 مهذنيق، فلسهفه، ائدهمنى ئيتهلكهنهى سهعادهتكه

 عيلمننيب؟ يهئيسه تاريح كى يا ههيئست عيلم بالله يه
 دم٠ه وئى يك بف ،توككهن تيرن ؤشجئ ترش٠

 ففرعان، ساراى
 تفرعان. تورهلهر،باذشاالر مهرمهرسارايالردا الكين

 لعانئههرامالر، سا ن، رشةا وئلتيرهنكوالهر،: ١ فازلعان
 هؤقوقسزلد|قالئذالر. الكينكؤلائج،ياالذعاجالر

 فالماس يهنيمقالماس،فهقي قايجاندفنياتؤشهرئزكه
 ماس. قال باذشاالر بايارالر، أكى مه بتهر تيكزسراك

قسادالر4 م ئيسكى ذورمش،١ ئيسكى بوبواماس،١
جبكلمميجه، .

 جيمرميجه.. وانمى باشالرن باذشاالرنك باى، نفره،
 وئيانميجا، اد ياالنعاجل ههم ائجالر جيرده بوبولهاس،١

!بويالميجا فاذعا ةنل ار تاجل ت ح ذه ئيللهر، بؤنن
. ف.ع-د.
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أ ,أ تشتحكإدر.٠كل أ ٠

 بييهنئ جيرون ن٥سهيفتديند جيززهسك عهلى،
 قامنتن سوفا يانلنا ائذك ساباننن، ائرباعا جيكدىده،

 - سوفا جيرنى بركهلك بوينجا، وهعده كيجهكى سالب،

كيندن ائلرعا لئيسالمذن ديبءهيرف الرعا
 بيكه وئستا تؤل١ -اذننن مواال فارت - ائناسى

 ائجلمعا شدههرده يل٠ »بو بفرنةا، نورعان الب ساة -
 فنو عهلى باشالءانائرنيست قايتنورا باشالءاح،

 تفدب رده شدهه شيكللىوئك وئنى يارسكىعا، -
 قالعاج، ئشسزده يورتسزدا، دفنيابوتالعاج، توربدا،٠

 ائول.كشء- ئسييكولهن«، »بن وئزن فايتقان، ائولعا
 حهيرف- نفرءان يفرى ديب »قارامانيك« لهرنده

 شوكار بولبكورندن.١ لئيسالمجنالبداثوزكشن
بلهن ائذك بوال؛ بلهن ائنك واقت ههر ول٤ كورهده

ائذك ساعمشالرن ساعنعاندادا، شههرذن سؤيلهشه؛

ائذك ف-ايعدالرندا ائرتيستلق وئزلنكبوالشه، بلهن
 شههرده بيراى يهشدهن ءاكار، ءورتافالشا: بلهن

 ذزذارءا ووءارئ موزبكالريف|ن ائول وئنن تؤرب،١
 ائألى شوالرنىبارسندا عهيدفلئيسالم وئيرهنكهن،

 ,بوش ائولدادا شوائركورهده تويدالئيدى. تفسلمى
 «فهن » ئشلهونى جير كابا، يا نفرمشنى٠ ذؤرميجا،

 ائنى وئل كروكه، باشلنا ائذك وئين قويو يوللذا
 قزققاذن ئشكه ابو ائذك هام ائجدى، »ئسبيكولهن«كه

 حهيدفلئيسالم جافردى. كامبانييونلةقاائنن كوركهج
 نيجككنئشلهندهده،»مانيقلق«ديب ئيكونى، ئيكن

 يارار ئشنده ئيكن ياساعاندا سوما برنجى بلسهده،
 بولدن.٠ ريزا جويجمنركه شوندا يل٠ بر ديب، ئهلى

 ديكان ائلرعا« ئيكن جيردهنوب ائن »نيجك

 حهنلن نى فلئيسالم عيو وئقلعاندا، عهلى كيتابنن
 بيكنروك، ودمن، ئمشله جيرذى ائنى، تكالسادا، ببربلب
 فزقدرعانعا، كوبلدكى(نه فابدانك كيلكهن ائندان

 - كيتا »وئل بفرركهذكه، باشذدا ائذك فايداعنا شول
ائلمادى. بتره ائثالب ويكرلرنى عى بدا

 دورت جهجنلهجهك ب بركهله بوينجا ئيسهب
 ئيكن يؤت٠ 800 بوتدان ر200 جير ديسهنينه

 بو١ جيرنن جهجملهجهك يازعا شول مؤذه تيك بير.
 شونك.ئش يرهكده،٢ سوفاالبفالددررعا رلكوزدمن١

. . بوال. كسدده بلدن
 بوالجاف ئهلمكى وئل ندن، كيلكه ائلرعا عهلى

 باشالياجاق بلهن ائفجاسى ائذك ئيكننى، يفت١ 800
اى. ته ئيدن وئيلى١ »ئشنو«

عهلى. ديدى - -كيتدك!
 ائندان ائنقا، ئهووهلجيككدن حهيرفلئيسالم

 سو ديسدتيذه بر كورشملرندهن، فارادئدا، ساباذعا
 نورعان تالب بيرب جالبارن كاايفى« ئؤجن، قاالر

 مندئ. سيكرب ثارباعا بهيلهب، تدرتهكه قفالبييهزن
باشالدى: سفيلى تاعى ةوزعاتقاج. ائذالرنى عهلى،

 بركيتاب تاعن كؤتبحانهدهن كيجه ئدلى ين٠ -
 1ثابزى،كالالدبباد حهيدفلئيسالم منه، ائلبوئفلدم.

 ئيكان، كولنورنى عهنلى شول١ ئمشنده جير حالق
 300 ئمشلمهب، بلهن يولى١ شولكواتورا١ ديسهتينهكه،

ددئ. - ئيكهن! ائالالر ئيكن حدناى بؤذقا

 يولى«١ »آولتورا باشذا وئين١ فلئيسالمنك ءهيو
 توفتالميجا، وئزاق ائندا تؤشسهده. سوز(ه ديكان

 ائنك كوجدى. بفنقا 300 تؤرعان بيره ديسهتينه
 بسايمى بوابدا، مفمكين بايوعا تين حهذلى شول١

ائجووىكيلدى: يكالرعا« ماث »فارا تورعان
ديدى. - . . بيجارا. ماثيك قارا تؤرا -
عهالى. ديدن - نادان!« شول،١ »نادان -
 (50 -ائتاسى حاتؤننك - باباى مينم منه يه -

 نهرسسى ئه - بيت! يل١ 60 - ئيككدن ئيكن يل٩

 سييدرى، 3 ائتى، 4 باريسى وئلكهذده ئيدنن؟ بار
. . ئيدى. بار ساررعى باشالب 30
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بؤلدى: ائنى عهلى
 ئيلدى بوار١ شهب بواسا حهنر ائنالر وئل -

ا . عه؟..
 . . يلعناكيرهك. بر منه نيك . . وئل. بوال -

ئيكهنن... ئمشلهركه ذيجك مانبككما، كورسهتربن بن
 قولن تؤسلى قورفتقان كمنمدر ئسييكولهنت،

 يلهايل، ذسلى، كمدهندركلكهن سلكدى،
 سؤيلى ذوريسندا جرجلمالر بيلكييهدكى ائرتيستده
باشالدئ.

-ТТ

سيكردى: ائربادان توقناتدندا، ائنالرذى عهلى
شول!١ جير بزذك منه -

 قاراعان -النى٠ ذفرعان ساتهال ئسييكولهنن،
 ائيردال وئلهندهن جيردهكى دىدا،قارا جيرنى شيكللى

 قامدتن سوكه ،سؤكه بييهنى ةوال تورعان ائلمى
باشالدن. نفشره ائربادان ساباننى كيكمزب،

-ديدى. ثالالنلهسه، بترهبن، بايعانجا قوياش - -
 ائلعاج، تووارب ائربادان جيرهن وئز عهلى

 ئينن، جيرزك تؤرعان ياتا سوزللب١ قاراب قوياشقا
 فارانا قارانا، توسلى وئلجهكهن بلهن كوزن بوين٠

 يساحشى، قايسلسى ائالرذث تؤرلهرئ، سابانالرنك
 سابان نيندى جيرده قايسي بولوون،١ ذاجار قايسن
 سويلهب ائنى وئل١ باشالدى. سويلى ى ون سوقاان بلهن

 قويلعان بورازناعا سابان ائنالرجيكنلب، بتركهنده،
. ئيدىؤيثدى.

