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بير& �ُ�غر�سئنئ سؤ�له يأ� بُولسا

�ينچي نينگ هيكلي نينگ ��نگوٌند� عاقئال گلِن ِسطيرلِر.�� �                      ميال# ��  لئُونا"�ُ

بير/ �ُ�غر�سئنئ سؤ*له يأ# بُولسا،
ِسنِم بيليأ# بُولسانگ 1يدئليا# *��ئنگ

يالنگئش �3لديگين،
�نگا غا"شئ چئقما، �ئز�ما حاقا،ُ�
حاقئقاتا بؤِ�> بُولما هيچ هاچا#،
ِسبأ@ حاقئقاتا بؤِ�> بُوال# ال"ـ

�ٌنِد# غاچا#،*�� ،B3� #ٌني تاپا�*��
�ٌني ييتيِر# 1��D بُوال"ال".*��

بير/ �ُ�غر�سئنئ سؤ*له يأ# بُولسا،
ِسنِم 1نگيا# بُولسانگ جانئ نئنگ با"ئن

1يدئليا# *��ئنگ،
�غرG *��� �گر/ �ييمه �ينگ بُولما#،ُ�

چئزئق چئزما حاقئقاتئنگ ��شئنا؛
،J�*�ِسبأ@ �ُ�غرG �ينكأ" ��يلسه  �

غا"� ��ِ L�K غاچا" 1��D باشئنا...
                                                          

�ُ� تايد� بير& ����لسا...
��نئنگ ��"ناليست ناتاليا �سته ميرُN #يو"> لريند#)  ��لي تاپئال P�                           �ينگوِشتييا�� ("

�حونئنگ ��نگوٌند� بُويو# 1لئش."                                                                

�لسا،"�� تايد� بير/ �ُ�
يوٌ*/ كِِسسير، 1"قاسئند�#،

«شوٌكوٌ"، ِمن �B3 ِهم بُولمايئن» �يييأ"ين.

�لسا،�� تايد� بير/ قُوُ�
�يشسيز ِهم چؤِ"كسيز غالسا،

«شوٌكوٌ"، ِمن �B3 ِهم بُولمايئن» �يييأ"ين.

� تايد� بير/ ��لسه،ُ�
�ٌلسه يا،"ٌ���لد

كؤپأل@، ناما"تال@،
«شوٌكوٌ"، ِمن �B3 ِهم بُولمايئن» �يييأ"ين.

يؤنِه بو سؤ* ِمني كؤِشش �يرمه يأ"،
�ليا"ئن ِمن،"��ليا# بيلِن �"�ِهر �

�ليا"ئن ِمن،��ليا# بيلِن قُو�ِهر قُو
ِهم ��ليأ"ين ِهر بير ��لد�ٌ"لِن بيلِن،

«شوٌكوٌ"، ِمن �B3 »�يييپ سؤ*له يأ# ياال#!
                                                                              

ِچينأ+ ِبرمه

ِچينأ@ ِبرمه چاغانگا،
�ِ">، ��*/ �ييسين كيچي ـ �� بُولسا.��

،Dِ�لينِد# تو>، يؤنه گؤِترمه مئد�
غُو/، ��*/ يؤ"� سين، ��"سو# 1ياقد�.

يالنگئشا، يا"��ما ِ�تديرمه �نديك،
يُوJ ِيرينِد# تاپما غوشونگ سوٌيد�ٌني،

چاغاD �يسله يأ" �يييپ،
�يسِلگ بير *�>، ��"موL باشغا، ِهميشه

�يسألنينگ بُولماغئ حؤكما# �B3 موند�؛
پولونگ بُولسا �ُ�قا>، ��سد�ٌ" چاغانگئ،

يؤنه پولونگ بيلِن 1*�ئرما �ُ�نئ،
�"موشا،� J�بُو*ما، �يتك لِِمه بُو*

�ييمه « ��*�Dٌ هُو" ياشا�ئم، كمسين �يم،
چاغاD كمسين ِمسين ِمن با"قاD ياند�.»

