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VATEYÊ VÊRÎN Ê ÇARNAYOXÎ

Bi nameyê Homayî ke, o hem rehman o hem zî rehîm o. 
Kar, bi no name dest pê keno. Ma zî bi no name dest pê-
kenî.   

Yew merdim bifikirîyîn ke ho sekerat de û şima tira zaf hes 
kenî. Yew doktor bîyero û şima ra vajo, ti no kar biker û no 
darû bidî ci beno weş. Şima zî semedê weşbîyayîşî merdimî 
xo ya no kar de senî cehd kenî. Qey weşbîyayîşî merdimî xo 
ya çi qeyde fedakarî kenî. 

Nika ziwanê ma zî ho no sekerat de û pabeyê doktorî xo 
yo. Zaf şikir Homayî ke doktorî estî ke ney ziwannas î. Nê 
ziwannasî ma ra vanî: “Eke şima qayil î ziwanê şima nêmiro; 
Ziwanê xo bişuxulnîn û bimusnîn qijanê xo.” Darûyê ma zî no 
yo. Tîya de mesele na ya ke ma nê merdimî xo ra çendêk hes 
kenî. Qey ey a çendêk fedakarî kenî. Çendêk gurîyenî. 

Nika bar ho ma kirdan mil de. Ma çendêk wayirî xo vejî 
ma hendê aver şinî. 

Mi zî rideyê no armanc a, dest pê nê karî kerd. Mîyanê 
gureyê ma de xora xetayî estê. Labelê o yo ke bêxeta yo mî-
yanê însanan de çin o. No şewat (vinbîyayîşî ziwan) ser a yew 
dilope estiş zî ma dest ra bîyero ziwanî ma rê yew game yo. 



No kar de ez,  şaîro erjaye W.K. Merdimîn rê, ridê rayberî 
û redaktekerdîş a, embazê min o malimî resmî Akın Gergoy rê 
ridê resîman a, W. Zozanî rê ridê şewqdayîş a, Murad Korlael-
çî rê ridê dîzaynkerdişî ya û peynî de dadî û babîyê xo ra ridê 
ziwanmusnayişî mi ra zaf spas kena. Homa Teala ma pêrûn 
wîrd hetan de serfîraz bikero. 

Ziwanê dadî sey şitê dadî yo…

      

Yaşar Baluken



8

NÊWEŞÊ EŞQÎ

Rojan ra yew roj padîşahan ra yew, pa merdiman xo wa 
şino seyd. Rayîr de yew carîye vîneno û ca d’ zerrî kuwe-
no ci. Pê gelêk peran, ayê erîneno û ano koşkê(saray) 
xo. Bênate ra çahar panc rojî vîyertî, carîye nêweşîyêka 
giran kewt. Padîşah, bi telaş pêroye hekîmanî xo dano 
arê vano:

 “Qiymetî heyat’ mi çin o. Nika zerrê zerrê mi nêweş 
a, kewta cilan. K am ke dermanî derdî yê vîno, ez 
pêro xezîneyanî xo, zerrê xo ra dana ci.”. Hekîman vato: 
“ Çi nêweşî ke esta, ma dest de darûyê aye zî esto. “Şima 
qet meraq mekerîn.” Dest pê tedavî kenî. La yew îlac zî 
pere nêkeno. Nêweşe, roj ra roj bena zerd û pilisyêna. 
Padîşah bêçareyîyê hekîman vîneno û huzurî (dergêy) 
Ellah de secde keno û zerra safî ra dua keno û otir(wi-
na) şino hewn a. Hewnê ey de yew kal tera êseno vano: 
“Mîjdanî ya padişah! Duayî to qebul bî. Siba yew mer-
dim yeno koşkê to. O ma ra yo, qebul bikir. Nêweşa xo 
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cimojne!”. Padîşah bi hêcan (cenpulês) ben aya. Heta 
serê sibayî pencera de bawik(pabe) vindeno. Cuwa pey 
o mêrik yeno, padîşah pê şayî qebul keno. 

Badê persayîş’ hal xatir a, destî ey ra tepîşeno û beno 
odayê nêweşe. Hekîm, nêweşe derg û dila muayene keno 
fehm keno kî na, nêweşîyê zerrî ya. Padîşah ra vano: 
“Hekîman nêweşe kerda xirabin. Nika keye de kam esto 
wa vejîyo teber. Ez û nêweşe ma tena bimane!”. Keye de 
çew nêmaneno. Hekîm nebzî nêweşe tepişeno. Dest pê 
persan keno: “Ti ça ra wa? Merdimanî to ra kam esto? Ti 
kamî ra zaf hes kena? Kêneke, pêro sirranî xo eşkera tera 
vuna. Hekîm, pê yew dest a nebzê kêneke goşdarî keno 
û balê xo dano nebzeştişî kêneke ser. Çunke, wexto ke 
nameyî vajîyênî zêde ra kam ca de nebiz da piro, hekîm 
qerar dano ke waştî o yo û kêna zerrî kewta eyî. Mê-
rik gelek nameyan humareno, gelek welatan keno rêze. 
Nabiz de qet yew ferq çin o. Nameyê Semerkandî per-
seno. Nabiz zêde ra dano piro. O wext hekîm perseno, 
peynî de fehm keno kî carîye zerrî kewta yew sarrafo 
Semerkandijî. Hekîm ca de vazdeno vêrî padîşahî, der-
dî kêneke tera vano, padîşah sarrafî vîneno û kêneke de 
zewejneno. Carîye zî nêweşîyê xo ra xelîsyena. 
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TO ZÎ ŞUŞEYÎ DEVERDAYÎ?

Wextêk yew aktar, dikanî xo de yew papaxano ke tera 
zaf hes kerdîn, keno weye. O papaxano rind, yew goşeyê 
dikanî ke bi şuşeyanê rûnî gulan a dekerde bi de muş-
terîyê ke yenî şînî ci rê qalî kerdîn û ey şa kerdîn. 

Rojek aktar, papaxanî dikan de verdeno, şino keyeyê 
xo. Aya hele yew pisîng, nîyena merrî dima û kuwena 
zerreyê dikanî. Papaxan, vano qey pisîng ha mi tepişena 
û ca de pel dareno we û fir dano şino serê refî. Şino la 
suşeyanî rûnî gulan zî teq req deverdeno. O ters ra refo 
diyin û hîreyin ra perreno. Pêroyê şuşeyan benî zîv zîv. 
Seraserê dikanî boyê rûnî gulan gena. 

Mudeyêk cuwa pey aktar, keyeyê xo ra yeno di-
kanî xo. Kepengan keno berz ke çi vîno, her ca bîyu 
virt û vila. Şuşeyî pêro şikîyê, rûnî gulano ke pê 
îtina hedre kerdo, pêro deverdîyo erd ro. Papaxano 
feqîr yew goşe de ters ver de tir tir recifîyeno… 
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Aktar wexto ke no hel vîneno zaf cigirîyeno. Bê pa-
paxanî kam no gure keno vano û feqîrekî tepişneno û 
dest bi kuwayîş keno. Papaxan kuwayîş weno la a roj ra 
pey beno heywanêko tersonek û punasek. Kederî xo ra 
ziwanî ey gêrîyeno, pirçî yi rişîyêno. 

Cigirîyayîşê aktarî vîyert la… Gama ke gêrayîşê 
ziwanî papaxanî û rişîyayîşî  pelanê yi vîneno gelek poş-
man beno, Papaxanî beno doxtoran, tewir tewir îlacan 
virazeno, la bîlasew… Yew zî pere nêkeno. Papaxano 
feqîrek, hem lal o hem zî keçel o. Mêrik ewnîyeno ke 
hayo nêbeno, fek tera verra dano. 

Benate ra aşmî vêrênî. Rojêk, verî dikan ra yew mêriko 
keçel vêreno. Papaxan no mêriko bêmuyî vîneno û xo bi 
xo fikirîyeno “No zî ma ra yo!”. Xo recifneno serêyî xo 
wo keçel benatê pelanî xo ra vejeno yeno ziwan. Mêrik 
ra vano: “Hey ehbab... Serê to çira keçel o? Nîyo to zî 
sey mi şuşeyê rûnî gulan deverdayo?”. 
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EMŞO HINDÎSTAN DE

      

Rî erdan de çî ganîyo ke esto hakimê pêrun Hz. Si-
leman, koşkê eya ke ha Yemen de yew merdimo sêfek 
(safêk) kuweno zerre. Nobetçîyan ra vano yew meseleya 
muhîm ser o ez Hz. Silemanî vînena û vêjêno huzurê Hz. 
Silemanî. Rîyê mêrikî zerd û ters ver de tir tir recifîyêno. 
Tira perseno: 

“Xeyr a  se bîyo? Çira ti wîna tersenî?.. Derdî to çi yo? 
Mi ra vaj:”

Mêrik pirtelaş: ”No serê sibayî Ganger(Ezraîl) mi ra 
êsa. Bi hêrs ewnîya mi ra û ca d’ bi vîndî. Mi zana kî 
ameyo ganî mi bîgero. “

“La ti mi ra çi wazenî?”

Mêrik kuweno lakî: “Ya pawitoxê ganîyan, dergeyê 
mazluman Sîleman! Ti eşkenî her çî. Karm û kez, teyr 
û tuyur, qil, kerra ha yê binê emrê to de. Heway ro emir 
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bikir, wa mi tîya ra bero Hindîstan. O wext Ganger, belkî 
mi nêvîneno û ez zî ko ganî xo bixelisnî. Medet to ra…”

Guneyê Hz. Sîlemanî mêrikî ro şino. Vendeno heway 
emir dano ci: “No mêrikî ca de bigir, ber Hindîstan de 
rone!”. No hewa yo; yew gurrî tira vêjîyena û mêrikî 
yew giraweya dûrî de nano ro. 

Nizdê nêmrojî, Hz. Sileman dîwan nano ro û eyî ke 
amê, dest pêkeno tede qalî keno. Ewnîyeno ke çi vîno: 
Ganger hanî yo mîyanî şarî de û dîwan de ronişte yo. Ca 
de vendeno ci vano:

“Ya Ganger(Azraîl) ewro serê sibayî çira ti bihêrs 
ewnîyayî ê merdimî ra? Çira to o feqîrek tersna?”. Gan-
ger cewab dano ci:

“Ey sultano pîl ê na dinya! Ez bihêrs û cigirîyayîş ay 
mêrik ra nêewnîyaya, ez pê mat menda. Ey şaş fehm kerd 
û tersa. Mi, o tîya de dî û ez şaş menda. Çunkî Homa Te-
alâyî emir da mi va: “Şo, emşo ganî nê mêrikî Hindîstan 
de bigeri!.” Wexto ke mi o dîy, mi va se hebî pelî eyî bibî 
zî, emşo Hindîstan nêraseno, no senî gure yo, ez pê mat 
menda.  Ey ra ewnîyayîşî mi, no semed ra bi. 
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NEFS, SEY ŞÊRO XIDARÎ YO

Yew darîstano bêpeynî de yew şêrêko xidar ciwîyênî. 
Pêroye heywananî darîstan tersaynî. Vera wina ciwîya-
yiş gêrenî yew çare. Gêrenî û fikirîyenî; xo mîyan de 
cerge bestenî û şawenî şêrî rê:

Vanî: “Êy şahê darîstanî… Ti her roj ma ra yewî tepi-
şenî û wenî… Ma inê rê teba nêvanî la no zehmetî to çira 
yo? Ti serê textê xo de roniş, ma her roj mîyanî xo ra 
yewî to rê şawenî, ti zî rehet rehet wenî. Wîna ma timû-
tim pêro pîya bi zerweşî emrê xo vîyarnenî.” 

No teklîfê yin weşê ey a şino. Qebul keno. Her serê 
sibayî yew heywan, yeno têslîmê şêrî beno. 

Rojan ra yew roj, dore yena hargûşî. Heywanî vanî: 
“Ma se kir? Qismet wina yo. Semedê rehetîyê ma zafîn, 
gereka/ganî yewî ma bimiro. De hadê bikewe rayîr. Şêr 
wa ma ra nêcigirîyo.” La hargûş xo feşelneno, goş pa nê-
kuweno. Heywanî qerqilîyenî. Pêyni de pê zîyarî hargûş 
fînenî cehde. 
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Hargûş bêxem, pê keyfê xo yen huzurê Şêrî, la wext 
gelek vîyerto. 

Gest ver de adir şêrî fek ra vareno û vano: “Ti ça de 
mendî? Qey ti erey kewtî?”

Hargûş, yew telaşo qestikên, areqî xo estereno û mîlê 
xo keno çewt: 

“Eman efêndîyê mi, mi çê qusir nêkerd. Şefeq serê si-
bay ez vejîyaya rayîr la yewna şêrî rayîrê mi birna, şima 
bizanênî hetanî ez ey dest ra xelîsyaya mi çi anto.”

Cigirîyayîş şêrî hîna dano sereyê eyî ro: “No kustah 
kam o? No darîstan de têna hukim’ mi vêreno. O kam o, 
lez vaje?”

Hargûş no hel ra zerweş, wesfanê şêro bîn dano û wîna 
heysîyetî şêrî dejneno. Şer deymîş nêbeno vano: 

“Vernîyê mi kur û ay bêşerefî bimojne mi” . Kuwenî 
rayîr. Hargûş şêrî an verê yew bîr.

“Hunî yo sultanî mi, zerreyê în bîr de yo. Biewnîn sênî 
ameyo ra.”

Şer, o hers ra ewnîyo zerreyê bîrî ra. Awk de eksê xo 
vîneno. Xirreno, zerreyê bîr de ekîs yi zî xirreno. Hargûş 
firset xo dest ra nêfîneno : “Şima ra êseno? Sênî ha yo 
vera to vindeno”.
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Şêr gelek cigirîyeno û çimî sere de tadîyênî: “Yew we-
lat de di hukumdar nêbenî, gera ez ey leti leti kirî.” xo 
fek de vajîyeno û dima êrzîyeno zerreyê bîr. 

Hinî her çî qedîyo. Hargûş mîyanî merganê keskaşilan 
de sey domanî şino û mîjdanê filitî dano heywananê  bî-
nan. 
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     RINDÎYÊ PAPAXANÎ Û ZIWANÎ EY  
BELAYÎ SEREYÊ EY O

Yew tacîro maldarî, keyeyê xo de papaxanêko veng- 
weş, qiseykerdox û şên, kêrdîn weye û pê eyî qêrrî xo 
ardîn. Rojêk semedê tîcaretî terarekê xo vîneno ke şêro 
Hindîstan. Şârî keyeyî ra cîya cîya perseno: “Vajîn, ez 
şima rê Hindîstan ra çi bîyarî? Şima çita wazênî?”  Her-
kes, çîyek wazeno. Wexto ke dorê papaxanî yena, tacîr 
vano: “Eee! De ti zî vaj mîlçikî min o rind. Ez to rê çita 
bîyarî?” 

Papaxan milî xo keno çewt: 

“Cawo ke ti şînî Hindîstan, wexto ke to papaxananî 
ucay’ dî, halî mi yin ra  hola hol vaj”. Vaji:  “Yew pa-
paxanî mi esto û hesretê şima anceno. Keyeyê ma de 
yew qefes de hepis bîyo. Şima rê selamî keno û şima ra 
ardim wazeno. Gune nîyo, ez ha tîya de, cayê xêrîban de 
qehir anceno, şima mîyanî vaşan de, benateyê daran de, 
werteyî gulan de bigêrîn. Wefayê(qedirşinasî) embazan, 
dostan wîna ya?” 
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Tacîr vano: “Temam, pêroyê înan ez vana.” Û kuweno 
rayîr. Wexto ke kewt hududî Hindîstan, serê gilanê daran 
de çend hebî papaxanan vîneno ke hey vendenî. 

Astorî xo vindarneno û vendeno yin. Papaxanî tera çi 
qalî vatî, pêrûn yew û yew vano. Goşdaritişê nê qalan 
dima recif kuwena papaxanan ra yewi. Binêna cuwa pey 
nefesê aye zî biryeno, gînena erd ro û mirena. 