 باسدىدا، بارب ائرتهنا ساباننك ئسييكولهذن
 توينلى ئؤجن١ جبرفى ئؤجن بولسن١ وئتكنندرهك

فاراب: ائرزيستقا تورعان
ديلئ. - ق! تابشرد ائلالعا -

 ئف- .فاراعاندا جيرهزكه جيكلكهن تؤبكه
 ريزا وئرنندان باشدا، بييه ففال جيكلكهن زدندراف

 ئيدئ، العان وي جيكلذركه ائرنقا تؤسلى، لماعانبول
 قالب، وئرنندا جبرقنسنكوركهج، ائرتيستنك الكين،
 وئلكهجكييهوكهجعارعاجبلكنكهنعانننفسلى، ئيرى

باشالدى. قارى جبرقلمعا قييةالبقنا
حهيوانالر! ئهيله نا، -

 نوشكهن جبرفن ائرقاالرلنا شالترادك. سابان
 بارا ترناب وئلهننى كرميجه، جيركه ائنالر،نورهذلهرى،

 جيردهن باشالداالر. جابا ئفستدرهب ننى سابأ نؤرعان
 بعلعان ديلبمكهكهجريالب تورعان بارا سؤرهلب

 جبرقنسن ديب فورقماسن ائنالر بلسن ئسبيكولهذت
. . باشالدنالر. فجقرا ائوزدان بد ائرنيست ناشالعان

. و.. -تي

 سابانالر نورلى نبجه ئهلله توقتادى، ائنالر
 ائلدىدا، تن٠ ائز بر ائرنيست، وئقنعان ذوردسندا

 ساباننى تؤسلى فاراعان نهرسدنى كورمهكهن برده
. قاراب:

. ديلى. - بؤالى؟ ذيك بو١ -
 سابانذك بيرميجه، جهواب ائكار ئسييكولهنت،

بوراباشالدى: ؤينتلهزن توراى ائاب ائجقلجن
 ياقفا فايسن بين، ئؤنتدم سوققددت، قهههر —
ديلمئ. - سوكا؟١ بؤررعا

 توربسندا نسهرسه ئهههممييهتسن بيك ائرتيست
. بلنكنه: تاوش لهذكهن سؤي

 ديدى. - . . بور.٠ شوندا بؤرفلسا، قايا -
الدى. باش سقيلى ذورلسندا كتور ترا وئنن

 برهر ؤينتلرن بونن ساباننك ئسييكولهذت
 نيجك تراكتورنك ائرنبستدا بتركهنده بفرب١ مارتهبه

 ب سويله فايداسن ائذ-ك ئمشلهون، كوبهن ئمشلهون،
ئيد. هن بترك

قوزعاتلرالر. ائذالرنى تاعن

.1لل
 باشالعاذال؛ فزددرا جينب، توشلك.كه قفياش

 جيكلكهنكه قسقا بلهن ففالبييه جيكلكهن ئفزؤن١

 تفرعان يفرى ئفستدرهب سابانان بوتن كوره،
 هممئسبيكو- بتكهند، نوشب جيرهنثاقكوبككه

 ؤشدهن قابارب قولالرى بؤتن ائرتبستنك بلهن لهنت



,يول بننك جححمح 52

 سزب،٠ بورازناالر جالش-جؤلش ائالر، جققاندا،

ئهيلهندنلهر. مهزتهبه ئؤج جيرنك،
ؤسييكولهذت: ائرتيست. ديدى - ائود! -
 جير واقت قاى ناءن، ديدىده - . . هث. -

 واقت قاى تفرعان، بارا قرب وئلهنلهرنى ئؤسنندكى
 ساباننى تؤرعان، نوفتانا ائتالرنن كرب بانب جيركه

 ائلعدسى سكرهئقارساق،ربرئ نوتندى.٠ قارارعا
 نؤرعان نيمى جيركه كوبجهكىبؤذنلهى يان يوعارى،

 ئؤجن ئسيي.كولهذت حهزر سابان كوبجهكلى وئج
.ئهيلهندى نابشماقةا بر بفتنلهى
وئل. ديلى ائرى، يانالر بولسا بنالى -
فوشلدن: فيكررنه ائذك ارنيست٤
 دا، ائرعان ائنالر ئيتدنريك، يال ائن ير -
 ائشارعا ائنالر ديدئ. - زهتلهربن، ساباننى وئزلبن

 سرالرى بورا بورا، نوتنددالر. ئشكه سوقاجدالردا
 باش- ,نؤرمى وئرنالرندا وئن ئيندن ؤينتالر بتكهن
: باشالدئ ائجوالنا ئسييكولهنت لماعاج،
 حهنر يارامى، بنررعا بر منى؟ سابان بو -
.ديدئ - بته! سرالرئ

 ديدى - بتار، سرالركك وئزكن.كده مؤندا -

 سفيلى توراسندبا سابانالرى نيمس ائرتيست،
. باشالدئ:
 - كؤبجه ؤينتىده، ئمشلهنه، ففرفجدان ائندا -
 قورج. بارلسىدا سرالرىدا ،٠ذنرئد٠ذؤر كىده،

 ياسى ئصنارمد وافتندا سوعش شول!١ حالق وئفمعان
 سابانالدياسى منه عهند زاؤودى كروب تؤرعان

 ياسى ئسنهرهدلهر تؤرعان بارا نيجهجاقرمعا باشالعان.
 وئرس١ . . رهنن. بلمى ياسر سابان نيمس نورعان

 عحوردا بقالى بلسه، نهرسه برر وئل١ وئل.١ بله نهرسه
ديدئ. - . . ئيدى. بولماس

 يؤرنه يؤرنه، رنى كؤبجهكل بؤرا ببرا، ؤيننلهرنى
 مشلكهذدهن،٤ بوكرهيب حهلسزلهنكهج، فالرن بارما

 بؤذرعان جييارعه حال باشالعاج، سنلى١ بيللهرى
يباتدىدا سينب، ائورلق ناعن نهننده ئسبيكولهنت
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 يففلعا نكلى - تكلى٠ ناءنشن نفسلى بر ائرنيستنك
 لمسندان يارت سونن بولماعاج، نكالوجنسى كيتدن.

 »سوزنلمب بارب ائستننا ائربا ائرتيستدا بولب،
ياندى.

- 1٧.
 توبهنهيكهن قوياش وئيانعاذا، سوقاجلالر

 سنلى١ تهن، ائرعان باش، ائورايعان ئيندى. ئيدى
 باشالءعاج. كيررلهنه ناعن ئش بلهن فولالر تفرعان

 تونقان ائنالرنن وئتنرب، ئؤستلنه سابان ائرنيست
 سابان ببردى. ئسييكولنتكهائنالذبيؤرركهكيكهش

 ذرنادى، جبرده نلكهن وئزن تكإلمادى. بوالىدا
 شوالى باتدئ. ائلماسلق تارنا ائتالر وئرندا ئيكنجى

.كيتدى لكه كي, هامان ئشلهر ئيتب

 تووارب ساباندان ائتالرنى، ائار ائحردا
 - دهشمى كشللهرشيكالى، تلسن ائرباعاجيكددلهرده،

 وئيكه ننمى٠ - دهشهى وئتدرب، ائرباعا »ننمى
.يونهلدللهر

 فارا سزلعان جالش ئمشلهنكهن، بوينجا كؤن
 ثانالرذككون سالندرعان تللهرن ائرب بورازناالردا؛

 تفرعان نؤرا جالش -هلئ٤ هامان ههم قاراشالدثدا
 كولهلهر ائالردان رىده كويجهكله جالش ساباننك
باسلى. وئيالر ائود تاع ائالرنى تؤيلدى.١ تفسلى

