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KOYO BERZ

Sera 1951 di, dewa Sêwregi mextele di ameyo dinya. 
Wenden a xwi ya destpeykerdeni heta sinifa çiharî dewda 
Anazoy di wendo. Sinifa pancî jî Sêwreg di, wendexaneyê 
Şaîr Îbrahîm Rafetî di temam kerdo.(1964)

Wenden a xwi ya wertî û seretayî(lîse) jî, Sêwregi di 
temam keno( 1969-70).

Eynî ser di Zongûldak di dest bi kardê formeney keno. 
Qandê tay sebeban ê karî ra fek viradano, şino Adina di 
kewno Dewlet Sû Îşlerî. Hendê nêm serî girweyêno, bahdo 
şino eskerey.

Sera 1973 di eskereya xwi qedêneno û fina karê xwi yê 
Dewlet Sû îşlerî domneno.

Sera 1974 di ê karî di beno şef teknîsîyen. Sera 1977 di 
tay enbazandê xwi yê kariya sendîqa Yenî Bes Îşî 
virazenê. U no sekreterey a sendîqa keno. Heta Cûnta da 
1980 ay nê karê sekreterey domneno.

Sera 1977 an di, di finî 1978 an di dî finî, 1979 an di finê 
û 1980 di jî finê yeno tepiştenî û hergî finê hendê mengê 
çiman bin di maneno û îşkence vîneno. Di mengî verê 
cûntay ney sirgûnê Yozgatî kenê. Labrê no rapor gêno û 
nêşino Yozgat. O sire di cûnta bena û no peyser agayreno 
kardê xwi ser.

Sera 1981 an ê menga Adarî di dahwa DDKD ra yeno 
tepiştenî û 34 rojî polîs Qolejî dê Adina di, çiman bin di û 
îşkence di maneno.

Viradeyêno, sera 1982 di fina yeno tepişteni û 65 rojî 
siki yunetîm di maneno. Sera 1983 di fina yeno tepiştenî û 
hewt mengî hepisdê Qarataşî di maneno.

Nê sebeban ra kardê xo ra yeno eşteni. Amandê polîsan 
ver, mecbûr beno bar keno key xwî beno Sêwregî.

Polîsî wija di jî ci rehat nêverdanê. Sera 1986 dî remeno 
şino Swêd(Isveç)

Nûştox jewjinaye û panc qeçê cî estê.
Kitaba nûştoxî ya sifteyênî Na Xumxum a, sera 1988 dî 
kişta weşanxanedê Jina Nû ya çap biya.
Xeylê rojnameyan dê Kurdî di nûştê Nûştoxî amayê 
çapkerdenî.
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VERVATENI

Wendewanê hêcay!
Şima heme rind zanê, heta ewro folklorê ma, mese- 

lokê ma, edet û kulturê nîyameyê nûşnayeni. (Ê kl ameyê 
nûşnayeni jî mileta ma mîyan ra zaf vila nêbîyê) Fek ra 
fek, mêrdim ra mêrdim, Dêrwanî ra dêrwan, Dewi ra 
dewl, Sûkl ra sûki, Cemeat ra cemeat, wede ra wede 
doşbîyê û ameyê resayê ewro.

Nînan rajû jî estanika Sîyamed û Xec a. Him bi vaten- 
da estanik da xo ya û him jî bi dêrda xo ya. doşbîya, 
doşbîya ameya resaya no roj.

Ez dewl dl gird bîya. Wexto kl meymanî ameyê yan jî 
dewijî bi xo arêblyayê pê ser, pê rê estanikî, fiqrey û me- 
selokî vatê û zaf qeybet kerdê. O war di dewa ma zaf 
meşûrl bî û zaf vernî kewti bî. Vernîya ê dewandê 
çorşmnnnî antê. Ewro jî hewna wlnî yo.

Dewa ma sînorê Sêwregi (Riha), Çermûgi (Diyarbekir) 
û ê Aldûşî (Semsûr) pê ra abimayê.

Namê dewda ma MEXTELE yo, labrê Tirkan vimayo 
kerdo Börûmcek. Kes nêvano Börûmcek. Milleta Kurdan 
heme vana Mextele. Dewa ma girêdayê Sêwrega. Roja- 
kewten a ma di dewa Kafî esta. (A dewi jî girêdayê Çermûg 
a)

Dewda ma û kafî ver a ro (Firat) ravêreno.
Overdê roya (hemberê dewda ma) dewa Hilêmi esta. (A 

dewi jî girêdayê Aldûşî ya).
Ma nê dewandê çorşmîya zey dewêyayê.
Ma keyney dayê pê û pê ra girotê.
Ma pê di kerwayîni kerda. Bîyê xal û êganî, kerwa û 

merdimê pê.
Sebebê bahskerdenda nê dewan noyo. Qandê ki ma 

bîyê dost, enbaz, kerwa û merdimê pê, qandê coy jî ma zaf 
pê ser di şîyê.

Şîyayeni û amyayena, pê heti ronlştena tim şorî fol- 
klorê ma vila bîyê. Nê çorşmeyra, heta wîlayetandê xo ra 
meselokî, fiqrey û estanlkî kom kerdê fêrê înan bîyê û 
ameyê pê rê vatê.

Heme ca ra meymanê kalik û pêrdê mi ameyê Kalikê 
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ml pîlê dewi, veramyayeyê dewl ameyê hesibnayeni. 
Qandê coy bolkî keydê ma dl kom bîyê.

Ez çiçî misaya se, qeçkînda xo di nê meymanan ra û 
dewijan û merdimandê xo ra misaya.

Qeçkînl dl fêrê nê estanik, fiqre, mesele û folklordê xo 
bîya. Hergi şewi pîrika mi qalê tarixdê ma kerdê û ma rê 
folklorê ma vatê.

Çîyo ki Kitab a mina Na Xumxum a di ameyo 
nûşnayeni ez şena vaja se ra seştîyê ci (%60) mi pîrikda 
xo ra o bîn jî meymanan û çorşmî ra glroto. Ê kl kidabda 
mi di nûşneyayê bê înan nezdî se hebî estanik, fiqrey û 
meseley zana.

înan ra jû jî estanika Sîyamed û Xeca.
(Eger Ella quwet bido mi ez bişa ez do înan jî komnê pê 

ser kera û bida çapkerdeni).
Na estanik a Sîyamed û Xeca ki mi nûşnaya, pê ro yê ci 

ne heme ê zanayey da min a qeçkîna.
Mi na estaniki, bêzaneyeyda xo, jew bî zaf cayan û 

merdiman ra bi perskerdeni û goştarey kerdena girota 
(komkerda).

Zaf tay çîyê ci jî mi kitabda H.Erdemî ya tirkî ra 
giroto.

Qandê estanikda Sîyamed û Xeca û komkerdeni da ci, 
kasetî mi dayê ardeni, goştarey a dêrda ci kerdo. Qandê 
coy welat ra mi rê nûştey ameyê (Tabîî bi Tirkî ameyê 
nûşnayeni).

Mi kam dîyo (o ki hebê estanik a ci zano) ci ra pers 
kerdo. Merdimê ki mi ci ra pers kerdo û dayo perskerdeni 
wazena înan ra çend namey bida. (Nê mlntîqa Sêwregi ra 
yê).

Dêrwan Seîd o Aşiq, dêrwan Sukri îzol.
Pîyê mi Ahmed ê Baboyan, lajê xaldê mi Cebelî, 

Karabûlbûl, Mextele ra Nûrîyê Elî dê Êmî. Ûsman 
Efendîyê temikan û çendna.

Bê mintîqada Sêwregi Mintîqa Dîyarbekiri, Riha 
(Urfa), Semsûr (Adiyaman) Meletîya, Mardîn û Adlna 
(Adana) ra jî pers kerdo. (Şima zanê mintîqa Adina di 
heme sûkandê Kurdistanî ra roniştwanî estê). Mintîqa 
Madenî ra jî mi kasetê vist xwi dest û goştareya ci kerdi.
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Mi kê ra pers kerd, kesî sere ra heta peynî zey pê nêva. 
Tay vanê lajê Mîrdê Şîqaqî yeno blrayanê Xeci kişeno û 
Xeci remneno beno. Tay jî vanê çarês dezayê Xeci yenê bi- 
rayanê Xeci kişenê û Xeci remnenê benê. Tay vanê lajê 
Mîrî zerîya xo fêno Xeci. tay vanê dezayêdê ci. Xeci 
nêwazena. Qandê coy Jî birayê Xeci Xeci gênê û şinê kodê 
Sîpanî ser o ca benê. Labrê zahfê ci vanê dezayê Xeci bi- 
rayanê Xeci kişenê û Xeci remnenê.

Qandê nê hesabî mi jî hebê kerd fantasî û wima ardî 
pê heti. (Qandê coy wendewanandê xo ra uzrê xo wazena).

Zeki nê wima xo jew kerê û hêriş bîyarê birayandê 
Xeci ser. Bahdê remnayenl, lajê Mîrdê Şîqaqî dezayandê 
Xeci rê bêbextey keno û înan erzeno hepis.

Zaf nûştey û çî est bî, resabî mi, labrê mi ê heme 
nênûşnay. Qandê ki zaf dergi nêbo û wendenl di wende- 
wanî êciz nêbê.

Ma heti, mintîqa (taxê) ma di, (ma dimilîyan mîyan 
di) deylra Sîyamed û Xeca bi zeravdê Kurmancîya yena 
vateni, vajlyêna. Labrê mesela ci, estanik a ci bi zeravdê 
dimilîya yena vateni. Ma heti dêrwanî dêra ci bi kur- 
mancî vanê û bi dimilî jî îzah kenê. (Ma vajê panc 
deqîqey dêri kenê, panc deqîqey jî mesela ci vanê). Qandê 
ki zahfê ci kurmancî nêzanê.

Mi bi xwijî Kurmancîda ci ra çîyê fahm nêkerdê.
(Kurmancî Awrûpa di misaya) Ez werdêkey ra 

dimilîya ci misaya û qandê coy jî mi dlmilîya ci nûşti.
Tay cayan di, tay merdimî Qeda û Belay rê vanê 

Qedagêtran. (Ez bi xwi nêzana kamcîn raşto).
Welati di mi Qedagêtran nîyaşnawit bî. O name jî mi 

Awrûpadi enbazan ra aşnawit.
Folklorê ma Kurdan zaf dewlemendo. Labrê çi heyf 

heta nê serandê bahdoyênan nîyameyo nûşnayeni.
Wexto ki mintîqa ra mintîqa, fek ra fek doşbîyo, 

biwazo nêwazo ameyo vimayeni. Tay cayan di, tay çîyê 
ci vêşî, tay çîyê ci kemî bîyo.

Labrê fina jî şeklê xwi nêvimayo. Estanik a Sîyamedî 
jî winî bîya.

Tay enbazan va estanik a Sîyamed û Xeca, kişt a Kur- 
dandê Ûrisî (Sowyetî) ya çend finî ameya n»şnayeni û
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çapbîya. Labrê înan ra jû jî mi dest nêkewti ki ez bewnîya 
ci ra înan senî nûşta.

Folklordê ma di zaf çîyê muhîmî estê. Wexto ki kes 
çîyê nûşneno, kes bişo bi perskerdeni û kendena înan 
raşt bikero û raşteya ci binûşno zaf weş û dewlemend 
beno. Labrê no jî girêdayê şert û îmkanano. Wexto ki şertî 
ray nêdê û îmkanê kesî çinêbê. Kes senî bikero serû 
nêkero, rew rewî nêşeno raştê ci (orîjînalê ci) bîyaro pê 
ser. Bes bi nûşnayeni û vila kerdena no çî raşt beno û 
yeno pê ser. Ez ewro no babeta nûşnena, meşti jewna 
(jûna) werzeno babetna nûşneno. Bîro jewna werzeno 
raştê ci nûşneno. Kes do nêvajo ez heme çî zana û ê mi 
raşt o. No çî winaya, perskerdena, mileti mîyan ra beno 
raşt. Verî wendeni û nûşnayena ziwandê Kurdî zaf çlnê bî. 
(Bê çend nimûneyan) Qandê coy jî vemi nêşî bî, vila 
nêbîbî, nîyamebî nûşteni û wendeni. (Hele bi zeravdê 
dimilîya)

Ewro tay bo jî, kemî bo jî, jew jew çîyo yeno nûşnayeni 
û çap beno. Ewro kemî, vêşî yan jî şaş bîro nûşnayeni, 
meşti do raşt bo. Hetan kl folklor nîro nûşnayeni, mileti 
mîyan ra vila nêbo, mileti nêwano, nêvîno, fikrê xo ser o 
nêvajo, o çî rew rewî raya xo nêvîneno û raşt nêbeno. 
Nûşnayeni û wendena ray abiyênê. Tayna werzenê ê 
rayan vlrazenê û raşt kenê. No heqîqetêno.
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SIYAMEDÛXECA p f)

Dinya, dinya.
Gul û gulîstan dinya.
Wext beno tarî, wext beno roşnayî, wext beno 

wişk, wext beno hî, wext beno kiho, wext beno bi 
derdana, wext beno bi kulana, wext beno şîrin, 
wext beno kêfin, wext beno bermiyên, wext beno 
bi axî û ofîya, wext beno bi bermî û qîjînîya.

Dinya, dinya.
Tewrdê koyandê ciya. rezandê ciya, kerandê 

ciya, mêşandê ciya, mergandê ciya, zozanandê 
ciya, dar û berdê ciya, berda ciya, awda ciya 
yaxerdê (varandê) ciya, vewr da ciya, vadê ciya, ta- 
lazok da ciya, torg da ciya, serd û germdê ciya, 
virûsikandê (virsikandê) ciya, teyr û tûrdê ciya, 
wext beno, beno şew, wext beno, beno roj û heyatê 
(jîyana) xo domneno (rameno).

Dinya, dinya.
Weş dinya, heme çî ra pir dinya.
Wext beno layandê xo ya, wext beno hewrandê 

xo ya gureno.
Wext beno tîjîda xoya veşeno.
Mîyan di koy estê, kerey estê.
Ne vemî û ne jî peynîya ci asena.
Ne bi şîyayena û ne jî bi emirîya bahrê ci 

qedênê.
Wext beno kes wineno ci ra, ciya kêfweş beno, 

sero kay keno û hûweno.
Wext beno kesî keno derdin û dano bermîro.
Wext beno gureno, wext beno bê veng maneno.
Wext beno kesî tersaneno, wext beno cesaret 

(bêtersey) dano kesî.
Heme çî rê virara xo akeno û gêno.
Heta ewro (nika) ne cin û cinawir, ne teyr û tûr, 

ne dar û ber û ne jî însanî bîyê (heqîqî) raşt vêrê 
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d.
Tim û tim sero, biquwetî zor dayo bêquwetî.
Dara girdi dara werdî sersîda xo di vinî kerda û 

nêverdaya, rîçe bido û girdi bo.
Cinawirê biquwetî, cinawiro bêquwet, însanê 

bêquwet û bêçarey kiştê, talan kerdê û wertera he- 
wadayê.

Dinya dinya.
Tay sero pîze mird û bi kêfa geyrenê.
Tay jî sero veyşan, teyşan û viran manenê.
Taydê ci herîran ra, îpekanra, çina danê xo ra, 

taydê ci jî nêşenê cayê xo yê namahremî bigîrê û 
viran manenê.

Taydê ci qonaxan di, koşkan di roşenê û heyatê 
(jîyana) xo domnenê.

Taydê ci jî tebera vewr û varanî bin di serdan ra 
qeflênê û mirenê.

Cayêdê ci çinîya tey jîyana xo bidomnê.
Ê taynan heme şamîyê ci bi goşta virazênê.
Taydê ci jî sera diwês mengan nêşenê goşt 

tamkerê.
Noyo dinya, taynan rê zalimo, taynan rê kînino û 

taynan rê jî lanetino.
Taynan rê bol weşo û şîrino, taynan rê jî talo.
Taynanê ci çihar lingan ser denişneno.
Taynandê ci zî serî ser viradano erd ro û pêrîşan 

keno.
Ê taynan may û pîyê ci kişeno û înan sêkur ver- 

dano.
Ê taynan zî nengûyê ci gûnîya nêkeno.
“Edaletê ci edaletê do raşt nîyo.”
Hûweno rîdê taynan, ê taynan zî pî keno ci rî.
Tay sero tim hûwenê, taydê ci jî tim bermenê.
Tay kêf kenê, tay jî qahrîyênê û bêkêf Jîyana xo 

domnenê.
Heta nika kesî ci ra cîyê fahm nêkerd, no senî û 
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çitil dinya yo?
Senî beno wa winî bo. bi kêf a bo Jî, bi qahr a bo 

jî, bi bermî ya bo Jî, hûwate ya bo jî flna jî weş o û 
şîrin o.

Dinya dinya ser o geyrayena ci û Jîyana xo dom- 
nayeni, ser o ronişteni û werişteni bol weş o.

Ser û merg nêbo, qahr nêbo, veyşaney û 
teyşaney nêbo, viraney nêbo, edaletê ci hemini rê 
jew bo do diha zî weş bo.

Dinya dinya kiştêna bêbext dinya, xayin dinya.
Taynan bêwext kişeno û warê ci wîran keno.
Taynan bêwihêr verdano û zalimeya xo ser o 

kemî nêkeno.
Taynan rê zî xirabey dişmiş nêbeno.
Wext beno kesî cemidineno, wext beno german 

ra veşneno.
Wext beno erzeno talazik da xo ver û erd ra 

kaşkeno beno koyan ser a, keran mîyan ra teqley 
keno.

Wext beno ne dûz vano, ne la vano, ne deşt 
vano, ne ko vano, ne ray vano şaneno tê mîyan û 
xirabe, wîran keno.

Wext beno felekanê xo, ezraîlanê xo rişeno, 
xeyman û banan însanan ser o xilneno û ano war.

Kêberanê ci gêno, keyê ci û pergela ci keno 
vila.

îşte no yo dinya.
Nê dinyay ser o leteyêdê ma, parçeyêdê ma zî 

esto.
Gul û Gulîstano û nameyê ci jî KURDISTAN’O.
Bi layandê ci ya, bi koyandê ci ya, bi dar û berdê 

ci ya, teyr û tûrdê ci ya, bi deşt û zozanandê ci ya, 
bi baxçe û bostanandê ci ya, bi war û herda ci ya 
zey cenetî ya yo.

Tlm Gul û Gulîstan o.
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Bereketê ci û petroldê ci ya dinya warî beno.
Mergê ci tim kihoy, awê ci tim honik û bolî yê, 
Biherda sîya û sûr a êrdê ci, mêşeyê ci, mergê 

ci, deştê ci û zozanê ci xembilyênê.
Vilikandê ci ra boya cenetî yena.
Boya misk û emberî kewna ser.
Bi salandê xo yê pahnana û sîyanndê xo yê mer- 

merinan a dewanê xo xembilneno.
Bi zîyaretandê xo ya, sîyandê xo yê şîfayinan a 

derdan rê derman vîneno û kulan keno weşî.
Çi rê qandê çiçî no dinya hendayê weş o û zalim 

o.
Newe bi weşey û zalimey a, bi derd û kulan a ma 

do bîrê rayerî ser.
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I

Rojan ra jû rojê, roja xeyr û bereketî.
Şewan ra jû şewi, şewq dabî şewqê aşmî.
Heme ca kerd bî roşnayî û zey nûrî ya berqîyayê.
Kesî nêşayê cê ra abimo, şewa yan zî roj o.
Va yo kur ameyê sêneyê kesî honik û tenik 

kerdê cemidinayê.
Perê dar û berî vay ra lerzayê û şeqînî kewti bî a 

ci û jew jew kewtê, to vatê qey mirîçikê hewa ra 
perenê.

Erdê sûrî kariyayê, xeleyê ci hendê mûndîyê 
berz bîyê.

Salanê pahnan serê înîyandê dewan xembilnayê.

Xortan ser o dame, kaya newsîyan û hîrêsîyan 
viraştê û ser o kay kerdê.

Sîya henûciki eştî bî, werteyê na sîyeri qulibî, 
wexto ki qeçekî nêweş kewtê û kixayê, berdê hîrê 
finî quli da na sîyeri mîyan ra berdê û ardê.

Sîyanê mermerênan çengeyê banan xembil- 
nayê.

Kiştê ra qahrê dinyay û kiştê ra kêfê dinyay 
kewtê tê mîyan.

Çi rê no dinya hendayê weş o, gorê na weşeyda 
xo jî wext beno bêkêfo û bol zalim o.

Nika ma do zalimeya ci û weşeya ci bivînê û 
miyan di heyata (jîyana) xo bidomnê , goreyê zorî 
zordestey û zalimey jî do ma rê bol weş bîro û ma 
do nêwazê bimirê, yan jî mîyan di vinî bê.

Rojan ra jû rojê, roja zahf xeyrî û bereketî beno.
Roj qedêno şino awa, bena şewi, ema şewan ra 

şewi ferq keno.
Na şewi tarî nêbî, zey rojî ya şewqini bî, şewq 

kewt bî a ci ser, no şewq, şewqê aşmî bî, aşmî ya 
pancêsî berqayê.
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Koyê ver o dewê est bî, dewê da zahf weşi û 
şîrini.

Wexto ki tîjî kewtê a ci, şewqdê tîjî ra berqayê û 
bixê do germ kewtê a ser.

Darê ki çorşmedê dewi di rê, ê daran ser o bîyê 
wîçwîçîya mirîçikan.

Gem da ci di jî mêşan mîyan di sîyan ser o bîyê 
qequbo qequboyê (ququba) zerecan.

Zerecan wendê û pêrê qequbo kerdê.
Dolandê ci di vengê qirêncilan ameyê.
Dolan bin di masan rê vinderdiş çinê bî.
Heme cadê ci ra boya mişk û ênberîya ameyê.
Boya weşi kewti bî ci ser.
Wexto ki va ameyê, bîyê şepînîya perandê daran, 

perî şîyê û ameyê, qandê ki gildê xo ra nêkewê xo 
pa zeliqnayê.

Çorşmeyê dewi dar û berî xembilnabî, boya vili- 
kan û ê dar û berî kewti bî tê mîyan.

Na dewa weşî û şîrini Silîf (Silîva) bî.
Silîf dewê da bol gird a zahf weş a û şîrin a.
Rojan ra jû roji zeredê jew banî di çila îdarê 

veşayê, dûnê ci zey resenîya xo resna bî maxandê 
banî.

Wexto ki kes winyayê şop da ê dûnî ra, to vatê 
qey resen o, yan jî şopa virûsik a a ya yena war.

Wexto ki dûnî xo resnayê maxan ey a tepey a 
bîyê vila, nîmeyê ci diskiyayê maxan a û maxî 
kerdê zey qatranî ya sîya û nîmeyê cîyo bîn Jî 
geyrayê wertedê wedî ya, taydê ci jî ameyê kewtê 
gulîlik da çiman û çimî zey îsotî ya veşnayê.

Boya qazaxî kewtl bî banî ser.
Kiştê ra boya qazaxî û dûnî, kiştê ra jî derd û 

kulî.
Jû veyvî koşedê wededê banî di ronişti bî, dolab 

riştê û xo fek di mixmlxi kerdê û dêrî vatê.
Goreyê nê derd û kulî, na boy da qazaxî, kêfê ci 
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zahf weş bî.
Bi kêfweşeya dolabê xo tadayê û rêsê xo riştê.
Vernîya ci zimistan bî, hadreye ya zimistanî 

kerdê.
Xo rê jî mêrdedê xo rê pûçikî, lepikî viraştê, 

qazaxî, kilawî viraştê.
Zimistanî nê xo ra dayê, pa serdî ver o, varanî 

(yaxerî) ver o, vewrî ver o xo pawitê, qandê ki 
serd nêgîrê û nêweş nêkewê.

Mêrdeyê ci jî di balişnay naybî pê ser û destê xo 
nabî xo serî ver a o xo aziknabî balişnan.

Bêveng û bêhes dişmişî bîyê û goştareya keba- 
niyer da xo kerdê.

Ay jî hêdî hêdî xo fek di dêrê xo mixmixnayê û 
vatê.

Kêfa ci weşbî, na rezîley mîyan di, na boy û bexi 
mîyan di.

Qandê çiçî, qandê çiçî ?
Qandê ney, qandê ki cinêki hal bî, ci pîze di 

qeçek estbî, bi hal bî, digan bî, jew ganê ay û jew jî 
qeçek pîze di luwayê û kay kerdê.

Qandê coy çilaya ci veşayê, kêfê ci weşbî, 
cinêkeri kêfan ver xo fek di dêrî mixmixnayê.

Qandê coy bi kêf a dolabê xo riştê, çîyê xo 
viraştê û hadreye ya zimistanî dîyê (kerdê).

Do qeçek bîyardê, hele no qeçek lajek bîyayê, 
way kêfdê înan rê.

Adirê locinda înan do a ci kewtê, şewqê ci do 
zahf bîyayê.

Adirê înan do biveşayê, çila înan do a ci kewtê û 
paştîya înan do metîni (qayimi) bîyayê.

Ocaxê înan do lajekî ya şên bîyayê, e ya bidom- 
nayê.

Inan do kêfê xo kêfkerdê, rîyê înan do şên 
bîyayê û blhûwayê.

Ema çimê felekî korî bê, zey belûwana bivijîyê, 
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ma verdano merdimo feqîr kêf bikero û bihûwo ?
Ma verdano merdlmo feqîr jî însanan mîyan 

kewo ?
Nê... nê... nêverdano, feqîrî nîmedê ray di 

tepşeno, vernî ci ra gêno, perzananê ci şikneno, 
bê taqet fîneno.

Ax felek ax !
Felekê xayinî fina xo resna feqîran, fina xo resna 

bêpaştîyan, fina xo resna bêçareyan.
Felekî fina jew tepişt, fina vemî ci ra giroti.
Dewda Silîfî di xo resnan taynan, vernî înan ra 

giroti çila înan peyşnê.
Çilaya ci veşayê, dûnê çila da ci zeredê banî ra 

vila bîyê, cinêk dolab riştê, xo fek di dêrî mixmix- 
nayê.

Mêrdeyê ci jî xo derg kerd bî û goştareya ciniy- 
erda xo kerdê.

Cinêki digan bî, diganî çarnayê, qandê gandê 
werdî, qandê gandê pîzî hadreyeya ci û ê zimis- 
tandê ci kerdê.

Felekî xo resna nînan, felekî çilaya nînan kerdî 
hewna (peyşnê), kêfê nînan qirandê nînan di 
verda.

Ax, ax bêbextê felekî, zalimê felekî, ax, ax !
Hewna lajek nîyamebî dinya, hewna çilaya lacekî 

nîyakewtibî a ci, felekî xo resna pêrdê ci vernî 
pêrdê ci ra giroti.

Felekî pîyê lacekî Ahmed zey pê kerd, dinyayê 
ci kerd tarî.

Felekî tay riştî pêrdê lacekî vernî û înan Ahmed 
kişt, zey pê kerd.

Gangêrî dewda Silîfî di xo resna Ahmedê feqîrî 
û ganê ci girot.

Felekî talazika girani qilaynê, toz û dûman êrd 
ra werzana û adir vist taynan pîze.

Qîjînî û qîrînî kewti dewda Silîfî ser.
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Bi qîjînî, axî, ofî û bermîyê cinîyan.
Hewrê sîyay serê dewda Silîfî girot û tarî kerd.
Qeyama girani qilaynê dewda Silîfî ser.
O kêfê ê keyî nêmend, herûnda kêfî di adir 

kewt ê keyî, o keye cê ra cor veşa.
O keye di jew do vêşî bîyayê , hewna di mengê 

(aşmîyê) ci mendî bî, felekî girdê keyî, tîra keyî, 
estûna keyî visti û şikiti, kuta banî, banî bin ra 
antî, ban xilna, war kerd pêser.

Ganê estûnda keyî girot.
Hewna di mengê lajekî mendî bî bîro dinya, 

gangêrî xo resna pêrdê ci, ganê Ahmoy girot.
Qandê coy qîjînî û qîrînî ya bermî kewtî bî dewi 

ser.
Qandê coy hewranê sîyayan serê dewl girot bî.
Qandê coy toz û dûman gangêrî vist bî dewi ser. 

Bîbî qîjînî, qîjînîyêda barî. Vengê jû cinêkî ameyê. 
Bi qîrînî û qîjînî ya dayê xo ro, porê xo rûçiknayê, 
aho kerdê û axî antê.

Na ciniya Ahmedî bî, ci pîze di toximê Ahmedî 
est bî, toximê Ahmedî lûwayê.

Lûwayê mengan (aşman) ser o bî bîro dinya, ema 
xebera ci çîyê ra çinêbî.

Nêzanayê dinya yo senî beno û maya cî ya qandê 
kê kena qîjî û qîrînî.

Nêzanayê gangêrî xo resna yo pêrdê ci û pîzedê 
marî di sêkur verdayo.

Nêzanayê felekî dinyayê ci tarî kerdo û rayê ci 
bimayê.

Ax, ax felek ax, ax zalim felek ax !
To çi rê wina kerd, to çi rê lacek pîzedê mari di 

sêkur verda, to çi rê werdêkey di dinyayê ci tarî 
kerd û raya ci bimê ?

Roj ame, wext û seati bî temam, deqîqan xo 
resna pê.

Sancî werişt, adir kewt cinêker pîze, qîrînî û 
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qîjînîya ci erd û azmînî aşnawiti.
Cinîyê dewi pêro remay, ecele ya xo resna 

cinêkeri, cinêkeri ser o arêbîyay pê ser.

Qîjînîya ci nêbiryayê, sancî antê, sancîyê qeçekî.
Cinîyanê dewi bi êdetandê xo ya, bi êdetandê 

dewa, qolê xo wesamay û o ki zanayê ci rê kerdê. 
Taynan awi girênayê, taynan pîzeyê ci vilênayê.

Cinîyê zanayey ser o arêbîyay bî û bi êdetandê 
dewa û gorey zanayenda xo midaxelê ci kerdê.

No hesab a xeylê wext tepey a qeçek marda xo 
ra bî, veng kewt a qeçekî, vengo barî û teze.

Vext û deqîqeyê ci bî temamî, Ellay qeçek da.
Cinîyanê dewi qeçek hewa da xo destan ser, 

hewna gonî mîyan di bî, bermayê ema hewna çimê 
ci giroteybî, çimê xo nîyakerdî bî.

Hewna çimandê xo ya dinya nêdîbî senîn o, zey 
mîyandê pîzedê marda cî yo, yan jî ci rê xerîb o, 
nêzanayê.

Cinîyanê dewi mizgînîya ci veror dê marda ci û 
va “lajek o”.

Lajek Ellay dabî, bê pî. Pîyê ci çinêbî, sêkur 
amebî dinya.

Pîyê ci çinêbî ema apê (dedê) ci est bî, hal û 
vextê ci jî zahf weş bî.

Cinîyanê dewi pê pey ra va :
- Xebera ci ya xeyrî bidê dedê ci Mihoy û 

mizgînîya xo ey ra bigîrê.
Cinêkê xebera lajekî dê Miho axay û wina va :
- Miho axa, Miho axa çimê to roşnî bê, mizgînîya 

min bidi, êganêdê to yo zey nûrîya ame dinya.
- Ti vanê qey pîyê xo yo, Ahmed axa yo.
Miho axa dest eşt xo tûniki û vîst mecdîye xelata 

cinêkerî dê û wina va :
- Ella to ra razîbo, to xeberê da xeyrî mi rê ardi. 

Neya tepeya ocaxê ma do nê lajekî ya şên bo û e ya 
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biramo.
Cinêkeri mizgînîya xo giroti û da piro şî.
Herûnda ê mij û dûmanî di, ê hewrandê sîyayan 

di nûr akewtbî.
Nûr ame dewi ser, nûr ame keydê lacekî.
Nûr akewt bî, lajek amebî dinya û maya ci jî 

sancîyan ver reyêbî, resêbî mirazdê (miradê) xo.
Lajek ame dinya nûr akewt rîdê marda ci di, 

Ella boka emrê lajekî û ê marda ci derg kero û 
boka roja xirabi nêmisno nînan û nînan teng di 
nêverdo.

Cinîyanê dewi no hesab a ci rê dihay kerdî, lajek 
şit soli kerd, pişt û da virarda marda ci.

Maya ci lajek diskina xo ro, germê ci û bixê ci 
ant, lewê germî nay pa, kêfê ci newe ra bî weş.

Lajek diskina xo ro, axîyê û afîyê anti û wina va :
- Nika pîyê to do weşbîyayê û do ti bidîyayê, o do 

kêfan ra biperayê, dinya do ê ey bîyayê.
Ema çimê felekî kor bê, roşneyê çimandê ci 

birijyê, na gencey di gangêr rişt, ganê şêrdê mi 
girot û lajê mi, mi pîze di sêkur verda.

Fatîhey waneyay, dihay bî, nobeti (sire) ame 
namî, lajekî rê geyray name.
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II

Maya ci va:
- Nameyê pêrdê ci Ahmed bî, ey rojê xo roj 

nêkerd, wexto ki do rojê xo rojkerdê û do rîyê ci 
bihûwayê gangêrî ganê ci girot.

Wexto ki merd qederê lajdê mi sîya verda, lajê 
mi mi pîze di sêkur mend.

Qandê coy ez do nameyê pêrdê ci û 
qedersîyayena ey jewkera û nameyê ey pana.

Maya ci qedero sîya û namedê pêrdê cîya Jew 
kerdî û nameyê lajekî SÎYAMED na pa.

No hesab a nameyê lajekî hem pêrdê ci ra û 
hem jî qederdê ci ra girot û na pa.

Nameyê lajekî bî SIYAMED.
Qederê ci veror ra sîya nû siyabî.
Hewna nîyamebî dinya qederê ci belî bîbî.
Qandê coy lajek bê şans ame bî dinya.
Qandê coy SIYA + AHMED = SÎYAMED ronabî.
Sîyamed bî nameyê lajekî.
Goşandê lajekî di ezan wend û nameyê ci na pa 

û veynda.
Bahdê ezanî hîrê finî pê ser o goşandê lajekî 

mîyan di melayê dewi nameyê ci va.
No hesaba Sîyamed neya pa.
Boka lajek bi namedê xo ya girdbo û namedê xo 

ya êmir bikero, namedê xo ya bîro sinasnayenî û 
namedê xo ya kokê xo bidomno.

Ella êmrêdo derg bido ci û ci teng di nêverdo û 
roja xirabi ci nêmisno.

Eme felek nêverdano rihat bikerê û bihûwê.
Verdano, ma felek verdano ?
Mîyabeyn ra rojî mengî (aşmî) û serî ravêrdî, 

serê Sîyamedî newe kewtibî hîrê, no fin jî felekî 
gangêrî xo resna marda ci û vemî marda ci ra 
giroti.

22

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



Hewna lajê xo mirdîya xo, xo virarî nêkerdibi û 
ci di weş weş qisey nêkerdibi, hewna boya şitî 
lajdê ci ra ameyê, felekî ganê marî girot.

Nêverda lajdê xo di kaykero û gem a lajdê xo ya 
biremo û xo hol kero.

Lajdê xo ya pîya şiro êrda mîyan û bîro.
Nêverda lajdê xo ya şiro bollda çarwan ver û 

êrdan awdo.
Felekî nêverda lajê ci şiro citi a jî nanê ci ci rê 

bero.
Nêyerda, felekî nêverda Sîyamed werdêkey di 

bihûwo, werdêkey di, tezeyey di hem kişta pêr ra 
hem Jî mari ra sêkur verda.

Hewna newe xo dîbî, newe kewtibi qisey, newe 
Jewjew çî marda xo ra perskerdê û waştê ki 
bimiso çicî yo çiçî nî yo.

Hewna newe çî yo xasek silasnayê, hewna newe 
tamê dinyay kewtbî ci fek.

Hewna newe dest pey kerdibî çîyo xasek, çinayo 
xasek marda xo ra waştê û qayilbi çîyo xasek xo ra 
do.

Hewna newe şamîya weşî, werdo weş marda xo 
ra waştê.

Ema felekî o jî ci rê bol dî, o Jî ci rê neverda.
Nêşa mirdîya xo vajo “dayê” û marda xo ra 

pêşîyo.
Felekî ci rê bol dî û ci ra girot.
Hem kişta marî ra, hem jî kişta pêrî ra rîyê ci 

nihûwa.
Ax felek ax ! Ti çi hendayê bêbext û zalimê ?
Qe gunayê to nê sêkurî nîyame, qe mûyê gandê 

to nêlûway, to no sêkur verda ?
To qe Jewna nêdî, to maya ci ci rê nêverdê?
Qenê to jew bigirotê, jû ci rê verdayê.
Ema to nêkerd, to zalimeya xo Sîyamedî ser o 

domnê.
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Sêkur werte di mend, dedê ci Mihoy girot xu 
heti û warî kerd.

Dedê (apê) ci Miho jî ocaxkor bî ci rê qeçî 
nêbîyê.

Qandê coy weş winîyayê ci û diskinabî xo gan ro, 
xo sêne ro.

Dedê ci Miho winî winyayê ci ra, winî winyayê ci 
ra, çîyêdê ci kemî nêkerdê û qeçandê şarî ra ca 
(pey) ra nêverdayê.

Çi fayde ki felekî nêverda, Sîyamed zey qeçandê 
şarî girdbo û zey qeçandê şarî bihûwo û kay kero.

Nêverdano, feleknêverdano, sêkur roj bivîno.
Bahdê serna fina xo resneno Sîyamedî û 

vernîyeri ci ra gêno.

24

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



III

No fln felek aht keno ki ganê ci bigîro.
Sîyamedî rê vano ez do to bikişa û nêweşîya tîfoy 

ci rê peyda keno (dano).
Sîyamed nêweş kewno û nêşeno ca ra bivijîyo.
Hendê des rojan cay mîyan di beno (maneno).
Nê des rojan mîyan di adirê kewno a gandê ci û 

zey adirî ya veşeno.
Des rojî bena qîjî û qîrînîya ci.
Kes nêşeno derdê ci rê çarebo û derman bivîno.
Des rojan mîyan di Sîyamed kopê estey maneno 

û pûrtîya pordê ci û ê gandê ci heme rijyêna.
Des rojan mîyan di zey qirşî ya maneno.
Porê seredê ci heme rijyêno û sereyê ci rût 

maneno. Bahdo jî kermey girêdano û beno keçel.
Bahdê des rojan tepey a hêdî hêdî yeno a xo û 

nêweşî hêdî hêdî ser a bena şeniki.
Nêweşî ra reyêno, ema por sereya nêmaneno û 

beno keçel.
Wexto ki weş yeno a xo û vijêno kuçe enbazandê 

xo mîyan, qeçkandê dewi mîyan, no fin qeçekî ci 
ra fek nêviradanê û ci rê “keçel” vanê.

- Eha keçel ame, aha keçel şî vanê û ci hûwenê.
O wext şermayêno û qeçkan mîyan nîno û dûrî 

di roşeno, no fîn qeçekî şinê û ci sî kenê û keçel, 
keçel vanê û fetilnenê.

Qeçekî nêverdanê Sîyamed bîro înan mîyan û 
înan di mirdî kay kero.

Qeçê dedê Sîyamedî çinêbî, qandê coy ey û 
cinîyerda cî ya Sîyamedî ra zahf hes kerdê.

înan wlna vatê:
- Ocaxê ma Sîyamed şênkero, dûnê locinda ma 

o do berz kero, nameyê eşîrda ma o do bidomno.
Sîyamed nêbo ocaxê ma do kor şiro û çilaya 

keydê ma do nêveşo û dûnê locinda ma do 
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nêvijîyo.
Sîyamedî jî înan ra zahf hes kerdê, dedê xo pî, 

nîyaza xo may zanayê, bê înan kesnadê ci çinêbî.
Werdêkey ra winî misabî û gird bîyê.
Nêzanayê may û pîyê ci sebîyê.
Pîyê xo qe nêdîbî, maya ci jî ci vîrî nîyameyê.
Dedê xo heti roj bi roj gird bî, roj bi roj ravêrd 

bi quwet û bi bêters.
Cesaretê ey ser a û quwetê ey ser a qeçekna 

çinêbî.
Qeçekê dewi ey ver o damiş nêbîyê û ey ra 

tersayê û ey ver remayê.
Ema ci rê eybê do gird peyda bîbî. Ellay eybê 

dabî, bahdê nêweşîda cl porê ci pêro rijyabî û 
keçel bîbî.

Na keçeleya ci jî qeçkan fek di bîbî qanik û 
qeçkan cawitê û roj bi roj no hêrs kerdê û qahran 
ra teqnayê.

îşte sebebê xinc (kîn) û nefretê Sîyamedî, 
qeçkan ra, însanan ra remayişê ci û zey kovîyana 
dûrî kewtena ci no bî.

Qandê coy qeçkan û însanan ra remayê, qandê 
coy hes nêkerdê û roj bîyê dişmenê ci.

Qeçkan jî şefaq ra heta şan ci rê "Keçel" vatê û 
fetilnayê û sî kerdê.

Kesî ci rê Sîyamed nêvatê, nameyê ci "Keçel" 
bîtn.

Ey Jî wexto ki qeçekê tepiştê, yan jî kewtê ci 
deşt eştê xo bin, xo bin di heniknayê û dayê piro.

No hesab a Siyamedî jî nameyê xo, xo vîr a kerdl 
bî û roj bi roj bi xinca gird bîyê.

Roj bi roj gefî werdê qeçkan û vatê:
-Qay rojê ci do bîro, şima do Jew bi jew mi dest 

kewê, ez do nêhesabî şima hemini ra pers kera.
Roj ame, "Keçel" vatenî jî diha zordê ney nêşî û 

no jî misa nê namî.
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Winya qahr a peynîya ci ya nîna û qahr a o yo 
nêşeno ser kewo û tim şino tenîya maneno û 

kes o ci di kaynêkeno.
Aqilê Sîyamendî Jî zey quwetê cî ya zahf bî, zahf 

û zahf biaqil.
Çiçi vajê destê ci ra ameyê.
Bêters bî, tersê Ellay ci pîze di çinêbî.
Şew û roj gemda Ellay a bimendê xemê ci nêbî 

û çîyê ra nêtersayê.
Winî bî, winî bî, na bêterseya ney û camêrdeya 

ney ra qeçkanê dewi ney ra hes kerd.
Qeçkanê dewi dest peykerd hergi roj hetan şan 

ney dim a şî çarwe û dewardê xo ver.
Hetan şan ney dim a remayê û ney dim a 

geyrayê.
Wext bî qayil nêbîyê jew deqiqe Sîyamedî ra 

abiryê.
Ey jî dest kerdibî, ray nayê qeçkan ver û raya ki 

waştê qeçekî ci ra berdê.
Emeleya qeçkan ey rê ameyê (estibî) û ci ra bol 

Jî tersayê.
Bê ey qeçkan nêwetardê dewarê xo, yan jî 

çarwanê xo berê gemi û biçiraynê.
Bê ey dewarê xo, çarweyê xo hetna ya nêberdê.
No şîyê kotî, vijyayê kamcî kerî ser, koy ser ê jî 

ey dim a sîyê. Bîbî zey sersîda ey.
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IV

Rojê dedê (Apê) ney şino êrdanê xo biramo (citi 
bikero) cinîya ney ci rê şamî hadre kena û veyn 
dana Sîyamedî, vana:

-Lajê mi bêrî na şamî dedê xo rê beri gemi, nika 
dedê to bîyo veyşan û teyşan.

O wext Sîyamed şeş hewt sere bî û nînan jî fahm 
kerdibî ki Sîyamed bol biaqil o.

Şamîya ci jî mast û ribî ya benê.
Dewijî mastê xo êlban di amîn kenê û mast 

êlban di tepşeno, yanê beno mast.
Wexto ki êlbi di beno mast, qaymaxê ci jî ser o 

beno.
Cinîya dedê Sîyamedî vana:
-Bewnî.ti destê xo şamîya nênê, qarmişê şamî 

nêbê û nêwerê, ti mastî bûrê, qaymaxê ci do 
bişikyo û belî bo.

Wexto dedê to veyşan bimano, do to bikişo.
Wexto ki Sîyamed şamî beno, nêwetano mastî 

bûro, zano ki do qaymaxê mastî bişikyo û do belî 
bo.

No şeytaneyê fikiryêno û dişmişî beno.
Binê êlbida mastî kardi ya gul keno û mastî êlbi 

bin ra weno
Wexto kl mastî êlbi bin ra weno, her ke şino 

mast beno tay û şino war, ema qaymaxê ci 
nêşikyêno. No nîmeyê mastt weno tepey a, çapûtê 
keno qulda êlbi, qula êlbi gêno û dedê xo rê beno. 
Şami dano dedê xo, dedê ci jî bol veyşan beno, 
hima kewno a şamî ser û Sîyamedî rê jî wina vano:

-Lajê mi, heta ez şamîya xo wena, ti jî şorî, nîrî 
ra û haletî ra gayan a ki û beri awi ser o aw di û 
bîya, wa gay jî hebê awi bişimê û cifê (boya) xo 
bigîrê.

Sîyamed jî şino gayan akeno û beno awi ser o 
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aw dano û keno bîyaro. Gayo jew şino mergida vaşî 
mîyan ki biçero, Sîyamed senî keno, senî nêkeno, 
ga nîyageyreno.