Tacîr no hel ra zaf qehrîyeno: “Guneko, ez bîya sebebê 
yew ganî. Her hal de eya waştîyê eyî bî, yan zî merdîmê 
papaxanî mi bî. Guneko cî rê, ez bîya sebebê ganî aye.” 
Vano û qerqîlyeno. Pa no qehir a yeni Hindîstan, tîca-
retê xo kenî, her kes rê cîya cîya xelatan geno. Mudeyek 
cuwa pey gêreno a welatê xo. 

Wexto ke keyeyê xo de peşaran(xelatan) keno vila, pa-
paxan veng dano (venden ) ci: “Peşareyê nê qulî çin o? 
Hindîstan de to çita dîyo, papaxananî ucayî  to ra se va?”

Tacîr qayîl nîyo çîyêko dîyo tera vajo, la papaxan zî-
yarî keno o wext tacîr vano: 

“Ez nêşken vajî, mi yew herkanî kerd, to ra xeber berd 
eyin rê la ez nika ay qalan ra poşman a”. 

Papaxan: “Efendîyê mi ti çira poşman î. Sebebê no 
qehîr to çita yo? De vaj!” 

Tacîr zîyaran û lakkewtişê ey ra deymîş nêbeno: “Se 
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beno?” vano. “Şîkayetî to mi eyin ra vatî; eyin ra yew 
deymîş nêbi(calî yi ber nêguret/tehemul nêkerd), recifya 
û gîna erd ro merd. Nika zî, mi se kerd, çi va kî wîna bi. 
Ez ha na poşmanî ver de qehrîyena. La bîyo, şîyo.” 

Wexto ke papaxan nê qalan eşnaweno, o zî recifyeno. 
Binêna cuwa pey beno wişk sey kerra. Tacîr sênî inî vî-
neno, vano: “Hêwax papaxanî min o rind, ey mîlçikî min 
o vengweş, ey şâyîyê zerrê mi, se bîyo to wîna? Wax gu-
neko…” û wîna dest pê qerqîlyayîş keno. Papaxanî qefes 
ra vejeno û teber ra nano ro. Teber ronayiş dima papaxan 
fir dano piri, perreno sêrî yew gil a. Tacîr mat maneno. 
Papaxan ra vano: “Hêw, no çi hal o? Ho se beno?” . 

Papaxan bikeyf, wîna cewab dano ci: “Papaxanê Hin-
dîstanî pê aw harekêtî xo mi rê yew şîret şawit. Waşto ke 
naye vajo: “Qalkerdiş, şênayî, wendiş ca verd. Çunke ti 
pê în halanî xo ha yê qefes de.” Cuwa pey xo sey meyît 
ramojne! Sey mi bikeri. Sey mi bikeri ke ti bixêlîsî.” 

Papaxan vatîşî în qalan dima gil ra perra û, kewti dûrî şi. 
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ÇOL DE YEW BEDEWÎYO FEQÎR Û 
CINÎYÊ EYI

Wertê çolî de yew bedewîyo feqîr, pa cinîyê xo ya, 
xeymê xo da ciwîyênî. Şewêk cinîyê ey: 

“Feqîrî û cefayî pêro, ma hey ancenî. Emîr şarî ho weşî 
de vêreno. Tena ma feqîr î. Nanî ma çin o, qatixî ma qehr 
o. Mereyê ma çin o, awkê ma hesir î. Tija rojî kincî ma, 
şew tîja aşme lihêf û doşekê ma yê. 

“Gest ver de aşma pirpancês ma vîn, ma vanî qey nanê 
tewq o ma xar kenî asmên. In halî ma se beno wina?” 
vana û qerqilîyena. 

Bedewî vano: “Erê cinek hetanî key ti malî dinya wa-
zena? Pêro pîya çend serrî emrê ma mendo? Merdim’ 
aqil, zafî û tayî nêewnîyeno. Ciwanîyê xo de, ti hîna wa-
yirê qeneatî bîya, extîyarî(kokimî) de xirsê to zêdîyayo, 
ti zerdan wazena. Cuwa ver ti bi xo sey zerdî bîya. Se 
bîyo to?”. Cinîya ey goş pa nêkuwena û hîna bena har.
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Ey merdimo ke bê namusî tebay ey çin o! Hinî qalanê 
to yê weşan ra ez eciz bîya: Halî ma bivîn û bişarme! Mi 
rê qeneat ra behs kenî. Heta key na qurretî? To pê qeneat 
çi wext çimî xo kerdî roşn? Ti înan ca verde û bêre rayîr 
ser! Mêrik vano:

“Ti cinî ya, nîyu keder a? Ez pê feqîrîyê xo îftîxar kena. 
Mî rê serewde mekir. Mal, milk, pereyî sey kilawê sereyî 
yê. Oyo ke kuweno kilawe, keçel o. Merdim zengîn, he-
tanî goşanî xo, ho mîyan eybî de. Malî yi esto, pê malî 
xo eybanî xo sitr keno. Ti nêzana feqîrî çita ya. Feqirî 
wina cer de mevîn!. Homa nêkiro. Tamakarîyê mi çin 
a. Zerrê mi de, qeneat ra yew alem esta. Cinêke! Qewxe 
û hersbîyayîş ca verd! Eke ti ca nêverdena, qet nêbo mi 
verra de! Ez holî ser, xirabî ser nêşkena pêrodeyîş bikerî. 
Pêrodayîş de gureyê mi çin o. Pêrodayîş wa îna vindero, 
dilê mi aşitîyan ra zî tersena. Ti heş bikerî çi hol; eke ti 
heş nêkerî ez keyeyê xo ca verdena, sereyê xo gena û bar 
kena şina!”

Cinêke, ewnîya ke mêrdeyê yê cigirîyo, dest pê ber-
mayîş kerd. Seke poşman bîya û wîna va: 

“Ez cinîyê to nîya, herrê linganî to ya. Bedênî mi, ganî 
mi, çi ke esto ayê to yo. Hukum zî ayê to yo, ferman zî. 
Eke feqîrî vera sebir mi qedîyo no zî semedî min a nîyo, 
semedî to yo. Ti wextê derdan de mi rê bîyî derman. Ez 
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qayîl nîya ti mehtac bîy. Labelê ti derheqê mi de wîna 
xirab fikirîyayî, ez ganî xo ra zî vîyerta, bedenî xo ra 
zî… Hunî yo ez ameya rayîr ser, hukim sere û çiman 
ser,” mil na ro. 

Bedewî, hesiranî cinîyê xo ver de zaf deymîş nêbi, qa-
lanê xo ra poşman bi. Vano:

“Ti çita vajî, ez sey to keno cinêkê mi, çunke ez to sî-
nena”. Firset kewtibi cinêk dest. Ca de erzîya! “Raşt a, ti 
mi sînênî? Nîyu ti wazênî mi ser de bigirî?”

“Willahî, bîllahî ez to sînena.”

“O wext, ez to ra çîyek wazena. Bajarî Bexdad de 
xelîfêyî Allahî nişeno ro. Ti, birasî ey padîşahî, ti zî benî 
padîşah. Kamo ke dostîyê wayirê îqbalî qezenc bikero, 
reseno îqbal. No Semed ra ti zî şo Bexdad, ay padîşahî 
vîn!..

Belê, la ez bedewîyêko feqîr û bêmcal a. Ez sênî şino 
dergêyî ay sultano azîz? Semedê nayê yew sebeb lazim 
o… Bêsebeb zîyaret beno?”

Mereyê ma de awkê varanî ya safî û zelal esta. Malî 
ma, milkî ma pêro pîya no yo. No mere bîgero, şu der-
gêyî padîşahî padîşahan û peşarêyî xo bidi ci. Vaj: “Bê 
în, qet malî milkî ma çin o. Mîyanî çol de inî ra holêr çî-
yek çin o… Xezîneyê padîşah estbo zî sey ina awk çîyek 
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çin o. Na awk, ribiri peyda nêbena.”

Cinêka feqîr, ça ra bizana ke werteyê Bexdadî ra Dîcle-
ya şekeraw vêrena. Ya awkê mereyê xo wesefnena.

Mêrdeye ayê zî wesefanê awk dano. Vano: “Kam eşke-
no wîna yew peşare bido? Raşta zî yew mereyê awkê va-
ranê ma yo pak û zelal tena layiqê padîşahan a.” Bedewî 
yew kinc pişt mereyê xo ro. Fekî eyi guret. Eşt xo şele û 
kewt serê rayirê Bexdadî. Semedo ke, wa nêşikîyo û diz-
dî wa nêtirawî; mereyî şew û roj sey çimanî xo paweno. 
Rojan, hewteyan ra pey yeno Bexdad. Pers pers, koşkê 
xelîfêyî vîneno. Yeno verê berî. Muhafizî persênî: “Ti çi 
wazeni?” 

Bedewî vano: “ Êy kese ke rîyê înan de nîşanî pîlî be-
riqyeno û wayirê exlaqê padîşahan ê! Ez yew bedewîye-
ko xêrîb a. Semedê lutufî padîşahî ya, çolan ra ameya. 
In peşareyê mi bêrîn padîşah rê. Merdimo ke padîşah 
ra murad wazeno, mehtacî ra bixelisnîn. Awka lezîz a 
şîrin… Çol de,  gola awkê varan ra dîyaya arê. Mereyê 
mi zî rind o, nikûnewe yo. “

Merdimî xelîfêyî, ewilî tay mend pê no merdimo saf û 
zerrepakî bihuwîyî, la cuwa pey zî peşareyê eyo zerre-
pak,  sere û çiman ser qebul kerd. Bedewî,  binê koşk ra 
herikîyayîşê royê Dîcleyî ra bêxeber pabe vindertbi. 
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Mereyê awkê Bedewî dîya xelîfêyî. Xelîfe inê ra zaf 
keyfweş bi. Bedewî dergêyî xo de qebul kerd. Zerrî da 
ci, kincî neweyî day pira, cuwa pey zî emir da merdi-
manî xo: “ Pê zerdan mereyê eyî dekîrîn, bidinî ci. Age-
rayîş de zî ey, pê gemî rayîrê Dîcle ra bêrîn. O rayîrê çol 
ra ameyo. Rayîrê Dîcle welatê ey ra hîna nizdî yo. Wa 
tîya ra agêro  şêro welatê xo.” 

Bedewî wexto ke nişeno gemî royê Dîcle vîneno, gelek 
şaş maneno. Esas matmendişê ey, awkê Xelîfeya hende 
zêde royê Dîcle estbî la hancî zî qebulkerdişê yew me-
reyê awkê çolî ra bi. 

Homayî xo rê şikir kerdîn.
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ALIMÊ ZIWANÎ(ZIWANZAN) Û            
KELEKVAN(QEYÎKÇÎ)

Rojek yew ziwanzan(alimê ziwanî-ziwannas), nişeno 
yew kelek ke ha kiştê yew behrî de vinderti. Wazeno 
şêro perro bîn(wever). Kelekkarî (qeyîkçî) ke hey kiştê 
behr de bawikê(pabeyê) muşterîyan ê vendeno înan ra 
yewî. Kelek bena nizdî û ziwanzan zî nişeno ci. Wexto 
ke kelek serî behrî ra şînî ziwanzan kelekkarî ra perseno: 
-“To çê(çirey-qet) nehîv (gramer) wendo?”

Kelekkar: -“Nê,  ez yew kelekkaro cahil(nêwende) a .”

Ziwanzan: -“Wax wax, demeg(wina êseno ke) nîmeyê 
emrê to bîlasebeb vîyerto.” Vano û seke gunê yi pê şîyo 
ewnîyeno ey ra. Aya hele yew firtine vejîyeno. Kelek 
werteyê behrî  de nata weta şîyena tê û kelekkar seme-
dê wedaritişê nê tehlukeyî gelek xebitîyeno. Firtine hîna 
beno  zêde, kelek heme-hema hînî ha qeldîyena. O wext 
de qeyîkçî, ziwanzano ke  ho ey ver de tir tir recifîyeno 
ra vano: “Ey dostê mino alimo ke her çî zano. Nika zî ez 
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to ra çîyek persena: “Ti asnaw zanî?”. Wexto ke cewabê 
“Nexêr!” guret: Wina va:

“Wax wax, to emîr xo bîlasebeb vîyarnayo. Nika zî 
pêroyê emrî to şi. Çunke  bineyna kelek do(ko) biqeldî-
yo. Hol bizan, nika tîya de zanayîşê sarf û nehîv(gramer) 
nê, zanayîşê mehv(Homayî de çinbîyayîş) lazım o. Eke 
ti îlmê mehv zanî, bê tehlîke(pê emanî) xo berze zerreyê 
behrî”.
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QAZVÎNIJ Û DEQKER

Qazvînijan, yew adêtî yino verên o, bedenanê xo ya, 
qolan û kiftan’ xo ya pê dêrzînan deqanê keweyan vi-
razenî. Rojek yew qazvînij şino yew deqker het vano: - 
“Sîneyê min a yew deq biviraze la bedenê mi medejne!.” 

Deqker:- “Baş o!. Ez resmê çitayî bideqnî?”

-“Burcî mi şêr o. Resmê yew şêro ke qorreno bideqne!. 
Xîret biker,  hola hol bideqne!.”

Deqkar:-“Belê!” vano û dest pêkeno derzîn kuweno 
sîneyê Qazvînij ro. Bedenî Qazvînijî dejeno: -“Heywax 
westa… Ti se kenî, to ez dejnaya!” vano û qêrî nano ser. 

-“Ez se bikirî, to va deqê şêrî viraz, ez zî ha resmê eyî 
virazena.”

-“To kam cayê ey ra dest pêkerd?”

-“Mi boçê eyî ra dest pêkerd.”

-“Boçe ca verd, bedenê mi dejeno. Şêrê mi wa bêboçe 
bo.”
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Westa huney(hewna); “Belê” vano, dest pê deqnayîş 
keno. 

Qazvînij: -“Hêwax to bedenê mi vêşna. Tîya kam cayê 
ey o?”

-“Goşê ey î…”

-“Ca verde, wa bêgoşi bo. Ucayê ey zî meviraz’.”

Deqkar, yewna cayê resîm ra dest pêkeno. Qazvînij 
hunêy qêrrî nano ser ro: -“Ti hey çayê eyî virazênî?” 

“Ez ha govdeyê eyî virazena.”

“Ca verd, wa şêrî mi bêgovde bo. Zaf dejeno. Helêk 
mend ez xora şêrî.”

Sebrê deqkarî qedîyeno. Derzîn, xo dest ra erzeno û 
qêrrî nano sero: “Mi merdimo sey to qet nêdîyo. Şêro 
bêboç, bêgovde kamî dîyo? Allah zî wîna yew şer nêvi-
raşto. De hadê şo biewnî gureyê xo.” û Qazvînij dikanî 
xo ra fetilneno.  
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SEYAD(SEYDWAN) BI XO BENO SEYD

Şêr, verg û luwî benî embaz; semedê seydî kuwenî mî-
yanî daristanî. Hîre embazî, yew gayo koyî, yew pezko-
vî û yew hargûş tepşenî. Seydî xo erzenî xo kift(şele) û 
benî yew şikefte û sifre nanî ro. A hele şêr ewnîyeno ver-
gî ra emir dano: “Bê tîya dostê min o ezîz!. Inî heywanan 
bar(pare) kir û ma pîzeyê xo mird kir.” Verg xo pêşeno 
têra û yeno bar keno. “Ey sultanî min o ezîz! In gayo 
koyî, barê to yo. Aya bara pîl a, ti zî pîl î û sivik î. Pê 
musadeyê to na pezkuvî zî wa ayê mi bo. Birawo luwî zî 
hargûş ra hes keno. Ina hargûşa xurt zî wa ey rê bo. 