ِچينأ@ ِبرمه چاغانگا،
�ِ">، بيليم، �ٌ�شوٌنجه ِبر پوB ِيرنه.��

،B3� K"ِينگه غاتئ چؤ� Lمو"�چوٌنكي �
�نئ ِچينأ@ ِبريپ بُولمايا" بيرنه.ُ�

                                                                      
 شٌوبـــهه 

“Living is no laughing matter: 
you must live with great seriousness 
like a squirrel, for example...” 
Nazym Hikmet.

ياشايئش يؤنه �B3 ،يؤنه چئن مئقا ،
ياشا@ بُوال"مئقا با" �يشينگ ـ �"�ينگ ،

1ال��نگ ،پيكيرينگ ياشاماJ ��يپ ،
يا يؤنه گيتمه لي �يلينگ ��غر�نا ،
�يل نير3 يئقئلسا ، شُوB يانا 3�يپ؟

�@ ، سرمه نيپ ، چؤ"� گينگ گؤ*أل@،"�� P"حا
تيسگينيپ ،غئپجئنئپ هر ���لن چؤپد#،

ياشايئش  غالماJ مي ��*�J هم غو"غو#،
پيكير �تمأ# باشغا پيد���# ، نپ �# ؟

ياشايئش مي غاچماJ هُو�@ ـ حاطا"��# ،
يا ��"ماJ �يشينگي گؤ"كزيپ كأته؛

، L��"ينسنگ ،غا�� Jبا" �يشينگ ياشاما
باشغا �يشه �لينگ يترمي كأته؟

ياشايئش �ُ�يو# �B3 ، بو �ُ�غر/ بلكي ،
�يو# ��# �ُ�ني بيلمه يأ" ��تو@ .�

يؤنه چينين ��# چئقيا"مي �ٌ�ستٌو# ،
يا ـ �� بير يرلر� بيليأ"مي يتيپ .

                                                                  تاييا"ال# : }.خوجه 

4
                       غـُوغـُوشــغى ال شــغى ال ��   

 شاهئر
 يُو�شا� 1ننا قو�با� 

( تأ�� غوشغوال�)    

   بو كؤنه يو"��نگ 1قغئن ليـ  
چوقغئن لي تا"ئخئند� كؤ@ عالئم 
ال" ياشا@ ��تن . غئنانساJ ـ �� 
تانالماني  سي  كؤپئ  �ال"ئنگ ُ�

1"���# چئقئپ گيد# .
 : ��*لر/  ال"ئنگ  �پالي "��   
بيزينگ تاپئند/ ال"ئمئزئنگ ��*� 
�ير�#   �� �اليتاـ  �غا" ُ� گو#  ني 
�ئقر�"  نيپ  �ير�  ال"ئنا  عالئم 
ال"ئنگ  عالئم   Bشُو ��يأ"لر. 
جمشيد  �لدين  غيا{   �� ـ  بير/ 
 J. �B ٧٩٠ هـ ُ� لي �ير.  كاشا# 
�غوليا".ُ�  �� ـ  كاشا#  يئلئند� 

 /�پُو* �ـ �يا* چاغالئقد�#   B�ُ�
�"� نيأ".��

ـ حسيپ  تو"�باشد�# حاسا@   
بيلن �يمك "ياضي عئلئم ال"ئنا 
گؤ"كزيأ".كاشانئنگ  لئق   Dئقجا�

صا@ همد� گؤ�نوٌنگ هو��الندئرئجي 1سماني 
�ني ُ�  ، �يپ   �"�� ال"  سُو"�}  كؤ@   �� غيا{ 
"ياضي  يؤنه  �يتريأ".  هم  تانئماقلئغا  يئلدئز 
بو  گيتيأ".  ��نگه  بيلن  چالتلئق  ال"ئند�  عئلئم 

�غو"�� ��"�ـ با"� �هيني 1چئليا". �ُ�B ييگيت �
لرينگ  بيليچي  "ياضي  �لي � چاغئند�  ليك 
عئلئم  �نونگ ُ� هم  1تاسي  گيريأ".  خاطا"ئنا 
ني كأميل لشديرمكد� �لد� با"ئن غايغئرمايا". 

