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1. BƏR BbXƏBATE

Mə kı>tebe xwə öwb>n xwəndijə, kyta кыјә. Əm 
zb irova dərbazi dərsxana dyda dBbBn. Zb bo ve jəke 
zi əm äjde dBk&n.

Mə məktəb xəmlandjə. Lb diwara XBstjə ŞBkBİe 
sərkara, həv. həv Lenin, Stalin, Molotov, Voroşilov, 
Kalinin, Mikojan.

Xen zb wana mə gələk plakat u ŞBkle hə- 
buna hykymate 1в diwara XBstjə.

Mə dər u hyndyre məktəbe rBnd təmBzkBr, gava 
ky gyndi zb bər məktəba məra dərbaz dBbun, həwas- 
Һвгтәкаг bun le һвпһегјапа. Pəj mezə квгвпе, tə d&- 
dit, dBgotBn:—öfərBin zare məra, təmBZBn, mərifət zb 
wanra u le dBdan dBcun.

RoztBra dBne 6jda mə dəst pe bu- Mə şagBrte 
gyrça u gyndijed mə təklifi äjde k&rbu.

Wəxte dəst pe buna əjde, gBşk şa u əşq bun. 
Tə dngot, həmıı min ani mə dərbazi dərsxana dyda 
dBbBn.

Ləzəki şunda, Şära həvala mə rabu, zb nave mə 
xəbər da. Əwe got:—Əm dərbazi dərsxana dyda dBbBn. 
Bona hinbun—zanəbune mə nave dərbdarije 1в sər xwə 
danijə. Həma zb bo we jəke zi, mə şərte sosləçije һв 
məktəba həvale xwə gyrçra gredajə.



Şäre gLİije xwə kyta кы, şagLrte gyrça, wəkile 
komsomola, je pionera, sədre şewra gynd u dərsdarä 
xəbərdan. GLşka gLİije Şəre lajiq dit u bL şabun qə
bul кыыи

SubətLre daha dərse mə dəst pe bubun u əm bL 
ləçi u staxanovi dərbazi sər ŞLxyle xwə bun.

1. Wə djda məktəb a xwə cawa darbaz кы*?
2. Wə Һб gera §jda xwə dərbaz кы" u һв kera şərte sosia- 

listije gBreda?

2. XWƏNDbN

XwəndLn cl şiranə,
Haj, lıaj şirunə.

Əm zu һвквп hin bubm, 
Haj, haj hin ҺбҺбп,

Əm hin 1јгҺбп, dərbdarbLn, 
Çan, çan dərbdarbLn.

Gblijed təzə bLzanbLn,
Haj, haj bLzanbLn.

Gəli həvalno, hin ЫЛтп, 
Çan, çan hin к к п .

Pionered staxanov bnn,
Haj, haj staxanov bLn.



3. HƏWÄ XƏNlbZ

Sute gotə kalake xwə:—Кәкө, mərav pe ca—ca. 
äbura xwə dakan?

Kalake gote:—We pe сб əbura xwə bakan, əwə 
ida, nanxaran u av.

Sute gava ky çava xwə stənd, кы ку bakənə, le pera- 
peraxwə gart u got:

— Le mərav ləziki poze xwə bagrə, we ca babə?
Kalake bu şabune çava we da:—Нб, əre, əre, 

bena mərava dacakə,
Əwe ba kybari gote:—Wəki ysanə, xen za nan u 

ave, taştəki dan zi həjə, həwa wera dabezan.
Sute taştək zi ani bira xwə u got:—Kəke, hərge 

ty gotana шбп qajil dabi, mərav gərəke tame nav həwa 
təmazda bə, pənçərə u kyləke otaxa nəgaran. Rənçərə 
zäf çara gərəke vəkariban u məzan benə cekarane. 
Xen za we, mərav gərəke ttme fizkulture balizə. Be 
əve jəke, çansaxi tynənə.

Kalake gava ky galie Sute balıist ba əşq got'-—- 
—Dəlala man, əz zöf za nəvija xwə razimə Galije 
tə gaşk zi rastan. Rastə, ky oktjabarke tfelani wə mə- 
rave minani mə məzan hin dakan, həla kane... əme 
gələk taşta za wə hin baban...

4. S b B Ə

Zəraja roje 
Rohalat naxaft:
Da gyndda la rəx «em 
Dara vesjan.



L t nava dəşta 
Kylilka qravi gw’t 
U 1б col ıı bəjara 
Kərijed pez Iısşjar bun...

5. DY ŞAGbRT

Şagı.rte təmbəl:
— Dyde kanuna paşLiı, nəcum məktəbe, xəwda 

mabum.
Şag6rte dərbdar:
— Dyde kanuna paşLn. əz sı>be zu rabum, шбп 

səreəve xwə şuşt, taştija xwə xar, Һб əşq u sərfenaz 
cumə məktəbe.

Şagbrte təmbəl.
— Sezde kanuna paşLn, əz cum məktəbe, le 

твп  dərs һагы пәкы-bun.
ŞagLrte dərbdar:
— Sezde kanuna paştn, əz sbbe zu cumə məktəbe. 

Мбп ali həvaled xwə кыБП. Əwana zi rırnd hinbun. 
Dərsdare 2Б bo rand hinbune рәвБпе nn>nda.

Şagprte təmbəl:



— Biste kamına paşnn, шЛт əz dərsa şunda 
■dLminLm, dərsdar pəsBne шбп nadə, de u bave mı>n 
pəsLne шбп nad^n. Əz nəhəqi zh dərse xwə şunda 
mam. Goti viali wada əz zi rand lıin ҺбҺып.

Şagwde dərbdar'-
— Biste kanıına paşwı, zl bona zäfrand hinbıme, 

məktəbe рәвБПпатә da шбп. De u bave шбп gələki 
şabun.

6. T R A K T O R

ÜBXəbsti, dı>xəbfcti, 
Б бхәҺбҺ, dfici teji 
Ty radbki, wəld6gəriııi 
Ty ruje ərde zu rəş dski.



Rakə, traktor, rakə,
Ty xwəlije tovda qal kə, 
K,əwşən təv Һб jək kə, 
Kolxozvana gyl u şa kə.

7. K.ƏLBE MƏ

La bər dəre mə gələk kəlb həbun, Ле da nava 
wan kəlbada, kəlbəki mə həbu, wəki da nava təma- 
mija gyndda əjan bu.

Əw kəlbe mə taştəki başqə bu, kəlbe ysa fämdar, 
aqal u ba itbar man həla la ty çija, nədibu, gələki 
rand, bawər bakan əz wija qə bir пакып.

Zati sabe şəbəqe eeləke mə Maşko dabarə пат 
garane u evare disa Maşko -eelək dan in male.

, Gava ky male nan dapöt, Maşko marişk, paşik u 
eavik za dora male radaqətandan.

Gava ky dabu bəri evar, marişked male, maka 
kyrka ba çuçake weva, zati Maşko dani hyndyr, tn 
qəji dagot zamare zi zanə, gava ky jək kembija, da- 
cu dagərija, dadit u dani.

Dajika man wəlıid bu, le gələki zir bu. Sabe şə
bəqe radabu, təmamja şyxyle male dalar, xwaran 
cedakar, həla gəde һые mani -euk damezand, rada- 
zand u dəri 1б sər dadada, sərda zi dahatə bedəre ali 
mə dakar.

Maşkoje mə la bər deri nədakət, nə zi vijali—wi- 
ali dagərija, əw radabu sər xeni u la sər qumaoıa 
lapə baland dakət, hərdy ləpe xwə bər ba kyləka male 
darez dakar, səre xwə dada sər ləpa u ba gyhe Һв-
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şijar gyhdari (ккы, wəki 1б ki jali dəng təsəl» 
di.bə?

Grava ky lıəma bsrange гавш оиовк İiBşjar drbu, 
dBgbrija, kəlb radtbıı sər hərdy conge xwə paşBn, 
bəre xwə һв bedəreda dLkbr u dBäwtija, dbkLr kas- 
tə— kast.

Dija mtn dBgot:
— Də dı>ha əz Һәгбдв dənge kəlb te, gədə Mşi- 

jarbijə n dBgBri.
A, kəlbəki waji aqıd, fämdar u Һб itbarbır 

MBşko.

8. EVARA KOLXOZE

Ro сп ava, bu evar,
Cunə hyndyr, gB dəwar, 
Şvana pəz Һыбп gyhera 
Bara-bara bərx u mija.

Alikiva kolxozvana 
K,eləndi sər un,le wana,
Вб kən, əşq laqBrdija 
Tenə nıale zb zəvja..,

Le təqə-təqa traktora,
Cujin hatBna, həspa, kama, 
НвпәЫ zi һв maşina 
Həv dərdrxBiı zб texa.

İL



9. MOZ U HbRC

Db kuraja meşəda, ııav qə'fa dareda. moze zb xwəra 
helunək секвгвһи, dB hyndyrda çuçBk dərxBStBbu u 
һв hBngBve şirBiı govək hunabu.

Əz nB zam  rozəke cəwa, Һвгее bin һвЈат, bina 
hB ngB ve təzə.

Квгә Һвгвтә—Һвгвт, квгә pBntə—pBnt, 1в bər 
dare səknni u ləped xwə be təwşə 1в sty lıelune dani.

Moze квгә vBiıgə—VBng, çuçBke we zi peıa, le 
Һвгее ləpe xwə һв gBnçi zb helune hBİnəkBşand. 
Əwe zb həv vəzənd təmamija helune u çuçke moze 
təv hBnçBrrandBn, hBngBve şirBn di. sər dBİe xwəda 
квг.

Gava ky moze çuçke xwə dB һвп ləpe ve Һвгеа 
zakmda dit, we квгә vnngin u һв -eĞve hurceva ysa 
vəni, wəki çibBçi Һвге z i 1в һвп dare vələzija be dəng 
u be səda.

10. SƏ U PbŞIK

Wəxtəke pBşik tərzi bu,
Səre sə zi kym tynəbu.
Le пвгапвт zb kedəre,
Dəst xBstBbu postəki bərxe;
U rozəkə Z B V B s t a n e ,
Ввг çəm pBşike poste bərxe.
— Roza tə һв xer, hosta pBşo,
Səre твп  sərma квг, bo xwəde bə, 
Hane əvi posti u zb твпга,
K,yməki bBdBru səre твпга.
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Bona pəra ty arxajin bə,
Həma, həma zəf dərəng nəexi. 
— Sər -eäve шбп, xale киеБк, 
K,yməkə, xwə kyrkək ninə? 
Bona xatere təji dəlal 
Roza inije wərə bfibə.

Bona pəra сб lajiqə,
Xəbərdan zi nav məda, şərmə, 
Сб t^ştəki тәгБПӘ, lo malava, 
Hər təne həqe kyməki. 
inije, xale ku-efck 
Peşija hoste xwə d^Һəzinə 
Gwmina wijə gfcran u тәгБП, 
Sər şemika hostə səkfinijə:

— K,ane hostə? kane papaxe шбп.. 
НбпәЫ bfcsəkbnə we ПБһа be“. 
Hosta we hat kyrki lejə,
Sə dit, Һбп ssmele xwəva,



НбпәЫ xwə bı> xwə кыә nmrtənmrt 
U sər nmştəri кыә qarəqar:
— Sərma dLkBm, mala tə ava? 
Naheli ky bine bLkşinı>m?

Thştəki hesa xy ninə, həla təzə 
Мы1 şbI кытјә, ky əz bı.dı>rum.
— Də malava ysa bezə,
Əw xəjida tə dıdıa cijə?
Мы1 pərə dajə ky zu bLdruji,
Jan na, bezə si.be wərə.
Нып dLbezi, һып zi nadruji,
Нып xəbər dLdi, sər шбп dLqiri,

Нып, һып, Һып, кып,
Выа CBqasi һәгып u bem...? 
Kueke Һб xəjdi ysa got 
Yəgərija səri Һб qot.
Çarəke zi hat, disa tynəbu,
Ye çare 1б həv kət^n
Dfcha be byrməti, gslije хыаһ,
Dsha kəvn u təzə, de u bav,



Dıdıa pBşika dhz u kueke kəcəl 
Grilije wan gıhişt dəste diwanbaşi. 
Kueık hətani cu, u hat,
Pışika hostə dılşkəsti bu,
Səre xwə liLİda ıı şəvəke 
Hərə ky lıəri, əw yndabu...
Zl we roze həta iro zi,
Kueıke əv jək bir nəkırijə,
Bira xwəda lıəla lıe xwəji dLkə. 
K,edəre ky pişik e dibinə 
Banzdıdə u sərda dıgrə,
Poste xwə ze paşda dıxwəzə.
Le pışika rurəş nışkeva 
Paşda vədıgərə ıı b ı hers 
Dikə pıştin, jane min təzə 
Av rəşandijə, ky bıdırum.

11. RADİO Cb GOT

Şərife təkmalə Şkoje kolxozvanra dıgot:—Olo, 
!Şko, rastije zi gotına tə bu, eeleka mə stəwr bu. Mə 
«elək ysa xwəji иәкы, cəwa ky tə we roze mınra 
got, min gyra radioje пәкы.

IŞko çaba çinare xwə da:
— E, bo, əz cawa bıkım, le сыа eeləke mə 

stəwr nəbun. Nə min we roze təra got, ky radioje 
dərhəq kara siloseda gotijə, wəki silos həjwanət xyrt 
dikə, uahelə pəz, dəwar zu stəwr bibin. Də, həvale 
qənç, əzim gynəkar jane ty, ky ve gave -eeləke mə 
tenə dotııı, le jaDga tə stəwr bujə...
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Şərif Һб dəngəki nərm gotə Şko:— Bo, rastije zi 
gotena təjə. Radio teştəki xwəşə, əgər mə zigyra we 
һБкга> -eeləka nu>n iro we stəwr nəbija u nə zi zh xə- 
bata kolxoze əze para bLkətama, ш>һа əz zuda kol- 
xozvanəki minani tə bnm.

12. T R A K T O R

Şəş kotan 1б rəx həv, 1б pəj eərxe,
Вб dəste тәгБҮәЫ dsxəbtə, Һбсә, te, 
Qə bb çarəkeva tynə wəstaodmıawe 
Roze zəvja radbkə, hektar bər hektare.

Notla bobəliske d6fbrə, d6cə te,
Şəpa wəldsgərinə, 1б һәүһБрееә,
Dəşte d6də bər xwə notla şera,
Şov dfckə sər həv, merg u bəjara.



Təne zl topa dənge we te dər,
Вб xəbata we t*>zi dbbə zəvi u bedər, 
ÜLxəbstinə, şoferi İl sər,
Kolxozvanə əw, bb navi ömər.

ХЗ. Db XƏBJADA—HbŞJAR

Həvale Stalin got:
„Qə ty bbhystəke, əm zl xwəlja xəlqe naxwəzm, 

le xwəlja xwə zi, zb xwəlja xwə əm verşokəke na 
dm  ty kəsi“.

Fala çab dan:—Əm nadım.
Kolxozvana çab dan:—Əm nadım.
Təınamja xəbatkara çab dan:—Əm nadım.
Ordija mə sor zorə. Ordija Sor xwəj dbkə wəlate, 

iŞewre.

14. K O L X O Z

Kollektiva mə saz bu, 
Kollektivə xwəşə, 
Əyndi teda dbməşə, 
Əme kefkım hərdəme 
Kulək kətbnə çäribme.

Əz Stalin hbz dbkbm, 
Molotov hbz dbkbm, 
Gblije wan hbz dbkbm, 
Kolxoze tbm cedbkbm.
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Kollektive saz (ккып, 
Kollektiv сб xwəşə 
Gyndi tecla dcməşə, 
Əme kefkLn lıər dəme 
Kıılək kətenə çänı>me.

15, QYLbNG

Kafe qylınga hat, bLİıyri: qirə — qira wanbu.
öloje qorbxci gələki 1б du wana ПБһеи, dina xwə 

da wana ıı Xəzala qiza xwəra got:—Dbha paizə, qy-
İLng dLCLll.