 جيلى، يلى١ كيجكى ك كونن ائحرنداعى جهى
 تورعان يؤرى جرلداب ئنلب وئرن١ وئجن يوفالر

 ئيشلتتله ياعندان ائول تاوشالرى، جيكرتكهلهرذك
 وئيالرن ائور ائالرذك تاولشن، قايتو تؤرعانكؤتو

ائورايتدى. تاعن

 ئمشكه وئينك وئيالذعان ئؤجن ائرتيست
 وئجن ئسييكولنت بولسا، وئكعايسن جقماون بارب

 ئش بدرابهربنه كاليفى« شول يوعالتو، كاليفى«ذى5
 ائجؤالناجاءى حاتوذمنك وئجن ائنك ئمشلهنهوى،

ئيدن. وئكعايسن بيكدرهك
كويكه سالنعان ائشا سو١ باننداعى ائول نيك
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 منه بار، سرالرىدا منه .. ائنك. كيرهك كونهرركه تابقان نهرسدر وئل،٠ »بفزدى. ننلقنى جيتكهجكنه،
 ذانيهن ساباننك ثارتيست ديب - . . كونهرلله. شالتم ائرتدان توقتاتدئدا، ائتالرنى تفساى، كشى

باشالدى. يفرنه تفشمدب كوتهرب، بارب: يانمنا سابان قايتانؤرعان واب
سوفالى، تيرهن كونسهك، ناذيمنى بو١ منه - فجقردى. ديب تابلمم! —
.. سوفالى. ساى نوشرسهك ٠ تابدك؟ نهرسه -
ئيسحاقف. حهسهذ بوسن٠ منه بسلميسل! شونى٠ سين، ئي.ع، -

يانا، ائيالر
يانا، ياالر

 يفرهكم؛

*وبى’ ءومرى
يانا-بانا

. . هدم. يفد

وئنزدى،١ كوذلهر
وئزدى،١ تؤنلهر

سزالنب؛
ائلدمدا، كون
»نؤردى وئلم

 . . سزعاذب.

 عومر، وئتلى
كوكل، سوندى

 وئلهم؛ مين
يازمشكولب،

ثركو ألجفئ

 . . كرم. مين
 انورسن، ائيم

يولسن،٠ كؤنم

 اداشدم؛
-كؤلسن، جانسن

جزسن، مؤكلى٠

. . ساناشدم.

ئهلبومتنا. ....
ئييرب(. جوايفةا م. شاءيرع )قازاق

ئيسهر، جيللهر

كيجهر، ئيللهر

بولمام؛ مين

وئسهر، كؤللهر

وئجار، بلبل

. . كورمهم. مين

جالب، جرالب
سزالب ياذب

مؤكالنام؛

 كدفزكه، ائق
جرالب، جالب

 ..جفلعانام.
ئدى،سين،جاذاش!

قانات! ائلتن
 سين؟ قايال،

 يؤلالر، مانور
ساناب، - ساناب

 . . سايالسين!
كوكروتبئ كوك

تب، تتره جير
 بيرهم،؛ جان

 مؤندا، قال سين
كولكفرلهذب،

.. بلهن. يار

جليسكمى،١
سزليسكمى،٠

يورهك؟ جان

. يقزند جير
ميذم اله ئه

. . تلهك؟. بار
جانم، سين ائح،

سانم، - يؤرهك
جالما!

يهشلهرن، كون
 زارن -هسرهت

. .. !سوراما

 تله، كؤالهر
تله، ر كونله

جيبهرم:
نينهار: كيجر

وئينابقنا
 . . سفيلهدم.

جيلهك، جيردهن
تلهك ئيلدهن

زاباربن؛
 - قنلكيلدهن

ك بول ئيلكه
.. . ساناربن!

ئهمريي. رمي كه
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زهككدرآوزلر
ك.( بركيسه شيعرند.ن كوزلهر نكرر )ز.

1.
ذورب٠ ائلدندا تاك بفكن١

م.

سليليم، ام سهل

يليم، سؤ م

كمكه؟

 -ي بادسدا.ورب اتوملنانفة

دكه؟
بلميم. -

سؤيليه. سهالم ائرفلى جيل ئيلجم
. سنكه:

 للركه، كل جهجهكلهركه،
 سونبللمكه، اللهلركه، يس نهو

باراقجيرلركه! ارعا، ساحرا

II .
ئيتب فيس نه باقجامنئ زود٠

بيزودمده،
مين؛ ئيتدم مانود

كوالهرمنى ذازلى يانقان يؤفالب

وئياندمدا،

مين. سيبدم سوالد١
 جيركه، بفذن يافدم وئنالر٠ زور ازور،
مبن. جيركه بؤذن ياقدم اوئنالر

. يؤقلى، تهملى يوقلى، دؤنيا بؤذن
ويكو: يوقمسن تبك

مين. جيلده،

.III
 كيلكن جيركه بولب٠ قوناق سن! ئهى

يولجلالر! ثالعان يولالوجالر،
باهيم، د، كمله سن، ئهى،

. عيسيانجلالر!

 يولباسارالر!
 قواالر!

والجلمالر!
 ايرماسن٤، بولساءزداسن كم

 كيلنكنميكا,بفكنقونافقا!

 كؤندكزنى ئيركن وئتكهررسن
.قوناقدا بفكن١ بافجامدا كؤل

 ئيتب قوناق يكت زهنكهركوزلى
جاقدرا سزنى
سن! ئهى،

؟ ن! ئيمثتهمس
ئيتاركه يال يكت زمنكهركوزار

جاقدرا سزنى
, ئهى،سن!

كيلهمسن!؟ ٠

 سيرينكفالرندهن جيرده بو بن
 وئرربن، تاجالر ئيتب ماتور
 بن، ئؤذمتب حهسرهتلهرنى قايعو،

يونربن. وئيناب باالالرداى
. قنقبةلر؛

 قاراب بنكه بيريده
 يوق. يوق،كمده كفؤلوجبلهرده

 يوق، ائلالدا يوق، اقللدالردا
يوق. جنده موندا، يوق بادشادا
سن! يلركن

،سزنى زورالب١ مينده،
 كويلهرمن. كوزلهر«كوين نكهر »زه .

 يؤركهن يدشرن يلالر كوب بيك كوكركمده
. سزيلهرمن. سزكه تمنئ برسر



55 يول١ بزنك ٤ 8)؛-

.1٧ ر
تكالعنجى!

ئيدن؛ بركون مانور
يراقدا؛ يراق، ئيلمده، وئن
 بويالب، وئرمان جرالب، يلهيدم٢ مين

توراندا. ماتور ئييهرلذكن
ئيدم، يهش بيك ئهلى حاذرليمن،

جافدا ول٤ مينم كوزلرمده
 ئيدى، وئيناف ناءن زهنكسر، تاءن

يرافدا جاقدا، كيلكهن شوالى

ئيشتدم. اهر
ميكا،كوبدهوئتهى،

قزالرى؛ وئرمان ؤجرادرالر
ئيدى، شادار شوندى١ ائالر

لدهى، كو يس نهف
.يننلهرى نورلك٠ يلمايايدى

ائراسئد! ائالر تودم، مين
برووذى. كوزلى نكهر زه نانب

 ديسن، وئل ئيدن« اوئل،كم ئيدئ »كم -
شؤاليمى؟

ائلميم. سفيلى مين ئه سؤريسن؟١ »«.('
 شوندىقاراكعى،٠ وئلسرلر٠ ائه،

 مينئكيجمدنكد! ائلميم، سويلى

يارامنن. يؤرهك ائلميم ائجا
قات، بركمنه بارى قارادىميكا وئل١

. :شوذدان
بافمادى؛ بفكدئ، باشن
 يوزكديلهرن وئل٠ ئه قارادم، مين

قابالدى. بلهن يابنجاسى
. الدى؟ قاب نيك

ءويالبمى؟ كواب،

 ز.ذكهركوزكهبماي؟ فدالفة ترة -

لمهدك؟! رلمايبميكاكو زيك
نيكه: كولمهدكده

ئؤيالتاسك »
. ديمهدكف؟! يكت!« بافها، بوالى

■١٠
ساعمنام. مين

ائنن، ساعلنام ئؤن:لمب
عانرده مبنم ئيندى وئل١ تيك
 قالعلن؛ بولب٠ ذفمانلك بيك اذلمى، ذفم بيك
رده حان مونه
 يراقدا بيك كويه يراقدا، ببك