سُونگ    #�� ��غت  نأچه  بير  �لدين  غيا{ 
�ٌ"�� موٌمكين ��� Bيپ ، شُو�� Kكاشاني تر
 �� ـ  سمرقند  �ييپ  ير/   Bبُو لرينگ  چيليك 
�B ير�� ��* 1"�ماال"ئني � با" ال} ُ�. با"يا" 
قئنچئلئق  بير  هر   B�ُ� بريأ".   D���ُ� ال"ئني 
گؤ"� ند� 1لجئر�ماني ، نا ��ٌميد بولماني ينه ـ 
�� ��* 1لئپ با"يا# يُولي بيلن ��نگه گيديأ".

 ��B "ياضي عئلئم ال"ئند� �عشا"/ كسر/ ُ�
تاپا# ال"ئنگ  �يلكينجي   ( پي ساني (عد� پي 

بير/ �ير.
 G"نونگ كؤ@ كيتا@ ال� حاB حاضئرـ �� �ُ
 Bسالمبو�  ، لند#  لنينگر��،  ـ  قاهر�  ـ  برلين 
ال"ئند�  خانا  كيتا@  نينگ   لر/  شهر/ 

ساقالنيا".
 J. كاشاني لي غيا{ �لدين جمشيد ٨٣٢ هـ 
��تيأ".  �ٌنيأ�# � شهريند�  قند  سمر  يئلئند� 

ياتا# ير/ ياغتي . �يماني همر� بُولسو#.
                                                           

       مشهد قلي قزB .بند"تركمن 

   غاينا} :
 كاشا# لي جمشيد مد"سه نشر/ 

                            غيا; �لدين جمشيد كاشا� ليغيا; �لدين جمشيد كاشا� لي 

                           �حمد ِب> مر�� 
                                         

Dٌبيرينجي بؤلو*                                        
  

عاصئرال"ئنگ   J�*�� حالقئنگ   Bماحا �أ        
�حئ " هم  چپرچيلي�  غا*�نا#   �� ـ  ��مئن �ُ�
 »  ، 1يد�لئ   ، يا*ئال#   �� ـ  حاقئن  حا*ئناسئ 
شوٌ�وٌ" باغشئ » ، « 1ياB باغشئ » يالئ �ِثرلر/ 
�قاسئنگ گليأ". �ِما شيله �ِثرلر هم �ِلينگي ��"�# ُ�
بير  �أته   ) ِسير�  �ال" ُ�  .Jبِرنُو  Gتاپدئر يرِ�# 
�ِثر/  بير  مانگا  غُواليد�   Bحا ِهر  يا*ئليا".   (
 ) پرُ�*�چئ  ِ�هينلي   B�ُ� �ِتد/.  مييِسر   Jقاما�ُ�
قَصه يا*ئجئ ) خد�/ بر�/ حاللي نينگ  غاالمئنا 
پُو�ست(  1تلي   « سي  �ِيه  ِسندينگ   » ِ�گيشلي. 
 ،  �3" يؤنِ�ي  غا"�نئنگد�  "مانا  سي   �Nسو
�نگا گؤ"3 1* بُوال# ُ� G"غاتناشيا# قاهرئما# ال
1يتمالئ  پي�يرينگي  شخصئ  �ِگر   . �ِثر)   �ِ�بي 
( ماضمو#  تِماتي�  �ٌنينگ *�� �ِثر/  بو   ، بُولسا 
�ِستيل ـ �Nنر گؤ*ِلگ لر/ بُويونچا   ،  ( بُويونچا 
پُو�ست �NنرG مئزئنگ تأ*� بير شُو�لئ 3�يمي 

حاساپالماغا تايئن.
     پُو�ستينگ باL قاهرئمانئ ، توتوL �ئقبالئنئ 
، �ئخالصئنئ ، بويسانجئنئ هم غئنانجئنئ حالئ 
نينگ  بي  بي  حالتأ�  سينگديِر#  صونغاتئنا 
 Bنونگ گؤ�توٌ"�ِمن حالئسئ نئنگ قا�ئم لئغئ ، �ُ
لئغئ  ��*بُولوشلئ  تا"ئخئ  نئنگ   G"ناغئشال ـ 
 Gيانگالند غوالغئما  سؤ*لِر/  �غر�سئند�قئ ُ�
هم   #����غرُ�  ! حالئسئ  توٌ"�من   .  G�"��
�نونگ نأچه ياشئ با"قا ؟ نأ�يپ ��* 1"شيويمي ُ�
�ئرئن.  �يما# � هم  �ئغئمئ  باشال#  ��"مأگه 
صو"�تئ  نئنگ  حالئ  قا�ئمئ  بير  ِمند�  سبأبي 
�ِ�ن�ُونينگ " .P Pنئ بللي حالئ شنا�ُ� .G�"با
« 1لتايئنگ هم 1لئنقئ 1سيانئنگ صونغاتئ » �يين 