Xəzale got:—Bavo, bavo çan, le cawa rəfgırti 
dıd'Li'Ln, cawa danə du hər u Һб həvra dıdvin qiriıı?

Bave we got:—Le cawa, Xəzala шбп, əwana 
gələki mcqati Һәүбп u gyra һәуһапБП.

ölo disa 1б wana mdıeri, hmıəki bena xwə stənd 
u disa got:

— Əz şəvəke 1б cole mam шбп dina xwə daje— 
cawanə, rəfə qylımg vajə 1б rəx пи>п danijə: wəkə 
20—30 gavi duri шбп. Əwana əz nədaditwn. le тБ п 
əw d^dit^n Əz çibr-çi kərbum u шбп disa 1б wana u 
lıewramKna wana ımlıeri. Läzəki şunda, g^şk starbun, 
le jək Imnəki duri wana 1б sər kmgəki səkbni, le 
knge dfcne bfclmıd кы, kəvrəki рБсик zi dfi nava pən- 
Çbke wida.

Əz əçeb mam, le disa пл.п le Збпөп.
Çar—çara шәгбу d^got, əw xəwra d^cu u wəxte 

ysa, кәуы 2Б nava pəııçske wi d^k.ət. Imşjar dfibu, 
disa кәуы İmldbda u 1б dor ıı bəre xwə d^neri Əw 
d^ wi halida həta S6be ysa БәкБШ, paşe həvaled wi
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tiLşjarbun: əwi zi кәүы liLşt, 1б həvdy кыпә qirin, 
ferin, cım.

Xəzal mətəl mabu, le parsək zi da bave xwə, 
əwe got:

— Bavo çan, qe şəv nobədare wan zi hənə> əre?
ölo got: —Le cawa, əz təopnin dbkı>m, əw qylı>nge 

we şəve nobədare wan bu, qərəwıdi k  rəfe qyknga 
dbkbr u hərke ruvik jan däbəkə dsne neziki wan buja, 
əwe bLqirja. gbşke zl xəwe hBşjar bı>bıma u we zb 
dəste qəzjaje xBİas bsbuna.

Əwi disa got:—Düha paizə, qykng dı>cı>n.

16. PAIZ

Ool u cimana qi-евк wərgı>rtz>n.
Kylilk n baqcə tözi bun
Təjirədə bu rəfgı.rti zb wəlate mə cun.



Rozə məlul, sarə, sərma,
Нигвк dhbarə baranək fəna,
Mlzə gLrtijə cija u bani,
ÜLİıa tynə məri R cola.

Qərfəla rəş R səre dare 
БбҺппә кв1ата ZLVLstane 
Məri u həjwanət, zl mal u heline 
Hivija kylije sspi manə.

17. NOBƏDAR

K,y tabuna havine bu: dL baqce kolxozeda sey u 
hyrmije şirez ttzi ghiştsbun.

Kalke МбҺо hər şəv nobədari dfckfcr: RBzgoe nəvije 
wi hərtbm evare, gava ky kalk d6cu nobədarija xwə, 
zl wi fəwaqə dfckbr:

— Мбп zi Һб xwərra bsbə nobədarije, kalko çan, 
kalko...

— Le, wəki xəwa tə be. Wi caxi we cəwa һвһә, 
dəlale mwıi zir...

— Na, əz ranazem, fəne ty Һб xwərra ҺбҺә, сб 
tərranə.

Hər nəjisə kaRk razi dEbə, wəki R6zgoe nəvije 
xwə Һб xwəra ҺбҺә.

— Də əm Һәггбп , СБка tye nobədarikə cəwabfcki.
Baqcəji stəqsrribu. Hiv dərkət.
KaRk kətə hyndyre cadsre u R Rfczgo təmin кы, 

wəki gava ky t^ştək bEqəwymə, əw dəji R kaRk kə.
R^zgo kətə nava nmtala, wəki вБһе cəwa merxa- 

sija xwə zh həvalara gLİikə.
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Əwi nrntalə (1Бкыы1 u 1б hive һвпБһет. Nbherri— 
ntherri u wi t*>re nə hivə, hiv 1б bər eäve wi bubu 
qawynəki zər, u tə qəji dsgot dsxwəz dəste xwə d^- 
rezke, binə xare, le dəste wi naghize.

Nbşkeva jək dwmeinə wi:—Aji äfəram Һа, həma 
nobədarəki zori, ha...

Gava ky dənge kabke 1б R^zgo təsələ ҺбҺә, əw 
Tədfiçen6qə çije xwəda, «əve xwə zh xəwe ım,zd6də.

Бы1Бһеггә kak>k h> keləke səkinijə u 1б бгыпап 
si d6ha hiv tynə...

Tdv dərkət^bu, ro b6İı>nd bubu.
Kah>k d6kənə u ҺбҺөхә:
— Bawər bfckə ty nobədarəki zori, ha...

18. P Ə M B Y

Myso zuda dəst zb kocərije kLşandijə, bujə kol- 
xozvan, hale xwə xwəş кыјә; zared wi xwəndinə; əw 
Һб xwə zi xwənd6ne zanə; həbuna wi gələkə, Һб xwə 
Bİ staxanovə.

Rozəke əm Һб rewiti 1б Hyso qəssdin. Əw zəvja 
pəmbyda d6xəb6ti. 2 б səlama mə şunda, Hyso bə- 
şəvəhat, gyla anija wi vəbu u Һб əşq got:

— Həvaled dəlal, hun sər edvara hatı.n, Һб saja 
səre həvale Stahn, əz zi bum шәгбу u həzar—həzare 
kəsib—kusibe noü шбпә bəre zi. Hun ve dəşte ҺбЫ-
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пы1, əva ba kən, əva be səroban, peda—peda pəmbujə. 
Kolxozvaned mə rand fämkaranə, ky bykyməta mə 
Şewrera xen zb pez ıı dewer, gənam ıı çəli, baranç 
u kartola u je daııe, pəmby zi lazamə. Выа xəbatka- 
red mə rand 1в xwəkan, bara şagarted mə təıımz u 
dəlal xwəkan, bara oktjabrak u pioner ba kançed xwəjə 
təzə daha şa baban...

Hyso disa got:—Həma ve gave xen za tabrik— 
zavoded bazared mə dane, la tekstila Leninakaneda 
ba həzara palə daxəbatan, əwana za pəmby kança 
bazar dakan.

Həvaləki mə got:—Hyso, həvale staxanov, qəwət— 
səbət za tə u həvaled təra, əm gələki şanə, wəki ty 
za kocərja rəzil azabuji, buji kolxozvan ıı 1в sər 
pəmby daxəbati. Zəvja pəmby bara daha ba kən bə, 
bara daha ba karbə.

U mə xatre xwə za staxanove dəşte xwəst o reja 
xwəda cun.
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19. ХӘВАТА GRAN

K,ar u äməle Bedene xal dukeşk təniLzkLn>n bu. 
Əwi Çimmije куге xwə zi lıini we xəbate (һ.кы.

Əwana SLbe həta evare İl sər bane İmİLnd dLXƏ- 
bLtin. Əw hərdy zi rəşLn, mina qire; cawa ky diware 
dukeşke.

Xəbat granə, le zl bona jenge pL-euk edi naje 
gotnne...

Bedene xal prşta Çimini pe şrita drrez gredbda u 
hyndyr dukeşke darda dı,kı,r. Çimini İm dəsta diwar 
dLda təmrz кыБП.

Çimmi gava ky zl dukeşke dərdbkət zl səro — 
1)!>no rəş dnbu, dLbu qir-qətran.

Bave wi gava ky əw jək dLdit, axin dnkşand: 
—Çimmi, vLra qənçə, nə?

Çimmi xwə bn bəşəra qəlp nişan dLda u drgot: 
—Zöf rLndə.

Xəbat granə, le Çimmi be naz u tuz koməke 
dbdə bave.

Əwana nav wəlate kapitalistada bn wi qəjdəji bona 
kyrtol nan şəv го dLxəbLtrn.

20. WƏLATƏKI MƏZbN NAVA DbNEDA HƏJƏ

Əw wəlatəki təwri m əzLnə. Hərke dLxwəzi pəja 
zl nreəki wi həri neee dLne — car sal кгыпгп.

Əm əhəlije wi wəlati bnpLrsLn, gLşka Һб çarəke 
Һб radijoje: ш.һа çəm wə сб wəxtə?

Hbiıəke bezLn:
əm mə SLbəjə. ,
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Је dmıe we bezmi:
— Cəm mə əsmə.9
Je majiıı we bezmi:
— Cəm mə evarə.?
Əm zl əhəlije wi wəlati bı> çarəkeva Ырывыа:
— Çəm wə сб rozgarə?
Hmıəke bezim:
— Çəm mə balıarə.
Je dmıe we bezmi:
— Çəm mə zLVLstanə
Əm za əhəlije wi wəlati baparsan:
— Св—св taşted dəwləməndije çəm wə həjə... 
Hmıəke bezmi—həsmı.
Je dmıe—nan.
Je majin—komar, pəmby, nəft...
— Əw wəlate məzarı, wəlate Şewrejə.

21. TANIA INGLABDAR

I

Hena padaşeda bave mmıi hərfrezbu, dijaman z 
tərziti Ј бҺбг.

Bave mtn şaxyle inglabije dakar.
Gava ky şyxyləki wra qəwymi, əz, wi caxi donzdə 

salibum.
Evarəke bave mtn şa u dLİəşq lıatə hyndyr u 

dL gylıe dija manda кыә pastə—past (wi caxi əz da- 
henazim).

— Мбп dəst xast: əme sabe wəkə həzar kaqəzi 
nəşar bakan u zb we şunda həvaled mə we dL nava 
palada bı.dmı bəlakmmıe.
24



Əwi hərfe gyləji, tazi sər fəxtə кы.
Əz sərwəxt bum, wəki рө wan hərfa paled ing- 

labdar kaqəza, plakata nəşar dakan maqabali padaşe.
Əz razam. Wəxtəki da xəweda man dit, jək bəl

gije т ы 1 dahəzinə. Man -eəve xwə vəkar, т ы 1 dit 
dija ımn rənge xwə avitijə ıı 1б bər səre твп  səka- 
nijə, taştəki da bim bəlgije manda vədaşerə.

Da otaxa çinare rnəda man dənge hatı>n—cujina 
langa səhkar.

— Daje, dazikava ze daparsam,—ca qəwamijə? tə 
сыга ysa rəııg avitijə?

— Qət qiza man, taşt t.ynə, ty zı. xwərra raze, 
hatanə male obiskə bakan, ki zanə, daqəwymə qə ne- 
ziki çije tə nəban...

Мбп dəste xwə barə ban bəlgije xwə u ca?—tazi 
hərfaıı, garedaji.

— Əz cəwa bakam?—matala dakam, wəki babinan— 
ме hale mə cəwa bə?...

Əz vəşeram, ахы kyda? Da işkaveda... Soba di- 
werda... le, wəki babinan...

2.

Naşkeva hatə bər haşe rm>n.
Da pənçəre kuzəki tazi şir danibun. Əz rabum 

sər xwə u man şire xwə ter vəeani, kuz nivi kar u 
we İ6ze, əw hərfe ban səre manda vəşarti, man tazi 
hyndyrre kuz kar.

Əz sekan bum u disa kətamə nava çije xwə.
Zəndərmə tEzi hyndyrr bim, mal səro ban karan, 

əz zi za navçije man dərxastam, gava ky wana çije 
man obisk dakaran de u bave man rənge xwə avita- 
bun, dja man darraçafi.
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Wana taştək nədit ıı nərazi cıın.
— Aha zb tərra nənərə:—wəkBİand bave mwı Һб 

bəşərəkə gyləş Сапвт. ty qəji dsbezi hərf batwıi bunə.
Bu pirqina т ы 1, əz kəniam u т ы 1 dəng le кы:
— Hərf batBni nəbunə, kərəmkə kuze şir zв pən- 

çəre binə, tyje bərfe xwə təmam teda bı>bini.
Bave mım dada kuze şir, һв dəstəki zb pənçəre 

bLİLiıd пәкы, kuz gBran bııbu. Demək tə dr vLrda və- 
şartBbu, Tania твп, әге?

Zb şabuna brnge твп  drd nədBgBrt.
Dja твп  əz Iıəmez квгвһит, т ы с ә —ты са we 

bu, dLİıatə ruje твп .
Bave твп  zi əz damə bər d&le xwə u got:
— Ofəran, qiza твп, tye b&bi inglabdarəkə zor.

22. NİŞANA SIJANƏTIJƏ SOR STƏNDI

Dija Kobk hatə məktəbe. Grava ky əwe paltone 
xwə dexBst, zaryja ditBn. wəki dB pesira weda lexBstijə 
nişana bəjiraq—sorə şəwq şəmal.

— Obo, əva xatija hanə һв nişanə,—Һв bçev- 
majina lagBrdija, Kime кыә şəmatə, zary 1б dora xa- 
tije bərəv bun, wana bala xwə dbda pesira xatije, ni
şana we sor.

— Xati çan, bəla bezə, tə əw nişana sor səba св 
stəndijə?—car tərəf zaryja zb xatije pBrsin.

Dija Kobja һв bəşəra gylgəş got:
— Pak, zaryno, də gyhdari квп, əze zb wəra gB- 

Һквт-
1919-e sale şyxyləki wa 1в səre mə qəwymi.
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Wəxtəkə cətan u garan bıı. Generala u qymandara 
car ali dor 1б wətəne məji Şewreji çahıd gartabun.

Bawər bakan, wəki təmamija paled mə fabrikə, 
zavoda dərkətbbun ənija şer, əz zi ba wanrra cum.

Çarəke, wəxta zərba agarkarana gyla, za meşə 
naşkeva 1б mə dərkətan belukək dazmana. Ө т kətan 
həsare, zb nəfəre sor, һапәка ftvange xwə lıaştan u 
rəvin, xwə vəşeran. Мбп daha bər xwə nəda u кыә 
qirin:

„Həvalno, nəenə raje“. Мбп tbvanga xwə zb male 
xwə ani хаге, dagart u rakefi sər dazman кы. 
Мбп bala xwə daje, wəki həvaled mə dan ə pəji тБП. 
Мбп urrə кыә gazi u mə ba həvra byçum кы, fə- 
mamija beluke 1б nava dazmana qəlabi, шбп ham da- 
кы  şər, һып həlan dadanə nəfəre sor.

Mə lıəsabe dazmana dit, əw raqətandan, b> we- 
dəre mə dazman alt кы.

Aha, wəki bona сб тБП əva nişana sorə sijanə- 
tije stəndijə,—dija Koüja wa kyfca кы  sərhatija xwə.

23. DAJIKA WbNƏ FbRRbNDƏCI

Dajiked noli dajika man,
Əz ba xwə гапып 1б wəlate mə parran. 
La bəzane wan cyxwed qajiş,
Lб navkela kəınbər qajiş:

Dajika шбпә—farrandəcijə,
Gava ky rudani əw 1б farrande,
Baland daffarə la Ğzamana, nob həwe 
Əw sərwera tətakejə.
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Вб wan baske xwə ferə,
Əw kər dakə həwa lıeşin,
Cəwa təjirək Һб həwe nə nas, 
Hnkk.kbşə əw əzm an neziki təve.

Grava ky 2Б pərwaz dajine əw wəstjaji. 
Fəsal—fəsal pəja d6bə əw 1б brde,
■Əz disa 1б dəşta heşin 
DEqəsfidmn dajika xwə.

Dajika noli dajika шбп,
L b  wəlate mə csqas рытБП.
Z b  äzman əw dLf6m>n—
Dajika шбпә forrandəci...

24. I  Ə M 0

1.

1922 sale, havine əz Һб rewiti qəsБdim obəkə ko- 
cəra. Мбп xwə da b6nafara obe. K,əlbe obe əz raedv 
кыып u Һб həvra hatanə шбп. Əzi dəstəvala bum, 
kəlbe wan we əz 1б həwa baxitama, əgər Һб тБПга 
nəgfchişta bərxvane kone fəwri zersn.
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Nola bruske xwə h> mwıra gihand: Təme Dəwreş; 
kyrkəki sLVLk, pexas u pLştəvala, əwi əz aza кыып, 
rabBİıartLin ııav kona.