Sî erzeno gay, gay çiwe keno senî keno, nêbeno.
Ga jî bol veyşan beno û qay fahm keno ki no 

qeçek o û ci ra nêterseno.
Sîyamed kardîya xo anceno û hêrişê serdê gay 

keno û vano:
-Wexto ki dedê mi bûreno to ser, ti hima tersan 

ra ageyrenê û yenê ray ser, çi rê ezo bûrena, to 
çiwe kena, sî kena tî yê nêageyrenê û nînê, ez to 
pey di bera haletî heti?

Gêno di kardî peynî ra dano (erzeno) kulemek- 
da gay ro û gay keno dirbetin.

Gayan şaneno xo ver û gêno beno.
Dedê ci wexto ki nanê xo weno, Mastê xo 

qedîneno binê êlbi vijyêno, winêno ki êlbi bin ra 
qul a û qul a ci çapûta ameya giroteni.

Sîyamedî ra pers keno vano:
-Lajê mi, no binê na êlbi çî rê qul o ?
To kerd quli û mast cl ra werd ?
Sîyamed vano:
Apo wili ez nêzana qay verî ra qul o, nîyazî jî 

çapût a qula ci girota.
Ded çî yê nêvano, şino ki gayanê xo girê do û 

cita xo bidomno.
Şino ki çi şiro ! Winêno ki kulemeki da gay ra 

gûnîya yena, Şino winyêno ci ra ki kardî bîyo, 
kardan a dirbetin bîyo.

Qîjeno Sîyamedî ser û vano:
-Welzinyayo xulî welzinya, to no ga kardî kerd û 

no heywan kerd dirbetin ?
Binê êlbi Jî to quli kerdibi û mast werdi bi.
Di sîley dano Sîyamedî ro.Bahdo zerîya ci 

Sîyamedî rê û sêkureyda ci rê veşena, Sîyamedî 
gêno xo heti, dano ronişteni û ci rê wina vano û 
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nesîhetî keno:
-Lajê mi, bewnî, no çîyo ki tî yê kenê, xînt jî ney 

nêkeno, ti xînt-mînt jî nîyê, hebê aqilbi aqilê xo 
arê ki xo sere, girweyo pîs meki. Goştareya gir- 
dandê xo biki, aqil bi wa hemekes to ra hesbikero.

No hesab a şiro, herkes do to ra nefret bikero, 
to ra serd bo û pî bikero to rî.

Nê qisan ser a Sîyamed dano piro û yeno keye. 
Nê qisandê dedî ser a Sîyamed tim şorî wehzê 
(rewşê) xo fêno haldê xirabî û roj bi roj dest bi 
welzinyayey (nerihatey) keno.

Qeçê dewi, yanê lajekî şeş-hewt seran tepey a 
dest pey kenê ki kişta (alîkarîya, destdergeya) 
pîyandê xo rê bikerê.

Yanê înan rê karo ki şenê bikerê.
Şeş seran tepey a barê çarwan û dewarî kewno 

qeçkan milî ser, no dewar û çarwan şîyayena 
nînan, hetan ki serê nînan benê pancês domneno.

Kurdî pancês seran tepey a qeçkanê xo, lace- 
kanê xo zewzinenê û keynekanê xo veyvî kenê.

Kurdan mîyan di no êdetên o û hewna jî ca, ca, 
taynan mîyan di dom keno.

Mixtarê dewda Silîfî dedê Sîyamedî Miho Axa 
beno.

Miho Axa merdimêdo zahf bêveng, bêhes û bol 
durust (wêrê emelî) beno.

Raşteyda ci ser a merdlmna a dewi di çinêbeno.
Qandê coy dewljî ey ra bol heskenê, bol qîmet 

danê ey û ey hesibnenê.
Bol bêveng û binamûs beno, tahda ci kesî rê 

nêbena, Çimê ci ne maldê kesî di û ne jî namûs dê 
kesî di beno.

Hendik destê ci ra (destbereya ci) bîro rindey 
keno û xirabey ra tim remeno (dûrî kewno).

Ci tûniki di qurişêdê ci jî bibo, dano dostê xo, 
enbazdê xo û merdimandê xo.
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Qandê coy tim û tim ney mixtarey rê weçînenê 
û kenê mlxtarê dewda xo.

Miho Axa tim şino qimet dano dewijandê xo û 
kar û barê înan ray o beno.

Remeno kardê herkesî û herkesî rê paştî 
vijyêno (alîkarey keno).

Qandê coy dewijî heme ey zanaye hesibnenê û 
qimetê ci kenê vêşî.

Merhametê do bol ci pîze di beno û xirabey 
nêzano çiçî ya û ci ra hesnêkeno.

Ey rojê qelbê kesî nêşikito û kes ci ra nêtewayo. 
Rojî yenê, rojan dim a, heftey yenê heftan dim a, 
mengî (aşmî) yenê mengan dim a, serî zey aw a 
ravêrenê.

Heftey rojan fetilnenê, mengî heftan, serî 
mengan fetilnenê.

Seri bena rind yena, seri bena xirab yena.
Seri bena qezencê dewijan weş yeno, seri bena 

xirab yeno, yan jî qe nîno.
Seri bena weş ravêrena, seri bena biafetan û 

rezîley a ravêrena.
Sera ki qezencê ci, zerzewatê ci weş yeno, a 

seri rîyê ci hûweno û kêfê ci jî beno weş.
Seri bena rîyê ci hûweno, seri bena pirûzê ci 

beno metreyê û ci di kêf-mêf sebir nêmaneno.
Sera ki rîyê ci nêhûweno û pîrûzin beno, a seri 

ti dest panê do biteqê.
Ema senî beno wa winî bo, rojda rindi di Jî, 

rojda xirabî di jî dewijê dewda silîfî pê tepşenê û 
paştîda pê ra şinê, pêrê wihêr vijyênê û paştî danê 
pê.

Rojanê xo yê xiraban û rindan pê ra bar a kenê.
No hesab a wext û serî zey aw a ravêreno.
O ki nan û sola ci no dinya dl qedêna, wext 

ûdeqîqeyê ci benê pirî (temamî) mireno.
Qeçekî ser bi ser benê girdî û ser bi ser awa ci 
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anvero şina û lema ci bena dergi.
No hesab a emrê Sîyamedî diwês ra vijyênê, 

kewnê hîrês.
Çendi ki Sîyamed beno gird, hendi jî beno wel- 

zinya (bêrihat) û şeytan.
Hendi beno gird hendî jî beno biqûwet.
Tîm şorî dest bi xirabey û welzinyayey keno.
Roj bi roj wehzê (rewşê) ci beno xlrab.
Kesî ci ra çîyê fahm nêkeno, qandê çiçî wlna 

beno. Kê nesîhetî bidayê ci, ray ci munayê o bîyê 
dişmenê ci û diha jî xirabey kerdê bol.

Zahf biquwet bî. Dewi di kes qedê ci nêbîyê û 
qeçekê ci ver o nêşayê dest bero xo.

No hesab a Sîyamedî qeçkan ser o zordestey û 
destdergey kerdê û qeçekî tersanayê.

Qeçekî bol tersanay bî.
Zimistanî vayê honikî dayê keçeldê ci ro, varan 

(yaxer) û vewr a varayê ser o, keçelê ci cemldîyayê.
Hêrsan ver, ey jî dayê qeçkan ro û înan rê tahda, 

zordestey û zilim kerdê.
Payizî yan jî amnanî keçelê ci tîjî ver a veşayê. 

No fin jî hêrsandê keçel veşayişî ver hêrs bîyê û 
hersê xo qeçkan ra girotê, dayê înan ro.

Qeçkan senî kerdê, senî nêkerdê, xo kamcî kişt 
a eştê (çekerdê) kamcî kişta nîyeştê, nêbîyê. Qeçê 
dewi heme xo dim a berdê gemi û ardê. Kaya ki 
nêzanayê, şeytaneya ki nêzanayê, nêkerdê, fenê ki 
nêzanayê û nêkerdê çinêbî.

Zey şeytanî ya bî û kilawa şeytanî çewt nayê 
şeytanî sere. To vatê qey ameyo dinya bîyo gird û 
fîna bîyo werdî.

Ko nêvatê, kere nêvatê, deştî nêvatê, mergî 
nêvatê, zozanî nêvatê, la nêvatê, kuçe nêvatê, deye 
nêvatê, çali nêvatê, kemer nêvatê, qeçekî ci ra 
çamayê.

Kotî di sîyêda berzi estibî, kotî di kemerêdo 
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berz estibî, kotî di darêda berzi estibî qeçekî vetê 
ser û ronayê. Wexto ki qeçkan zey ci nêkerdê, 
dayê înan ro û ê tehdît kerdê.

Wexto ki Sîyamed ameyê, to vatê qey gangêrê 
qeçkano yeno, to vatê qey şêr o yeno û kewno 
bolda çarwan mîyan.

Welatê nînan di kamcî kay estibî ey zanayê û ey 
ser a jewna çinêbî.

Bol jî remayê. Wexto ki remayê, qeçê dewi 
heme Jewbîyayê nêşayê ey resê û tepişê.

Wexto ki biri (çiri) kaykerdê ey heme veşnayê û 
biri kerdê.

Ti pist vajê, tûl vajê, birl (çiri) vajê, gule vajê, 
roverdlki vajê, hakçiki vajê, çimpistiki vajê, 
hîrêlingl vajê, çitme eşteni vajê, gogî vajê, lahtqozi 
vajê, dismali pê ver remnaylş vajê, dismali merdi- 
man pey di nimiteni vajê, dame vajê, ey ser a keş 
çinêbî û zey nê kayan a, seyan a kay kerdê.

Heme kayan di Jî serkewtê û vemî antê.
Labrê tim şîyê bîyê xirab û welzînya.
Tim şîyê şeytan bîyê û zey marî ya dayê qeçkan 

di.
Serê Sîyamedî bî çarês.
Rojê dewijî ci rê vanê:
-Keçel, tîyê tahda kenê qeçan rê, tîyê danê 

qeçkan dê ma ro û Inan ser o zilim û zalimey 
kenê.

Tî yê qeçkanê ma xirab misnenê û rayê xirabî 
nanê tnan ver û tî yê înan cayandê berzan ser a û 
tehlûke ra çamenê.

Bêrî wlna meki û qeçkandê ma ra fek vira di û 
rayê xirabî qeçkandê ma ver meşani.

Aqilê xo arê di xo sere, ti xînt-mînt nîyê.
Ti xîntê pir.nê xo xo ser o bidimi û viran bigey- 

rL
Hebê qahrênê Sîyamedî ra û ey tahzîl kenê.
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Ney ser a no jî hêrs beno, gefî weno dewijan.
Rojê qeçkanê dewi hemini gem a arê keno pê 

ser û qeçkan rê vano:
-Qeçkêno bewnîyê mi ra û weş goştareya mi 

bikerê.
Neya tepeya ez sermiyanê (reîsê, serdestê) şima 

hemin a.
O ki goştareya mi nêkero û emrê mi nîyaro ca, 

ez do ey bikişa yan jî seqet kera.
O ki mi ver o bêro yan jî cayê çîyê vajo, may û 

pîyê xo pey bihesno ez do na kardîda xo ya goşanê 
ey ci kera û ey kemerî ser a berza war.

Kam qisanê mi nêtepşo û nîyaro ca, ez do ey 
gem a tîjîda Ellay bin di girêda û molcilan verda 
gandê ey o.

O ki mi ver o bivijîyo û sereyê xo hewa do, ez do 
dest û linganê ey cî kera, yan jî mirdiya xo kotekî 
kera.

Şima ney wina bizanê û zey goşarî ya goştê xo 
kerê.

O ki wazeno bimiro, yan jî seqet bo, wa qisanê 
mi nêtepşo û nîyaro ca.

O ki may û pêrdê xo rê, yan jî cana vajo, ez mis- 
nena a ey, dinya çend koşeyo, sîya yo yan jî sipe yo.

Bewnîyê û goştarey bikerê.
Ney a tepey a keydê kê di çi çîyê werdî est bo o 

do bîyaro.
Herkes wa xo rê sihanê û koçikê bîyarc.
Ê ki hebê zengînî yê halê ci weş o wa keyandê 

xo ra lên, tewqi, tawa û çîyo zey înan bîyaro.
Xo mîyan di qisey bikerê û qararê xo bidê.
Ney a tepey a war û keyê ma do gemi bo.
Ma do gem a kefan mîyan di xo rê ca vlrazê.
Ma do gem a şamîya xo virazê û gem a bûrê.
Nanê xo jî ma do gem a vlrazê, ez şamîyê zaf 

weşî virazena û nano zaf weş peyşnena.
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Ney a tepeya goreyê ma do çî bîyarê.
Taydê ci do zimistanî pastêx, encîlê wişkî, 

kesmey, sincixî, gozî, vamî, çîrê mişmişan, kaxê 
miroyan, eskijî, fistixî, nihay û dendikê piraynayey; 
taydê ci hakî, kergî, dîkî, hulî, qazî, werdegî û qa- 
wirme bîyarê; taydê ci peynîr, riwen, toraq, 
zeytûnî, siski, rib û cîyo zey ney; taydê ci nihey, 
mercûy, xele, lobikî, fasûley, nebî (misrî), tûyê 
wişkî û çiyo zey ney; Amnan û payiz di çîyo rojane 
zebeşî, beşîley, xeyarî, êncûrî, şamikî, bancanî, 
îsot, bûncikî, tirpî, mexdenos, pîyaz û çîyo zey 
ney; taydê ci say, miroy, mişmişî xewxî, erûgî, 
engûrî, encîlî, şiqoqî, sêzî, tey û çîyo zey ney 
bîyaro.

Ê ki keydê ci dî çî çiniyo û flqare yê, wa ê jî 
bitirê û bîyarê.

Wa nê qiseyê mî şima vîra nêşirê, goşarey bê û 
şima goşan a bê.

O ki nîyaro ca, wa goreyê ey texmînê xo bikero 
û hesabê xo virazo.

Çî bîyarê ki ma dewar û çarwan ver o bûrê û xo 
rê kêf bikerê, Rojê xo rojkerê.

Ezo sima rê emir dana û emir kena, ney a tepey 
a do wina bo û wina bidomno.

Ney a tepey a ma do şêrê, kiralê nê koyan bê.
Şima zanê, wazenê meyarê ca, ez camêrd vana 

nîyaro ca û kesî rê çîyê vajo.
Emirdê ney ser a qeçekî seferber benê û zey 

molcilan a kewnê a keyandê xo ser, keyandê cî di 
çiçî esto, çiçî çinî yo arêkenê û kirêşenê koy ser û 
kenê kafan mîyan.

Wexto ki dewar û çarwanê xo benê gemi, o ki 
peyşeno peyşnenê, o ki nêpeyşeno winî wenê.

No zaf weşdê qeçkan Jî şino.
Qeçekê ki keyandê ci di çîyê çinîyo, zey lûwan a 

kewnê pûnan mîyan, o ki hak kewno ci dest, o ki 
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kergî yan jî dîkî tepşeno beno.
Amnan û payizî, baxçan û bostanan ra, êrdan 

mîyan ra zerzewat û çîyê werdî çînenê, arêkenê û 
benê.

Zimistanî ê ki keyandê cî di yêmiş-mêmiş esto 
kenê tûnikandê xo, tewran mîyan û kirêşenê gemi 
û gem a xo rê wenê.

No roj bi roj weşdê qeçkan şino û qeçkan rê 
beno şîrin. Çî tiriteni û xirxizey kerdeni heyecanê 
û kêfê dana qeçkan û weşdê ci şino.

No tim qeçkan rê vano "bîya" û qeçekî jî 
kirêşenê anê, vanê "senî beno wa winî bo, kotî 
barîyo wa bivisîyo."

Dinya xemdê qeçkan di nêbeno û no qeçkan rê 
zey karê kay beno (yeno).

No hesab a keyandê qeçkan di çî nêmaneno; 
êrdan mîyan di zerzewat nêmaneno û pûnan mîyan 
di hakî nêmanenê (qedênê).

Qeçekî rojê Sîyamedî rê vanê:
-Keyandê ma di çîyê nêmend ma bîyarê, baxçey 

ma, bostanê ma û êrdê zerzewatê ma pêro vira- 
cleyay û çireyay.

Pûnan mîyan di kergî û hakî nêmendî ma kiriştî.
Ma do diha kotî ra bîyarê? May û pîyê ma bizanê 

ma no çî berdo, do ma sere ci kerê.
Çîyê nêmend ma kirişt û ma werd, vîst û çihar 

seetî fekê ma nêvinderd û tim cawiya.
No hesab a bahr bo damiş nêbeno.
Ma diha nêşenê çî bîyarê û biresnê.
Ma diha bîyarê, do keyandê ma di çîyê nêmano, 

may û pîyê ma û birayê ma bûrê.
Ma do keye di veyşan bimanê û veyşaney ra 

bimirê. Sîyamed no fin wina vano:
-Şima do ê ki qeçê ci ma mîyan di çinîyê û ê ki 

zengînî yê û keyandê ci di çî esto, pûnandê ci di 
hakî, kergî, hûlî estê înan ra bitirê û bîyarê.
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Tay jî keyan ra firaq-miraqî bitirê û bîyarê ma 
înan roşenê çerçîyan û pa xo rê çîyê werdî 
herînenê û wenê.

Qeçekî dest bi xirxizey da teberî kenê, pûnan ra 
hakî û kergî tirenê.

Taydê ci keyandê xo ra yan zî keyandê embiiya- 
nan û ê dewijan ra firaq-miraqî tirenê.

Dewijî ferq kenê keyandê ci ra çîyo şino û 
pûnandê ci ra hakî û kergî yê yenê tiriteni.

Çimê wêrandê kergan hak nêguneno û winênê 
roj bi roj kergê ci yê benê kemî.

Rojê dewijî arê benê pê ser û jewdê ci vano:
-Dezayêno, birayêno, dedêno, xalêno! Pûnandê 

ma di hakî, kergî nêmendî.
Koyan ser a lûy, vergî, wawîkî heme bîyameyê 

nêşayê nê kerganê ma hendayê berê û bûrê.
Miheqaq ma do vengê qarqarda ci biaşnawitê.
nê girwî mîyan di girwena (girweyê) esto, ma do 

na şopi kewê, no çi afat o ma sere di ameyo.
Keyandê ma di çîyê werdî û êmiş-mêmiş jî 

nêmendo.
Heme vanê "ma bipawê" û qerarê xo danê qandê 

pawiteni.
Qeçkan ne vatbî na kerga ma ya, ne na kerga en- 

biryanan a, ne na kerga merdimandê ma ya tiritibî, 
berdi bî û gema xo rê werdi bî.

No hesab a senî peynîya hakan û kergan nîro?
No hesab a senî keyan di çî bimano?
Dewijî dest pey kenê û herkes xo ver a paweno.
Nê pawenê, çim kenê, çimanê xo çorşman ra 

camenê kl bivînê no çi bela yo nînan sere di 
ameyo. En bahdo nê vînenê û qeçkanê xo taqib 
kenê nê yê ser a (hetê kamcî kişta) benê û kotî di 
wenê.

Nê pêro mesela pey hesyênê ki no heme yo 
seredê Sîyamedî bin ra vijyêno û o yo qeçkan mis- 
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neno û gefî weno qeçkan, qeçekî yê jî tersan ra 
tirenê û benê.

Zeki no yo seredê ey bin ra vijyêno û bî emirdê 
ey a beno û weşdê qeçkan jî şino û qeçekî yê jî kêf 
weşe ya tirinê benê.

O yo qeçkan misneno, ray şaneno wer û ê yê jî 
kenê.

Dewijî xo danê bendedê qeçande xo, danê 
bendedê Sîyamedî, roj bi roj qeçandê xo rê û 
Sîyamedî rê vanê, senî kenê, senî nêkenê, nêşenê 
vemîya ci bigîrê.

Nê senî kenê, senî nêkenê, nêşenê qeçkanê xo 
nê girwî ra fek bidê viradayeni û bîyarê ray.

Xo kotî erzenê, kotî nîyerzenê nêbeno û teslaya 
nînan kewna.

Dewijî vanê "diha kardî neyê estî ya, sebir-mebir 
nêmend, ma diha nêşenê sebir bikerê û bi pawê 
çîyê ma keyandê ma ra biqedlyo û ma veyşanî 
bimanê, ya ma do ney bikşê, yan jî ma do qeçanê 
xo bikişê, yan ji ma do na mesela rê çareyê bivînê.

Ma bîrê pêser û şirê mixtarî heti, mixtarî rê 
mesela akerê û vajê.

O dedê cî yo, beno bişo ney rê çareyê bivîno û 
ma na dahwa ra bireyno, na mesela rê çareyê 
bivîno û kok ra bipeyşno.

Dewijî pêro danê piro û şinê mixtarî heti.
Jewdê dewijan no çîyo ki Sîyamedî kerdo, senî 

gefî werdê qeçkan û seni ray şanayê qeçkan vemî; 
Qeçkanê cî Jî çî yê keyan di nêverdayo tirito, xirxi- 
zey kerda û senî berdo, senî werdo, Jew bi Jew, 
herf bi herf mixtarî rê vano.

Qeçê nînan senî ney ra tersenê, goş nanê a ney 
û no senî qeçandê nînan ser o zordestey keno 
vanê.

Jewna wina vano:
-Heta nika ma qandê xatlrdê to û rindeyda to û 
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însaneyda to hesê xo nêkerd, ema ma senî kerd, 
senî nêkerd ma nêşa cî rê çareyê bivînê.

Ma xo kamçî kişta est nêbî.
Ti binamûs bî, bêveng bî, paştîda (alîkarîda) 

herkesî ra remayê û to destê xo hetê herkesî ya 
derg kerdê û destê ci tepiştê.

Ma ti heme çîyê xo hesibnayê û qandê coy xo 
rê mixtar weçînay.

Sîyamed jî vano "Apê mi mixtarê dewo, ez jî 
serdestê (reîsê) qeçkan a û qeçkandê ma rê emir 
dano û gefî weno.

Xo zor a reîsê qeçkan weçînayo û emrî vameno 
qeçkan ser.

Newe jî qeçkandê ma ser o bîyo bela.
Qanik bîyo û diskîyayo qeçkandê ma ro.
Newe ma hemini ser o bî belayê serî, ma linga 

xo hetê kotîya çe kerê, ma lingan ver dir o.
Ma senî kerd, senî nêkerd ma nêşa yaxeyê xo ey 

dest bireynê û qeçanê xo b*yarê rayda raşti ser. 
Nînan ma ya çîyê nêverda kirişt gemi û xo rê gema 
werd.

Ma xo kamcî kişt a eşt, ma nêşa vernîya cî 
bigîrê.

Ma va "ti dedê ci yê, ti zey pêrdê ci ya yê, beno 
goştareya to keno, goş nano a to ya, beno ti bişê 
vemîya ci bigîrê. ey bîyarê ray û ma jî nê belay ra 
bireynê û destandê ey ra vejê, derd û belayê ma 
hemini o yo, ma heme ey dest amey to heti û ti 
nerehet kerdî.

Ti him mixtarê ma yê, hem jî pîyê ci yenê he- 
sibnayiş.

Ma yê nê belay emanetê to kenê, to desti 
verdanê.

Ti boka nê belay, nê afatî, nê firtinî ma ser a 
dahf kerê, ma ey ra bireynê.

Ti nê hewrê sîyay ma ser a nêhewadê û nê belay 
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ma ser a dahf nêkerê, ma do to desti ra mixtarey 
bigîrê û nê welzinyay jî cayê di bikşê û çe kerê 
kereyê, kafê mîyan.

Ti derheqdê ey ra nîrê, bi xirabey a û bêbextey a 
ma şenê bîrê û ey bi zor a bîyarê ray.

Ti ey tembe nêkerê û nîyarê rayda raşti ser ma 
zanê ey rê sê kenê û çiçî anê ey sere di.

Diha vêşî ma nêşenê tehmul bikerê û nê barî 
hewa dê.

Diha kardî neyê este ya û ma bimay.
Miho Axa şaş maneno, nêzano nînan rê çiçî vajo 

û senî bekero.
Xeylê winêno xo ver di û dişmiş beno, do sekero 

û ci rê çi çare bivîno û versêneyê (cewabê) nînan 
senî bido. Nêşeno înan rê çîyê vajo, qira çi bena 
pirê bermî. Nêzano senî bikero û çiçî vajo, zerîya 
înan honik kero (bigîro) û bîyaro ca.

Nêzano nê barî, na sersîyeri him dewijandê xo 
ser a û him jî xo ser a senî hewa do.

Do senî bikero, senî nêkero nê hewrê sîyay hem 
dewijandê xo ser a, çiman ver a hewa do, hem jî ê 
xo.

O sire di hersan ra, şermîyan ver a çîyê nîno a ci 
aqil û nêzano se kero û senî bikero.

Tim winêno xo ver di, zeki qebehetê (qisûrê) 
bikero dişmiş beno.

Çimki heta ewro çîyê do wlna nîyame bî ci sere 
di û nêqewlmiya bi cî.

Qelbdê xo di wina vano:
-Eger çimê mî bîya yê, mî do çîmê xo destandê 

xo ya bivetê û bieştê.
Qelbê mî bîyayê ml do destandê xo ya şîşî pe de 

kuwayê û qelbê xo qul kerdê û bivetê.
Sereyê mi bîyayê, mi do torzîn a sereyê xo piro 

dayê (bipemayê) ci kerdê, yan jî dahrîyan ver 
şanayê.
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Destê mi bîyayê, mi do adirdê cahnimî ya destê 
xo biveşnayê, weli kerdê, yan Jî şemşê ra biper- 
nayê.

Fekê mi bîyayê, mi do kardan a fekê xo 
aqelşinayê. Dindanê mi bîyayê, mi do jew bi Jew 
biantê. Ez nêzana senî bikera û ci rê çî çare bivîna 
û nê gîrwî mîyan ra bivijîya.

Ez te de menda se vaja û senî bikera.
Hebna vinderd, winya xo ver, winya xo ver, 

dişmiş bî dişmiş bî.
Ne hêrs bo, ne biqîjo, ne çîyê xo di teber kero 

bi ofî û bi axî ya bi keseran a, vengê do nerm û 
hêdîyê na sifte sereyê xo, xo ver a hewa da jew bî 
jew winîya înan ra û ci rê wlna va:

-Namedê Ellay û şima ser bo çîyêdo wina ra 
xebera mi çinîya û ez newe fekde şima ra pey he- 
şyaya.

No çîyo ki nê bênamûsî, nê çeqelî kerdo, 
tarîxan di kesî nêkerdo.

Ez namedê Ellay û Quranî ser sond vena ez do 
nê hesabî ey ra pers kera.

Ez dmyayê ey, ey ser o kena tarî, çimanê ey 
vejena û verê ey dana qible.

E do cezayê do zaf gird bi da ey ki, o xo vîr a 
nêkero.

Verênanê ma bîleheq nêwato, Ella koy zana û 
vewri dano.

Dêmek ki, Ellay bîleheq o verî ra sêkur nêverda 
û keçel nêkerd.

Ella heme çî goreyê zanayenda xo û hesabdê xo 
hesibneno û keno.

Cezayo gird Ellay da ey ê bînî Jî ez do bida ey û 
ey keye ra biqewna, ey bê keye verda.

Ne ya tepey a keydê mi di ey rê ne tasê awi û ne 
Jî loqmeyê nan esto.

Ewro tepey a şima do ey nêvînê û ebedî ey ra
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bireyê.
Şima ney a tepey a ey keyde mi di nêvînenê, ez 

do êrd û azmînî ey ser o teng û tarî kera û ê hewrê 
sîyay şima ser o hewa da.

Dewijan da piro şî keyandê xo.
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V

Roj şî. tîjî bî vinî, bî şan, hewrê tarî asay û koyan 
ser a bî vilay û dinya bî bêveng.

Vengê layan û çirîda awan vijya û tim şo bî zaf.
Vengê teyr û tûrî birya, vengê cm û cinawirî 

dest pey kerd.
Vayê do honik vijya û weş şaneyayê û sêneyê 

kesî honik kerdê.
E germdê rojdihîri ra eserê (nîşanê) nêmend û 

herûna ci vayê gurî û honikî girot.
Şewê wesarî zaf weşî bî, hewrî azmînan a 

nêmendi bî, hêdî roşnayeya aşmî vljiyaybî û tim şo 
bîyê berz û roşnê ci jî bîyê zaf.

Ded û ciniyerda xo ya eywani di roniştî bî û 
honikê vay dayê pl ro.

Wext berey kewt bî, bîbî veyşan qandê ki xeylê 
roniştî bî.

Şorbaya ci ya doy est bî. ciniye ra ci ardê ci ver 
û bî koçikandê darênan a kewtî şorbada xo ser û 
şorba xo koçik kerdi.

Bîbî firflra cinî û camêrdî.
Zeki merdim zindan ra viradeyêno, zey ey kewtî 

bî şorba da honiki ser û koçikî berdê xo fek û ardê 
war.

Kiştê ra şorba xo koçikî kerdê, kiştê ra jî xorî 
xorî dişmiş bîyê.

Ema bolkî jî Miho Axa dişmiş bîyê (fîkiryayê), nê 
çîyê ki Sîyamendî kerdîbî û na rezîleya ki ardibî 
înan sere di, cî çiman ver a nêşîyê û zey marî ya 
dabî ey di û axûyê xo verda bî gonîda ey mîyan û o 
tewnayê.

Kiştê ra dewijandê xo rê soz dabî ki cezayê 
Sîyamedî bido û ey biqewrno.

Kiştê ra jî ez do senî ey ro da, ey keye ra 
biqewma û rezîl rezîl verda kuçan.
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O xo ra verî ra dirbetinbî, dirbeta bîni Jî dedî do 
akerdê. Sîyamedî ra zaf û zaf heskerdê.

Qelbdê xo di wlna dişmiş bîyê.
Felekî derba xo dêbî (resnêbî) Sîyamedî û o 

sêkur verdabî, verî ra sêkur mendbî, newe jî ez do 
derbê piro da û kok ra sêkur verda û o da diha Jî 
biderd û kulbo, diha jî rezîl û kepaze bo.

Ney a tepey a Sîyamend do mîyabeyndê Ellay û 
felekî di bimano û doşbo.

Diha nêzana, do se bo û senî bikero.
Sîyamed do bişo heqdê felekî ra bîro û xo berzo 

kişta Ellay, yan jî heqdê cira nîro û perzanandê 
felekî bin di bimano û rezîley mîyan di gan bido?

Nêzana kam do enbazê Sîyamedî bo, kamcîn do 
dişmenê ci bo.

Kê di do dostey, kê di do dişmeney bikero ?
Deqîqey zey awa ravêrdî, nînan şorba xo qedînê, 

cinîyera ci flraqê xo êrd ra hewaday û berdî mitfaxi 
û amê mêrdedê xo kişta ronişti.

Ded hewna xorî xorî dişmiş bîyê û hewna hêrsê 
cimandê ci nîyamştî bî û çendi ki şîyê, bîyê zaf.

Nê dişmişî mîyan di, nê hêrsî mîyan di, hend dî 
kêber hêdîyê na abîya û Sîyamed kewt zere.

Hendik koyan ser o, layan ver di geyrabî, hendik 
kay kerdibî û vazdabî êdizya bi, ariqo sîya kewt bi 
ci ser û hêle ra birya bi û hal ra kewtbî.

Toz û ariqî mîyan di boy a bexi kewtibî a ser û 
boy a heri cl ra ameyê.

Na boy tenîya boya arlq, toz û heri nêbî, boy a 
hakan, boy a kergan jî kewtibî ser.

Şamî verdi bî û destê xo sawitî bî xo û dest û rî 
yê xo nêşiwitbî.

Kay kerdê heri, qûm û vaşan mîyan di xo meqley 
kerdê, nan werdê kay ra wext nêdîyê, yan jî pîsey 
ra dest û lingê xo nêşitê, qandê coy boy-bexi 
kewtê a ser.
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Mird bî, hendik gem a çî werdi bî vêre kewtbî 
ser û masabî, qandê coy derdê ci yê samî werdeni 
çinêbî.

Qandê coy waştê ki hima şiro tewrdê a boy û 
bexa cadê xo kewo, hewnê xo bîgîro û hebê bîro a 
xo._

Êdizyabî, kerdê şiro cay û cadê xo kewo, ema 
nêbî.dedê cl zey Ezraîlî ya vernî ci ra giroti û 
vernîda ci di vinderd.

Xo ra qandê coy nêrakewtê û pawitê ki Sîyamed 
bîro.

Dedî Jî waştê ki hêrsê xo ci ra teber kero 
(bigîro) û mirdîya xo pi ro do û zerîya xo honiki 
kero.

Çimandê dedî mîyan di kozê adirî veşayê û çilkê 
adirî perayê.

Zerîda ci mîyan di kila adirî derg bîyê, weriştê.
Zerîya ci zey îsotî ya veşayê û adir kewtibî a 

gandê ci, hêrsan ra gonî viritê.
Kiştê ra adirê hêrsî, kiştê ra adirê gunay û 

sêkurey veşayê.
Wlma adiran xo resnabî pê û pê di qerez kerdê.
Dişmiş bîyê, kiştê ra gunayê ci ameyê ci û zerîya 

ci ci rê veşayê.
Kiştê ra jî ê ki Sîyamedî kerdi bî aqildê ci ra 

nêşîyê. Vatê «Nê hendayê çî ney senî kerdê?»
Aqildê ci ra hezar girwey û hezar meseley ravêr 

dê û çerxbîyê.
Meselaya en girdi û a ravey sêkureya Sîyamedî 

bî. Ema do senî bikerdê, senî nêkerdê, na sêkurey 
aqildê xo ra bivetê û nîyardê xo vîri.

Do ney a tepey a tam sêkur verdayê.
Kiştê ra Jî vatê «Eceba o do tenîya se kero û şiro 

hetê kotî ya ?»
Heme çî verî dişmişî bîbi û qerarê xo dabî.
Do pi ro dayê û keye ra biqewrnayê, teber 
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kerdê.
Pey di poşmaney çinêbî. Soz sozbî, qerar qerar 

bî, pey di ageyryayeni çinêbî.
Hêdî hêdî herûnda xo di lûwa û hetê Sîyamedî 

ya şî. Vengêdo zaf hêrsin a, girote ya û tewrdê 
bermî ya veyn da Sîyamedî û ci rê wina va: - 
Sîyamedî mi, Sîyamedê mi, enbazê cin û cenawirî, 
bêkeye û bêtextê mi, sêkurê sêkuran, leteyêdê 
zerîda mi, roşna wirna çimandê mi !

Ez tey menda û nêzana senî bikera û senî mîyan 
ra bivijîya û na mesela safî kera.

Hebê hetê mina bêrî, wextê cay nîyo, tî yê 
remenê cay ser û kenê ca kewê. Sîyamed yeno 
dedê xo heti.

Ded nêşeno bewnîyo ci rî ra û zerîya ci damiş 
nêbena. Çimanê xo gêno û bêhemd sîleyê erzeno 
Sîyamedî û ci rê wina vano:

-Sêkurê mi, no çi halo ez tey menda û nêzana se 
kera.

Çimê mi bîyayê mi do bivetê û ci ra bireyayê. 
Ema destê min o nêşino ez to bikişa û çimanê to 
veja.

No çi halê to yo, çiçî yo ti yê kenê?
Ti sêkureyda xo ya nêmendî, to belay ardî mi û 

dewljandê mi sere. Ti sêkur bî qandê coy mi tim û 
tim qedrê to zana, qîmetêdo zaf dayê to.

Wexto ki gişta to gonî bîyê, zerîya mi şîyê. Mi 
tim vatê «wa şarî ra ca nêmano û sêkurey nîyanco*

Mi çîyêdê to kemî nêkerd. Mi ti ardî, to rê «lajê 
mi» va û mi ti kerdî sermiyanê keydê xo, wêrê mal 
û milkdê xo û mi to ya kêf kerdê. Lajê mi bibîyayê 
mi hendê to qîmet nêdayê cî û ci ra hes nêkerdê. 
Mi ti lajdê xo ra nîyabimayî.

Ti leteyêdê zerîda mi û ê gandê mi bî. Qandê 
çiçî to wina kerd û no çi halbî to ard ma sere di.

Çiçîyê to kemî bî, çi wext ti qeçkandê sarî ra 
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peynî (ca) mendî. Şarî seri di jû fin çina û postalî 
qeçkandê xo rê girotê, mi serê di di finî, hîrê finî 
girotê. Heme çî yê to şarî weşêrî, şarî xasekêrî û 
şarî bolêrî bi.

Qandê çiçî to wina kerd, şarî ver o ez kerda 
rezîl û qîmetê mi ard di perey.

Rîyê min o nêgêno ez bewnîya ridê dewijandê 
xo ra û bivijîya înan mîyan. To îtîbarê mi, dewîjan 
dê mi heti nêverda û ard di perey. Ez do senî û çi 
rî ya bewnîya ridê înan ra û înan di qisey bikera.

Ez nêşena qandê to zerîya nê dewijandê xo 
verda û dewijanê xo biqahrina. Ez nêşena dewijan 
to di bivima û goş a înan a nêkuwa.

Min û înan a ma pê ver cefa werdo û êmir kerdo 
pir. Rojdo xirab dl rojdo teng di, rojdo hera di ma 
pê rê wihêr vijyayê û ma paştî dayê pê. Ma rojê 
xirabî û rindî pê ra bara kerdê.

Qandê coy nê însananê rindan û pakan to 
nêvirnena û nêdana to. Ney a tepey a no keye di 
cayê to çinîyo û ez jî ne dedê to ya û ne Jî pîyê to 
ya. Ti do ney a tepey a no keye di nêmanê û keydê 
mi di to rê ca, nan û şamî çinîya.

No keye di to rê ne ca û ne Jî werd mend, nan û 
sola to biryê.

To rê no keye di rakewteni û ronişteni çinîya. 
Hendi ki mi dest ra qeza-mezayê nêvijyayo keydê 
mi ra bivijî û şorî.

Na dewi jî terk biki ser a şlnê şorî. Hadê, hadê 
mevin di şorî. Dewîjan jî mî ra no waştê û waştena 
dewijan ez do bîyara ca. Ez mecbûr menda waştena 
înan bîyara ca û zey înan a bikera.

Ney a tepey a bewnî çaredê sere dê xo û rayê xo 
ver şani. E mln û to heta tîya bî.

Mi jû sîla dê to ro, labrê a jî bêhemdê mi bî, 
zeki ez xo ro da, winî pa tewaya.

Destê mi nêwerzeno, ez to ro da û to bitewna.
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Bîro heqî ser, heqê to kiştena û vinîkerden a. 
Bewnî çaredê seredê xo û hetê kotî ya şinê şorî, ti 
zanê. To rê oxirê xeyrî bo, Ella raya raşti to ver 
fîno, girweyê to raşt bîyaro, to rê paştî bivijîyo û 
tewrdê to di bo.

Heqê mi jî to rê helal bo.
Wexto ki to aqilê xo arê da pêser û ti kewtî 

rayda raşti ser û poşman bî, ti şenê pey di ageyrê û 
bîrê, keye. Wexto key mi nîyo, key to yo.

Qisanê mi xo vîr a meki û xo goşan pey ra 
meçeki. Ti diha qecek-mecek nîyê û aqilê to Jî 
kemî nîyo.

Sîyamed qe hesê xo nêkeno, çîyê nêvano û 
bêveng keye ra keno teber, vijyeno û şino. Nêşeno 
çîyê vajo, ziwanê ci kilît beno, Nêgeyreno, ema 
qira ci bena pirê bermî, renga ci viryêna, peyşena 
û zey vilika lû roj dano pi ro çilmişêna û mil fêna, 
zey ay beno.

Sîyamed Jî beno zerd çilmişêno, milî şaneno xo 
ver arê beno pê ser û kewno ray. Nêşeno çîyê vajo, 
labrê qultikanê hersan keno war, qira ci bermî ra 
nîyabêna.

Qandê co ya taqet û quwetê cinêmaneno qisey 
bikero. Xo pîze di qultikî keno war, sereyê xo 
cineno xo ver, zey vilikda peyşayê hêdî çilmisêno û 
şino teber.

Bêveng û bêhes keye ra kewno dûrî û çiman ver 
a beno vinî.

Ti dest panê do biteqo.
Bişo do biber mo û pîzeyê xo veng kero û hebê 

rihat bo, ema nêşeno bibermo û nê barê xo hebê 
şenik kero.

Bizanê, wa dewa Silîfî hemê bizano, wa dinya 
heme bizano û pey bihesiyo. Felekî fîna xo resna 
Sîyamedî, flna vemîya rayeri ci ra giroti û sîleyêda 
xo dê piro.
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Wa dinya heme bizano, felekî fina dinyayê 
Sîyamedî kerd tarî û perzaneyê ci şikitî.

Hetê kotî ya şiro û sereyê xo kotî di sitar kero. 
Qederê ci xirab nûşneyayo.

No qedero xirab û zalim, qederê çaredê ey o.
Hêdî hêdî, bêveng bêveng, sereyê ci ci ver di, 

pirûzin pirûzin raya xo ramiti.
Bîbî şewi, hêdî hêdî dinya bîyê tarî û aşmî jî 

kewtê hewran peynî.
Azmîn a bê çend estaran û çeyregêda aşmî çîyê 

nîyasayê.
Aşmî Jî kerdê vinî bo û hewran pey di nîyaso.
Hêdî hêdî bi bermî ya, ofî û axî ya raya xo 

domnê.
Hêrsan ra tîr tîr lerzayê.
Bol û bol hêdîyê na şîyê, qelbdê xo di vatê «Beno 

zer'ya apî bena nermi û ap peynî ra veyn dano» û 
Sîyamed pey ser ageyreno.

Qandê coy lingê ci nêerziyayê, nêweriştê şiro.
Ema zey ey nêbî, o ki ey posana yê nêbî, kesî 

veng a ci nêkerd û nêveynda ci.
No hesab a hendê seetê wertan ra çerx bî û ray 

şî. Bahdê seetna ne aşmî mendi û ne Jî roşnayî. 
Dinya têtewr bî tarî û zîndan. Hêdî hêdî serdî dest 
pey kerd.

Sîyamed şî tepey a nîyaza ci da xo ro û bermê. 
Ded jî damiş nê bi, o jî berma.

Nîyazi porê xo rûçikna yê û bermayê.
Dedî Jî qultikî kerdê war, ofî û axî antê.
Qandê çiçî winî kerd bî, qandê çiçî goş nabi 

şeytanî û Sîyamed keye ra qewna bî. Roşnayî ya 
aşmî nêmen di, bî tarî, bî tarî winî bi ki çimî 
nêşayê çimî bivîno.

Tan ra to verg û heş a pê ra nêsinasnayê.
Sîyamedî gefî werdê, gefî werdê felekî, werdê 

însanan, werdê dedê xo.
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Zaf bîbî pir, to qerşûn pa nayê ci ra çilkê gonî 
nêrîjyayê.

Sereyê deqî axî û ofî antê û qultikî kerdê war. 
Hersî çimandê ci ra rijyayê û verê çimandê ci 
kerdê germî.

Wexto ki vayê honikî dayê pi ro, çilkê herşan 
çiman ver o cemidîyayê. Zey darda venêrî ya 
lerzayê, him serdan ra û him jî hersandê xo ver a.

Ax felek, ax! Fina to na kişta eşt, a kişta eşt, to 
xo resna sêkurî û to dinyayê ci kerd tarî û rayê ci 
bimay.

Ax felek ax! To fîna derba xo ya girdi dê pi ro û 
dirbeti dirbeti ser o akerdi.

Hewna nîyame bî dinya, to pîyê ci ci ra girot. 
Hîrêsere bî, vlrarda marda xo ra mird nêbî bî, to 
maya ci giroti.

Bol wext ser ra nêravêrd, to nêweşî dê ci, merg 
ra reya labrê porê xo kerd vinî û keçel mend.

Newe jî to kerd teber, teber a verda û dinyayê ci 
ci ser o kerd tarî. Newe to ca do germ û sitare ra 
kerd û na tavda varanî ver.

Xo pîze di, xo fek di mixmixi kerde û vajîyayê.
Wina gefî wer dê felekî:
-Aax felek, axl Qay ti do mi dest kewê, qay ez do 

rojê to xo dest fîna .
Wexto ki ez to xo dest fîna, ez do hesabê anûn û 

qanûnî to ra pers kera. Ez do to werdî werdî kera 
û leteyê to yê girdî goşanê to verda.

Wa ti mi dest kewtê, mi no heyfê xo to ra bigi- 
rotê, wa mergê mi helê bîyayê, deqîyeyê bîyayê.

No hesab a dewi ra xeylê kewt dûrî û çiman ver 
a bî vinî. Tarî di xeylê şî û şî, linga ci ge kuyayê sî 
ya, ge kewtê çalê mîyan.

Tarî di ge gunayê (kewtê) êrd ro, ge weriştê.
Labrê hêdî hêdî rayda xo ra şîyê.
Ci rê çarena bê şîyayişî çinê bi.
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Qabirxeyê ci jî zaf qalin bî, qandê coy nêşayê ki 
dedê xo ra ef biwazo û vajo «mi ef biki» Nêşayê fina 
pey di ageyro.