�شوٌ"�يپ ٌ� صو"�تا  �يتابئند�# 
يئلد�  نجي  ۱۹۴۷ـ   B�ُ� �ئم.  1لئپ 
 "ِ�تؤ �ؤلوٌنينگ  تِلِتس  1لتايئنگ 
ِ�په  پا*"ئق  بأشينجي   ، گيند# 
عالئم   .G� حالئ  تاپئال#  سيند# 
موٌنگ  يا"ئم  �ي�ي  �نونگ ُ� ال" 
با"�ئغئنئ  نئنگ  ياشئ  گي   "ِ�تؤِ

ِ�سگيتأل@ �يرلر.
نئنگ  حالئسئ  پا*"ئق       
با"ال}  ��غتال@   J�*�� �ستوٌند� ٌ�
�نونگ ُ� �ِ�ن�و "  .P ِگچيِر# 
 Bگؤ  ، ت�نولوN/ سئنئ  �قالئش ُ�
��ِ"نيپ  �يچگين  ناغئشال"ئنئ  ـ 
*�ما#  حأضير�ي  �نونگ ُ�  ،
توٌ"�من حالئ ال"G بيلن با��شيا# 
حالئ  بو  حاتد�   ./� بلله  �ئغئنئ 
 ، �ِ"شي   ) نئنگ  سئقلئغئ  نئنگ 
1"غاجئ بير/ ـ بيرينه بر� ياقئن 
الشدئرئپ �ُ�قاال# حالئ )  ، چيتيم 
نئنگ هم توٌ"�من حالئ   G"سانال
ِ�سگيت  �يگيني  گليأ#  با@  ال"ئنا 
�ير�#  قا�ئمئ  نئنگ  حالئ  لد/. 
موٌم�ين  بُولماغئ  �قاال# ُ�  �� ـ 

 .P پر�فسو"  سوٌ"�/.  ��نگه  چاقالمانئ  �يين 
توٌ"�من  سُونگ  ال"ئند�#  با"ال}  �ِ�ن�ونينگ "
�ينفو"D ( توٌ"�ِمنستانئنگ حابا" بريش �*�"تئ 
پا*"ئق   »  : �ِ�يپ  گوٌ""�ٌنگ  با"���  حالئ  بو   (
ِمرِ�ز/  نئنگ  حالئ  قا�ئمئ  �ييليأ#  حالئسئ 
گؤلٌو# ��3ي "نگ� لِر/ هم 1شغابا�ئنگ ِش�يل 
ساقالنئليا#  سئند�  مو*�  صونغاتئ  لِنديريش 
يمو> حالئسئ نئنگ ناغشئنا ِمنگزL. شو �ي�ي 
�ي�ي  1"�سئند�  نئنگ  �قاال# ��غتئ ُ� نئنگ  حالئ 
��ئنگ با"�ئغئنا حاتد� �يا"ئم موٌنگ يئل لئق تاپا

عالئم  ِگلد/.  نتيجأ  �يين   «  Jبُوالنُو هم  �ئنانئپ 
 ، گؤ"3  الماغئنا  تاصدئق  بير1غئز��#  ال"ئنگ 
طايپاال"ئنا  هو#  قا�ئمئ  حالئسئ  پا*"ئق  بو 