We şəve, т ы 1 şəvbsherja xwə кы  1б səre eje.
Xəmoji etim bu, əw nanozLko bərxvan bu.
Əwi sbbe əz rabahartam, wəxte vəgərandane 

wəkland:
— Вб хег həri, həvale komsomol, xwəzlI man zi ba- 

xwənda.

2.

Sal zəman dərbaz bubun; 1932 sal bu. Əz eva- 
rəke runaştbum idara gazeta „Rja X əzə„-da. Xortəki 
təmaz dəlal 1:>б forma komsomola hatə hyndyr.

Za oənd xəbəra şunda həvale Təmo got:—Bəle, 
əzi ПБһа xwəndimə, komsomol u əw həmu za we bu, 
wəki hykymate gyhdari 1б шбп u je nolani шбп kar,

— Bəle, həvale Təmo disa çaba шбп da, əre, əz 
komsomolam ıı sala isalin zi məktəba orfe kyta dakam.

Gava ky Təmo xəbərdana xwə kyta кы  u cu, ə& 
gələki şabum u həjiri mam 1б mörifəta wi xorti, wəki 
farqa kommunista u hykyməta Şewre gihandijə ve roze-



Şer pir bubu, ləped wi gəwşək bııbım, daran dev- 
da xoxamibıın—kətabun, daha nakarbun necir bagar- 
tana.

Əwi matalə karan, wəki fən n fela neeire dəst 
binə: əwi xwə da şkəvteda vələzand—nəxwəşi la xwə 
dani. Räwyr u təbed meşə dahatanə ditaııa wi u zb

25. ŞER U RÜVI

wana jək zi şunda vənədagərrija, şer əw dağından u 
dadabəland.

Ruvi zi hatə ditana şer. la bər şemika şkəvte sə- 
kani u ze parsi, wəki cəwanə saqləmija wi?

Şer çaba wi da:
— Sale mani xarabə, axar ty cara naji hyndyr? 

pazmam.
Ruvi çaba wi da:
— Əze batama hyndyr, le bərated dor mala tə 

taştəki majin dabezan: gələk hatanə hyndyre ve kam- 
baxa tə, le ty kəs za hyndyr dərnəkətijə, nəcujə.

/
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26. BONA KOLXOZE

KomçahLİ Wəli 
Bl eəve Imşjar 
SəlvLiıibıı 1б bedəre 
Вынја mala, wəki 
DazmLned kolxoze,
Əw kııləke xmızir,
Ty гыаге nəglıimm 
Bedəred kolxoze təmam.

NLşkeva 1б zore 
Выивк vəd6də—
Вб dor mala Wəli 
Tir şəwəq d6də.
Tfcştəki Һб şəpal 
Noli mdra dm’ez d6bə 
Rast 1б dər mala Wəli. 
Cawa agar alavdar.

U əw zamaned egsr 
Sorə şəwəqdar 
Dor 1б mala WəM, 
Grartfcbun, jəkçar.
Wəli dfcdit əw alav 
Le əw 1б bedəre 
Səkj.Dİbu, cəwa 
Nobədare İmşijar.

— Zıı bakə Wəli, 
Bı.ghize malxarabo,
Mala tə şəw6ti 
Сб səkaniji təwakəl?



— Ту сб dıJbezi?
Ве həmdi xwə,
Ça btfbkBrə öloje mə, 
Ахы ty zani, əz 
Nobədaran 1б ve täbije.

— Aha əz hatı-mə,
Tə bfcgyhezLm, dəwsa tə. 
Kolxoze əz şam>dı>mə. 
Wəli pəja dhbə,
Pəja dfcbə 2Б tAbije xwə 
ББһуһугә 2Б navbarane, 
Bfirq һыивка həta mal...

Le əw а^ые 
Zmnan sor.
Rapeeabu mal təmam. 
Alav ıı dııxan təv həv, 
Du təlp gbrtbu 
Əw bəst təmam.
Cəwa Ğwrəki 
Rəşi £ыап...

Рыва Wəli 
Davenə çvate,
G6şk xəbərdıaRn,
Wəli рыг pəsmı d^dыı 
U təmamija kolxoze 
Pəji çvaterra qsrar 
ББкы1, wəki Wəli 
Rakwı sər təxte sor.



Wi nobədare ce 
Xələtbakan ba clI 
Həqe roze 
U bona wi секы1 
Maləkə рыт 
Bədəw cəwa rəwa, 
Wəli bara şabə 
Əw həvale tfaqejə.

27. MbN NƏHƏQI 6YRA TƏ NƏKbR

Maraze pioner za bave xwə parsi, go:—Bavo, cama 
zəvja mə awqa rand şin nəbujə.

Bave gote:—E, lawo, ida qə xəbər nədə.
Kyr gote: —Ахы сыа xəbərnədam, lıəq—səbəb1?
— Kyrake man ty zi zani qərfa la bave xwə baki, 

qənç zi daki, gynəkar əzam. Cara ty nazani cama zə- 
vja mə pak heşin nəbujə, cama ty zəvja rəx we na- 
bini, wəki tıəwasa mərja pera te, le ja man, ja man, 
garje mərja pera te.

— Cara axar we ysabə, nə tə dagot əz hər taşti 
zanam, kara kəsi nəglıizə kara man.

— Bəle, lawo, əz ysa zi dafakarim. Ysa hin bıı- 
bnm u ysa zi şex əz dabumə fəmkarane. Əz lıəla haz 
maşine ve dəwrane tynəbum, man nədaxwəst gyra 
agronom bakara, man Avəxteda zəvija xwə pəjn nəkar 
u ja səri ba tfcfaq nəxəbatim, xen za we toxam ba 
sare navit. Əz sər zəvija haıı ba çot xəbatim, le sər 
ja rəx we ba traktor, man həb sər ve ba sare navit, 
le sər ja hana toxam ba sare rəşandan, mbn toxyme
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xwə wəxteda təımz пәкы bu, le toxyme jahana-dy— 
se çara hatə təımz кыЕпе, шеп əva zəvija hana wəx
teda pəjn пәкы, le ja rəx, hatə рајпкыБпе u əw gn 
тыг пБкаг bu һБкыа zi. сыпМ əzi wəlıid bum, təne, 
Һәta dECurnə şyxyləki, ŞExyle majin dEma, le sər ja 
Һбпө Һб tfaq ҺбхәҺбҺл , Һб kollektiv, kolxoz. Мбп nə- 
həqi wəxteda gyra tə пәкы, gərə əz zuda bEbuma 
kolxozvan, 1б ахы, səbabja şex, əz para kətEin, шбп 
həla fəm nədakEr, ky əw dazmane шбпбп, le ty Һб wi 
həz-na xwəji paeııkva təmidare mani. Lawo, həmin ty 
xwəndane zani, Edi we jəkeva əz ze şex u „pasar“ 
aza bum, bave xwəra ərzəke banavisə, bezə, wəki əz 
daxwəzEin, ba tfaq baxəbatam, bezə, ПБһа daha rand əz 
dost u dazmane xwə nasdakam u dəste ты ) ba wəranə.

Sabətare, ərza Bəkoje Slıid 1б sər təxte sədare kol
xoz e bu.

28. HÄTb^A ZbVbSTANE

Hatana zavastane təjir u tu zu pe dahasan. 
Gava ky pajiz te, zб waıı tərawyla cənd qasam rəf 
dagaran u dacan wəlate bərxistana. Le lıənə «avik u 
təjiradə, je ky zvEstana ııacEiı wəlated bərrija u da- 
minan 1e çəm mə. Xalasbuna pajize pər n basked 
wana dEİıa sex u dErez daban.

Səre pajize dar bəlged xwə dEweşinEn.
Ty qəji dEbezi xwə təzi dakan bona razane, Һә- 

tani ky täva bEİıare çar dEn wana ze xəwe hEşjarkə.
QaLked dara noli orxana qəwin 1>б darava qəma- 

tinə u naheİEn əw ze sərEma ZEVEstane baçəmadan.
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Pajize еәгвте rəwyre bəjani bi, рвгее dbha sbx 
u qalbn dı>bə.

Əw zb xwəra qolitked gəram cedBksn. D b wan 
qolitkada epeçə гвшһеге ZBVBstane dBdBn sərhəvdy: 
bäsa xəbəre darkoİBk, deldBrez ıı jed majiıı. DarkoİBk 
gələk guza, fBndəqa, karija u hyİBked bəjani bərəv 
d&kə. Əw təmamija ZBVBstane d& qolitka xwə gəram- 
da runBşti, dBkərBpinə гвтһеге xwə u 1в lıivija hatB- 
na һвһагејә, fəqət təmamija rəwyred bəjani bona zb- 
YBstane гвтһеге bərəv паквп.

Hənə rə w y r-bəsa xəbəre, gyr, ravi, je ky  təma
mija ZBVBstane һв гвке bBrci vijali wiali dBgəmm, w əke 
tB ştəki xwarBne babiımn, zb bircibune пәтвгвп.

29. ZbVbstan

ZBVBstanə. Dəşt u bəst, gynd u bazar SBpi bnnə. 
Sarə. Təjrtu u bəjwan твпе bııııə, naxwenm, örd 
qərBmijə, av çəmBdijə.

Əlifa oktjabrak drgot:—ÜBbini mərBV zb syr u 
sərmaje cawa xwə xwəji (1вквп, dərva bagərə, sarə, le 
məktəba mə Һ әтатә, gərmə.

— Sədre Şewra şagBrda zb dordara roze, zb Һә- 
vala Cile рвге dBİ<Br:~Cıle, cənd şagBrt nəhatBnə?

Cile kybar—kybar gote:—Св nəhati? Isal zb şa- 
gBrta qət jək zi dərəngi nəkətijə, ida nəhati ky ma, 
gB zi wəxteda ten dərse xwə.

Sbfuke рвеик dbgot:—Isal əm qə zb dərse dərən
gi nəkətBnə: əw zb we bu, ky alikida məktəb gərmə, 
jək zi de bave mə, wəxteda arikari danə mə.
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Səjrane dbgot, — Əm wa dərbaz dı kbn, le 
gəlo zare pale wəlate kapitalista. cawa dbbhenm?

Broje pioner gooe:—E, həyala dəlal, əwe cawa 
dərbaz bbkbn, əw bı>rci dbminbn, täzi, ida məktəb, 
hinbun ky duninə. Komsomoləki got:—Gəli həvala, 
əm təne dərhəqa xwəda gərək nəfbkrbn. Gərək əm 
ali zared pale wəlate kapitalista bbkbn, təvgredana 
xwə bb wanra jək bbkbn, wanra bb dəsti təşkiləta 
MOPR-e nama, kbteba u pəra bbşinbn. Jəke zi, zb bo 
təjrtuje cole əm gərəke təxte nan һагы bbkbn, wəki 
əw zb bbrcibuna qbr пәҺбп. Əwana karək məzLn db- 
dbn mərva.

Şaguta Һб həyra goten:—Выа gotmıa tə bə, bbra 
gotna tə bə...

Həma we dəme zi zəngble dərse xbstbn. Şagbrd 
cunə dərse u qrrar кывп, ky xəbərdana iroin, sbbe 
bbkbn şbxyl.

30. B 0 в

I.

’ Gələk dsqəwymə, male ky agbr pedbkəvbn, zary 
teda dbminbn.

Xblas кыБпа wan cətbnə, сыпЫ əw zb tbrsa db- 
гәубп, xwə vədbşerbn, xwə vədbşerbn u aliki zi du- 
dukel nahelə, ty wana bbbini.

Bona агакыпа zarya, səed hinkbri hənə. Wan 
sa xwəji dbkbn kamanted şəwətvesa u gava ky 
agbr bb mala dbkəvə, əw wan sa dbşinbn, wəki zarua 
azakbn.



K,əlbək həbu, je ky һв ve kare danzdə zara zb 
egBr aza кыы1.

Nave wi səji Bob bıı.

2.

Çarəke rnalək dBşəwyti, gava ky şəwatves haten, 
гвпәке kəlo gBri banzda peşija wan u got, wəki „Qiza 
we dy sali malda majə“. Şəwatvesa Bob şandBnə hyn- 
dyr. Bob гвкеА hyndyr кы  u dB nava du-dukeleda 
ynda bu. Penç dəqəji dbn şunda əwi һв квгаве кәев- 
ke gBrtibu u banzda dərva. De qiza xwə lıəmez квг 
u zb şabuna gBrija. QizBk saxə—sBİamət bu. Şəwat
vesa səri u pBşta Bob timar dBkBran, һв һвгквгвп 1в 
wi dBnBherrin, gəlo свка bBrindar nəbjə?.
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Le Bob dbxwəst disa fhrqasi hyndyr bbkə. Zb, 
şəwatvesa 1ые disa məri jan zary dbhyndyrda manə. 
Əwana disa Bob bərdan. Se xwə gihjand hyndyr ıı 
zuterke zl hyndyr dərkət—xyləsə tbştək bb dbrana 
gbrtbbu, db nav agbr u duxanerra dərkət hat.

Gava ky məri nezik bune, Cbka cl anijə,? Zb kəna 
xwəva cun.

Əw cl ky se çara paşm ani, əw bukəkə zara bu— 
ja we kəcke.

31. XbFAL U BƏRF
— Kylija qərqaş, 
Мвптыпка dəlal,
K,e ty ani 
Wəlate mə?
— Əz dblopəkbm,
Zb hesbra
Zl sərbme çəmbdi 
Pəjabum zer.
Əw əwre 
Hani gəwr 
Ky həjə
Əw dajika ткп  bb xwəjə.

32. ŞƏV NAV MEŞƏDA

Əze пвһа qbsəbbkbm dərəq we jəkeda, cbka cl 
səre mı.n qəwmi.

Rastə, si sal zb we roze dərbazbunə, le disa gava 
ky əw xəm-xial tenə bira швп, əz bb təhərəki dbbbm.
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Də gyhdari bakan, əz gaii dakaııı.
Əm car ərəbəazo bıııı, mə əşja barbıı baz er u əm 

bər bı> mal vədagərjan. Iv,anıma paşan bu. Tarie meşe 
peşbəri mə gart, əm şəvodəro damaıı.

Mə ga bərdan: alafkaran.
Dyda za mə qarş-qal bərəv dakar, je daııe zi bərf 

za Ğrəba tərnaz (iakarau.
Mə dy çija agar dada—mə ga aniıı neziki ky-eka.
Mə nan dərxast, ba gotaııa wə ter xar. Za kanija 

nezik av ani (kanie ııava meşəda zavastaııa naçərna- 
dan-naqəraman), dar tazi sər egar kar u ba kefa xwə 
dəst ba laqardi—Һәпәка kar. Za we şunda xəwe zor 
la mə kar, bər jək za mə ləzəkilabase xwəda təmazi.

We dəme, idi nazam caqa wəxt byhyrti bu, han- 
dak jan zəf, həw naheri xale Goge karə qirin: —

— Malxrabno, gyr batan, raban.
— Wəj, ca hal bu... za durva zurə — zura gyra bu, 

jəki ky dəst pe dakar, je dane dadanə pəj, cəve wana 
minani stəjra» dabaraqiıı.

Gasalkiıı, alafe xwə nəxwəran. Wana keləkaxwə da- 
bunə lıəv, səre xwə lıərzer kar bun, tə qəj dagot 
hivja şer səkaninə, faşkina wana bu.

Əz tarsjam. Man baıızda sər xwə, apançi avitə 
wiali u nola jəki xalafi, çije xwəda təvazim.

Goge xale got:—Xwə ynda məkan, agar, agar 
gyrr bakan.

Sarja öwlan əwi ba xwə dar bərəvkaran sər həvdy, 
Za dara şəmala egar rabu: -eal ıı -eia gart. Gyra zi 
həma we dəme carnakale mə zəft karabun. Za we 
şəmale dəve wani vəkari, zamane dalaqi məva xyja 
dakaran.