Bibi tîri û fine tîrkivan ra vilyabi, diha pey di 
ageyraylş (amyayiş) çinêbî.

Qederê ci zaf xirab amebi nûştiş.
Axî û Ofî antî, waxî kerdi, labrê nêşa bibermo ki 

qira ci hebê abo û nermi bo.
Bermî ra qira ci bîbî wişki, gêriyêbî, nêşayê bi- 

bermo û ganê xo, zerîya xo honlki kero.
Çimandê ci ra çilkê hersandê wişkan kewtê, 

hergi çilka hersan zey guledê torgî bî. Bi hêrsa bi 
xinca (kîn a) raya xo domnê.

Hêrsa raya xo domnayê û felekî rê gefî werdê.
Gefî werdê ema ne felek dîyê û ne jî felek 

kewtê ci dest.
Hêrsê xo sîyan ra û kersegan ra girotê.
Kotî sî yê yan jî kersegê ameyê ema fîna jî xemê 

ci nêbî, wexto ki lingi kuwayê sî ya û linga ci 
tewayê hebê hêrsê ci aniştê.

Dişmiş bîyê, lingî kuwayê sîyan a û raya xo 
domnayê.

Sereyê xo dayê dar û berî ro, lingê xo kuwayê 
sîyan û kersegan a, yan jî dayê êrd ro.

Sereyê ci hewna ci ver di bî, dişmiş bîyê û 
werdî werdî gamê xo eştê û şîyê.

Keye di jî ded û nîyazi bermayê û qandê ey flki- 
ryayê.

Ded poşman bîbî. qiseyê bol giranî kerdî bî û 
tahzîlo gird dabî ci.

Sîyamed quwet û taqet ra kewtibi û halê ci çinê 
ti

To vatê qey no des seri yo o yo xo mîyane ya 
kolî, sî anceno (kirêşeno), winî êdizyabi û hal ra 
kewtbi. Sîyamedî çîyê ra çim nêkuwayê, xem 
nêkerdê û çîyê rê xemê ci çinêbi, labrê ewro 
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felekî dabi ey ro û hal ra vistbi.
Qahr senî keno însanan û wextê do kilm di senî 

fêno. Seetê di qahr û dişmişî o vistbi.
Zaf êdizyabî, rengi ci ya nêmendibî.
Lingê ci geyrayê pê pey, hersî çimandê çî ya bîbî 

wişk û cemidiyaybî.
Qultikî, ziqliqî kerdê war û xo pîze di qedînayê.
Bol û bol sinlxin bi û bê posanayiş (omid) bi.
To gişta xo pa nayê do biteqayê û zey sî da sebrî 

cê ra aqelişîyayê.
Qultikî kerdê war, keserî antê û bê omid dişmiş 

bîyê. Heta binî da erdan, bexçan ame, quwet û hal 
ra kewtibî û diha nêşayê ray şiro, lingê ci, ci bin di 
nêweriştê. A şewi binî da êrdan di, baxçan di 
ravêmê.

Wexto ki ronişt û xo êrdî ser o derg kerd, bîbi 
di qat û arêbîyabi pê ser.

Kiştê ra qeflliyayê, kiştê ra jî êrdo wişk bi û o jî 
hewna xorto teze bî, misateyê erdê wişkî nêbi.

A şewi erdî ser o derg bi ki rakewo labrê hetan 
nezdîyê şefaqî hewnê ci nîyame û dişmîşan ver 
nêşa rakewo.

Dişmişî bîyê ema destbereya ci Çîyê rê nîyameyê 
û nêzanayê se kero û senî bikero.

Êrdê wişkî ser o ge xo na kişt a ge a kişta doş 
kerdê. Dişmişî bîyê, qandê çiçî felekî wina kerdê 
ci û rika xo cî ya girê dê bî.

Ci dest nêkewtê ki gozanê xo pê ra bar a kerê.
Felek ci dest nêkewtê ki ci lete lete ker o, 

gonîya ci bişimo û zerîya xo honik kero. Xo di qat 
kerdibî, serdî mîyan di nezdî şefaqî şî hewna. Şî 
hewna labrê nêşa hewnê xo bigîro, tîjîya şewray 
nêverda.

lijîya şewray akewti, hebê bî berzi û da wertedê 
çimandê Sîyamedî ro û aya kerd. Tîjîda şewra ra 
ayabî.
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Winya ki tîjî xo koyan ser a viradayo cêr û bîya 
berz.

Aya bî kerd (waşt) werzo xo ser, hendê çend 
deqîqan nêşa werzo xo ser û xo bilûno.

Misate nêbî teber a, serdî ver o, kersegan ser o 
rakewo, hewna ganê ci zaf teze bî.

Qandê coy mîyaneyê ci, milê ci, doşîyê ci, 
kulêmekê ci û heme cayê gandê ci tewayê û firkî 
kewtîbî gandê ci.

Ganê ci bîbî zey kolî yo wişk.
Êcemîyê nê çîyan û rakewtenda serdê kersegan 

ti
Qandê coy ganê ci tewayê û nêşayê xo bilûno.
Hêdî hêdî xo ge a kişta, ge na kişta lûna û 

werişt pay kerd ki ray şiro.
Labrê nêşa, to vatê qey cogê (saqeyê) ci ci bin di 

şikyayê.
Finê hetê verî ya, finê hetê pey a şî û ame, çewt 

bî û dîndeya êrd.
Fina didini zor da xo ki werzo pay, fina ge na 

kişta, ge a kişta lerza, şî û ame, hebê xo cê ser 
vist, lûna û werişt pay.

Werişt pay ke ray şiro, winya no fin veyşan o û 
pîzeyê ci yo qurquri keno.

Veyşan bî, hêdî hêdî şî baxçan û rezan mîyan, çi 
dî eşt xo fek û werd.

Hebê qurînîya pîzedê ci vinder di û pîzeyê ci 
hebê bî pir (mird).

Pîzeyê xo hebê astar kerd, kerd mird, bahdo da 
piro şî mêşan mîyan di darî û rewtî ciker dî 
(birnay), arêkerdî pê ser û girotî ardê binîda dewi 
di komê pê ser kerdê.

Qerarê xo da ki dewi ra nêremo û nêşiro, dûrî 
nêkewo.

Soz da ki herda xo ser o, cayo ki Ellay da yo 
bimano.
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Bahdê rewtan, şino heri aşaneno, awt ano, simer 
ano û lincî alaweno.

Daran ra, rewtan ra û lincî ra xo rê zey pûnî ya 
banêdo werdî virazeno.

Serê banî rewtî keno, velg erzeno rewtan ser û 
heri çe keno velgî ser û serê ci gêno.

Lincî da xo ya jî serê banî, serê heri rind 
daweno ki zimistanî wexto ki varan û vewri varena, 
nêşiro war û dalpey nêkero.

Dêsê ci Jî weş daweno ki varan, vewri, va û serd 
nîro zere û zeredê ci di bişo sitar bo.

Pûnê xo keno zey quç a metîn, qandê ki zimis- 
tanî serd nêbo, dalpey nêkero û nêxiliyo.

Vemîya kêberdê xo jî her a berz keno ki awa 
varanî nîro zere û zere hî nêbo. Heme çîyê pûndê 
xo metîn û mukemmel virazeno.

Ney a tepey a banê Sîyamedî, qula ki sereyê xo 
dekero û tey sitar bo estbî.

Ney a tepey a warê Sîyamedî jî bîbî û xo tey sitar 
kerdê. Sîyamed jî bîbî wêrê banî.

Banê ci, qulê da ci ya sitarî estbî labrê kêfê ci, 
huwateyê ci çinêbî, bê kêf, bê neşe, bê huwate, bê 
çina û bê werd bî.

Dost û enbazê ci jî nêmend bî.
Wexto kl qeçkan çîyê werdî, ardê gemi, o wext 

ra tay flraqê înan kafê mîyan di estîbî, da piro şî ê 
flraq-miraqî jî girotî ardî, kerdî bandê xo mîyan.

Herga ki qeçkan flraqî, yan jî flraqan mîyan di çî 
berdê, Sîyamedî ê firaqî heme hewadayê, qulandê 
kafan mîyan di nimitê (hewadayê).

Jû Jû flni jî çîyê werdî nimltê, wexto ki banê xo 
viraşt, şî no çî heme arêda pê ser û berd cayê do 
mezbût di nimit.

Tenîya ci ra lênê, tasê, sihanê û koçikê giroti 
ardi kerdi bandê xo mîyan.

Lema Sîyamedî anver o şîyê û roj bi roj bîyê gird
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Pancês seran tepey a tam sêkur û tenîya mend, 
ne dostêdê ci û ne jî diha enbazêdê ci estbî. 
Tenîya seredê xo ya bî.

Paştîda ci di kes çinê bi.
Ney a tepey a dostê Sîyamedî, enbazê ci do cin û 

cinawir, teyr û tûrî bê, warê ci (keyê) jî do serê 
koyan mîyanê keran û mîyanê kafan bîyayê. Do 
metîn biyayê, do camêrd biyayê, do bê ters û bê 
xem biyayê ki, bişayê gem a îdareyê xo bikero, 
damiş bo û cin û cinawlrî di ravêmo, yan jî înan di 
baş bikero, lej bikero û heqdê înan ra bîro. Eger 
winî nêbo nêşeno jiyanê xo bidomno û rojanê xo 
plr kero.

Winî nêbo do lez cin û cinawirî rê werd bo, yan 
jî serdan ra û nêweşîyana bimlro.

Ellay derdê zafî daybî ci û hewna jî dayê.
Do winî bikerdê ki bişayê heqdê nê derdan ra 

nê çî ra bivljiyo. Heqdê heme çî ra ameyê, labrê 
tenîya sebrê ci nîyameyê, rojê ci pir nêbiyê û 
nêravêrdê û hewnê ci nîyameyê.

Roj bîyê veyşan, roj bîyê teyşan kerdê şan.
Roj bîyê qefilîyayê, roj bîyê tîjîda Ellay bin di, 

ver o veşayê.
No hesab a, no babet a şew û rojî ney ser a 

ravêrdê.
Hergi şewi çîyê na, zehmeteyêna ameyê hem- 

berdê pê (pê ver).
Hergi şewi çîyê dîyê û hêdî hêdî misayê.
Diha winî bîbi, xuşînî da cin û cinawirî ra, heta 

înan bixura Jî nêtersayê.
Do hemberdê (verdê) dişmenandê xo ya 

mecbûrî xo ver bidayê, tekoşîn (lej) bikerdê, 
qandê coy jî ci rê tay aletî, tay hunerî û tay çî 
lazimîbî.

Veror xo misna kardî kar ardiş û girweynayiş, 
bando kelasîngan a sî eştiş (çekerdiş) û pirodaylş.
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Lazim bi derbda sifteyêni di dişmendê xo ro 
dayê û derba ci veng nêşîyayê, û winî jî bi.

Zaf weş misa girweynayişdê kardî û kelasîngi.
Nîşanê kotî girotê werte di dayê pi ro.
Ne kardî ya ci û ne Jî sîyê da kelasîngida ci veng 

şîyê.
Çîyê nê sîlahandê ci ver nêreyayê.
Zaf weş kardî girweynayê û eştê.
Wexto ki eştê çîyê werte di dayê pi ro û werte 

di war kerdê.
Ney ser a Jewna (kesna) çinêbi kardî û 

kelansîngi bigirweyno.
Ney zaf weş jî dest û lingê xo girweynayê, 

nûncikê kê ro dayê dîndayê erd, yan jî wija şikitê û 
gonî di verdayê, kerdê seqet.

Zaf û zaf biquwet bî, kes qedê ci nêbîyê û kesî 
nêşayê mîyaneyê ci bîyaro êrd.

Wexto ki qolê jewî, yan jî cayêdê ci ney dest 
kewtê, yan şikitê yan jî ca ra vetê, kerdê seqet û 
verdayê.

Kiştê ra ci rê vinder diş çinêbî, roj bi roj kayê 
newey vetê û misayê, do senî qedê dişmanandê xo, 
cin û cinawirî û ê felekî bo xo misnayê, kiştê ra jî 
tim dişmişî bîyê û gefi werdê felekî, do o senî 
bidîyayê û ey di lej biker dê û heyfê xo ey ra bigi- 
rotê.

Felek ci dest nêkewtê, qandê coy Jî pe de 
qahrîyayê.

Wext winî bi ki, winî ame ki, ne cin û cinawirî 
ra û ne jî qûldê binîademî ra çim kuwa û ne Jî 
tersa.

Tersê ci felekî ra flna çinêbî û ters çiçî yo ci 
pîze di çinêbî û nêzanayê.

Ne tersayê û ne Jî çim kuwayê û ne jî kesî rê mil 
ronayê.

Minetê ci kesî ra çinêbî û xo misnabî tenyayey, 
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bêkesey û tekoşînkerdeni, xo verdayeni.
Minetê ci dedê ci ra estbî, dedî jî wexto teng di 

o kerd bî teber.
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VI

Rojêda wesarî bî, hewranê sîyayan dinya giroti bî 
û serê dinyay tarî kerdi bî.

Azmîn a hewrî estîbî, hewrê gurî, qalinî û bîbî 
gure-gura înan.

Wexto ki gurayê erd û azmîn têtewr lerzayê û 
nişkê ra ters, xof kewtê kesî pîze, kesî zerî.

Ha amey war, ha do bîyameyê.
Gurînîya hewran û vizînîya vay kewtibî tê mîyan, 

kes ci ra tersayê û ci ver lerzayê.
Wexto ki finê ra gurî kewti a hewran, însan 

metroyê herûnda xo di hol bîyê û tersan ra zerîya 
ci qutufîyayê.

Na rojda wesarî di bîbî gure-gura hewran û vizi- 
viza (flzi-flza) vay.

Erd a, azmîn a, dar û berî ser o ne teyr û tûr ne 
Jî cin û cinawir mendbî, heme remaybî.

O ki kewtibi qulda xo, o ki kewtibi halîndê xo.
Ê ki qulê ci û halînê ci cayê sitar kerdenda ci 

verî ra çinêbî, yan jî xo nêresnaybî cadê xo, kotî 
raşt amebî sereyê xo kerdbî mîyan, dekewtîbî.

Hergi Jewî xo cayê di nimitbî û waştê ki xo sitar 
bikero û tofandê, afatdê Ellay ver nêşiro û nêmiro. 
Heme zanê ki gan zaf biqîmet o.

Hewrî guray, guray, guray, gurînîda hewran dim 
a bî guv-guva vay, toz û talazokî êrd ra weriştî û 
dinya bî mîj û dûman.

Azmînan a qandê Ellay estareyê nêmend û bî 
şîq-şîqa virûsikan û varanî xo virada cêr (dest pey- 
kerd).

Dar û ber vay ver di şîyê û ameyê.
Darê ki kokê ci helîsiyaye yo, yan jî zayif o 

şikyayê û dîndeyayê êrd.
To vatê qey qeyam a kena biqilayneyo û dinyayo 

keno axirdewr bo, êrd û azmînî ya Jew bo.
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Virûsikan xo zey qerşûnan a kerdê war û êrdî di 
şîyê war û bîyê şîrqînîda ci û şîrqînî ci ra vijyayê. 
Jû virsiki dûrîdê bandê Sîyamedî di amê darda 
çinayêri ro, şîrqînî darda çinayêri ra veti û bî 
qîrçînîya darda çinayêri.

Dara çinayêri werte ra aqelşinê, kerdi di letey û 
nîmeyêdê ci dîndeya newalî (derî) mîyan û nîmeyo 
bîn Jî na kişta newalî di ame êrd ro.

No heme çî sanîyan mîyan di, çim giroteni û 
akerdeni mîyan di bî.

No hesab a çinayêri bî di letey û hergi lete kiştê 
na, kok ra visya (cibiya) û dîndeya êrd. Wexto ki 
dara çinayê ri dîndeyê êrd, herûnda ci ra toz û 
dumanê werişt, herûn a kokdê dari bî veng.

To vatê qey verî ra a dara çinayêri wija di çinêbî 
û herûna ci veng bî.

Virsiki kokê dari zey kozîgi veşnabî û wela ci 
çinê êrd ra kerdibî vila.

Bahdê virsiki û dîndayenda dari varanêdê zafî 
dest pey kerd û vara.

Virsiki vemîya varanî akerdibî.
Varanî hendê nîm seeti ramit.
Bahdê nîm seeti êrdî awi bîn di mendî û bî 

cirînîda layan.
Lay fek ra awi ra pir şîyê û geyrêbî êrdan ser.
Awi, la û êrdan di bîbî raşti (dûzi) û kortî-mortî 

nîyasayê.
Bahdê seetna varan vinderd, gurînîya hewran 

birîyê.
Vay jî hêdî hêdî dest bi vînderdişî kerd.
Gurînîda layan ra, zerîya Sîyamedî qutiflyêbî û 

zey tîrkimani ya lerzayê.
Bandê xo mîyan di tersan ra bîbî zey kolîdê 

wişkî ya û diskiyabi êrd ro.
Ler zayê û hergi mûyêda (têlêda) seredê ci bîbî 

zey kardî ya, zey şemşêrî ya.
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Vinderden da varanî ser a ayam bî weş, hewrê 
sîyay kewtî dûrî.

Şan bîbî hêdî hêdî estarey jew akewt û asa. 
AŞmî hewran bin ra sereyê xo vet û şewqê xo kerd 
vila, roşnayî visti dinyay ser.

Hebê tersê Sîyamedî rema û ravêrd, hebekê 
ame a xo û çimê xo akerdî, çorşmeyê xo winya û 
keserêda girdi anti.

Rind û rind tersê ci rema, werişt xo ser, hebê 
kişta raşta û çepa mîyaneyê xo çewt kerd, berd û 
ard.

Ronişteni û tersan ra lingê ci qerimiyay bî, 
tamarê ci erziyaybî pê ser û flrkî kewtîbî mîyanedê 
d.

Pay ra xo rind raşt kerd û têtewr ganê xo lûna û 
berd ard. Tamarê cl abiyay, qermê lingan ci şî û 
firkê mîyanedê ci bî vilay, ravêrdî.

Da piro û hetê darda çinayêr ra ray giroti û şî.
Meraq kerdê o çiçî bi amebi darda cinayêri ro û 

qandê çiçî dîndeyêbî êrd?
Verî nameyê virsikan aşnawit bî, girdan vatê 

«verê varanî gurîda hewran miyan di virsikî 
akewnê û yenê êrd ro»

Labrê çimandê xo ya nêdîbî, nêzanayê a virsiki 
bî, yan jî çînabî. Virsik-mirsikî nîyameyê vîrdê ey û 
aqildê ey.

Ey qelbdê xo di vatê zey mi felekî da a darda 
çinayêri ro.

Fikir û xeyaldê ey ra tim felek ravêrdê.
Qandê coy niyetê ci o bî şiro bewnîro a dara 

çinayêri senî kewta û senî lete bîya.
O veng û a qirçînî senî kewtibî a dari ser?
Lingandê werdîyana ame resa darda çinayêrl, 

dara çinayêri dî ki çi bivîno!
Dara çinayêri werte ra bîya di letey û hergi 

leteyêdê ci kiştên a (hetên a) kewto.
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Rîçeyê ci kok ra veşayê, çilmisîyayê û qatê pê 
ser bîyê.

To vatê qey kokê dari, zengen a aşanayo û torzîn 
a ci kerdo.

Sereyê rîçandê dareki mendîbî, sûr kerdê, to 
vatê qey simorî cawitê û bimayê.

Hera serdê rîçan jî vay dêbî û rîçey werte di 
verdaybî. Sîyamed mat (êceb, hebiser) mend û 
xeylê wext winîya darda çinayêri ra û wina va:

-Esto no jî karê felekî yo, na jî kerden a felekî 
ya, bê ey kes wina zalimey û bêbextey nêkeno. Ey 
mi rê Jî winî kerd û bêbextey a, zalimey a may û 
pîyê mi kişt, mi ra girot û ez sêkur verdaya. 
Hendik şeno wa zalimey û bêbextey bikero. Qay o 
do rojê mi dest kewo û ez do nê hesabî ey ra pers 
kera, nê heyfî ey ra bigîra, ey destandê xo ya bife- 
tisna û lete kera.

Ancax wexto zerîya mi honiki bo û ez bişa heyfê 
may û pêrdê xo hewada (bigîra).

O mi dest kewo ez do ey cêra abirna, lete lete 
kera û dindanandê xo mîyan di bitahna û werdî 
kera.

No babet a ancax heyfê mi ci ra bîro giroteni.
Çend finî çorşmedê dari ra şî û ame, şî û ame.
Ofî û keserî pê ser o antî.
Dişmiş bî, dişmiş bî, çiçî a darda xaseki qewi- 

miyabî, çiçî ay sere di amebî û a dara xaseka kihoy- 
ini werte ra weriştibî.

Diha, ne vengê perandê ay û ne sersîya ci 
mendibî. A xasekeya ay û delaleya perandê ay 
werte ra weriştibî.

Wexto ki va ameyê, bîyê şeqînîya perandê ay û 
perî gilandê xo ser o perayê.

Zeki pê di qerez kenê, kê şayê xo bol hêl kero û 
şeqînî xo ra vejo.

O bahsê înan (qerezê înan) pê di nêmendbî û 
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dîndeyabî êrd.
Diha, peranê a dari do şeqînî xo ra nêvetê û 

sersîda ci di kes do nêhewiyayê, nêroniştê 
ûmirîçikan do sero wîçwîçi nêkerdê.

Zaf meraq kerdê. Hebna çorşmeyê dari geyra.
Finê ra çîyê berqa û koya çimandê ci ya.
Çîyê wertedê kokdê dari di berqayê.
Heta nika berqînîyêda nêdîbî, xo çewt kerd şî û 

winîya. Hendik şîyê nezdî, hendi berqînî bêyê zafl.
Sifte zaf tersa, nêweta şiro ser, hewa do û 

bewnîyo ci ra. Bahdo tersê ci rema, şî ser, bi çewt 
êrd ra hewa da û kerd xo dest.

Winya ki çi bewnîro!
Guleyêdo hendê di gudandê mîrî beno û zaf Jî 

giran o, zora êrd ra hewadabî.
Xeylê xo destan mîyan di çerx kerd û winîya ci 

ra.
Destandê ci mîyan di diha Jî berqînîya ci bîbî zaf 

û zey tûncî ya bî.
Guleyê xo girot û ame keydê xo.
Keye di xeylê dişmiş bi, ney se kero, no çiçî rê 

beno çiçî rê nêbeno, perey keno nêkeno, do çend 
perey bikero, yan Jî ci ra çiçî virazêno, çiçî 
nêvirazêno.

Dişmiş bl, do ney ra senî îstifade bikero û ney 
senî biroşo, yan jî hetê kotî ya bero.

Qelbdê xo di vatê, mi heta nika çîyêdo wina 
nêdîbi, esto no zaf çîyêdo biqîmet o û do zaf perey 
bikero.

No çîyêdo zaf biqîmet nêbîyayê, nêşayê na dari 
werte ra lete kero û dîn do êrd.

No çiçî yo erdî ser o çinîyo, kişta Ellay ra azmîn 
ra çebîyayo (erzîyayo, variyayo).

Ez do ney bigîra bera merdimêdê zanayî misna, 
no çiçî rê beno û qîmetê ney çiçî yo, çendo.

Yeno aqildê ci vano:
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-Wili nê girweyan mîyan di kureçî (demircî) 
zanaye yê, ez do ney bera kureciyê misna.

Qîmetê ney çiçî yo û no çiçî rê beno, kurecî 
zano.

Gêno, dano piro û beno misneno kurecîyêdê 
zanayî û binamûsî.

Kurecî rê wina vano:
-Dedo, bewnî nê guledê min ra, no çiçî rê beno 

û çend perey keno?
No gule azmîn ra tewrdê (tewdê) virsika kewt û 

ame darda çinayêri ro û dari werte ra aqalşnê û 
kerdi di letey û hergi leteyêdê ci eşt kiştên a.

Bewnî ci ra çiyêre beno, nêbeno?
Kurecî gulî gêno, winêno ci ra û wina vano:
-No gule tûnc o û zaf biqîmet o, heme çî rê beno 

û bol çî ci ra virazêno.
Ney ra xençerîyê zaf weşî û şemşêrî virazênê.
No weş perey keno, ti ney roşenê mi, ez 

biherîna.
Sîyamed vano:
-E, ez ney roşena to, ti do çenda biherînê?
Kurecî vano:
-Ti çend wazenê.
Sîyamed vano:
-Ez to ra perey-merey nêwazena.
Ti do mi rê xençerîyêda zaf weşi û şemşêrêdo 

zaf weş virazê, ez bê nînan to ra çîyê na nêwazena.
Kurecî vano: Sere û çimandê mi ser, ez do to rê 

xençerîyêda zaf weşi, şemşêrêdo zaf weş viraza.
No tûnc zaf perey keno, vêşî, vêşî pereyê nînan 

vejeno.
Qandê coy, ez do winî vlraza, yanê heqo ki ez 

bida to ey a ê çî viraza.
Ez do winî viraza ki, do bê to kesnay di çinêbo û 

kesna do nêşo zey nînan virazo
Nê do dinya di nimûney bê.
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Ti xençerî sîro dê, do sîyeri werte ra biqelşino û 
di letey kero. Ti şemşêrî dari ro dê, do dari biper- 
no û zey bixşîya ci kero, di hetî kero,

Ney rê zaf kêfê Sîyamedî yeno û newe ra kêfê ci 
beno weş û neşeyê ci yeno ca.

Kurecî di rojan mîyan di nê çîyanê Sîyamedî 
virazeno û keno hadre.

Zeki Kurecî (demircî) vatibî, heta nika kesî zey 
nînan metîn û weş nêviraştibî.

Kurecî çîyê Sîyamedî dano a ci û ci rê wina 
vano:

-Honî, çîyê xo bigî, mi sozê xo ard ca û zeki mi 
va mi winî viraşt, zey nînan ti cana di û Jewnay 
desti nêvînenê.

Sîyamed çîyê xo gêno û şino.
Xençerîya xo keno xo ver a, şemşêrê xo keno 

paştî da xo ya û verê xo dano keydê xo.
Ame keydê xo û wina dişmiş bi:
-Ney a tepey a kam qarmişê mi bo, kam çîmê xo 

ver do mi û kam fek çe kero mi û kam destê xo 
hetê min a derg kero, kam mi rê nan û awi nêdo, 
kam bivijîyo rayda mi vemî û kam hemberê mi 
bivijîyo ez do na xençerda xo ya loqranê ci veja û 
nê şemşêrdê xo ya jî sereyê ci biperna.

Sîyamedî zey mergdê xo zanayê rojê dewa silîfî 
do flrset bivîno û bîro ey ser.

Zanayê bişê do ey bikişê û sereyê ci gandê ci ra 
abimê.

Zey îmandê xo ya zanayê, dewa silîfî ney ci heti 
nêverdanê.

Zey zerîda xo zanayê, dewa silîfî do arê bo pê ser 
û biramo (hêriş bikero) ey ser.

Dewa silîfî ci rê dişmen bî û tim gefê ci werdê.
Sîyamedî zey marî ya, zey çimandê xo xo înan ra 

pawitê û tim hemberdê (înan vero) înan di aya bî.
Gunayê dewijan ey nîyameyê û kesî tasê awi yan 
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jî loqmeyê nan nêdayê ci.
Dewijan vatê boka qir dekewo, nêweş bo û 

veyşaney û teyşaney ra bimiro.
Dewijan vatê wa rojê ravey bimiro û ma ey ra 

bireyê.
Zewtî dayê Sîyamedî ro û gefî werdê ci.Labrê 

Sîyamedî rê çîyê nêbîyê û gefandê înan ra jî 
nêtersayê, kesî ra çim nêkiwayê.

Zewtê înan û gefê înan ey rê ne çîyê bî.
Finê kerdibî xo sere do ne dewa silîfi terk 

kerdê û ne jî ê rehat verdayê.
Ey jî gefê înan werdîbî û înan ra nefret kerdê.
Xincê ci est bî, xincê ci estbî felekî rê.
Geyrayê, geyrayê xeymda felekî û vatê felek 

çorşmeydê dewda silîfî di ro.
Qandê coy terkê dewda silîfi û mileta ci 

nêkerdê û hetê ca yê na nêşîyê.
Labrê çîyêdê ci çinêbî, werdê ci û êrdê ci 

çinêbî, mecbûrî do ya çî bitiritê, yan jî bizor a bigi- 
rotê. Keleşey bikerdê, ray bibimayê û bivijîyayê 
karwanan vemî.

Rojê zaf bi veyşan û teyşan, veyşaney da ney sere 
ro. Veyşaney ra rihê ci kerdê bivijîyo û veyşaney ra 
bimiro.

Qerarê xo da û wina va:
Ez do bivijîya citêran vernî, dewijan vernî, 

karwanî vernî, ez do bivijîya rêwîyan vernî, beg û 
axleran vemî, bezîrgan û çerçîyan vernî.

O ki cî di çîyê werdî estbo, ez do çîyê werdî, o 
ki çîyê werdî ci di çinêbo ez do înan viran kera, 
mal û peranê înan, dewar û çarwanê înan, estor û 
devanê înan û çîyanê înan înan ra bigîra.

Xo da xirabey û wina va:
O ki mi şa zor a, o ki mi nêşa bêbextey û xayiney 

a, yan jî xindzey a xo dest fîna.
Ez do ney a tepêy a çi çîyo xirab esto bikera.
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Ez do piro da, bikişa, bitira, xirxizey bikera, ray 
bibima û însanan viran kera.

îcab bikero ez do merdim jî bikşa û seranê ci 
leşda ci ra abima.

Qerarê xo da ki çi çîyo xirab esto bikero.
Qandê kl xo vejo, jîyanê (heyatê) xo bidomno, 

ney rê mecbûr bî.
Kelansîngêda cîya zaf weşi jî estibî.
Kelansîgi eşteni di û girweynayeni di zaf ûsta bî.
A roji xo rê tay werd û çîyê werdeni êrdan 

mîyan di arê kerd û pîzeyê xo pa astar kerd.
Ê meştêrî dest pey kerd xo kardî girweynayiş û 

şemşêr girweynayiş bimisno û bigirweyno.
Dî-rê rojan mîyan di xo weş kardî û şemşêr gir- 

weynayiş misna.
Zaf bi aqil bi, heme çî zaf rew kardî û şemşêr bi- 

girweyno.
Qandê ki bişo xo bipawo, qira xo vejo û keleşey 

bikero.
Qandê ki bişo raya bezirganan û karwanî bibimo 

û înan ra mal bigîro, roj bi roj talîm kerdê xo 
misnayê.

Winî xo misna, winî xo misna bi ûstayê ci.
Diha kesî nêşayê zey ey kardî bigirweyno û 

şemşêr kar bîyaro.
Lazimeya ci nînan rê zaf û zaf estibî û do 

bibîyayê.
Do xo pa bipawitê û do pa hêrişê dişmenandê xo 

kerdê.
Do pa felek bi kiştê û xeyma felekî êrdo jew 

kerdê û heyfê xo bigirotê.
Winî bi, winî bi, winî zeman (wext) ame bi 

dişmenê heme çî.
Bi dişmenê teyr û tûri, cin û cinawirî û însanî.
Bi dişmenê erd û azmînî, dar û berî, sî û êrdî.
Teyrê perayê vatê eha feleko, mar xuşayê vatê 
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eha feleko, însan ravêrdê vatê eha feleko.
Bi dişmenê heme çî, gan û bêganî.
En sifte qeçkan ra, şiwanan ra û citêran ra dest 

peykerd.
Şi rayê ser o vinderd û pawit.
Hend winya citêrê gayê xo şanayê xo ver, 

tewreyê xo kerdo pirê werd û o yo şino citi bikero. 
Sîyamed vijya citêrî vemî û citêrî rê wina va: Citêr 
axa, ê tewreyê xo yê werdî roni û şorî cita xo.

Citêrî va:
Qandê çiçî, çi rê rona û şira?
Werdê min o nê tewrî mîyan di, ez rona ez citi 

di veyşan ba ez do çiçî bûra?
Sîyamed kardîya xo anceno û vano:
Çiçî wenê bûrî, xo ra ez o jî qandê werdî vana, ti 

do hewna veyşanbê bûrê, ez no hîrê rojîyo veyşana, 
ez o to rê se vana wlnî biki.

Citêr vano:
-Ney ra bewnî, ez senî werdê xo to rê rona û 

şira? T1 xînt-mînt bîyê? Ez senî werdê xo dana.
Ez werdê xo nêdana, hadê rayda xo ra şorî!
Ma ti keleş-meleşê tîyê ray bimenê?
Sîyamed no fin kardî ya hêrişê citêrî keno û 

vano: -Ez o to rê vana tewrî roni û şorî rayda xo, 
hetan ki mi ti kardîda xo ya lete-lete nêkerdê û 
sereyê to leş da to ra nîyabimayo.

Ma ti nêzanê û to nîyaşnawito ez keleşê nê 
koyan û keran, nê ray û deştana.

Citêr winêno nêbeno, citêr tewrdê tewrîya dano 
rem ro:

Sîyamed hima kelansînga xo xo mêra akeno, 
sîyê keno mîyan û citêrî dim a erzeno û kulemeki- 
da citêrî di dano piro û citêrî rê vano:

-No fin mi nêwaşt wertedê tepelikdê seredê to 
di piro da.

Fina sifteyêni mi nêwaşt qafdê seredê to ro da û 
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to pa bikşa û êrd o derg kera.
Ti lingna çe kerê ez do no fin tepelikdê seredê 

to ro da û to dîn da êrd.
To rê vana meremi, tewreyê çî roni û rayda xo 

ra zey însanan a şorî.
Citêr vinderêno, tewreyê xo ronano êrd û 

kewno ray şino.
Sîyamed dano piro şino tewrî êrd ra werzaneno, 

erzeno xo mîyane û dano piro şino.
Çend deqiqey ray ra kewno dûrî, roşeno, 

tewreyê xo akeno û winêno ti çiçî vajê tewrî mîyan 
di esto.

Çîyê xo weno û dano piro şino sîyê sero roşeno.
No kar weşdê Sîyamedî şino û werdê Sîyamedî 

hazir ra, bêedizyayeni vijyêno.
Sîyamed qerarê xo dano ki nê karî bidomno û 

na ray biramo û sî ra bo Jî werdê xo vejo.
Beno ê meştêrî, flna rayda xo ser o roşeno.
Winêno xortêno yeno, dano piro û şino xortî 

vemî.
Xort Jî şamîya perdê xo ci rê beno gemi.
Sîyamed qîjeno xortî ser û ci rê wina vano:
-La qebrax, ê sîtilê xo yê şamî û ê tewreyê xo yê 

nanî roni û peyser ageyri şorî keydê xo.
Xort vano:
-Sîyamed ti bîyê xînt-mînt, na şamîya pêrdê min 

a, pîyê min o gem a velg ceneno, ez o jî ci rê werd 
bena.

Ez senî şamîya pêrdê xo bida to?
Ma êyb nîyo, min û to ya ma enbazê pêyê 

qeçkini bî.
Ti senî nanê pêrdê mi mi ra gênê?
Sîyamed vano:
-La axil ma enbazey-menbazey mendi, wexto ki 

ez veyşan teyşan rakewta, wexto kî vewri û varanî 
bin di menda û serdan ra qefiliyaya ti kotî di bî.
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Wexto çi rê ti enbaz nêbî, wexto çi rê êyb nêbî.
Ez o to rê çiçî vana winî biki, ez xînt-mînt jî 

nêbîya û aqilê mino mi sere di û ez o zana ez o se 
kena.

Verî ez bêaqil bîya, newe aqilê mi ame mi sere 
û ez bîya baqil.

Lajek keno biremo, Sîyamed kardîya xo anceno 
û kewno lacekî vemî.

Lacek tersan ver çîyê xo ronano û dano piro pey 
di ageyreno şino.

Sîyamed xortî ra werdê ci gêno û beno koyan 
ser o xo rê weno.

Hendê mirdbîyayen da xo weno, o ki maneno jî 
gêno kafê mîyan di nimneno.

Ney a tepey a werdê Sîyamedî beno zaf û pîzeyê 
ci beno mird.

Roj bi roj werdê, çîyê werdenda ci beno zaf.
Bahdo vijyêno şiwaneyê vernî, şiwanî ra şit, 

peşmî û çi çîyê werdî esto ci ra gêno.
Peşmî gêno beno kafê di rakeno û ser o rakew- 

no. Kulavê (keçeyê) şiwanî jî ci ra gêno, qandê ki 
şewi mîyan di rakewo.

O ki hemberdê ci di dest hewadano yan jî 
vijyêno, yan Jî remeno, ey ya kelasînga, yan jî 
kardîda xo ya keno dirbetin.

Nînan dimi ra girwî keno gird, vijyêno karwa- 
nan vemî û çi çîyê karwanî esto ci ra gêno û vira- 
dano.

Vijyêno karwanan vemî û înan keno viranî.
No hesab a nameyê Sîyamedî vijyêno keleşey û 

cayan ra beno vila.
Nameyê ci vijyêno keleşey û fekan ra doş beno.
Sîyamed jî aqildê xo di û flkirdê xo di wina 

vano:
-Dêmek ki na milleti zor û zordestey ra fahm 

kena.
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to pa bikşa û êrd o derg kera.
Ti lingna çe kerê ez do no fln tepelikdê seredê 

to ro da û to dîn da êrd.
To rê vana meremi, tewreyê çî roni û rayda xo 

ra zey însanan a şorî.
Citêr vinderêno, tewreyê xo ronano êrd û 

kewno ray şino.
Sîyamed dano piro şino tewrî êrd ra werzaneno, 

erzeno xo mîyane û dano piro şino.
Çend deqiqey ray ra kewno dûrî, roşeno, 

tewreyê xo akeno û winêno ti çiçî vajê tewrî mîyan 
di esto.

Çîyê xo weno û dano piro şino sîyê sero roşeno.
No kar weşdê Sîyamedî şino û werdê Sîyamedî 

hazir ra, bêedizyayeni vijyêno.
Sîyamed qerarê xo dano ki nê karî bidomno û 

na ray biramo û sî ra bo jî werdê xo vejo.
Beno ê meştêrî, flna rayda xo ser o roşeno.
Winêno xortêno yeno, dano piro û şino xortî 

vemî.
Xort jî şamîya perdê xo ci rê beno gemi.
Sîyamed qîjeno xortî ser û ci rê wina vano:
-La qebrax, ê sîtilê xo yê şamî û ê tewreyê xo yê 

nanî roni û peyser ageyri şorî keydê xo.
Xort vano:
-Sîyamed ti bîyê xînt-mînt, na şamîya pêrdê min 

a, pîyê min o gem a velg ceneno, ez o jî ci rê werd 
bena.

Ez senî şamîya pêrdê xo bida to?
Ma êyb nîyo, min û to ya ma enbazê pêyê 

qeçkini bî.
Ti senî nanê pêrdê mi mi ra gênê?
Sîyamed vano:
-La axil ma enbazey-menbazey mendi, wexto ki 

ez veyşan teyşan rakewta, wexto kî vewri û varanî 
bin di menda û serdan ra qeflliyaya ti kotî di bî.
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Wexto çi rê ti enbaz nêbî, wexto çi rê êyb nêbî.
Ez o to rê çiçî vana winî biki, ez xînt-mînt jî 

nêbîya û aqilê mino mi sere di û ez o zana ez o se 
kena.

Verî ez bêaqil bîya, newe aqilê mi ame mi sere 
û ez bîya baqil.

Lajek keno biremo, Sîyamed kardîya xo anceno 
û kewno lacekî vemî.

Lacek tersan ver çîyê xo ronano û dano piro pey 
di ageyreno şino.

Sîyamed xortî ra werdê ci gêno û beno koyan 
ser o xo rê weno.

Hendê mlrdbîyayen da xo weno, o ki maneno jî 
gêno kafê mîyan di nimneno.

Ney a tepey a werdê Sîyamedî beno zaf û pîzeyê 
ci beno mird.

Roj bi roj werdê, çîyê werdenda ci beno zaf.
Bahdo vljyêno şiwaneyê vernî, şiwanî ra şit, 

peşmî û çi çîyê werdî esto ci ra gêno.
Peşmî gêno beno kafê di rakeno û ser o rakew- 

no. Kulavê (keçeyê) şiwanî jî ci ra gêno, qandê ki 
şewi mîyan di rakewo.

O ki hemberdê ci di dest hewadano yan jî 
vijyêno, yan jî remeno, ey ya kelasînga, yan jî 
kardîda xo ya keno dirbetin.

Nînan dimi ra girwî keno gird, vijyêno karwa- 
nan vemî û çi çîyê karwanî esto ci ra gêno û vira- 
dano.

Vijyêno karwanan vemî û înan keno viranî.
No hesab a nameyê Sîyamedî vijyêno keleşey û 

cayan ra beno vila.
Nameyê ci vijyêno keleşey û fekan ra doş beno.
Sîyamed jî aqildê xo di û flkirdê xo di wina 

vano:
-Dêmek ki na milletl zor û zordestey ra fahm 

kena.

69

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



RLhatey û bêvengey a kes çîyê nêdano kesî û 
pîzeyê kesî mird nêkeno.

Na milleti zalimey ra û ters ra fahm kena.
Zorey, zalimey, zordestey û ters nêbo kes çîyêdê 

xo nêdano mi û pîzeyê mi mird nêkeno.
Heta nika, (heta ewro) bîleheq mi xo veyşan û 

teyşan verdayo û mi bîleheq mil ronayo.
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VII

Şiwaneyê dewda Silîfî wina dişmiş beno:
-Ma çiçîyê mi Keçelî ra kemî yo û ez hendê 

Keçelî nêbena. Ez o hendayê serî yo gawaney kena 
û winêna nê dewijan dest ra û pişotîya înan wena.

Keçel o zorey, zordestey keno, şarî ra zor a mal 
û perey gêno, mileti keno viran û ray birneno û 
pîzeyê xo vejeno.

Ez o zey dewaran a heta şan postalî çarwan û 
dewarî dimi ra dirnena û vazdana ge na kişti, ge a 
kişti.

Ne rojê mi belî yê ne Jî şewê mi.
Ezo şina dewardê nînan ver, heta şan dewarê 

nînan çiraynena û wexto ki şan di yena keye, lingê 
mi pirê telîyê û cinîya mi bi goçînan a telîyan mi 
lingan ra vejena.

Ez o ne telî vana, ne sî vana, ne ko vana û ne jî 
kere vana dewarandê nînan dim a çerxbena û de- 
waranê nînan çiraynena.

Çiçîyê mi Keçelî ra kemî yo û diha no do çend 
wina biramo.

Ma ez do heta peynîda mergî gawan bimana û 
pişotîya şarî bûra.

Keçel o bêgirweynayiş qira xo vejeno û ser o jî 
perey arê dano pê ser.

Ney a tepey a ez do Jî zey Keçelî ya bikera û diha 
dewardê dewi ver nêşira û înan rê gawaney 
nêkera.

Beno ê meştêrî, dewijî herkes dewarê xo 
gewandê xo ra keno teber û ano cadê naxirî (cadê 
kombîyayenda dewari).

Dewar cadê naxirî di komê pê ser beno.
Dewijî winênê gawanê dewi nîyame, dewarî 

arê do pêser, xo ver şano û bero çere.
Dewar salme hetê gem a şino û binîda dewi di 
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kewno êrdê dedê Sîyamedî.
Êrdê dedî di jî nebî (misrî) karite beno.
Dewar xo resneno êrdê nebî û kewno nebî ser.
Nebîyê dedî çiraneyêno.
Sîyamed vineno.
Winêno ki naxirê dewi heme yo hetê êrdê dedê 

ey a şino û kewno êrdî mîyan û nebîyê (misriyê) ci 
weno.

Dewaro senî nebî mîyan di doşbeno û zey xeya- 
rana weno.

Naxirê dewi heme kewtibî nebîdê dedî mîyan, 
sîrikê ki werdê, ê ki lingan ver şîyê hesab nêbîyê.

Dewarî nebî pêro pay kerdê û mîyan di zîrtikî 
eştê, boli kerdê û ga ameyê.

Wexto ki Sîyamed nê rewşî (weziyetî) vîneno 
damiş nêbeno, zerîya ci veşena, aqil ci sere ra 
şino.

Aqilê xo vinî keno û çimsûrikî beno.
Çend nêbo êrdê dedê ci yo û dedê ci, ci ver cefa 

werdo, gird kerdo û winyayo ci ra.
Qandê coy dedê xo, xo rê pî zanayê.
Çend nêbo dedî heti gird bîyo, nanê ey werdo 

awa ey şimita û çinayo ki ey herîna yo dayo xo ra.
Nan û awda apî ya gird bîyo.
Çinayo ki apî herînaya, dayo xo ra û xo pa germ 

kerdo, serdan ver pawito.
Postalê ki ey herînayê kerdê xo pay û lingi xo 

sîyan ver, telîyan ver reynayê.
Virarda înan di rakewto, virarda înan di germ 

bîyo û virarda înan di bêters rakewto û gird bîyo.
Şewi werxanê ci dedî yan Jî nîyaza ci anto ci ser, 

dayo pi ra ki akerde nêqefilîyo, serd nêgîro û 
nêweş nêkewo. Co ra dedê xo ra zaf heskerdê, co 
ra zerîya ci veşayê, labrê se kero qederê xirabî 
abimabî. Qederê ci xirab nûşneya bî û sêkur mend 
bî. Dedî qewnabî, fina Jî zerîya ci veşayê.
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Qandê coy nêşa tehamul bikero, çimanê xo 
bigîro, nêvînayeni ra bîr o û ravêro şiro.