Şêr ina fekfazulî(kustahî) ra hêrs beno: “Ti kam î sê-
fek? Xo vîr ra meker ke ti hey huzurê kralî daristanan 
de ye. Ez tîya de bibî, barkerdiş to rê kuweno?” vano û 
yew penc(lapat) dano pero, vergo feqîrî, fîneno erd ro. 
Şer na rey ewnîyeno luwî yo ke ters verde de ho  tir tir 
recifîyeno ra: “Ti çi ewnîyenî wina! De hadê ti bar bikir 
in seydan.”
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Luwî zano çita yeno sereyê ey û wirzeno yew temenna 
keno (beno çewt û pê destî yew selam dano.) û vano: “Ey 
sultano ezîz! Barkerdiş hedê mi nîyo la ez huney vajî. In 
hargûş sêpareyê şima yo, pezkuvî zî taştê şima rê bena 
yahnîyeka weş. Gayî koyî zî şima şamî de wenî.” No 
tewir barkerdiş weş bi şêrî şino, luwî ra perseno: “Dostê 
mi, in barkerdişo adîl ti ça ra musayî?”. Luwî, awir dano 
hetê vergo ke milşikte ha yo erd de ravisteyî ra û vano: 
“Halê no vergo hednêzanî ra!”.
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KERR ŞINO QEY NÊWEŞÎ 

Yew mêriko kerr û zerre pak, xeberê nêweşîyê cîranî 
xo geno. Xo bi xo vano: “Cîranê mi nêweş kewto. Ge-
ra(ganî) ez şêrî qey (zîyaretîyê) eyî û hel û xatirê eyi bi-
persî. La ez, yew merdimo kerr a; wi(o) zî nêweş o, veng 
tira nêvejîyeno. Xora persê nêweş bellî yê û cewabî înan 
zî bellî yo. Ez ko (do) vajî, “Ti senîn î?” û o zî ko vajo 
“Ez hol a, spas keno”. Ez ko vajî: “Ti hey çita wênî?” û 
xora o ko nameyê yew werdî bido. Êz zî ko vajî: “ Afîyet 
bo”. Ez do bipersî: “Doktoran ra kam yeno?”, o ko na-
meyê yew doktorî bido. Êz zî ko vajî: “Doktorêko hol o” 
û beno şino (gure qedîyeno). 

Şino qey nêweşî, verî sereyê ey de nişeno ro: 

“Ti senîn î?” vano. Hal û xatirê eyi perseno. Wexto ke 
nêweş naleno û cewabî “Ez ha mireno.” dano,

 Mêriko kerr vano:“Ox ox, ez zaf şa bîya!”. 

Nêweş vano: “No çita yo? Mêrik, merdişî mi ra ho 
beno şa.” û cigirîyeno.
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Kerr huney perseno: “Ti çita wênî?” 

Nêweş hêrs ra vano: “Zehîr!”. Kerr zî vano qey nameyê 
yew werdî yo û tira vano: “ Afîyet bo!”. Nêweş gelek 
hêrs beno. Mêriko kerr, persanî xo dewam keno: “Kam 
yew doktor ewnîyeno tedawîyê to?”. Nêweş cewab dano 
ci: “De hadê biseqîr! Ezraîl (Ganger) yeno!”. Kerr vano: 
“Doktorêko zaf zanaye û tecrubedar o.” Wexto ke “in-
şallah nizdî ra çareyê yi vîneno!” vano nêweş deymîş 
nêbeno û qîrreno ser, vano: “ Biseqîr!”. Kerr zî semedo 
ke heqê cîranîye ardo ca zaf keyfweş uca ra vejêno teber. 
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EYNEYÊ ZÊRRÎ

Rojek koşkê sultanî de ressamî çînijî vanî: “Ma tirkan 
ra hîna senatkar û hunermend î!”. Resamî tirkan vera 
naye vanî: “Nê, ma hîna zêd bihuner ê û aver şîy”. Xe-
berê înan şina sultanî goş ro  û vano ez ko nê ressaman 
îmtîhan bikerî. Ressamî her di welatan terarekî xo vî-
nenî, şinî di odayî ke vera yewbînan ê û yewbînan vî-
nenî de ca genî . Ressamî çînijî , dêsane odeyê xo de 
reng bireng resiman virazenî. Ressamî tirkan zî odayê 
xo ke ho vera odayê çînijan dêsane eyi tena cîla kenî û 
sey eyne beriqnênî. Wina (otîr) beno ke resimê ke ressa-
manî çînijan viraştî, dêsî odayê ressamanî tirkan de hîna 
beriqnaye şewq danî. 

Sultan, sifte (ewilî), şino odayê ressamanî çînijan, re-
simanê eyin begu(begem) keno. Cuwa pey zî şino odayê 
ressamanî tirkan, ay resiman hîna beriqnaye û hîna rind 
vîneno û ressamanî tirkan teqdîr(pîroz) keno. 

Wina, ressamî tirkan,  bê ke resiman virazî, semedo ke 
tena eqsê eseranî ressamanî çînijan pê hezar yew huner a 
dêsanê cîlakerdeyan de şewq dabi, hîna hunermend he-
sibîyayî. 
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 AWO KE ŞEW “LA HEWLE” WENO, 
ROJ ZÎ SECDE KENO

Yew doreş(dewrêş) vejêno yew seyehat. Gêrayîş dima, 
yeno yew tekke û beno misafir. Hero ke doreş nişeno ci, 
xizmetkarî tekke ca de beno axor de besteno, doreşî zî 
bênî serê goşeya tekke de naşnenî ro. Qalanî weşan û 
sohbet dima sifre nîyeno ro. O wext de, herî doreşî yo 
kedkar ke tira zaf hes keno kuweno ey vîr û xizmetkarî 
tembîh keno vano: “-Herî mi hol timar bikerîn, cew û 
simer bidînî ci. Xizmetkar vano: “La hewle, aya çi qal 
a. Xora o gureyê min o. Timar zî kena û cew zî dana 
ci.” Doreş, deymîş nêbeno hîna vano: “Qusir meewnî, 
ez zana gureyê, wazîfeyê to yo la herî mi binêk extî-
yar o, dindanî eyi zixm (pêt) nîyî. Ewîl (hêverî) cew 
hît(hîy)kir, wa biney nemir bo cuwa pey simer têrokir, 
otîr(o tewir) bidi ci. Xizmetkar huney la hewle anceno. 
Bi kilmî doreşî çi emir kerd, xizmetkar reyna la hew-
le vano. Vano la ne herî timar keno ne zî yew çapalê 
cewî dano ci. Hero feqîrek vêşano têşan, benateyê herr 
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û kerran de serê sibayî zor ano. Doreş zî miqatebîyayîş 
herî xo ra emîn şino hewna. Hewnê xo de vîneno kî yew 
vergo har muselletî herî ey bîyo û ca de çimane xo keno 
a vano: “Xêyr a înşallah” û hîna şino hewna, na rey herî 
xo yew çol de mende vîneno. Wina, şew mîyanî hezar 
yew weswese de vîyarneno. Wexto ke bi serê sibay her 
kuweno xizmetkarî tekke vîr, vazdeno axor. Wa hêw çi 
vîno, her têşanî û vêşanî ver de perîşan, palanê eyî gêra-
ya,  paldimê yi qêrîfyayo û qeldîyo ho erd de. Xizmetkar 
ca de çuwa geno xo dest û çend hebin dano paştê herî 
ro. Her ganî xo ver de, pê zor wirzeno pay. Xizmetkar 
pê ecele palanê yi keno raşt, qayîşê yi gire dano, anceno 
vernîyê tekke. Doreş, dostanî tekke ra xatir wazeno û 
nişeno herî xo û çuwa dano mil ro. Her, çend gaman ra 
pey recifîyeno, lerzeno û gîneno erd ro. Dormale ra vaz-
denî, doreşî û herî yi zî wirarznenî. Doreş hîna nişeno ci, 
her huney nêwirzeno. Doreş hewî ewnîyeno fekî herî ra 
hewî ewnîyeno goşî yi ra. Çi bikir bêfayde yo…

Doreşî ra vanî: “In çi hal o? Yew derdê herî to esto ke 
wina fek şi erd ro û mend?”. Doreş mesela fehm keno û 
in cewabi dano ci: “Hero ke şew “La hewle” biwero(bo-
ro) hendêk eşkeno şêro. Eke zewadayê şewi “La hewle” 
bo û tim tesbîh bikero, roj zî wina secde keno.”. 
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BANO KE PÊ “EKE” PÊRANÎYO           
(BIVIRAZÎYO)

Yew merdim, gêrenî yew banî. Yew embazî ey meh-
leyê xo de yew bano xirabe nawna(mueti) ci. Ban, banî 
ciwîyayîş(roniştîş) nêbi. Embaz’ yi: “Eke çatîyê (serê) 
in banî bibenî, ti kiştê mi de niştîn ro û bînî wayîrî banî. 
Eke yew odayê yi bibenî to bi qican xo ya rehet ker-
dîn…” û wina derg û dila eke reyde dest pê qalan keno. 

Mêrik vano: “E, kiştê embazan da cîranî hol a la “eke”-
de îmkanî runiştişî çin o ke…” 
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HESKERDIŞÊ EHMEQÎ

Mîyanî daristan de yew maro zaf gird, yew heşî tepişe-
no û o lêfneno mîyaneyê ey ra û keno pît. Heş dejî ganî 
ver de qorreno, daristan ra yew mêrik vêreno, halî heş 
vîneno û kalmeyê xo anceno û marî birneno keno dijey. 
Heş zî merg ra xêlîsyeno(filîtyeno). 

Heş hinî pêşî mêrik ver ra nêdano. Holîya ke ci rê bîya 
herindê aye de, qayil o mêrik de dost bo û xizmetê yi 
(bivîno) bikero. Mêrik çend hewî heş ra vano mi dima 
megêre la heş yi ca nêverdeno, sey yew kutik fekê berî 
de vindeno. Cîranî yi mêrik ra vanî: “ Lîya dostîyê heş rê 
îtîmat nêbeno!. Dostîyê ehmeqî, dişmenîyê yi ra xirabêr 
a. Senî beno wa bibo, gera însan hemcînsê xo ca mever-
do û îtîmat heş mekero. Biseqîrne(bifetilne!) wa şêro!” 
la  mêrik: 

“Mi nêancenî, sey heşî yew ardimcî min o qewetîn 
esto, ayê ra mi nêancenî. Ti vanî pêroyin kerdo yew û 
pêroyin bêwefayîyê heş ra behs kenî” vano û goş qalan 
a nêkuweno. 
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Yew roj bi heşî ya semedê kolîyan şino daristan. Yew 
mude gureyeno. Semedê arisîyayîş virsîyê yew dar de 
qeldîyeno(qelibîyeno) ra. Heş zî kiştê sereyê ey de pawi-
toxî keno. O wext de yew mêse nişena serê rîyê mêrik a. 
Heş, semedê holîyê wayîrî xo mêse fetilneno. La mêse 
ancî nişena cayo ke tira remaya. Heş ancî fetilneno. 
Mêse hewa de yew daîre nana ro, gêrena a û dima ancî 
rîyê mêrik a nişena de. Heş, se keno nêkeno nêşkeno 
mêse durî fîno. Heş zaf hers beno û vazd ra şino sey sîya 
arêyî yew kerra geno xo kifte. Semedê kiştîşê mês a pê 
pêro qewetê xo dano rîyê wayîrî xo ro, rîyê mêrikî beno 
leti leti…
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BAXÇEWANO KE YEWBÎYAYÎŞ        
KENO VILA

Yew baxçewan ewnîyeno ke hîre dizdî kewt mîyanî 
keyberê yi. Înan ra yew mela yo ke fetvayan dano şarî, 
ê diyîn yew merdimo ke vano: “Ez neslê pexamberî ra 
ameya, ez şerîf a!”,  ê hîreyin zî yew sofî yo ke yew şêx 
rê çend serrî dewreşî kerda. Baxçewan fikirîyeno: ”Nika 
ez înan bitepişî ez ko nêeşkî tede baş bikerî. Yewbîyayîş 
de qewet esto. Hola eyî, ez cematê înan vila kirî û yew 
bi yew cezayê înan bidî(bibirnî). Bi dostî ya şino nizdîyê 
eyin. Vano: “Şima xeyr ameyî  baxçeyê mi, cuwa pey 
zî sofî ra rîca keno vano: “Uca de keyeyê mi esto. To rê 
zehmet nêbo şo yew palas bigero bîyar. Ma binê ina dar 
de rakeri û ser a roniş’.”. Wexto ke sofî ziviryeno şino , 
baxçewan mela û şerîf ra wina vano:

“Şima her diyî zî merdimî şerefdar ê. Şima ra yewî ma 
pê cehdeyê xo , hereketanî xo (kenî raşt) tayîn kenî. O 
yo bîn zî ma pey îftîxar kenî. In fekfazul, sofîyo xirab 
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kam o ke sey şima merdimanî pîlan de nişeno ro û wir-
zeno? Wexto ke o ame eyî biseqirnîn(bifetilnîn), şino ça 
wa şêro. Şima zî baxçeyê mi de sey misafiranî pîlan benî 
misafirî, wenî û şimenî.”

İn teklîf weş bi her dîyan şino. Wexto ke sofî yeno, ey 
fetilnenî. Vanî: “Şo, ma to nêwazenî.”. Wexto ke  sofî 
şino kuweno durî, baxçewan dima vazdeno û ey tepiş-
neno: “Kutikek! Ti senî kuwenî rezê mi (Ti senî curet 
kenî). Kamî yew şêxî to in rayîr mueto (mojnawo ra) 
to?” vano û sofî kuweno, keno sey term. Gama ke bax-
çewan dano piro sofî vajîyeno(qîreno): “Piri do, heqî to 
esto. Edal ci mede! Dorê mi vîyert. Hinî dorê eyin a. “

Baxçewan huney(ancî) a gêreno baxçeyê xo. Şerîf ra 
vano:”Dostî min o ezîz. Ti bî vêşan nika. To rê zehmet, 
şo in keyeyê ma: xizmetkarî rê  vaje, nanî tewq û qaza 
ke kerda sûr, wa bido to. Bîyare ma hîre heme tîya de 
pîzeyê xo dekir”. 

Awê fekê şerîf yena war û rayîrê keyeyî tepişeno. O 
wext de melayî ra vano: “Lîya in merdimo ke şima vanî 
şerîf o, yew îddîaya bê binge erzeno werte. Vano dê 
(qey) ez neslê Pexamberî ra ya. Kamî zano dadîyê eyî 
çi gure kerdo? Ti aqil, zanaye, roşnvîr yew merdim ê. Ti 
senî tira bawer kenî inî xo de çarnenî.” û yew şik erzeno 
mezgî melayî. Şerîf senî ke agêreno yeno cigirîyeno tira 
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û vano: “Zurekero! Kamî ti dawet kerdî no rez. Dizdîyê, 
pexamberî ra to rê menda? Leyîrê şêrî maneno şêr. De 
vaj ti pê kamî yew halî xo manenî pexamberî?” û hîna 
qalanê giranan tira vano û şerîf fetilneno. Waştişê bax-
çewan yeno ca. Mela tena mendo, çuweyê xo geno xo 
dest a: “ Êy melawo sefîh! Fetwayê to bêdestur baxçe-
yan, keberan kewtiş o?” No to kamî yew kitabî şerîat de, 
kam yew huquq de wendo.” vano û dano piro, dano piro 
û vano. Melayo feqîr, çuweyî ke gînenî serê ey ro wina 
vano û naleno: “Piri do, firset ho to dest de! Merdimo ke 
dostanî xo biroşo heqê yi çuwe yo, pirido!”.
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BIAQILO KE XO GEJ                        
(NAWNENO)MOJNENO RA

Yew mêrik şarî ra perseno û vano: “ Ez ha gêrena yew 
merdimo biaqil. Tira çîkek persena. Tede mişewre kena”. 
Yew merdim inê eşnaweno û tira vano: “Bajar’ ma de 
yew merdim esto xo nano gejî. Nişeno yew çuwe, mî-
yanî qican de vazdeno. La eyi ra aqilêr(biaqilêr) çewî ti 
nêvînenî. O, zanaye yew merdim o”. Ina qal ser o mêrik, 
wirzeno şino o bajar. Pers, pers extîyaro ke tira vanî gej 
vîneno, vendeno ci û tira vano: “Êy mêriko ke herindê 
astorî de nişeno çuwe. Astorê xo hêwek no het a biçar-
ne!”. Gej vazd ra yeno: “Lez vaje! Astorê mi nerehet o, 
paskulan erzeno.” Mêrik persê xo tira vano: “Ez wazeno 
bizewîjî. Ez cinîya senîn bigirî?”