 كوررنه؛ بولب١ سن١ سيحرلى
 ..وئرمان جيكسن ياءى تيره سن... سيحرلى
 كوامنه، ين سير وئل١ تؤرلنب
.تورا قاراب توقتاب

 كبك، سنى١ جانلى كمثللكنك وئنئ كويه
 تمكب. تابان ككملككه٨م كونلرن

....تورا قاراب توقتاب
VI. . ٠

 ثوردم، تاجالر الب ج, ئيسمن ائنك
 قولهدا، برس كيدم، برسلن

 وئكمدا، مينم سزلعان ناك

 يولمدا؛ ياتا يوفالب للهد كف
 شوند لعن ا ي بد مين بادشاسن كؤل

ئيتهم: نهكرار
.موذلدا يوق شول. يوق، حانر قن »وئل

تاقياج. ه.
ئزان-
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كفنلهرزك ونكن٤)

 ديب ائبنى!« »ساديق وافت، ههر .وئل
 - نيح.ل؟ - ئندهشه؛ ديب - تييه؟ م٢- دهشسهك،

 بركشكهدهتيميسكمننى؟ - ديسهك، »يادمثن« ديكهج،
 فايتقان فالب سؤشعا كازارماعا قويا؛ يالعاب ديب
 وئك بلهن كرو ئمشكدمن جيلكنجهكلهرنى - يهش
 ئهينه فارانا، ديددرندنرب آلتوو...و...و...« برهم برهم،

 ربلن٧سوز نؤروئ يوراب، ئيسدركلككه فالماونى
باشلى... يارنا شا

 مبنائفبودزافودتناياكاءناكركهنبولسامدا،

 ياءملى سوزلهرى فنق شوندى١ ينك ائبن اديق س
 فاىوافنالردا ياراندم، :ين بجك يالذشالرنائرفاسندا

 ساديق مينن سفراشوون، حدل ديكهلهب »ئناسكهش«
ئيبهلهشدردى. ئييهلهشكهندهن يعا ائبز

 بلعلسنكبسكنرهوثن »نبزا« جسىمرني. قرو
 ب-لهن نيفت - ماى تؤرلى ائنك اعا.٤ ائعادا،

 باراحود باراحود، ئؤستنده سوون زنكهرلنكهن
 ئفزاكسز كيمهلهر ماذورلن ههم بارثاالر بلهن جقالر
 فابريكادان، - زاؤود تفراالر. يفرب بيرلى - ئرلى

 ههم كودوك بيراكهن بويزالردان هام باراحود
 دهوام هاواذثراحمئئتوالرذل|تذؤتؤذل بستوكالروس

. ر. له ئية
قاينى. ئش زاؤودندادا ائقبور نهوباتنده وئز
 جالباردانعنا بلهن كولمهك ئمثجالهر، وئجندا بر

 تاقبور بارنادان ،بانب تيركه قاراماسدان، بولوعا
 مدج بهره فامنرن ائفبور رده جي ئييكنجن بوشاتاالر؛

 برئيشللهرن تزولمر؛ شورايكلهركه ئفجن ياساب،كيبهر
 قأيسلالرى تارتاالر؛ تكرمهذنده ائفبور كيبكمهذن

 قايسلالرى توندراالر؛ بيجكهلهركه ونن٤١ ائفبور
 شول٠ تفيهب، بفد٠ يؤزمر بلهن ائنالد يولبارسداى
ئؤزاناالر. فايدادر ببجكهلسرنن

( حانير.سض. جك بركف

 فاملرن ائقبود بركه بلهن ائنيوتاالر باشدا مين
 جيرده نورعان توزه شوراكلركه ياساب يهرهمهج

 »ائفجا ائبنى: ق سادي اسؤك ائزدان بد ئشلهسهمده،
 يانمنا وئنى ده مينى ديب ئمثلهرسك« كوبدرهك

ائلدى. ئشلهركه بارنادا
 ائلدان ،بولماعانعا وستالمعم يؤرركه تاجقادا

باشالدم. ئشلى بولب٠ بدى يؤروجملهرنث تارتلشب
 ناوعا بارنادان بلهن تاجقا بودلى١ ائلتى وئن

 ائرتدان، برك بيت، توكل وش ائنسات منو فارشى
 ئهلى,وئل. كبله جافقاعنا يؤركهجده تارنب بركائادان

 كدنكوذلهرذى ئشله فنووبراق جعاسك، ئشدهن ائرب
 يفقالبكيتكهذكذنده جيثميجه، جاباناكنى سوس
قاالسك. بلمى

 يال نى اله ثه ئمثدلهنمهسهده كفذلهر يهكشهنبه
 بواسا: وئلدا بار، ئش بر وئلونني بولمى، ئيتب

 كيتسه، كوبكرهك وئتلرو،١ تبرهلهرنده بوتيلكا
 تييركهلهشبائلو.. برائن ائرا بوتيلكاالربالنوئز

 يؤقالماساك ئهرهمهايككه<يتمب ئأرتنداع كازارما
 ئمثدكدد ئيرتهكدسن ائالسكدا، قان بيرب، وئردهك

 كفنلهر شوندى١ ائندا ئيدئ بوال جعاؤالميسك.
 ائالالرئيدى ده ب كريكهله ئزيئقالريئ،تلموفيققا٠تل.وفيقس

 ارارن شوائر كدن وئزبنكنازالمعلناماسايب،كمئله

 كدنرب ئله قتنى بروا وقنى زويد ذؤرعان يؤرى سااب
 ائيالب ئيك زهيدوعك يارداالر. باشندا ائلب،

 شوندان ائلمادى، لكدره ئف جءارعا ياذب بالنيتسدده
 ائشاعان ماى ماايل كور، مبن سينكورده، سوك،١

بولدى.١ كبك يسى
 ده مينى شهت وئجن يؤركهن ارتندان ائنيوتا

 ساديق ي-ارى ئهلىده ئيدىده، بولر ندركهذله ئله
 ئهيتكهنفى »وئل بيت، كشى فارت باد، ائبنى

تكالميجابولميالرئيندن!..
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 وئزن يقلىدا، سوءب ياققا »وئك بانى تاجكاسى بلهن، ائبنى ساديق ئيلدك دوست جنالبدا بز
كيندن.كوكنئشجلهر ذفشب بركهسوعاائلب بلهن بارب، ائلب جدبنيكه مهرنابه نيجه بر مينى ل

 بولب زابويمشجيك شاعتادا جاءندا يش وئزدنك
 ذه تفراى بر جيتب، يهشلنه بيش قرق كهنلركن. ئمشله

 د جهى زارالنا ،زارالنا مهزلركندهن كورمه .راحهت
 يافننايب تهمام ئيكهو ئيتهنؤرعاج، شوالى ثجركهلهدى.

 ريستارانعاكرب بلهن ائنك بن واقتنى بر كيندك.
 ائالما، ئؤستمبزده ائفيتسيياننالر، ئيدك، وئترعان

 كينوولبزنن جعب بزنك بولعانعا، جاباناعنا ائياءلدزدا
 بزنك بيرودح، »ائقجا ائبنى: ق سادي وئتندلهر.

 ده مين ،٥ بي بهيلهذه ديب بار؟« ئشدكن نى يينملبزده٢
 ائفيتسييانتالر تاوش... قووهتليم؛كيتدى شونى١ »شول

 فوزعالميبن، بز ئفستدريلهر، وئكعايننا جعارو

تفكرميبزده!
 بزنى ياالر ئيكىكراداواى، ائلبكيلددلهر

 نيا دف بن ائزابالناالر، ائلبكيتهركه وئجاسكاكه
 ائلب جاسقا ئيكلبزنىده ائحدرندا .تاالشابز جيممرب
 دهن وافيعه بو٠ جعاردلالر. ب فوذددر شوندا كيتب،
 ذاعىدا دوسلق ائرابزداعى بلهن ائبنى ساديق وك

 سوققالىدا بركهلب ب-لن ائنك بن ئيندن .نعايدى
باشالدق..