Zerîya ci bî teniki, nêşa ki nêşiro.
Nêşa xo tepêşo, da piro û şî ki dewarî êrdî 

mîyan ra vejo, teberkero.
Wexto ki ame resa êrdî, kewt êrdî mîyan û halê 

nebî dî, winya ki nebî pê ro lingan bin di pay bîyo.
Gûnî geyrê ci çiman ver a, çimê ci, ci ver o bî 

sûri kî û bî tarî.
Xo kerd vinî.
Aqil sere di nêmend.
Hima xençerîya xo xo vera anti, çimê xo girotî û 

kewt dewarî mîyan.
Salme-Malme kotîyê dewarî raşt ame, xençerîya 

xo şanê û dewar o bê guna kerd dirbetin.
Dewaro ki kewt ci dest, dewaro ki kewt ci ver 

xençerî kuway pe de, xençerî kuway pîze di û 
loqrey ci vetî teber.

Vêrey dewarî vijyay teber û qorînî kewti dewarî 
ser.

Bîbî bûrbûra dewarî.
Ne jew va, ne didi va şanay xençerî ver.
Fina jî hêrsê ci nîyanişt û gonîya sîyay çiman ver 

a nêwerişti û nêşî.
loqreyê vîştirayan vetî û dînday êrd.
Xençeri kuwayê kulemekandê ci di û kerdê dir- 

betinî.
Dewarî zeki mozi bikero winî ver di remayê. 

Hêrsê ci nîyanişt, tim şo çimsûrikî bl. Gonîya sîyay 
geyrê bî çiman ver o.

No fîn jî dest bi sîyan kerd û sî vimay dewarî ra.
O ki resayê ci no fin çiwe kerdê, o ki nêresayê 

ci sî kerdê. Tersê Ellay û gonî ci pîze di çinêbî.
Bêters û zerî kulin bi, zerî sîya bi.
Hêrsê xo yê anûn û qanûnî dewarî ra girotê.
Waştê ki heme xincê xo dewarî ser teber kero.
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Kesî ra çim nêkuwayê û nêtersayê.
Dêmek ki Ellay jî gorey na zalimeyda ci, 

zerîsîyayeyda ci, gorey ê bêterseyda ci, o sêkur 
verdabî û vistbî geman.

Qandê mizireyda ey, qandê welzinayeyda ey, 
qandê destdergeyda ey o keçel kerdbi.

Xezebê Ellay, tersê Ellay pîze nêkewt, zey xira- 
rana dewar xencerî kerd û gonî di verda.

Ne ga va ne manga, ne vîştira va ne golik, ne nali 
va ne boxa heme şanay xo ver û sî kerdî. Çiwîya fe- 
tilnayê û sî kerdê.

Dewaro ki nebî mîyan ra vijiyayê, ze ki mêşi 
bikero, winî jewser remayê.

Dewaro ki Sîyamed nezdî ci jî nêşî bî tersan ra 
remayê.

Sîyamedî no hesab a nezdî çihar-panc dewaran, 
xençerî ya kerdî dirbetinî. O sire di dedê ci xo rê 
vijyêno ortmedê xo ser û hetê êrdana winêno.

Hend vîneno ki dewarê dewi kewto nebîdê ci 
mîyan û Sîyamed o jî dewarî fetilneno.

Sifte vano qey o yo dewarî bêveng û bêhes êrdî 
mîyan ra keno teber, vejeno. Wexto ki tîjî dana 
xençerîda ci ro xençerî desti berqena, winêno o yo 
pa dewarî fetilneno û xençerî kuweno dewarî di.

Hima bi eceleya ortmedê xo ser a yeno war, 
çiweyê xo keno xo dest û hetê erdîya remeno.

Heta yeno reseno êrdî hêle ra biryêno. Yeno 
reseno Sîyamedî û ci rê wina vano:

-La qebrax, la kutik, no çi halê to yo, na çi 
rezîley a to arda nê dewarî (heywanan) ser?

Na çi qeyam a tî yê qilaynenê, na çi rezîley a tî 
yê kenê, qe to di wîjdan-mîjdan çinî yo, qe gunayê 
to nîyame, to na berbatey, na rezîley arda nê 
dewarî sere di.

Qe gunayê to nîyame û zerî ya to nêveşê.
To no dewaro zey xezalan a kerdo dirbetin.
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Kes senî qîmişê nê heywanan beno, nê 
tofanîbîyaro ci sere di?

Destê kesi senî werzenê, kes nê bêziwanan dir- 
betin kero û xo ver şano?

Sîyamed wina vano:
-Apo, no dewar kewtbî êrdê to mîyan û nebîyê 

(misrîyê) to werdê, qandê coy ez damiş nêbîya, mi 
nêşa xo tepşa, ez ameya û xençerîya kewta ser, 
kewta mîyan. Mi loqreyê taynin vetî, taydê ci jî mi 
destan ver reyay û remay.

Mi nêşa loqranê hemini veja û zerîya xo honiki 
kera.

Ded vano:
-La qebrax, la kutik, ma nebiyê mi to ra ameyê 

perskerdeni, dewar o weno se nebîyê mi weno, to 
rê çiçî?

To rê kewto, ti dewarî êrdê mi ra vejê û rezîley 
bîyarê dewarî dewarî sere di.

La bênamûs, rew mi çiman ver a vinî bi, hetan 
ki mî jî loqreyê to nêvetê teber û ti nêkiştê û 
qetîlê to nêbîya.

Cehnem bi se ra şinê şo, wa çimê mi to nêgunyo 
(nêkewo).

Ti çiçîyê, ma ser o bîyê bela û kewtê koçikda 
maimyan.

Ded çiwedê xo ya kewno a Sîyamedî ser û çend 
çiwey dano pi ro.

Sîyamed winêno kuşatê dedî çinîyo, do ci 
bikişo. Nêşeno dedê xo ver dî jî dest hewa do û ey 
jî xençerî kero.

Çend nêbo girdê cî yo, pîyê ci hesibêno.
Qandê coy dedî ver remeno.

Ded xeylê kewno ci dimi, fetilneno nêşeno 
tepêşo (tepişo).

Wexto ki Sîyamed remeno wina vano:
-Apo, apo, belî yo ti bol hêrs bî yê, qahriyayê û 
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zeriya to mi ra menda.
Ella bikero ga û vîştirayê şima dirbetana nêmirê.
Şima înan a citi bikerê, qezencanê xo bikarê û 

biresnê.
Boka qezencê şima zahf bîro, jewî rê se bido û 

halê şima pa weşbo, şima tengasî nêvînê.
Şima jî ê qezencî biçînê, berê pê ra bar a kerê û 

zimistanî xo rê bûrê.
Wa qezencê şima zahf bîro, beno şima mi êf 

kenê, e jî ageyrena şima m‘yan.
Şima mi êf bikerê Ella do jî gunayê mi êf bikero 

û mi rê paştî bivijiyo û dest bi do mi. Mi newe rind 
fam kerd ki mi xîntey kerda û çim sûrey a mi 
ramito ê dewarî ser.

Qe neyrê heqê mi çinêbî û mi bîleheq gunayê ê 
dewarî kerd xo mil girot, ez kewta gunadê ê 
dewarî.

Mi bîleheq dewijî bê ga û bê citi verday û xo ra 
qahimay.

Boka Ella mi êf bikero, destê xo hetê min a derg 
kero û mi rê paştî bivijîyo, ez felekî bivîna, ey 
bikişa û heyfê xo û ê dinyay hemî ey ra bigîra û 
însanan ey ra bireyna.

Lazim o Ella dihayanê mi û waştena mi qebûl 
bikero ki, şima jî mi ef bikerê.

Fina vana: Wa nalê şima girdî bê, manga bê bizê 
zaf bê.

Zahf şit bidê, şima şit û qatikdê ci ya xo warî 
kerê.

Wa golêkê şima girdî bê, şima pa citi bikerê.
Cita şima bol bîro, qezencê şima zahf bo, şima 

berê biroşê û qeç û qûlê xo pa warî kerê. Şitê 
mangan mast kerê, peynîr kerê, ci ra riwen û 
toraq vejê.

Mirdiya xo bûrê, biroşê û pê ra bara kerê.
Mastê ci do kerê, payizî palî di, germdê Ellay 
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bin di xo rê bişimê û zerîya xo pa honik kerê.
Zerîya şima pa honiki bo. qatixê şima zahf bo, 

bivijîyo, şima rê qîm ker o, beno şima mi ef bikerê 
û Ella Jî mi ef kero û mi rê paştî û wihêr bivijîyo.

Ella mi rê paştî bivljîyo û quwet bi do, ez felekî 
bivîna û bikişa, ey ra heyfê xo bigîra.

Heyfê xo girot tepey a ez aqil ba û zerarê mi do 
kesî nêreso û ez do kesî rê xirabey û çim sûrey 
nêkera.

Dano piro dedî ver remen o û şino koyan ser, 
mekandê xo.

Milê dedî beno çewt û kewno ci ver, bêçare 
maneno, nêzano se kero û dewijandê xo rê çiçî 
vajo.

Qahran ra keno biteqo û werte ra di hetî, di 
letey bo.

Milê ci ci ver di, bêçare ageyreno keydê xo.
Dewaro ki beno dirbetin û o ki Sîyamedî ver di 

remeno, zeki mêşi bikero winî jewser ageyreno 
keyandê xo, dewijî senî dewarê xo no hal di 
vînenê, dewarê xo arê kenê pê ser, o ki dirbetino 
dirbetanê ci derman kenê.

Labrê nêzanê çiçî qewimiyayo nê dewarî sere di 
û kê no dewar visto nê halî.

Bahdo şopandê gonîyandê dewarî ra şinê û çend 
na dewarê dirbetinî êrdê Miho axay kişta vînenê.

Dewîjî zanê ki Miho axa çîyê do wina nêkeno, 
malê ci heme jî bîro çiranayeni, dewar bûro jî 
çiweyê jew dewarî ro nêdano û sîyê nîyerzeno 
dewarî.

Zanê no fina karê Keçelî yo û derba ey a.
Bê ey kesna na zalimey nêkeno û na berbatey 

nê dewarî sere di nîyano.
Esto, esto no karê Keçelî yo û na derba ey a.
Dewijî pêro resenê (arê benê) pê ser û hêrlşê 

keydê Miho Axay kenê.
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Bena viti-vita cinîyandê dewi û hezar zewtî hezar 
belay wanenê Sîyamedî ser û wina vanê:

-Lajo ti bê, ti kemer ra bi perê, Ella boka belayê 
do gird bido û to qansêr kero.

Jan to kewo, ti nêşê erd ra werzê.
Gangêr ganê to bigîro ma to ra bireyê.
Adir a kezebda to kewo kezeba to biveşo.
Dest û lingê to bişikîyê, ti qanqiran bê xo bin di 

bikerê û gîdê xo mîyan di gan bidê.
Cemêrdî Jî hetê keydê Miho Axay a yenê.
Şopa xo raşt û raşt benê keydê Miho Axay.
Miho Axa vengê camêrdan aşnaweno û zano ki 

dewijî yê hêrişê ey û keydê ey kenê, yan jî yenê ey 
heti.

Dewiji zey finandê bînan bi kêf a nînê key Miho 
Axay.

No fin bi hêrsa, bi xinca û bi qahr a yenê keydê 
Miho Axay ver û Jew veng keno a ci û vano:

Miho Axa, Miho Axa, hetan key no do biramo, 
diha ey rê bes nîyo?

Ê ki ney kerdê hetan key ney rê bimanê?
Hetan key ma dest û linganê xo girêdê û sebir 

bikerê?
Diha qetlê ney nêbî helal?
Hetan key ma milê xo ronê xo ver, çewt kerê û 

sereyê xo, xo ver di cinê?
Hetan key ma bênamûsey a xo nê?
Hetan key ma tehamul bikerê û çîta, xeza 

cinîyan bancê xo sere?
Sebrê ma û taqetê, tehamulê ma nêmend.
Kardî diha neyê este ya û heta qiri ma bî pirî.

îzinê ci bidi, ma fermanê ci vejê, ma sereyê 
ci qirda ci ra cikerê, gandê ci ra abirnê û ey 
bikişê.

Ma hetan ney werte ra nêwerzanê, nêkişê ma rê 
rehatey çinîya û ma rehat nêkenê.
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Ma zanê ti nêwazenê wina bibo û zerîda to ya 
nîyo ki Keçel nê çîyan bikero.

Eger ti îzinê ci nêdê û fermanê ci ma dest 
nêfînê, ti do bi destandê xo ya şirê ey bikişê û ma 
ey ra bireynê.

Ma qayil nîyê mîyabeynê to û ê xo akerê.
Ti fermanê ci nêdê ma, yan jî bi xo nêkişê, ma 

do fina Jî şirê ey tepşê û bikişê.
Wexto mîyabeynê (nabeynê) ma û ê to do abiyo, 

ma do zey verî nêşê bewnîyê pê rî ra, şirê keyandê 
pê û destanê xo hetê pê ya derg kerê, destanê pê 
tepşê û alîkareya pê bikerê.

Diha dedê Sîyamedî desti çîyê nêmaneno, bê 
ferman veteni rayna çarenadê ci nêmaneno.

Nêşeno dewijan rê çîyê vajo.
Nêşeno xo çîyêna bixapeyno, vindano, sitar kero 

û rayna, çarena bivîno û xo a ray o raşt kero.
Xo çîna ya nêşeno vindano û tepêşo.
Heme çî bi çimande xo ya dîbî û şahîd bîbî.
Çimandê ey ver o dewaro zey xezalana xençerî 

kerdi bî û gonîya dewarî rijnêbî.
Ded vajo Jî dewijî do ey bikişê.
Dewijî bişê diha ey jew deqîqe weş nêverdanê û 

gonîya ey şimenê.
o Jî nê çîyan rê razî nîyo û diha taqetê ey jî 

nêmendo nê barî hewa do û bin di şoro.
Ê ey jî kardî neyê bî este ya, tehamulê ey jî ne- 

mendbî.
O jî qayil bi rojê ravey nê belay ra bire yo û 

Sîyamed werte ra werzo yan jî vinî bo û hetê cana 
ya şiro

En bol kî waştê ki Sîyamed biremo û hetna ya 
şiro. Beno bahdê çendna seran beno aqil û pey di 
ageyreno dewda xo, keydê xo.

Milê xo raşt kerd, hewa da, sereyê xo xo ver ra 
berz kerd û dewijandê xo rê wina va:
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-Diha sebrê mi jî nêmend, ez jî diha nêşena vêşî 
tehamul bikera.

Teslaya mi jî ey ra kewti, ey sereyê mi cina mi 
ver di, lanet bo, lanet bo ey rê, lanet o ey ra 
vareno.

Bîyo mereyo mirdar û kewto koçiki da ma 
mîyan. Bîyo belayê seredê ma û ecelê ci ameyo.

Sonî, sonî o do koçikda ma mîyan kewo û ma 
ser o pereyê werdî bo.

Do nê seran tepeya mi qetil ker o, qetilê lajdê 
biray.

Şirê diha xo rê se kenê winî bikerê, Keçel ewro 
ra tepey a diha ê mi nîyo ê şima yo.

Mi ewro ra tepey a dest û linga xo ey ra anta, o 
diha sêkurê keydê mi nîyo ê şima yo.

Xo rê senî kenê bikerê.
Wazenê kemer ra bipernê, wazenê torzîna 

sereyê ci piro dê, wazenê çiwan a çimanê ci vejê û 
bê çlm verdê.

Wazenê zey dewardê xo ya, şima jî xençerana 
loqranê ey vejê û goşanê ci, ci kerê.

Mi îzinê şima da, ney a tepey a ferman jî ê şima 
yo, Sîyamed jî ê şima yo.

Gunayê ey çinîyo û qetlê ey jî helal o.
Kam şeno ey xo dest fîno wa bikişo, sereyê ci ci 

kero û postekero.
Ey zerîya mi verdê, ker di kulini û sîya.
Ey qesiba mi ker di dirbetini û pîzeyê mi kerd 

merezin.
Ez o diha ey ra nefret kena û Ellay ra wazena, 

çimandê mi ver ra dûrî belayê xo bivîno.
Ella belayê do gird bido ey û o belaya ganê ci 

bigîro.
Şirê boka şima ey tepêşê lete, letê, dîlim, dîlimî 

kerê û leteyê çîyê en girdî goşanê ci verdê.
Fermanê ey o şima desti, senî wazenê winê 
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bikerê.
Nê qisandê Miho Axay ser ra dewijî hebê benê 

nermî, hebê benê rihatî û hêrsê ci ravêreno.
Ney ser ra zerîya dewijan bena honiki û vanê 

Miho Axay fermanê Sîyamedî vist ma dest, 
fermanê ci vet, ma do ey tepêşê û bi zerîda xo ya 
ey bikişê û werte ra hewadê.

Dewijî hergi jew fekê ra vano:
-Keçelo, weli varê to ser, weli varê to ser.
Weli to ro Keçel, weli to ro Keçel.
Kam to tepişo do sereyê to cikeroû gonîya to 

bişimo.
Ney a tepey a nameyê to do nêmano û sersîya to 

do werte ra werzo.
Nameyê to do nêvijiyo, ,
Ti kê dest kewê, yan jî kam to reso, do to ro do 

û to tîkey kero.
Way seredê to rê, wela sîya varê to sere.
Dewijî hergi jey xo fek di çîyê vano, vajyêno û 

ageyreno keyandê xo û keyandê xo ra hergi jew 
çîyê gêno verdê dewi.

O ki çiwe, o ki dahrî, o ki xençerî, o ki kardî, o 
ki qedûm, o ki torzîn, o ko şîşa nanî, o ki konî 
gêno û yenê verdê dewi di resenê pê, arêbenê.

Heme resay pê tepey a bi bûri-bûra, bi şemate ya 
verê xo danê Koy ser.

Nê yenê resenê Koy ver.
Ti nêvanê Sîyamed Koy ser o, sîyê ser o roşeno 

û tim hetê dewa winêno.
Wexto ki nê dewi ver o kom benê Sîyamed înan 

vîneno.
No hima ecele ya xo çewt keno, dar û berî 

mîyan ra hetê kişta bîna ray gêno.
Hetê kişta bîna remeno û koyan terk keno şino.
Nê hetan yenê resenê koy ver. Sîyamed werte ra 

beno vinî û dewa silîfî xo pey di verdano.
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Dewijî yenê bi seetana koy ser o geyrenê, 
nêgeyrenê Sîyamedî nêvînenê.

Ne kaf vanê mîyan di geyrenê, ne dar û ber vanê 
mîyan di winênê, nê sîya berzi verdanê vijenê ser û 
winênê.

Labrê Sîyamedî cayê di nêvînenê.
Êrd qelişêno Sîyamed kewno mîyan.
Cayê nêverdanê, sîya berzi nêverdanê vijenê û 

veng kenê a ci, labrê cayê ra veng nîno û nêvinenê.
Dewijî vanê qay perî pa rûway, pa pera, qay êrd 

agelişîya kewt mîyan, qay Bahr viraziya zey masiya 
mîyan di bî vinî, qay va ame zey perdê wesariya 
şana xo ver û berd.

Cayê nêverdanê, teslaya ci kewna, bê çare dest 
veng peyser ageyrenê keyandê xo.

Sîyamed bê solix, bê vinderdiş, bê nefes girote- 
ni, bê hewn û bê edizyayeni, di rojî û di şewî dar û 
berî mîyan ra, koyan û Keran ser a ray rameno, ray 
şino.

No babeta, no hesaba tewrdê dewda Silîfî ya pîya 
heşt dewan xo peynî di verdano.

Bol beno veyşan, zahf edizyêno.
Taqet û quwet ra kewno.
Diha nêşeno lingi çekero û ray şiro.
Dano pi ro şino dewê kişta baxçeyê mîyan di, xo 

rê tay meywe (fêkî) weno.
Çend deqîqey baxçî mîyan ra doşbeno, çi çîyê 

werdî vîneno erzeno xo fek û weno.
Pîzeyê xo hebê keno astar, hebê keno pir.
Werdî tepey a bê hewn û bê taqetey ra dano piro 

şino darê da mişmişêri bin di derg beno.
Zahf bê hewn û edizyaye beno, dîrê deqîqey 

nêrameno şino hewna.
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VIII

T1 nêvanê vêr a ê baxçî cinîyê da pîr a vîya bena.
Na hergi roji yena û baxçedê xo mîyan ra 

doşbena û sebrê xo ê baxçîya ana.
Kesê na pîrke ki çinê beno.
A roj cinê ki fîna yena û baxçedê xo mîyan ra 

doşbena.
Doşbîyayeni di Sîyamedî baxçedê xo mîyan di 

dar da mişmişêri bin di hewn di vînena.
Şina Sîyamedî hewn ra kena aya û ci ra pers 

kena vana:
-Lajê mi ti kamê, tîyê kotî ra yenê?
Sîyamed vano:
-Emê ez o dewda Silîfî ra yena û nameyê mi 

Sîyamed do.
Pîrkeki vana:
-Lajo, dewa Silîfî tîya ra zaf dûrî ya, ti senî 

amey?
Sîyamed vano:
-Emê ez remaya, no di roj û di şewîyo ezo koyan 

û keran mîyan ra ray yena.
Pîrke ki vana:
-Qandê çiçî ti remay, ma may û pîyê to çinî yo û 

meraq nêkenê ti hetê kotîta şîyê.
Sîyamed vano:
Emê kesê mi çinîyo û kes jî meraq nêkeno ez 

hetê kotîya şîya, û mesela xo sere ra heta bin pîrke 
ki rê vano.

Pîrke ki çend flnî vana: Wah wah lajê mi no bê 
şenxs, bê qeder û feqîrê Ellay û bermena.

Sîyamed vano:
-Emê meber mi, no qederê min o, wina 

nûşneyayo û do wina jî ravêro.
Pîrke ki vana:
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Sîyamed vano:
-Wili pîzeyê mino veyşaney ra qur-quri keno û 

zerîya min a vêrena.
Veyşaney ra kena bixewiriya û xo ya şira.
Nê danê piro şinê key pîrke ki, pîrke ki nan û 

şamî dana Sîyamedî, pîzeyê ci kena mird û ci rê 
winavana:

-Oxil lajê mi, bewnî mira, lajêdê mi est bî ey û 
pêrdê xo ya pîya la di şî û ez teniya bi seredê xo ya 
vîya menda.

Goreyê werden da mi û ê to werdê mi esto û 
halê mi weşo.

Eger ti biwazê ti şenê mi heti bimanê û lajê mi 
bê.

Merden da înan sera mi soz da, ez ne jewjiyaya û 
ne jî werişta şîya key pêrandê xo.

Ez keydê xo sero ronişta.
Sîyamed vano:
-Ez to rê soz nêdana ki ez do heta merden da 

to, yan jî ê xo to heti bimana.
Mi soz dayo, sond werdo kl ez felekî bivîna, ey 

bikişa û heyfê xo ey ra bigîra.
Qandê coy beno rojê terkê to bikera, ray kewa û 

şop da felekî ra şira.
Eger ti neyrê razî bena, ez qebûl kena û to heti 

manena.
Pîrke ki vana:
-Ez ey rê jî razîya, ti şenê mi heti bimanê.
Beno ti rojê bimisê mi û terkê mi nêkerê.
Sîyamed vano: Beno ez do to heti bimana û lajê 

to ba.
No hesab a Sîyamed pîrke ki heti maneno.
Hîrê çihar serî pîrke ki heti maneno û ay heti 

bol çî miseno.
Ney û pîrke ka, benê zey laj û may.
Zahf misenê pê.
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Pîrke ki heme lazimeya Sîyamedî ana ca û ey 
mihtacê çîyê nêkena.

Sîyamed Rojê bi seredê xo ya, bê xeberda pîri 
keye ra perey gêno û şino cahnîyê herîneno û ano 
keye.

Pîrke ki qahrêna pi ra û ci rê wina vana:
-Hele nê Keçeldê mi ra bewnî, mirdî werdo, ci 

ra cahnî kemî menda.
Ti vanê qey lajê Sultan Sileymanî yo.
Cahnî nêbo, vanê qey nêbeno û karê ci ray 

nêşeno.
To pereyê ma berdî qandê çiçî day na cahnî.
Ma to ra cahnî kemî bî.
Sîyamed hêrs beno, keno keye ra şiro, pîrke ki 

ci açamena û vana:
-No fin çîyê nêbeno, labrê ti flna seredê xo ya bê 

mi çîyê nêkerê.
Sîyamed vano:
Beno, fina nêkena.
Sîyamed na cahnîyeri keno warî.
Cahniyeri ra estorê da zahf xaseki, dînci, bi 

quweti û zey duldulana vijyêna, virazêna.
Sîyamed nameyê na estor da xo Demîrkiran 

nano pa.
Roj bi roj beno gema ci nlştiş misneno.
Esto ra ci niştişî misena, û no Jî niştena estori 

miseno.
Wexto ki nîşeno estori, ti vanê qey siwarîyê des 

ser a no, winî beno ûstayê estor nlştişî.
Hergi roj nişeno estor da xo û şino koyan ser a 

mergan mîyan ra doşbeno.
Esto ra xo winî misneno, winî misneno, esto ra 

ci vengê lingandê ci û fîtik da ci Jî sinasnena.
Rojê dewa ci, hera ki ser o Ellay da yo a heri, 

koy û kerey ci, dar û berê ci, mezelê may û pêrdê 
ci yenê ci vîrî.

85

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



Pîrke ki rê vano:
-Dayê ez wazena finê şira dewa xo, mezelanê 

may û pêrdê xo zîyareti kera.
Pîrke ki vana:
-Oxil, lajê mi, goş a mini meşo, ti şirê ê do çîyê 

bîyarê to sere di, do wexto mi rê kul bo, wexto fîna 
newe ra, zerîya mi ra adir do werzo.

Zor ki es misaya to, berî mi tenîya qaxu di 
mever di û meşo.

Sîyamed vano:
-Çîyê nêbeno dayê, kes nêşeno çîyê bîyaro mi 

sere di, ez şira ez do flna pey di bîra, pey di agey 
ra.

Pîrke ki vana:
-Ez zana ti flnê şirê, ti flna pey di nîyageyrenê.
No qederê min o, qay Ellay wina kerdo ki ez tim 

tenîya, bêkes bimana.
Sîyamed vano:
Dayê, ti qaxû megî, e do şina tirbanê may û 

pêrdê xo zîyaret kera û pey di bîra.
Wa çimê to rayan o nêmanê.
Xatir wazeno, nişeno estor da xo û verê xo dano 

dewda xo, dewda Silîfî.
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IX

No yeno reseno dewi, verî şino tirba may û 
pêrdê xo zîyaret keno û bahdo Jî dano piro şina 
bandê xo, banê xo yê zey pûnî.

Qeçkîna ci, verê ney panc serî yenê ci vîrî.
Şino winêno bandê xo ki, çî bewnîyo çîyê herûn 

di nêmen do, pê ro dewijan ber do û ban ker do 
xirabe.

Herûn da banî di merey, malmalokî, qumqumo 
kî yê geyrenê.

Hebê hêrs beno û xo qelb di vajyêno û gefî weno. 
Bahdo beno nerm, hersê ci anişeno û xo pîze di
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wina vano:
-Mi dewarê înan xencerî kerd, înan jî banê mi 

xilna, kewtî pê ver a.
Rîyê ci nêtepşeno şiro keydê dedê xo, şiro dedê 

xo û nîyaz da xo heti.
Nêşeno, nêwetano, rîyê ci nêtepşeno şiro înan 

heti.
Çend serî înan ra dûrî mend bî, bîbî xerîbê 

înan.
Tirban ser a nişeno estor da xo û verê xo dano 

koyan.
Ray o raştê çend dewijyandê xo yeno, silami 

dano înan, kes silama ci nêgêno û heme zey 
ezraîlîya winênê ci ra.

Wextê do zahf kilm di, xebera amyayeni da ci 
dewijandê ci mîyan ra bena vila.

Dewijî flna xincê xo danê belî kerdeni û wazenê 
çîyê bîyarê ci sere di û ey bikişe.

Çend teney dewijî xo hadre kenê û şop da ci ra 
şinê.

Şopa ci benê kafê ver.Sîyamed dûrîdê kafî di 
ronişte beno û esto ra ci kafî ver o girêdayê bena.

Nê sifte hêrişî benê Sîyamedî ser û ci rê wina 
vanê:

-No fln ecelê to ame, no fln wext û deqîqeyê to 
bî pirî û nan û sol a to amê bimayeni.

Qe reyayişê to çinî yo, no fln ma do to bikişê.
Sîyamed hebê hetê cordê koya şino û înan rê 

wina vano:
-Apêno, xalêno, dedêno, dezayêno. xalzayêno 

meyerê mi ser, bewnî şima ef nêkena û kişena.
No senî keno seriî nêkeno, nê nîyageyrenê.
Xencerî, kardî û şemşêrê ci jî ci ser o nêbeno û 

kafî kişta sîyê bin di nimete beno.
Se vano, nêşeno nîna îkna bikero û nê tim 

hêrişî benê ser û vanê.
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No fin ti nêşenê bireyê.
Mîyabeynê Sîyamed û ê înan xeylê beno.
Sîyamed mecbûr maneno, lingan hewadano û 

remeno.
Nê xeylê kewnê Sîyamedî dimi, labrê nêşenê 

tepêşê.
Sîyamed înan ver xo mêşan mîyan di keno vinî.
Nê ageyrenê esto ra Sîyamedî gênê û şinê keyan 

dê xo.
Labrê Kardî, Xencerî û şemşêrê Sîyamedî 

nêvînenê.
Ê pey di şî tepey a Sîyamed cadê xo yê nimitî ra 

vîjyêno û şino xençerî ya xo, kardîya xo û şemşêrê 
xo gêno û tedbîranê xo gêno.

Dewijî bi xinca bi laneta, bi kîna û bi gefana 
ageyrenê keyandê xo û qandê kişten da Sîyamedî 
pilananê xo virazenê, ronanê.

Ê zanê Sîyamed estor da xo ra fek nêviradano û 
dûrî nêkewno.

Pilanenê xo yê ê meştêrî hadre kenê.
Çiçî blbo û çi tofanî biqilayê do ê meşterî belî 

bê.
Qeyama girdi û a bahdoyêni ê meştêrî qilay- 

neyêna û xo nîşan dana.
Êrd û azmîn ê meştêrî toz û dûmanî bin di, 

mîyan di maneno û hewrê sîyay kewnê dinyay ser.
Şima do temaşe blkerê do senî bo û çiçî bivaro.
Keçel terk bikero jî, estori ra fek virado jî 

nêvirado jî, do bimiro û dewijî do ey bikişê.
Na dîtena dewijana û planê înano.
Ema nêzanê do se bo, kam do bimiro, kam do 

bimano.
Çîna û babetna hesab nêker do, Sîyamed 

çimandê înan ver o hendê mêşê nîyaseno, hendê 
mêşê nêmen do.

Ê vanê qey do zey înana bo û zeki xo rê tasê awi 
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bişimê, winî gonîya Keçelî bişimê.
Ema kesî qiseyê xo yo bahdoyên nêker do, 

nêvato û planê ci nêroneya yo û ca nîyameyo.
Ê vanê qey goliko, tepêşê û sere cikerê.
Keçel do bimiro, labrê senî û kê dest ra.
Lazimo no hesab weş virazîyo, na ray weş 

roneyo, no plan cayê xo bigîro û heme çî bîro ca. 
Xetayê do werdêk beno sebebê zahf çîyan û vay 
beno mal.

Dewijî kêf kenê ki, do nezdî ra Sîyamedî bikişê.
Ê vanê Sîyamed esto ra xo nêviradano û 

nêremeno nêşino.
Qandê coy kêf kenê ki do bikişê.
Nêzanê qeyam do senî biqllayneyo û talaziki do 

kê xo ver şano û bero.
Hewrê sîyay do blqurê û qîrçînî dinyay ser fînê. 

A şewi heta şefaqê hewnê kesî nîyameyê û hewn 
nêkewtê çimandê înan.

Hem ê dewijan û hem jî ê Sîyamedî.
Kesî sebir nêkerdê şefaq bo û şewi çi ser o 

nêravêrdê, to vatê qey şewi bîya seri.
Kesî emeley (bawerey) nêkerdê ki do şefaq bo.
Wexto ki dindanê xo qîrçiknayê, to vatê qey, 

sîya çaqmaqî kewto qirda ayrî fek û qirçînî kewta 
a ci.

To nêzanayê qirçînîya dindanan a, to vatê qey ê 
sî da çaqmaqî ya.

Dewijan pawitê, hewnê înan nîyameyê û înan 
hewn nêkerdê û tim dindanê xo qîrçiknayê.

Ê Sîyamedî xo ra hewn çiman nêkewtê, esto ra 
çi şî bî, qandê coy hewn nîyameyê.

Dewijê ki şî yê hewna hewndê xo di dîyê ki, ê 
yê Sîyamedî ya ceng kenê û Sîyamed gonî mîyan di 
verda yo.

înan hewn nêkerdê û planê xo viraştê.
Ma Sîyamedî, ey se kerdê, ma a şewi hewnê ey 
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ameyê û o rokewtê, rakewt bî?
Hendayê girwey amey bî sere di, felekî may û 

pîyê ci girot bî, dewijan jî ci rê tahda kerdi bî û 
sero jî esto ra ci berdi bî.

Do senî, senî hewnê ci bîyameyê.
Senî hewn do çiman kewtê.
Nêê nê, hewnê ey jî nîyameyê, hewn ey çiman 

nêkewtê.
Tim fikiriya yê do esto ra xo senî dewijan ra bi- 

girotê, senî dewijan dest ra bivetê.
Him flkiriyayê û hem jî zey arwêşî ya tersayê û 

zey şêrî ya xo û seydê xo pawitê.
Him ters ra û him jî meraq ra hewn çiman 

nêkewtê.
Labrê texmînê xo rewna yo kerdi bî û xo pawitê.
Kiştê ra cln û cinawirî ra, kiştê ra jî dewijandê 

xo ra xo pawitê. Malmaloki lûwayê, xuşînî kerdê, 
hol bîyê xo ser û destê xo eştê xençerî û şemşêrdê 
xo.

Şewi nîme bîbî, hewna xo rê dişmişî bîyê û vatê 
êceba dewîjîyê çiçî fikirîyênê, do se kerê û mi rê 
çi feqî ronê.

Hesabê dewljan, amyayeni da înan û hemberdê 
înan di vinderdeni da xo kerdê.

Hend aşnawit kafî pey di xuşînîyêda girdi amê.
Zana no fln xuşînîya mar û malmaloki, Arwêş û 

lûweri nîya.
Xeylê tersa û xof girot.
Labrê nêşa derg bîyaye bimano hima eceleya 

werişt, hol bî xo ser.
Holbîyayeni û xençerî û şemşêrê xo anteni bî 

jew. Wima pîya xo ver ra antî, her gi jew kerd 
destê dê xo û zey şêrana xo eşt teber.

Kotî ra bizanayê heşi boya gonî anta û keran 
mîyan ra tewrdê çihar leyrandê xo ya ameya fekdê 
kafî.
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Boya însanî anta, boya Sîyamedî anta.
Beno a jî felekî rişta sêkurî ser,
Ti nêvanê çorşmeyê kafî çend finî doşbena, 

labrê a jî tersena, nêwetana finê ra kafî zere kewo.
Bi tersa, bi xofdê cin û cinawir û ê dewijan ra 

hol bîbî xo ser. Ey nêzanayê heş a, ey vatê qey de- 
wljan çorşmeyê cî giroto û ê yê kenê ey bikişê.

Ti nêvanê heşa, tewrdê leyrandê xo ya 
çorşmedê kafî ra doşbena, çerx bena.

Ma a jî dişmen nîya, a jî dişmena.
Wexto ki Sîyamed kafî mîyan ra vijyêno teber, 

boy nezdî ra şina heşi û bena bili-bila heşi. Bili-bili 
kewna heşi ser.

To vatê qey a ya herşan kena û bi qequbo ya 
meydan, wanena.

Ge na kişta, ge a kişta şîyê û ameyê û xo dayê 
sîyandê kafî ro.

Waştê ki kafî sêkurî sero bîyaro war, zere kewo 
û zere di ey bûro.

Sebrê sêkurî nêmend, hebê tersê ci ravêrd 
teberdê kafî di, pey ra agey ra heşi ser.

Qelbdê xo di vajiya û va:
Diha bes nîyo, to zerîya mi qutifnê, kes çendi 

belay ra biremo, hendi bela yeno kesî ser.
Ke do belay ra nêterso û nêremo ki bela nîro 

kesî ser û bela kesî ra biremo.
Ke do raşt û raşt biramo belay ser ki bela biter- 

so.
To nêdî nê dî, to emşo dî, na şewa xof û tersini 

dî, na şewa qahr û belay dî vano: Û xençerî û 
şemşêrê xo, xo destan mîyan di weş şideyneno û 
peynî ra hêrişê serdê heşi keno.

Zey şêran a xo pey ra erzeno heşi ser. Destên a 
xençerî kuweno qirda heşi û destêna jî şemşêrî 
kuweno pîzedê heşi di.

Heşi çend ca ya na keno dirbetin, heşi 
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dîndeyêna êrd.
Bi çapike ya şemşêrê xo erzeno qirda heşi û 

sereyê heşi leş da ci ra cikeno, pemeno.
Qira heşi pemeno û loqranê ci vejeno teber.
Heşi zey patîl a, zey xirar da pemî ya êrdo derg 

bena û lingan şanena.
Heşi kişeno, leyranê ci tepêşeno beno zeredê 

kafî di girê dano.
Bahdo ageyreno heşi ser, heşi poste keno, 

posteyê ci weli keno, erzeno vadê kurî ver û hebê 
keno wişk û ano dano xo ra.

Bahdo nefesê gêno, hebê tersê ci remeno, xof ci 
ser a werzeno û yeno a xo û wina vano:

-Mi nêvatê ke do belay ra nêremo û tim şiro 
belay ser ki bela kesî ra biremo, yan jî kes belay 
vila kero, werte ra werzano.

Ez nêşîyê nê belay ser û ney ra biremayê, heşi 
do no kaf mi sero bîyardê war û ez bin di bikiştê û 
biwerdê.

Mi nêramitê na heşi ser, ez bitersayê û mi ter- 
sayey a xo nayê, na heşi do hetan şefaqê mi ra fek 
nêviradayê û dûrî nêkewtê û tîya ra nêşîyayê.

Heşi veyşani bî, do senî bikerdê senî nêkerdê ci 
rê rayê bidîyayê û ez bikiştê û biwerdê.

Qandê coy lazimo kes xo ver bi do û qandê 
jîyandê (Heyatdê) xo lej bikero.

Xo ver dayeni jîyano.
Qandê ki kes nêmiro, kes do bikişo.
Wexto ki posteyê heşi dano xo ra, pa beno germ 

û sitar.
Postî dano xo ra û şino leyrandê heşi heti.
Wexto ki postedê heşa şino ieyrandê heşi heti, 

leyrê flqarey yenê ci hetî, vanê qey maya cîya.
Nêzanê ki may a ci nîya, maya ci ey kişta û ê jî 

zey xo sêkur verdayê.
Nêzanê ki o jî zey înan, bê may û bê pî yo, o jî bê 

94

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



kes û sêkur o û qederê înan zey pê yo.
Hebê yenê nezdî û Sîyamedî boy kenê ki, boya 

mar da cîya nîna, flna pey di anciyênê.
Beno şefaq dewîjî pêro bi hêr sa werzenê, 

xeberi danê pê û dewi ver o arêbenê pê ser.
Xortê dewi xo şideynenê, o ki torzin, o ki dahrî, 

o ki kardî, o ki çiwe, o ki merr, o ki zengen, o ki 
huwe, o ki qalûçî, o ki qedûm û çîyo winêsînîn 
gênê û kewnê girdandê xo vemî.

Kewnê ray, kewnê ray ki bîrê Keçelî, sêkurî 
bikişê û gonîya ci bişimê.

Beno ha bavo-ha bavoyê nînan, beno qequbo- 
qequboyê nînan û bûrînî kewna nînan ser.

Xortê dewda silîfîyê zinbêlqeytanî, çimsîyay û 
boxe beranî kewtîbî ray.

Nezdî hîris xortî bî û heme jî to vatê qey panûsa 
(qelema) viraştê û zey darda qubaxêri bî, kes 
qîşmiş nêbîyê bewnîro ci ra.

Wexto ki ray şîyê êrd lingan bin di lerzayê, 
lûwayê.

Dewda xo ra jew bi jew bi heybetêna vijya û 
şanay pê dimi û raste-rast verê xo day.

Kafê ki sêkur tey mendo vija.
Hergi Jewî kiştê ra hêriş berd koy ser û qelbdê 

xo di vatê «nika solixna ma hesabê*
Keçelî vînenê û ey werte ra hewadanê.
Ma ey tîkey-tîkey kenê û leteyê cîyo gird zincîya 

ci û goşanê ci verdanê.
Labrê kes dişmişê ê peynîyeri nêbîyê ki, qeyama 

girdi do, bahdo înan ser ro, yan Jî înan sere di, yan 
jî sêkurî sere di biteqo, blqilayneyo.

Ma Sîyamed veng vinderd bi, ey jî hadreye ya 
xo, dîbî û pawitê.

Ê nîyameyê ey do hêriş biberdê înan ser.
Ey do qandê estor da xo lej bikerdê.
Sêkurî nêwaştê derba kesî ey vêşarî bo û ey ser 
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ro bimano.
Xo mezbût şideyna bi û zey şêrana pawitê.
Dewijî heta verdê kafî amey, sêkurê fiqarî jî 

pawitê, zanayê ê do bîrê û hêriş bîyarê ey ser.
Dewijan çorşmeyê kafî girot û nahrey varnay ser.
Ge na kişta, ge a kişta kafî ya şî û amey. Herşan 

kerdê, zîrtikî dayê xo û sebir nêkerdê herûnda xo 
di vinderê.

Vengê qîrînî-qîjînî û narandê ci azmîn resayê, 
azmîn bimayê.

Bîbî qîri-qîra înan û meydan wendê.
Vengdê înan ra Keçel werişt xo ser.
Veror tedbîrê xo girot bî û texmînê xo kerdibî û 

winî pawitê.
Wexto ki derg bîyê, waştê ki rakewo, tersan ra 

jew çîmê xo girotê, jew akerde verdayê.
O jî tetikî sero bi.
Werişt xo ser posteyê heşi xo ser o kerd mezbût 

xençerî û Şemsêrê xo pişt xo ra, kerd xo ver û kafî 
mîyan ra vijya teber.

Çorşmeyê xo û ê kafî ya winya ki, çi bewnîyo!
Zey eskerandê Urisî ya, zey eskerandê Çînî ya 

çorşmeyê kafî xortanê dewda ci glroto û ê yê zey 
şêrana pawenê û herşan kenê. Bîya bûri-bûra înan 
û zey devandê hêjinan a kef kewto fekdê înan.

Zekl Seydwan seydê xo bipawo, bendeyê seydê 
xo bo, winî pawitê.

Rind û rind cêr û cor ra winya kerey bîbî pirî.
Dewîjandê ci ra kes nêmend bî heme amey bî.
Dewa xo kerdi bî veng.
Bê cinî, kal û pîr û qeçkana kes nêmend bî.
Winya, winya înan ra, heme çimandê xo ver Jew 

bi jew berdî û ardî, berdî û ardî.
Nêzana kam vemî di ro, kam peynî di ro.
Vemîya xortan kotî di ra, peynîya xortan kotî di 

ra.
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Çimê ci ci ver di bî tarî û gonîya zey qatranî 
kewti mîyan.

Çimê ci erziyay tepelikdê seredê ci.
Hendê çend deqîqan, xortê dewi ci çiman ver 

ro bî zey mêşandê hingimênî şî û amey.
To vatê qey ê yê oxil danê û pê pey di aniştê. 

Hebê çimê xo vileynay û fina winya, winya.
Hendê deqîqeyê winya înan ra, dişmişî bî û fiki- 

riya. Bolê ci enbazê ci yê qeçkîni bî.
Bolê ci enbazê ci yê kay û verdê dewarî bî.
Aqildê xo ra zahf çî ravêrna, mergê xo.kiştena 

xo, lete-lete kerdena xo, tîke-tîke werdîkerdena 
xo û gonî mîyan di dergbîyayena xo ravêrnê û 
fikirîya.