Cəqə—cəqa drane wan bu... '
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Məçee tBrsonək dBgot:—Wəj Goge çan, əməynda- 
Tbuji bun.

Goge zi dLgot:—Qə mətersBn, ty tBşt zi tynə, 
wana bena goşt һвкпјә... xwəzi ttvBng həbuja ha...

Əz пвкагвт bezLm—əve jəke CBqa kBşand. Вәг- 
banga SLbe bu. Gyr bərə-bərə bər Һб mə dBİBvjan... 
Tamam pəranə bu: əz sii bezBm, ty сбИ.

Gyr gava ky dı>ha nezik bun u һвМвк ma bu, 
əm dəst—dəst bLpərtandı>na, xale Goge hykym кы 
ky dare şəwti kəwki wana һвквп.

Gava ky got: „Dəzu„, mə gLşka Һб həvra Һуку- 
me wi qədand. Gyr sərhəvra cuu u ҺбпәЫ şunda cun. 
Həma we dəme Xale Goge darəki i u ə z b u  zi һвМа u 
raketi sər je əwkn кы*.

Gyr кыә eəwkin ıı şunda rəvi, je dsne zi danə 
pəj. Ty nəbezi, Xale Goge təopnin кы  bu, ky əwə 
peşikare pəranije...

Ləzəki şunda zukə—zuka gyra hatə һыше,
Xale Goge got:-Ida vənəgəran, hesa ҺбҺбп. Paşe 

zedəkBr,—həla mezə һвквп həjwen cawa dəst Һб ah>f 
кыјә.

Əm hesa dBbun... gyr nəzBVBrin.
Məçit got: —Goge, tə səhətxwəş, əm zəf razinə...
Le Goge, Goge, nav apıuıçida qıncBİibu həv u 

xəwra cııbu.

33. GAZIJA BƏJRAQA

Roza jəke gylane təmamija xəbatcije dBnijae 
dərdBkəvsn soqaqa.

Вб bəjraqe sor dsbyhyran palə, kolxozvan ıı 
təmamija xəbatkared wəlate mə.
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Bəjraqed çLmhyrijate mə (İL tfifaqa Şewre sor, 
dsbezBnə təmamija paled dı.nijae:

— Me аккыјә. Əmə qəwiımn Вб тәгаһБһыг—jək. 
Əme koməke bLdmı wə.

Həma gəndi ve roze, paled wəlate kapitalista şy- 
xyl bərdLdLn u dərdakəvLnə demostrasijaje.

Ll wedəre şewr tynənə. Bəjraqed pale wəlate 
dərəkəjə sor zb kapitalistara dLbezLn:

— Si>nfa pala dərkətijə şer mqabLİi wə, wə zylunı- 
dara. Əm gylıdarja gazijja paled tufaqa Şewre dLkı>n. 
Əwe koməke bLdtn mə pala. Əm zərbədəsten. əme alt 
һвквп.

Әтвг һвкә jəke gylane 1б rubare təmamija dy-

Malda kəs tynəbu. L evik təne mabu. NBşkeva bu 
zBngə—zanga telefone.

Levik şabuji bər Һб telefone banzda, rabu sər nı- 
nBştəke u t.rupkə da bər gyhe xwə.

Б б hyndyrr trupkeda dəng təsələ bu.
Levik gyhe xwə da sər.
Ly kəsi xəbərnəda, təne „dı.rrə (1ыта“ trup- 

ke bu.
Levik bəşərxwəşbu u noli bave xəbərda, parsi:
— Sentralni?... Sentralni?
Б б hyndyr trupkeda dəng təsələbu;

— Ә ты  һвкә jəke gylane.

nıjaje.

34. TELEFON

— Bəle.
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Levik disa bəşərxwəşbu u dyşynunişbu, wəki сб 
bezə? m>şkeva həzmara telefona mala xatije kətə bire.

— Əz tewaqə Лг.кып bı.də lıəzməra 16-a.
— Hazı>rə, -  / һ lıyndyr trupke çab dan.
Disa dəst Һб zLngə — znnge bu...
— Mala Simonjanə? ki xəbər dLdə?
— Чл> mala Simonjan jəki pm\si.
Levik dənge xatije dəst xwəda nas кы.

— Өгып, xati, Levik, Levik.
— Сб həjə Levik çan, qə kef tə сбпә?
— Əzi Һб ке£Бт xati çan, le qə ty cəwani?
— Ракып, xati kənija.
Levik mstalə кы, wəki dfclıa сб bezə u birani, 

wəki cəwa çar—çara gava ky dija wi bn telefone xə
b ə r d ə ,  got:

— Xati, iro kərəmksn çəm mə fbravine һгквп.
Be fytija zani, bnra Anik zi be; Ninel zi u bave Ninele 
zi be... ВБпһег, lıun dərəngi nəkəvrn ha, əme 1б 
hivija wə Һбп... - '
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Xəbərdana xwə k,yta квг, trııpka xwə dani u CLnd 
к ы  zb runBştəke pəja bu gələki şabuji.

Əw gələki şabu bona we jəke, wəki pek ani beji 
koınəka de ıı bave telefone xəbərda.

„Tə dit dija mini dBgot ty t;əne n ı,kari xəbərdi, 
tə dit твп  cəwa“...

Wəxte feravine xatija Маго. Qized we; Anik, Ninel 
ıı bave Niııele batım.

— Cəwa bu, wəki wə biranin.
— Dija Levike zb mevane xwə р в т :
— Tə əm təglifi (bravine квгвп, əm zi haten 

dLha св?—çaba we da xatija Maro.
— K,e hun təglif квгвпә? Əçevmaji. 1б eəve wan 

п в һ ет  dija. Levik, u wana zi 1б cəve we.
Мвп təglif пәквпјә... ke got?...
— Мбп təglif кыујә, тобп daje, шбп Һб telefone 

fəgilf квг,—Levik got.

35 Bb VLADİMİR IL1ICRA IƏVAJI Lb SANATORIJE

Carəke bave твп cu sanatorije bona ditına Vla
dimir Iljic. Bave mə əz u һые шбп zi b& xwəra b&- 
гбп. Gava ky əm gBİıişfBnə çi, тыа u һвге xwə mə 
zb xwəra dı, nava baqçe gylada üst, le bave mə һв 
Vladimir Iljicra xəbər duda.

Paşe fəvi ləjistka mə bu Vladimir Iljic zi. Mə 1б 
həv dBXBst u əm dBrəvin. Caxe ky əm 1б pəji həv 
derəvijan, шбп da du Vladimir Iljic u hı,şk ba тв1е 
wi gBrt. Əwi тв1е xwə zb dəst твп dərxBst. həvki 
dur cu u һв твп  kənija, wa gotBne:

— Tə nəgBrt, tə nəgBrt.
Мвп ze pBrsi:
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— Axtr cəwa, uə тыз ty gtrti?
Əwi çaba mtn da:
— Tə nə ky əz gtrttbum, tə mtle paltone mtn 

g tr ttb u —got u z t çije xwə rəvi.
Wi caxi mtle Vladimir Iljici btrindar bu, əwi mt- 

ləki xwə dt mtle paltora nədtktr.
Bt vi təhtri mtn dtha ntkarbu Vladimir Iljic bt- 

gtrta.

36. Db И Ə V S E D A

Vladimir Iljic İt Pederburge gtrtibım, (ve gave 
Leningrad).

Iljic bona ky z t həvale xwəra name dtziva btn- 
visə u btşinə, ttşted gələk aqtl dtftktri. Əwi dt həvseda 
ktteb dtstəndtn bona xwəndtne.

Gava ky Iljic disa əw ktteb şunda vəre d tktrtn , 
əwi İt sər nteed ktteba jək bərf, dy hərf, se hərf 
dtnvisi bt ntqttka. Həvaled wi əw hərf htldanin sər 
kaqəze ıı wana bt wi təhtri dtxwənd named Lenin.

Məçaləkə namə ntvisarija dtzivajə majin dija mə 
nişani mə da:—əw demək b t şir namə nvisandtnə'

Name bt şir ntvisare reea wan xwane nədtktr, 
təne caxe ky əw kaqəz dtdanə bər ləmpe jan mııme, 
wi caxi hesa dthatə xwəndtne.

Iljic hər го d t həvseda şir dtstənd; z t ııaııe Һә- 
viri əwi „dərdanked hybyre“ ce d tk tr u cənd dtlop 
şir dtnqstandə hyndyre wan, İt sər spikaja ktteba, 
d t orfa çtqizada name xwə dtntvisi. B t namə—ntvi- 
sara dtzikava Lenin Ğlam dtktr, wəki sər ve jan we 
kttebe nama b t şir ntvisi həjə. Mə əw kaqəz u dəf-
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tər dı.danə bər şəmdana ləmpe ıı muma ıı mə zəlal 
dLxwənd named Iljic.

Əwi dərdanked lıybyre gələki bı.ruk cedLİar, 
wəki xwəne nəkə, nəe ditene, le gava ky bLkəta də- 
rəçəkə təng, кагвЫја wana daqyrtinə. Ахы nə dsqyl- 
ka derira nobədar bala xwə dLda wi.

„Tynə cətenikə ysa, ja ky ty alt nəki bi, məçale 
&кыкыБпе,—wa dsgot Iljic. Bi» məça]e vi fəlmri əwi 
pek ani dL kəleda bmıvisə kttebked bscuk, gazina- 
mə u əwi həma wi caxi nLvisi qanuna ferqa palətjje.

Awa, Һб haləki cəten bu, wəki Lenin һагы dskbr 
şyxyle azaja pala u gyndija. Əwi u lıəvale Stalin pe- 
şikari 1б pala u gyndija кыБП ds inglaba oktjabrejə 
sosijalistije məzEnda.

Вб sərwerija wi dL wəlate məda pala аДкы,
Lenin u Stalin peşikare xəbatcije təmamija dy- 

nijaenə.

37. STALİN

кБ Gyrçsstane keləka eəme K,yre bazarək həjə, 
nave wi bazari Gorijə. 1879—saledfc wi baz arid a zl dja 

I; xwə bujə həvale Stalin. Bave wi: Vissarion Çuqaşvili 
f  soldyruki qəwi bu. Aha куге wi Cuojaşvile soldyrujə 
: sərkare ffirqa koınmunistajə məzbn, sərkare təmamija 

palə u xəbatcije rubare dwıijae. Əw lıəla (1б zarotija 
|  xwəda gələki Һб şərafət u xəbatlmzkbri bu. Əwi həla 
E-euktijeda гБ dəwdəmənta u fərəfdare patrşe hrz nəlo>-

Б б 18 salija xwəda əwi xwə Һб təmami rəwaji 
şyxyle azabuna pala кы- We caxe patEşe u burzuava
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təııgasikə zor dbdanə pala ıı gyndije xəbaci, əw dbze- 
randbiı. Wi caxi lıəvale Stalin palə bərəvi sər həv dı>- 
кыБП, kom təşkil dbkbrbiı u əw bin dbkbrbn wəki cəwa 
wəlgərinı.n patbşe ıı diwana wi zylbmdar, wəki aza- 
bbn zb burzuvazijaje.

Zandarmed padşe tmne lb lıəvale Stalin dLpan u 
dbxwəstmı wi Һбо-ыбп Дтккп kəle. Le gələ nave lıəvale 
Stalin həbnn u əw db bbn nave başqə—başqəda db- 
xəbbti.

Wəxtəke əw nav dbkbrbn „həvale Davit,“ wəxtə- 
kə dim „həvale Koba“, nave wi tmıe dbhatə gyhas- 
tbne, сыпа ky zandarane padşe gələki 1б pəji wi db- 
gərijan u gava ky sər İmsə—hbsa nave wi dbkətbiı, 
əwi xwə dbkbr bbn navəki dan, ve çare zi tə dınheri 
gazi dbkbrbiıe „Cizikov", gava ky reea Cizikov dbdi- 
tbn, əw mbna dbbıı, çiki dm db bbn navəki dbnda. 
Naved wiji təwri paşbiı Stalinə ıı bb wi nave paşbn əw 
lb rubare tənıamija dynijae lıatə naskbrbne

Le disa lıəvale Stalin gələk çara lıatijə gbrtbiıe u 
sbrgunkbrbne bər bb Sibire ıı wəlated dbnə sar, hər- 
tbme əw zb kəla ıı sbrgune dbrəvi, disa dəst bb xə- 
bata xwə inglabije dbkbr.

Уе gave peşikare İmzkbri n dəlalije mə təmamanə.

38. İNTERNASİONAL

Rabbiı əmr ke bb nbfbrjə, 
Кд qıılə, bbndəst u tözi; 
Dblıa dble mə dbşəwtə, ► 
Dbha dbCbn əm bər bb şer,
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Əve (İLiıja kəvn əme hılşinın, 
Həta bini ıı paşe 
Əme dıuja xwə təzə cektn, 
Çje le tynə nəqul, nə eçtz.

Əvajə şəre məji məzın,
Şəre kytabune, 
internasional 
We dıne xilas kə*

39. SƏLAM Zb FERbZARA

Şagırta dtha bıhistıbun dərəqa fırina Ckalov, 
Bajdukov u Beljakov.

Gtşkə əşq bun; gışkə b ı rukən bun ıı 'hərjəki 
dərəqa firma ferızed hykyməta məda xəbər dıdan, 
dərəq Ckalov, Bajdukov u Beljakov, ky cawa çara 
peşin waua b t alije şumalera dı orta hykyməta Şew- 
re u Aıııerikaje re vəkır. Gışka dıle xwəda səlami 
wan fertza dikir.

Səjrana pioner dıgofr
— Xwəzıla mm eəve; wan be, nıha bəri fırine, 

wana bəvale Stalin ditjə, gəlo həbə əz zi həvale Sta
lin bıbinım.

ölo got:—Xəzal çan, xen zı ditıne, həvale Stalin 
nıha Ckalov, Bajdukov, Beljakov həmez zi kırjə, nıha 
•eĞved wan ramusajə zi. Ax gəlo həbə, əz zi bibim 
ferızəki noli Ckalov, hərim çəm həvale Stalin n be- 
zıme:

— Bave məji məztn, min gotma tə qədand, əz 
hazırım  hər xəbərəkə tə həma dəst—dəst bıqədinım,
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əz nəvje təmə. U əze noli əskərəki sor с1в çije xwə- 
da һагы bLSəkı.njama, le həvale Stalin . əz гапып. 
we gazi пп»пкыа n  eäved ш бп  ramıısa. Ax xwəzlI, 
həzar xwəzlI rozəkə ysa bLİıata.

— XwəzlI, şagLrted dore gLşka wəkı>land.
Həma we dəme dərsdar lıatə hyndyr. Əwe gBİije-

wana bshistbu, eəved ölo ramnsa ıı got:
— Gəli zarno, lıun Һе dərsxaııa dvdadı.ıiLiı, mə- 

һ>кыБП, hune rnəzLU babım ıı həvale Stahn babnrnn.

Həvale Stalin gələki zara Imz dakə, naha 1агыпә 
hun galije wi bı> qə dinim, ky hun zi da wəxte xwəda 
trnbım ferLz: hin bim, hin ban, Һб əgiti hin Һбп .

— Өге, əme hin ban, cawa ky həvale Ckalov, 
Bajdukov, Beljakov galije həvale Stalin qadandan, 
əm zi we bsqədiımn:

— Səlam гБ ferazed məra, gsşka Һб həvra got.
— Səlam zh feıı>ze hykyməta Şewrera, dərsdare 

got u Һб əşq dərsa təzə dəst рекыБп.



40. ZAVODEDA

Dolab һв həv cun u hatuı,
Pera xələq, gələk remen,
Bıı rmıgina cakuce məzBiı,
U кыә dəngi—nəwəstjamə, lıe nəwəstijamə.