ِ�گيشلي �ير.
�ٌمي جا�ئال# پُو�ستينگ باL قاهرئمانئ *��    
نئنگ « حالئ حالقئنگ قالبئ �ئر» �يين سؤ*لر/ 
��* �ِ"�يمه غُويما�G. حأضير�ي *�ما# توٌ"�ِمن 
بو  ِگليأ#   Lِمنگز  �� ـ  بابا>  �ؤ@  ال"ئنا  حالئ 
1"�الشاسئم   « سئرال"ئنا   » نئنگ  حالئ  قا�ئمئ 
لر  توٌ"�ِمن   ، نير�  قا�ئمئ هو# ال"  يؤنه  ِگلد/. 
�ال"ئنگ ُ�  �� ـ  عئلمئند�  تا"ئخ  توٌ"�ِمن  ؟  نير� 
 .J1يدئالنُو  <�* هيچ  هنيز  با"���  باغالنئشئغئ 
حالئ ال"��قئ بو ِمنگزL لي� تؤتأ# لي� ( ياال# 
بيلن  قا�ئمئ هو# ال"   .B3� بيله   ،  Jيُو ؟  مي�أ   (

توٌ"�ِمن لرينگ 1"�سئند� باغالنئشئق با".
   بيز� بللي بُوال# �ؤ@ سانلئ تا"ئخ ناماال"�� 
توٌ"�ِمن لرينگ �يل�ينجي ِنسيل باشئ �ُ�غو*خا# 
 "ٌ���� سُونگقئ  يؤنه  �ييليأ".  �ئر  بُولو@ 
�غو*خانئ ميفي�ي ( �فسانه �/ ُ� G"تا"ئخچئ ال
�يچيند#  تا"ئخئنگ  �ِ�يأ"لر.  حاسا@  شخص   (
�ئغئنئ  بُولما#  يا  �ئغئنئ  بُوال#  1��مئنگ  شيله 
گؤ*له مأگه خياB النيا# يُوJ. �ِما خيتا/ ( چين 
�أبير  حاقئند�  �غو*خا# ُ�  ، �لين  لِر/  چشمه   (
عاصئر��  ِگچن  با"ئپ  بريأ".   G"ال ماغلوما> 
�"تا 1سيا حالق ال"G نئنگ خيتا/ چشمه لِر/ ُ�
بُويونچا ���"� نيجي #. يا . بيچو"ين « سيانخا# 
ـ شو » �يين خيتا/ ِسنه ناماسئنا سالغئ النئپ 
�غو*خا# هو# ال" ��ينوٌنگ ُ� » : G� شيله يا*ئپ
 (  .� .1 ـ  نئنگ معني سئند�  ( هو# ال" ���لتئ 
��قاال"G بيلن باغلئ مُو�� يا ـ �� مُو�ُ�خا# �ئر. 
ال"  تا"ئخچئ  1سيالئ   ، توما#  قاقاسئ  �نونگ ُ�
بُويونچا غا"�خا# بيزينگ �ييامئ مئز��# �ُ�*�لقئ 
�سا��# ُ�"�ُ�  G"ال خيتا/  يئلد�  نجي  ۲۲۰ـ 
 @��قُو چنلئ   ��حالخو �ئر،  چئقا"ئپ  غئسئپ 
ِمسگن  گيند�  �ِته   ( ( شانگا/  غايئنگ  �ئر. خا# 
ِم�انئ  ال"ئنگ  خا#  بيي�  ير  بو  �ئر.  توتو@ 

بُولو@ �ئر.   
�ٌند� مغولــــچا 1يـــدئلئشئ "�  چنـگيزخا# ��
« ها"� ـ هُو"ين » بُوال# بو ير� 1سيالئ تا"ئخچئ 
ال" « غا"�قوD » �ييپ �يرلر .  بلله ِملي    ير/ 

 ، �ئقبالئ  نينگ  مُو��  لريند�3ي  چشِمه  خيتا/   ،
سؤ�L حر�ت لر/ بيلن �ُ�غو*خا# حاقئند�قئ 
يا*غئ ال"ئنگ شيله جوٌ"به ـ  تا"ئخئ  سُونگقئ 
، مُو��  ـ ��  ليگي. غالئبرسه  جوٌ" غابا> گليأ# 
ـ �ُ�غو*خانئنگ باL شتابئ (ستا�G ) شو هو# 
ير/  تاپئال#  نئنگ  حالئ  ِ�گيشلي  �ٌنه "��� ال" 
پا*"ئق ِ�په سينه غُوال/ �ُ�"خُو# �"ياسئ نئنگ 