Kiştena enbazandê xo yê qeçkîni fikiriyayê.
Do senî bikerdê û do senî qîmişê înan bîyayê, 

yan jî ê do senî qîmişê ey bîyayê.
Do senî pê bikiştê.
No heme çî aqildê xo di berd û ard û fikiriya.
Heme çî çimandê ci ver ra şîyê û ameyê.
Bahdo aqilê xo arê da pê, arê da xo sere û xo fek 

di wina mixmixi kerdi:
Senî beno wa bibo, kotî barîyo wa biwisîyo.
Ke do belay ra nêremo, kes çendi biremo, hendi 

do bîro kesî sere di.
Belay mîyan di merg jî bibo, merdeni jî bibo, 

kişteni jî bibo, kes do nêremo û şiro ser.
Wexto ki bela bîro, kes vindero jî, biremo jî, do 

bîro. Ya ke do bikişo, yan jî bimiro.
Rindê ci no yo ki kes do nêremo, hemberdê ci 

di vindero, çend bişo dest bero xo û tekoşîn 
bikero.

Xo ver bido û dest ber o xo, merd jî wa 
camêrdeya bimiro.

Kesî çend şa û hetan kotî ki xo ver da.
Peynî senî bena wa winî bo, merg bo jî, kişteni 
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bo jî xo ver dayenl jîyano.
Ez do jî winî bikera û hemberdê nînan di xo ver 

bi da û vindera.
Çend ki mi xo ver da, peynî senî bena wa bibo.
Qerarê xo yê peynî da, do lej bikerdê, senî bîyê 

wa winî bîyayê, do xo ver bi da yê û xo rizgar 
bikerdê.

Finê tewdê postedê heşa xo lerzana û çorşmeyê 
xo di wlnya xortan ra.

Xortê dewda silîfîyê zinbêlqeytanî, xo çiman ver 
o berdî-ardî.

Çimendê xortan ra gonî rijyayê, xinc rijyayê û 
lanet waneyayê.

Çimî ci ser o zey kilda adirîya sûr kerdê.
Zey çeyledê adirîya sûr bîbî.
Heybetê înan, hêrsê înan, înan çiman mîyan di 

dî.
Hergi jewî ser o çimî bîbî zey belûwan a beloqî.

Hergi lewê înan hetêna şîbî.
Jew winyayê azmîn ra, jew wlnyayê êrd ra.
Hergi mûya seredê înan bîbî zey goçînîya û 

werişti bî.
Winya, winya, çiman bin ra winya.
Fina xo lerzana, lingê xo day êrd ro û êrd o vila 

kerdî.
Lingê xo metîn diskinay êrd ro, destê xo berd 

şemşêr û xençerîda xo û înan rê wina va:
Xortêno, enbazêno, şima yê kenê hetê kotî ya 

şirê? Veyve-meyve esto?
Şima ameyê ml jî xo di berê?
Zahf tersayê, waştê ki ê jî bitersê û şirê.
Zerî ya ci kut-kut eştê, zeki awi bigirêye yo winî 

bilq-bilqi kerdê.
Winya kes o xo nêlûneno, qiseyê xo wlna ramitî:
Eger veyve-meyve çinîyo, qay şima leşi-meşi 

dîya, yan jî boya ci anta û zey qertelandê cilênan a 
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kenê hêriş berê ser û şirê leşi ser o anişê û goşt 
bûrê.

Esto se dişmen ameyo nê koy pey, şima ameyê 
mi Jî bigîrê û ma pîya şirê ci ra vemî bigîrê û ceng 
bikerê.

Mi zanayê şima bê mi nêşinê, mi zanayê ez jî 
enbazê, dewijê şima ya, qandê coy şima ameyê mi 
jî berê.

Eger şima ez xo vîra kerda, mi jî xo di berê.
Beno ez Jî bişa xo ver bida û çend dişmenî 

bikişa.
Nê cayê di helawi-melawi vila bena, roneyaya ez 

jî bîra bûra.
Eger şima yê şinê cirît berzê, ez jî tewrdê şima 

ba, mi jî xo di berê, ez jî şima heti bivîjîya sîyêda 
berzi ser û bewnî ra, temaşeyê şima bikera.

Eger çîyêdê xeyr-meyrî yo beno vila, bê mi 
meşirê, şima vêşêrî xeyr mi rê kewno, ez sêkur ra.

Nê şewqiyat o werzeno ez jî şima di bîra û ray- 
kera, raşt kera.

Eger cor di tofanê Hezretî Nûhî yo yeno, ez jî 
şima dimi kewa û şima ya pîya ganê xo bireyna.

Ez nêzana çiçî esto, mi qe fahm nêkerd.
Nêzana ez hewna qeçek a, aqilê min o nêşino 

ser, ez xînt-mînta ez o nêşena cê ra veja.
Xortê ki Sîyamedî zerar dabi ci, dewarê ci dir- 

betin kerd bi û tahda ci rê kerdî bî, xincinî bî.
Zerîya înan veşayê, çimandê înan ra gonî rijyayê, 

heta qiri bîbî piri, gefê sêkurî wendê.
Di lingî hetê sêkurîya amey û Jewdê ci wina va:
-La Keçel, la oxil, ti xo çiçî hesibnenê, ti kamê 

ti hemberdê ma di vijyênê û ma ver sere hewa- 
danê.

Senî destê to weriştî, to o dewarê ma xençerî 
kerd.

To va qey ma xo vîra kerd, ti pey di ageyray 
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dewi.
To nêzanayê ma xo vîra nêkenê û ney to heti 

nêverdanê.
Qe ti Ellay ra nêtersay û xofê Ellay to pîze di 

çinêbî.
Senî destê to girot, senî destê to weriştî, to o 

dewaro bêziwan û bêguna xençerî kerd. Ê ki to 
kerdê ma to heti nêverdanê.

Sîyamed vano:
-Verî aqilê mi mi sere di çinê bî, ez nêzanaye 

bîya, gonîya sîyay geyrê bî mi çiman ver o.
Bêhemd mi dest ra o qeza bî, bê aqil û bê fikir 

ez kewta ê dewarî mîyan.
Bahdê coy ez poşman bîya, labrê girwe girwî ra 

ravêrd bî.
Jewna wina vano:
-La Keçelo pîs o heram, senî aqil to sere ra şî bî, 

senî ti dişmişî nêbî? Senî bêhemdê to bî?
Qe çîyê bêhemdê însanî beno.
Tersandê xo ra, tersandê kiştenda xo ra, tî yê 

wina vanê û zûrî kenê.
Çarenadê to çinîyo, ma do to bikişê, no bî ê 

çendini tî yê wina kenê?
Ma do heyfê hemini, heme çî flnê ra to ra bigîrê.

Vayê xo to bixo vay da.
Tirba xo to bixo aşanê.
Dara xo to bixo, xo bin di birnê, ciker di.
Awa xo to bixo, xo ser o girênê.
Zerîya xo to bixo, xo pîze ra veti.
Ma nê ameyê veyve, nê ameyê temaşe û nê 

ameyê helawi.
Dişmen-mişmen jî nîyameyo nê koy pey, ma ci 

di lej bikerê.
Jew dişmenê ma esto, o Jî tî yê, ma ameyê ê 

dişmendê xo di lej bikerê û sereyê ey gandê, leşda 
ey ra abimê.
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Qe çareyê to çinîyo, ma do to bikişê, sereyê to 
ci kerê û pa gogi kay kerê.

Ma do çimanê to vejê, pa gule kay kerê.
Ez do goşanê to ci kera û bera rezdê ma di 

denişna.
Kapokanê saqandê to veja û bera banan pey di 

pa kapok kay kera.
Nê qisan sera Sîyamed zahf û zahf hêrs bî, gonî 

geyrê çiman ver a, çimsûrikî bî, mûyê seredê ci bî 
zey goçînan a, zey xençeran a.

Ganê ci têtewr lerza.
Nê xortî senî û çi hesab a Sîyamedî rê wina va?
Qay ey derba Sîyamedî nêdîbî, qay Keçelî verî 

ney nêmişna bî, verî derbê ey ro nêdêbî û ey 
hewna dersa xo nêgirotibî.

Senî beno, senî beno ey derba Keçelî nêdîbî û 
nêwerdi bî.

Hêrs bî, hêrs bî, çimê ci peray, weriştî tepelik 
dê serî.

Tepelikê seredê ci eşt.
Dinyayê ci, ci ser o şî û ame, doş bî.
Xortê dewi heme çimandê ci ver o bî zey mêşan 

a, zey molcilan a.
Xincê ci, nefretê ci bi vêşî.
Mûyê gandê ci heme bî zey caxan a û şî ney ra.
Verî ra xinc û nefret ci pîze di estbî, verî ra gefî 

werdîbî.
Zaf biquwet û bêtersbî, çîyê ra çim nêkuwayê. 

Sond werdibi, do felek bidîyayê û heyfê xo ey ra bi- 
girotê, teber kerde.

Qandê coy lazim bi weş blmano, lazim bi dest 
bero xo, lazim bi tekoşîn bikero û rizgar bo.

Hetê xortan a winya û wina va:
-Enbazêno, Xalêno, Apên o, Dewijêno, şima rê 

vana, şirê esto ra mi bîyarê ez piro da û şira, şira 
zahf dûrî cayo ki şima mi nevînê, ca yo xerîb.
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Bes şima ra esto ra xo wazena.
Esto ra mi bîyarê, zeki ne mi şima dî û nezî 

şima ez.
Bêrê goş a şeytanî menê û mi jî mecbûrê lejî, 

kişteni û mergî mekerê.
Şima ra rîca kena, esto ra mi bîyarê, ma nê 

defterî bigîrê û bi dosteya pê ra abiriyê.
Xortê wina vano:

-Sebî, tî yê tersenê, xofê tersî, xofê me kewt to 
pîze.

Ma esto ra to nêdanê û sero jî ma do rihê to 
bigîrê.

Ma do nan û sol a to no dinya ra bibimê. Wext û 
deqîqeyê to bî temam.

Çarenadê to çinîyo, ti do bimirê.
Sîyamed vano:
-Ez o, goş aminê, mi ra fek viradê şirê mi rê 

esto ra mi bîyarê ez rayda xo ra şira û diha jî pey di 
tîyanan, dewda silîfî gîyagey ra.

Xortna vano:
-La qebrax, ma senî to rehateya verdanê ki ti 

şirê rayda xo.
Ma do rihê to bigîrê û nê kafî ver di tirbi kerê.
Na do to rê û ê zey to yan rê dersi bo ki, jewna 

nêkero.
Sîyamedî herûnda xo di, xo zey şêran a şana, 

lingê xo diskinay êrd ro, xençera xo kerdi xo dest, 
hetê xortî ya şî, Hngî eştî û ci rê wina va:

-Eyyy êrd, eyyy azmîn, eyyy dar û ber, eyyy cin û 
cinawir, eyyy mahlûqê dinyay heme vengê mi 
başnawê!

Mi ra guna şî! Mi di sûc nêmend.
Qandê Felekî, qandê Ezraîlî jî bo, ez do weş 

bimana.
Namedê Ellay û Pêxenberî ser bo.
Bi nê koyan, nê keran, nê rojî û na aşmî ver bo.
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Ez do weş bimana û şopa felekî birama.
Qandê coy bo jî, qandê felekî bo jî Ella do mi 

nêkişo.
Ellaaa, pêxenbeeer! Şima gunayê mi êf bikerê, 

ez bêçare menda dişmenanê xo bikişa, ez mecbûr 
a weş bimana.

Ez do serey bipema, ez do gonî birijna û leşî 
êrd ra kera.

Eyyy Ella! Ez do qulanê to, dewijanê xo bikişa, 
nhê înan bigîra û gangêrê înan ba. Ez do serey bi- 
perna, zey gogana seran xo ver di leyrî kera.

Ez do gonî birijna, zey dolda aw a mîyan di 
asnawl bikera.

Ez do loqrey veja, çimî veja û goşî ci kera.
Ez do dest û lingî bipema.
Ez bêçare menda wina bikera.
Mi rê vanê Sîyamed, Sîyamedê silîfî.
Ez verî ra xincin a, mi verî ra gefî werdê.
Kînê mi, xincê mi, nefretê mi însanan rê esto, 

ez înan ra hes nêkena.
Xençerîya xo berz keno, xo desti şaneno û 

hêrişê xortî keno û vano:
Diha bes niyo, hendayê reca bes nîyo, heta key 

no do biramo, heta key şima do mi herûnda kutikî 
kerê û mi rê heqaret bikerê.

Heta key şima do çimandê însanî ya nêwinyê mi 
ra û mi rê tahda bikerê.

Heta key şima do zey kutkan a mi sî kerê û mi 
dimi kewê.

Hêrişa xo resneno xortî, bi xinca, bi nefret a 
xençerî erzeno qirda xortî û sereyê xortî perneno.

Çimê ci gunenê gonî, diha nêvindeno, ew 
kewno mîyan, destê di şemşêrê ci û destê di jî 
xencerîya ci bena û girweynen o.

Ne verê xo vano, ne peyê xo vano, şaneno.
Wexto ki veng kewno a ci êrd û azmîn têtewr 
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lûweno û gureno.
Reseno kamcî xortî, ya xencerî, yan jî şemşêrî 

kuweno pe de û dîn dano êrd.
O ki sereyê ci perneno, o ki loqranê ci vejeno.
Herga ki şemşêr yan jî xençerîya xo kuweno 

jewî di, hendina hêrs beno.
Çend klşeno, hendi jî gonî geyrena ci çiman ver 

a, çimsûrikî beno û xo vinî keno.
Zey şêrê ya kewno xortan mîyan û zey beranana 

dirbetin keno û dîn dano êrd.
Ti vanê qey gangêr o, ti vanê qey gavilgazo 

kewto xortan mîyan.
Postedê heşi mîyan di beno zey heş a.
Wexto kl bûren o û kewno mîyan hergi jewî 

hetên a keno vila.
Wexto ki xorto sifteyên kişt û kerd êrd ra, 

tersê, xofê kewt xortan pîze, per û perzaneyê înan 
kewtî înan ver.

Destê înan nêweriştî, nêtepişt aletanê xo bigir- 
weynê û Sîyamedî pa bikişê.

Sîyamed jewser rameno xortan mîyan, o ki 
kewno ci dest ya şereyê ci perneno û kişeno, yan jî 
keno dirbetin.

Tersdê ey ra, xofdê ey ra, narandê ey ra beno 
çîlo-wîloyê xortan, dest û lingê înan girê deyênê û 
bêtaqet manenê.

Bi hêrsa, bi xinca, bi nefreta kewno mîyan, 
bêhemd şemşêr û xencerîya xo şaneno.

Labrê bi zerî ra nêwazeno dewljanê xo, enbazanê 
xo yê qeçkîni bikişo.

Labrê wazeno ki çimanê înan bitersano û ê jî 
biremê û şirê.

Labrê xortî jî nêviradanê û nêremenê, ê jî lej 
kenê û xo ver danê.

Sîyamed flnê qîjeno înan ser û wina vano:
Mi rê vanê Sîyamed, Sîyamedo Keçel, Sîyamedê
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dewda silîfî. Mi rê vanê Keleş, Keleşê nê koyan.
Qay şima derba mi nêdîya, ez çiçî ana merdiman 

sere di û senî serey pemena.
-Ez o şima rê vana, bêrê mi ra fek viradê, şirê 

esto ra mi bîyarê û peyser ageyrê keyandê xo.
Kes kotîdê zerarî ra agey ro hendi karo.
Fina bahdoyêni vana şirê esto ra mi bîyarê, ma 

pê ra fek viradê û hergi jew ray da xo ra şi ro.
Winêno keso ci ra fek nêviradano û nêşino.
Fina hêriş beno xortan ser, ge na kişta ge a kişta 

şemşêr û xençerîya xo şaneno.
A derbi di xortna kewno dest, no sereyê ê xortî 

perneno û leşa ci zey xirar da pemîya dîndano êrd.
Fina çîlo-wîloyê kewno xortan mîyan, o ki şeno 

remeno û ganê xo reyneno, o ki nêşeno sîyan pey 
di kafan mîyan di, keran mîyan di xo nimneno.

Hendê seatê nê lej kenê, ceng kenê.
Xortê ki kewtî dest înan belayê xo dî.
Ê ki bîyê dirbetin înan ra fek viradayê.
No fina qîjeno û vano:
Şima belayê, şima qisan ra fahm nêkenê, qandê 

çiçî sereyê şima hendayê wişko.
Şima yê geyrenê beladê xo, ecelê şima ameyo.
Seredê heskerdanê xo ser mi ra fek viradê û şi 

rê keyandê xo.
Şima mi zahf hêrs kerê, ez do şima hemini 

biklşa. Aqilê şima esto, ageyrê rayda xo ser.
Zewbî ez do şima sere cikera.
Xortî winênê kuşatê Sîyamedî çinîyo, eger 

nîyageyrê û nêşirê keyandê xo, do hemini bikişo.
Gonî geyraya çiman ver a, çimsûrikî bîyo.
Dewijî fahm kenê ki, do qedê ci jî nêbê.
Qandê coy ci ra fek viradanê û remenê.
Nê wexto ki remenê dirbetinanê xo, ca di herûn 

di verdanê.
Sîyamed veng keno a nînan û vano:
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Êybo, êybo, şima rê zahf êybo, şima yê nê dirbe- 
tinanê xo çi rê êrd o verdanê.

Agey rê û bêrê nê dirbetinanê xo berê.
Dirbetê înan giranî nîyê, şima derman kerê do 

bireyê.
Agey rê bêrê, ez şima rê çîyê nêvana.
Labrê şima do esto ra mi, mi rê pey di bîyarê. 

Hetan şima esto ra mi nîyarê, ez şima ra fek 
nêviradana û terkê na dewi û ê şima nêkena.

Dewijî dirbetinanê xo erzenê xo mîyene û 
remenê şinê dewda xo.

Ê ki merdê meyitanê înan êrdo verdanê.
Dewijî remay tepeya, Sîyamed leşanê xortan kaş 

keno, êrd ra anceno û ano fekdê kafî ver.
Kafî vero ca, ca ronano.
Wexto ki kaş keno kafî ver, kiştê ra zerîya ci 

înan rê veşena û pa qahriyêno û kiştê ra Jî a xincê 
pîzedê ci nîyanişeno û vano:

Mi felek bikiştê, zerîya mi do honik bîyayê û mi 
do heyfê xo ey ra bigirotê.

Her bedeno ki dîndeyayo êrd, her sereyo ki ci 
biyayo zerîda ci di adirê wekeno û zerîya ci nano 
pa.

Herûnda her bedenî û her serî di azmîn ra esta- 
reyê kewto, ameyo war û azmîn a bîyo kemî.

Çilaya înan şîya hewna û nan û sol a înan dinya 
ra biriyaya.

Herga ki sereyê ci biyayo, estareyê jî ameyo war. 
Çimê serdê seran to vatê qey veyndanê çîyê û 
Sîyamedî ra çîyê wazenê, o babeta akerdey 
mendîbî.

To vatê qey ê yê kenê to rê meselayê vajê.
Ze ki Sîyamedî rê vajê, to çi rê wina kerd, kanî 

ma enbazê pê yê qeçkîni, ê dewar û çarwan bî, ê 
gemi û koyan bî.

Winî akerdey bî.
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Her xort ki mireno peynî ra, kozêdê adirî ver- 
dano. No koz û adir kewno zerîda may û pîyan. 
Zerîda înan di kewno a ci, gur beno û zerîyanê 
înan veşneno û peyşneno.

Wexto ki zerîya may û pî veşena, ti vanê qey adir 
kewto a mêşan û mêşeyê neyênê pa, winî veşena.

Ocaxê (wecaxê) zahf may û pîyan kor beno û çila 
keydê înan şina awa û dûnê locinda înan 
nêvijiyêno. Adir kewno a keydê înan û keyê înan 
veşeno. Verî ra vato xebera xirabi rew resena, rew 
mileti mîyan ra vila bena.

Milleti rew pey hesyêna, raşta jî winî bî û winî 
yo-

Na xebera xirabi rew resê dewda silîfî, a ya jî 
nêmendi û dinya ra bî vila.

Adir kewt a zerîyandê may û pîyan, çokê (çogê) 
înan şikiyay, sereyê înan kewtî înan ver û porê 
înan bi destandê înan ame rûçiknayiş. Kesî nêzana 
lacê kê kişiyayo ê ki mendo. Hêrsan ra, qahran ra 
xortî hergi jew hetêna şî bî vila.

Merdimo ki pey nêhesiya nêmend.
Merdimo ki hersî xo çiman ra nêrijnay û 

nêberma nêmend.
O ki gefê Keçelî nêwerdî û lanet nêwend çinêbî. 

Kesî nêzanayê amorê meyitan.
Taynan vatê des, taynan vatê vîst, taynan vatê 

panc, taynan vatê pancês.
No hesaba mileti mîyan ra vila bîbî û no babeta 

mileti şin kerdê.
Qandê çiçî xortê ki weş mendî bî keyandê xo 

nêşî bî û werte ra vinî bîbî.
Şermî ver, qahran ver, hêrsî ver, tersî ver, xofî 

ver, damiş nêbiyayeni ver vila û vinî bîbî.
Keçelî meyitî arê day pê ser, hîrê xortî kiştîbî.
Meyitî arê kerdî pê ser tepeya, hebê winya înan 

ra.
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Xeylê winderd û mit û mat mend, qandê çiçî 
wina kerd bî.

Labrê ey jî nêzanayê, qandê çiçî winî kerdî bî. 
Labrê ey nêkiştê înan do o bikiştê.

Qandê nêmerdeni, kişteni lazimi bî.
Ey jî winî kerd bi.
Xeylê dişmişî bi, ame aqildê ca va:
Nê bo fina pey di bîrê û mi bikişê. ,
Tersan ra, xofdê înan ra da piro û rema şî vijya 

koyan ser û koyan ser o xo nimit û şopa xo kerdi 
vinî.

Xo rê kafna mîyan di, kafo ki kesî nêdî bi û ca 
do asî di bi, ey mîyan di ca vlraşt.

Ey zanayê, înan bişayê, bîyardê firsend do o 
bikiştê, o lete lete kerdê û gonîya ey bişimitê.

Qandê coy zahf tersayê, qandê coy xo nimitê.
Xebera xirabi û raşta ci şî resê dewi, may û 

pîyanê ê xortan da xo ro, porê xo rûçiknay û amey 
ki bewnîyê meyîtandê qeçandê, xortandê xo û 
meyitanê ci berê dewi, berê keyandê xo.

Dewljî jî may û pîyana pîya amey meyitan ser. 
Wexto ki çimê may û pîyan û ê cinî û keynandê 
dewi kewt a meyitan, bî hawar, hawara înan, bî 
qîrînî û qîjînî.

Vengê bermîdê înan, vengê hawarandê înan resa 
qatê azmînîyê hewtan.

Canqî kewti koy û keran ser, dar û berî ser. Ter 
û tûrî, cin û cinawirî vengdê înan ra refî girêday û 
ê jî bi ziwandê xo ya bermay û bî tewrdê vengê 
bermîdê cinîyan.

Dewijan meyitî nay serecan ser û girotî berdî 
dewi. Ya wexto ki ardî resnay dewi se bî, ma çiçî 
nêbî.

Ê ki porê xo rûçiknay, ê ki day xo sere ro, ê ki 
bermay , ê ki qîjay û o babeta şînê xo ramit domna.

A şewi heta şefaqê şînê nînan ramit.
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Diha çiçî nêvatê, çiçî nêvatê û kamcî zewti 
nêdayê ki. Hed û hesabê zewtan û ê qisan çinê bî.

A roja bîni pêro berdî kerdî mezel (tirbi).
Rojan a, heftana û mengana şînê nê xortan 

nêwerişt û domna.
Camêrdan qultikî kerdî war û xo zerî di heley- 

na, cinîyan û keynekan jî bi lorîyana, bi bermî û 
hawaran a porê xo rûçiknay û xortan dima şîn 
kerd.

Kam pey hesiya verê xo da dewda silîfî û amey 
êza.

Êza werişti, bahdê êza û şînî dewljî kewtî şopda 
Sîyamedî, labrê nêdî, nêşa bivînê, xo dest fînê û 
heyfê xortandê xo ey ra bigîrê û ey bikişê. Bahdê 
kiştenda nê xortan, çimê Keçelî bî goninî, gonî 
geyrê çiman ver a, misa gonî rijnayeni û waştê ki 
tim gonî birijno.

Koyan sero dest bi Keleşey kerd.
Keleş û kiştenda xortan ser a, nameyê ci heme 

ca ra, çihar koşedê dinyay ra vila bî û hemini 
nameyê ci aşnawit.

Nameyê ci vijiya û ame aşnawitenl.
Wexto ki qeçê jewî nêvinderdê, yan Jî bermayê 

ci rê wina vatê.
-Bewnî ma do veyndê Keçelî.
Eger ti nêvinderê, bibermê, ez do veynda Keçelî 

o do bîro to bero û sereyê to ci kero.
No hesaba qeçekî tersanayê û dayê vinderdiş.
Kiştenda xortan sera nêwetard Koyandê Silîfî 

sero vindero.
Werte ra bi vinî û şi a pîrkeka ki ci rê bîbî may, 

ay heti.
Nezdî di serî pîrkeki heti mend.
Kesî nêzanayê hetê kotîya şîyo.
Taynan vatê gema vergen yan jî heşan werdo.
Taynan vatê cayê di marî dayo pede û merdo û 
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bahdo jî cinawiran leşa ci werda.
Taynan vatê no welat terk kerdo, şîyo welatna, 

şî yo ca na.
Hergi jewî çîyê vatê.
Di serî tepey a pîrkeki mirena, şina heqî.
Mergdê a dayikda xo ser a damiş nêbeno a dewi 

di vindero.
Vano: Ez do şira bigeyra felekî, felekî na diyaka 

mi jî mi ra giroti.
Hetan ez ey nêvîna, nêkişa û heyfê xo ey ra 

nêgîra, ez na dewi nîyageyrena.
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X

No fina yeno û vijyêno koyande silîfî ser û dest 
bi virankerdena merdiman û ê karwanan keno. 
Beno Keleşê serdê koyan.

Kotî karwanê dîyê. kotî merdimê dîyê, kotî 
çerçîyê dîyê, kotî bezirganê dîyê kewtê vernî û çi 
pereyê, çi malê ci û çi çîyê ci yê werdî, çinayê ci 
yo weş û çî yo kî perey keno ci ra girotê û kerdê 
viranî.

Na xeberi jî zahf rew dewan ra, çorşman ra bî 
vila û fina newe ra ters û xof kewt dewîjan û kar- 
wanan pîze.

No fin rew-rewî kesî nêwetard şopda ci kewo. 
Qandê ki nameyê ci vijyabi Keleşey û heme ci ra 
tersayê.

No fln kes êf nêkerdê, kam dest kewtê ya çî yê 
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ci girotê, yan jî sereyê ci pemayê.
Çorşmey û dewî heme ci ra qutifiyayê û zerîya ci 

teqayê.
Qandê coy kesî rew-rewî nêwetardê nê koyan 

sera ravêro, yan jî şiro nê koyan ser seyd.
Xortê dewda silîfî ra keynekêna nîşankerde 

beno û no xort dergûşda xo ra zahf hes keno.
Wexto ki Sîyamed nê xortan kişeno, jew jî 

birayê na dergûşda nê xortî beno.
Qandê xatirdê dergûşda xo, qandê xatirdê vis- 

tewrandê xo, no xort gefî weno Sîyamedî û soz 
dano ki, destandê xo ya ney bikişo, sereyê ci ci 
kero û bîyaro dewijan rê.

Nameyê nê xortî jî vete beno û no xort jî zahf 
camêrd, bi quwet û cengawerê do çetin beno. 
Dewda înan di, çorşmandê dewda ey di, 
camêrdeyda ey sera û quwetê ey ser a jî kesna 
çinêbî.

Nê xortî aşnawit ki Sîyamed pey di ageyrayo, 
ameyo û fina o qeyami dewîjan û karwanan ser o 
qilayneno 1'1 adir vameno, pemeno.

No qerarê xo dano bîro nê Keçelî bivîno û heyfê 
ê xortan hemini ey ra bigîro û ey bikişo.

Enbazandê xo rê, dostandê xo rê mesela akerdi 
û wina va:

Ez o kena şira Sîyamedê Keçelî bikişa, heyfê 
xortandê dewda Silîfî ey ra bigîra.

Ya o mi kişeno, yan jî ez ey kişena û heyfî gêna. 
Ya o do mi lete-lete kero, yan jî ez do ey lete-lete 
kera.

Ya o maneno, ya ez.
Taynan va «şorî rind beno, ti qedê ey benê û ey 

ra diha biquwetê.
Taynan va «meşo, to rê lazim nîyo, sereyê xo 

bîleheq bela mekû, raya ki ti nêzanê a ray ra 
meşo.»
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Qula ki to mîyanê ci nêdîyo, yan jî to ra nîyaseno 
destê xo pe de mekû.

Bîleheq xo rê bela û qapî meaki*
Taynan va «xo rê weş bifikirî, dişmis bi û qerarê 

xo bidi.»
Taynan va «goreyê vatenda ê dewijan û ê çorşmî, 

vanê no însan nîyo, êzmano, cenawirêno*
Taynan va:«cînsdê heşi ra ameyo.»
Taynan va «zey ejdarhaya yo, çîyê damişê ey 

nêbeno û ey ver o nêşeno dest bero xo û vindero*
Hergi jewî çîyê va. Mileti va «vanê, wexto ki kes 

ney vîneno, Ellay ra dest û lingê kesî girêdeyênê, 
kewnê kesî ver û xofê kewno kesî pîzê»

«Kes ci ra qutiflyêno, kes ci ra terseno*
«Çîyê do ecêb o»
Tay vanê «no cin o, cinawir o, şeytan o.însan 

nîyo»
Qandê coy bêrî meşo, xo rê bela peyda meki, 

meaki, na mesela, mesela to nîya.
Zey to zahflnan xo ceribinayo û qenda xo ser o 

roniştê.
Ti do bîleheq şirê bimirê.
«Fina jî ti zanê»
Xort wina vano:
-Mi nîyet kerdo û qerarê xo dayo, ez do şira û 

xo biceribna.
Ya mi ra, ya ey ra.
Beno zeki vanê winî nîyo.
Beno zahf nanê pa û gird kenê.
Ma zanê, mileti Jûweri kena se, se tene nanê 

jûweri ser û kenê gird.
Ez û bextê xo, beno bêquwet vijyêno û ez qedê 

ci bena, ey kişena.
Ma jewdo, Jewî werte ra hewa dê û nameyê ci 

vinî kerê, ema nêzana kamo.
Milleti senî kena, senî nêkena, kamcî kişta çe 
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kena, kamcî kişt a nêçekena, nêbeno û nêşenê ci 
rê rayê, çareyê bivîno û no xort dawada xo ra 
ravêro.

Pîyê nê lacekî çinê beno, maya ci tenîya bena. 
Dewijê ci xeberi danê marda ci û mesela ci rê 
vanê.

Maya ci senî kena, senî nêkena nêşena pey di 
açamo.

Vero geyrena nê geyrena, xort Nûh vano 
pêxenber nêvano.

Girdê dewi jî vanê nêvanê nêbeno.
Kes nêşeno xortî qerardê ci ra pey di açarno.
Xort şemşêrê xo keno xo ver, çinayê xo yê cengî 

dano xo ra, zînê estorda xo keno pa, nişeno estor- 
da xo, linganê xo zengûdê zînî ra keno war û hetê 
dewda Silîfî ya kewno ray.

Xortêdo winî yo ki kes qîmiş nêbeno bewnîyo ci 
ra, pi ra.

Zinbêlê Sîyayê zey qeytanî ya ser o berqenê. 
Çimê ci ti vanê qey belû yê, ser o kay kenê. 
Çimqerqaşino.

Porê ci ti vanê qey herîr o, tîjî ver o berqeno.
Bedenê ci ti vanê qey dar a venêrî ya.
Wexto ki xort nişeno estorda xo û kewno ray, 

maya ci ci dimi bermena û lajê xo lorînena û qandê 
ci dihay kena.

Enbazê ci, ci dima dest bi dêran kenê, Vanê:
Meşo bira, meşo xeyran bêrî meşo.
Vanê no koyê Sîpanî zahf berz o.
Kes nêşeno ci ra a diyar kewo.
Finê pa bimano, diha war nîno.

Raya xo, xo ver di vinî meki.
Rojê roşnayî xo ser o şewi meki.
Goş a şeytanî meni, ray mekewi.
Ocaxê pêrdê xo bêrî vila meki.
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Ageyri keko bira bêrî ageyri.
Adir a zerîda marda xo mefîni.
Kefenê xo destandê xo ya hadre meki.
Zerîya marda xo newe ra kul meki

Ey rê vanê Sîyamed, Sîyamedê Silîfî.
Sereyê xortan pernayo bîyo gangêrê însanî 
Şew û roj hewn nêkeno, geyreno felekî.
Ci pîze di ters çinîyo, zey Rusteme Zal î.

Meşo xeyran, keko bêrî meşo
Raya ki tarîya a ray ra meşo
Meweşani qonaxanê xo, xo ser o
Ageyri, ageyri pey di bê qandê marda xo.

Zeki vanê o ne însan o
Ne cin û ne jî cinawir o.
Belayê do zahf û zahf girano.
Ellay dewda Silîfî rê dayo.

Ne dêrî, ne jî ver o geyrayeni sere di karkena.
Çiman ver a beno vinî, yeno, yeno reseno dewda 

Silîfî.
Dewi di nan û şamî ya xo weno, a şewi dewl di 

rakewno, ê meştêrî dewijan ra pers keno û wina 
vano:

-Mi aşnawit gangêrê dewda şima fina pey di 
ameyo û o yo adir pemeno.

Zalimey û zordesteya xo hewna domneno. 
însaney ra vijyayo bîyo cin û cinawir.
Heta key? Diha ney rê bes nîyo, na mesela do 

heta çi wext biramo, qe do peynî ya ci nîro? Mi 
aşnawitbî hîrê xortê şima kiştîbî, sereyê ci ci 
kerdîbî û xeylê jî dirbetin kerdî bî.

Mi o wext soz da ki, ez bîra ey a ceng bikera, 
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hend mi aşnawit ki werte ra bîyo vinî û remayo 
hetna ya şî yo.

Sifte remayo şîyo koyan ser û wija ra jî şopa xo 
kerda vinî.

Kesî nêzana hetê kotî ya şi, di serî kotî di mend 
û qandê çiçî di serî tepey a flna pey di agey ra û 
ame dewda silîfî.

Bê na dewi dewna çinêbî?
Newe pey di ageyrayo û o yo koyan ser o. Koyan 

ser o ray birneno, însanan keno viran û vijyêno 
karwanen vemî û çî yê înan înan ra gêno.

Sebebêdê nê ageyrayişî esto.
O bîleheq pey di nîyame yo, nîyageyrayo.
Ez wazena şima cayê ey mi rê vajê, şopa ey mi rê 

raşt kerê, ez şira ey heti û ey di ceng bikera.
Ez texmîn kena, ez do qedê ey ba, ez do ey 

bikişa, sereyê ey ci kera û şima rê bîyara. Ez dewda 
xo ra qandê coy ameya. Mi cayê di ne solix û ne jî 
nefes girot.

Heta ez ey nêvîna û nêkişa, heyfê xortandê şima 
ey ra nêgîra, ez rehat nêkena û hewn mi çiman 
nêkewno.

Ez do ey bikişa û heyfê xortandê silîfî ey ra 
biqîra.

Ecele wext vinî mekerê, cayê ey mi misnê û 
şopa ci mi rê raşt kerê, ez şopda ey ra şira.

Dewijan ra vistewreyê xortî vano:
-Xorto ma jî qayilê ti ey bikişê, heyfê ma ey ra 

bigîrê û ma ê belay bireynê.
Labrê no zaf zor o, xortanê ma jî zey to va, ema 

şî û merdî.
O zey Xenzîran a biquwet o, quwetê Zaloxlî 

Rustemî ey di esto.
Zey Hezretî Elî ya şemşêr girweyneno.
Xençerî û şemşûr girwenayiş, ey ser a jewna çinî 

yo.
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Ti do nêşê qedê ey bê û bîleheq şirê bimirê. ti 
hewna xort ê, awa to ya anverdi şina.

O zahf zalim o, gunayê ey kesî nîno û o nêzano 
guna çiçî yo.

O kê vêneno vano: No feleko û hêriş beno ser û 
ey kişeno.

Qandê felekî, qandê kiştenda felekî xincê do 
gird ci pîze di ro.

Dûrî ra zahf weş kelasîngi girweyneno.
Nîşanê kotî bigîro dano vijaro.
Nîşanê çimî bigîro, dano çimî ro jî.
Ûstayê do zahf çetin o û zey şeytanî ya yo.
Sêkur o, Keçel o, serê ci zahf girdî nîyê, labrê 

hunerê ci, fenê ci û ûstayena ci, ci vêşêrî ya. 
Seredê ci vêşêrîya.

Gorey sêkurey û Keçeley da ci, Ellay quwetê do 
zahf gird dayo ci.

Aqilê to eşto meşo û sereyê xo belay ver meki.
Ez to ra jî zahf hes kena, mi rê ferqê to û o lajê 

mi no ki merd ey çinîyo.
Ti Jî lajê mi nê, lajêdê mi jî tîyê.
Qandê coy nêwazena ti şirê û heleq bê.
Nêwazena qandê to jî şîn tepêşa û newe ra adir 

a zerîda xo fîna.
Bêrî goş a ma ni û meşo.
Xort vano:
-Nêbeno, mi soz dayo û qerarê xo giroto.
Mi raya xo veror weçînaya.
Seredê ney di merg jî bibo, bela jî bibo ez pey di 

nîyageyrena û ez do şira, ya ez ey kişena, yan jî o 
mi kişeno.

Ez nêşena sozê xo bûra û qerardê xo ra pey di 
ageyra.

Sîya ki ez rona, ez a sîyeri fina nêhewadana.
Ez nêşena sozê xo bûra û îtibarê xo bîyara di 

perey. Soz merdimdê camêrdî fek ra vijyêno.
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Merdimo camêrd sozê xo, qiseyê xo nêweno.
Bizana ez do bimira jî ez pey di nîyageyrena.
Mi soz dayo ez do şira û xo biceribna.
Ez do şira, biemirdê Ellay a sereyê ey şima rê 

bîyara.
Şima mi rê ca cayê ci vajê û şopa ci raşt kerê 

beso.
Dewijî bîçare menenê, bêçarey ver cayê Keçelî 

xortî rê vanê.
Xort dano piro û şino kereyo ki Keçel tey 

maneno o kere.
Xeylê ge na kişta, ge a kişta şino û geyreno 

Keçelî.
Dûrî ra vîneno ki Keçel sersîda sîyê di ronişto û 

mîyaneyê xo dayo, aziknaya a sîyeri.
Xort hêdiyêna estor da xo ra yeno war, şemşêrê 

xo anceno, keno xo dest û zeki pisîngî ray şinê û 
veng nêvejenê, winî seredê lingan ser şino 
Sîyamedî ser.

Hêdî-hêdî zey pisîngana hetê Keçelî ya şino.
Bêveng şino reseno Keçelî, şemşêrê xo nano a 

doşîda Keçelî ya û ci rê wina vano:
-Xo melûni, hêdî hêdî werzi pay û ml ver kewi.
Ez do to bigîra bera, teslîmê dewijandê silîfî 

kera.
Dewijî do to lete-lete kerê, heyfê anûn û qanûnî, 

heyfê xortandê xo to ra bigîrê.
Xo kiştên a melûni û zey mîyana mi ver kewi. Nê 

bo ti xo bilûnê, eger ti xo bilûnê ez do sereyê to bi- 
pema û bigîra bera dewijan rê.

Sîyamed sereyê xo hewa dano, xo pey di winêno 
ki xortêno sera vinderdo û kes qîmiş nêbeno 
bewnî ro pira.

Ti vanê qey qelem a viraşto.
No ftn sereyê xo rind berz keno, wineno xortî ra 

û xortî rê wina vano:
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-Enbaz, ti kam ê, tîyê kotî ra yenê û mi ra çiçî 
wazenê.

Çi mesela min û to têmiyan esta.
Xort vano: Ez ameya to bikişa û sereyê to ci kera 

bera. Sîyamed vano:
-Enbaz, ez texmîn kena hesabêdê min û to 

têmîyan çînîyo.
«Kê ti riştê, kê to rê vato şorî û tewrdê na 

mesela bi»
O ki ez zana ti dewda Silîfi ra nîyê.
Qay ecelê to ameyo, gonî ya sîya geyraya to 

çiman ver a, tî yê bîleheq geyrenê beladê xo, 
bîleheq tîyê destê xo kenê qulda marî, qulda 
mozan.

Zerarêdê mi to nêresto, mi ra fek vira di û piro 
di rayda xo ra şorî.

Kê ti misnayê, kê ti riştê wa ê bîrê.
Wextê mi çinîyo ez to ya çiwal kewa, ez to ya 

eşir-neşir ba.
Ti jî zey mi hewna xortê, hewna cahîlê, hewna 

nêzanayeyê.
Awa to ya jî zey mi ver a cor, anver o şina.
Tî yê jî zey mi xîntey kenê, labrê ê min û ê to 

zey pê nîyo.
Ferqê girdî ma mîyebeyn di estê.
Ê to may û pîyê to, dost û enbazê to, eşîr û 

qewmê to yo raya to paweno, ê mi kesê mi çinîyo 
raya mi bipawo û hewn nêkero.

Dinya di ne darê da mi, ne sîyê da mi û ne jî key 
mi esto.

Key mi nê koy û kereyê, enbazê mi no dar û ber, 
cin û cinawiro.

Balişna mi sî û kersegîyê.
Doşek û werxanê ml, vaşo, perê dar û berîyo.
Qandê xo nê, qandê may û pîdê xo ageyri, pey di 

şorî.
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Ez qîmişê to nêbena to bikişa û sereyê to ci 
kera.

Qandê heskerdandê xo fek mi ra vira di û raya 
ki pa ameyê a ray ra pey di şorî.

Hadê ageyri şorî, Ella girweyê to raşt bîyaro. 
Xort wina vano:

Ez nîyameya ki ti mi rê nûtiqî bancê.
Ez nîyameya ki bê keledê to ageyra.
Ez qandê to û qandê rihdê to, qandê gandê to 

ameya.
Rihê to giroteni, ganê to anteni deynê seredê 

mi no.
Mi aşnawit to hîrê xortê dewda silîfî sere ci 

kerdê û kiştê.
Mi aşnawlt tî yê Keleşey kenê, ray bimenê, Kar- 

wanan kenê viran.
Mi aşnawit ti bî yê ezraîlê, decalê, felekê û 

Ellayê nê koyan.
Qandê coy ez Jî ameya ganê to bigîra, to bikişa û 

heyfê hemini to ra bigîra. Tersan ra xo ver mevajiyî 
û vêşî jî qisey meki. Hend sewda ya mi cinîya ez 
goştareya to bikera. Nan û sol a to no dinya ra amê 
biryayeni û wextê to bî temam.

Ez heta ganê to nêgîra, keleyê to nêcikera û 
nêbera dewda silîfî werte di darda nêkera, ez rihat 
nêkena û sozê mi jî nîno ca.

Xort nêzano Keçel çi welzinyayên o, çi şeytanên 
o, çi cinên o û çi pîlan viraştox o.

Keçel ey dano qise kerdeni, balê ey ancen o 
kiştna ya û xo xam keno, xam keno û finê ra xo 
tadano û xo erzeno destê xortî û şemşêrî ci dest ra 
gîno.

Wexto ki xo erzeno destê xorfî û şemşêrî ci dest 
ra gîno, ti vanê qey pisîngeri xo eşt seydê xo ser. O 
babet a çapikeya xo erzeno.

Şemşêrî xortî dest ra gîno û zey simorî ya xo hol
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keno xortî ser.
Ecele ya, çapikeya xençerîya xo, xo ver a anceno 

û nano qirda xortî ya û ci rê wina vano:
To aqil-maqilê xo kerdo vinî, yan jî ti xîntê?
Qe to nameyê mi nîyaşnawit bî, ti şopda mi ra 

amey? To nameyê mi rind başnawitê, to na xîntey 
nêkerdê, ray nêkewtê û heta tîya nîyameyê.

Esto se ecelê to ameyo û ti jî eceldê xo dimi 
ameyê, ecelî ti ardê tîyanan, lingan ver.

Ti nay weş bizani, ez rew rewî kesî ef nêkena û 
gunayê mi jî kesî nîno.

Çimki mi zahf anto, qandê coy mi di gonî 
nêmenda. Labrê Ellay ra gonîya mi to rê girêneyê, 
gonîya to mi rê şîrini amê.

Zerîya mi rew rewî kesî nêveşena.
Labrê Ellay ra to rê veşê û hemberdê to di ez 

bîya nerm.
Ti xortêdo êca yê, bicesaret, camêrd û zerî 

metîn ê. Ti xorto zahf ciwanê û ê heyfî yê.
Qandê coy destê mi nêşinê ez to bikişa, ti ê 

kişteni nîyê, ez do to azad bikera, virada û xo rê 
şorî keydê xo.