Gej: “Dinya de hîre qeyde(tewir) cinî estî. Ayê yewîn 
derd a, diyin mîhnet a, hîreyîn zî zîynet a! Yewîn bigerî 
to rê çirey waştîye nêbena. Diyin nême ayê bena ayê to, 
nême ayê zî to ra cîya maneno. Hîreyinî zî pêroyê bena 
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ayê to.” vano û kuweno durî. Mêrik dima vazdeno: “Vin-
dir, dê meşo, nayê hol vaje! Nê hîre qeyde cinî kam ê?”

Gej, gemê çuweyê xo kaş keno û no cewab dano ci: 
“Ayê ewilîn, cinîya vîya ya û qicî ayê estî. Heskerdişî yê,  
qicî ke mêrdeyo verîn ra mendî rê şino. Qicî yê û babîyê 
yin tim kuwenî aye vîr. Ayê diyin tena cinîya vîyaye ya. 
Nêmeyê ayê yê to yo, nêmeyo bîn yê mêrdeyê ayê yo 
verên o. Ayê hîreyin zî kêna ya. Pêroyê ayê bena malê  
to. Gej înan vano û çuweyê xo erzeno çargamî kuweno 
mîyanî qican. Mêrik giraneyê ey tepişeno û vano: “Êy 
merdimo pîli (aziz)! Yew persê mi mendo. Cewabî ey zî 
bidi û otîr(o tewir) şo”. Gej vano: “Lez bipers. Ez nêşke-
no zaf vinderî. Çunke kayê mi kewto erey. Ez gud(top) 
kay kena. Mêrik huney(hewna) perseno: “Ti wayîrî hen-
de aqil û edeb ê, çira to xo nayo gejîye?”

Extîyaro alim cewab dano ci: “Beradayanî in bajarî 
qerar guretbi ke, mi bikirî qadîyê nê bajarî. Mi zî qebul 
nêkerd.” Yin zî vat: “To ra hîna alim û tedbîrin çewî ma 
nêşkenî bivîne!”. Semedê inê ya ez xo wina gej mojne-
na. Qadîbîyayîş ra gejbîyayiş hina hol o. 
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HINDÎSTANIJÎ KE NIMAJ DE QALÎ KENÎ

Çar hindîstanijî bisilmanî yew camî de vindenî nimaj 
a. A hele de mela yeno zerre. Nimaj de qal kerdiş û nat 
wet a ewnîyayîş nimaj xeripnêno(batal keno) la hindîs-
tanijan ra yew, embaoe ke ho kişte de tira vano: “Gelo 
melayî vendo? Nîyu (yan) nimaj rê hama wext esto?”. 
Embazî yi, nimaj ser a xo nêtepişeno cewab dano ci: 
“Heş yaw, nimaj de qal kerdiş nêbeno. Nimajê to xerip-
ya.”. Hindîstanijo hîreyin, ayê diyin ra cigirîyeno vano: 
“Ti çi qarişê yi benî? Ewîl ti biewnî derdê xo ra. To zî 
qalî kerdî, nimajê to zî xeripya”. Ê çarin kuweno mîyanî 
qalan vano: “Nimajî şima pêrun xeripya. Hemd qey Yi, 
mi sey şima qalî nêkerdî û nimajî xo nêxeripna.”

Wina, ridey gewezetî (çenebazî) yê înan ra nimajî çar 
hemin zî xeripyeno.
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EXTÎYARÎ RA

Yew mêrik, nêweş kuweno. Cîranê ey  lez û bez ven-
denî doktor. Doktor ewnîyeno nebzî nêweş ra, ewnîyeno 
adirî ey ra, goş nano sîneyê ey sero. Cuwa pey zî perse-
no: “Çitay to esto?”

Nêweş: “Ax doktor, qet mepers! Hîşê mi qeflîyo, aqil 
mi vinderto.”

Doktor vano: “Mereq mekir!; extîyarî ra yo.” Cuwa 
pey benatê yin de nê qalî vêrenî: “Çimî mi benî tarî, rey 
rey ez nêvîneno.”

“O zî tebay nîyo, extîyarî ra yo.”

“Ax doktor, ez çi biwerî gineno mi.”

“Zeîfîyê madeyî zî extîyarî ra ya.”

“Nefesî mi beno teng, tengîyê (tengasîyê) nefesê mi zî 
esta. Ina zî extîyarî ra ya?” 

“E, o zî extîyarî ra yo! Wexto ke însan bi extîyar derd 
û şîkayetî ey zêdîyenî.”
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Nêweş gelek cigirîyeno û vano: “Ti senî doktor ê? 
Sewbîna qalî to çin î? Ti doktorî ra tena inê musayî?. Al-
lahî her derd rê yew derman dayo, ti inê nêzanî? Yazux 
to rê.”

Doktor, bi hewayo serenerm cewab dano ci: “Êy mer-
dimo ke serrê yi bîy hewtay û gurê yi qedîyayo. In cigirî-
yayîş û in hêrsbîyayîş’ to zî extîyarî ra yo.”
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MEZELÊ ZERRÎ

Mehla de yew mêrik mireno. Meyîtî yi erzenî yew ta-
but wexto ke benî gorîstan, tabut dima yew sêwir hem 
bermeno hem zî barreno wina vano: “Babîyê mi, to hey 
benî ça wina? To kenî binî her ra! Uca îna teng o, îna 
yew cayo tarî yo ke, uca ne yew roşn ne zî yew pencera 
ne yew palas ne yew kîlîm ne zî piranêk nan esto. Boyê 
werdî zî bin ra çin a.”

Cuha1’ senî ke qêrrayîşê sêwîrî eşnaweno pîyê xo ra 
vano: “Bawiko , in meyît hey benî keyeyê ma.”

Pîyê yi Cuha’ra perseno: “Ehmeqêk! Çira wa berî ke-
yeyê ma?” 

Cuha cewab dano ci: “Goşdarî biker, biewnî, qicî yi ho 
vano se? Benî otîr yew ca ke, uca de ne palas, ne roşn, ne 
werd, ne zî pencera çîyek çin o. Eke uca keyeyê ma nîyo 
la kam yew ca yo?”
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WAYÎRÎ DEVE Û FEYLESOF

Yew bedewî, di çuvalan deveyê xo bar keno, o zî nişe-
no ci û kuweno rayîr. Rayîr de raştê yew feylesofî yeno, 
sere û çimî ey perîşan î, belengaz o. Mîyanî qalan de, 
feylesof bedewî ra perseno: Çuwalê ke hey deve ser a 
tede çi esto?”

Bedewî: “Yew de xele ho dekerde, aya bîn de qum.”

“Çira to qum kerdo de?”

Bedewî cewab dano ci: “Aya çuwal wa veng nêmano û 
serî deve de wa muwazene virazîyo.”

Feylesof bedewî ra vano: “Eke to mezgê xo bixebitnenî 
û nêmeyê xeleyê xo dekerdenî yew çuwal, nêmeyo bînî 
zî çuwala bîn kerdînî to hem barê deve kerdinî şenik û 
hem zî barî çuwalan”. No fikir zaf weşê bedewî ya şino. 

“Heqê to esto, mi aqil nêkerdo.”vano û sey yi keno. 
Keno la halî wina yew merdimo biaqil ra zî mat maneno. 
Fikirîyeno: “ Senî wina yew merdimo biaqil wina belen-
gaz gêreno. Nêşkeno mereqê xo bifîno û tira perseno. 



58

“Êy merdimo biaqil. To de in aqil, in fikir esto, ti qey 
wina peye gêrênî û qefilîyênî? Pey no aqil ti yan padîşah 
ê yan zî wezîr ê. Raşt vaje, ti kam ê, çi kesî yê?”

Feylesof cewab dano ci: “Her diyan rê yew zî nîya, 
Şarî ra yew kes a.” 

Bedewî hîna perseno tira: “Çend gayî, çend deveyê to 
estî?”

“Çîyêkê mi çin o”

“Qet nêbo dikananî to de çi mal esto? Ayê vaje.”

“Ne dikanî mi, ne zî cayî mi estî. Ez yew feylesof a.”

“O hal de çendêk pereyê to estî?” 

“Pereyê çitayî, yew quruşekê mi çin o ke ez pê nanî 
bigerî. Ling warpay, sererut gêreno û vindeno. Hende 
hîkmet û zanayîş ra tena xîyal û dejê şarî kewto mi dest.”

Bedewî, in cewab ra gelek cigirîyeno û vano: “Biseqîr, 
mi ra durî kur!. Zanayîş û nesîhatî to tena zarar danî mi, 
sereyê mi fînenî bela. Ti o rayîr ra şo, ez no rayîr ra şino. 
Yew çuwalê mi de xele aya bîn de qum bîyayiş hîkmetê 
to û felsefeyê to ya veng û bêfayde ra hîna hol o”. 



59

ÎNSAN GEREK (GANÎ) XO BIZANO

Senî  ke bîyo, bîyo, merreyêkî gemê (reşmeyê) yew 
deveyî tepişto, bi qurretî kewto rayîr. Qurretî ra tebat ci 
nêginenî.

Xo bi xo vano: “Heyret, ez çi qeyde yew rayber a ke 
xeberê mi mi ra çin bîy. Ez senî yew babaegît a ke mi 
gemê deveyo girdî tepişto û ha ancena”. Hewî vîneno 
ke yew ro vejîya vernîyê înan. Merre, royî vîneno û tede 
maneno. Şêro, mîyanî awk de ca de xeniqyeno û mireno. 
Deve, teymendişê merreyî vîneno û tira perseno: 

“Xeyr a dostî mi, ti qey tede mendî? Bikuro mîyanî 
royî û ma şo wever. Ti rayberê min ê, de mevindere!”

Merre, şarmî ver de heliyênî. Bêçare milî xo na ro(kerd 
çewt) vano: “Ez no ro ra sênî vêreno? Ti nêvînenî  zaf 
xorî yo.”

Deve: “Dê, ma hewî vîni, xorînîyê yi çendêk a!” vano 
û kuweno mîyanî royî. Awk hendo ke resabi zanîyanî 
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deveyî. Merreyî ra vano: “Hero cuceyo tersonek! Awk 
hendo ke resena zanîyan. De hadê mevindir şo.” 

Merre ters ver de tir tir recifyênî. Kewti deveyî lakî: 
“Ya westayo pîl! Zanî ra zanî ferq esto. To rê hendey 
zanîyan o la sereyê mi ser de se arşin zêder o.” 

Deve vano: “O wext hewna wazunî mekir!. Ti merre-
yan ê sey xo de qulaç berz!. Ti eşkenî deve ra se vajî? De 
hadê bê serê kulê(gopikê) mi, ez ko to û se tenî sey to 
berî wever…” û merreyo feqîrekî  geno xo paştî û beno 
weverê royî. 
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WAŞTIŞ YEW O, ZIWANÎ CÎYA YÎ

Çar miletanî cîyayan ra çar tenî bîyî embaz, gêrenî. Pe-
reyê eyin çin bî. Guneyê yewî halê înan rê şi û yew punet 
(lira) dano înan. Mîyanî înan ra Erebî va: “Gelê emba-
zan! Pê in pere ma îneb biger. Zerreyê mi şina îneb.”

Îneb erebkî di engur a. Acemî îtîraz kerd va: “Nê, ma 
“engûr” bîgeri.” Engur zî fariskî de engur a. Ê Rumî 
wina va: “Nê embazî, ne îneb ne zî engur… Ma rê no 
germ de “îstafîl” hol şina. Ma îstafîl bîgeri.”

Îstafîl zî rumkî de engur a. Pêynî de tirk deymîş nê-
beno qêrrî nano eyin ser: “Ez waştişanî şima rê yew zî 
nêwazeno. Pê in peran ma ûzûm bîgeri!”. Îneb  o, engûr 
a, ûzûm o û îstafîl o, pênêkenî. Hewî dî, çarna qewxe, 
pê nukiçan dayî yew bînan ro. O wext de yew merdimo 
zanaye, wayîrî fazîlet uca ra vîyêrtîn. Sebebî qewxeyî 
persa, cîya cîya goşdarîyê pêrun kerd. Pêynî de fehm 
kerd nê çar merdimî zî hê eynî (yew) çî vanî; engur wa-
zenî. Destê inan ra pereyî guretî: “Heş bikerîn!, qewxe 
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mekerîn! Ez pê no pere waştişê şima pêrun ana ca.  Mi 
ra bawer bikerîn!. Pê in pereyê şima, ez waştişan şima 
pêrun kena, maradê şima ana ca.” vano û vazd ra şino 
suq(çarşî). Pê in yew punet engur geno, vernîyê eyin de 
nano ro. Qewxe zî qedîyeno, şer zî… Çar merdimî zî mat 
manenî.
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HOLÎ ROŞNÊ ZERRÎ YA

Yew dewij, yew bajarij de bîyo embaz. Çi wext biamenî 
bajar, bîn misafirî keyeyê yi, pê rojan hewteyan werdînî, 
şimitînî. Bajarijî, her ehtîyacîyê dewijî ardîn ca, yew va-
teyê yi di nêkerdînî. Dewij hergo (her hew): “Efendîyê 
mi, ti çirey cayêk nêvejîyênî. Ti zî rojek wirze, bêri dewê 
ma. Wextê wisarî dewê ma zaf bena weş.” vano û zîyarî 
keno. Bajarij zî wina vatîn: “Sernê, ez gureyan ra ta bêrî 
ez yena”. Wina aşm û serrî vîyertî. Dewij, her ameyişî de 
beno misafirê dostî xo û agêrayişî de o dawetê (silayîye) 
dewê xo kerdînî. Rojêk qicî bajarijî vanî: “Bawo, dostê 
ma yo dewijî rê hende heqê to vîyerto, qey yi to zaf zeh-
met anto. Xatirê yi meşikne û ma zî rojek beri dewe”. 

Bajarij vano: “Wikî  mi, raşta ya la vajîyayo ke merdi-
mo ke to ci rê holî kerda, xirabîyê ey ra biters. Dostîyê 
min û devijî resaya hedo peyên. Ez tersena ke cê çîyek 
beno û benateyê ma xeripyeno!”

Dewijî no mude, xeber xeber ser ra şawitîn. Peynî di 



64

yew rojê wisarî de bajarij qicanî xo geno, pê şayî rayîrê 
dew tepişeno. Çend roj cuwa pey raseno dew. Keyeyê 
dostî xo perseno. Dano ber ro. La berê keyeyî a nêbeno. 
Yew hete ra zî varan sey çir varenî. Bîyî çalpik û zaf çî-
yayî. Bêçare yew qulik vînenî û xo erzenî de. Dostê yin 
o dewij, yin nêşinasneno. Û wina çend seatî perîşan yew 
hal de werte de manenî. Peynî de bajarij raştê dewijî ame 
va: “Lîya! To ez nêşinasnaya? Ma yew qeyde nêşkê bêrê 
yew ca.”

Dewij vano: “Nê, ez to nêşinasnena. Mi xo şew û roj 
do cehdeyê Allahî. Xeberê mi mi ra zî çin a!” Bajarij 
perseno:

“O yo ke amenî bajar û sifreyê mi de nîştinî ro ti nêbî? 
Pê aşman ti misafirî mi nêbînî, to ez timûtim dawet nê-
kerdînî? Nika no çi hal o?”

Dewij vano:“Nê, ez to nêşinasnena û nameyê to zî nê-
zana.”

“Belê (fehm bi), mi pêroyê heqî xo ra fek verra da. La 
ho beno tarî, no hewayê varanî de qe nê (qet nêbo)yew 
qulik bimojne ke heta serî sibay’ ma tede bisetirîy .”

Dewij in zîyaran ser o, baxçeyê xo de yew kuez moj-
neno ci û vano: “Uca de yew kuez esto. Şewî, vergî yenî 
uca, eke ti eftereynî hetanî serê sibay’ vindir’,  şo uca de 
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vindere!”. 