Cakuced dı>ne zibL jək dəngi,
Вб lıəzara dəng danə əwi,
Кыбпә zLngə—zBng ıı hewərzə,
Кыы1ә quştə—quşl, tə dLgot təjrLn ky ysa

dBkı>n:
— Nə wəstijanə, nə wəstijanə.



41. ELEKTRİK

Db gynde məda elektrik dərbaz кывп.
Mə zi dy ləmp stəndBn u di, malda darda квгвп: 

jək dL otaxa əwknda, ja dmı zi 1в sər təxtə.
Kalke mə bala xwə da ləmped mə u got:
— Jəkə, ləmped wə ııaşyxylım.
Mlii zi bawər nədLktr. Tsştəki əçebmajinebu’- 

nə nLvt lazBmbu, nə zi spickə, le gava ky секвгвп u 
ronaji bərdan, ləmpa ronaji da, əm gBşk əçebmaji man.

— Əva св tsştə? рапвт, əjni əçeb.
1)в hyndyre wan ləmpada teled zBrav noli mu 

dBşyxylin. Ləmp lınnəki gərm bııbıın.
Bave ш бп  got:
— Gəli zarno, hun dBbimm, wəki mərved zanə 

ghiştBnə tsştəki cəwa. Ronaji ры, is tynə, təni tynə. 
Вб elektrik mərnv karə sobe zi gəmnbBkə be dar u 
şəwat, сб xwənme zi bezi, karə һвкәһпә. Elektrik 
karə dəwsa həspa zi bBgBrə, шәгбү karə kəwşən bn 
kotmıa elektrike rakə.

G&şk zb mal dərkəİBn. Əz gələ ki be səbri' bum, 1б  
we hivije, твп  dBgot, gəlo əw teled hyndyre ləmp- 
kada we brşəwytrn, jane na?

Вб ləmprkeva dabun qəmtandrne kymmBşkəkə 
rəşrk, le 1б seri гвтапокәкә еиевк.

Мбп əw zrmanok zrvrrand alije eəpe, ronaji dar 
т в п çarəkə drn zi ZBvrrand alije raste—le ve çare 
vesija, bu tari.

— Aji zb təra şyxyl. Мвп Һв1ат 1әтрвк zvBrrand— 
zBVBrrand zb кутвке dərxBst.

Ronaji vesija. Мвп bBniva dəste xwə 1в qylrka 
кутвке gərand. wəki çarəkə drn 1әтрвке peva bBch-m
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qəwinkLrKne u ımşkeva gava ky Һб peeija т ы 1 xBst, 
əz tLrsijam, т ы 1 кыә qirrin.

— W6, 1б т ы 1 xLst.
Disa 1ш>п peeija xwə 1б wedəre gərand, disa Һб 

т ы 1 X6st u əz disa gm’jam.
Bave т ы 1 lıatə hyndyr u рывк
— Ty сыа d^ki qarin?
— Nfizam ke 1б peeija шбп X6st?
Bave т ы 1 got:
— Tə 1әтрБк dərxfcstijə, le tə elektrik danədajə. 

Б б nava vi telida qəwəta elektrike həjə. Aji həma we 
1б peeija tə xfcstijə. Beji шбп, ty gərək dərnəxi, qə- 
zijae bsqəwMnə. Gərək mərav zaımbə wəkicəwa ve 
ləmpera Һб re hərə, qəwata elektrike karə həla həspa 
zi bskyzə.

42. NAMƏ V0R0ŞIL0VRA

Мбп zl  həvale Voroşilovra 
Namə ımvisi:
— Həvale Voroşilov,
Мбп, awa ımvisi,

Вые тБпе isal 
Hərə əskərije,
Əz гапып, əw 
Zuda hivja we bu.

Həvale Voroşilov,
Wəxte ky һые ты п  тәгы 1, 
Əskərijeda bfibini 
Tye şa ҺбЫ
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Əw cIl xəbateda 
Hədadə, hosta,
Da Ordia Sorda,
We şərkarəki zor bə.

Həvale Voroşilov,
Ty bawər bə.
Əwe bamarə, le nahelə,
Ky bavezanə sər mə.

Man bahistijə faşist, 
Daxwəzə şərkə,
Bakəvə wəlate Şewrer 
Talankə u xarabkə.

Həvale Yoroşilov,
Wəki şər ky babə.
Əwi kavş bakə 
La sər fəbije peşan.

Əwi meşaııdarə.
Wəxte ky hykymki.
Başini peşja daz-man,
Tye ba xwə babini.

Le wəxte bare mani məzan 
Вбшыә,
Dərəq we jəke əsə 
Name banavisə.

Həvale Yoroşilov,
Əze zu raəzan bam,
Dəwsa bare xwə
Əze la fäbijeda basəkanam.



43. NAMA NƏFƏRE SOR SbVbKE USO

Əziz ed man, de u bave şiran.
Həma heza man stənd nama wə, ахы hun səba 

сб bentəng daban, gəlo za wə tw'e əz təngasije daknşi- 
nam? Na xer, hun we jəke zı, inkara xwə dərxan, əz 
ty wəxta əwqas teşt hin nəbubum, св ky iro 1б vara.

Jəke zi əz borçdarLUi tı,vLiıge bagaramə dəste 
xwə u xwəji kı>m wətəne məji sosijalistije. Iro əz gə- 
ləki ky baram, wəki ttvangə dr, dəste mandanə u əz 
nave nəfərtija sorə əgit 1б sər xwə haitinып, təvi əgite 
wəlat xwəji кыБпе daə hunam.

Hun Һб dal u rəza daxwəzan zanaban свка əz 
cəwa dazim.

Aha əz zl wərra danavisam:
öabe sahəta şəşa zəngal le daxan; əm dəst xwə- 

da radaban sər xwə, wərdagaran, sər-eəve xwə daş on 
u çurrə—çnrrə təhme haltinan bona saxləmija çan e 
xwə, wəki... əm saq u salamət Һбп .

Çije zijina mə gələki təmaz u isplıijə, əm roze 
ctexəbatan lıəjişt sahəta, əm hini xəbatandana tevange 
u plimote daban, əylıne səfərije mə gələk taşt hin 
dskə, wəki cəwa ky gava baqəwymə, əme wəlate xwə 
rand xwəjikan za dazaman u diversanta. Xençi we əw 
hinbuııa ky əz hinbubum la mal, handakə, hun zanan 
1б vara caqas taşte baş əm hin daban.

Zati wəxte valabuııe zi əz dacamə qylce Lenin 
1б wedəre daxunam—kaşak zi hənə, nərdi zi u gələk 
listaked majinə təmaz, wəki əm əçaz nəban. La ve- 
dəre əm twne tatarona dadan.

Qymandare mə zi ba məra təvi tatarone dalizə. 
Wəxte hinbune u qylaqdarije əm daqədinan hykymed
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wi. Zati wəxte ky əm valanə, əw bb məra lıəvaləki 
Ğzizə.

Hale шы1 zəf xwəşə, dərhəq — nnuıda mbtala 
иәкы1.

Əwləde wə: SbVbk.

44. SƏ WƏXTE ŞER

(Zb gblikbrbna nəfəre sor)

Şərəki gymrkhə, le feşək dblıa sər həvda lıatbnə.
Db bbiı agbre dbzbmbiıda ki karə fbşəka bbg- 

hinə mə?
Əva сб əçebə: ty qəji dbbezi gyloked ryhbər we 

bəstera bər bb mə gylol dbbbn.
— Əw sənə, səjed mə: əm dblıa xblasbun.
Əw neziki təbija dbbun, wana db sər eəlbke ky 

bomba u topa qəlaştbbu, ferqas dbkbrbn.
Gyle gylıe jəki fbraııdbbu, је dbn bb bombe lbiıge 

wi ferandbbu, le je sbsijai sblamətbu, le ançax nəfəs 
hbldbkşand, həlkə—lıəlk pe kətbbu, əw zb taqət kətbbu.

Əm torped pbşta wanva qəwin kbri vədbkbn u 
fbşəka ze dərdbxbn.

Gbredbdbn bbrined səje bbrindaı* ıı çardbn əw 
şunda vədbgərbn.

Fbşəked mə dblıa hənə, əm dblmbnije dbdbnə xwə 
u dbzbinbn şunda dı,dəfinbn. Zb şəre şunda, mə db- 
zbmbne belogvard аккыыт. Əz zi bbrindarbum u şunda 
mabnm. Xnn zb ш бп  mbeqibu, əz dbtərsim.

Lawked mə dur kətbnə, əz wana nabinbm, dənge 
wana nabbhizbm
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Мвп dərdana xwə ave vala кывһи, le disa lıyn- 
dyre ты 1 d&şəwyti zb tibuna.

Выта ты 1 deşija,..
Əz e һыпыып,—d& ftkBra твпга d&byhyrə.
Dy roz byhyribun, mwı gymana xwə —xwə һы- 

ribu , nLşkeva dən ge əwtamİBna sa dBbhizBm, zb şabu- 
na İBnge ты 1 ərd nagBrə, le disa dı>tı>rsijam, gəlo, sə 
твп nəhelə, dərbaz nəbə...

Naxer, əw nezik bu, əz ditem, əw zi şadıdra, əwi 
dəveəve тыа dalisten, zb şabuna təwləbaz drdaııə xwə.

Əw İl keləka ımn kət u pBşta xwə da pBşta твп. 
Lb pLşta wi xəlitkək lıəbu. Xace sori 1в sərbu.

Mbii b& təlmrəki dəste xwə dtrezi hyndyre xə- 
litke кы, jod u bind ze dərxBSt u bariııa xwə gLreda. 
Sə daha пәзәквт, cu. ты 1 zanabu, wəki əw cu ko- 
məke badə твп.

Ysa zi bu, wädəki kanda lıatanə çəm твп nəfə- 
red sorə sanitar, se bələdija wan dLkLr.

Wana əz кыыпә nəsilke u baram.
Səe saııitarije əz zb т в г в п е  xalas к ы ы п .

45. BbHAR

Zavastan byhyri;
Bahar hat;
Bərf za ərde 
Təmam hBİat.

Tbv zəraqi;
Zb ro halate 
Fənçə kyta,
ZiİBk liBİat zb ban ərde.
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Za wəlate bərrije 
Tərawal hatan:
S taran həji staran 
K,alame hərçar.

46. K.ƏSKƏSOR

Za owre rəşə tari 
Вагапәк k r  bari 
özaman yəbu, bu cik saji, 
T6v zəraqi.

K,əskəsore 
K,əmbər gareda,
■Galked аүе
Wərq dan cəwa gyhar.



Rozəkə bı>hare xwəş, gava ky ro bBİBnd bu. Täv 
zəraqi, pənçə da.

Töve 1в sər stəjra hykyməki wa bərda:
— Də hun sterked bədəw, ləmped bzmani, пвһа 

hun һәгвп şəve wərrn.
Təve zb kylilka u tərawylara got-
— Hun hLşijarbLn zb xəwe, kylilk u gyl, təjir 

tərəwyl.
U hLŞİjarbu kylilk u gyl, təjir tərəwyl.
„Əze bBsterem“; —gofc bıdbıd...
„Əze bLşkokvəbrm“, got gyfeke.
— Le əme сб һвквп? gofen əwrked rəşə tari. Əme 

wəlat avrəşandi brkı.ıı''.
Təve çaba wanda:
— Выа bi.sti.re brlbrlə, һыа vəbrn gyl, sosBn, le 

əwrı.ke gəwri baraıı fezi, brra weda hərə, zb wə dur-' 
kəvə.

BəlgLk 1б gyla vəbun, təjir—tərəwyla rəf gı>re- 
dan u 1б həwe sferan.

Zary zi hLşijarbun zl xəwa şirı.n u sferan kola
ma täve.

— Təve—təve wərə—wərə.
Zb гвпага bərzer wərə.
Ty sor töve wərə,—wərə.
Zb кәүвге nəxBşk zorda wərə.

47. Hykyme TäVE

63



Kalke Təmare pioner dagot:—Bahar nezik dabə- 
Xəlq tavdarəke xwə dakə, ky dəren dəşt u zəvja, le 
əze ca bakam?

— Nəvije wi ze parsi: — E, ca bujə, kəko, ty ysa 
bər xwə dakəvi.

— We cnbə, lawo, bave tə т ы , naha kəsi xə- 
batcije mə nəmajə. Şex bun səbabe bave tə, ky əw т ы .

Bave tə barcibnna mar, əwi rozi gartabu. Xwə 
barci haştabu: ysa barci zi cııbıı bər pez. Də mərave 
barci ty zani lawo, hər nəxwəşija dakarə bagarə. Bər 
pez sərme lexastabıı u za we barcibune, za we sərme, 
əw mar. Mar u mala man xarabkar.

Wan rozia u şexa mala man xarabkaran, puc ka
ran u cun, merəki mina bave tə danə ynda karne. 
Əze ca bakam lawo, əz hale xwəda dagarim, şex rozia 
nağaran, le man u bave təra dagotan. wəki əm baga- 
ran, bave tə gyra wan kar, ləma zi bəla xwə stənd. 
Ja rastije ba gotana wan a man gərə ty zi nəşandaji 
məktəbe, le man gotana wana nəkar, man ja xwə pak 
zanbıı u ty şandi sər xwəndane.

Bona van galija Təmar lıandak mabu za hersana 
bagarja, le xwə gart u mərdani got:

— Kəkem ani dəlal, ty qə bər xwə nəkəvə, Əze 
hər taşti bakam, əz xwə, ty zi zani ky şexa bawar 
nakam, rozia zi nağaram, ja dyda koma mə ba çvata 
komsomolova qrarkajə, wəki əm ali ınərve mina tə 
wəhid—da dərəçaçandana bahareda—ali bakan, ja sasja 
mə qrar karjə wəki kolxoze gynde məda sazakan, ba 
tvaq baxəbatan, hərge ve dərəçeda rəza dale tə həjə, 
əz dakaram be ınanəte şex n məlla təra ərze banavisam,.

48. NbHA ƏZE CAWA BbKblVT
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Ка1вке ку хвһәге paşBn bLhist, һв şabuna квгә 
gazi:—Əz zöf zb nəvije xwə razimə. Əz пвһа гапвш 
tye һвЫ xortəki gotBna твп zb şex u məlla dur. BB
nBvisə, bBnBvisə, lawo, bBnBvisə ärze, ky dBxwəzBm 
һвһвт kokozvan. Жәја пвһа твп zəf çara xwəstbu 
ərze bBdBm nBvisare, le nədBbu, şex nədBnBvisi, glinə 
dBn твпга dBkBr. Bbubvİsə. Hər tBşti bBnBvisə. Nnha 
əz гапвт, əze св һвквт.

Тәтвг ləzəki şunda got ky ärza wi d&ha һагвгә. 
Ərzə dəst kəke wida, əw dBCun bər һв әты е təza* 
bər b& kokoze.

49. HbŞIJARBUNA HƏBKOKE

Жәһвка gənBm razabu dıdum ərdeda. Db hyndyr 
we həbkeda xəw gBrtBbu məja еиевк.

Əw razabu təmamija zvBstane.
Fənçed təva һвһаге hat, əwe heşin квг.
— HBşijarbə, һвһагә d&ha.
Məja liBşijar bu dB hyndyr həbBkeda, liBşijar b u  

xwə gəiəki bBrci dit, əwe dəst pe квг met q&nijata 
dorane xwə.

Met, met u məzBnbu: kBrase xwə qəlaşt, pənç&- 
ked xwə zBravok kyta nava xwəlija kəwrək, bona qn- 
nijate təzə ditBiıe.

Fənçed töve b& awaki əw həvraz—hBİdBkBşand,. 
məja zi xwə 1в wiali dBgBrt həvraz bər һв zor Һвк1в- 
kBşija.

Xwə ragBrt, ragBrt u nB.şkeva zikke weji tər z t  
һвп xwəlije həvraz пвһеп.
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Сб gəranbu, CBqas xwəş u gyləşbu doraned we 
aza binvəkBri.

Henkaja sBbe «Bikə avi dani sər zilke weji niv -  
тәкыа ıı кыә pBstə—pBst.