Xortî virari keno û viradano.
Xort nêşino û wina vano:
-Mi rê vatê Sîyamed zahf zalimo, gonî-monî 

çiman dl çinîya.
Gangêro, ganan gêno.
Zahf kerdo gird, zeki vatê winî nîyo.
Mi newe heme çî fahm kerd, ti neya tepey a 

birayê min ê axretê.
Sîyamed ci rê wina vano:
-Mi jî to ra zahf hes kerd, ti jî neya tepey'a 

birayê min ê axretê.
Labrê to ra recayêdê mi esto, ti nê recayê mi 

bîyarê ca ez do pa zahf kêfweş ba û hetan û hetan 
to xo vîra nêkera û tim bîyara vîrdê xo.
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Xort vano:
-Reca to çiçîya, mi rê vaji ez hima bîyara ca. 

Madem ki ti hendayê camêrd vijyay û to ez 
nêkişta, recay to a kişta dinyay di bo ez do bîyara 
ca. Destbereya mi bîro, hima ez do bîyara ca.

Sîyamed vano:
Destbereya to yena û ti şenê bîyarê ca.
Ti do mi rê esto rê û tay perey temîn bikerê. 

Tay jî çina yo newe tedarîk bikerê û bîyarê. Wa 
estorêda zahf biquwet û rindi bo.

To esto ri, çina û tay perey ardî tepey a ez do 
şira zahf dûrî, ca yo ki kes mi nêsilasneno wijanan. 
Ez do teyrê, yan jî cinawirê bikişa, gonîya ci çinadê 
xo sawa û bida a to, ti do begjrê û berê dewijan 
misnê û ci rê wina vajê: «Mi Keçel kişt û kere ra 
perna çêr, bibi lete-lete, mi ancax çinayê ci û 
posteyê heşi ci ra vet û şima rê ardi.

Leşa ci jî cêser kewt bî, qandê coy mi eşti la 
mîyan û la di şî.

Leşa ci do la mîyan di masan rê werd bo.
Ti do çina yê minê goninî û posteyê heşi a dewi- 

jan misnê, o wext heme do emeley bikerê ki to ez 
kişta.

Nê çorşman di, bê mi no posteyê heşi kesî ra 
çinîyo û kesî xo ra nêdayo.

O ki no poste mi ser o nêdîyo çinîyo.
Ez do sozê xo tepişa û qiseyê xo bîyara ca, ez 

texmîn kena ti do jî camêrd bivijîyê û nê çîyan mi 
rê bîyarê.

Wexto ki to no çî ard û da a mi, ez do jî piro da 
û tîya ra şira cayêdo dûrî, cayo ki, kes mi 
nêsinasneno û nîyaşnawito.

Ez do şira, labrê wa dewijî vajê qey to ez kişta û 
ez merda.

Qandê coy wa dewijî bêters, bê xof û bêtelaş a 
şirê cita xo, erdenê xo biramê, bikarê û kar û barê 
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xo yê gemi bikerê.
Dewar û çarwanê xo bêters, bêqaxû berê gema 

biçiraynê.
Dewijî wa bêters şirê seyd û gem a seydê xo 

bikerê û bigeyrê.
Wa winî bizanê, bizanê ki ez merda bêters, 

bêqaxû şinê gemi, şinê kar û bardê xo. O ters înan 
ser a werzeno.

Winî nêbo dewijî nêşenê mî xo vîr a bikerê û 
kar û barê xo bêters ray berê.

T1 nê çîyê mi dewijan nêmisnê û ê emeley 
nêkerê ki ez merda, nêwetanê bîrê gem a karê xo 
bikerê.

T1 do ci misnê, înan îkna bikerê û emeleya înan 
do bîro ki to ez kişta.

O wext qe problemê, meseleyê nêmanena û 
heme çî hal beno.

Jewbî kes nêwetano kar û barê xo ray bero, 
nêwetano şiro citi, şiro dewar û çarwan ver, ser o 
seyd û karwaney bikero.

Ez do to rê hewt rojî muhlet (wext) bida û nê 
hewt rojan mîyan di xo binimna.

Lazim o to hewt rojan mîyan di nê çî ml resnê û 
ez jî şewi bivijîya û şira, werte ra vinîba. Ti hewt 
rojan mîyan di nê çîyan nîyarê ez do fina zey verî 
bivijîya dewijan û milletl vemî û înan viran kera.

Newe piro di o şori, dewljan rê jî vaji ez sî bi sî 
kere bi kere geyraya mi nêdî. Êrd aqelişîyayo o 
kewto mîyan.

Xo vinî kerdo, labrê ez do ey bivîna, ez şopa ey 
nêviradana.

Ez do ey bivîna û bikişa.
Ez do Jî şira xo koyan ser o keran mîyan di bi- 

nimna, wexto ki ml dî ez do bikişa.
Xort vano:
-Beno, sere û çiman ser, zeki to va ez do winî 
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bikera û hewt rojan mîyan di nê çîyê to bîyara. Mi 
nêzanayê ti hendeyê camêrdê, hendayê biwîjdanê, 
hendayê zerî nerm û biînsafê.

Sîyamed dano piro şino xo roj nimneno şewl jî 
jû jû fini vijyêno, geyreno û xo rê werd-merd 
temîn keno.

Xort jî dano piro yeno dewda Silîfî, mesela 
nêdîyayenda Sîyamedî û vinî bîyayenda ci. ci rê 
vano û dano piro yeno dewda xo.

Meselaya Sîyamedî û waştenanê ci jew bi jew 
marda xo rê vano.

Bê marda ci jewna nêzano û do pey jî nêhesiyo. 
Maya ci jî qandê ki lajê xo nê belay ra bireyno, şina 
tay perey deyn kena, tay jî verî pereyê a yê nimitey 
benê û ê peran nîmeyê ci kena tewrikdê peran û ê 
nimedê bînîya jî şina esto rê û tay jî çina herînena, 
ana dana lajdê xo û vana: Bigî beri lajê mi.

Bes wa kes nêvîno û nêzano, bahdo ma kenê 
rezîl, kenê diperey û şerefê ma erzenê lingan bin.

Hezar name nanê to ya û to kenê bênamûs û 
erzenê kuçe.

A şewi lajek keydê xo ra vijyêno û verê xo dano 
koyê ki, kereyê ki Sîyamed tey maneno ê koyan, ê 
keran.

Labrê şewa ki xort ray kewno bi a şewa pîya di 
şewî û di rojê qewldê înan manenê. Raya lajekî jî 
en kemî panc rojî ramena. Wa xort rayo bo, ma 
bîrê Sîyamedî ser. Sîyamed hewt rojî ne vijyêno 
milleti vernî û ne jî milleti mîyan.

Bê Ellay, qulnadê binî ademî nê hewt rojan 
mîyan di ey nêvîneno û çîyêdê ey jî ne xirabey û ne 
jî çêley nîyaşnaweno. Welhasil hewt rojan mîyan di 
ci ra veng nêvijiyêno. Hewt rojê ci benê temam.
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XI

Hewt rojî temam bî tepeya Sîyamed flna newe 
ra dest bi virankerdena şarî keno.

Vijyêno sîyêda girdi ser û raya karwanan û 
rêwîyan paweno. Hend winêno la mîyan ra nimitikî 
karwanên o şino.

No sîyê keno kelasîngda xo û erzeno vernîda 
karwanî di şaneno sîyê û veng sî ra vijyêno.

Sîyamed bûreno û vano:
-Karwan! Herûnda xo di vinderê û xo melûnê. 

Kam xo bilûno ez do tepelikê seredê ci biperna. Bi 
çapike ya xo sîyeri ra erzeno û dano piro yeno 
karwanî hetl û ci rê wina vano:

-Çi pereyê şima, çi altûnê (zêrê) şima estê xo 
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tûnikan ra vejê bidê mi û ray kewê şirê.
Kam hemini nevejo û nêdo, bahdo ez kê di 

bivîna ez do sereyê ey bipema.
Karwanî mîyan ra jew vano:
-Lajê mi, şêrê mi tîyê ma ra çiçî wazenê?
Qandê çiçî to rika xo girêdaya ma yo, ma to rê 

se kerdo? Ma çiçî yê to berdo, to çi zerar ma ra 
dîyo? Ez texmîn kena zerarêdê ma to nêresayo.

Tî yê çi rê qira ma tepşenê û qirika ma 
nêviradanê.

Eger ti hendayê camêrdê, şorî ê ki, o ki pîyê to 
kişto, ey bikişi, heyfê xo ey ra bigî.

Bigeyri ey bivîni, şopda ey kewi.
Tî yê ma ra çiçî wazenê?
Ma qe se kerdo to û çi gunayê ma esto?
Ti camêrd’ê, şarî, pîyê to kişt, pîyê to kerd êrd 

ra, ti jî şorî înan bikişi, leşanê înan êra ki û heyfê 
pêrdê xo bigî.

Tî yê çi rê qira ma nêviradanê.
Ma se kerdo to û çi gunayê ma esto?
Sorî, bivijî dişmenandê xo ver, vemîya înan bi- 

bimi û înan viran ki.
Wexto ki mêrdek wina vano, ti vanê qey sîtilê 

awa serdi kerdi piro, winî beno zey cemedîya û 
ariqê do serd ci ra yeno, keno teber. Beno, beno 
zey mişmişa zerd û çend deqîqey ziwanê ci 
nêgeyreno, nîyabêno ki qisey bikero.

Ti gişta xo panê do zey pindiliki biteqo.
Hendê çend deqîqan tepey a ame a xo û va:
-Apo, apo, ez lew nana destandê to ya, lew nana 

bindê lingandê to ya, ti mi ef biki û mi rê vaji. Pîyê 
mi kê kişt, qandê çiçî û hetê kotî ya şî û kamîyê?

Qandê Ellay, qandê Pêxenberî, qandê seredê 
heskerdandê xo, Ella sînenê ti mi rê vaji, şopa ci 
raşt ki, ez soz dana ewro ra tepey a, ti do 
nîyaşnawê ki ez kewta dewijan, çerçîyan û kar- 
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wandê na mintîqada şima û ti do mi tîyanan di jî 
nêvînê û nîyaşnawê mi kesî ra çîyê giroto, yan jî 
kes kerdo viran.

May û pêrdê xo ser, namûs û şerefdê xo ser, 
sond waneno ki vatena xo bîyaro ca û şopda felekî 
kewo.

Mêrdek vano:
-Lajê mi. ma dinya heme zano pîyê to kê kişto û 

qandê çiçî kişto.
Ti senî nêzanê, heta ewro senî kesî to rê 

nêvato? Estani ka pî û marda to û kiştena pêrdê to 
dinya ra vila bî û heme ca pey hesiya. Ecêba girani 
heta ewro ti pey nêhesiyayê û kesî to rê nêvato.

Sîyamed vano:
-Ella sînenê rew vaji pîyê mi kê kişt û çiçî 

dayeni û nêgiroteni mîyabeyndê înan esti bî.
Sebebê ci çiçî bi?
Mêrdek vano:
-Weş goştarey biki, nika ez do jû bi jû jew bi jew 

to rê vaja.
Ser ra xeylê serî, xeylê wext ravêrd, labrê zey 

ewroy, zey nikay yeno mi vîrî.
Pîyê to Keleş bî, destê feqîr-fiqarî tepiştê, çirî û 

gazîda bêçaran ra şîyê, paştî dayê bêkesan. 
Dergûşêda ci, waştiyêda ci est bî û zahf xaseki bî. A 
jî ma ya to bî. may û pîyê to zahf pê ra heskerdê. 
pîyê to nêwaştê kes çimê do şaşa bewnî ro marda 
to ra.

O wext mîrê şîqaqî ma ya to înî sero dîbî û xase- 
keyda ci ver di çimsûrikî bîbî. Maya to wexto 
hewna dergûşa pêrdê to bî, yanê nêjewjiyay bî.

Mîrê sîqaqî waşt ki maya to bigîro û zor a xo rê 
cinî kero.

May a to o wext xeberê rişena pêrdê to rê, pîyê 
to yeno û may a to remneno, beno. Bahdê dîna 
seran, mîrê şîqaqî şopa pêrdê to keno raşt û di 
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merdimanê xo rişeno silîfî û şewi hewn di pîyê to 
kişenê û remenê şinê.

Raşta ci naya ki mîrê sîqaqî gangêrê pêrdê to 
yo, o feleko û ey pîyê to dayo kişteni. Jew viran 
bibo, lazimo o mîrê şîqaqî bo, jew bîro kişteni, 
lazimo o mîrê şîqaqî bo.

Ti camêrdê şorî ey bikişi û heyfê xo ey ra 
bigîri. Ey rê vanê gangêrê, felekê dewda silîfî.

Sîyamed vano:
-Mîrê sîqaqî kotî roşeno, tîya ra zahf dûrî yo? 

Mêrdek vano:
O welatê xo Sîqaq di roşeno û tîya ra zahf dûrî 

yo. Aşmîyê (mengê) vêşêrî ray'a ci ramena. Ti do 
persa şirê, vanê kes persa, persa şino key Ellay.

Sîyamed dano piro şino, lew nano mêrdekî dest 
aû vano:

Ella û pêxenber to ra razîbo û to teng di nêverdo 
û girweyê to raşt bîyaro.

To ez derdê do zahf giran ra reynaya.
To mesela pêrdê mi mi rê va û ez vista, kerda 

roşnayî.
Heta ewro mi nêzanayê çiçî qewimiya yo pêrdê 

mi sere di, bi eceldê xo ya. yan jî bi destandê 
şorîya merdo.

A ki mi zanayê felekî ganê ci giroto.
Newe mi zana, felek jew nîyo didîyê.
Ez do înan bivîna û heyfê xo înan ra bigîra. Ewro 

ra tepey a bêters, bêqaxû karê karwanê xo 
bidomnê.

Ney a tepey a êrdê dewda silîfî ser o mi rê heme 
çî heram bo.

Mêrdekî ra abiriyêno û dano piro şino kafdê xo 
ver.

A şewi kafdê xo di rakewno, nîmedê şewi di 
vengê lingan û nalandê estoran yeno. No vljyêno 
teber ki xorto kafî vero vinderde.
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Roşnayîda aşmî ra ey vîneno û sinasneno. Xort çî 
teslîmê Sîyamedî keno û cl rê vano: Birayê mi 
Qisûrdê mi mewnî, heta mi çîyê to dî û temin û 
tedarîk kerd, muhletê, wextê qewldê ma bî 
temam û ravêrd. Ray a mi zahf dûrî bî û temîn ker- 
dena çî hebê zahmet bî, qandê coy ez berey kewta.

Sîyamed vano:
-Çîyê nêbeno, labrê programdê mi di hebê vir- 

nayey, viraziyê.
Ewro ez heme çî, kişten da pêrdê xo ra tepşi 

heta şop da felekî heme çî misaya.
Mêrdimê mi rê heme çî jew bi jew va.
Nika ti do pirodê sirê dewda silîfî û înan rê 

wina vajê.
-Ezo şopi ser o, ewro meşti ez do firsendê ci 

bivîna û ey bikişa.
Şima bê qaxû bê.
Mi ê mêrdimî rê jî va ez do terkê tîyanan 

bikera. Qandê coy wa rojê mîyabeyn kewo, ê 
meştêrî bê çinayê min ê goninî dewijan rê beri.

Xort vano: Beno
Xort dano piro yeno dewda silîfî û dewijan rê 

wina vano:
-Nika şima vanê no xort tersa û rema, ez 

nêremaya, ez o xo nimnena û Sîyamedî şopi kena, 
çim kena.

Newe tam ez o şopda ci ser'o ya ewro meşti kotî 
di bo, ez ana flrsend û ey kişena. Ez sozdê xo ser o 
ya û sozdê xo ra poşman nêbena û nîyageyrena.

Meşti ez do fîna şi ra, sî bi sî, kere bi kere ey 
taqîb kera û cayê di bîyara fîrsend û bikişa, yan jî 
cayê ra bipema.

Beno ê meştêrî xort nişeno estor da xo û verê 
xo dano koyan.

Raşt û raşt şino Sîyamedî heti.
Şino ki Sîyamedî lûwê kişta gonîya ci sawita 

129

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



çina û postedê xo yê heşi û xençerîda xo ya çend 
qulî jî poste û çinadê xo di akerdê. Zeki kes 
xençerî, kardî kero, winî kerdo.

Posteyê heşi û çinadê xo ya hebê sîyana kuwayo, 
cawit o. Zeki kes kereyê ra bipero bîro sîyan ro û 
sî şirê pira û bicawê winî kerdo. Cawito, dirnayo û 
gonî kerdo. Kam ê çinay bivîno, bi raştey do vajo 
Sîyamed Kemer ra perayo û merdo.

Çinayê ci jî ser o lete-lete bîyo.
Xort yeno ki heme çî hadreyo.
Sîyamed xortî rê vano:
-Deza yê mi, birayê mi, honî nê çinay û nê 

posteyê heşê goninî bigî.
Heta şan tîyanan di bipawi, xo vinî ki û şanî ser 

bivijî çina û posteyê goninî bigî û şorî dewda silîfî. 
Zeki mi to rê va, ti jî winî dewijan rê vaji, dewijî 
do emeley bikerê û bawerey bîyarê to.

Bê na ray çarenadê ma çinîyo.
Mi ti azad kerdî, ti jî mi azad biki, ney a tepey a 

ma birayê pê yê. Ney a tepey a ha ti û ha wijdanê to 
û ha camêrdeya to.

Boka ney a tepey a ti xençer û şemşêrê xo 
qandê heqey û raştey karbîyarê.

Bîleheq kesî rê neheqey nêkerê, dahwaya ki ti 
rind nêzanê û ci ra emîn nîyê, mîyan nêkewnê.

Destê xo hetê fiqaran a, bêkes û sêkurana derg 
ki. Destê feqîr- fiqarî tepşi, înan rê paştî bivijî û 
paştî bi di înan.

Nê qisanê mi xo vîra meki, şorî oxirê to yê xeyrî 
bo û Ella û tealla girweyê to raşt bîyaro û to teng 
nêfîno.

Xort vano: Ellaûtealla girweyê to jî raşt bîyaro, 
ray'a to akero û şopa to bero felekî ser.

Ez to xo vîra nêkena, labrê lazimo dewijî û 
çorşmey xo vîra bikerê.

Qandê ki bişê bêters jiyanê xo bidomnê bi ramê.
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Lazimo ti diha mileta sinasnayê ra nîyasê û şirê 
cayê do zahf dûrî.

Sîyamed vano:
Qaxû megî û zerî ya xo metîn tepşi.
Sozê mi soz o, ez sereyê xo erzena sozê xo 

nîyerzena.
Çimê to wa pey di nêmano, des deqîqan tepey a 

ez do ray kewa û werte ra vinî ba.
Xort dano piro şino dewda silîfî, çinayê goninî 

misneno dewijan û wina vano:
-Bewnîrê, mi Keçel kişt, heyfê xortandê şima ey 

ra girot û mi şima ê belay ra reynay. Ney a tepey a 
bê ters, bê xof û bê qaxû şirê êrdandê xo mîyan, 
rihat, rihat kar û barê xo ray berê û bikerê.

Bewnîrê, şima êmeley nêkenê no jî posteyê ci 
yo, posteyê heşo, gonîda ey di mendo.

Wexto ki mi o kerd dirbetin û firsend ci ra 
girot, ey mi ra reca kerdi û va:

-Ez to ra reca kena, bextê namûsdê to dana ti 
mi dirbetin û weş nêberê teslîmê dewda silîfî 
nêkerê. Eger ti mi weş teslîmê înan kerê, ê do 
leşa mi lete-lete kerê û berzê siloyan ser.

Do mi rezîl û kepaze kerê.
Leşa mi do rojarîa siloyan ser o bimano û boy û 

bexi do dekewo.
însan wexto ki mireno, bahdê çendna rojan boy 

û bexi dekewna, qandê coy însanan kenê mezel 
(tirbi), kenê heri bin ki boya ci nêvijîyo.

Reca mi to ra, ti weşê mi û ne jî leşa mi teslîmê 
înan kerê.

Qandê coy mi jî ci rê soz da ki ez ne ey weş û ne 
Jî leşa ci bîyara şima heti û teslîmê şima kera. Mi 
ci rê va: «Ez ne to weş û ne jî leşa to teslîmê înan 
nêkena.

Mi o kişt, kemer ra pema, çinayê ci jî ci ra vet 
û leşa ci Jî eşti la mîyan.
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Çinayê Sîyamed‘yê goninî dano a dewijan û vano: 
Honî bewnî rê, çinayê cîyo gonin mi şima re ard, 
leşa ci jî masan rê la di rişti. Leşa ci bî qismetê 
masan, masan rê bî werd. Wexto ki dewijî çina û 
posteyê Sîyamedîyê heşi gûnî (gonî) mîyan di qul- 
qulî vînenê emel kenê. Qandê ki zey nê postedê 
heşi ê çorşman ra bê Sîyamedî jewnay ser o çinêbî 
û bê ey jewnay xo ra nêdabî.

Dewijî çina û postî ser a heme emel kenê û 
xortî rê vanê:

-Emeleya (Bawereya) ma yena to, ma to emel 
kenê çimki verê to kam şî ê koyan ser, yan jî kewt 
şopda Keçelî, weş nîyame, weş nîyagey ra. Heme 
kişta Sîyamedî ra amey kişteni û leşê ci erziyay 
dewi ver.

-Ella û pêxenber to ra razî bo, Ella Jewda to 
hezar kero û to teng di, tengasîyey di nêverdo.

Ney a tepey a seredê ma ser o cayê to esto û ti jî 
ma rê zey qeçkande ma yê.

Ti jî qeçê ma yê, ti jî lacê ma yê, vanê û Jew bi 
jew xortî virar keno. Lewî nano xortî ya û pêşiyênê 
xortî ro.

Dewijî hergi jew fekê ra vano:
To ma belayê do zahf gird ra reynay.
To aşmî ya pancêsî ma sero avisti.
Kêfê dewljan zahf beno weş, xof û tersê ci 

remeno û sersîya Sîyamedî înan ser a kewna dûrî û 
werzena.

Wexto ki Sîyamedî çî xortî ra girot, çina da xo 
ra, pereyê xo kerdî tewredê xo û tewreyê xo kerd 
heqîbedê xo mîyan, heqîbe eşt estorda xo ser. Nişt 
estorda xo, lingê xo zengûy ra kerdî war û verê 
estori tada, kerd hetê dewda silîfî ya û va:

-Xatirdê to dewa silîfî, xatirdê şima enbazê min 
ê qeçkîni, xatirdê to Nîyazê, xatirdê to Apo. 
Xatirdê şima şewê min ê tersin û tarî, xatirdê şima

132

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



rojê min ê xirab û weşî.
Xatirdê şima êrd, azmîn, aşmî û estarey.
Xatirdê şima dar û ber, koy û kerey, cin û cina- 

wir, teyr û tûr, lay û nevalî, awê honik û germî. 
Xatirdê şima toz û talazokê dewi, va yo honik û 
tîjîya germi.

Xatirdê şima şewê germin û serdinî, şewê 
mîyandê kafan, kafandê xoriyênan û herayan.

Xatirdê şima dewar û çarweyê dewda silîfî. 
Xatirdê şima cinî, camêrd, kal, pîr û qeçekê 
dewda silîfî. Xatirê şima hemini, heqê xo mi rê 
helal kerê û mi êf bikerê.

Mi şima rê zahf tahda, zilim û zalimey kerdi, 
labrê şima jî mi rê zahf da anteni.

Newe ml raya xo dî û dişmenê xo sinasnay.
Xatirdê şima, xatirdê şima hemini.
Keno esto ra xo ray fîno çimê ci benê pirê 

bermî. No fin hetê Tirbandê, goristandê dewda 
silîfî ya winyêno û wina vano:

Bi bermîya, bi qultikandê bermiyinîya va:
Xatirdê şima, xatirdê şima dayê, keko xatirdê 

şima. Heqê xo û şitê xo mi rê helal kerê. Xatirdê 
şima, heta a dinî xatirdê şima. Fina winya dewi ra, 
goristan ra û va:

Ez o şina, labrê nay rind û rind bizanê, qethan 
(qethîn) û bîlla, ez pey di nîna û fina dewa silîfî 
nêvînena. O ki ez bivîna no yo û heta ewro yo.

Şima do, dewa silîfî do heta merg aqildê mi ra 
nêşiro û ez do xo vîr a nêkera.

Dewa silîfî do şew û roj aqildê mi di bo û ez do 
tim dişmişê ci ba.

Dewa silîfî ti do vîrdê mi ra nêşira.
Ez do weşeyda to ya, rindeyda to ya, xirabeyda 

to ya, germ û serdê to ya, rezîleyda to ya, ters û 
şewandê to yê tarîyan a pîya şira mezel. înan a pî 
ya ez o tîya ra şina. Qethan û bîlla ne to, ne merdi-
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manê to, ne êrdê to û ne Jî koyanê to xo vîr a kena. 
Labrê çîyê esto, ez felekî nêvîna, heyfê may û 
pêrdê xo ey ra nêgîra û zahf kal ba û ez bizana ez 
do nezdî ra bimira, ez bişa ez do bîra herda to ser 
o bimira.

Ez felekî nêvîna heyfê xo ey ra nêgîra, çimê mi 
do akerdey şirê.

Çimê mi do pey di bimanê û ez do tim axî banca 
û gefî bûra û a dlnî di nêşa rehat bikera.

Ez felekî nêvîna û heyfê xo nêgîra a dinî di Jî mi 
rê do rehatey çlnê bo û ez do rehat nêkera.

Bi bermîya, bi çimandê hersinan’a, fina xafir 
wazeno, verê estorda xo keno hetê xerîbeya, hetê 
xerîbeya keno raşt û kewno ray.

Dewa silîfî xo peynî di verdano, rojan û şewan a 
estora xo rameno û ray şino. Jû Jû flni beno veyşan, 
dewê ki vijyênê rayda ci ser, şino m'yan nan û 
şamî wazeno. Tay danê tay nêdanê.

Jû jû fîni hêrs beno, qandê ki kes çîyê nêdano 
ci.

No winyêno nan û şamî waştena roj nêravêreno 
û êmir nêqedêno.

No diha êciz beno, taq wano ganê ci di şino war. 
Nêşeno vêşî parse bikero, rîyê ci nêtepşeno.
Qerarê xo dano ki bivijîyo kodê sîpanî ser û 

Keleşey bikero.
Bê ey çarenadê ci nêmaneno.
Bi parseya, bi waştena nêşeno rojanê xo pir kero 

û pîzeyê xo vejo.
No dano piro şino kodê Sîpanîya roşeno.
Karwan, çerçî û rêwîyan çim keno.
O ki kewno çimî ver, şino vijyeno vernî û ci ra 

çîyê werdî gêno.
No hesab’a xeylê wext rameno, domkeno.
No winêno, tenîya çîdê werdîya nêbeno.
Roj beno, hefte beno karwan, çerçî û rêwî 
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nêravêrenê. Wexto ki nêravêrenê no jî veyşan 
maneno.

Dişmlşî beno vano: No hesab a nêbeno, lazimo ez 
mal û perey jî bigîra, çîyo ki roşiyêno û perey keno 
bigîra, qandê rojandê vernî, rojandê teng û ê zi- 
mistanî.

Ez no babet a hadreye ya xo nêkera, xo rê mal û 
perey kom nêkera, çî xo rê depo nêkera nêbeno. 
No kafê mîyan di qandê çî û malî depo yê virazeno 
û çî beno keno mîyan.

Qandê peran jî cayê do nimite virazeno, û no 
dest bi heme çî giroteni keno.

Yanê dest bi viraney keno.
Tim şo nameyê ney cayan ra û çorşman ra beno 

vila. O ki nameyê ney nîyaşnaweno nêmaneno. No 
fln dewda silîfî di nê, dewda silîfî ra zahf dûrî cana 
di, cayê do xerîb dl ters û xof kewno mîlleti pîze, 
mîlleti zerî.

Fina adir kewno a zerîyan û fina adir milleti ser 
a vareno.

Beno vila, nameyê Sîyamedî beno vila.
Labrê no fln Keçel yan jî sêkur nê.
No fin Keleş, Keleşê serdê koyan, Sîyamedê 

Silîfî beno vila.
No fln bi Keleş û namedê Sîyamedê silîfî ya yeno 

sinasnayeni.
Milleti xo mîyan di vana Silîf kotî di, tîyanan 

kotî di. No senî wijanan ra ameyo tîyanan. Kamcî 
talazoki xo ver ardo. No kotî ra peyda bî, kotî ra 
vijya. No cino, cinawiro yan jî çiçî yo, zey xiziriya 
xo resneno heme ca û ray bimeno. Tersê do gird, 
xofê do gird kewno milleti pîze.
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No fin Silifî ra zahf dûrî ecel û ters karêno, no fin silîfî 
ra zahf dûrî, gonî rijiyêna û keley perenê. Labrê ê no finî 
qeçkey u nêzanayey nîya, ê no finî Keleşey a tami, raştî û 
heqîqîya. No fin zay hergi finan nîyo, no fin kesî rê 
nêvano, yaxeyê mi viradê û şirê rayda xo ra. No fin kesî ra 
reca- meca nekeno.

No fîn o yaxeyê kesî nêviradano û kesî ra reca nêkeno. 
Vatenê cî, waştenê û emrê ci amey ca amey, eger 
nîyamey, dirbetî abîyênê û serey perenê.

Gonî, gonî û adir vameno, tim şo nameyê ci vila beno. 
Kê tepşeno sifte înan rê wina vano:

- Şima waşt wina bo, şima rindey û feqîrey ra fahm 
nêkerd û fahm nêkenê. Şima nêzanê neçarey û sêkurey, 
bêkesey senîna. Şima gema serda vewri varanî bin di, 
viran U warway şewê xo nêravemayê. Sêwî hewn ra qîrînî 
û wîri- wîrda cin û cinawirî ra aya nêbiyê.

Şima tersdê kişteni û werdeni bin di nêrakewtê.
Şima waşt, şima waşt wina bo, bi zor'ra bo.
Şima destê mi tepiştê, ez kuçan û geman nîyeştê, ewro 

no çî, no felaket nîyameyê şima sere dî.
Sebebê heme çî felako, lazim'o şima mi rê felekî bivînê, 

yan jî cayê ci mi misnê, ezî sira ey bikişa û heyfê xo ey ra 
bigîra.

Karwanî, çerçî, rêvî, dewij û citêrî senî kenê, senî 
nêkenê nêşenê ci rê çareyê bivînê û ey hebê nerm kerê.

Ray bimayena ci her domkena.
Ray bimeno, kewno karwanan vemî û inan ra peran, 

altûnan û çîyanê înan ê biqîmetina gêno. Rojê fîna wina 
koy sero paweno, zekiSeydwan bî pawo seydê xo. Hend 
winêno a kişta karwanê do zahf qerebalixo yeno.

Wehzdê (rewşdê) înan ra fahm keno ki karwanêdo 
zengin, yan jî merdimê do zengîno, bi tewrdê merdim û 
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peyandê xo ya yeno.
Qandê ki nêtersenê, bê qaxû û bê ters raya xo domne- 

nê.Paştîya kesî qayim nebo, kes bê ters nêbo, rew rewî nê- 
wetano ê koyan ver'a ravêro û şiro. Siyamed xo zerî dî, xo 
pîze dî, xo qelb di vano : No karwano ki yeno zahf zengîn 
û bî quweto.

Labrê çiçî beno wa winî bo, senî beno wa bibo, peynî di 
mergê mi bo jî, ez do vemî ya nê karwanî bibima, çiçî yê 
cî est bo çiçî yê cî çinê bo, ez do bigîra. Xo koy ser'a keno 
war û yeno kewno ne karwanî vemî, yanê raya ci bimeno 
û karwanî rê wina vano: Estoran û bergîranê xo -qatiranê 
xo tewrdê malîya viradê û şirê, hetan ki mi şima heme 
nênayê şemşeran û xençeran ver.

Ti nê vanê ê qeflî sero lacê bezîganî beno û o jî ceyizê 
Dergûş da xo beno.

Barê ci zahf bi qîmet beno.
Lacê bezîganî esto ra xo çameno hetê Sîyamedî ya û 

vano:
-Xorto, qay ti yê mi nêsilasnenê ez kama, qe heta ewro 

to nameyê mi nîaşnawit bî?
Mi rê vanê lajê Bezîrgandê Bezîrganan.
Qey ecelê to ameyo, gonî geyraya to çiman ver'a. Ti 

kam benê ti mi rê vanê baranê xo viradê û şirê. Çi hesab a 
û kamcî aqila tî yê raya mi bimenê?

Siyamed vano: Torê vanê lajê Bezîrgandê bezîrganan, 
mi rrê ji vanê, şêrê, wêrê nê koyan.

To jî heta ewro qe nameyê mi nîaşnawit bi.
Mi rê vanê Sîyamed, Sîyamedê Silîfî !
Ti nêzanê ez seran cikena, pemena û leşan dîndana êrd.
Lajê Bezîrganan vano: Ti kam benê bibi, mi heti çîyê nê- 

vimeno. Ez xo ser'a, pêrdê xo ser'a kesî nêsilasnena. Rew 
vemîya ma viradi û rayda xo ra şorî.
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To rê panc deqîqey wext (muhlet). Ti nê panc deqîqan 
miyan di çimandê mi vef a dûrî nêkewê û vinî nêbê, mer- 
dimê mi do bîrê û to lete- lete kerê û leşa to berzê kutkan 
ver. Sîyamed vano:

- Ma ti nêzanê ez sereyê (keleyê) xo dana pey di 
nîyageyrens. Vêşî qisey meki û terkê baran bikerê û şîrê, 
hetan ki mi dest ra qeza nêvicya yo.

Ez Şêr'a, ez Keleş'a nê koyana, bê mi, bê emirdê mi 
mirîçiki nêwetana nê koyaria bi pero, yan jî anîşo. Nê koy 
mira yenê perskerdeni.

Ez rew- rewî nêwazena kesî bikişa, labrê jew bi ver dî 
çalimî bi do xo û vatenanê mî nîyaro ca, ez ey êf nêkena û 
nêravemena.

Qandê coy destanê mi gonîya mekerê, mal û dewari ya 
verdê û şîrê.

Lajê Bezîrganî no fin bi ziwanê, do nerma vano: dezayê 
mi, xo rayda ma ra bidi akişti ma şîrê keydê xo, wardê xo. 
Raya gedûgî aki ma rayda xo ra şîrê. Eger ti nêşîrê qandê 
to do xeyr nêbo û ti do bimrê, ti ê heyfiyê.

Siyamed vano: Ez bimran jî ray nîakena.
Tenîya şartêdê mi esto , şima ê şartê mi bîyarê ca ez do 

şima rê rayeri akera.
Lajê Bezîrganî vano: Çiçî yo o şartê to, hele vaji ma 

beynî rê, yeno hesab yan jî nîno.
Sîyamed vano: Biro hesab jî nîro hesab jî lazim'o bîra 

ca, eger nîro ca, ya mi ra yan jî şima ra..
Lajê bezîrganî vano:de vaji şertê to çiçî yo. Sîyamed 

vano: To gama bîni va no ceyizê Dergûşda min'o ez'o 
bena. Ez hend nêkewta ki dest berza ceyizandê keynekan, 
çîyo winî kitabda mi di nîno nûşnayeni. Labrê ez şima ra a 
esto ra bozî û tay cjî altûnî û werd merd.

Zewbî çîyê nêwazena û destê xo ceyizîya nênana. Lajê
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Beziganî vano:
-Şertêdê mi jî esto, ti xortê do camerd û çimnêtersayeyê. 

Winî aseno to pîze di ters- mers çinî yo û ti çîyê ra çim 
nêkûwenê.

Şartê mi o yo ki, ti do merdimêdê min 'a ceng bikerê, 
eger ti qedê merdimdê mi bê, ez do şertê to bîyara ca, eger 
ti qedê ci nêbê, ti do terkê nê koyan bikerê û bîrê merdi- 
mê mi bê û mi heti kar bikerê.

Eger ti zor ê merdimdê mi berê, a estora ki tiyê vanê, ez 
do ay tewrdê barîya to da.

Heqîbeyê a esto ri nîme ra pirê altûnî yo.
Sîyamed vano: ez şertê to qebûl kena, to jî ê mi kerd. 

Lacê Bezîrganî vano: E, mijî ê to qebûl kerd.
Lacê Bezîrgandê Bezîrganan, merdimanê xo yê cenga- 

weran miyan ra, merdimê xo yê en rindî û cengawerî 
weçîneno û qandê lej kerdeni vejeno meydan. Sîyamed jî 
vijêno meydan.

Nê wima bi şemşeran'a estoran ser'o lej, ceng kenê. 
Cengê nînan çiher seatf rameno.

Sîyamed finê ra ano fersend, şemşêrê xo erzeno qalandê 
zînî û merdimê lajde Bezîrganî tewrde zînîya dîndano êrd 
û zey şêrana xo êrdo erzeno ser û şemşêrê xo nano a qirda 
cîya. No hesab'a zorê merdimdê lajdê Bezîrganî beno, lajê 
Bezîrganî jî a esto ra xo ya Kumêti, tewrdê heqîbedê 
altûnan'a, û tay jî werd-merd dano Sîyamed û vano:

-Xorto, bi raştey to heme çî heq kerd û nê koy helalê to 
yê. Ti wêrê nê koyan ê heqîqîyê. Bê to kes nêşeno nê 
koyan rê wiherey bikero. Eger ti biwazê ti şenê bîrê mey- 
nanê mi, yan jî mi heti bimanê û mi hetibigirweye. Tim û 
tim cayê to mi heti esto.

Sîyamed vano: Ti jî hendê xo camerd û wêrê sozdê xo 
yê. Camêrdey'a to jî ê min ra kemî nêmanena. Eger gir-
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weyêdê to jî bi min'a bivicîyo, sere û çiman ser bêrî, mi 
dest ra bîro texsîr nêkena û vejena.

Sîyamed nişeno estorda Kumêti û verê xo dano serdê 
koy. Şino koy ser'o çîyê xo keno kafê mîyan û roşeno, 
nanê xo weno. Vemî vijyayena Sîyamedî a Bezîrganî û 
ray bimayena ci heme ca ra bena vila.

Qefle, qefle merdimî, cengawerî, mahkûmî û xortî yenê 
Sîyamedî heti. Tay wazenê xo bicerbenê û Sîyamedî di 
têmane tepêşê û ceng bikerê. Taydê ci jî wazenê bîrê ci 
heti star bê û loqmeyê nan bûrî û şewi bê ters rakewê. No 
hesab'a qefle, qefle yenê ci heti.

Labrê no kesî qebûl nekeno û teniya hîrê xortanê sêku- 
ran geno xo heti, bê înan kesî nêwazeno û qebûl nêkeno. 
No babeta tim şo nameyê ci beno vila û vijyêno. Nezdî di 
seran nê koyan ser'o maneno, koyan rê wêhêrey keno û 
ray bimeno, Keleşey keno. Di seran tepey a, fina yeno cî 
vîrî ki hewna felek nêdîyo û heyfê may û pêrdê xo ci ra 
nêgiroto. Qerarê xo dano ki şopda feleki kewo.

No rojê xortan rê vano: Birayeno heqê xo helal kerê, ez 
o kena şira. Nê xortan ra jew pers keno û vano: Ma ti yê 
şinê kotî, qandê çiçî?

Sîyamed vano: Qandê heyfdê may û pêrdê xo, lazim o 
ez felekî bivîna û ey bikişa. Qandê coy ez do şira û şopda 
feleki kewa.

Kes do nêzano mi terkê şima kerdo û ez şîya, qandê ki 
şima bişê ray bibimê û qira xo vejê. Eger bizanê ez şîya 
kes çîyê nêdano şima û ser'o jî yenê û şima kişenê.

Wa no zey goşariya şima goşa bo, şîyayena mi medê 
beli kerdeni û kesîrê mevajê, wa kes pey nêhesiyo. Nê 
vanê: beno. Nînan ra xatir û helaley wazeno û kewno ray 
şino. Çend roj û çend şewî esto ra xo rameno û ray şino..
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XII
Zahf ediziyeno û beno veyşan, werd- merdê ci nêmane- 

no. Deyî ser a dewê cîra asena, no esto ra xo heti dewa 
rameno û şino a dewi.

Na dewi, dewê da zahf gird û weşi bena.
Wexto ki Siyamed kewno dewi mîyan, raştê merdimê 

yeno û ê merdimî ra pers keno, vano:
- Xalo, axayê na dewi, zengînê na dewi, vemî amyayeyê 

na dewi, yan jî serdestê na dewi kam ê û qonaxê ci kamcîn 
o ?.

Dewij keyê Bezirganî misneno Sîyamedî û vano: 
Zengînê na dewi, axayê na dewi, vemî amyayeyê na dewi 
û serdestê na dewi jew merdim o û no qonax di roşeno û ci 
vanê Bezirganê Beziganan. Sîyamed dano piro şîno kêber- 
dê Bezirgan hesenî ver, winêno ki di nobedarî yê kêberî 
pawenê. Sîyamed selami dano nobedaran, vano: 
Selamûêlykum axayêno, rojê şima xeyr bo. Ê jî vanê : 
Eleykumeselam, rojê to jî xeyr bo. Sîyamed wina domne- 
no:

- Şima meymanê Ellay qebûl kenê û heweynenê, yan jî 
verdanê zere ? Ez o rayda zahf dûrî ra yena û zahf bîya 
veyşan. Nobedarî vanê :

- Sera û çiman ser xorto, kêberê Bezîrgandê ma tim mey- 
manan re û rêwîyan rê akardeyo.

Fermo ravêri zere kewi, zere di merdimî estê to ya alaqe- 
der bê. Sîyamed kewno zere, winêno ki çi bewnîyo ! Ne 
zano qonax'o û ne jî zano şato-mato, saray- maray'a. Ti 
vanê qey cenet'o, qonaxê cin û pêrîyano.

Çimê Sîyamedî ver'o benê tarî, xeylê wext çîyê ci ra 
nîyasyeno û mat maneno.

Deqîqan'a çimanê xo qonaxî ser ra û çorşmanra 
nîyabimeno û qonaxî ser ra çameno, û winêno çîyandê 
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êntîkan ra, resmandê şêr û kosbesan ra. Wêrê nê qonaxî, 
Bezirganê, Bezirganan Hesen jî merdimmedo zahf qebe- 
dayi û camêrd beno.

Goreyê qebedeyda ci û camêrdey da ci, zalim û zilim- 
kerde nêbeno.

însanan ra zahf û heskeno.
Zahf û zahf merdimê do zerî tenik û biwîjdan beno. 

Zilim û zordestey ra hes nêkeno û nêzano zilim û zordes- 
tey çiçî yo.

Qeçekîya qeçêk, girdîya girdo.
Wexto ki Siyamed teberdê qonaxî ra kewno hewşdê 

qonaxî zere,kêberandê zerî vero jî xizmekaranê Bezirganî 
vîneno. Kêberandê zerî ver'o jî xizmekarê Bezirganî vin- 
derdey benê.

Siyamed şino kêberî ver, xizmekaran heti û pers keno 
vano: Bezirganê şima meyman heweyneno, yan jî qebûl 
keno, nan û şamî dano rêwîyan?

Kesî heweyneno, kes qonaxde ci di rakewo û êdizya xo 
bigîro ? Xizmetkar vano: - Ti tîya vindi, ez xeberi bida 
Bezigandê xo û ci rê vaca, hele Bezirgan çi cewab dano û 
se vano.

Ez texmîn kena nêvano «nê »
Heta ewro kes pey ser nîaçamayo kêberê xo kesî rê nêgi- 

roto û kes pey ser nêrişto.
Heta nika meymano ki nêheynawo û pîzeyê ci mird nê- 

kerdo nêmendo. Zahf qîmet dano meymanaii û zahf zano. 
Xizmetkar xeberî dano Bezirganî û ci rê vano. Bezirgan jî 
vano :

- Şorî, mi rê ey bigî û bîya wededê meymanan, estora ci 
jî berê axuri di girê dê û werd-merd ci dê. Simer estor da 
ci ver kerê û cew jî ser a kerê wa heywani bûro.

No kam o rayda zahf dûrî ra yeno, zahf veyşano. Heta 
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ewro ê ki ameyê keydê mi kesi pers nêkerdo û nêvato 
meyman heweyneno.

No kam o heta ewro, nameyê mi nîaşnawito û qonaxê 
mi nêdîyo û meymanê mi nêbîyo.

Qandê coy weş qîmet bidê ci. Rew şirê wa aşxanecî 
meymanî rê werd, şamî û çîyê şimiteni hadre kerê û berê 
ci ver, wa mirdîya xo nanê xo bûra.

Bahdê nanî ma rê qahwe ser nê wa bigirêneyo.
Bahdê şamî werdeni, ez yena wede di ci vînena, xeyr 

amyayeni kena a ci û pers kena kam o, kotî ra yeno û heta 
kotîya şino.

Xizmetkar şino Siyamedî gêno û beno wededê meyma- 
nan di, dano ronişteni (roşaneno).

Jew jî estora ci gêno beno axuri di girêdano û werd nano 
ver a (werd dano ci).

Aşxanecî jî Siyamedî rê şamî, çîyê werdeni û şimiteni 
kenê hadre.

Nan û şami kenê hadre, anê Siyamedî verdi ronanê û 
Siyamed dest bi werdeni keno.

Sifreyo ki arda ci ver di rakerdo, ê sifrê ser o tenîya şitê 
şêrî kemîyo.