ئيكهن.. فسفا ى عؤممر ائنك الكين
 ااقثيدى تيرهسى جيددلهرى يكرمن ئييولنك

 ائفبور بارثادان يمثب قنب، بلممى، يعلعانن بهرالب
 عجقامئ،’ذئرد،ر.اش1سم1شونداءكر,.دهوامئيته بوشانودا

 ئفج تارعنا ياسامادلالر. ئرهنلى مدكة عف ذارسهكهدر،
 وئجون لشر بير يول١ كيلكهنده شى قار قارا تافتا،

 وافت يؤدوجملهركوب بلهن تاجكا وئكايسن؛ بيكده
 مدتهليلهر،الكينموكاربرهودهئيعتيرارئيتمى. »نيؤاءا«
كردن. حوكمننه عادهت به ول٤١ ئيندى

 تفشهدكه مهنهلهب شوالى بعاها ائبن ساديق .
 تاجقائيلنكهندهنيجكدر وذبيمشنجى٤١ كيلدن. ذورى

بولدامى، ١برهرنهرسه باشقا ئهلله ائذكقولىيوممشاددمى،

ئأفبور

 كؤلشدنلهر، ديب «بيردى بروماح ستيردا رتما »قا
بيردن، ئينه دهوام ئمشنده وئن كورمةكهتلهرن

جقمادى. ئشنكائحدرىكفلكن.بواب الكين
 نيزكنه ئفستننه سو٠ ناجكاسك ائبنينك ساديق

 كورنمادى. نيكدر وئنى ائدنى ق سادي قالقسادا،
تاوش: كيتلى مفذه١ مينوت، ائلتي — ببش وئتلمى
يوءالدى! ائبنى ساديق -
بتدى! ائبنى ساديق —
 ساديف ائلدقدا، كيمه بلهن ش يبده نيجه بر

تاشالزدق.بهحذسزاك تيزكنه ديب، ففذقاررعا ينى بن
 فوزعالتساف، تاجكانى جيتب، نيكنه جيركه بولعان

 كيلبدتسن لعان،ائودنن قارا يفنلهرن تيمشلكهن، باشى
 كهودهسنكيلب ينك ائبن ق سادي فانةان ائجملب بولب١

 ثهلدكه كيتدى.ئيةب ..زذكيؤركلرشوو. ب جقدن.
 شكدله يعلعاالبت يشقنا - يش١ االردا باشة ر٠١فد

 كين ال ئيدى. بولهى١نهرسهده بر ائالرءا سهلرده،
 وئن تاجكاسى ينك ائبن ساديق قارش لككه بهحتسز

.. ئيكهن. تفشكهن ئفستمنه

 وئل! ابولدى يوق سوندى، ئيتب شوالى
 بر بارلبن فولدان قول ئشجدلهرى زاؤودلةك ائقبور
 تساشالدق. كومبده نىثوككوذ شول١ ائنى بقلب

 عؤمد.بوين قاينقانداقارننك ومب٢ئيبدهشلهر قايبر
 ائنكعافنداءن ههم وئنكاركسنلمكن لعن يا ئفيلهذمبجه

 بزنك كؤن وئل٩ قايتددالر. سنيلى حانيرهلرن باشقا

 بولدى،٠ بدقايعملىكؤن ئشجدلهرنفجن زاؤود
 بر فاسبلى، تانلعان بلدن تللنلك ونكن جينمهسه

 وئبراؤليايوشجينى سالدرماعانئفجن باسما ئزهنلى

 قونددربدا برني قالميجا، بلهنكنه سوكو سوكسكهن؛

 ؤاسيلينى ئؤجن شونك١ مفنه١ بولرعاكيرهك، ائلعان
ناءن. كيلكهنالر. ئيتهركه ائريستاوايت

 جيينلب،راداوايالرنى، ئشجب بفتن زاؤودنداءن
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 »ائلب سوكب، وئرنمنا ئذ وئبراوليايوشجيالرنى
ديب سؤولجالر!« لبكينلكز، ائ نندا باردبن كينسهكن،

 الكين سوزلدى.١ بايةاقفنا ناوش كيتردللهر.ول
بيرمهدك. واسيليننكراداوايالرءا ئيبدمشلين شوالىدا

 يافدان، بد بن، ئيدن. بولعان يندنكيج
 كيتكان وئلب كبنسكنه هنده سور فاجيم شوندى

ئيتكه ل يا

 كوكلسن ائرقاسندا، قايتو شذردثكومب٠ئبب بر
 وه يافدان،كراداؤاى ئيكنجن هم، جومعان وئيالرءا

بهراللمشوائرفاسندا، بلهن ئيداروسىكشملهرى زاؤود
 حالده،كازارماالرابزع كيل-كن عولبانعا

حهلجييارعانارالدق. ءىكوذلدرئؤجنبالدا

تولومبايسكي. ع.

И صبيئحك:رد-
ئبدكهم، ثيسكدهدو،

 - نان ئير يامى، جهيذك

 — فايتمشلى قردان

يؤرب، نالب، ائرب،
 جيبب،١ كول-جيلهكلر

. - بارشلى وئزب

نوقتاب، مه٥ ز٥ذر
 كوكرهب، ى،0لى٢جةجه كفل

وزدقجيلهكلهر.٣١

ك، يؤن ديدئ نوراى٠

ئفزدلف، بهعرنى يةش

يؤرمكلهر... يانلى

ياذب، يالقنالنب،
 تااب. يفرهكم يهش

 بفكريدم؛ نشقا

— سنالب، ائجكوكروكم

 ئزلهب، فاراندمدا

حدل. م.ئيدك. يوق ءمندى
احتكر 922

 سينك، سول فابدم نيك

جيلهككنئ،كنلم،

بولدن. وئت بد ول٥١
تورن، ينرهكهذك

كؤلن تلهكمنك

كفيلردى. فابلنمب

 بذردى شولكؤذلهردهن١

تونهائلميمعيندى--

يؤركم. يانا

 ابولدى، نون كفنلرم

 ابولدن، يل١ تفنلدرم

نيجكنوزهرم؟!..

٠إ٠ جب

جيالك، سين بيردك نيك

 ينرهك، ,بو يانا نيك .

 بههرمسيزممسك؟
ناكالر،كوذلمركؤنام،

 بتام، كفته،كؤنه

كيلهمسك؟... عن

جعمب، ائليولدكا

 يؤروكسلنب، ياذب،

 مين.. سينئكونهم

باعرم، لكيم، كو كيل

كيليانلهاتاعن..

. توشارمن. كؤالهر

. *‘ه
جيلك؟ دكف بير نيكه

 ك؟ يؤره ياذا نيك«

 . . سك. سيزو بدعدم

ائبالر،يلالركؤتهم،

 بتم، كؤنه كفنه،

قاجانكيلرسل؟...



 ناروزوده، تكمال وئيان،ئيركهم،
 شاوالون، ديككز كورمسكهى

 بويندا يار يراق سمن كوره

ناوالرن. تولةن١ يؤكهن وئيناب

 وئبقنالرنى، ئهذه قارا دويان،
 تاشوون، كور،ديككزذكائشلعب

 ائقتاروون، ئجن وئرماننك قارا
. . باسوون. بويالرن يار قارا

 بلهن جيللر جانى،كؤجلى وئيان،
دبككزكورمشلهرنكوربال؛

 عيبو:لهذب، سينده نوركؤجلهردهن١
فولعائيركائل. تارتقاالشب

 ئدذه ؤازال قارا، ياعمذا تاك
 ائلياقتدلقكوككهوئراهشه؛

 ئفجن، جعاد شوالىوئسكه وئلدا
كوبمشب. بلن تارالكعملق

 قابندن، يدم سزادى،٦ تاك ئهنه!
جبكلدى. نعناف »ارا ثدنسر

 ئؤجن نالر ثيرلو مورمسكمن
...؟فكؤرهشوللربنىىكع

سهماو

® د يلعاسن. سفرى«١» ® ®
. )ئيديللييه(

- سورى!١

 !.سورن١ ائفقان بويالب وئرمان -
ينربائداشدم. يارالدكدا

 . »تفيتورى ياركبوينجاكيلب،
. باسدم ؤاياعم وئرمانعا ازور

. 11.
 كيجمينبيت،بالقتؤذا-تقنا،

فالدم: سيزمى

جيتكدذن. تفننف

 يوتا، - يؤنا سووك قارماعمنى،

سرلئسوفمافالرعائيلتدكذن.