Bajarij bêçare razî beno. Qicanî xo reyde şino kuez. 
Dest de yew tîr, pabe vindeno. Nêmeyê şew de, yew yeşê 
vergî vîneno. Tîrkemê xo anceno, nîşan geno û nano ver-
gî ya. Wexto ke verg kef ra lêr beno vengê tîz tira vêjeno. 
Gurrî ra dewij yeno teber…

Dewij: “Hêwax! To na kurrey’ herî min a!”

Bajarij vano: “Nê o yo ke mi no pa verg o. Ti biewnî 
yeşê ey ra.” 

Dewij: “Nê, to na kurrî ya. Mi tîzani ey ra o şinasna.” 
Bajarij deymîş nêbeno, çimanî xo ceneno pêro û fekê xo 
keno a: “De hêw hîlekaro dengsare!..

Na şewa tarî de ti tîzanî kurrî şinasnenî û ti senî mi 
nêşinasnenî? Merdimo ke nême şew  kurrîyê xo şinas-
neno, roj taştarey’ dostî xo senî nêşinasneno? Aya bîn zî 
risîya!, ti vanî ez zanaye (arif) yew merdim a, zerrê mi 
de bê Allah çew rê  ca nêmendo, ez xo zî nêşinasnena. To 
şarabê Homayî nê, do werdo. O yo ke to ra bawer keno 
kor o û kerr o. “ vano û kuweno rayîrê bajarî.
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KUTIKÎ MEHLAYÊ LEYLA

Mecnûno ke qey Leylayê xo, zerrê yê ver a kewto ço-
lan, yew kutik ra hes kerdîn, dest kerdîn sere ro û lew 
nanî çimanî ey ra. Hes kerdişî kutikî û îltîfatî yi resabi 
wina derece ke, yew merdim no hal vîneno, deymîş nê-
beno û Mecnûn ra perseno: “Lîya Mecnûno bêaqil! Na 
bêaqilî û gejane çita ra yo? O kutiko ke ti hey hes kenî, 
lewan nanî çim û fekî ey a, necîs(pîs) yew heywan o. 
Çira ti hende tira hes kenî?

Mecnûn cewab dano ci: 

“Feqîreko ke tena cisim (leşe) zano! Ti çi fehm kenî 
ke! Bê, pê çimanî min a biewnî tira! No kutik, pawitoxê 
mehlayê Leyla yo. Balê xo bidi zerrê yi, ganî yi, îrfan 
(zanayîşê) yi ke ça ra vejîyo, ça xo rê kerdo welat. Aya 
herra ke kutiki mehlayê Leyla xo rê kerda welat, pay 
nawo ser mi rê bimbarek a…”
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TARÎF HER KESÎ GOREYÊ XO YO

Hindîstanijî, yew fîl anî û yew axoro tarî de bestênî 
(gire danî). Şarê ucayî emir xo de fîl nêdîyo û vernîyê 
axor de yenî pêser. Wazenî fîl bivînî. La axor hende tarî 
bi ke pê çiman vînayiş rê îmkan çin bi. O yo ke şinî zer-
re, tena destî xo sawitîn pira, fîl senî fehm kerd, otîr tarîf 
kerdîn. Yewî xortumê fîl kewtbi dest û va: “Fîl yew borî 
ya!” Yewnayî goşê fîl tepiştibi: “Fîl maneno yew yelpa-
ze.” vatîn. O yo bîn lingê fîl tepiştibi. Vatîn dê fîl tena no 
ling a û: “Fîl maneno yew estun!” vatîn û kerdînî weş. 
Yewnê mêrik dest nawo paştê yi wa: “Fîl sey text o!” 
vatîn û tarîf kerdîn. Heminî (her kes)destî yi nîya ça ya, 
destê xo ça ra çarnayo, goreyê ay vatînî û vateyê yew 
zî o bîn nêtepiştîn. Yew vatîn wina “dal”a o bîn zî vatîn 
wina “elîf”a. 

Eke destê eyin de roşnê yew mum bibenî, vernîyê yin 
da yew rayber bibenî, tarî bibo zî, her kes fîl hina hol dîn 
û çi qeyde yew heywan o ca de fehm kerdîn. 

Çimî hissî sey wirdês(çapal) ê, manenî kepuşî. Çapal 
pêro fîl ra yew hewi de nêşkeno dest biçarno!
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WEHÎM, FELAKETÊ AQILÎ YO

Wendekarî yew mekteb (wendegeh) de, seydayî xo ra 
û xebitîyayîşê ders ra eciz bibî. Waştînî teber de kay bi-
kerî. Niştî ro û fikirîyê. Ma se biker ke seydayê xo yew 
mude zî bibo wendegeh ra dûrî bifîni. Mîyanî eyin ra 
yew tuteko qijkek la sey cindî biaqil (zîrek) vano: “Gelê 
embazan, no seydayê ma çirey nêweş nêkuweno. O, wa 
çend hewteyî nêweş bo û ma zî biney rehet biker. Sey-
dayê ma gerek nêweş bikuro!” 

Qicî bînî: “No senî beno? Merdimo weş û wahar senî 
beno nêweş?” vanî la wendekaro qijkek vano: “Beno. 
Ez ha yew dame fikirîyena. Siba embazo ke ewîl(sif-
te) kuweno sinif, seydayî ra  wa vajo “Seyda, xêyr a! 
Sêmê (sîmayê) şima zerd êsena, şima nêweş î? Homa 
şîfa bido!. Dima ayê ke yenî, ay zî yew bi yew seydayî ra 
Homa şîfa bido vanî û zerdbîyayîş sêmê yi ra behs kenî 
û vanî belkî to serd gureto. Seyda nê qalan dima ko xora 
guman (şik) bikero. Dima qarîş mebîn.”
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Qicî xo mîyan de pêkenî. Roja bîn, wendekaro ke ewîl 
kuweno sinif vano: “Xêyr a seydayê min? Homa şifa 
bido! Rîyê to sey şema yo, ti nêweş î?”. Seyda bi cigirî-
yayiş cewab dano ci: “Qalan’ tewşan mekir!. Ez nêweş 
tebay nîya, şo cayê xo de roniş!”. 

Tuto diyin, hîreyin wexto ke kuwenî sinif seydayî ra 
vanî: “Homa şifa bido û sêmê to sey leymun a!”. Seyda 
kuweno mîyanî teşwişî. Xo bi xo: “Cinîyê mi zatî(ca ra) 
aqil sere de nîyo. Serd guretişî mi û recifîyayîşî bedenî 
mi ça ra zana. Derdê ayê ez nîya… Rindîyê û cîlveyanî 
xo ra wet çita fikirîyena!”vano û (qerqilîyeno) vajîyeno. 

A hele de qicî, dersanî xo, pê yew sewto pîl (vengo 
berz) a tekrar kenî. Seyda zerreyê teşwişî (wehîm) de, na 
gurrî ra sereyê ey beno tewş û kuweno rayîrê keyeyê xo. 
Cinîyê yi ke ber kena a tira vano: “De hewi cinî! Ti kor 
a? Dê biewnî halî mi ra! . No zerdbîyayîşê rîyê mi her 
kesi dî, la to nêdî! Şar’ xêrîb zî ewnîyeno derdanî mi ra la 
ti zerreyê keyeyê mi de duşmenîyê ra, vêşayîşî mi û adirî 
mi nêvînena. Ca de cilanî mi rakir, ez nêweş a.” 

Cineke vana: “Dê, seydayê mi, tebayê to çin o. Ti wa-
zenî ez eyne bîyarî biewnî rîyê xo ra… No halî to yew 
vehîm o.” La Seyda sist nêkeno vano: “Bedenî mi ho tir 
tir recifyeno, ti ha nêvînena? Dejê sereyê mi, mi rê bes 
o. Şo cilanî mi rakir.”
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Cineke bêçare cilan kena ra. Seyda ufeno, kufeno û xo 
erzeno mîyanî cilan. Sereyê xo pêşeno, pêser a çend hebî 
lihêfan erzeno xo ser. 

Qicî pê şayî vila benî şinî keyeyanî xo. Dadîyê eyin lez 
agerayîşê qican ra şaş manenî. 

Qicî vanî: “Seydayê ma nêweş o, şi keye, wendegeh zî 
tetîl bi.”. 

Wina milet pêdima şina keyeyê seydayî. Seyda ha yo 
binê çend qat lihêfan de mîyanî areq de. 

Kamî ke va: “Homa şîfa bido seydayî ma, no gure senî 
bîyo?. Willahî qet xeberê ma çin a!”.

Seyda no cewab dano ci:“Xeberê mi zî çin bî. Bereket, 
qican xeber da. Ti nêvanî ez nêweşêko giran a la xeberê 
mi tira çin a.” û xo bi xo ro bawerî xo ardîn ke nêweş o. 
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DI  FIQREYÎ

Yew merdimo ke serrî ey pancas vîyertî, gijik û erdîşê 
yi sipî yê, yew keynaya ciwane de zewîjyeno. Şino yew 
berberî ra vano: 

“Westayê mi, ez newe zewijîyaya. To rê zehmet mîyanî 
gijik û erdîşê mi de muyanî sipîyan biqesn(bivijnê!).”

Berber, mêrikî nêxeripneno û naşneno ro. Muyanî gijik 
û erdîşê yi  qesneno vernîyê mêrik ro keno war. 

“Mi ef bikir. Zaf eceli yew gureyê mi vejîya. To rê zeh-
met nêbo, muyan ti cêmîyan ra veji!.” Vano û kuweno 
dûrî.

 ❃❃

Hunê (hewna) yew mêrik, rojêk, yew mêriko sereke-
çelî vîneno. Zerrê ey ra vêreno ke, no sereyo sey tas ro 
yew lapat piro do. Homayî rê tewekul keno û yew la-
patêka weş dano serî sereyê ey ro. 

Mêriko ke lapat werda,  sey tîr herindê  xo ra wirzeno 
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pay. O yo ke lapat eşta vano: “Vinderi, xar’ mi mekir!. 
Yew persê mi dostîye ser o esto, cewab bidi ci, cuwa 
pey ti sênî wazenî otîr mi biku. Wexto ke mi da to sere 
ro, yew vengê şireqî vejîya. Eceb na şireqî destê mi ra 
vejîya, nîyu sereyê to ra vejîya? Cewab in persî mi bidi.”

Mêriko ke lapat werda, verî cewab dayişî yew lapat 
anceno pira û vano: “Dostê mi, ez dej ra nêxelîsyaya ke, 
ronişî bifikirîyî. Nika ko (do) wextê to bibo.”
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    O YO KE NÊVERDENO ZERRE RA 
VEJÎYO TEBER

Yew Mîr (Bey) rê luzum keno ke şêro hemam. Helê si-
bayî emir dano koleyê xo vano: “Sungur warze we! Tasê 
hemamî, peştamal û sabun biger. Ez şino hemam”. Kole 
ca de terarekê xo vîneno. Pîya kuwenî rayîr. Tam a hele 
mela ezanê nimajê serê sibay vendeno. Kole nimajê xo 
de zaf xesas bi û mîreyê xo ra bi şarme vano: “Ya efen-
dîyê min o bimerhamet! Şima no dikan de biney ronişîn 
û ez a camî de nimajê xo bikerî”. Mîr qebul keno û dikan 
de nişeno ro. Sungur zî şino camî. 

Mudeyek cuwa pey cemat nimajê xo keno û cami ra 
vejêno. Mîr pabeyê koleyê xo vindeno la kole çê nêase-
no. Bineyna vindeno la o yo ke bêro çin o. Meraq keno 
û berê camî ra vendeno: “Sungur, ez ha bawikî to, ti çira 
nêvejîyenî?”

Sungur cewab dano ci: “Efendîyê mi bineyna musade 
biker… Ez ha yena.”
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Mîr huney(hewna) vindeno. Sabrê ey qedîyeno û hu-
ney vendeno ci: “De hadê Sungur! Ma kewtî erey. Nimaj 
biqedîn û bê teber!

Sungur vano: “Efendîyê mi ez ha ca de yena. Biney-
na…”

Mîr hinî deymîş nêbeno. Na hewî bineyna cigirî ra ko-
leyî vendeno teber.

Kole vano: “Ez vejîyena teber la nêverdenî.”

Mîr şaş beno. Baren ci û vano: “Liya camî de çew nê-
mend. O kam o ke nêverdeno ti vejî teber.”

O wext de Sungur no cewab dano ci: 

“O yo ke teber ra zerre ameyîşê to nêverdeno esto ya. 
O yo nêverdeno ez zerre ra vejî teber. O yo ke musade 
nêkeno ti zerre kurî, nêverdeno ez zî teber kurî. O yo ke 
nêverdeno ti yew game biêrzî no het a, nêverdeno ez zî 
yew game biêrzî o het a. Aha o yo ke nêverdeno  o yo!”
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ESTBÎYAYÎŞÊ YI, ÇINBÎYAYÎŞÊ MI

Rojek yew melşe(vizik), vejêno dergahê padîşahê Ye-
menî pexamber Sîlemanî û wina waştişê xo tira vano û 
zîyarî keno: “Ya, sultanê ins û cindan, ya sultanê pêro vi-
raşteyan, hakimê awke, adir û hewayî Sîleman! Edaletê 
to pêro dinya ra bîyo vila. Verg, mîlçik, mase pêro kewtî 
binî edaletê to. Ma rê zî behrê însaf û merhametê xo ra 
holî biker!. Heq û huquqî ma bipawe. Ma zaf perîşan î, 
ne rez ra nasîbê ma ne zî baxçeyê gul ra rehet vîyertişî 
ma esto… Ti zeîf û bêçareyan rê hawar(îmdad) kenî. Ma 
no xem ra bixelesne!”. Hz. Sîleman melşeyo çimhîyo ke 
nişto serê giştê ey ra vano: “Vaje, ti hey gerreyê kamî 
kenî?” Zemanî ma de hema zalim esto ke to rê zulum 
bikero û heqê to biwero?”. 

Melşe milî xo keno çewt û cewab dano ci: “Gerreyê mi 
heway(va) ra yo. O zaf zulum ro ma keno. Ridê yi ra ne 
huzurî ma mendo ne tebay. Ma şi kam ca, ma sey simerî 
geno erzeno.”
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Hz. Sîleman vano: 

“Ya melşeyo vengweş, Homayî emir dayo mi vato: 
“Heta xasim(heto bîn) hezir nêbo, gerreyê çewî goşdarî 
mekir! Eke heto bîn hezir nêbo hakim senî eşkeno heq, 
nêheq cêra vejo? De hadê şo, xasmê xo bigero bê!.”

Melşe: “Qalê to raşta ya; la o zî ho binê emrê to de. 
Emir bikirîn wa bêro tîya.”

Inê ser Hz. Sîleman vendeno hewayî: 

“Ya hewayê seherî, melşe, zulumî to ra gerre keno. 
Bêre!, vera xasimî xo de vindere û cewab bidi ci.”

Hewa in emir ser o yeno. La kam eşkeno melşeyî cayê 
yi de bivîno!”

Melşe hem remenî û hem zî cewab danî ci: “Padîşahê 
mi, estbîyayîşî ey, çinbîyayişî min o. Eke o ame, ez senî 
eşkena o ca de vinderî?” O yo ke kokê mi bin ra weda-
reno o bi xo yo...”
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MÊRIKO KE BOYANÎ WEŞAN RA               
XORA ŞINO

Yew mêrik , amebi yew bajaro pîl. Wexto ke çarşî ra 
gêrenî hetê aktarî ke boyanî weşan roşenî ya şi. Dikanan 
ra boyê gul, menekşe, itir amenî teber. Mêrikî çend gamî 
eştî, boyanê weşan ver de doxê ey şî. Zaf deymîş nêbi û 
gîna erd ro û xora şi.

Şar, mêriko xoraşîyaye(xeriqîyaye)yî ser o ame pêser. 
Yew ewnîyenî qelbê ey ra, gozekê destê eyî vîlenaynî, 
yew zî pê awkê gule, rîye ey şutinî. Se kerd nêkerd nêeş-
keyî mêrik aya kirî. 