بُويوند� يرِلشيپ �ير.
  #� نير�  �غو*خا# ُ� ير�  بو  نئنگ  �قــــئجئ ُ�   
ِگلد/ ؟ �ييِمگي موٌم�ين. يؤنه ِگپ هم شُوند�. �ِگر 

�يچگين �ئز�"السانگ ، قا�ئم پا*"ئق حالئ سئنا 
توٌ"�من   "ٌ���� سُونگقئ   �� ـ  يالئ  شُونونگ   ،
باغلئ  بيلن  �غو*خا# ُ� شو  �ينه  ال"ئنا  حالئ 
��يا> ال"G نئنگ �تا"ئخئ ��قاال"ئنگ ، حالق "ُ
�يسا � �يگيني  سينگديريلن  نئنگ   G"ال �ئنانچ   ،

بُوليا".
 B�   پا*"ئق حالئسئ نئنگ مــ�رِ�زينه �ينه ��"�ٌ
ِ�نگ ��">  بيرينه  ـ  بير/  ( ��"> طا"�پئ هم 
1لتئ  گؤ"نٌوشد�   ( ش�يللي   ، گؤ"نٌوشلي   ���
حاطا"� ��">ـ  ��"> ِ�# ييگريمي ��"> سانئ 
گؤB سالنئپ �ئر. �يسم بو ير�� نأمه �ٌ�چين 1ال 
بيز  ؟  قا   Gسالئند  Bگؤ  <"�� ييگريمي  بؤله  ـ 
گوميلييوينگ   .  #  .B تا"ئخچئ  ِمشهو"  مونگا 
بيزينگ   » برِم�چي.  جُوغا@  بيلن  سؤ*لِر/ 
مُو��    ) يئلد�  �*�لقئ ۲۰۹ـ نجي ُ� مئز��#  �ييامئ 
ال"  ) هو#   .� .  1 ـ  �ٌند� "��� �غو*خانئنگ ُ� ـ 
��*لِر/ نينگ ييگريمي ��"> طايپاسئنئ جبيس 
سُونگقئ   . بيرلشدير�يلر)  پوغتا  لر(  لشدير�/ 
بيرله  طايپانئنگ   ۲۴  �� ـ  �ساسئن  ��قاال"ئنگ 
حا   نينگ  ��سٌوشي  چيلي�  جمغئيت  شيگي 
طايپاال"ئنگ   : ِگتيريلد/  باسغانچاغئنا   G"يُوقا
حا    . �ٌلد/ "���  « �لته ��  » شيگي  بيرله 
سُونگر�قئ تا"ئخئ چشمه لر بُولسا شو ٢٤ هو# 
طايپاسئنئ مُو�� ـ �ُ�غو*خانئنگ 1لتئ �ُ�غلوند�# 
لر/  نبر�  نئنگ  1غتئغئ   <"�� ييگريمي  بُوال# 
�السي�  توٌ"�ِمن   ، �چين ٌ�  Bمئثا حاساپاليا". 
��بياتئ نئنگ ��لئ لِهنگ لر/ نينگ بير/ عندليپ 

نينگ « �ُ�غو*ناماسئن ـ �� » شيله ِسطيرلر با".

بُولو+ �ئر 1لتئ �ُ�غلئ �ٌ�@ غا�ئند�� ،
عاقئل ـ ��نئشا �1تئق بير& ـ بيريند�،

بوال�نئنگ H�1 گٌو� خا� هم ـ �� 1& خا�،
�يMينجي غا�نئ يئلدئزخا� هم گؤJ خا�.
�ٌ�چٌونجي غا�نئ ��O خا� هم ِ�نگيز خا� ،

1تا ـ �ِنأگه مٌوشفيغ ��يلر چنِد�.
بوال�ئنگ هر بير& ـ �� تؤ�R �ُ�غولد�� ،

بُولو+ ، �يش باشال�H ال� ساO � سُولوغد��.
1ال�غا �ينجي ما� ال� Vؤ+ فر���� ،

تاماV�� �W� Xيگه برميش �ُ�غو�خا�.