Çiçî vajê ardo ci ver û sifre şamî ra xembilnayo. Siya- 
med mirdîya xo, nan u şamîya xo weno. Bahdê şamî wer- 
deni Bezirgan yeno wededê meymanî kî, meymandê xo 
diserweşî bikero (yanê xeyr amyayeni aci kero).

Wexto ki Bezirgan yeno kewno zeredê wedî û selami 
dano Siyamedî, Sîyamed ne xo lûneno û ne jî ci ver werze- 
no pay.

Bezirgan nê rewşî ra (nê halî ra ) nêqahrêno û êciz 
nêbeno û zorde ci nêşino. Bezirgan Sîyamedî rê wina vano

- Xorto, ti xeyr ameyê, Sîyamed vano : xeyr mîyan di bê 
Apo. Bezirgan vano.
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BeEyo tî yê rayda zahf dûrî ra yenê û xeylê êdiziyayê. 
Sîyamed vano :

E, Apo tîyê raşt vanê, ez o rayda zahf dûrî ra yena û 
xeylê ediziyaya.

Bezirgan vano :
- Xortê mi, tî yê wina kamcî kişti ra (kotî ra) yenê û hetê 

kamcî kişt a şinê û sebebê nê geyrayişdê to yê dûrey çiçî 
yo? Sîyamed vano :

- Bezirgannê mi, qe pers meki, ez o dewda Silîfî ra yena 
û geyrena Felekî.

Bezirgan vano : -ti do Felekî se kerê ?
Siyamed vano: Hesabê mi û ê ey tê mîyan di esto.
Mîyabeyndê mi û ey di mesela gûnî ( gonî) esta. Ez 

hewna Ellay nêdabiya, ey pîyê mi kişt û ez sêkur (sêwî) 
verdaya. Ez Ellay daya tebey a, bahdê çendna seran rihê 
marda mi girot û no fin ez destandê şarî di, kuçan di tebar 
a verdaya. Mi jî gefê ey werdo û ez kewta şopda ey û dewi 
bi dewi, sûki bi sûki, ko bi ko, kere bi kere, deşti bi deşti 
geyrena ey.

Qandê ki ez ey bivîna, ey bikişa û heyfê xo ê zalim û 
bêbextî ra bigîra.

Pers û perskerdena beno, ez şopa ey raşt kera, beno şopa 
ey bivîna, beno jew bizano û mi rê vajo û no hesab a ez 
kewta ray.

Qandê coy, qandê nê hesabî ez kewta a gemi û ez o gey- 
rena. Bezirgan qelbdê xo di vano : «no aqil ra kemî yo, 
yan jî bê aqil o, xînt - mînt o »

Û bi ziwanêdo nerm a, bi nezaketêdo weş a, ne bitewno 
û nê jî qelbê ci bişikno, wina vano :

-O çi hend zalim û bêwîjdan bîyo.
O çi winî bêbext bîyo, bê guna to rê dayo anteni û ti 

sêkur verdayê. Qenê kes jewî gêmo, jûwerî verdano, yan 
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jî jûweri gêno jewî verdano. Ti se vajê, senî bikerê biheqê 
(heqlî yê) ,ti ey bivînê, ey lete-lete kerê û gonîya eybişimê 
jî tayn o. Ti se vajê û senî bikerê, ez heq dana to. Bezirgan 
persna pers keno û vano : - bê nê geyrayişî û şopta Felekî, 
yanê bê geyrayeyêni da Felekî, kama nêkenê û nêgirweyê- 
nê ? Sîyamed vano :

- Ti çi kar wazenê, ez ey kena kamcî karî vajê destê min 
ra yeno û ez destberê (heqdê) ci ra vijêna. Ez heme kar 
kena û şopa Felekî jî nêviradana û ramena.

Bîro girweynayişî ser, ez şew û roj nêvindena û tim ger- 
weyêna. Şew û roj hewn mi çiman nêkewno.

Bezirgan vano : Mesela ti kamcî karî kenê? vano:
-Ti kamcî karî vanê.
Bezirgan pers keno:
-Ti zanê dês bikerê?
Vano: Nêê.
- Ti zanê kêberî û pencerey virazê?
Nêê.
-Ti zanê çina biderzê?
Nêê
Ti zanê çîlagey bikerê, cilî virazê? Nêê.
Ti zanê goşkarey bikerê û postalî virazê yan jî biderzê? 

Nêê.
Ti zanê serafey bikerê, cilê qatir û bergîran biderzê û 

zînê esteron virazê nêê...
-Ma ti kamci karî zanê û kenê ?
- To va « ez heme karî jî zana û kena, mi kamcî kar 

pers kerd, to va «nêê ».
Jewî name ki vaji, ti kamcî karî kenê ?
Sîyamed Vano:
- Mi to rê va «ez heme kar jî kena »
Bezirgan vano:
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- Mesela kamcin, mesela ti tifingî virazenê ?
Nêê.

- Ti kardî, xençeri û şemşêrî virazenê ?
Nêê
- Ti mangey doşenê ?. Nêê.
Ti êrq û bîrî aşanenê ? Nêê.
Ti çitil merdim ê ? Ti zeki kesî biteqnê û quzulkut kerê. 

Vaji ti çi kar kenê ?
Siyamed vano:
-Ez vîştirayan xeseynena û gunanê ci vecena.
Dewarî xençerî kena û logranê ci vejena teber. Ez xortan 

serecikena û leşanê ci erzena kafan ver. Ez keleşey kena, 
paştî da sêkuran ra sina paştî dana înan û înan rê wihêr 
vîcyena. Ray bimena û însanan viran kena.

Serdê koyan rê dar û berî rê , cin û cinawirîrê, teyr û tûrî 
rê wihêr vicyena û wihêrey kena.

Ez şew û roj hewn nêkena, geyrena Felekî, qandê ki ey 
bivîna û logranê ey veja û heyfê anûnî- qanûnî ey ra bigîra 
û derd û kulan ser a tasê gonîya ey bişima.

Bezirgan xo zerî di vano: No merdomêdo temam nîyo û 
merdimê do tewkelî yo. Hebê jî ci ra terseno û xof geno. 
No merdimedo êcêb'o.

Heta ewro merdimê do wina ne dîyo û nê jî aşnawito. 
Bezîrganî hewna qiseyê xo nêqedîny bî lacê ci kewno 
zere. Wexto ki kewno zere û Siyamedî vîneno, hima silas- 
neno.

Şino pêşiyêno Sîyamedî ra, xeyr amyayeni keno a ci û 
yeno mesela xo û Sîyamedî ci rê vano û bahsê quwet û ca- 
mêrdey da, keleşey da Sîyamedî keno.

Ney ser a meraqê pîyê ci tepşeno û no wazeno ki 
Sîyamed ci heti bimano û merdim ê ci bo.

Bezigan wineno Sîyamedî ra û vano:
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- Sîyamed, lajê mi, ti mi heti manenê, merdim ê mi benê 
û mi heti kar kenê?

Sîyamed vano:
Şertê mi estê, egir ti înan bîyarê ca û qebûl bikerê, ez do 

to heti bimana,merdim ê to ba û to heti bigirweya.
Vano:
Şertê to çiçî yê ? Hele vaji, ez başnawa.
Sîyamed vano:
-Şertêmi zaf giranî yê, ez tersena ti nêşê bin ra bivijî yê û 

bîyarê ca, yan jî hesabandê to nfrê, qandê coy ti 
qebûlnêkerê.

Vano:
-Hele vaji ez beynîya çiçî yê, goreyê ey qerarê xo bida û 

to rê vaja, beno yan nêbeno.
Sîyamed vano:
Şertê mi nê yê :
- Şerto jew, ti do berberê bîyarê do mi weş bitaşo û porê 

mi weş bitaşo û porê mi weş virazo, ê didini, ti do mi 
birişê keraşo (hemam), xizmetkarê to do mi weş bişûwê, 
lîf kerê û zey şitî ya pak kerê, ê hîrini, ti do çinawo weş 
bidê mi, ez do xo ra da û ê çinay mîyan di zey padîşayan a 
ba.

E çiharini, ti do wedeyê do xisûsî qandê mi abimê, 
tahsîskerê û doşekê (doşegê), werxanê, balişnayê 
peşminîdekerê de û binê ci di xoliyanê, cilanê, kilîmanê 
ipexinan (hevrîşîm) rakerê û ez do o wede di rakewa û 
werza, bê mi yan jî bê emirdê mi kesna do o wede 
nêkewo.

E pancini, wexto ki to rê şamî û nan yeno, do mi rê jî 
bîro; to rê çiçî viraziyo,do mi rê jî o çî viraziyo.

Wexto ki to rê qahwe bigirêneyo, do mi rê jî bigirêneyo. 
Wexto ki to rê çay viraziyo, do mi rê jî viraziyo. Ê şeşî kes 
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do sirrê mi û ê to nêzano, sirrê ma do, yanê no çîyo ki ma 
vato ma mîyan di (mîyabeyn) di bimano.

Ê hewtî, ez xizmekaran rê çiçî emir bikera, zey 
emirdê to do bîrao ca û jewdê mi do didi nêbo.

Ê heştî, estora mi do tim mird bo û hadre bo, wexto ki ez 
biwaza ez do ci nişa û şira xo rê bigeyra, yan jî hetna ya 
şira.

Ê newî qethan û bîlla ti do, çîyêdê mi rê nêqahrîyê, çim 
tengey nêkerê û nefesê xo (ukqê xo) teng nêkerê.

Ê desî, zerîya mi çiçî biwazo, ez vaja do mi rê bîro, yan 
jî viraziyo û bîro mi ver.

Ê jondesî, ez çi wext biwaza ez do tîyara şira ti mi rê 
nêvajê vindi, ray mi ra nêgî rê, yan jî zixt a mi mil nênê û 
nêvajê meşo.

Ê diwêsî, ganê mi, yan jî zerîya mi, kêfê mi çi wext 
biwazo ez do wexto rakewa û werza. Kes do nîro mi aya 
nêkero, yan jî nêvajo « ti çi rakewtê » û rehatê mi nê- 
remno û nê xerpino.

To rê çi mehmele bibo, do mi rê jî o bibo, ferqê mi û to 
do çinêbo.

Ti zanê jû seri diwes mengî ya û hîrê sey û şeşti yû panc 
rojî ya. Şertê mi jî diwes ê û belayê mi jî hîrêsey û şeştî yû 
panc'ê.

Ti yan nê şertanê mi qebûl kenê, yan jî rayda mi ra vijy- 
ênê, ez xo rê rayda xo yo şina.

Ti vajê qey ne mi ti dî û ne jî to ez dîya. Ti heqê xo mi 
rê helal kenê û mi danê oxirdê mi ser û ez şina.

Bezirgan vano: Tî yê wazenê mi heti kar bikerê, yan jî 
wertaxê mi û mêrdeyê mar da mî bê. Ma ez do to bigîra 
qandê karî yan jî mar da xo rê qandê merdî û xo rê jî 
wertax?

Ma ti waşteyê marda min ê, tî yê nê şertan nanê mi ver û 
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mi ra nê çîyan wazenê ?
Ma deyn- meynê to yo min o ?
Merdeyê marda mi yanî pîyê mi, mi ra nê hendayê çî nê- 

waştê û şertê wina nênayê mi ver.
Nê şertê ki tî yê nanê mi ver û mi ra wazenê, ez o nêşena 

hemini biyara ca û herf bi herf xizmekarandê xo ya bida 
kerdenî.

Qandê mi nê şertê winan nînê ca.
To çîyê xo vîra kerd û kemî verda, tî yê cayyê mi jî yan 

jî virara ciniyerda mi jî nêwazenê?
Sîyamed hers beno û vano :
- Ez heme çî kena, çi çîyo xirab o mi dest ra yeno û ez 

kena, labrê ez çim nêverdana namûsdê kesî û bênamûsey 
nêkena.

No çîyo wina kitabda mi di nîno nûşnayeni.
Mi nê qisey û na vateni ûmişê to nêkerdî û to ra nêpawi- 

tê. Bê namûsî, bê bênamûsey mi şartê xo to rê vatî.
Qebûl kerdeni û nêkerdeni to desti ra.
Ti zanê, qebûl kenê biki, nêkenê misadeyê mi bidi ez 

rayda xo ra şira.
Nê hewnê qisey kenê, o fek di lacê ( lajê) Bezirganî 

kewno zere. Senî Sîyamedî vîneno, sinasneno.
Dano piro şino Sîyameddî di serweşî (xeyr amyayeni) 

keno.
Bezîgan lajdê xo ra pers keno, vano:
Ti ney kotîra silasnenê.
Lajê ci, mesela sere ra heta bin, çiçî mîyabeyndê ey û 

Sîyamedî di raverdo vano.
Senî kewto înan vemî û çi camerdey a raya înan bimaya 

û bahdo jî çi camêrdey kerda jew bi jew zikir keno.
Nê qisandê lajdê xo ser a, Bezirgan hebê dişmişî beno û 

vano: «Esto no xort Xizir û Xoca ya, yan jî zahf çî zano 
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û zahf çî jî destê (destberey a ) ci ra yena» «qe beno jî 
xort çîyê nêzano, yan jî xînt- mînto» çiçî beno wa bibo 
ez do şertanê ney qebûl bikera û ney biceribna, hele ney ra 
çiçî vicyêno.

No mi rê zahf bî meraq.
Heta ewro şertê winay mi ne aşnawitî bî û nê jî kesî nay 

bî mi ver.
Ez do ney biceribna, no do senî bikero, senî nekero û 

qastê neyê nê şertan çiçî yo.
Ez şertanê ney qebûl nêker û ney nê cerbina, do mi rê 

zahf meraq bo û wexto ki ez bimira no do mi rê derd bo û 
çimê mi do qandê coy akerdey şirê.

Mi rê çiçî rê mal beno wa bibo, ez do ney bicerbina. Ma 
qey no cenawer niyo ma ma hemini bûro. Wexto ki nêbo 
yan jî derdê ci nîyacîyo ez do teber kera wa şiro.

No hesab a xeylê ser o fikiriyêno û vano:
- Wa bo, ez şertanê to hemini, jû bî jû qebûl kena.
Heta ewro kesî êmirdê xo di çîyê do wina qebûl nêkerdo 

û şertêdê wina heta ewro kesî ver nîyameyê û kesî 
nîyaşnawitê, labrê ez o aşnawena û qebûl kena.

Ya ez zahf xint'a yan jî ahmeq'a nê şertan qebûl kena, 
yan jî ti xint û ahmeqê nê şertan ronanê û ramenê ver.

Sîyamed vano:
Wizayê ci belî nêbeno kam xint o û ahmeq o. Madem ki 

ti şartan qebûl kenê, ez do jî bimana. Bezîrgan êmir dano 
xizmekarandê xo û şartê sifteyênî ra dest kenê pa û jew bi 
jew, jû bi jû anê ca.

Berber dano ardeni, porê ci weş dano viraşteni.
Bahdo ey rişeno keraşo (hemam), weş sereyê ci şûteni, 

çinayo newe dano ardeni û danê pi ra. Wedandê qonaxî ra, 
wedeyêdo weş dano Sîyamedî û çîyo weş û newe dano a 
rakerdeni.
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Kulavê nemey, şiqê nemey û çilê nemey dano a rakerde- 
ni. Peşmîda mîyan ra ci rê doşekî, werxanî û balişney dano 
viraşteni û çîtê hevrişmî ra rî ancenê a ci û benê wededê ci 
di kenê kulîn da wertî mîyan.

No hesab a şartê Sîyamedî jew bi jew ardî ca. Wexto ki 
porê Sîyamedî viraşt, berd keraşo weş da şiteni û çinayo 
newe da pira û wexto ki ame wertîdê newî, peşmiyinî û 
hevrîşîmî mîyande di rakewt, va qey newe ra ame dinya, 
yan jî hewnmeyn dî. Xeylê wext serê siloyan, serê kesle- 
gan U rakewtena serdê koyan nîyar di xo vîrî, xo vîra 
kerdi xo cenetidihesibina, va qey o yo cenetî mîyan di ro.

Derd û kulê xo yê verênî, rezîleya xo, sêkureya xo, veyş- 
aneya xo, siloyan ser o mendeni û rakewtena xo, veyşan, 
teyşan rakewtena xo, vewn û varan dê, Ellay bin di men- 
dena xo û qefilyayena xo, tersa rakewteni û weriştena xo, 
tersan ra lerzinayena xo, viran û bê çina geyrayena xo, si- 
loyan ser a nan arêkerdena xo, bê wertî û vîrar da may û pî 
rakewtena xo , xo vîr a kerdi û xo newe ra jawna dinya di 
hesibna, va qey dinyayê xo vimayo û ameyo jewna 
dinya.Va qey newe ra marda xo ra bîyo û kewto cenetî 
mîyan.

Qahwey girêneyay û amey ci, ver, şamîyê weşî û taminî 
peyşîyay û amey ci ver.

Çay girêneyê amê ci ver, xizmekarî jew ame jew şî, 
êmrê ci perskerdî û jew bi jew ardî ca.

Çîyê ame ci ver, çîyê ci ver a werzîya.
Xizmetkarî zey delaman a geyray ci destan ver a û êmrê 

ci ardî ca.
Sîyamedî va qey Sûltan Sileyman o, xizmekaran ser o 

êmrî vamay û tahzîlî day ci. Qanaxî mîyan di adir vama û 
adir pema.

Sûltan Sileymanî jî zey ney nêkerdibî û hendayê êmrî
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nêvamaybî û adir xizmetkarandê xo ser o nêwekerdbî. Ey 
jî hendayê însanî nêdaybî xo destan ver a.

Tahzîl tahzîlî ser o da xizmekaran, êmir êmirî ser o 
vama.

Şaş bî, diha nêzana se kero.
Xo kerd vinî, to nêzanyê o Sîyamed o sêkur o. Heme 

tengey û rezîley xo vîr a kerdibî.
Xizmekarî jew bi jew şî Bezîrganî heti û ci rê mesela va.
Bezîrganî tim va: «Çîyê nêbeno hebê sebir bikerê do se 

bo ».
Bezîrganî nê heme çîyan rê çimê xo piştî, goşê xo kerdî 

kerrî û bevengey nê a xo.
Vengê xo nêvet. Va :
Bipawê, sebir bikerê hele senî beno û heta kotî şino û 

ciro çiçî vijêyno û bahdo no do senî bikero. Qiseyê esta 
vanê; «nêdî, nêdî finê ra dî û mîyan di xint bî».

Sîyamedî jî nêdîbî, finê ra dî û mîyan di xint bî mîyan di 
vinî bî.

Nêzana senî bikero û senî nêkero. Nêsa xo kontrol 
bikero, xo rê wihêr bivîcîyo û xo gîran tepşo.

Tim şî xinte ya cî, bê aqîleya cî bî vêşî û kontrol ra 
vijiya. Perê çi bibîyayê o do biperayê.

Diha nêzana senî biker o, çi êmîr bikero û çi tahzîlî bido 
xizmekaran xîntey û bidrey a ci tim bî vêşî.

Heta jû jû fini jî pancî mîyan ra vijiya, hedê xo nêzana, 
ravey şî û taxminê (sînorê) xo raviyama. Hedî ravema, 
qîmetê xo nêzana, nêzana xo rê bUro û xo zincî ra ard. 
Vatê qey do tim wina bo û wina bimano.

Ey vatê qey qey o do tim winî bimano û zey Sûltan Si- 
leymanî ya, heta merg hukim bikero û êmrî bivamo. Ey va 
qey o do jî zey Sûltan Sileymanî ya bo.
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Xlll

Rojê vijyeno teber xo rê bigeyro kêfan ra nêzano se kero 
û keno bipero.

Finê ra raştê keynarda bezîrganî Gulîzari yeno. Herûnda 
xo di vinderêno, finê cor a, finê cêr a winêno keynekeri ra 
û çimanê xo ci ser o çerx keno.

Gulîzar jî ti vanê qey aşmîya pancêsî ya û zey altûnî ya 
porê ciyo ci ser o bergeno û çimê ci yê ci ser o kay kenê.

A ya xo ser o reqisiyena. Wexto ki kes bewnîro ridê ci ra 
wêneyê (resmê) xo tey vîneno.

Gulîzari xo şanena û hêdî hedî, ti vanê qey a ya hakî pay 
kena, yena. Ti vanê qey nêwazena erdî bitewna û pay 
kero.

Sîyamed fina çiman bin ra pîs pîs, xayin ,xayin winêno 
ci ra. Gulîzari yena Sîyamedî ver a ravêrena û hêdî hedî 
zey melekan a raya xo domnena. Gunîya Sîyamedî ci rê 
girêneyêna, kela ci ci rê werzena, çimê ci zey belûwan a 
abiyênê.

Xeylê Gulîzar dimi wîneno. Neşeno xo tepşo û xo kon- 
trol bikero.

Gulîzari dimi veyn dano û vano:
- Heey, keynê, keynê!, Ti kam a tî ya wina hetê kotî ya 

şina? Ti şena hebê vindera, ez to di di qisey bikera. 
Gulîzari ti vanê qey nîyaşnawena, kerrey nana a xo û goş- 
tarey nêkena, goş pa nêkûwen a û ey nêhesibinena.

Sîyamed fina veyn dano, goştarey nêkena, zeki kes o nê- 
veyndano, raya xo domnena. Sîyamed dano piro şino 
ageyreno ci vemî, ci ver zey misasî ya vindeno û ci rê 
vano:

- Keynê ti kerr-merra, ez o veyn dana tî ya çi rê hesê xo 
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nêkena?
Gulîzari vana: -Ma ti merdeyê min ê yan jî pîyê min ê? 

kutik hend şeno wa bilawo, wexto ki kutik bilawo ma kes 
do jî bilawo.

Ti kam ê, ti kam benê veyn danê mi. Çi heqê to esto ti yê 
mi dimi (dima) yenê.

Siyamed çimsûrikî beno û vano:
- La qaltaxi, ma ez kutik a tî ya mi rê winî vana?. Ti 

dihay biki ki ti keynek a, ti keyneki nêbîyayê mi zanayê to 
rê çiçî vatê û çiçî ardê to sere di û to rê se kerdê.

Ti keyneki nêbîyayê mi do ti na xençerîda xo ya lete- 
letew bikerdê, leteyê to ya gird goşê to biverdayê û ti biki- 
ştê.

Gulîzari vana:
- Ti hendayê camêrd ê tî yê çi rê vijyenê rayda keynekan 

vemî?
Merdimo camêrd, camêrdey a xo bizano nêvijyêno 

keynan vemî û keynan pey ra qisey nêkeno. Merdimê 
camêrd vano camêrdey a xo bizano. Rew rayda mi ser a 
xo bidi a kişti, ez rayda xo ra şira, boy û bexi kewta a to 
ser, tin bîyê zey meredê mindarî ya û kewtê koçikada mi 
mîyan.

Nê qisey û nê tahzîlî zordê Sîyamedî şinê.
Bê dedê ci heta a roji kesî (yewçî) ci rê qiseyê wina 

giranî nêkerdi bî. Qisandê Gulîzari ser a hêrs beno, çimê 
ci erzênê tepelikdê seredê ci.

Gonî erzêna çiman ser, verê çimandê ci beno tarî û 
mijin. Damişê xo û hêrsdê xo nêbeno, hêrsandê xo ra din- 
dananê xo qirçineno û nûncik a xo gaz keno.

Lerzeno, (recefyeno) lerzeno, hêrsan ra lerzeno.
Nêşeno herûnda xo di vindero, wazenonûncikê Gulîzari 

ro do û ay dîndo êrd.
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Wexto ki wazeno piro do qiseyê Gulîzari goşandê ci 
mîyandi, mejdê ci di canqî kenê.

Ageyreno Gulîzari ser û vano:
- Qaltaxî, ti kam a tî ya mi rê nê qisanê kemîyan kena. 

To no cesaret kê ra û kotî ra giroto. Gulîzar vana:
- La qebrax ti mi rê senî Qaltaxi vanê, ma to no cesaret 

kotî ra giroto tî yê vijênê vemî da mi û mi rê nê qisan 
kenê.

Ma ti nêzanê, ez keyna Bezîrgandê Bezîrganan a û mi no 
cesaretn pêrdê xo ra giroto.

Wexto ki Gulîzari winî vana, zeki awa germi a Sîyamedî 
ser kerê, winî ariq dano û beno sûr. Xo qelbdi (zera xo de) 
vano:«Mi se kerd, mi çi gî vila kerd, ez do senî bewnî ra 
înan rî ra û qe çi versêne (cewab) bida.

Beno sûr, beno sûr, beno sûr.
Nêşeno xo bigîro û beynî ro Gulîzari rî ra, yan jî ci rê çî 

yê vajo, dano piro û jewser remeno.
Wexto ki remeno, Gulîzari veyn dana merdimandê pêrdê 

xo û vana:
Rew şirê ê merdimî tepêşê û bîyarê pêrdê mi heti, o 

merdim vijiya mi vemî û mi rê qiseyê pîsî, qiseyê kema- 
sey kerdî.

Wexto ki Gulîzari veyn dana merdimandê pêrdê xo, jew 
(yew anzî yu) merdimê ci aşnaweno û o jî qîjeno û wina 
(henay) vano:

- Rew xo ci resnê, rew xo ci resnê, Sîyamedî Gulîzari 
kişti, rew bêrê.

Jewna jî qîjeno û vano:
Xeberi bidê Bezirganî û rew şirê vemî ci ra bigîrê, me- 

verdê wa biremo, ma boka ey herûn di rihat kerê û heyfê 
xatunda xo ey ra bigîrê.

Jewna qîjeno û vano: Vemî kewê, rayan ci ra bigîrê wa 
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nêremo, ma ye yenê. O ki aşnaweno û werte di kam esto 
kam çinîyo hetê cadê vengî ya, cadê mesele ra remeno. O 
ki çiwe gêno, o ki sî gêno, o ki kardiya xo keno xo dest, o 
ki xençerîya xo, xo ver a anceno, o ki torzîn gêno, oki 
dahrî, o ki qedûm, o ki merri, o ki zengenî, o ki hûwe 
(hîwe), o ki qalûçî geno û hêrişê (îrîş, êrîş) serdê Sîyamedî 
kenê û fekandê ci ra nê qisey vijyênê:

- Meverdê, ha meverdê ! wa nêremo, vemîyerri ci ra 
bigîrê. Piro dê, bikişê, herûn di bêgan bifînê û mirdar kerê, 
wa nêremo, ha wa nêremo! Hadrê, hadrê ma tepêşê, bikişê 
û herûn di rihat kerê.

Meverdê ha, meverdê! Xo ci resnê, çorşman ci ra 
bigîrê!. O ki aşnaweno jewser remeno Sîyamedî ser.

Sîyamed wineno, hal hal nîyo, do ci tepişê û bikişê, yan 
jî sereyê ci bipemê, ci kerê.

Zano dewijandê Bezîrganî dest kewo reyayisê ci çinîyo. 
Eger lingî xo ro nê do, xo pêt nê tepşo û ecele ya nêremo, 
do bîrê ci tepşê, zoxî gandê ci ra werzanê û ey poste kerê 
û leteyê ciyê girdî, goşanê ci verdê.

Ecele ya çendi ci di esto, lingî dano xo û jewser dano 
piro hetê koyan a remeno.

Kaşandê koyan ra verê înan dîyar nêkewo reyayişê (re- 
mayişê )ci çinî yo. Heta dewijî kewnê ney dimi (dima) û 
pê fek ra qijenê vanê: Tepşê wa nêremo!

Sîyamed zey tazî ya kaşan ra kewno a dîyar, ray geno û 
remeno yeno xo resneno koyan û keran mîyan di xo û 
şopa xo keno vinî.

Emrê ci koyan ser o raverdo, koyan ser o gird bîyo û 
jîyanê xo ser o pir kerdo. Kes nêşeno xo ci resno û ey 
tepişo. Rew dahlan mîyan di, keran mîyan di, mêşan 
mîyan di şopa xo keno vinî û xo reyneno. Çimki vijanan 
di gird bîyo û vijanan weş silasneno (çinasneno, naskere-
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no).
Dewijî xeylê ci dima vazdanê, nêşenê ci resê û ci çiman 

ver a zey cinana vinî beno. geyrenê nêgeyrenê nêşenê şopa 
ci rast kerê û ey bivînê. Tesla ci kewna, pêro pey di des- 
tveng ageyrenê.

Sîyamed Koyan sera, mêşan mîyan ra rojan û şewan a bê 
solix û bê nefes xo peynî nêwinêno û ray şino. Ters esto, 
kişteni esta. Fina sifteyêni jî dewda xo ra wina remabî. 
Misa bi rew û bi rema şayê, yan jî zana yê xo bireyno. 
Herqi fina ki remeno, ya vemî zimistan beno, yan jî 
mîyanê zimistanî beno.

No fin werteyê zimistanî beno. Heme ca vewri bin di 
mende beno. wexto ki no remeno jî zimistano, serdê do 
zahf esto, heme ca vewri bindi mendo. Vewri mîyan ra ge 
kewno ge werzeno, raya xo domneno û xeylê ray şino.

Ko dê sîpanî ser a war beno, hend winêno finê ra heşê 
vijyê ci vemî û bî billibilla heşî.

Bilibilê kewta heşî ser û veyşaney ra a ya nêzana se 
kero. Çimê heşî senî kewnê a Sîyamedî, bilibila xo kena 
veşî û heriş bena Sîyamedî ser. Sîyamed hima şemşêrê xo 
û xençerîya xo anceno û heşi ver o vindeno.

Wexto ki heşi yena nezdî ci û kena xo çe kero ci ser, Siy- 
amed hima xo hol keno û şemşêrê xo erzeno qirda heşi û 
qira heşi ci keno, pemeno.

Kardîda xo ya kewno heşi ser, heşi poste keno, posteyê 
ci dano xo ra û kewno ray şîno. Xeylê ray ame tepey a, 
koy ver a winêno dûrî di dûnêno berz beno û xo resnaw yo 
qatê azmînîyê hewtan. Sîyamed texmîn keno ki o dûnê 
dewê yo û dewê ê çorşman di esta.
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XIV

Xo şopa dûnî ya gêno û şino.
Bi texmîna raya xo û ê mîyabeyndê dewi nîme keno 

nêkeno, finê ra ci vemî di refêdê (qefleyêdê) mirîçikan 
werzeno û pereno şino. No winêno mirîçikan dima, jew 
merdim vewri mîyan ra werişt pay û hetê ci ya ame û ci rê 
wina va:

- La dewar, la kutik, la qebrax ma çimê to korî yê, ma qe 
ti xo vemî nêwinyay, to mirçîkê mi nedî to ê pemay!

No hewt rojî yo hewt şewî yo ez o înan fetilnena ki 
bîyara dami (dahfi) ser û tepêşa.

Ewro zorê na mi ci ra fersend girot û ardî nezdî dê dami, 
ardî dami ser. Wexto ki mi ardî resnay dami û mi kerdê 
dami mîyan fîna, ti a kişta zey misasî vijyay, to mirîçikê 
mi tersanay û pemay.
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Ez nêzana, ti zey cinan a kotî ra vijyay û amey. To ra nê- 
biyayê mi do mirîçikê xo tepiştê. Ti ya şinê mirîçikanê mi 
arêdanê pê ser û anê dami ser, yan jî min û to ya ma 
têmane kenê, tepşenê, ceng(lej) kenê û pê kişenê.

Ma to nêzanayê ez kam a, kesî to rê nêvati bî?
Senî şopa ki ez pa şîya, ti jî a sop a amey?
O ki heta nika nameyê mi nîyaşnawito nêmendo. Şop'a 

ki ez pa şira, felek jî felekey da xo ya nêwetano a şop o 
şiro.

Mi rê vanê qeda û bela, êrdo ki ez ser o bigeyra, qûlê 
binê ademî nêwetano bîro vija û ê êrdî pay kero. Cayo ki 
sersîya mi pa biaso, kes nêwetano vija ra ravêro.

Wexto ki însanê nameyê mi aşnaweno, tersan ra zahrê ci 
ci pîzê di teqeno û tersandê mi ra mireno. Ez qeda ya û 
bela vamena însanan ser.

Sîyamed vano: Veşî gewezîni mekî û mevajîyi ! Kutik jî 
tî yê, qebrax jî tî yê, dewar jî tî yê. Eger ti nêbê ti mi rê nê 
qisan nêkenê.

Mi rê çiçî mirîçikê to peray, ma ez bekçî yê mirîçikandê 
to ya.

Çiçî yo, sefaq na yo tî yê zey qereçîyan a vajiyenê û 
pesnî (forsî) danê xo.

Peray peray ez se kera? Ez şira to rê kotî ra na gem a 
mirîçikan arekera pê ser û bîyara?

Ti qeda bela yê, ti bela vamenê mi rê çiçî !
Ez rêwî ya (raywana) û rayda xo ra şina, ez çi zana to 

rayda mi ser o damî ronayê û tî yê zey xînton a mirîçikan 
fetilnenê.

Ti senî wazenê ma winî bikerê. Ti lej wazenê ma lej 
bikerê, ez lej ra nêtersen a û nêremena.

Heta ewro mi çî yê ra çim nêkuwayo û ez kesî ra nêter- 
sa’ya. Ti qeda û bela yê, ez jî Sîyamedê Silîfî ya û gangêrê 
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xortandê dewda Silîfî ya. Ez jûweri didi nêkena û kesî rê 
mil çewtn nêkena.

Wexto ki ez hers ba û werza xo ser, koy û keran şanen a 
xo ver, ez însanî lete-lete kena û leteyê cî yê girdî goşanê 
ci verdana.

Wexto ki tepelikê seredê mi çe kero, ez dindananê însanî 
jew bi jew ancena û rijnena ci fek.

Ez pûrtî fêna îns anan ser û înan tewrdê pûrtî ya wena. 
Qeda û bela (qeda Gêtran).

Wina vano:
-Way, way way, ti çi nêvanê mi goreyê xo, goreyê din- 

danandê xo merdim dî. Ellay ti mi cor ra riştî, qenê ez to 
ya zey pisîng û merî ya kay kera.

Xo hadre ki, texmînê xo biki ez o yena, ma gozanê xo pê 
ra bar a kerê. Nika ma do bivînê kam giran o, kam şenik o 
do belî bo. Sîyamed jî xo keno hadre û vano:

Ti senî wazenê wa zey to bo, hadê bêrî dostê mi, kesî 
destê to nêtepiştê û ezî hadreya. Ma ez do to bişikna û pey 
di açama.

Nê wirna hadreye ya xo vînenê û wima bê kardî, bê 
xençerî, yanê dest veng, bê çek hêrişê pê kenê.

Jew jî çek kar nîyano.
Tenîya bi destan, lingan û bedendê xo ya pê doş kenê, tê 

mane tepşenê, virarana şinê pê ra û pê benê anê. A roj 
hetan şan lej kenê û pê çerx kenê. Kes nêşeno kesî çe kero 
êrd û kes qedê kesî nêbeno. A vewra hendê metreyê 
qalini, nînan lingan bin di heleyêna û bena awi.

Beno şewi jî nê pê ra fek nêviradanê, cengê, lejê xo 
domnenê û pê doşkenê. Hewt rojî hewf şewî vewri ser o 
pê benê anê. Ê çorşman ra çend dewî estê û ê ki pey hesiy- 
ênê yenê temaşedê nînan.

Kes nêşeno qedê kesî bo û mîyaneyê kesî bîyaro êrd.
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Kes nêşeno kesî çe kero êrd û semişo. Nê hendik pê benê 
anê, hendik pê çerx kenê, vewra mîyabeyndê hîrê dewan 
nînan lingan bin di heleyêna, bena awi û pa lay şinê, êrdê 
Ellay dûz do ware di maneno û zey payizî ya ser o vaş 
ruweno û vilikî abiyênê. Ti vanê qey mîyabeyndê nê hîrê 
dewan di pewlekê vewri nêvaraya.

Hewt rojî, hewt şewî pê benê-anê, benê-anê labrê qes 
nêşeno qedê kesî bo.

Eger kam qedê kamî bo, o ki qed nêbîyo do koleyê, peye 
yê ê bînî bo.

Roja heştî nê wima zahf ediziyênê, hal ra, kewnê û taqet 
ra biriyênê.

Wima pîyê, bê taqetey ver vinderênê, destanê xo danê pê 
û destanê xo erzenê pê doşîyan û benê enbazê pê, benê 
birayê pê yê axreti. Wexto ki destan danê pê û erzenê pê 
doşîyan, Sîyamed wina vano:

-Birayê mi, Qeda û bela, no hewt rojî yo hewt şewî yo ma 
yê pê benê û anê, ma kesî nêşa qedê kesî bo. Hetan ewro 
kesî mi ver o dest nêberdi bi xo û mi ver di damiş nêbîbî.

Xortê dewda silîfî mi ver di ancax di seatî damiş bî û xo 
ver da. Bahdê di seatan tepe ya bî qaçanê remî û heme zey- 
arwêşana (rawêşan a) remay.

Labrê to mi ver di dest berd xo û damiş bî.Hewt rojî hewt 
şewî mi nêşa to bierza êrd û mîyaneyê to bîyara êrd.

Belî yo to jî zahf serey pemayê û zahf hukum kerdo û xo 
ver dayo.

Ma nê lejê xo bidomnê do mengî ma ser a ravêrê. Ez 
wazena, ez qayila ma peynî bidê nê lejî û ney tîya di bibir- 
nê.

Wextê mi jî çinîyo, nê lejî ravey girweyêdê mi esto, ez 
qayil a ey hal bikera.

Ez qayil a raya xo bidomna û şira bigeyra felekî, ey bivîna
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û heyfê xo ey ra bigîra. Ez wazena ma pê di merhaba 
bikerê, birayê pê yê axreti bê û wexto deng di destê pê 
tepşê û pê rê paştî bivijîyê.

Qeda û bela vano:
-Ti weş dişmişî bî û raşt vanê.
Ez nê ramanê (fikrê) to qebûl kena û ez o jî zey to fiki- 

riyêna. Winî nêbo no lejê ma do zahf biramo. Heta ewro 
mi ver o jî kesî nêşayo dest bero xo û damiş bo.

Labrê ti damiş bî.
Heta ewro hendik mi serey pemayê hed û hesabê ci belî 

nîyo. Bê êmirdê mi nê koyan û nê daran ser a mirîçikan 
nêwetardê bipero. Cin û cinawir, mar û malmaloki 
razîyeya mi nêgîro, nêwetanê qulandê xo ra bivijîyê û bi- 
geyrê. Qandê coy nameyê rona ya, veto Qeda û Bela 
(Qeda Gêtran).

Ez Qeda û Belayê heme çî bîya û bê emirdê mi teyr û 
tûrî nêwetardê biwano. Ez qeda dana însanan ro û belayê 
xo sawena ci. Ez jî zey to wazena ma wima birayê pê yê 
axreti bê.

Ez qayil a birayê to ba û to ya pî ya bigeyra Felekî. Mi 
felek caran nêdîyo û ez nêzana senîn o, ez wazena ey 
bivîna û bisinasna. Ma wima jew bê kes nêşeno mîyaneyê 
ma bîyaro êrd. Ma jew felekî nêvînê, ma jew do bivînê. 
Beno verê to ez ey vînena û heyfê birardê xo gêna.

May û pîyê to, may û pîyê min o.
Ma wima jew bê koy do ma ver di bihelîyê û dinya do 

damişê ma nêbo.
Sîyamed vano:
-Min û to ya, ma ne ya tepey a birayê pê yê axret ê. 

Labrê şertêdê mi esto.
Ti do mi rê soz bidê, ti do qarmişê felekî nêbê. Wexto ki 

ti ey bivînê, ti do xeberi bidê mi. Ez wazena ez ey bivîna û 
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heyfê xo destandê xo ya ey ra bigîra û destandê xo ya ey 
bikişa û bifestina. Ez ey destandê xo ya nêkişa û nêfetisna 
ez rihat nêkena û zerîya mi honiki nêbena.

Lazim o ez ey destandê xo ya bikişa û gonîya (gûnîya) 
ey bişima.

Qeda û Bela vano:
-Wabo, wa zey to bo, ez soz dana, wexto ki ez felekî 

bivîna ez do xeberi bida to û to aya kera. Nê wima benê 
birayê pê yê axreti. Destan danê pê, lewî nanê pê ya, 
bahdo jî destan erzenê pê doşîyan û danê piro sinê dewda 
Qeda û Belay.

Dewijî winênê Qeda û Bela û o merdimo ki pa lej kerdê 
ê yê yenê dewi.

Dewîjî şinê nînan vemî, nînan gênê û anê wededê dewi, 
key mixtarî.

Hendê di şewan û di rojan Sîyamed dewda Qeda û Belay 
di key mixtarî di meyman beno.

Bahdê dîna rojan tepey a Sîyamed Qeda û belay rê wina 
vano:

-Birayê mi, ez do nêşa vêşî tîyanan di vindera, ez 
wazena werza û şira raya xo bidomna. Nê di rojî yo tîya di 
boy û bexi kewti mi ser, ez misateyê keye û dewi nîya.

Cayê mi serê koyan û mîyanê mêşan û keran o. Ez misa- 
teyê kafan a, kafî nêbê hewnê mi nîno.

Qeda û Bela vano:
-Birayê mi, tî yê çi rê hendayê êcele kenê, çendna rojî 

vindi, çendna rojî xo ver bidi, wa zimistan bivijîyo, wa 
ray-may abîyê, vewri êrd ra werzo, ma wima pî ya ray 
kewê û şirê. Ne ê to û ne jî ê mi keyê ma esto û ne jî o ki 
raya ma bipawo esto. Ma wima bi seredê xo ya yê, kesê 
ma çinîyo ki bendedê ma di bo û raya ma bipawo û kêberê 
xo ma rê akero.
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Ma wima zey pê yê, qandê coy ez to tenîya nêverdana ti 
şirê. Madem ki ma birayê pê yê, ma bimanê jî ma pî ya yê, 
ma bimirê jê ma pî ya yê

Ne ya tepey a ma pê nêviradanê û terkê pê nêkenê.
Sîyamed vano:
Nêê, nê, nêbeno birayê mi, nêbeno. Lazim o ez şira û 

şopa felekî birama. Hendik felek zahf dûrî nêkewto, 
hendik werte ra vinî nêbîyo ez ey bivîna.

Zimistanî o nêşeno zahf bigeyro, xo binimino û ray şiro. 
Hendik dûrî nêkewto hendik cayê di nêmerdo ez xo ey 
resna.

Beno ez ey nê nezdî ra bivîna û heyfê xo ey ra bigîra.
Hendik dinya germ nêbîyo û qermê lingandê ey 

nîyabîyayo, ez xo ey resna û qermiyaye ey sere ci kera.
Qeda û Bela vano:
-Nêê, nê, ez do jî to di bîra, ez to tenîya nêverdana. 

Madem ki ma birayê pê yê ma do hetan merg, hetan axreti 
pî ya bê.

Ancax merg ma pê ra abimo.
Sîyamed vano:
-Wa bo, wa zey to bo, ma do pî ya şirê, ma bimanê pî ya, 

bimirê pî ya. Nê wima xo rê di estorî kenê hadre, çîyê 
werdî kenê heqîbandê ci, zînanê xo erzenê estorandê xo 
ser, nişenê estorandê xo, linganê xo zengûyan ra kenê war 
û kewnê ray.

Zahf yenê, tay yenê, zahf geyrenê, tay geyrenê; raya ci 
koyêna dewên a û a dewi di çend rojî meyman benê. 
Qandê ki hendê saqeyê vewri bena û zahf jî serd beno.

Bahdê çenda rojan tepey a wiza ra jî werzenê kewnê ray 
û şinê koyê ser. Nê koy ser o fina dest bi ray bimayişî û 
merdim virankerdeni kenê.

Zimistan ravêreno, qedêno, ray pêra abiyênê, heme ca 
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beno zey gul û gulîstanî ya. Mergan mîyan di, dar û berî 
bin di, qelaşandê sîyan ra êrdan mîyan di vaş beno berz û 
vaşî mîyan di vilikî bi reng û rengî berz benê û asenê. 
Heme ca di vilikî abiyênê, zey misk û ênberî ya çorşmey 
ra boy vila kenê.

Dar û ber abiyêno, beno kiho û heme ca ra boya cenetî 
yena.
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XV

Fina rojan ra rojê nê wima deyeyê ser o ronişenê û 
pawenê seydê xo, pawenê ki karwanê yan jî rêwîyê bîro, 
nê vemî kewê û ey viran kerê.

Nê pawenê ki ray ra kam ravêro vemî kewê. Nê hend 
winênê çerçîyê, ci vemî di hîrê çihar katirî, o yo yeno.

Çerçî bi xo jî zey began a qatiran dimi nişto estori û hêdî 
hêdî o yo xo ver rameno. Sîyamed şemşêrê xo anceno, xo 
deyî ser ra fîneno (erzeno) war keno û şino kewno çerçî 
vemî.

Çerçî rê wina vano:
-Çend perey to estê, çiçî yê to yê werdî esto, tewrdê qati- 

ran û barandê ci ya verdi û şorî.
Çerçî vano:
-Xorto, ez qadayê to gêna, to rê qurban bena, ray bidi ez 

rayda xo ra şira, ne perey mi estê û ne jî çîyê min o 
biqîmet esto.