Qolonya, awkê gulan bîlasebeb xerc bîyî, mêrik yew 
qeyde xo nêame. Bêçare mendî. Xeber şawitî nat û wet 
a, gêrayî merdimanî yi. Çew zî wayîr mêrikî nêvejîya. 
Saetî vîyertî la mêrik yew qeyde xo nêamenî. Nizdîyê 
şanî uca ra yew debax vîyertîn û mêrikî ma şinasnenî. 
Vendeno vano: “Qet awkê gulan ey ro mekirîn. Ez zana 
nêweşîyê yi çita ya. Şima qarişê yi mebînî, ez do bineyna 
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bêrî.” û kuweno durî. Şino hetê yew xirb a. Pê wirdêsê 
xo biney gî kutikî geno yeno cayê aktaran û nimtikî pîsî 
nano verê zîncê mêriko xoraşiyayî ra. Heyret! Mêrik 
hedî hedî yeno xo. Biney cuwa pey zî wirişt pay. O û 
debax  pîya şî. 

Mêriko ke xora şibi  o zî yew debax bi. Pê seran a 
musabi boyê çerman, cayê aktaran de boyanê weşan ra 
deymîş nêbibi û gînabi erd ro û xemîyabi.
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AYÊ KE HERINDÊ ŞEKERÎ DE HERR 
WENÎ

Yew mêrik musabi herre werdîn. Yew roj vejîyo çarşî, 
şeker bierîno. Şi yew dikanê aktarî û di weqayî şeker 
waşt. Aktar yew hîlebaz bi. Terazîyê xo de herinde dîr-
heman de kîl nanî ro. 

Muşterîyê xo ra va: “Dîrhemê terazîyê mi herre ra yê. 
Eke nîyetî to şeker girewtiş o, sabir biker ez ko dîrhem 
bivîn”. Wexto ke mêrik, terazî de gudanê herr vîneno û 
zerrê yi şina pê. Ey rê kîl, şekêr ra hîna qîymetîn o. Ak-
tarî ra vano: “Yew gureyê min o muhîm esto. Gereka ez 
şeker bigerî. Dîrhemê to çita ra bena wa bibo, zirarî xo 
çin o”. 

Aktar : “Temam, cawo ke ti qebul kenî, wa wina bo.”-
vano û hendey di weqan kîl erzeno yew tasê terazî. Şino 
embar ra şeker bîyaro. Mêrik, şîyayîşî aktarî dima herra 
ke zerreyê tasê terazî de bî  û hela bîn ra çimî xo tira 
nêguretbi dest pê kerd a herre werd. Aktar nê halî vîneno 
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û semedê hîna zêde wêrdişî ey a berqestî gêrenî şeker û 
wext vîyarnênî. 

Wina vajîyenî: “Ri zerdikê mi… hadê bineyna biwe-
re(bore)! Eke ti hey herrê mi nimnenî tebay mi nêbeno. 
Ti tasê terazî ra çend herre biwerî, ti hende şeker tay 
genî. Biewnî, ti vanî qey ti hey mi xapînenî la esas o 
yo ke xapîyeno ti yê. Ti yew ehmaq ê ke hey xo bi xo 
wenî!”
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AŞIQO RAŞTIKÊN,  ASPARÊ DEVEYÊ 
GANÎ XO

Rojek yew xeber resena Mecnûn o ke sînayîşî Leyla ra 
vêşaye û helyaye yo: 

“Leyla no serê sibay na dewe ra şina aya dewe. Eke 
Mecnûn lez bikero û dima kuro reseno ci. Wa ca de bi-
kewo rayîr.”

Mecnûn o ke xeber geno, nişeno devayê xo, çuwe 
kuweno ci û kuweno rayîr. Deva yew zêduneyê yê ya 
newe zade esta. Leyîrê yê nêeşkena birase ci û tepîya 
(pey de) manena. Wexto ke Mecnûn çuwe kuweno ci, 
eya ver de şina, gemê yê sist kero peyser şina. Aqil û 
fikrê Mecnûn, Leylaya ke ha yo vernîyê ey de ya. Aqil û 
fikrê deva zî ho leyîrê yê wo ke ha yo peynîyê ayê de yo. 
Wexto ke xiyaleyê Mecnûnî bestîya û hişarê yi şi, deva 
peyser şina; Mecnûno ke ame xo, aver şina. 
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Wina hetanî şan şinî la Mecnûn hewi ewnîyeno xo 
dima, hama yew fersah rayîr nêşî. O wext wina vendeno 
deva: 

“Devaye!.. Ma wîrdheme(her di) zî aşiq ê. Ez Leyla rê, 
ti leyîrê xo rê… Eşqê ma ziddê(vera) yewbînan o. Ma 
rayîrê yewbînan birnenî. Ma no rayîr de nêşkenî embazî 
bikeri. Ti aşîqê beden(leş) a, ez zî aşiqê ganî ya. Gera(-
gereka) ma biferîq(cê ra bi) yewbînan ra. 
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DINYA MANENA YEW ŞAŞIKA             
ZÎYNETÎN(ŞAŞAAYÎN)

Sofîyan ra yew,  şaşika ke nanî xo sere ro pîneyan keno 
zerreyê aye  ke wa gird biêso û o tewîr zî şar, wa qiymet 
bido ci. Wina zî kam o ke na şaşika gird û bêşikil vîneno, 
vano qey pey metran a qumaş ha yo tede. 

Sofî, rojêk şînî medresa, serê rayîr a yew dizd erzîye-
no, şaşik geno û remeno. Sofî dima bareno: “Şaşik aker, 
şaşik aker! Çi ho zerreyê  aye de vîni û hema beri.”

Dizd hem remeno hem zî şaşika ke ha binê çengê yi da 
keno a. Hewi çi vîno!. Zerreyê şaşik, bi pîneyan, letanî 
çerman û girîşanê pemî ya dekerde yo. Destî ey de pêro 
pîya yew varar(qulac) ê kinci meneno. O yo ke ha yo 
dest de dano erd ro û qerrî nano ser: “Hero risîya!. Mi 
va qey na şaşika zîynetîn de çîyek esto. Hîleyê to ez gu-
reyê xo ra kerda.”. Sofî hela ke in qalan eşnaweno vano: 
“Lawo! dinya zî wina ya. Sey şaşikê mi weş bena a, bena 
a la peynî de bêwefayîyê xo mojnena ra, panc quriş nê-
kena, vurîyena bena pîneyê girîşan”.
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SEYAD(SEYDDAR) RÊ ŞÎRETÊ MÎLÇIKÎ

Yew seyad, damêk nano ro û yew mîlçik tepşeno. Mîl-
çik geno xo dest û hewi vîneno mîlçik ame ziwan. Seyad 
ra vano: 

“Lîya! To hende wext mêşnayî, gayî werdî. Ti pê înan 
mird nêbî û ti pê çend dîrhemê goştê mi benî mird? Mi 
verra de, herindê inê de ez hîre hebî şîretan dana to. Nê 
şîretan ra ayê yewîn to dest de, ê diyîn serê banî ya, ê 
hîreyîn serê gilê dar a ez to ra vana.” 

Seyad vano: “Temam”. Mîlçik nesîhetî xo yo verên da: 
“Çîyo ke nêbeno, kam vano wa vajo tira bawer mekir!”. 
Seyadî, semedê goşdarîkerdişî nesîhatî diyin a mîlçik 
verra da. Mîlçik şî serê banî ra, nesihatî diyin da: “Çîyo 
ke vîyerto qey yi xem meker. Gama ke to firset vîyarna 
dima meqehîr. Wexto ke ti hey tede, qiymetî yi bizan. Pê 
poşmanîye wext mevîyarne!”

Cuwa pey dewam kerd: 
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“Ya seyad, no pîze de qasê des dîrhemî yew încîyo bê-
paha est bi. Ti û ayê ke to dima yenî pêro îhya kerdîn. 
Guneko, qismetê to nêbi, to xo dest ra remna. Sey no 
încî dinya de ti yewna nêvînenî. Seyad: “Ax! Mi se kerd, 
qey mi verra da?” vano û dest pê qerqîlyayîş û bermayîş 
keno. O wext mîlçik vano: 

“Lîya, ti çi qerqilîyenî. Mi to ra nêvat : “Çîyo ke vî-
yert qey yi xem mekir. Gama ke to firset vîyarna dima 
meqehîr.” Mi nesîhat nêda to? Cuwa pey mi hina to ra 
nêva: “Çîyo ke nêbeno, kam vano wa vajo bawer mekir.”

Ti senî yew merdimo ehmeq ê. Ez bi xo hîre dîrhemî 
nêna. Senî beno ke pîzeyê mi de încîyo des dîrhemîn 
beno.”

Aqilê seyad amo sere. Mîlçiko biaqilo ke ho yi ver de 
pê yi tinaz  keno rê vano: “Baş o, şîretê to yo hîreyin çita 
wo? Aye zî vaj û şo!”

Mîlçik dês ra fir dano û serê dar a nişeno de. Pê yew 
ziwano tinazîn ra: “Qey Allah’î, to di nesîhatî mi tepiştî 
ke ti ko ê hîreyîn bitepişî? Ca verde, wextê mi megir!.” 
vano û fir dano bi ezman(asmên). Seyad mat maneno. 
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DINYA DE XAPÎYAYÎŞ

Yew welat de padîşahêk bîyo, yew lajî ey ke sey ganê 
xo tira heskerdîn estbi. Warîsê textî ey tena no şehzade 
bi. Hol terbîye dîbi, bibi wayîrê her tewir zanayîş. 

Şewêk padîşah hewnê xo de xaftela mergê lajî xo vîne-
no. Pê yew kedero gird a aya beno û Allay rê şikir keno. 
Keno la yew şik kuweno zerrê yi: “La yew roj raşt a 
bimiro ez se keno, warîsê textî mi kam beno?” fikirîyeno 
û qerar dano ke lajî xo bizewejno. Qet nêbo, ez bena 
wayîrî yew tornî. O beno warîsê textî mi.”vatîn. 

Keynayê yew derwîşo feqîr la zerrîzengînî, ke sey 
felqeyê aşme, rinde û xuyê aye zî zaf hol estbî. Mareyî 
lajê xo û eya keyneke birna. Cinîyê yi vana: “Lajê yew 
padîşahî, senî keynayê yew derwîşo feqîr de êşkeno bi-
zewiji? Cêz ra çita êşkena bidi ma?” la padîşah vano: 
“Yew mêriko zerrepakî ra feqîr vatiş xeta yo, qelbê ey 
zengîn o, no zî dayîşê Homay o.” û semedê tararekî vey-
veyî emir dano.
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Çi heyf o ke şehzade o mabên de kuweno damê yew 
pîra sêhrbaza qabîlijî. Şehzade qey ayê veşenî û helîyenî, 
çimî ey dinya nêdînî.

Şehzadeyo feqîrek, eşqê ayê ra helîyenî, qedîyenî, yew 
qala ayê di nêkerdînî, lew nênî linganî ayê ro. Ridê no 
eşqî ra bîyo nêçar, bîyo zerd û yew aste û yew çerme 
mendo. 

Padîşah bêçare bi. Semedê no derd ra xelisîyayîşî her 
goşeyê welatî xo ra doktorî dayî ardiş û semedê xelasê 
lajî xo hetanî serê sibay Allah rê duayî kerdibi. Şehzade 
adirî xo de veşaye, roj bi roj qedîyenî. 

Peynî de yew sêhrbazo westa yeno sarayê (koşkê) pa-
dîşahî. Padîşahî ra vano: “Çew nêeşkeno heqê na cinî ra 
bêro. Guneyê mi şehzadeyî rê şi. Heqî ayê ra ancax(tena) 
ez yena. Pê îznî Allah, ez sêhrê ayê bin ra betal kena. Me-
req mekirîn!” û terarekê xo vîneno. Çi ke lazim o eyin 
ra  vano. Raşta zî mudeyêko kilmî dima sêhr xeripyeno. 

Şehzade senî ke yeno xo, vazd ra şino leweyê babîyê 
xo; rîyê xo, çimanî xo saweno destî ey ra û vano: “Eya 
pîra cazû senî aqilê mi mi sere ra vetbi?” û şaş mendbi. 

Padîşah, bi şayî emiran dano, şênayîyê veyveyî dest pê 
kena. A hele cinîya sêhrbaze, kederê xo ver de mirena. 
Wexto ke şehzade şewê veyveyî de, veyveke vîneno û 
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zaf şaş maneno. Vera rindîyê na rindê rindan bêhed beno 
şa û Allah rê şikir keno. 

Serrêk cuwa pey padîşah, benateyê qalan de lajî xo ra 
perseno: “Aya waştîyê to çê kuwena to vîr?”.

 Şehzade vano: “Ca verd bawo! Ez nika ha welatê bex-
tewerî de. Ez hinî o bîrê welatê xapîyayîşi ra xelîsyaya” 
û Allah rê şikir keno. 



91

RINDÎYÊ TAVUSE,                                   
DIŞMENÊ GANÎ AYÊ YA

Yew mêrikî, yew teyrê tavûse dî ke ha pê nequrê xo, 
pirçî xo yo rindek û beriqnayi ancena we. Deymîş nêbi, 
persa: 

“Ey teyra rinde… to gune nîyo, ti pirçanê xo ya  rind û 
rengînan ancena we û xo kena rut. Rindîyê to ay pirçan 
ra ya. Her kes wazeno ke pê ay pelan yelpaze virazo û 
eyin benatê ripelanê kîtaban de rono. Ti ha kamî rê naz 
kena. 

Tavuse cewab da ci: 

Heqê to esto. Heqê to esto la no pirç ganî mi rê hol 
nîyo. Çunke ridê în muyan ra mi seyd kenî, qestê ganî 
mi kenî(gêrenî mi bikişî). Semedê weşîyê ganî xo gereka 
ez bêrûçik bî.
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TI KO LEYLA BIDEJNÎ 

Rojêk Mecnûn beno nêweş û kuweno cilan. Semedê 
tedavîya vendenî doktor. 

Doktor vano: “Ganî ma damare ra gonî bigeri!” û qolê 
Mecnûnî gire dano. Tam helê qilaşnayişî de Mecnûn, ba-
reno: 

“Ey doktor, verra de! Damara qolî mi meqilaşne heqê 
xo bigero û şo. Wa na nêweşî ra ez bimirî. Gonî guretiş 
ca verde.”

Doktor Mecnûn ra perseno: “Ti şêro ke çol de qorreno 
ra nêtersenî, ti hey qilaşîyayîşê qolî xo ra tersenî?”. 

Mecnûn no cewab dano ci: 

“Ez neşter ra nêterseno. Bedenî mi, pê estbîyayîşî Ley-
la bîyo de(dekerde yo). Ez tersena wexto ke ti qolî mi 
qilaşnenî ti ko Leyla bidejnî. Hunî yo ez inê ra tersena.”
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❃❃

Huney, rojek merdimî Mecnûn ey ra vanî: “Keynaya 
ke ti semedê ayê veşayî, helîyayî sey vateyê to o tewir 
yew keynaya rind nîya”. Mecnûn cewab dano: 

“Şima, hewi pê çimanî mi biewnîn Leyla ra, pê qelbê 
mi ayê ra hes bikirîn. Mi meruyê sûretê ayê ra şerabê 
eşqê ebedî şimito. O şerab şima rê sîrke yo.”
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ÇERME DEST RA ŞINO

Yew mêrik yew cahde de heta ke dest ra bêro vazdenî. 
Yew persa: 

“Ti qey wina remênî? Qey sîmayê to bîya sey şema? 
Cê çîyek esto?”

Mêrik vano: “To nêşnawit? Semedê qerrîardişî(hewîye 
ardiş) sultanî sukê(çarşîyê) nê bajarî de çend hebe herî 
estî hey danî arê. Cuwa pey zî sere birnenî û simer kênî 
çermeyê eyin.”

“Hol o la to rê çi? Qey ti her î!”

“Nê, ez her nîya, êz zî naye zana. Zana la merdimî sul-
tanî o tewîr kewtî mîyanî nê gureyî û xo o tewîr dayo 
no gure ro ke ez hetan eyin ra vajî ez her nîya, çermê mi 
dest ra şino!”



95

EKE  SEY CÊ (EYNÎ) BIBÊNÎ

Mîyanî darîstan de yew şêr, mucadeleyê fîl ra qeflîye-
no. Vendeno luwî û tira wina vano: “Ez ewro zaf qeflîya-
ya. Ez nêşkena seyd  dima kuri. Şo, mi rê yew herî bîya. 
Ma pîya biwerê.” 