"شيد  چئسئ  تا"ئخ  عاصئر  �"تا ُ�
 B�ُ� اليا".  تاصدئق  مونئ  هم  �لدين 
« جامع �لتو�"ئخ » �ِثريند� « ��ٌنيأ�� 
بُوال# 3هلي توٌ"�من لر شو 1يدئال# 
�غو*خانئنگ ُ�  �� ـ  يا  ال"ئنگ   D�قُو
نئنگ  ييگريمي ��"> 1غتئغئ   Bشُو

ِنسيل لر/ �ير» �ييپ يا*يا". 
نگيز،  گؤ"سه  �ِ�يپ   /�ُ� �يند/     
 Bگؤ سئند�قئ  حالئ  پا*"ئق 
ـ  مُو��  ترتيبي  شيش  يرله  لرينگ 
سي  شجر�  ِنسيل  �غو*خانئنگ ُ�
�نونگ ُ� حاطا"  1لتئ   ، يعني  نينگ 
حاطا"ئنگ  هر   ، �غلونئنگ ُ� 1لتئ 
هم  بُولماغئ   #�  <"�� ـ   <"��
�غلوند�# بُوال# ��"> 1غتئغئ ُ� هر 
 Bئر. گؤ�يا# "�نئنگ بيانئ بُولو@ �
لر/ شيله ترتيپ ـ �� سالماJ �3بي 
حأضير�ي *�ما# حالئ صونغاتئن ـ 

�� هم ساقالنيا".
 Bگؤ  <"�� ييگريمي   ، عموما#    
سالماJ �3بي توٌ"�ِمن حالئ چئلئغئن 
ـ �� �ؤ@ ��شيا". بلله ِملي طا"�پئ 
 �ٌ�� لر/   Bگؤ ساند�قئ  شُونچا   ،
 . يؤ"گوٌنلي  �3بي   Jسالما گؤ"نٌوشد�  �ٌ"لي �
�تدي�.  گوٌ""�ٌنگ   Dييأ� حاقئند�  بير/  �ال"ئنگ ُ�
ينه ـ �� ييگريمي ��"> گؤلي �ُ�# �ي�ي ِ�# �ي�ي 
 Jسالما بؤلٌو@  حاطا"�   �ٌ�� ِس�يزِ�#   ، حاطا"� 
�3@ لر/ ـ �� با". �يسم بوال" نأمه بيلن باغلئ قا 
؟ مونونگ �ٌ�چين هم ينه �ُ�غو*خانئنگ تا"ئخئنا 

�ٌليپ با"مالئ بُوليا"...         �يز/ با" "���

                           تاييا�ال� : كريم مهتابي 

            �ٌ��لي ماضمو� ال���    
          تٌو�Vمن 1تاال� ناقئلي 

خا�، بگ، پا�شا

ـ �ٌ�چونگ بير& خانا يا���.
ـ بايئنگ غئزين 1لما خد�& يا�ماسا، 
خانئنگ غئزئن 1لما پألينگ �1ماسا.

ـ بگينگ �Wنگٌوند� گچمه، غاتئرئنگ سُونگُوند��.
ـ بُوال بيلسنگ بُو� �ُ�غو�، خانا نؤكر تاپئال�.

ـ بير پا�شاـ �� غئر[ كيشي نينگ عاقلي بُوال�.
ـ خا� باقد&، خد�& باقد&.

ـ گٌولو+ گپله يأ� خا� ��� غُو�[، 
سئرئپ ياغيا� غا���� غُو�[.

مّلت �1سا شا��� گؤ��، شا �1سا خد�&  ���.

بيرلشمه، 1غز& بيرليك

ـ �1قاسي ��غد�� بُوالنئنگ يٌو�� گي ��شد�� بُوال�.
ـ �1قالي كؤِپك غو�R 1ال�.

غاچئر��،  1سماند�قئني  �ُ�غا�  بُوال�  بير  1غز&  ـ 
1غز& 1ال بُوال� �ُ�غا� �ليندcكيني ��چر��.

ـ 1غز& بيير� تانگر& بيير، 1غز1الني غانگر&  بيير.
�يند��،  1سماند�قئني  بُولسا،  بير  1غز&  1لتئنگ  ـ 

1لتمئشئنگ 1غز& 1ال بُولسا 1غزئند�قئني 1لدئر��.
ـ �� �لي يو���، �يكي �� بيريگيپ يٌو�& يو���.

ـ ��لي �يلد� خد�& با�.
ـ �يكي يٌوe�ِ بير بُولسا، �ُ���[ يُو� ال� ياقئن بُوال�.