— Ssba tə һв xer.

50. 8-e MARTE

8-e marte bu. RoztBra (1ыа əjda zı.na bu. Şəweş u 
Xəzale dBxwəstBn we roze tBştəki pak rəwaji dija xwə 
һвквп. Wana qBrar квг, wəki dija wan gərək haze 
ninbə, we dərəçeda.

— Əm св rəwa һвквпе?—квге h e dik ava zb xuşke 
рвгзк

— TBştəki zäfi baş,—Xəzale çaba Şəweş da.
— Də bezə, kaue əm сб rəwa квве?
— TBştəki, baş, zöf— zäf baş...
— Сб? Сб?,— Şəweş navbBrri da xəbərdana xuşke.
— Taştəki baş, zbf baş... of, Şəweş əz zi qət пв- 

гапып сб bozBin, le əz daxazBin, wrəki сб zi һвһә, 
tBştəki randbə, wəki dija mə şa babə.

U wana disa şewra xwə кы.
Мбп dit,—nBşkeva Şəweş qylozbu. Əm şkBİəki 

Klara Xsetkiue rəwaji dija xwə һвквп. We roze твп 
gyhdari dskBr, wəki cəwa dija mı,n dərhəq—Klara 
Xsetkineda daxwənd ıı zb dija Çasamra şBrovədBkBr, 
wəki Klara Xsetkine CBqas şyxyle baş квијә bona гвпа.

2.

RoztBra majin äjda zanabu... 8-e marte bu. Xə
zale u Şəweş şBkBİe Klara fsetkine anibun d& feza çi 
u nivine dija xwəda darda квгвЫт, əw zi kətbbun
m



bnn kərəvata de, ıı İl we hivije səkLiıibun, wəki we 
cl cax dija wane be hyndyrr.

— Te, te ,—Xəzale кыә gazi, gava ky dənge 
İLnge de bbhist.

De hatə hyndyrr.
— Əva, əv şskbl ke anijə?.
— Həgər ty zaıibbi ke stəndijə?—zara кыә gazi 

zb çije xwə vəşartida u banzdbdbn orta male.
De gələk şabuji, zary həmez кыы1, cu ruje wan 

ıı got:
— Hun zared твп, hun aqBİe һв kəmal, hun св 

tBştəki һв aqBİ dyşyrBmiş bunə, u de disa cu ruje 
zared xwə.

51. REWITI Lb HƏWE

Мәгву cawa hini fkrine bun.
Sesbd sal bəre gyndiki ui-ls dy pər—bask секв- 

гбп, z& çiki bBİBnçi xwə zorda avit. Əw danə kytane, 
wəki ky dbxwəst һвҒвпја u pər u basked wi şkenandbn.

Jəki d&ne 1в bazare Rjazane, topəkə тәгвп секвг 
u du ttzi lıyndyre we кы. ŞbiR һв topeva da gBre- 
dane, xərboqə квг u nava topeda runBşt- Top bər һв 
zor bBİBnd bu, le läzəki şunda 1в avajki bBİBnd kət- 
ylmdar xwə ynda пәквг u təhərəki aza bu.

K,əşişa dbgotBn:
„Вв dəste şəjtan əw bBİBnd bujə, 1агвтә əwi һв- 

şəwtinBn jan zi saqə—saq cbl һвквп“.
Ylmdare bələngaz ançax zb dəste wana XBİasbu, 

zb əwi bazari rəvi.



Paşe cəncbk cənd sala şunda 1б Fransiaje həwa- 
fer секывп: həwa gərm ftzi кыБпе. Həwafsr db~ 
fbri, le. mərfive teda nbkarbıı—ki ali bbxwəsta, ysa 
bazota: be zor 1б həwafbre dbkbr u kizan ali ba 
dbhat, ysa zi be Һб xwəra dbbbr.

Le paşe idi mən>va həwafbre təzə секыы!, ysa 
zi dirizabl, airoplan. Ba idi ty Һукут 1б wana ПБкағә 
bnkə, le пзәгбу bb xwə sərwerije 1б wana dbkə.

Airoplanazo db naya kabineda rudbni u cawa dble 
wi dbxwəzə, ysa zi dazo: Һб wre jəkeva zi dbferə n 
cLbcə dbgizə çije xwə.

Nbha gələk airoplane шә je əşibbrbne, шәгбү- 
һыпе ıı je əskəriji hənə.

52. BƏJRAQA JƏKE GYLANE

Wəxte jəke gylane,
Bəjraqa sor, dəst mbnda,
Bəjraqa sor dəst mbnda,
Əz db nav qəjkəkeda runbştbm.

Qəjke peşda sovaji кы,
Ha—ha peşda, peşda 
Peşda sovajikbr 1б sər ave,
Peşda sovaji кы, peşda.

ф — Əm Һәгбп. Һәгбп bəjraqa sor. 
Bər bb kuranja eem, çije fbrə 
Вәг bb kuranija eem, çije fbrə, 
Lh kedəre pel zirı.n u bb zərp.
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Əme həran bagizanə böra şin, 
Za wedəre zi bər bL okijane, 
Za okijane; wəlated başqə, 
Wəlate dur, dur gələk dur.

Barajed mə 6ziz,
Şərdakan na ha la we dəre,
Şər dakaıı Һб merxasi,
Bona bəjraqa Şewre.

Əme zl baraje xwəra bezLn. 
Dərəqa əjda jəke gylane,
Ky cawa dərkətbunə çerge 
Məzar—hə^ara pioner.

Əme bezLnə baraje xwə. 
K,alamed xwəjə je çerge mə, 
K,alamed xwəjə je çerge mə, 
BezLne dərəqa bəjraqa xwə.

53. ZARED ISPANIJE

Baved wana curiə şer,
Dajked wana cunə şer,
Xafaled İspanijaje 
Dərguşxanada man.

Dazmaned mə faşist,
Cawa baje xəzəbe.
Gynd zəftkLran ban dəste xwə. 
Tafal gartan kyştan, kyştan.



Le de u bave wana рыт pa,
We bəri fəşistadun bb zor dəsta 
Bəri faşistaduı—hur—hıırikı>n, 
Ky zared Ы ‘а1 ysa kyşten.

Ll hər wəlata, h> hər dəra, 
Gələk u gələk həvaled mə hənə. 
Arikaria boratije 
Əm frfaled Ispaniajera daşman.

54. PIONERE BAŞ

Gələk golaked kolxoze həbim, le za gaşka bə- 
dəwtar, zı> gaşka zirtar u xyrttar golka nav—Nərgiz bıı, 
eäved bələk—bələk, Ğnija bəş, səri cucak, langed zara- 
vok. Əw һв xwə zi sorə sorak, boeak darez sər topazi. 
Cəwa baqək—wa bu golaka nav Nərgiz. Gaşka zi weja 
huz dakar u əw rand xwəji dakaran.

Karlen we roze dərəııg hat zl məktebe. Əwi tər- 
bətdar, aqal u kəmd bu, hinbujiki zäf rand: da rijada 
wəxte cııjin—hatane əwi səkanandan, listan, vijali—wi- 
ali naherrandan nazanbıı, le we roze əw dərəngi kə- 
tabu. Əw dərəngi kə tabu, cama ky məktəbeda şyxylak 
spartabunə wi. Əw pionerəki başbıı, demək cəwa pio- 
nere baş, əw şefe golakakebu, je Nərgiza bədəwok.

Əwi bər ba mal daləzand u matalə dakaran—gəlo 
Nərgiz zb cole anin male? gəlo av xwər Nərgiza wija 
dəlal.



Gava ky z& gynd dərkət, wi dLİəzand: əw gələ- 
ki bBrci bu, äwr u əzman zi bərəvi sər həv d&bun. 
Tə qəji d&got barane we be, baki sar d&hat. Karlen 
gBhiştə bBnija -cije: əwi һвп vi tumi пвһеп, b&n vi 
kəndali, ve «б1вке пвһеи, bər гвпага u gələk çija, le 
Nərgiz tynəbu.

Qyrf kətə d&le wi „ахвг we kyda hərə? Nərgiza 
швп? Əwi mstalə d&kBr—wəki d& zBnarada zi kət&bə 
we 1в van dərabə, le wəki ynda b&bə? Əze cəwa? һв- 
квт, св çabe bBd&m? əze rəzil һвһвт“* Awa mtalada 
əw bərzer pəja bu bər һв geli.

— Na, əwi dBgot xwə—xwə b& xwəra.
Əz ртпегвт, pioner g ərək  zb cətBnija uəttrsə, 

gym ana xw ə пәһвггә.
Disa əw peşda çu. Gava ky əw səkBni, wəki xwi- 

dana xwə paqBşkə, əwi bBhist „ım zinək". Əw dənge 
Nərgize bu, əwi dəst xwəda, павквг..

Əwi dBha 1в eäl u kəndala nənheri u banzda bər 
һв wijali, kiali dənge Nərgize hat.

Əwi nezikaji һв xəndəqe кы, səkBni: dBİe wi da- 
vit> surət alav dLda. Əwi bərzer п вһет . Nərgiz d& 
eəlka xəndəqeda səkBnibu, һв məluli 1в wi dBnheri u 
dBknrə тв гә—твгә.

— Çan e, Nərgiz çan, çan, çan, nətBrsə, əze tə 
dərxBm, əwi һв dənge bBİBnd квгә gazi.

Əwi 1в car alije xwə п в һ ет  u fəm квг, wəkirija 
keləka ərqe хохвпијә, xwəli d& һвп ltnge Nərgizeda 
hBİlşijajə u Nərgiz gyloli ərqe bijə.

Wəxte gələk ^кыквгвпе tynəbu.
Karlen banzda zere, rastə çi bBİBndbu. le xwəli 

пәгыпки, əw nəeşija. Əw ghiştə goİBke, poz u önija we
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раскы u əw bərzer kbşand, bawər bbkbiı bb döfdane, 
əwi golbk zb çije hase dərxbst.

Həma wi wəxti e bikə barana gbr lb sLfəte wi 
xbst. LazLmbn çədaodbn

Əwi qədəra pençi gavi golbk bərzer daxbst, le 
çije bb fəsal tynəbu, wəki golbk lapdə zb xəndəqe 
dərxbsta*

Əwi kəvbrəki tuz dit u bb wi kəvbri pesira xən- 
dəqe kola, çije knga секы, lıər nəjisə bb təhrəki gol- 
ka xwə dərxbst hesııje.

Gava ky glıiştə gynd, əwi təxbmin кы, wəki gbşka 
bb yndabuna N.ərgize dərxbstijə u le dbgərnm, wəki 
bbbinbu.

Karlen şblbııji u hblk—hblk pekəti gblikbr, wəki 
cəwa Nərgiz dit u cəwa aza кы.

55. BbRAJED XWƏ BİR ВШӘ

Ça lb dajka rəngqəmər bbnerbn. 
Cbka cb dblıırinə dərg qəmər xwəra'

Bvar va hat,
Raze, lawo,
Bave tə tynə—
Luri lawo, luri.
Wəxte ky məzbnbı,
Tye pe bbzanbi,
Wəki dbnja ferəda 
Ty təne nini:
Luri lawo ̂ luri.
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Həvaled tə hənə,
Wəkə ordikə be həd, 
Raze, lawo,
Ty tən e ni ni

Ça 1б dajka rəngqitbk һвпегвп: 
Овка ев dblurinə dərgıışa xwəra:

Dzin—dzin 
Lu—dzin
Ça barəki gbranə 
Danə pb.şta ткп.
Мәгвп bə lawo 
Bo rozed we be.
Əw roz, wa паһвп: 
Bbrajed tə hənə,
We 1б pL.şta tə Һбп,
Ty tən e ııini, təne nini..
Dzin—dzin 
Lu—Dzin...

Ça 1б dajka rəngsbpi bbnerbn: 
Скка сб dblurinə dərguşe xwəra:

Baj—baj 
Lenike пн>п,
Tye məzbn bbbi, 
Sərxwəda beji,
Tye bbbi palə:
Le bir məkə,
Bbrajed tə hənə,
Wana zi—goti 
Dərxi dbnjaron.
Baj—baj 
Lawe гпбп,
Baj—baj 
Lenike шбп.



Ввһагә, bərf dtbələ, d&bə av; pəz u dəwar dbzm, 
roz zi pera dı>rez dBİıtn. Təjrtu. bərə-bərə zb bəribə- 
ristana vədBgərtn, ten. Kolxozvan һагыја xwə dBbi- 
пвп bona candr.na bı»hare.

ÇLvatə, sədre şewra gynd xəb ər dBdə:—-IsaL, gə
rək  əm plan e xw ə b& zed əji bBqədinBn.

Əmina Sädo zedə d&kə:—Rastə, rastə.

56. CANBbNA BbHARE

Həsoje Xəmo dBgofc—Mə maşina 1.охым təımz 
квгвпе anijə, lazBmə pəj çr>vate əm һв çarəkeva bərə- 
bərə nan e gynd təırnz квп, ga zв xama d ə r a ı  u 'ha- 
гыја traktora һвЫпвп.

Əşoje zb ordija sor hati dBgot:—LazBmə» əm ist
ilada dəst pe һвквп, wəki zb gynde dora xwə şundia 
п әт ш в п .

Awa, gyndija tBvdira candtna һвһаге dı.kBr, le 
şagBrte m əktəb e zi we dəme kBvş dBknrBn, свка ki we 
св һвкә, bona qədandBna cand&na һвһаге.

Gynd rabubu, dBhəzja, dBkəlija. G&şka tBvdarək- 
ditBna candBne dsdit.
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Ll nava gyndəki məzLn, wəxte äjda hasLİəte,. 
vistavka rençbərije həbu.

Вб gələk çurə—çurə həbed çəh u gənwnra, fo>. 
pLiıçarera fekijid zäfə baş zi anibunə wedəre.

57. RƏZE MICÜRIN

MİCURİN
Cyndi bərəv bubun u 1б wan fekia (mejva) dtnerin.. 
Agronom—neziki wana bu, gotə wana, go:
— Cawanə, hun §çeb dBminLn әге, le hərkehun 

rəze Micurin ҺбЫпбп , hune сб bezsn.
2б gyndija jəki рызкы, got:
— Həvale Ivan, Micurin кјјә, сыа rəze wi ca- 

wanə?
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— Də gyhdari bbkbn, əz bezbn.
Gyndi 1б dora agronom çbvijan: əwi dəst bb xə- 

bərdana xwə кы:
— Ylmdare Şewreji məzbn, Micurin rəzvanəki 

bb пат u dəng bu, Əwi hərsal çerbandbn dbkbrbn, wəki 
çured pbnçared təzə db nava wəlate məda bbdə gb- 
lıiştandbne. Əz db nava rəze wida mamə u mbn gələk 
tbşt ditbnə.

Aha cənd tum: əw tume pbcuk je hyrmijanbn: 
disa hyrme: zb hyrmijed lıəta nbha məzbntbr u təm- 
xwəş, le dara we gələki рвеикә, mərbv dbkarə sərra 
banzdə zi: awa je ysa, hbndbk çi dbgbrbiı, mbqatikb- 
гвп zi hesajə, bərəvkbrbna fekija zi həmin dı.ha hesa.

Aha tume Aşna: əw db dərdaneda dbgbhizə, к> 
sər təxtə. Le həla һыаегкп, cbka fbşbnə lb sər hənə: 
lb sər hər -ebqəki nə ky dy həb hənə, le lb sər wana, 
vvəkə pençi, şest həbi hənə.

Lb ııav rəze Micurinda sevbiıə ysa hənə, bblə qə- 
rəwbl dbtbrsbn bbn wanda razen.

Mərbv kəfa dəste xwəda ançax wana dbkarə çi 
hbkə. Hərke zb zorda lb səre qərəwbl kəvbn, bb təqmi- 
ııa твп  we hbnəki wi təl bbkbn.

Hər tuməki Һукке je Micurin wəkə şəş, lıəft 
kilogram Tiylka dbkarə bbdə: əw zi hylbkrnəysa, wəki 
kefa rnərbva pera te.