Luwî vano: “Emîr şima çiman ser sultanî mi. Ez ko 
qeyde qeyde daman ronî, şima rê hem zî ey ganî bîyarî.” 
û yew zixir ser a vazdeno şino. Ewnîyeno, wet de mîyanî 
çerî de yew hero verradayi û zeîf esto. Şino eyi ver, zerrî 
ra yew selam dano. Kuweno kiştê ey û vano: 

“No cayo zuwa de, na deşta zik û zuwa de tena ti hey 
se kenî birayê mi?” 

Her vano: “Willahî ez halî xo rê şikir kena. O yo ke 
riziq keno vila Allah nîyo?” Ez gerre nêkena, ma hê vî-
yarnenî şinî. Allah, senî ke gan dayo nan zî dano.”

Luwî vano: “Efendîyê mi! No tewekkulê to zaf tay 
merdiman de esto. Zaf tay çî ho hukim çinbîyayîş de. 
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Dormaleyê no çinbîyayîş de gêrayîş hemeqatî ya.” 

Nê qalan ser o her huney cewab dano: “To inê xîlaf 
vanî. Naye bizan ke pêro xirabî çimvêşanî ra yena. Qe-
naat ra çew nêmerdo, xirs ra zî çew sultan nêbîyo.” 

Luwî qalê herî birneno: 

“Allah vano, nefsê xo bi destanî xo tehlike meêrzîn. 
No çol û zinaro zik û zuwa de sabirkerdiş hemaqatî ya. 
Bê ma şi no cayo çereyin. Ti bizanî uca de mergê keskî, 
awkî estî. 

Luwî pê qeyde qeyde qalan herî xapîneno, erdîşê yi ra 
tepişeno û beno darîstan, hetê qulê şêrî ra.

Şer senî ke herî vîneno, dest pê keno qorreno. Hero 
ke naye eşnaweno ca de çargamî tepîya remeno la luwî 
dima raseno ci: “Ya mehluqo sêfîyek! Ti kewtî yew weh-
mo pîl. O vengo ke to eşnawit wehmî to yo, xiyaleyê to 
yo. Tam ma reseyê merg, ti terseyî, gêrayî a.”

Luwî huney herî, pê hezar yew zûr a fîneno xo dima. 
Beno qulê şêrî. Şer herî keno lete lete û pîzeyê xo keno 
de. Mudeyêk cuwa pey şer qey awk werdişa eşkefte ra 
vejîyeno teber. Luwî firset nêvîyarneno û çinbîyayîşî 
şerî ra îstîfade mezgê herî û pîşî yi weno. Wexto ke şer 
agêreno wazîyet fehm keno û luwî ra perseno: 

“Mezgî inî ho ça?” Luwî cewab dano ci: “Ya, sultanî 
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mi! Eke mezgê nê herî bibînî, goşdaritişê qorrayîşê to 
yo xewfin dima çirey pê linganî xo reyna(hewna) amenî 
tîya?”
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EKE NA  PISÎNG A, GOŞT HO ÇA?

Yew mêrik û cinîyê ey a xuyxirab bibî. Mêrik çita bîya-
ro keye xerc kerdîn û îsraf kerdîn. Mêriko feqîrî, semedo 
ke tamê fekê ey nêherimîyo tebay nêvatîn, sabir kerdîn. 

Rojêk di weqayî goşt guret û semedê kebabviraştişî 
şawit cinîyê xo rê. Cineke goşt hola hol pewt û werd. 
Şan de wexto ke mêrdeyê aye ame cinîyê xo ra perseno: 
“To goşt se kerd?”. 

Cineke: “Ax mêrdeyê mi, qet mepers! Goşto ke to 
şawit, mi uca de na bi ro, pisîngê ma senî ke guret û 
rema. Mi dî aye werdîn.”

Mêrik şik keno. Ca de pisîng tepşeno, nano serê qîntar 
a senceno. Tam di weqayî yena… Qerrî nano cinîyê xo 
ser o: 

“Herê cinîke, eke na pisîng a  goşt ho ça? Nê eke no 
goşt o de vaj pisîngê ma ha ça?” 
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SULTAN MEHMÛD Û AYAS

Sultan Mehmûdo Gazneyij, rojek vêjîyeno seyd. Serê 
rayîrî xo de yew xezal vîneno û kuweno dima. Xezal 
koyan, deştan vêrena. Sultan Mehmûd seydê xo ca nê-
verdeno. Rayîrê yi kuweno yew dewê tirkmenan. Areq 
kuweno ser. Yew ber ceneno (dano yew ber ro), xorto 
delalo ke ber keno a ra yew tasê awk wazeno. Xort Sul-
tan Mehmûdî şinasneno. 

“Çiman ser sultanî mi. La keyeyê ma de awk çin a. 
Babîyê mi şi verî  hênî, ça de bibo ko bineyna bêro. Şima 
tîya de îstîrahat bikerîn” vano û sultanî yew mude fîneno 
qalan. Cuwa pey zî wirzeno keye ra yew tasa pak de yew 
awka zelal ano. 

Sultan perseno: 

“To mi ra va, keye de awk çin a. Nika zî ti hey anî. Qey 
to wina kerd?”. Xort cewab dano ci: 

“Sultanî mi! Wexto ke şima mi ra awk waşti, mi dî ke 
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şima zîyade ra areqin î. Zaf heraretî şima bi. Eke aya 
hele mi awk bidênî zirar danî sihhetê şima. Mi şima bi-
ney vindarnayî û areqî şima kerd serdin.”

No cewab weş bi sultanî şino. Nameyê xortî Ayas o. Ey 
pê rizayê dadîyê ey beno koşkê (saray) xo, cilan’ newe-
yan dano pira. Ayas cilanî xo yê kehenan, yew çarix û 
yew poste nêerzeno; yew oda de kîlît keno û her roj şino 
no oda: “Lîya Ayas, no poste û çarix ayê to yî. Halê xo 
yo verîn vîne û xurur mekir(qurratî mekir)!.” vano û xo 
bi xo qontrol keno. Yew mude cuwa pey Ayas, beno mer-
dimo tewr nizdîyê sultanî. Ayê ke hey dormaleyê sultanî 
de no hal ra teqenî. Semedo ke ey çimî padîşahî ra bifînî 
qeyde qeyde daman hedre kenî. Rojek sultanî ra: 

“Qulî şima Ayaso ke şima zaf îtîmat pê kenî, yew 
odayê yi esto. Vanî zerreyê odeyî de zerd, sîm û kerrayî 
qiymetîn estî. Ayas nêverdeno  çew şêro uca. Berî yi tim 
kîlît kerde yo.” vanî û gêrenî fîtne vejî. Bawerîyê sultanî 
bi Ayazî bêhed a la semedê dersdayîşî înan rê emîr dano: 

“Belê, şêrîn odayê yi akerîn. Zerd, sîm û mucewheran 
bikirişîn tîya!”

Mêrikî her goşeyê odayê Ayasî gêrenî ne erd ne estiraq 
verdenî texteyan eşkawenî. Oda de yew posteyo kehen û 
yew çutê çarixana dirati ra wet çîyek nêvînenî. Zaf meh-
cub benî û Sultanî ra uzir wazenî.”
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Sultan vano: “Şima Ayas ra ef biwazîn. O yo ke ef 
keno û o yo ceza zî dano Ayas o”. Vendênî Ayaz. Çi ke 
qewmiyo tira vanî.

Ayas: “Tîj bibo, astareyî nêasenî. Hukimdayîş hed mi 
nîyo! Ferman ayê sultanê min o.” vano û şino yew goşe. 
Nayê ser sultan, ca de dîwan ano pêser. Yew mucewhero 
zaf qiymetîn(erjaye) dano ardiş. Wezîrî xo ra perseno: 
“Qiymetê inî çiqas o?”. Wezîr mucewher geno xo dest, 
nat a wet a çarneno vano: “Hendê se barî qatiran zerd 
o” . 

Sultan emir dano ci: “De bişikne o wext!”. Wezîr vano: 
“No mucewhero qiymetîn ez senî şiknena! Destî mi nê-
genî”. Sultan, yew qaftan dano ci û vendeno perdedarî: 
“No mucewher çendêk keno?” 

“Qiymetê yi nêmeyê yew welatî yo sultanî mi!” 

“De inî bişikne!”

“Eman sultanî mi, guneko. Destî mi nêgenî!.”

Sultan kamî ra vano “Mucewher bişikne!” çew zî ce-
saretê naye nêkeno. Dorê Ayas yena. Sultan vano: “Ya 
Ayas! Ti vaje qiymetê no mucewher çiqas o?”. Ayas se-
reyê xo ani war û vano: “Ez nêşkena qîymetê yi teqdîr 
bikerî.”

O wext sultan pê yew vengo berz a emir keno: “Ay 
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bişikne, parçe kir!” 

Ayas, mucewhero ke ho serê masa de û şewq dano 
geno dano erd ro. Mecewher beno zîv zîv (parçe parçe). 
O wext her kes qerrî nano ser o: “To o servet senî kerd 
lete lete? Wina çî çirey beno?”

Ayas cewab dano eyin: 

“Gelê wezîran û mîran! Emrê sultanê mi hîna berz 
o, nîyu qiymetê mucewherî? Çimî mi bê şahî mi tebay 
nêvînenî. Ez sey şima ri nêsawena kerra ro. Ez vateyê 
padîşahî kena. Merdimo ke xîçê kerra geno û emrê padî-
şahî ca verdeno, tira xeyr nêno. Mudeyêk cuwa pey emrê 
sultanî ke qubbeyan lerzneno, eşnawîyeno: “Vendîn cel-
ladî. Dîwanî mi wa nê merdimanê rîsîyayan ra pak kir. 
Ayê ke semedê yew kerraya emir’ mi nêanî ca, layiqê mi 
nîyî.” 

Ayas erzîyeno: “Ya wahar keremî, sultano ezîz! Lutuf 
û îhsanî dinya pîltîyê to ver de çin benî. Înan ef biker. Na 
rey ef biker.”

Sultan zîyaranî Ayasî ser o eyin ef keno.
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TAMAYA ZAF, VÊŞÎ ZÎYAN DANA

Yew mêriko feqîrî beranêke ey estbi. La bestibi milê 
beranî ra û berdîn. Yew dizdo xaznag(kurnaz) no hal vî-
neno, şino pey mêrikî ra layê beranî birneno(tera keno) 
û beranî geno û beno. Mêrik yew mude la xo dima kaş 
keno la hewi agêreno û xo ra pey ewnîyeno, beran werte 
de çin o. Dest pê qerqîlyayîş keno:“Beranî mi ho ça?” 
vano û nat weta vazdeno.

Hetanî şew vazdeno û qeflîyeno. Beran werte de çin 
o. Wexto ke gêreno beranî, verî yew bîr de, qarî warîyê 
(vengê) yew merdimî ke “Hêwax, hêwax” vano  eşnawe-
no. Yeno verî ey. 

“Xeyr a hevalo, beranî to zî bîyo vîndî? Çira ti wina 
barenî, qêrrenî?”

Mêrik, dizdo ke layê beranî ey birnayo, o bi xo bi. Milî 
xo na ro(kerd çewt) va: “Qet mepers birayê min. Hende 
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serrî ke mi dabi arê, se hebî zerdî mi bibî. Mi kerdibi 
yew tewre. Ez ameya serê no bîr. Mi va ke ez biewnî 
zerreyê eyi. Tewreyê zerdan, pistinî mi ra kewt zerreyê 
bîr. To dest de layî to esto. Ti xo zit kerî û şêrî (zerreyê) 
bîr û tewreyê mi bivînî, bi helalî pancin ra yewê înan ez 
dana to.”

Mêrik fikirîya: “Pancin ra yewê se zerdî keno vîst zerd. 
Pê vîst zerd zî des hebî beranî gerîyenê. Yew ber qeflîya, 
des berî bî a. Yew beran şî la Homayî mi rê yew deva ya 
gird îhsan kerd”. Ca de qerarî xo da û cilî xo vetî. Layî , 
xo bazunê bîr ro gire da, bîr ra şi war. 

Senî ke reseno binî bîr, dizd cilanî mêrikî dano arê û 
kuweno durî şino. 

Mêriko feqîr rideyê tamakarîyê ra hem beranî xo ra 
hem zî cilanî xo ra beno. 
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TEDBÎRÊ XO VERNÎ RA BIGIRI!

Yew karwanî rayîr de na ro û muhafiz(pawitox) zî tede 
her kes şibi hewn a. Dizdî zî hey pusî de nayê firset vî-
nenî û karwan şilnenî, çîyek nêverdenî. Serê sibay hel a 
ke, şarî karwan beno aya û ewnîyeno ke malî înan pêro 
tirawîyayo û giraneyê muhafizî tepişenî vanî: “Se bi 
malî ma?”

Muhafiz: “Şew dizdî ameyî, pêroyê çî guret û berd.”

“Hero sêfek la to se kerd?”

Muhafiz no cewab dano eyin: 

“Ez tena êşkena se bikerî? Tifing û kardî eyin bibî. Mi 
va eke ez bibarî, xarî kenî mi ser o. Tersê xo ver de ez 
nêşkaya bibarî. La şima wazenî ez nika eşkena bibarrî û 
biqerrî.”
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CINÎYA KOKIME Û ŞEYTAN

Yew cînîya kokima neway serre, semedê reyna zewajî 
vêşenî, helîyenî. Rojek verê eyneyî de nişena ro û gêrena 
rîyê xo yo çiqirnayi û teqayi boyax kiro, la rîyê ayê yo 
sextîyaninî boyax nêtepiştîn. Semedo ke çiqiran wedaro 
Qur’ano ke ho dêsa daleqnaye ra sereyê aşîran de tez-
hîbê ke neqeşnîyabî  tira kerdî û dusnayî rîyê xo ro. La 
wexto ke çîtê xo dênî xo sere ro tezhîb pêro rişîya gina 
erd ro. Eyî pê alwu hewna dusnayî alişkanî xo ra. Hewna 
rişîyayî û vajîya: 

“Hey şeytano kor. Lanet bêro to!”. Şeytano ke nayê 
eşnaweno, ca de cinî ra êseno û tira vano: 

“Herê cinîya bêedeb! Çîyo ke ti ha kena, ez emîr’ xo 
de yew hebi(rey) zî (hêwêk zî) nêfikirîyawa. Tezhîbê 
Qur’an tirakerdiş û xoradusnayîş hetanî ewro ameyo 
kamî vîr û hem zî ti ha mi rê lanet kena! Hîle û gunekarî 
de ti hendey se şêytanî ya. Buhtan mi mekeri!.”
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HÎKAYEYÊ TERZÎYO KE QUMAŞ           
TIRAWENO

Wextêk yew terzîyo fekfazul, hîlekar û dizd bibi û na-
meyê ey Cigeroxlî bi. Qumaşî muşterîyanî xo tirawitîn 
(nimitîn). 

Yew mêriko sêfekî va: “O, nêşkeno mi ra yew la zî 
binimno. Ez wehd kena ke o mi ra yew giştê qumaş bi-
dizno(bitirawo) wa estorê mi şima rê bo. Nê eke nêeşka 
bitirawo ez şima ra yew estor wazena. Çew esto mi de 
şert bikero?” û dest pê qurratî kerd..

Embazî ey vanê: “Ca verd, aqîlê xo dima meşo! Ey 
çend biaqil sey to mat kerdî, to zî keno.” la mêrikî goş pa 
nêkuwa. Bêçare kewtî şert(bahîs). 

Roja bîn, mêrikô sêfek yew topê qumaşê atlas erze-
no binî çengî xo û bi hêrs şino dikanê Cigeroxlî. Selam 
dano terzî. Westa ca de wirzeno we û bi riyo huwîyaye 
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tira vano:

“Bêrîn, şima xeyr ameyî!. Merheba!”. Ca mojneno ci, 
hal û xatirê eyî perseno. Hurmetê ey hezaran ra zêde bi. 
Sey bilbil wendîn û qalî kerdîn. Mêriko sêfek bibi nerm. 
Pê yew vengo lerzayî va: “No atlasê Îstanbul ra mi rê 
yew qaftan viraz. Mîyane ra cêr wa hera bo, ser a zî wa 
teng bo. Wina yew derznayîş bo ke wa ro mi bêro(bi-
tawîyo).” 