ناباائلمى، بوانه ماككى ئبندن،

وئرماذكدايالعنيهشهون.

 سالهى، فارماف مهككى سوولكادا

. ئهجرمن! سركنى سيحرلى

111.
ائع،

جيرجيلهى! يمشكن ذيندىكوب
. جاجكدلهر! تفرلن ماتور نيندى '

كى ئيله يافرإقالر يرشل وئستده
جهجكهنلهر. توراب١ ذورن قفياش .

•IV
 مك٥ جير ن، يلكا جد كبك، ه عدتة

 كفيلهدى. مؤأالر جيلفردهشمب،

 ئيهدنك فادت ياشدهش بلن تاريح
:دى سؤيله بلهن تاوشى كشى



دزتلمع - -- (0

 بهمكنن تاب -
سين! موندا،

وئرمانمنى
ياسيم. »نن

جهجكهله،
١ للهرم كؤ

ئههلرلر
نللهرن:

قورايكا

 قامش
رال!

. داردا زور١
 ناوش
سال.

. مؤكمنن

ؤتارسك؛٤١
عدمكنى .

ئفزنارسك!.

ا . راراالرق تمن٠وئل

تفرب،١ ذله تو
قارارالر، ائراسيندان يافراق

جابلدالرن يرشل
ب، سر١ نورعا

نارارالر. ائىائستندادولقن
موذلما،
فددهر، ناكعا

. نندا يا يار
يانار. يفلدنزالرنكشولسن

ائلتنبالققابار
' . !ءلكا قارما

. . تامار. سو١ ائلتن فؤيريعندان

فنالرئ سو١
ياتب، قاممشالرعا

سؤيلهرلر. ئهكيهت بوينجا تؤن
يلرنةكورك ز°ذكهرل

تكب، سيكا
 عيمشقكوبنكويلهرلر. مهككى

وئته، تؤمان مؤندان،
تابان ئيلكه

 وررسكك.٢ تالرفى بولم يفنكن
حورلككونه-كؤته،

زامان.. وئنرر
، سوررسك. مر عف فهكرنكنه

قاالمسك .
. يفلدزم؟.١ .

المسك ائ

: ؟ سوقنن١
قالسانا

٠٠| ■ وئرماندا

 وئرمانمدا
 سيكا،

 قرالرمدا
!سيكا
 الردا قوم ائف

 ،كينكهن
 وئبقنالردا

 نةيززك
 عورالرمدا

سيكا!!.

قاالمسك
. . ؟ يفلدزم
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ئريوعالنبثاداشدردك.. المسك ائ .
..وئرماندا. ئدلنمهفكئفالدم . ؟.... سوفرن

،نودعاندا سرلشب دولقنالرك ------
!...ئؤددم١ باش ئفشانب، جلكه كذ ٠ ٧

. ! سورى١
،ذهجمي قهوي

دؤنياسندا. بييات ئهده

 شهرقعاءائيد مهتبوعاتندا روس
ئهسهلهر. ياكا

 ئشد ئفيرهنو شدرفنى روسييهسنده شوراالر

 باشالدن. ائتلى ائلعا بلهن ائدمالر قزو بيك ئيندى
 تللهرن شهرف تؤزفلكهن مسسكهوده بيتروءراد،

 بسلهن تلهكلهر ياكا يركرامما، ياثا ئينستيتوتالرن،
 وشله ره فيذنى شدرفنى دوسييه »بفتن باشالدئ. ئمثكه

 عيلمى وئزانك باشالب، ئشكه ئؤيشماسن« ئفيرونو
 بؤذن شوالىوئق باشالدى. حزمهتلهرنكورسهته

 ،دالب 1برسكهب0كئد٠بولد نهشريياتى ئهدهبييانى دونيا
 باعشالنعان ئهدهبيياتلنا حالقالرن شدرق وئزلنك

 روسييه وئق شواى باشالدى. رنكورسل<ته٩حزمهتز
 -بويولداءدحزمهتلهرنمديدا١ كاديمييهسىده ائ ففنون

 ئهسهرلر موهيم قاببر موندا مين جعاردى. نعا
كيتهم. نوفنالب ائن بو عافنداعننا

مهجهوعهسن. ائنييا .1
Азиатский сборник, издание Российск. 

Акад, наук 2310 стр.
 كاديمييهسى ائ »ففنون ئجنده يل١1 918 مفندا

 بؤذن عائيد رفعا شه ئيتلكهن نهشر حهبارلر«ذله
جييلعاان. ئهسددلهر

 ائكاديهييهسى ففنون قهدهر يلعا نجى 1894
 بفتن باسلعان عائيد مهسئهلهكه بر حهبهرلهرنده
 جعاروجؤالس مهجموعهلهر ائينرم جبيب ئدسرلهرنن

ذوركولوكالرذ-ك نوكوفسكى،ئيرنيست شهور مه

 د( ن 1894 شول١ عادهت »بو الكين ئيدى. ئبنه وام ده
ئيل. ذوقتالعان سلك١ يلمدان

 ناءن ئش باشالب يلدان ذجى 1 918 ئيندى منه
 نهتيجهسلم شونك١ مهجهوعهسى تانييا سالندن. يولعا

ثهسهر. بر توعان
 بهرله كونكه بلهن قاراو ائجب مهجموعهنى بو١
 نك مفستهشديقالر تؤرلئ ائندا . وسه برنه نورعان

 يلالرئجنده ذيجه بر نهكى مونالنكور وافاننامهلرى.
عيلمى كوب بيك وئزرنك عيلم وئيرهذو رفنى شه

 كوجلهرنيوعالتقان.مدشدورهينلستانموفهتتيمشتلر-

قتاينى كيررهن، كيندريك بارت، ائعؤست ندهن

 فاسيلييف،ئيلدواردشاوان، ب. ف. ئؤيرونوجىلهردهن

 ئى. ههمن. ف.رادلف ؤ. ساناالتؤرعان اسى »كالمب«
 وئيرهنوعيلهى يوعالنوشهرقنى ويسسيليوفسكى،لهرنى

 روسييهده بفالر نيياعدر. »نود حهقيقدتهن ئفجن
ئيدى. رى ذروكله مؤهيم عيلمننك ثويرهنو شهرفنن

 تاعنكوب باشقا وافاننامهلهركه ابو مهجموعهده
 سامايلو- وئجن تورالوعالر بار. لهر٠تةفتيعت ءدئ

 نهسحيح« نيقهدم بد يارلمعلنا فونلوق يهد »ت فيجذك
 ائى »يارنن بارتولدنك .ؤ. ف. مافالسى، دي(،ن

 جهلب ديققتنى جنتكلدوى ديكدن لسانه« مهسعه
مهقالهلهر. ئيتدرلك
 فيرقهسمنك »ئيسماعيلييه سيميونفنك ائ. ائ.

 فرونتندان »كافكان ائماليفنك ب. يازماالرئ«، فول
هن كيلك مونيلنه ائنييا سلنك كاديمييه برأ فونون
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 ؤالدبرذسفنك ما'ذةورئ يازماالرى«، قول سمانلى عف
 ههمكيسلوكوافالرى«،ائ.ائ. يانما فول »مانعول

 ائنييا كاديهييهسمنك ائ فونون يل 1 ؤ؛ 1 ة حيت يماننك فره
 ساتب تارافندان يؤانوف بوحارادا ئؤجن موزييى

 راماسكبؤيجنك ائ. ائ. يازماالدى«، فول ائلعان
 ائنييا كادرهييهسلمنك ائ فوذون نالن فرونت كافكان٥

 ديكدن يانماالرى« فول فارسبجا موزييلناكيلكن
 مؤهيم بيك بابالرنده وئن ههمههسئ مهقالهلهرذك
تدفتيشلهر.