Hər hylbkək car çara zb lıylbke mə məzbntbr: təma 
wana xwəşə, qəwinbiı, ldalida bbşini jəkə, хыаһ nabə.

Dar, ysa zi pbnçar je wəlated lapə gərm, ysa zi 
je wəlated lapə sar, Micurin lb 3rde mə dacbkand: 
kədi 1о»г u nblıa əw db wəlate məda lb hər dəra dbg- 
lıizbn.

Levike komsomol got:
— Goti, əm we çerbandbiıe lb çəm xwə zi bbkbn.
Kolxozvana car u carnbkal got:—Bəle, bəle, go-

tbna Levikə.
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58. KALbKE XYDO

KaİLke Xydo runbştBbu dəre male.
Əwi İl bəsta һыпһәг dbnherri.
Cənd sal peşda əw bəsta bebBni хвк ә—xalibu,, 

çiki demi be av, be dar u m eşə, h e lin a  mära u  iqbş-  
ka bu.

^Zəmane Şewreji şirim, tə cBqas gyhastBn квгвп 
nava Ğmre mərija u təbijəte“,—Zl xwəra wa mBtalə 
dBku kalke Xydo.

Xəzala nəvija Xydoji Tıəjişt sak, baqə gyl d& dəs- 
tada nola твтвш кәке 1в bər каЈвке səkmıi, əwe 
baqe gyla neziki poze ка1вке кы, dəst styrra һвг u 
zu—zu ze pLrsi.

— Kalko—kalko, gyle hər sal baojce məda şin- 
һвһвп, Xəzale dəste xwə dLrezi baqce һвтһәг кы.

— Bəle, кагвка твп, hər sal we şinbBbBn, həla 
gyl zi u sosBn zi. Xydo çaba nəvija xwə da, le nəvije 
рвге 1б pəji pm'sa da ка1вке xwə, kalke nBzanbu 
çaba kizan рвгве bBdə.

— Xəzala твп, hena ky əm caxe wərra bun, pəsari 
b&dana dəste mə, we dawse, nan zb dəste mə bBgsr- 
tsna, свта ky kəsi əm hini teşted ysa baş nədakBnm; 
mə nBzanbu xwəndan cijə, le hun, kylilke hykymata 
Şewrenə, hun nangava tərbəte xwə һвһдпвп, zb wə 
we mərinə baş сеһвп.

Ty dBbini əve bəsta han, wəxtəke хвкә—xalibu, 
le пвһа bijə çije zavod, fabrika, dər u dorane wan һв 
gyl u sosBna xəmlinə. Bəre əm dbcun, mə zb quntara 
eijae han av һв pBşta daııi, le пвһа kani karrəz квгв- 
nə, aninə bər dəre mə. Xydo dəste xwə hBşkoləkj 1в 
pore Xəzale zerin dBXBSt u gBİi dBkBr zb zəmane 
byhyri.
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Xəzale g ə lə k  gBİije ка1вке fəm пәсһкы, le һв 
märifət gyhdarija ка1вке dBkar, zur bubu 1в oäve wi 
(İBnhorri. Kalı.ke əwqasi zb zəmane byhyri dərd u 
kyle xwə gBİi квгвп, wəki Xəzal ze dçszbu, zb həmeza 
ка1вке dərkət, һв rəqas u CBndsk— CBiıdsk çar dan 
bər b& baqce gyla rəvi.

U gava ky Xəzal cu durkət, kalke Xydo wək&laud: 
—XwəzBİa hena ve Tıykymata Şewreda, əz zi пвһа 
8—sali, caxe tərra buma.

59. E V A R

Ko gələki wəstija bu, we roze gələki gərija:

Got: „Bəsə
Нәгвт, səre xwə dajnBUBm razem“.
Bəlge b& əşq (1вквгә sbvə— sbv, səkBiıi:
Got: „свга wa bu,
Roidi naxwenə,
Əz zi vəIəzbui u razem“'

€&vike 1в sər dar e dakarə witə—wit, ıiBşkeva sə- 
квш, got:

„Свга wa bu,
Bəlg nakə sbvə— sbv,
Nə zi ro dBxwenə.
Əz zi һәгвт razem".

K,ewrişke 1в u av tuma banz di>da, səkBni, gyhe 
xwə Һә1квг, got:
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„Сыа wa bu,
Nə «Bvik dbstbre,
Nə го dbxwenə,
Əz zi һәгып razem“.

Neeivan 1б nava meşə ııeeire dbgərija, səktni,
göte

„Сыа wa bu,
Nə kewrişk banz dbdə,
Nə «Bvik dbstbre.
Nə bəlg dbkə sevə—sbY,
Nə ro dbxwenə,
Əz zi һәгып, razem“.

Hiv dərkət, nblıeri, dit, got:
„Сб pakə,
Nə neeirvan dbgərə,
Nə kewrişk banz dbdə,
Nə «bvik dbstbre,
Nə ro dbxwenə
Təne әгып be xwə
Lb əzmarıe saji kef dbkbm“.

60. DYH U IRO

Dyh 1б ve dəre «bl u eijaje xbkə—xalibun.
!го—zavoded Şewre.
Dyh—dəşted xbkə—xali bun.
Хго—sovxoz.
Bəre dəşt noflani lbhefək bb pinəkbri bun, pined 

r®ng—rəng,—cargoşə, segoşə... u hər pinəki çik gbrtbu.
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Kolxoza əw sinor danə һвЫапе, pared dəşta jək~ 
bun, bunə dəşted kolxoza fbrə.

Bəre 1б kedəre çəwe dbkı>rə xyşə—xyş, iro İl үғө- 
dəre elektrostansi dbxəbbtə.

L b  kedəre çBmçamə bun—iro pəmby h , wedəre 
beşin bujə.

Db gəli—gəboze tari—taristanda—хвгыхапә dw- 
xəbBtə: 1в keləka wera maşinə dBcə u te.

U 1в hər dəra palə, m aşinə... du bər һв ког Һв1- 
dnkəşə, h y lm — g y lm  bBİbnd dBbə, u əm ce Двкмп 
əm hərtBin ce dBkBn.

61. REJÄ HƏSbN

Du ze dərdbkəvə notlani 6wra, 
Zb durva te we qizə-qizə,
Reva dBcə cawa notla ba,
K,e dəre bazon, peda dBghizə.

C&qa bezi grani һвШпә.
Wəxteda əşja 1в çi daglıinə,
Bb qəvvata ave cərx te  gərandLn, 
U ’zera bBçarəke, tynə w əstəndBn.
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Reja we b& həsBn, sərast сескквп. 
Bərzer həvraz wera јәкыа,
Notla təjrəki (1всә, dalkrə 
Db səhətəkeda kilometra drbBrə.
Xani секыыаә 1в sər təkərə.
Notla şanaşin gələ pənçərə,
Male hBİgBrti, ysa dsbəzə 

, Ty dabezi təjrə ky dafarə.

62. ƏW BƏXTƏJÄRbN...

F uqe Davidove palə şandbu nava kolxoze. Əw 
dBcu nava kəwşən.

G-otə jəki kak—Garedə.
U b& be səbı>r arikari daje.
Увгша baje һвһаге bu, rozə əwraij bu; xynave 

d&rəşand.
Kpwşən zb gynd wəkə dəh kilometra dur bu. 

Brigada əwı.l 1в wedəre bu-' wana tapan dakar.
Davidov dBgot: —Kale çan,1 zu b&kə ha, zu bazo ha.
— Zu azotam kizanə? həspe nabini ky nav xu- 

daneda dBbəçə.
Вв sərkarja dərsdar, şagBrt zb hesuja gyndra 

dərbaz dBbun, pəj wana ərəbə dahatBiı, wana boçkə 
danin.

Pe qamci kale nişan da:—Əwed hana zi zaro- 
ked mənə, əw zi m&şka qBr dhkBn.

Davido bB əşq waua dBueri. Zary gava ky nezik 
buu, Davidov çije xwəda səkBni, mezə квг, gazi jəki 
квг; kyrkəki həffe sali bu.
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Gədə kyme bave ky dabıı səre xwə, zl sər -eəve 
xwə paşda vəknşand u got:

— Сыа gazi 1Т1Ы) dfcki?
— Tə cənd nrnşk kyşten?
— Cardəlı.
— К,әгәтвкә, rəx т ш  rmıi, tə bsgərnmm.
KyrLk gotə qizkə caxe xwəra.—Tyzi wərə.
Peşda b>vjan. David ov куп>к disa pak mezə кы

u ze pnrsi:
— Rizan dərsxanede hin dı>bi?
— Ja əwlL
— Wərə, əm Һәгбп avaje kolxoze, əze zh təra 

sianəte һБкып, kanfeta b6dmə tə. Kanfeta Iu>zd6ki?
— Мбп nə lazamə. Wana drane шбп xrab кыБПӘ, 

həla le bımorə. Əwi dəve xwə vəknr u r.astije zi hər- 
dye peşije kətbun.

— Həvale qənç, wəki ysanə ty kal buji?
— Rast ninə, ty be drani, drane nısne ben, le 

je tə na.
Je шбп zi we ben, isbatia tə həjə.
— Le cawa, nəhəjf, we ben ida... drane тәгБпа 

naen.
Got u ■ zl frqune banzda ərde, kəeke zi da 

pəj. Wana min ani karska banz d6da u bər Һб gynd 
dnbəzjan.

Davidove kefwəş du wana dim eri. Həla kyme ky- 
ГБк xwja dfckM’. Səre Davidov gərm bubu, edve wi 
Ş6İ bubun. „ömrə ki xwəş cedıdom. Куп.к bər a şa brbə, 
kə-enk bəra һвкәпә. Le 15 —20 sala şunda, gis6ne ma- 
şina elektrike we van dəra b6xəşvinə. Əwana nola 
mm bebəxt nəmanə u n amin Ы1. 2 б тыБпа de şunda, 
тБП xuşk xwəjdtksr, kmıç rRşuşt, nan drpət, dscumə 
zavode. Bəle, zare hykymata Şewre u wanra təvaji , 
zare ve kolxoze bəxtəwanm.
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Davidov awha dLfektri u kəwşəne be həd u səd 
mezə dıdiLr. Dıde wi zı> şabuna daviit. K,efa wi xwəş 
bı>bu.

63. äDbLE C ƏWA ROZED XWƏ HAVINE DƏRBAZ KbR

1.

Sala xwəııdLiıe təzə dəst pe bubu, əm b& dLİe 
əşq 1б bər dəre məktəbe bərəvi sər həv bubun, mə 
zi xwərra dı.list.

Ləzəki şunda dərsdara mə təzə xwəne кы, əm 
dora we bərəv bun, hər jəki zb mə dnxwəst b& xə- 
bərdanəke gyhdarija dərsdare bər һв xwə təglifkə, tBŞ- 
təki bezə, jane һврвгеә.

Dərsdare b& bəşəra gyləş 1в mə gBşka пвһеи u 
ıiBzanbu çaba mə kjzani bBdə.

— Rak ziaryno;—dərsdare gotə mə, iro hun çaba 
pBrse твп  bBdBn, pBrsed wə be çab паттвп.

— K,e bezə, свка wi havine cəwa byhBrtijə ro- 
zed xwə?

Əm gBşk kərr bun, mə nnzanbu əm св roze bir 
Ыпвп u св bezBn?

ödBİe got:—Əz beznm, dərsdar.
Mə gB şka 1в dəve ƏdBİe пвһеи, евка we ев bezə.
— Dərsdar, havine твп  hərro av d&bBr kolxoz- 

vane mə palərra, ysa zb твп huzdBkBrBn, dBgot&n 
Мәгвт скЫе, ±y pionerəkə başi.

Rozəke zi твп  av һвг çije dur u əz xalnfim, твп  
re şaş квг, dərsdar, əz runBştBm u ter gBrijam.
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— idi сб? ты1 re ynda кыБһи, əz gLrijam u ты1 
da we bəste. cum, cıım/cum, gynde mə xwane nə- 
dnku% zati hmıdk mabıı ro hərrə ava, əz tLrsijam, 
mnn got gyre ты) byxyn:

— Paşe əz cum nnşkeva rasti gyndəki ermənija 
hatwn. Əz həla dEgm’ijam... zare gynd Һ ^бп əz bn- 
гбш kolxoza xwə, т ы т а  xəbərdau, le шбп гыпапе 
wan m>zanbu.

ödsle çi—çina bina xwə dEstənd, tə qəji dsgot 
xəbərdana xwə kyta кы.

— Paşe cəwa bu?,—dərsdare рычзк
— Əz һыыпә maled xwə, сб bezi xwəran anin 

bər тБП, шбп şəm n dLknr, ımşkeva mərnvəki kalhat. 
Əwi kyrmauçi zansbu, гБ mmı pnrsi,—ty гБ ki gyn- 
diji?

Мбп g6şk zerra got.
Kale gı.lije јпбп zl wanrra tərçLmə кы% wana 

dəste xwə stuje тБигга Һыбп u gotnn:
— Tnştəki uakə.
— Cun dəznmaləkə pionerijə lastike sor anin 

peşkeşi шбп кыБП—avitinə stuje шбп.
Cənd də qə şunda zı. ımmra çotə sole rfcnd u go- 

rava anin.
Tari kət6bu ərde> mnn got əwi merke kal, wəki 

ПБһа mala mə 1б шбп dsgərrmı, ахы əze işəv cəwa 
һпкып.

Kale disa xəbəre шбп tərçmnə кыБП гБ pionerara; 
wana got6n:

— Nəttrsə. Əwana cun şewra gyndrra gotrm. 
Şewra gynd mərik sijar кы, əz damə tərkija wi u vərre 
кы-Бт.

2.
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Wəxte cujine, grşka kyme xwə dərxbstım, bblımd 
кыы1, mım fəm dbkı>r, wəki dı.goten “ оојыТзә tərra“. 
Əm razana hatenə gynd. Reva məri rasti mə haten. 
Əw zi 1б т ы 1 dbgərijan, zati, mala məda kəs nəmabu, 
gı.şk dərkətbbım nava kəwşən R твп  dı.gərijan. 

Ədıde xəbərdana xwə kyta—кы.
— Wəki ysanə pioııere ermənija zl tərra sija- 

nəta məzLiı кыыз nə?
— Hblbət dərsdar,—Ədble wəkıdand.

64. ŞƏVE DbXƏBbTbN

Şəv lamp 1в pəj həv vedbsım. Mərbv idi kucada na- 
сы1—najen. Dərıge tramvaje zi naje.

Bazar stəqbrijə: тәгвү radbzen.

Le dəqəke bı>fı>kuım, gəlo dbkarım həmu тәгву 
razen? Hıdbət na: hənə тәгвүпә ysa, ky пвкагвп ra- 
zen. Xəbata wana şəvda dəst pe dı>bə.

Əm bezim свкапе əw kinə.
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E l e k t r o s t a n s i

Şəv elektrostansi dLxəbntə: сб wəxti hıın bnxwə- 
гвп, hun сһкагы! lampuşka xwə vexsn. Б б stansia 
wecla kəs ranazen, cmnki stansi gav u səhət с1бхәҺб!ә7 
ronaje ЛбЛә eumaəte.

S t a n s i

Maşina şəv cıı: stansi ры hunduki stəqsri, le ma- 
şinə bər Һб stansia təzə dficə.

Kewi Һб d6İe xwə razanə: le maşinist, sərwere 
stansije, dordar u gələ—gələke dsne ranazen.

K,oma Ş ə wa t v e s a

Б б pərəki bazerda puriske agEr buknd ҺбҺбп .
Qərəml dskə gazi:—Şəwat dəst pe bujə.
Cənd dəqə şunda, avtomobila şəwatvesa d^ha Һб 

re dfckəvə, bər ba çije ky ары pe gmdijə—dfiləzinə...
Çumaät dukə həwar—həwar:
— Мәгбу hyndyrda manə.
L*. bər dərgə, sərusice səwatvesiji Һб tən 

xwəne dskə: əw qizrka xərpqi luddndə tinə.