ـ �يل 1غز& (= 1غزئند�) كر�مت.
ـ �يل 1غزئني ينگيپ بُولما�، 

چو��� (= چِلك) 1غزئن بُوغو+ بُولما�.
ـ �يل �ُ�نگ السا �يتينگي سُو&.

ـ �يليم ـ گٌونوX بُولماسا، 1يئم ـ گٌونٌوX �ُ�غماسئن.
ـ سؤيه نيشن يئقئلما�.

ـ      ��لت  1غز& بيرچيليگه،بي ��لت ليك 1غز1الچئلئغا.
ـ تاغانئنگ 1ياغي �ٌ�@، 

�ٌ�چٌوسي بير بيرينه گٌويچ،
بير& بُولماسا هيچ.

ـ غوال� هؤ��& كؤ+ بُولسا، 
بير ��1ئغئني بيلديرمز.

ـ كؤپٌونگ 1غز& بير بُولسا، بير 1غئز هيچ.
ـ كؤپٌونگ �يله گي گؤ� بُوال�.

.�c� eـ ماشغاال�� 1غز& بيرليك بُولسا، خا�ئنا گر

 iمن ماتا� ال�Vتو�         
            

 jبوليم ( � )                  
 ،kـ غُواليئ ِمنگِز j٢٨ ـ ��ش 

��W يانئنا ِگتيريأ�. 
�يX��1 jM بير سيمِد�، 

سؤ� 1لئشئپ �ُ�تو�يا�.      

 ،]1 j٢٩ ـ ��شئ غئزئل، �يچ
�ُ��تاسئ بير تايا[.             

٣٠ ـ ��شئن گؤ�ِسنگ، حاطئ با�، 
هيچ سٌونگjM يُو[، �ِتj با�.   

 
٣١ ـ ��شئ ياشئل، �يچj توتوk ألله ���، 
يئلئنگ يئلنا چٌولپه ـ چٌولپه چاغاال�.        

٣٢ ـ ��شئ ياشئل، �يچj غئزئل غاالال�، 
�يچيندjVc جٌوبته ـ جٌوبته باالال�.      

٣٣ ـ ��غينگ �ٌ�ستٌوند� بير بؤِل> غُويو�، 
يٌونگj بير يانا، �i�W بير يانا.      

٣٤ ـ ��O �ٌ�ستٌوند� �R�W چئبئق،
���Wٌ�سj ـ �� ِ�نگ چئبئق.     

   
 ،iباشئنا چؤ+ چئقد O�� ٣٥ ـ

     .iؤ+ چئقدV �� چئقاند� ـ

 ،J�ِ�ِ iباشئند� بُو O�� ٣٦ ـ
      .tِ�ِ�گه سو� ِگِر iبُو

 
 ،X�ٌگؤ�� �٣٧ ـ ��غد� ��اليما 

 ،X�ٌگؤ�� �غومد� غواليما
 ،X�ٌگؤ�� �سو��� ُسلِيما

 ،X�ٌگؤ�� k�� ����� +گأ�شأ
 ،X�ٌگؤ�� k1 سو� بيِشن���

 ،X�ٌحا��با�� غوقچئ گؤ��
       .X�ٌگؤ�� jچVچؤلد� ِتِز

 ،�c٣٨ ـ ��غد� �ينگنگيلد
        .�cسو��� سينگنگيلد

    jيلق j: تنقر قل �تاييا�ال        

( تِِلفُو# ) 

( �يگد� )

 ( #��   ( غا

( غا"پئز )

( ماشئند� پاغتا 1"�سسااليا# پو"صا�¤ )

( G"غا"� ��يوٌنگ توٌينٌوگينينگ چئبئق ال ) 

  ( ِ�لله، سا� ) 

 ( Jتُومز�،Lگيرِمن،سِِمن¥،بايغو�شا#، بالئق، ِ�( ِ�يي�، تُو

                                تُوپال� :  مشهد قلي قز�     

ـتابي      �يــدئم ال� كيـ ال   
عئلمئ مقا

( غا"پئز )

  ( ِ�لله، سا� ) 

 ( غامئش )

   1لتئن خا�ئنا                       