 عدره- دينى عهسرده ذجى X» بارتولدنك ؤ. ف.
 المداعى ئيس ماقال»سدده ن ديك تاريحندا« كهنلهر

 تدفتيش بيكائههمييهتلى يحىئؤجن فيرقهلهرتار دينى ،
 كوبنهفنيمشادر، ذاءن عائيل رفعا شه باشقادا بوالرعا

 جهوعهجعارداو٥ مؤندىم١ بوالدرفستانه بار. مدقالهلهر
 ئجنده الر ي-لم )؛،17 — 1895 نؤرعان توقتانللب
 شارفعا جققان عهبهرلرنده« باكاديمييهسئ »ففنون

 ئيتلكان. ءيالوه يسى فيء, رنك مقالل بؤنن عائيد
 ئ-ارتددرا. ناءىدا قيهمددن مهجموعداف س فيعري بو١
 قولذدا جلملهر شوعوللدنو بلدن شهرق س فيهري بو١

تييش. بولرعا موتالق
بيت. 126 جهوعسو، مه Восток ق شهر .9

 بولعان نهشريياتندان ئهدهبيياتى« نيا دف »بؤتن
 يقالر مننداذورلىمفسنهشو ،مدهموءهكهكفلي »بو

 نهفنيمشل"ر جيددى ماونوعالردا نورلى تاراهندان
 تفرلى ئهدهبييانندان حالقالرى شدرف تؤرلى هه(

 برافيسر مهسلهن، بارجاالرنرجلمهئيتلكدن. ئهدهبى
 نهموذدلرى، ئهدهبيياتى قناى تارافندان ائليكسييف
 ب عهره ياما نارافندان كراجكوفسكى ائكاديهيك
 توركالوك هدم كرنلكهن ندموندلهرى ئهدمبييانئ

 يهشرن بفحارلهالرنك »يهش سامايلوؤيجذك
 ب-اشةا كبى مهقالهاررن ديكهن جهمعييهتلهرى«

بار. وهههمييهتلئمهقالهلهر
 ساقلق مهجموعهبلهنفايداازعاندا، بو١ الكين،

ئجنده جهجهكلر ماتور ةك: كير ئيتهكه ئش بالن

دش بو١

 ئيسدهن ولوون 'ا ي-شرنكهن اعو٤ واقت فاى
جعازماسقاكيروك.

وئزينك ائليكسييف يرافيس مهشيورقتايجى
«русские писатели в китайских переводах»

 بزده ئدلى بن، »دفرست، ائءرندا مدفالهسلنك هن ديك
 حدزرالكى فياللوكييه ي-احشى بابندا وؤيرهنو ةتاينى
 ماقتانا ديب بار، عيلمىكوجلهر قؤوهتلمى بولعان

 عهنر بن كيرهككى، ئؤنتهاسقا شونى١ ائلساقدا،
 يفز نابا توبهنكه عؤمومهن مهدهنييهتلنك روس٠

 يفزندهن جير تنلهى بف ائنك بهاكى وإفتندا، توتةان
دى. تؤرابن« ائلدندا يوءالووى

قارشى: مؤكا حالقالرى شدرق بن .
 وئزيكرنك سز ائليكسييف، يرافيسر وشوالى،

 يانمشاالرمانفءدتي ائلباونالر، ففورلعان، نيكزكه جرك
 بركابنهسر، بلدن مادهنييرتلكن رعان ذف يهشى ئفجن
 ميللهنلهرنى عحالقالردنافج.سن شدرق بزك-ه، الكين

 مردهنييهتلنك ياتشا قفرلعان نيكزلنه تايناو و، ئين
 بركه مهدهنييهتلكن »وئل برزاراردايوق. بتووندهن
 جيلكدبز بارى واقت ول٤ بن ئيلى، كورنمى
 ،4 رنك لدتجمله ميل وئرس مقارا بييوجى ثفستنده

 وفاباق تارالعان قهدهر ائولالرينا تانار ئيككجكنه
 شوندى سن مفنه، ئيدك. كوره مهدهذييهتو«كنه

بتلكن. ياعثى، بيك ئيكدن، بتهسن بلدن مهدهنييهتدكن
ثيزكى بو فايعرةهى، برده حالقالرن ارق

 نيكزينه تيكزلك ائلددبندا بزنك جفنكى حابهكنه:
 مهده يستييان -كر ئمثجى كوجلى مانور، ففراعان

تؤذنعن!«ديبن. حدتردكزده شونى١ سن تؤرا، نييهذى
«Некотөрые дополнения кклассшрикации 
турецких ЯЗЫКОВ» А. Самоилович стр. 16.

 »بوئهسهرى سامايلويجذك نوركفلؤك مهشةور
 - حزمه مؤهيم يواللما تهفتيش نلالرن تاتار - تؤرك

٠ برسى. تلهردهن
 مهدهذىعالقالرنك باشقا تللهن، ناتار - تؤرك

 حافندا سالو ئؤسولعا بيلكللى كبى،بر نلالرى

كيله لبياسا تهجريبدلهر بيرلى بايتاقدان يندى٤
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 فياللوكالر، شوهرهنلى كبى، بوعاقداكورش ئيل.
 ئؤيرهذو ن حالة تانار - تؤرك رادلوفكى، ؤ. ؤ.

بو١مؤستهشريقالر بولهاعان ئؤحمشاشى عيلهنده
حزمدذلهرن فيممدتاى وئنلرينك ع-ائيد زهكعماسدحله
 بومهسسئهله١بولسادا، شوالى الكين، ئيتدللهر. تدقديم
 ائلعانئ بدتفس قهتعى ئيتملب، ه_دل تهمام ئهلى
 كؤح، كوب تاعندا ئهلن ئش بو١ جفنكى يوق،

 تللهربنك تاتار - تؤرك بؤتن كوته. حزمهت ب كو
 بفتن وئجن بلر ياءمشن مفناسهبتلهرن برسمنه بء
 تهفتيشلرر جاءئدرما ائراسندا تللدرى تاتار - رك تة

 ذاتار - تؤرك بؤنن يوق؛ بولعاذى ئيهكان راقياسا
 ئهلى ئؤجن بتووى تيكئمريلب نقالب شيوولهرلنك

تورئكيلهجهك.٠ واقتالركفتهكه يتاق با
 ياسالعان فددم ئهللكه ئيندن بزكه شواليدا

 تهفتيشله بابداءى الوف،كورش،كانانفالرنككبو رد
بولساكيروك. جيتكهن واقت تانمشرعا بلدن دئ

 بزؤكتلجللردبزنكيكنوركيمجملكلدرئ-ائالرذك
 تهفنيثملهرنري ياسالعان جيتالرحرفندان تلمبزكه بؤذك

 ئفيوشددرلعان باشالرندا وئن برياقداقالددرب،
 ذللهنكك جيت سؤرولهرى، ائاعا نهرسهلرنىكنه

 ئيندى تهقليدئيتولرندر. كرامماتيكاالررناسوقر

 وافتبيكجيتدى. قارارعا ائجنبراف كوزنىمهسمهلكه
 فياللو- يق مؤستهشر ئهيتلكهذجه، يوءارلدا دفرسر،

 تفرك- بوتن فددمر كالرذك-زمهنلهرىئرلمكه

 بتره كرتب ئؤسولعا بر قدنعى تامامهن تلملدرن تاتار
 تالعانىيوق.مفنىموستشريقالروئزلهرىدهئيعتيراف

 شولمثلمنب-منرلزكان بنئهلى الكين ثيتدلهر.
 بيك بنكه ائالردا ائلهيبن. فايالالنا ينهلهردمنده حدن

 ئهسرنده ب-و١بيكجية«راك!سامايلويجوئزلذك
 ئلكدهياسالعانكالسسيفيكا- تللهررنه تاتار - تؤدك