N a ş a r x a n ə

Nəşurxaneda zi ranazen, guligotfcned təzə bu 
maşine nəşsr d6bsn. Səhət susejə, həla tari—taristanə, 
le gazet goti һагы bə u SLbəture zs nəşrrxane dər
kə və.
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U wa, wəxte ky əm ractazen, mə ttre, grşk zi 
radLzen. Le əw jək ysa ninə.

Məilvluə ysa lıəııə, ky şəve zl bona gLşka с!в- 
xəbLten, le roje radLzen.

f e l e g r a m x a n ə

Telegramxan ə şəv u го dLxəbnfcə: zl bazara həta 
bazan.nə dim, zl wəlata, lıəta wəlatenə dLn glija ölam 
dLkə.

Nava səhətəke—-dydada, gələ çara nava cənd də- 
qada, əm dLbhem, CLka İl filan çije dur, cl dLqəwmə.

Hərke telegramxanə şəv nəxəbLtia, idi kara we 
cl buja.
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a n p e z x a n ə

Şəv dərbaz dtbə: zl xəbate şıında paled zavoda 
nanpezxane dərkətanə dərva: əwana nan pətijə, wəki 
SLbe zu nan bLghinLn əhəlijed bazer.

65. ВӨН Bb XƏBÄTA HÄVINE

Məktəba mə idi hatə dadane. Əm dıdıa dərbazi 
dərsxana SLsja dLbnrı. Nnha əm bL dLİ u əşq dərbazi 
xəbata havine dLbLn.

Dərsdare məra gotijə, wəki əm wəxteda kylilka, 
çure pLnçara bona məktəbe bərəv bLkLn. Dəsted xwə 
nədimə lıelune vLvika, je təjr n tuja, CLmki xen zl 
kar e, ty zLrare əm zl wana ııastinLn. BLnLvisLn wan 
gLİi—gottna* CLky əm dLbhen; pLrsLnə ysa, wəki 
əmLre məra tenə gLredane.

BLkəvLnə ave. Вбпөгбп ÖLka cl cax baran te, 
wəxte barane cl dLqəwmə. Wan gLİi—gotLna disajək  
bL jək dəftəre xwəda bLnLvisLn.
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Qasi qəwata xwə ali kolxoza u sovxoza һвквп: 
bu cəg'il, dmııı, fen zı. alije du —dərmana u рыввпә 
dı,ne.

Gərə əm bezim, mə şərte xwə səre sale zi bL şa- 
gı.rted həvale xwə u gyrçara təvaji qədand. Dərsxa- 
ned mə bərdya zi ruspi dərkə ten.

Wan caxa dərsdared mə u dərsdared həvaled mə 
gyrç, gotnn, wəki mə İm dərbdari u staxanovi planed 
xwə qədandijə. 4

Həvaled mə zi xəbərdan ıı gidi dan, wəki dıdıa 
br staxanovi peşda һәгвп.

We roze kolxozvaned mə hərdy gynded çinare 
həv zi hatbunə çnvata mə. Əw zi gələki bnməva dnl- 
barbım; kefa wana xwəş bu, dagotan: „öfərıun, əfərLin 
zared məra“.

Paşe kafebbe komita komsomola б1аткы, wəki əm 
lıaznrja xwə hrbimm, ky һәгвпә lagere—rıdıət ҺбҺбп.

Zb w e şunda ÇLvata m ə hatə dadane u  mə dəst 
Һб listL ka evarejə əşq e  кы .

66. СӨХСӘХ PADbŞA

1.

Aşvanəki wa aşe xwəda bujə: xwəra kyloc dspöt’ 
nane xwə dadani wedəre.

Ruvik bitər bubu, crqa rozbu nane wi dLxar.
Əwi zi xwə bər ravi təland; ruvi gnrt, gLrt, ani 

bər kyştene. .
Ruvi zera кеЗыт, go:



— Ту т ы 1 bakyzi, св kara tə һәјә'? Туе poste 
man babi həri, са zeki? Ту твп  hərdə, əze gələk 
kare baghinamə tə.

Aşvan go:—Tye ca kare badi шбп, ty ruvije co- 
leji, ty ruvije dəkbazi.

Go:—Əze gələk kare baghinamə tə.
Əw dyşarmiş bıı: ruvi bərda.

2.

Ruvi go:—Əz cawa bakam, wəki soze man drəw 
dərnəje. Ruvi leda cu çəm padaşe, go:

— Padaşaje mə gotijə, һыа koda zera ımnra 
başinə, əze zere xwə bapivam, СБка zere man caqasan.

Əw padaşa zi ysa dyşarmişbu, go:—Canam, əva 
ruvijə, əz sanam, əva rastə, drəwə, mə nəbahistijə 
uav—dəuge wi. Çarəkə dane dyşarmiş bu, gotə wə- 
zire xwə, go:

— Rabə, kode bade, k r a  babə hərə.
Wəzir rabu, kod da ruvi. Ruvi hıdda cu. Gava 

ky kod һы gihandə aşvan, aşvan kod dest gart. Koda 
xwə halda dawşand; 6rde xast: epeçə zer za dora to qe 
we kətan. Aşvin bərəv кы, epeçə ruvije xwəra farnax 
u kefda, go:

— Wəllə şahar, əv zi taştəki pak bu, ruvije man, 
твпга epeça zer anin.

Ruvi gotə aşvin, go:—Aşvan, zerəki babə hərə 
hurkə, badə polak. Polaka bastinə, dəzmaləke tazi 
polak bakə, manra binə wərə.

Aşven go:—Canam, tye polaka ca ze baki?
' — E, go, Һәјгап, ci təranə, ty zi binə wərə> 

man lazamə. ...
Əwi zi cu ani.
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Ruvi рокк haldan, təmanı poltke xwə tbzi dora 
toqe kode кы, çarəkə dfine halda koda xwə, bər ba 
padaşe şımda bı>r cu, badə xwəji.

Wəzir koda xwə halda, bar cu; dəre xəzane və- 
кы, gava kod drde da, səre wi wərami, go:—Mala 
man xarabbə, əv padaşa sər padaşe məranə, go, ba- 
wərkə, dəv—dəvi dəh grvənkə zer nava toqe koda 
məra hatbu: kətə nava zera. Gava əw gali padaşera 
got, səre padaşe wərami, go:

— Canam, padaşa sər manra tynə, əw padaşa. 
kyra dərkət.

3.

Ruvi dəmxatre xwə za p adaş e xwəst, go:
— Z6f razimə, padaşe mə gotijə, wəllə шбп zere* 

xwə pivanə, zere mə ракыр təmamım, man çi gyhas- 
tani karijə. Ruvije tə leda lıat, padaşa go:

— Ruvi, nəcə. Gotə wəzize xwə, go:
— Canam, xəlatəke binə badə vi ruvi, bara babə 

lıərə padaşe xwəra, wəki padaşe wi bazanbə, əm sər 
wiranan.

Wəzir gotə padaşe:—Əz сб xəlate badameda, wəki 
lajq bə, babə bərə.

Go:—Rabə, koda zera pacuk badeda, bara babə 
hərə peşkeş padaşe xwəra.

Ruvi ysa zi kod halda, ani.
Aşven lenaheri wəki ruvi te, taştəki devda we da- 

rəvə, aşvan epeçə şabu, ruvira gələki farnaq bu, xwə> 
—xwə, xwəra dyşarmiş bu, go: „Əva ruvi сб pak bu 
rasti гпбп hat“.



*

4.
Ruvije tə cəndəki ma, gotə aşven, go:—Aşvan, 

ty rabə kare шы1 һвкә, əze Һәгвт çəm padBşe.
Aşveıı go:—Сапвш, tye həri сб bLİd? Hərgə tye, 

həri, əm təv һәгвп.
Ruvi gotə aşvin:—Wəki tye beji, aş bBfroşə, hə- 

buna xwə təmam hLfroşə—xan u mane xwə, tam n 
taşe xwə.

Aşvin gotə ravi:—Св xan u mane твп  həjə, aşə 
əze aş zi bBfroşBm, əme cole һышпкп, tye əçeba bin 
səre твп.

Ruvi go:—Na, əz əçeba пајпып səre tə, əze ka- 
rəkə pak bBghim.mə tə, le wəki ty xəbəre mı>n ҺбМ. 
Əz сб bezBm, ty zb gyra твп  dərnəje.

5.

Aşvane tə rabu, rəx ruvije xwə kət, bəre xwə 
dan ə wi şəhəre padşe. Ysa zi ledan cun. Cıın neziki 
şəhəre padşe bun, ruvi gotə aşven, go:

— Ty binə wan zered çəm xwə, binə poeka 
nmnva gBredə, твп  bsxamlinə. əze peşija tə һәгып, 
çahabe padBşera ҺбҺып.

Əwi ani xəmaland ruvie xwə. Ruvi leda cu. $Bvan 
u gavan lıathnə peşija ruvi, go: „Əv сб ruviki dəlalə “. 
Ruvije tə rəvi zb nav ŞBvan u gavan a dər kət, dur sə- 
kBni, go-'

— Qyrba, əz nə ravimə, əz wəzire aşvan padB- 
şamə.

Ruvi leda cu gBhiştə padsşe, mBzgini padBşera 
һвг, go:

— RadBşe твп  hatə mevane tə.
— E, padsşe go, öfəı-вт, hat, hat, sər «6va, sər

sər a.
i
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6,

Ruvi vəgərija, ta t  peşija aşvane xwə, aşvan hat- 
bu bər €9in səknni bu, go-

— Aşvan, xwə Һб avexə, wərə.
Aşvan xwə ave XLst, dərbəzi ave bu, gotə ruvi:
— Top oçaxe tə kəvə, əz şəwntim ve syre, ve 

sərmaje.
Ruvi go:—Çarəkə dı.ne babəyə ave, əz tə ımzdam.
Aşvan kətə ave, ruvi pe ləp e xwə pı>şta wimnzda; 

aşvan zl ave dərkət; ruvi gıdıiştə kanoe wi, kançe wi, 
gbrt avıtə ave.

Aşvan go:—Hə, top 1б mala tə kəvə, go, шбп 
zanbu, tye bçeba bini səre mrn.

Ruvi got:—dçeb> əw əçeb ninə. öçeb əwə, be
para te.
Aşvan go:—Ruvi, xera mala xwədera ty bər dəste 

шбп kətaji, т ы 1 ty ludbnrijaji 1б ərde xas t a, typərcə- 
pərcäji 1)Бкыа.

Ruvi go: —Aj va əze һәгып, le həma təmina шбп 
1б tə, ty gava dagizi mala padaşe, ty ty xəbər nədi, 
сб xəbərdan həbə, əze çaba padfcşe badam. Nə xəbər
di, nə bakəni.

Ruvije tə peşije cu; galıiştə mala padaşe, gotə 
padaşe, go:

— Nə ty bi, nə padaşaja tə bə, tə nədago top- 
raxa manda qacax lıənə: hatanə peşija padaşe шбп,. 
şelandanə.

Eadaşe go:—Şelandanə, şelandanə, сб həjə, bara 
padaşa be.

— E, go, dəve bave tə zedəjə, сыпа padaşe тБП 
ysa ajin—ojinə, xwə ba səre xwə ysa be.

Eadaşe go:—Le əm cawa ҺбҺбп?
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Go: — Rabə, bər dəre xwə xali—xalica raxə; sjara 
binə, һыа çarid ҺбҺбп, karete binə sazkə, dəstə кы1ее 
lajq binə, əz bsbam, bara padaşe man xwəkə, iza 
ledə be.

Ysa zi we forme karan, le lıəma ruvi gotə pa- 
daşe, go:

— Fadaşe man ky te, pərde zera garedə, bara 
be paş pərde.

Əwi gava kane za aşvanra һыап. Aşvan gavaeəv 
kança kət, bçebmaji ma, go:

— Ruvi əw ca əçebə tini səre шбп.
Go:—Canam, həla he ty nəraziji?
K,anç xwə кыБП, çameri bu padşaki maquli tə- 

maz. Leda cu diwana padaşe.
Fadaşe ııaheri, wəki padşaki dəlali, he sər 

wiranə.
Fadaşe mevan şandə paşt pərde. Fərda wi gare- 

da bun. Ruvi reva şirət karbu, gotbu: „Baner, aşvan, 
nəbi ty xəbərdadi, əze qiza padaşe təra baxwəzam, 
nəbi ty na—na daki“.

Fadaşe got:—Canam, wəki padaşaje tə, padaşajə, 
cama xəbər nadə, halbət lalə, СБка сб həsabijə, naje 
ru mə nakəvə.

Ruvi gotə padaşe:—Na, go, padaşaje man, nə 
padaşaje gədanə. Fadaşaje ımn həmu kəsira xəbər 
nadə. Вб wi lıəsabi zi wəxtəke ma.

Roke disa padaşe go:—Le ruvi, əm cawa bakan?
Ruvi gotə padaşe;—Binə, əme qiza tə badanə 

padaşe mə.
Fadaşe zi qəbul kar, go:—Wəki һБгкыБпа tə lıəjə, 

əwi zi qəbulkarjə, daha başə, əze qiza xwə badamə 
merəki. Əw zi padaşajə, kyre padaşajə.

Fadaşe gart qiza xwə da aşvan. Həft şəv, həft 
roza zera кыБП dəf ıı d£wat: gahiştanə ты аге  xwə.
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Wəxtəke ma. Ruvi gotə padişe, go:
— Radişa, ш>һа şəhəre mə həv xar, gərəke əm 

zi Һәгбпә şəhəre xwə. Əva wəxtəkə, əm hatinə үыа. 
Gərəke ty mə vəreki, əm Һәгбп.

— E, go qyrba, əz diha hı,z скквт. A vərekuna 
wə, əze zəxire əskəre xwəra dajımm, əze wə vəre- 
кып, led[,n Һәгбп.

Eadnşe rabu, əskəre xwə gLreda, sazkBr, zəxira 
penç—şəş roza pera dani; cadsr u xebəte wana təmam 
pera dani, saze wan təmam pera dani; karetək 
ani zäve xwəra gı>reda, əskər dərxBst, vərekə.

Ruvije tə rabıı peşije kət, bəre xwə da şəhərəki 
dun cu. Cunə kəwşəne padr,şe dıme: əskər lehewm. 
Cadre xwə ledan, çab şandmıə sər wi padBşaje dfcne, go:

— Padoşa, filan padnşa hatijə sər tə şer.
Padtşe çab daje, go:—Qyrba, ty şəre mLntynəjə.
Go:—Wəki şəre wi tynəjə, padLşe mə şər dsxwəzə,

be şər vənəgərə. Ruvi go padişe, go:
— Wəki ty şər nəxwəzi, də rabə wəkil—wəzire 

xwə hildə, bikə və nava loda, xwə vəşerə, һыа padı>- 
şaje mə be bskəvə şəhəre tə, һвпегә, ty padişa te 
tynə, we be xwəra runi, hersa wi we dajnə, iza paşe 
tyje beji ru kəvi.

Əwi padişaji ysa wəzir, wəkile xwəva cu kətə 
nava lode, xwə vəşarten.

Aşvan əskəre xwəva azotwı nava wi şəhəri. Əs
kər təmam dora loda gı.rt, go:

— Dlz kətijə nava van loda, bigirım, loda Һб- 
şəwthmn.

Agir bərdane, şəwtandLiı. K,yta bu. Aşvan e tə 
cu sər təxtə runBşt, bu padBşaje wi şəhəri.
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Сәхсәх padBşa rabu (idi zera dBgoten cəxcəx pa~ 
daşa) he dəh qati sər xəzure xwəra zəxirə əskərra 
dani, dy çar haqa əskər pera dani, go:

— Hun sər cäve твпга hatenə, үәгекы. Əskə~ 
re tə şunda cu, gBhiştə şəhəre xwə, gotə padLşe, go:

— Həlal bə zdve tə, he əw dəh qata sər təranə 
padLşaje mina cəxcəx padLşa tynə-
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