Terzî goreyê zerrîya merdiman qalikerdiş de westa bi. 
“Muşterîyê min o ezîz, to rê çita nêtawîyeno ke! Cilo ke 
to va, bedeno ke sey ayê to rê beno. Emrê to sereyê mi 
ser a!” vano û qumaş, ewîl(sifteyîn) hewi welçi keno. 
Mêrikî fîneno qalan. Pêdima qisey keno, hîkayeyanê 
weşan tira vano. Aya hel de meqesê ey sey adîr gureyeno 
û dest pê qesnayîşê qumaş keno. Ey, hîkayeyî vatîn û 
dima muşterîyê eyi pê tîqetîqan huwîyênî, terzî zî her 
huwîyayîş dima nimitikî yew parçeyê qumaşî tira ker-
dîn, eştîn binê çengê xo. 

Muşterîyo sêfek: “Qey Homayî, yewna fiqra vaje. To 
gan nanî ganê mi ser o” vano û wexto ke mêrik huwîyênî 
terzî, qumaş ra yewnê parçe eştîn kişt. 

Gama ke mêrikî  rîca kerd terzî yewna fiqra va. Mêriko 
sêfekî, xora şertê(bahîs) terzî, xo vîr a kerdibi. Tiqtîqa 
ey huwîya, paştî ser o gina erd ro. Terzî nika hîna rehet 
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gurîyenî. Mêrik zîyarî kerdîn vatîn: “Ez çimanî to borî 
(biwerî), vaje vaje…”. Peynî de terzî deymîş nêbi va: 
“Hero ti çend sêfek(safêk) yew merdim ê! Eke ez yewna 
fiqra vajî, qaftanî to ko paşt ra teng bêro. Aqîle xo biance 
pêser!. Eke to wazîyet bizanenî herindê huwiyayîşî de ti 
ko bibermî!” 
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LAPATA KE EDALETÎ DA PIRO

Yew mêrik bibi nêweş. Şi yew doktor ra va: “Biewni 
nabzê mi ra, derdê mi fam biker!”. Doktorî nabzê nêweşî 
tepişt. Qet çare çin bi. Mergê eyi nizdî bi. Nêweş ra va: 
“De şo, zerrê to çi wazena ayê biker. Parêz tebay luzum 
nêkeno.”. 

Nêweş halî xo ra memnun, sey waştişê zerrê xo keno, 
şino kiştê yew la. Ewnîyeno ke yew dewrêş, ho dest û 
rîyê xo şuweno. Sereyê eyi yo keçel vîneno, zerrê eyi ra 
yew lapatpirodayîş vêreno. Xora doktor zî vatbi: “Zer-
reyê to ra çi ame, ayê biker”. Nayê nêkero, cî rê beno 
derd. Destê xo keno berz, “Ya Allah” vano û  yew lapat 
dano sereyo rut ro. Dewrêş gelek cigirîyeno. Cayê xo ra 
zît beno(erzîyeno). O zî wazeno lapat mêriko nêweşî ro 
do, hewi wa çi vîno! O yo ke ho yi ver de tena este û çer-
me mendo. Ca verdeno. Giraneyê mêrik tepişeno û beno 
dergeyê qadî. Dewayê xo tira vano: “Nê mêrikî, werte de 
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qet yew sebeb çin bi yew lapat da mi ro. Ez cezaye eyi 
wazena”. Qadî hewi ewnîyeno dewrêşî ra hewi zî ewnî-
yeno mêrikî ra. Halî nêweşî çin bi ke pay (ra) vindero, 
guneyê eyi pê şino. Dewayin ra vano: 

“Liya, ti hey nêvînenî, mêrik bîyo sey îskeletî. No hinî 
merde hesîbyeno. Ez hukmê ganîyan dana, ayê meyîtan 
nêdana. Na dewa ra fek verra de.”

Dewrêşî dewayê xo de ling şa erd ro(israr kerd): 
“Çê(qet) yew guneyê mi çin bi. No mêrik yew lapat daya 
mi ro.Ti nayê mi rê heq vînenî? Meyît beno, ganî beno; 
ez edalet wazena.”

Qadî: “Belê, o wext!” vano û  nêweş ra perseno: “Zaf 
ra tay, çê pereyê to estî?”

Nêweş cewab dano ci: 

“Şeş dîrhem pereyê mi estî. Sewbîna çîyekê mi çin o.”

O wext qadî hukmê xo dano: “Belê, hîre dîrhem wa to 
de bimanî. Hîre dîrhemî zî mêriko ke to lapat dayo piri 
bide ey. Guneko, o zî feqîr o!”

 No hukmê qadî ser a nêweş gineno xo ro. Xora hela 
bîn ra zerreyê ey ra vîyartînî ke yew lapat milî qadî ro 
do. Deymîş nêbi. Xo bi xo va: “Madem cezayê lapat hîre 
dîrhemî yo; ez zî hîre dîrhemê ke mi de mendî, dana 
qadî” û herindê xo ra wirzeno, yew lapata (weş) pît dano 
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pê milî qadî ro.

Qadî bihêrs werişt pay. O wext nêweş vano: “Qadî 
efendî, ti çi cigirîyenî? Hukmê to ho edaletî ser o. Huk-
mo ke ti layiqê xo nêvînenî, ti senî yewna rê danî. Nê şeş 
dîrheman bigeri, şima wîrdheme(her di) bar bikerîn.” û 
mehkema ra vejêno teber, şino. 
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XEYRÊ ZALIMÎ

Padîşahan ra yew, yew rojê îne de şino camî. Muhafîzî 
(pawitox)padîşah,  hetêk ra barenî vatînî: “Xo bidîn kişt” 
heto bîn ra zî pê paskulan, çuweyan danî şarî ro û rayîr 
kerdîn a. A hele, yew mêriko feqîrek ke uja de bi, mu-
hafizan ra des çuweyî werdibi, sere û çimî gonî  û go-
naşîrde mendibî. Deymîş nêbeno. Destanê xo keno a û 
padîşah dima wina barreno: 

“Hewi biewnî zulmo eşkerayo ke ti hey kenî! Homa 
nimtikîyê eyi ra ma hemin(pêrun) bipawo. Çi yo ke ho 
şino camî, vano qey ez ha xeyr kena. Eke xeyrê to no bo, 
şerê to kam zano senîn o?”



114

CINS CINSÊ XO DE BENO DOST

Zergunîyê yew pawiteyî de layêk şir şir herikîyenî. 
Mîyanî kerrayanî kevzinan ke kiştê la de bî yew mer-
re û yew qirîncele ameyî pêhet. Bîyî embazê yewbînan. 
Embazîyeyê eyin roj bi roj aver şî. O tewîr bibi ke hela 
ke şew dîya, tîj şîy pey’ koyan, yew şinî binî zinar û o 
bîn zî şinî binî awk, serê sibayî zor ardîn. Peynî de merre 
fikirîya, yew çare dî. 

Qirîncele ra va: 

“Qirînceleyo ezîz, embazê min o erjaye, eke ez to 
nêvîn, to de qalî nêkir ez yew deqa deymîş nêbena. Şewî 
mi bêhewn vêrenî. Ez vana qey ti zî sey mi fikirîyenî. Mi 
yew çare dî. No la bîger, yew serê eyi lingê xo ra best. 
Ez zî sereyo bîn bestena boçê xo ya. Şew dîya ti kuwenî 
mîyanî awk, ez zî şina qulê xo. Eke şew ma biwaze yew 
bînan bivîn, ma la kaş kenî. Wina zî ma tim eşkenî yew 
bînan bivîn”. Qirînceleyî ewîl biney xo giran girewt la 
cuwa pey qebul kerd. Pîya giri dîyayê yew la ya. Benate 
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ra çend roj vîyertî. Yew qela, merreyî vînena, semedê 
dame, xo binî kerra de nimnena. Şew, senî ke merre gey-
reno a, qela merreyî gena û perrena. Xora qirîncele zî 
pîya… Qirîncele boçê merreya beste hewa de têşanîyenî 
û wina barrenî: “Weyl eyi rê ke, cinsê xo ra teber kesî de 
beno embaz!”
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MÊRIKO KE GÊRENO DORE(XEZÎNA)

Yew mêrik rê mîraseko gird mendbi. Senî ke yena va-
tiş: ”Çîyo ke vewr de bêro varte de şino” qîymetê malî 
xo nêzano, mudeyo kilm de nat û wet a xerc keno. Çi 
ke dest de esto weno, qedîneno. Bê peran maneno, xo 
dano hetê Allah a. Her şewî, mîyanî hesiran de dua keno, 
vano: “Ya Rabbî! To mal da mi, milk da mi. Nika zî ey 
mi dest ra şî. Ez kerdenê xo zana. Mi xeta kerd. Ti mi 
rê ardim bikerî, mi no zîllet ra bixelesnî. Yan lutuf bikir 
yew debare bide mi yan zî ganî mi bigir!”

Rojî, aşmî pê nê duayan vîyertî. Peynî de yew şew 
hewn dî. Yew veng tira vano: “Şu Misir, uca de gureyê 
to beno hol, ti benî zengîn. Misir de ti yew dora gird vî-
nenî, ha pabeyê to”. 

Mêrik bi aya, şabîyayîş ra bi sey gêjî. Ca de kewt 
rayîrê Misirî. Pê rojan Misir de vêşan û têşan gêra. Ne 
dore(xezîna) estbi ne zî çewî dest eştbi ci. Bê çare qerar 
da ke dest akero parse bikero la şarmîyenî. Fikirîya “Ez 
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şew parse kena, tarî de çew mi nêşinasneno.”. Şew dîya, 
bi tarî, kewto mîyanî taxan (mehlayan). Hela ke tam dest 
keno a,  sey qerasteyî pawitoxê(bekçi) mehla vernîyê ey 
de vindert. Pawitox, vano qey no dizd o, giraneyê eyi 
tepişeno. Hem kuwenî hem zî erd ra kaş kerdînî. Mê-
rik zîyarî keno vano: “Mi ro mede! Ez raşt to ra vana!”. 
Pawitox vano: “Belê, halî to ra aseno ke ti xerîb î. De 
vaje ez biewnî. Nêke ez heyfê pêro dizdan to ra gena.” 
Mêrik, meseleyê xo senî ke bîyo o tewîr vano û peynî de: 
“Hal hewal wina yo; ez ne dizd a ne zî zalim a. Hewnê 
dore ser o ameya Misir, ez yew bexdadijo xerîb a.” Vano 
û qalanî xo temam keno. Pawitox bawerî pê ano. Huwî-
yeno û vano: 

“Ez to ra bawer kena, ti dizd nîyî la ti tam yew ehmaq 
ê. Ez serran ra nat hewn vînena ke “Bexdad de fîlan tax 
de (mehla de), fîlan keye de yew dore ha nimite. Ez cayê  
xo ra nêleqena. To yew hewn dîyo ti hetanî tîya ameyî. 
Ti yew ehmeq ê, yew sêfekêk î. De hadê biseqîr. Hewna 
zî nê zerran de ez to nêwînî!”.

Mêrik mat mendibi. Cayo ke pawitox vano Bexdad de 
fîlan tax, fîlan keye ayê ey bi. Xo bi xo: “Ti nêvanî, ez 
serê yew dore de ronişti bîya la feqîrî ra nalênî, bermênî. 
Ez mîyanî çend yew xefleto pîl de bîya la xeberê mi çin 
bi.”  vano û Homayî rê şikir keno
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FENDÊ CINÎ, QADÎ BERD

Bi nameyê Cuha2 merdimêko feqîr la biaqil estbi. 

Rojêk cinîyê xo ra va: “Herê cinîke! Na feqîrî hinî 
ameya çalê qirike. To de na rindî, na qame esta, aqilê xo 
bixebitne yew dame rone, ma zêngîn bi. La dîqet bikir ti 
bi xo dame nêkurî.”. 

Cinîke, fikirîya, fikirîya yew dame na ro. Qadîyê bajar 
de  gerreyê mêrdeyê xo kena. Roja bîn xo virazena (xe-
milnena), şina dadgeh(mehkeme), qadî vînena û vana: 

“Ez gerreyê mêrdeye xo kena. Zerrî kewto yewnê tenê 
û mi îhmal keno.” û bermena. Qadî sere ra hetanî lingan 
çim çarneno gerrekerdoxe ra. Weşê eyi şina vano: “Ya 
rinda qamederg! Dadgeh de (mehkema de) veng û gurrî  
estê, ez nêşkena goşdarîyê to bikerî. Ma şo wina yew ca 
yo filtax(tenha).” Cinî firset dîbi. 

“Şima raşta vanî. Keyeyê na carîyeyê şima veng  û va-

2  Hoca Nasreddîn Eraban
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rit o. Mêriko ke ben mêrdeye mi şiyo dewe. Na şew bêri 
keyeyê mi. Derdê xo, ez ko uca de vajî.” vana û qalan’ 
weşan kena. Seatê pêameyîşî qerar danî ci. Qadî nêmeyê 
şewî yeno keyeyê aye. Cinîke sênî eyi gena zerre , aya 
hele ber cenîyeno. Cinî bi telaş: “Hêwax! Mêrdeyê mi 
ame. Ti ca de na sandiq de xo binimne. Nîyu, ma wird 
hemin zî kişeno.”vana û sandiqa venga ke ha keye de 
mojnena ci. Cinî ters ver de tir tir recifyenî. Qadî kewto 
sandiq. Cinîke ber kerd a, mêrdeye xo girewt zerre. Cuha 
senî ke kuweno zerre dest pê vajîyayîş keno: “De cinîke, 
no çita yo ez ha to ra ancena? Ti mi rê zî ber erey kena a. 
Çitayê mi ke esto, mi to rê xerc kerdo. 

Huney zî ez nêşkaya to memnun bikerî. Keye de tena 
na sandiq menda. Ayê zî ez siba ben bazar de roşena.” 
Eke nêroşîya ez werteyê çarşî (suk) de vêşnena.”

Cinî va mekir nêkir la Cuhayî ling şa erd ro û goş pa 
nêkewt. Yew la ard, pê sandiq hola hol pişt. Şî kewtî ra. 

Roja bîn serê sibay Cuha vendeno yew hemalî. Sandiq 
dano paştê ey ro û kuweno rayîrê bazar. 

Qadî sandiq ra vendeno: “Hemal, hemal”. Hemal ewîl 
ewnîya no veng ho nat û wet ra ça ra yeno. Cuwa pey 
fehm kerd ke veng ho sandiq ra yeno. Goş nano ser. 

Qadî vano: “Qet veng mekir Hemal. Ez qadîyê bajarî 
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ya. To senî ke sandiq bazar de na ro, vazd şo dadgeh naîb 
vîn. Çendêk beno wa bibo, wa sandiq bierînî. Ez se hebî 
zerd dana to.” 

Hemal senî ke sandiq nano ro, vazdeno dadgeh. Naîb 
vîneno û wazîyet tira vano. Naîb vazd ra yeno bazar. 
Cuha ra perseno: “Ti çendêk wazenî na sandiqa kihan 
rê?”. 

Cuha: “Newsey zerd danî, la ez hezar zerdan ra cêr 
nêdana. Ti wazenî zerreyê aye akîr û biewnî tira. Cuwa 
pey fikirîya.”

Naîb: “Ez gena” vano, hezar zerd humareno dano ci. 

Benate ra yew serr vêrena. Cuhayî pereyî werdibi qê-
dînabi, cinîyê xo huney şawitibi mehkema. Cinîke, senî 
ke dest pê gerreyê mêrdeye xo kerd, qadî eya şinasnabi: 

“To o kayê xo par kay kerdibi û ez vistibîya dame. No-
betê mi vîyert. Şima nika o qumar yewnayî de kay bi-
kerîn.”vano û ayê mehkema ra fetilneno.



Mewlana Ra 
Hîkayeyî