 رتولئةرورك بفننلهى ئ)رزدلى،كوريالزرث(لذسبيالالر
 وئستهمهلهر، ق-ايبر شوالرءا بهلسكى قيلمى، ا دهعو

 ياءشر توعرردا بو١ هم بلى. ياسارعاعنه تهسحيحالر
ئيفه. تهفديم نهزاريباسن وئن مؤواففهفييهنلى وئق

بى ئهده

 كالر نائ حث نسييهسنيا سيفيكا يلويجكالس ساما
 كالسسيفيكاذسبيهالرن كورش رادلوف، باشدا تفجن
 تلجنلهرذلف جنداندا ئهسر بو١ نانلشرعاكيرهك. بلهن

يتاب.٢نييشلى جهلبثيتهركه ديقة»ذن
ءاففار. د ئهحه

تراكيدييهسد. وئلالرت جير
سرء(.4د تاكتاش )هادى

 مهجموعهسندهن ئهسهرلر شاءيرنك بوكيتاب١
 تراكيدييه بيتلك 54 جعاريلب: جيلدرهوشنده برنجى

 مهجهو كرنلكهن. بوالكن شيعرلهر بين 48 ئؤستننه

 يلذك ذجى22 - يبدهش تاكناش - ئييهسى عهنك
 مهسكدوكهزيته- وئرنبورع، تاشكنت، لك٤) كؤننده

 ساناماعاندا(برنجى شيعرلهرن لهرزلدهباسلعانكجكنه
 ورمان٤بولعان» زؤيعؤالركفلةهسى١ ذهفيس تابقر-
 بولعان مؤجهسسدمى عهتابالريذك ائجلق ههم قزى«

 شؤما مهعنالك نيرهن ))كولهكهلهر«ئيسهندكن
 مهتبوعات بلهن شيعرله ماتور يانزاعان ئسلوبلده
 حالقنكف وئفوجى وئك بلهن كورلووى ونتندا كارين

 ئف- نور١ ائار ةلما حال ئيتكدن، لب جه ئيعتيبارن
 - مهجمو جةقان باسلب حهزر ئيدن. بايلهك»ن ميدلر
 بولماعاذلمعنائجق يوققا ئؤميدلهرذك بو١ عهسى

 ذاسوير،مانور ائجق تويعؤالر، تيرهن كورسهتلى. .
. تاتار نراكيدييرسى« »جيروئاالرن يازلعان بلسن تل

بلهن ئيتو نهشكيل سهعيفه كا يا فورماسندا
 ئيدييا بفيك قويلعان نيكنلنه براكده،ئدسهرزك

 تابان ئسالعا مؤندهريجهسنده ئهدهبى تانار نده بله
نورائدملر.١ ائنالنعان

 تويلدرو١ تهذلهرن بولعان فاللبى جانالرلنك
 جير بواب،١ مهجبور بيرركه كؤجلرن :ن بف يولندا

 مهأكنلك باالالرئنلق ائدهم قالعان ائستندا اذفلمهذن

 ب تف ئهسهرنك — ذراكيدبيسى عدزاب روحانى
 وفبجفقاح٤ هسهرذن بو ائلنعان. ئيتلب ئيدييسد
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 - نارا شاعير — ئنلهر نيرهن تورعان قاال يؤركده
 ئيدييانكنهسويرنتيوشنجهئقنهلككن لنعان فندانائ

ئيته. جبور مه ئشانرعا ديب
 كوبنفرلى ئهسهرلهرنك بولكندكن شيعيلر

 قايسنك ههر وه جييواوون روحييهدهنله حالهت
 ئيجاد بولعان شاعيرده — وئتهلوون مووهففهفييهتلى

 تورلى قهلمنك ههم كولهمسننككيكلكن

 ائلوون تيبرهنه بلهن سهميميلق ناسترابينياالردادا
 بد هيج نارورات؛ سوز- بد ههر مؤندا كورسهنه.
 »بولمى. داائاماشددرب ابولهى، نفشدبده سوزنى

 بوينجا روعييه حالهت بلهن يول١ جنملهلهدتابيعى
اعاالر.

 ائلعان سن تراسى« وئلالرن جير
 وئل ب، اله تفكه وئرندا شول١ ذهئهسسقراتلبزذى

 ت-هذقيدجدلهكه يدازونى ولر تيكشر تؤبلى حاقدا

 تورسذلماعنا ياعى ذمثةى ئهلىكيتابذك قاللدلرابن.
ليام. بتب ثم سون ثيكن- رم

 ذاشور تارافندان شيكهنى »قفرفلتاى« كيتاب
 نهفيسلمكلنه ,نشقىكورنشدهئهسرنكئجكى ئيتلب،

 ياءشن ئشلهذبجعارلعان: رووشدهماتورعنا مووافيق
 تشقىبيتذل١ باسلعان. بلهن حدرفلهر ائجق كهعدنده،

 مهشهورههيكه- ذلقىحرذيقووتك ههيكهلتهراشى بالهك

 تؤبننه رسم تؤشرلكن. رسسم ائلنعان لندهن
 كيلد اتودى بيك ئيسم ديكهن جرى«١ »عيسييان

 ئيجادييهنننكنيكرينهعيسيان وئجندة شفنك٠ ئيدى.
 ئهسهرلرننه ناكناشنك مؤكالرىقويلعانشاعير

 »جيد — رمسم وئل١ كيله. نورى١ بيك رهسم ول١
 - ئيجا شاعيرنك يازعان كيدييهسى«ن ترا وئلالرئ
ائال. بوال ههيكهلمفجهسسهم دييهتلنه

حهن.

جهوابالر: ئيدارهدهذ
ا

 يل١ ئفن١ وافاتنذا توقاينك شاعيرى حالق (1

 كوب بيك بلهنئيدارهبزكهائلنعان مؤناسهبهذ تولو

 ثورنالنبزدا يارجاالرنئ، ئهدهبى ههم شيعر مهقاله،

 شوثاركوره ئفرنتاربولعانلقدان،باساائلمادق.

 ن٠در٩شز٠فئيتكهائلوجنئيب ذوقدتثسبىسورهذله.

. عافوالرنوئتنهبن،

 رعبيالالر« »نو -»كورائلدندا موزايففا م. (2
باسلمى. يارجاعن ديكدن

 ن ديك جرى« ياشدوفوجى »شاعيركه«،» (3

باسلهى. - يانوجهعا شبعرالرنى

 ئيسهندهكن ثالمبم« »فابنا - روحمدنوالبنكه (4 .

ندسرو-كنباسلمى.

 «،»شلهيدلرك«، هامحدنر »يإندردائ«،»ئلك ة(

 »يك؟« بار«، سين ئهلده » »كفلكديم«، «،سينكنه »

بلسلمى يانوجنعاد الدن شيعو سفيهم« ءهم»مينسينئ

Ответ. редактор: м. ВРУНДУКОВ. — . بروندوكوف ميقالد مؤحارريرى؛ مهسدول
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I ح جةدى: باسنلب 

شاميدعفسمانة-. يد. 4 ئب قرنى، باى
ئسسرى. عهليرهحيم حيكابهديرل، -

 زاكازالرنئ تفرلى ههر تلنده روس١ وه تللهرنده شهرق تفرلى ئيدارس تاتييجهت
ائال. تؤستلنه بوينجا ده مفعاهه بيرونى ئشلهب واقتدا تيز بلهن، بهها وئرتاجا

بيرركه يب قف حدرفلتفرلى ههر كوبلهب

ادلهة ئيته زاكازقابول ل„.ح
СТ ٣٠ ت ت —

راسجوت دهفتهرلهر، ثورنالالرى،ونلك سينف٠ دهفتهرلهرى، ههرتفرلىسزقدامهكتهب
ار بالنكال رهسمى تفرلى ههر دهفتهرلهرى، بوحكالتيريه كنةكهلهرى،

ؤازالب ههم كوبلبئيدارهده
ئيتله. قابول ركه ئيته شر نه ئهسهرلهر فهذذي - ئهدهبي تؤرلد ههر
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