Barê mi tay çîyo werdî-merdî yo.
Qandê werdî jî nan, penîr, zeytûn, encîlê wişkî, kesmey, 

pastêx, eskijî û çîyo zey nînan a esto, ez nînan ra qandê 
werdî şima rê veja rona û şira.

Sîyamed vano:
-Vêşî qisey meki, hendi ki mi şemşêrdê xo ya sereyê to 

nêpemayo, ez o çiçî vana ey biki û emrê mi bîya ca.
Çerçî vano:
-Ez to rê bigeyra, to rê qurbanba, lew bindê lingandê to 

ya na.
Ti malê mi û peranê mi bigîrê hewt qeçê mi, ez û ciniy- 

erda mina ma do veyşan bimanê. Mi no çî xo rê deyn 
kerdo ardo ki biroşa, pa kar bikera û bera qeç û quldê xo 
rê bida werdeni û xerç kera.
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I

Eger no malê mi şiro deyndarî do qirda mi perê û çiçî yê mi 
esto çiçî yê mi çinî yo tewrdê ciniyerda min a bigîrê berê.

Sermaye yê mi û hendê metro yê ca yê dê mi jî çinî yo ez 
biroşa û pa deynê xo bida yan jî sermiye kera.

Senî beno, senî nêbeno nê qisan ver, finê ra zerîya Sîyamedî 
bena nermi, bena teniki û gunayê ci yeno çerçî. Wexto ki 
çerçî qalê qeçkandê xo keno, qeçkîna ci yena ci vîrî û no 
sebeb ra yeno xezeb û çerçî rê vano:

-Apo, xalo, ez nêzana senî bi, senî nêbi, finê ra zerîya mi bî 
nermi, bî teniki û gunayê mi qeçandê to ame.

Heta ewro çîyê do wina nîyame bî mi sere di.
Kesî ver o zerîya mi nermi nêbîbî û gunayê mi kesî 

nîyamebî.
Heta ewro mi kes ef nêkerdi bî û ray nêdêbî kesî bi rehatey a 

şîro.
Esto se no tesîrê qeçkîno mi di kar kerd û ez kerda nerm.
Hendi ki ez pey di poşman nêbîya û xezeb nîyameya, ma rê 

tay nan û çîyê werdî roni û mi çiman ver a vinîbi, şorî, pey xo 
keno hetê çerçî ya verê xo keno hetê kerîya û paweno.

Çerçî vano:
-Ella pêxenber to ra razî bo, Ella zû da to hezar kero, to teng 

di nêverdo û dinya di çiçî mirazê to esto bîro ca û ti tengey di 
nêmanê.

Ella to qeza û belayan ver sitar kero û sersîya xo to ser a 
kemî nêkero.

Heme çî goreyê zerîda to û kêfdê to to do.
Nînan rê nan û tay çîyê werdî ronano û qaxidê ser o jî name 

û peynameyê xo û namnîşanê xo nûşneno nanî ser o ronano û 
Sîyamedî rê vano:

-Xorto, nê name û namnîşanê mi bigî, rojê ti kewnê teng yan 
to rê çîyê xoradayeni lazim beno, yan jî wexto ki ti kenê 
bijewjîyê bêrî mi heti ez, heme ceyizê to xo destan a hadre
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kera û dîyarî bida to ti berê.
Merdek çî ronano û kewno ray şino.
Çerçî şî tepey a Sîyamed nan, çîyê werdî û qaxidê 

nûşnayî gêno û hetê serdê koya (deyandê berzana) ray 
kewnê.

Şinê koy ser o nanê xo wenê, hebekê solixê xo gênê, 
fina fikrê, dişmişê kewno Sîyamedî ser e.

Xeylê fikiriyêno.
Bahdê fikimayisî birardê xo yê qeda û belay rê wina 

vano:
Hadê birayê mi hadê, hadê werzi xo ser ma ray kewê, 

ma şirê, ma ray a xo bidomnê, ma nê koyan ser o xeylê 
wext mendî û boy kewti ma.

Qeda û bela vano:
-Beno birayê mi, ti hetê kotîya vanê û senî wazenê ma 

winî bikerê.
Sîyamed vano Ma do ray kewê hetê welatê sîqaqan a 

şop da felekî ra şirê.
Lazimo ez ey bivîna û heyfê xo ey ra bigîra.
Qeda û bela vano:
Ma şopi kewê, ma şirê felekî bivînê û heyfê xo ci ra 

bigîrê.
Ez hadre û amade ya.
Nê werzenê xo ser, danê piro şinê nişenê estorandê xo û 

kewnê ray.
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XVI

Tay yenê, zahf yenê, raştê mergê yenê. Vaşê mergi 
hendê saqeyê bîyo berz û boya vilikandê nefli kewta ci 
ser.

Nê estorandê xo ra yenê war, estoranê xo mergi di çiray- 
nenê.

Sîyamed çorşmeyê xo geyreno ki înîyê bivîno û aw 
bişimo. Çorşmeyê mergi xeylê doş beno.

Xeymê kewna çimandê ci ver a.
Winêno ki koşedê merg a xeymê ronaya û xeymi kişt a 

înê jî esto.
No dano piro şino xeymi heti, hebê çorşmeyê xeymi çerx 

beno û winêno xeymi ra.
Winêno ki çi bewnîyo!
Xeymi vîst û çihar rewtan ser o denişnaya û çarês wedey 

mîyan di viraştê. Ti vanê qey xeyma Ahmed Begdê 
kurdan a.

Renga xeymi jî cêr ra cor sîya ya, zey bextê merdimandê 
bextsîyayan, a jî sîya ya.Vayê do honik o yeno, wexto ki 
dano sênedê kesî ro, zey kardî ya sêneyê kesî lete keno.

Wexto ki va dano xeymi ro, şepî kewna letandê xeymi ro 
û ti vanê qey vengê sîlan o yeno, winî şepî ci ra vijyêna.

Wexto ki va dano piro koşeyê nêgirêdayey vay ver wer- 
zenê hewa û xeymî bin ra boyêda weşi vijyêna, bena 
tewrdê vay û yena xo resnena zincîyandê însanan.

Wexto ki boy xeymi bin ra vijyêna, ti vanê qey boya 
misk û ênberî ya. Xeymi bin ra boya şamîyandê weşan, 
boya riwendê kelî û boya kuftandê kincî kewna ney ser.

Çend, çend serî yo kuftey kincî nêwerdê û boya ci nêşîya 
ci.

Çend serî yo hesretê şamîyandê weşan û boyda riwendê 
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kelî yo. No xeylê çorşmeyê xeymi geyreno û mat mat 
(êcêb, êcêb) winêno xeymi ra.

Bahdo yeno kêberdê xeymi ver o xeylê vindeno û 
winêno, vengê kesî yo nîno û keso nîyaseno.

Qeda û Bela jî yeno, nê danê piro şinê xeymi zere. Kişta 
raşt a, wedeyo sifteyên û en gird qandê meymanan o.

Nê şinê zeredê wedî ki çi şirê!
Ti vanê qey zereyê wedî cenet o û wedeyê Sûltanan o.
Hergi koşeyêdê ci di, cilê cilagî yê xasek nexşêninî ra- 

biyayê û cilan ser o jî keçeyê nexşiyayey û gulinî rakerdê.
Dêsan vera balişneyê peşmî ra viraştey û rî îpeginî û qe- 

newçeyinî ronayê. Balişnan ver o jî yastixê pakî û rî 
îpeginî rêz kerdê.

Cixarey piştê, serê lengirîyeri kerdo pir û lengerî teqa ya 
ronaya.Nêrgileyê nexşeninî xeym a darda kerdê. Irbiqê 
awi êşîgda wedî ya ronayê. Êbayê rêsênî kêberdê xeymi 
pey di darda kerdê.

Kulîna (kêrî ya) xeymi werxanan û doşekandê îpeginan 
ra kerda pir û perde anto ver. Boya weşi kewto wededê 
meymanan ser, to vatê qey lewanta şanaya wedî ra.

Hendê panc deqîqan Sîyamed herûnda xo di vinderya û 
xorî xorî dişmişî bi, xo pîze di va: «Nêbo na xeyma 
felekî bo.

Çorşmey ra kes o nîyaseno, nêbo felek bivîno ma yê 
yenê, şiro xo ma ra binimno. Dim a axîyê anceno û wina 
vano:

Ax, ax! Ey ez sêkur û bêkes verdaya.
Ey ez dinya ra kerda rezîl û ruswa.
Ey may û pîyê mi mi destan ra vet û girot.
Ewro jî qay ey xo nimnayo ki, mi û birayê min ê axreti 

bikişo.»
Qelb û zerîda xo ra ravêma, va «Ez o nika kena na 
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xeymi êrd o jew kera. Na xeymi xençeran ver şana, lete- 
lete kera û bidima, êrd o dûz kera û bahdo jî letanê ci bive- 
şna, weli kera».

Hebna fikiri ya va «Meki ez birayê xo yê axreti Qeda û 
Belay ra pers kera, hele o se vano û çi aqil ronano.

Beno aqilê ey mi vêşêrî bo û o mi vêşêrî çî bifikiri yo.»
Veyn da birardê xo yê axreti û va:
-Birayê mi, ez o fikiriyên a vana «Nêbo na xeym a 

felekî bo?»
Ez o xo aqil ra ravêmena vana «Na xeymi dîn da êrd û 

êrd o xençeran ver şana, lete-lete kera.
Qeda û Bela vano:
-Birayê mi, xeym a felekî çinîya, felekî rê xeymi çiçî 

geyrena? Felekî rê xeym a wina kotî ra. Felek cayê di 
xeymi nîyakeno û nêroşeno, o tim geyreno.

O layiqê xeymandê winasînan nîyo. Xeymda ey ra boya 
misk û ênberî nîna. Boya weşi xeymda ey di çiçî geyrena?

Xeymda ey ra boy û bexi yena, boya mergî, boya êcelî, 
boya gûnî û boya merdan û meyitan yena. Boya kişteni û 
mergî kewna xeymda ey ser.

Karê ey xeymandê winasînan di çiçî yo?
Bewnî, nê wedî ra, no wedeyê felekî yo?
Felek seno meyman biheweyno, hewa do û înan rê 

xizmet bikero?
Na xeymi xeym a Sûltanan a û no wede jî qandê meyma- 

nan virazîyayo?
Nê wedî mîyan di meymanî werzenê, roşenê û rakewnê.
Felek şeno meyman werzano, yan jî mird kero? Meyma- 

nê ey bîro, o do qirda meymanî pero û meymanê xo bife- 
tisno û bikişo.

Sîyamed vano:
-Wili tî yê raşt vanê birayê mi.
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Felek nêşeno meyman biheweyno, werzano û mird kero.
O ancax xirabey û bêbextey bikero, rihê însanan bigîro, 

qeçkanê ci sêkur û bêkes, may û pîyan bêqeç, way û biray- 
an bêbira verdo. Bewnî ma senî sêkur verdayê, nika dinya 
di zey ma ya hezarana bêmay û bêpî verdayê.

Felekî ra boya êcelî yena, bewnî boya misk û ênberî 
kewta na xeymi ser. Boya kuftandê kincî ya xeymi ra 
yena. Esto se, nînan nê kuftey newe viraştê, qandê coy 
hewna boya ci nêşiya û vinî nêbîya.

Ma di vengî veyn dê hele wedandê bînan di kes çinî yo.
Wêrê ci se bîyê, hetê kotî ya şîyê?
Nêbo qeza-mezayê bîro înan sere di, yan jî felek xo bire- 

sno înan û çîyê do xirab bîyaro ci sere di.
Sîyamed vengê do berz a di vengî veyn da no û vano:
-Wêrê xeymi, wêrê nê keyî! Kes keye di çinîyo? Kes 

keye di çinîyo?
Şima meymananê Ellay nêheweynenê û qebûl nêkenê?
Kes nîno meymanandê xo vemî, çitil êdetê şima esto? 

Mi no êdet jî şima di dî.
O dem di, perdî pey ra, wedena ra vengê keynekê barî- 

barî vijyêno.
Keyneki vana:
-Şima xeyr ameyê birayê mi.
Meymanê ma sere û çimandê ma ser.
Meyman, meymanê Ellayo û heme çî yê ma yo.
Meymanê ma bereketê keydê ma yo. Ma senî meymanan 

nêheweynenê, ma senî meymanandê xo rê kêberan 
nîyakenê û ci vemî nêşinê?

Şima qisûrdê mi nêwinîyê, birayê mi keye di nîyê, êdetê 
ma cinîyan û keynekan çinîyo ma şirê camêrdî vemî.

Camêrdê ma keye di çinêbê, ma nêşenê rî yê xo bimisnê 
û bivijîyê meymanî vemî.
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Qandê coy ez o nêşena bîra şima rê îkram û hurmet 
bikera.

Ez texmîn kena şima do qisûrdê mi nêwinîyê û mi ef 
bikerê. Wede di roşê, gamna birayê mi yenê û ê şima rê 
îkram û hurmet kenê.

Êdetê ma çinîyo, ma eksûgî seredê xo ya bivijîyê camêr- 
dandê xerîban ver. Hetan ki birayê mi emir nêkerê, ez 
nêşena bewnîra rîdê camêrdandê xerîban ra.

Bewnîrê, meşermayê keye keyê şima yo, wede di roşê, 
cixareyê piştey estê xo rê bişimê Hebê solixê xo bigîrê û 
bewnîyê kêf dê xo.

Ema ez sima ra zahf reca kena, şima qisûrdê mi 
nêwinîyê û mi ef bikerê.

Rewna yo birayê mi şîyê seyd, nika kotî di bê yenê.
Wexto ki sîyamedî vengê keynekero barî û xasek aşna- 

wit. To va qey xençerî zerîda ci di şî war.
Ellay kişti ra vengdê keynekeri ver di ziwanê ci gêriya, 
vengê keynekeri goşandê ci mîyan di bi zey zîngilî ya û 
goşandê ci miyan di, zîngî kerdi, şî û ame.
Vengê keynekeri kewt goşandê sîyamedî û ci ra nêvijya.
Ellay ra vengê keynekeri sîyamedî rê zahf weş ame û 

zîngînî visti mezgdê siyamedî ser.
Siyamedî waşt ki, keynekeri bi çimandê xo ya bivino, 

hele keyneki senîn a hendê vengdê ci a jî xasek a 
yan niya.
Qeda û belay rê hêdîyê na wina va:
- Birayê mi, ti çîyê nêgirê qelbdê xo ya.
Namûsê na keynekeri namûsê min o, vengê nakey- 

neker o goşandê mi miyan di zey zîngilî ya zîngen 
o, şino û yeno.

Ez wazena na keynekeri, nezdî ra bi çimandê xo ya 
bivîna û bisinasna.
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Adirê na keynekeri kewt zerîya mi û zeriya min 
a zey kozdê adirî ya veşena.
Ma senî bikerê, ma nay bivînê ?.
Lazim o hetan ki birayê nay nîyameyê, ez nay 

bivîna. Mihaqaq rayêda ci ya rihati esta.
Labrê çîyê no nîno aqildê mi û mezgê min o nê- 

girweyên o, vinderdo.
Bewnî, hele cîyên o nîno aqildê to û ti yê çîyê dişmiş 
nêbenê.
Qeda û bela vano:
- Raya ci ya rihati esta, madem ki tî yê wazenê key- 

nekeri bivînê, ma do jî rayê ronê.
Siyamed vano:
-Kamcî ray a? Hele rew vaji. Çiçî ame aqilda to, fi- 

kirdê to di çiçi esto? Rew teber ki, vaji Qeda û bela 
vano:

-Min û to ya, ma do pêtên a biqijê pê ser û werzanê 
pê.

Ez do to rê vaja «Sorî mi rê awa honiki bîya, ez 
bişima», ti do mi rê vajê.

Ma do no hesab a biborê pê ser. Keyneki do bewnîyo 
nêbeno, a do werzo û şiro ma rê înî ser ra awa honiki 
bîyaro. Wexto ki awi ardi, ti bejna ci û rîyê ci vînenê.

Eger wexto jî nêşiro, awi nîyaro, min û to ya ma do 
kuşat ra pêro dê û pê sîley kerê.

Wexto ez texmîn a do werzo û bîro. Eger wexto jî nîro, 
ma do no fin tê mane tepişê, viraran a şirê pê ra û pê wedî 
mîyan di çerx kerê.

Ma bewnîyê nêbeno, a ya nîna ma do pê bi çerx a bi doş- 
kerden a hetê wededê a ya berê.

Bi tê mane ya ma do wededê ay kewê. Ez wexto xo fêna 
êrd û ay ro alîkarey wazena. No hesab a odo mecbûr
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bimano paştîda mi ra bîro.
Wexto çîyê ci sere di estibo do xo ra bikewo û ti do jî 

weş weş bejna ci û çimandê ci ya bivînî. Bê na ray rayna 
çinî ya.

Sîyamed vano:
-Wili na ray rayêda zahf weş a, ney vêşêrî aqilna nêbeno 

û çîna nîno aqildê kesî. Ma nêvinderê û hima dest pey 
kerê.

Nê wima dest bi qîjînî û qîrînî kenê û Sîyamed vano:
-Qeda û Bela, werzi sorî mi rê înî ser a awa honiki bîya 

ez bişima, zerîya min a veşena, adir kewto a mi.
Qeda û Bela vano:
-Ti werzi şorî xo rê bişimi û mi rê jî bîya, ez bol 

êdizyaya, nêşena werza xo ser.
Ez hendik êdizyaya, hendik êdizyaya taqet ra biryaya.
Ti şorî xeyrdê merdan a kalikandê xo bîya ma wima jî 

bişimê.
Sîyamed pêtêna qîjeno vano:
-Ti şorî!
Qeda û Bela qîjeno veno: Ti şorî!
No hesab a nê xeylê qîjenê pê ser. Qîrenê pê ro, nêqîrenê 

keyneki xo nêlûnena û ci ra veng nêvijêno.
Nê herûnda xo ra werzenê pay û Sîyamed vengêdo zaf 

berz a qîreno û vano:
-La oxil, la kutik, ti kam ê tî yê mi rê vanê «werzi şorî 

mi rê awi bîya, ez bişima.»
Ma pîyê mi xizmekarê pêrdê to bî yan jî ez xizmekarê ê 

to û ê pêrdê to ya?
Ma ez kole-moleyê to ya, ez şira to rê awi bîyara û ti 

herûnda xo di zey xenzîran a bişimê.
Ma ez xizmekar û koleyê pêrdê to ya, tî yê qîjenê mi ser 

di û mi rê vanê «werzi şorî mi rê înê ra awa honiki 
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bîya?»
Gûnîya to çend qurişî kena tî yê mi rê êmir danê û 

borenê mi ser dî?
Ti kam ê, ti kam benê ti mi rê «oxil û kutik» vanê?
Nika ez nê qisan misnena to.
Nê wima werzenê xo ser, hêrişê pê kenê û kewnê a pê 

ser û repisnenê pê ro.
Nê xeylê tepî û repî kenê, xeylê şepî û çepî pê ra vejenê, 

qîrenê pê ser di, danê pê ro û repîya sîleyan finê pê ser û 
pê ra vejenê.

Nê, ti vanê qey raştey a danê pê ro, kam bivîno nêzano 
kuşat o û ê yê kuşat a danê pê ro.

Lej bikerê jî, bi raştey û heqîqe ya pê ro dê jî ancax hen- 
dayê beno. Nê senî kenê, senî nêkenê, keyneki ca dê xo ra 
xo nêlûnena û xo ra veng nêvejena.

Ti vanê qay sî ya, cemed o ci ra vengo nêvijyêno.
Ti vanê qey ziwanê ci cikerdo û bêziwan a.
Zey xenzîrdê mîyandê dahlan hesê xo nêkena û xo 

nêlûnena.
Ti vanê qey herûnda xo di pûç bîya, diskiyaya êrd ro û 

êrd a mêx bîya.
Winênê a ya xo nêlûnena, no fin wima dest bi tê manî 

kenê û viraran a şinê pê ra û pê zey delamî ya çerx kenê.
Qîjenê pê ro û pê doş kenê, gefî wanenê pê di, pê 

kuwenê êrd a û xeymi mîyan di pê benê anê.
Pê doş kenê, doş kenê, yenê resenê wededê keynekeri û 

kêberdê wedî ra kewnê zere.
Wexto ki nê kewnê zeredê wededê keynekeri, çimê 

Sîyamedî geyrenê keynekeri.
Perdî pey di keynekeri vîneno. Aqilê ci sere ra şino û 

çimê ci erzênê tepelikdê serî.
Keyneki ti vanê qey aşmîya pancêsî ya û a ya şewq
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dana.
Çimê ci yê ci ser o zey altûnî ya berqenê û qira ci ya zey 

şitî ya sipe kena. Ti vanê qey tîjî ya Ellay ci ro nêdayo, 
negûnaya û wexto ki awi bişimo, do qirda ci di baso.

Gumê ci ti vanê qey miroyê sûrî yê, porê ci ti vanê herîr 
o. Zeki aşmîya çarêsî dana awi ro û berqena, keyneki jî 
winî berqena. Cizeyê ci newe bîbî zey henarandê Qetînî ya 
û fîstandê îpeginî bin di serê cizandê ci zey şiqoqan a 
asayê.

Fîstanî bin ra belî kerdê û sere hewada bî.
Bejna ci barî û zey darda fenêrî (vinêrî) bî.
Zincîya ci to vatê qey encîla sûr a ridê ci ya asena. Lewê 

ci to vatê qey dîlim a beşîla ya, ser o sûr kerdê.
Zey melaîkan a koşedê wededê xo di roniştibî û birayan- 

dê xo rê qazaxî mûndê. Destê ci to vatê qey peme yo ne 
tîjî, ne serd û ne germ dîbî.

Destê ci awda serdi ra awda germi, awda germi ra awda 
serdi mîyan nêkewtibî.

Çimanê ci zey estaran a şewq dabî û ser o kaykerdê.
Mîyaneyê ci hendik barî bî, to tadayê do bivisîyayê. 

Birwey çimandê ci to vatê qey panûsa (qelem a) viraştê.
Giştê destandê ci derg û barî zey qelem a bî. Wexto ki 

Sîyamedî na dî, adir çimandê nay ra pera û ame kewt 
zerîda Sîyamedî.

Zerîya Sîyamedî zey riwenî ya heleyê û cizînî kewti a ci.
Keynekeri ra hes kerd, eşqê keynekeri kewt ci a zerî. Bi 

aşiqê keynekerî. Keynekeri ser o bî xînt, çimê ci ser o bî 
şaşî. Zey mecnûnî ya bi aşiq û mecnûnî ra jî ravêrd.

Zerîya ci girêneyê, zey awda girênaya bilqî kewti ser.
Kela ci werişti, bi çimsûrikî, nêzana senî bikero û çiçî 

vajo. Aqil ci sere ra şî.
Çimê ci çimandê keynekeri ver o gêrîyay. Diha nêşa 
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qirda Sîyamedî ra nêşîyê war.
Her loqmî ser o tasê awi kerdê war, şimitê.
Qeda û Belay keynekeri ra pers kerd va:
Waya mi, na xeyma kê ya û wêrê na xeymi se ra şîyê?
Keynekeri va:
-Na xeymi ê Xecê Xatûn a. Xecê Xatûn bi namedê xo 

ya, bi şerefdê xo ya, bi namûsdê xo ya, xaseka hewt 
dewan û hewt birayan a.

Xecê sêkur a, bêmay û bêpî ya labrê waya hewt şêran a, 
hewt egîtan a, hewt keleşan a û ê hewt camêrdan a.

Ez Xeca sêkur a, jû keyna tenîya ya, ema hewt ganê mi, 
hewt birayê mi estê, ê mi rê hem may ê û hem jî pî yê. Ez 
gan û rihê înan, qesib a û zerîya înan a. Birayanê mi, hem 
çarwey xo berdê çiraynayeni û hem jî xo rê şî yê seyd.

Gema, cado vaşin di çarwanê ma çiraynenê, keran di 
seydê zerecan û mergan di seydê arwêşan û mirîçikan 
kenê.

Ê înan hem zîyaretey a û hem jî tîcaretey a.
Çarwan ver o seyd a wextê xo ravêmenê.
Şan di tewreyê ci pirê teyr û tûrî ya yenê keye. Ez ci rê 

teyr û tûrî pewjena rûwen di sûr kena ana ci ver û ê bi 
kêfdê xo ya wenê.

Şima do bivînê wexto ki şan di amey keye do senî şima 
rê xizmet bikerê, destandê şima ver geyrê û pa kêf weş bê.

Şima do nêşirê, bipawê hetan ki birayê mi gemi ra bîrê.
Şima birayanê mi nêpawê û werzê şirê, wexto ki ê bîrê û 

pey bihesiyê do zahf pey biqahirîyê. Wexto înan di kêf- 
mêf do nêmano.

Ê meymanan ra zaf hes kenê û qîmet danê ci û qayilê 
hergi roj meymanî bîrê û ê jî meymanandê xo rê xizmet 
bikerê, ci destan ver geyrê û cî ya sohbet bikerê.

Wexto ki Xeci Sîyamedî vînena, ci rê nan û samî ana û 
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ci rê nê qisan kena, çimanê xo Sîyamedî ser ra niyabimena û 
mat winêna ci ra.

Xeci jî bena aşiqê Sîyamedî û gûnî ya ci Sîyamedî rê girêney- 
ên a.

Qeda û Bela pers keno, vano:
-Esto nê birayê to zahf namedar ê.
Zaf silasnaye yê û bi qîmet ê.
Xeci vana:
-E, e birayê mi zahf namedar ê û heme kes înan silasneno, 

qîmet dano înan û înan ra hes keno.
Ê jî qedir û qîmet danê herkesî û herkesî rê hurmet kenê û ci 

ra hes kenê.
Sîyamed sereyê xo, xo ver a hewa dano, hebê berz keno, hetê 

Xec a winêno û vano:
-Nameyê birayandê to çiçî yo? Ez qayil a nameyê birayandê 

to bizana û înan bisinasna.
Xeci vana:
-Sere û çiman ser, ez namanê birayandê xo to rê vaja.
Nameyê birayandê mi nê yê:
Birayo gird nameyê ci Seydwan o, ey werdiyêrî Gavilgajo, ey 

werdiyêrî Dindanşiknen o ey werdiyêrî Şêrêşêran o, ey werdiy- 
êrî Keleş o, ey werdiyêrî xezeb o, en werdîyê ci jî melek o, ez jî 
en werdîya hemini, xaseka hewt dewan, keyna Seydî ya, 
nameyê mi jî xec a, ez waya hewt birayan û ê çarês dezayana.

Ez birayandê xo rê zaf û zaf biqîmet a û roşna çimandê înan 
a, ê nêwazenê nengûyê mi sî ya koyo û gûnî bo.

Cayêdê mi bitewo, hewnê înan nîno û hewn înan çiman nê- 
kewno.

Deqîqeyê ez înan ra dûrî kewa sebrê înan nîno. Ez gan û rihê 
înan a, per û perzaneyê înan a. Ez jî înan ra zaf hes kena û 
qandê înan çimanê xo vejena û ganê xo dana.

Wexto ki Xeci qisey kerdê, çimê Sîyamedî tim ay ser o bî û 
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çimê ay jî Sîyamedî ser o bî.
Çimê xo pê ser a nîyabimayê.
Winî winyayê wertedê çimandê pê ra, to vatê qey ê yê 

kenê pê bûrê.
Çimandê xo ya hes kerdena xo pê rê îlan kerdê. Insanî 

çimandê ci di şayê biwano ki çend pê ra hes kenê.
Sîyamedî va:
-Ti meraq meki û mefikirî, heta birayê to nîrê, ma pê nê- 

sinasnê ma nêşinê.
Ma do bipawê, wa birayê to bîrê. Ma jî qayilê birayanê 

to bivînê, halê înan pers kerê û înan a pîya sohpedê do 
weş bikerê.

Ma do senî xatirê to û ê înan bişiknê, înan biqahrinê û 
şirê.

Xeci va:
-Sere û çiman ser bimanê, ez pey zaf kêfweş bîya.
Nê wirna wededê meymanan di hebê derg benê û solixê 

xo genê.
Xeci jî şina birayandê xo rê û meymanandê xo rê şamî 

hadre kena. Bî şan, hewt heme birayanê Xeci çarwey û 
dewarê xo şana xo ver, amey xeymda xo. Amey keye ki 
meymanê ci estê. Jew bi jew sireyê na şî dest û rîdê mey- 
manandê xo û hemini meymanandê xo rê xeyramyaneni 
va, ci di merheba kerdi.

Birayê girdî va:
-Dezayê mi, şima wima xeyr ameyê.
Meymaney û zîyaretey a şima sere û çimandê ma ser.
Şima şeref da ma. Amyayenda şima ya ma zahf kêfweş 

bî. Meymanandê xo kişt a roniştî, hal û hewalê înan pers 
kerd. Şamîya nînan amê nînan ver, şamîya xo werdi. Çaya 
ci hadre bî, nanî ser o çaya xo şimiti.

Meymanandê xo ya pî ya wextê do zaf weş ravêma.
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Qeda û Belay birayandê Xeci ra pers kerd va:
-Qandê çiçî şima ameyê û nê koyan ser o xeymi ronaya?
Nê koyan ser o bê cin û cinawirî çîna çinîyo û raya qûldê 

binîademî a tîyanan nêkewna. Mihaqaq sebebêdê ney o 
gird esto, bê sebeb kes tenîya nîno û nê koyan ser o xeymi 
nîyakeno. Şima ma jî birayê xo bihesibnê, mesela ma rê 
akerê û vajê ma do pa zahf kêfweş bê.

Ma ra metersê, faydê ma şima nêreso, zerar ê ma şima 
nêresen o.

Birayê girdî va:
-E, sebebê dê ci yo gird esto, mesela zahf derg a, ez qayil 

nîya meselada ma ya sereyê şima bitewna.
Sîyamed zeki dari ra bikewo û pance ra bivijîyo, dest 

pey kerd va:
-Şima qisûrdê mi newinîyê, ez hendi vêşî nêzana xorî 

dişmiş ba, qisan pê ya diskina û meselan vaja. Handi jîr 
nîya çî ûmiş kera, tîyara wijara qisan kom kera, bîyara pê 
ser û meselan weşkera.

Qabîlîyet ê mi çinî yo, qisan pê ya diskina û meselan 
akera. Ella zano ez nîmçe ameya dinya, qandê coy jî ez zaf 
bi êcele ya . Ella zano ez miheqaq bêwext marda xo ra 
bîya, qandê coy ez nêşena vêşî dişmiş ba û sebir bikera.

Şima qisûrdê mi mewinîyê û mi ef bikerê, recayêda mi 
şima ra esta. Ez qayil a na recaya xo şima rê akera, vaca.

Birayo gird vano:
- ma do qandê çiçî qisûrdê to bewnîyê?
Vaji, recaya to çiçî ya, ma bewnîrê, eger ma dest ra bîro 

û ma pa qayil bê sere û çiman ser. Ma rew - rewî 
însanan nêşiknenê, qisûrdê însanan nêvinênê, însanan 
pay nêkenê, pey di nîaçamenê û hendik ma dest ra bîro ca 
recayanê ci anê ca.

Vaji, ci derdê to esto?. Ma bişê ma do derdê to rê darû bê 
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û recaya to bîyarê ca.
Sîyamed vano:
- Recaya mi na ya:
Kes zeki finê ra banî ser ra, yan jî hewa ra bikewo û 

nêzano se bîyo ci, winî ez o kena sima rê recaya xo vaja.
Beno zaf êcêbdê şima şiro û şima pa kêfweş nêbê û mi 

keydê xo ra biqewnê û mi rê « no xînt- mînt o » vajê.
Ella zano no adirê do zaf kozin o kewto zerîda mi û ez 

opa veşena.
No adir jî mi dest di nîyo û bêhemdê mi kewto zerîda 

mi. Ez o kena bi emirdê ellay a û qewldê pêxenberî ya, 
waya şima xeci xo rê biwaza.
Wexto ki mi waya şima xeci dî, ellay ra zerîya mi kewti 

ay û zzez bîya aşiqê warda şima.
Kozê adirî yo newe zerîda mi mîyan di veşeno û o yo 

zey ruwenî ya mi heleyneno.
Ez ney a tepey a bê xecê nêşena êmir bikera û jîyanê 

(heyatê) xo bidomna. Ney a tepey a dest û lingê mi xecê 
ya. Xecê nêbo ez çîyê rê nêbena.

Bêrê nê sêkurî meşiknê, qisûrdê ney mewnîyê û emirdê 
Ellay a, qewldê Pêxemberî ya waya xo Xecê bidê mi. 
Zerîya mi esîr û koleyê Xecê ya û ejî ney a tepey a birayê 
dê, merdimêdê şima ya.

Birayê Xecê yo gird vano:
- Gozê dar a bo her kes do sîya xo çe kero ci, kê ki visto. 

No qisûr nîyo û o ki keyney ci yan jî wayê ci estê, na 
mesela waşteni tim kêberdê înan ver o ya.

Finê ra, bêwext û beseati bî lê çîyê nêbeno. Labrê raşt- 
raşt vateni çîyêdo zaf weş o. Kes hetan raşt nêvajo, kes 
nêşeno raştey jî bivîno. Verê heme çî, ez ne to û ne jî 
enbazê to silasneno. Şima kamî yê û çi kes ê ?

Kotî ra yenê û hetê kotî ya şinê?
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Ema ê jî mihîm nî yê. Mihîm, meseleyê da maya girdi 
esta, lazim o ti ay bizanê. Ma qandê warda xo, qandê Xecê 
dewa xo, warê xo û merdimê xo terk kerdî.

Ma malê xo û milkê xo verda û ma remay amey mi 
koyan ser. Waaya ma Xecê zerîya ma ya, ganê ma ya û 
roşna çimandê ma ya. Qandê Xecê ma pêro mirenê û xo 
nanê şemşêran ver a.

Dezayê ma yê werdî, zeriya xo visti Xeci û Xeci ma ra 
waşti. Ema waya ma o nêwaşt û qayil nebî ey a bijewjîyo 
û waştîya ey bo. Ema ê dezayê ma û hîrês birayandê ci ya 
zor da ma û va:

Şima Xeci bi zerîda xo ya nêdê, ma do ay zor a bigîrê 
berê marekerê.

Nê dezayê ma zahf biquwetê, înan paştî di lajê mîrdê 
Sîqaqî esto. Wima hetî jî zahf biquwet û qudretê. Zaf dew- 
lemendê. Zey molcilan a esker û peyê lajdê mîrdê Sîqaqî 
estê. Hergi roj peyeyê xo û eskerê xo riştê ma ser, zor 
dayê ma û ma rê zorey, zalimey û zordestey kerdê.

Ma hewt birayan nêşa înan ver di dest berê xo û ma înan 
desti di remay amey mi nê Kodê Sîpanî ser.

Dezayê ma jî zahf zalimî yê, çi wext biyarê firsend ê do 
ma bikşê û Xeci berê. Ca êlametey û kiştenda xo ver ma 
remay. Ma ameyê tîya. Labrê ê kotf di ma bivînê yan jî ma 
resê, ê do ma bikişê û waya ma bi bi zor a, destanddê 
gûninana bigîrê berê. Çi wext bîyarê çalimî ser, ma jewî 
weş nêverdanê û ma şemşêran ver a ravêmenê. Ma yê jî 
înan ver di ko bi cayê ko xo vimenê û remenê.

Waya ma ya dezayê ma nêwazena. Heta ki waya ma ey 
nêwazo, ma waya xo nêdanê ci. Ez nêzana waya ma do to 
biwazo yan nêwazo, ma dest di çîyê çinîyo.

Waya ma çiçî vajo, o yo. Hetan çîyê zerîda warda ma ya 
nêbo ma nêşenê vacê «wa bibo». Ma nêşenê nîre a 
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warda xo mil nê.
Waya ma çiçî vajo ê ay qebûl beno. Gûnîya mi to rê gi- 

rêneyê û êmeleya mi to yena. Wexto ki waya ma to 
biwazo û razî bo sere û çiman ser. Ma do veyndê warda 
xo û mesela ay rê vajê, akerê.

Ay waşt tepey a mesela nêmanena, ma jî wazenê û qebûl 
kenê.

Birayê Xeci veyndanê Xeci, Xeci yena, mesela xeci rê 
akenê û vanê:

- Waya ma, bewnî no bi emirdê Ellay a qewldê Pêxen- 
berî ya to ma ra wazeno. Tî ya na mesela rê çiçî vana?

Ti na mesela rê «amîn» vana yan nêvana? Ti nê xortî 
wazena yan nêwazena? Meşermayi û heme çî akerde 
akerde ma rê vaji, Çiçî to pîze di esto çiçî çinîyo, çiçî to 
zerî ra ravêreno vaji. Ti çiçî vaja do zey to bo. Ti vaja 
«e« e yo, ti vaja «nê » nê yo. Xeci hebê sereyê xo 
cinena xo ver di û xo rê dişmişî bena. Hebê jî şermayêna.

Labrê werdêkey ra misaya heme çîyê xo bê şerme û bê 
ters akerde akerde birayandê xo rê vana. Qandê coy birayê 
ci ahlaqê ci zanê û ê jî akerde akerde ci ra pers kenê.

Syamed vano:
- Ney a tepey a ma do merdimê pê bê.
Ez o xo ra rewnayo geyrena lajdê mîrdê Sîqaqî. Şima ey 

mirê û birardê mi rê verdê. Hesabê mi û ê ey temîyan esto. 
Ez do, dinyay ey rê zindan kera û Sûka ey erdo jew ker a.

Diha lajdê mîrdê Sîqaqî ver di rem çinî yo. Ver a ey ez û 
biradê xo ya ma do vinderê. Wexto ki şima biwazê û razî 
bê ma do dezayandê şima ver o jî vinderê û defterê înan jî 
bigîrê.

Bes ê înan do rezayey da şima ya bo. Ma nêwazenê bi 
seredê xo ya mabeyndê dezayan kewe.

Hetê Xeci winêno û wina domneno:
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- Bewnî dedkeyna mi, ez nêzana se bî mi, Ellay ra eşqê 
to kewt zerîda mi û ez biya aşiqê to. Mi mehuwê, Ella 
zano no bêhemd bî û mi dest di jî çîyê çînî bî.

Şima do nika vajê na çi hendayê bêterbeyey û bêehlaqey 
a, qe ti nêşermayenê hemberdê ma di ne qisan kenê. Mi 
veror vati bî ez nêzana dişmiş ba û qisey bikena.

Kes ê mi jî çinîyo ez birişa şima heti û bîro namedê min 
a qisey bikero û biwazo.

Ti vaja «e », mi qebûl bikera û biwaza waştiya mi, 
zerîya mi ba, ez do qandê to koyan heruni ra biqilayna, 
qandê to diyay adir kera û biveşna. Ez qandê to sî sîyeri 
ser o nêverdena û dinyay xirabe kena, Ez qandê to ganê xo 
û rihê xo dana.

Xeci sereyê xo xo ver a hewa dana, finê hetê birayandê 
xo ya, finê hetê Sîyamedî ya winena û vana:

- Qey esto qeder o, qeder o ki vanê no yo û bi emirdê 
Ellay a yo.

Ellay ra gûnîya mi jî to rê gîrêneyê û to ver di çimê mi 
bi tarî û ziwanê mi bi kilît. Ez nêzana ti kam ê û ci kes ê, û 
kotî ra yenê. Ti kotî ez kotî?

No qeder nêbo û emrê Ellay a nêbo, qandê çiçî raya to 
do a tiyanan kewo, gûnîya mi do to rê bigirênewo û zerîya 
mi do to kewo.

Qay qeder ê ma pîya, pê rê ameyo nûştiş. Ziwanê mi kilît 
bî, ez nêzana se vaja. Wa birayê mi çîyê vajê û ê qerar 
bidê. Wexto ki Xeci nê qisey kerdî, ame fahm kerdeni ki 
Xeci jî Sîyamedî wazena.

wexto ki ay winî va, Sîyamedî nêzana se kero. Kefan ra 
kerdê bipero.

Finê winîya birardê Xecê girdîya û finê winîya Xeci ra.
Bêsebrey a cewabê birardê Xeci pawiL
Biray xecê girdî wina va:
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- Waya mi, o ki mi fahm kerd, tî ya jî nê xortî wazena.
Madem ki gûnîya to ci rê girêneyê, mi jî ti daya nê xortî. 

dinya di mi waştê jew çim, Ellay day mi di çimî. Mi 
waştê ki ti bi zerîda xo ya veyviba û bijewejîya. No jî 
zerîda to yo.

Madem ki ez qerar dana, mi jî bi emir dê Ellay a qewldê 
pexenberî ya ti daya. Wexto ki birayê Xeco gird Xeci 
dano Sîyamedî, Sîyamed werzeno pay û vano: eger îznê 
(musadeyê ) şima bi bo ez wazena nîşanê xo rona, nîşanê 
xo Xeca kera.

Xo tûnikera giştaneyêdê zaf weş û altûnînî vejeno û 
dano birardê xo Qeda û Belay.

Qeda û Bela giştanî beno keno Xeci gişti u nîşanê ci 
ronano.

Sîyamed şino jew bi jew birayenê Xeci virar keno û lew 
nano birardê ci yê girdî desta.

Birayê Xeci jî Sîyamedî virar kenê û lewî nanê pa.
No hesab a nîşanê wiman ronanê. Nîşan rona tepey a, 

birayê Xeco gird wina vano:
Koyê Sîpanî! ti însanan rê virara xo akenê û însanan xo 

miyande heweynenê. Bê to kes nêşeno înasananê derdinan 
û bê çareyan biuheweyno. Kes virara xo nîyakeno û ca 
nêdano. Ti însanan heweynenê, ti virara xo akenê û ca 
danê ci û nêverdanê kes xo înan resno. Wa dinya heme 
bizano ki warê û wêrê ma yo en gird Koy'ê.

Koy ma rê virara xo akenê û xo miyan di ma heweynnê. 
î nan ra nêbo kes ma nêheweyneno û virara xo ma rê nêy- 
akeno.

Ancax ê germ û serd di ma xo miyan di heweynenê û 
nimnenê. Koy ma rê destûr danê, koy ma rê wihêr vijyenê. 
Qederê ma û raya ma jî fina ê ronanê. Ma rê virara xo 
akerdi, ma xo virari di heweynay û raya to jî ardi ma ser, 
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kêberê qederdê to jî fina nê koyan akerd.
Ma ya ma jî, Pîyê ma jî, Biray û wayê ma jî nê koy bî. 

Koy ma rê paştî danê û paştî ya ma kenê qayimi.
Koy ma rê virara xo akenê û heweynenê, Însanî jî ma 

qerwnenê, fetilnenê, wazenê ma bikişê û gû nî ya ma 
bişimê, ma tasê awi di bifetisnê.

Nê însanî yê, ê bînî koyê. Bê ziwan bêçim, bêdest, 
bêfek, bêzincî û bêgoşîyê.

Ziwan çinî yo, labrê ma qisey kenê. çimî çinî yê labrê di- 
şmenanê ma vînenê û ma înan dest nimnenê.

Destî çinî yê labrê ma rê dest akenê û ma xo destan bin 
di sitamenê. Fek çinî yo, labrê ê ki fek erzenê ma, fekê 
înan kenê vila û tepşenê. Zincîya ci çinî ya, labrê boy 
ancenê û boyan pê ra abimenê.

Zanê kam'cî boya merdimandê bêçaran û kam cî zalim û 
biquwetan a. Boya rindî û xirabi, weş û nêweşi cêr a abir- 
nenê, cêr a vecenê. Bêgoşî yê, labrê heme çî, heme çî aş- 
nawenê. Kam çiçî fikiryeno, kê pey di qisey keno çi dolabî 
ronano û wazeno çi dolabî rano. Kam wazeno rindey, kam 
wazeno xirabey bikero jew bi jew aşnaweno.

Kam rindo, kam xirab û bêbexto aşnawen o. Heme çî, 
heme çî aşnawenê.

Nê qisan ser o çayanê xo şimenê, çerezê xo wenê û 
kewnê cayandê xo.

Labrê Sîyamed hewn nêkeno, kiştê ra Xeci, kiştê ra çarês 
dezayanê Xeci û kiştê ra jî felekî, gangerî, gangêrê pêrdê 
ci key şîqaqî, mîrê şîqaqî fikiriyeno.

mesela herî girdi jî rojê ravey veyveyê xo bikera û rojê 
ravey Xec’a bijewejîyo û rojê ravey virarda Xeci kewo.

Sebir nêkerdê sefaq bo, mîyabeyn ra rojî raverê û rojî 
werte kewê.

A gird di, mesela en gird di na bî. Ey waştê goreyê xor- 
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teyda xo, goreyê camêrdey u vengdê xo veyveyê do zahf 
gird û weş virazo. Ey waştê ki Xeci îpegan û altûnan 
mîyan di veyvî kero. Ey waştê ki veyveyê ci zaf namedar 
bo, heme cay an di nameyê ci biaşnawiyo û bivajiyo û vila 
bo. Labrê nê çî rê perey lazimî bî, bê perey no veyve 
nêbîyê û ser nêkewtê.

Sîyamedî waştê hewt dewan dawetê nê veyvî kero û 
hewt rojî hewt şewî veyve bikero. Çimkî Xeci jî xaseka nê 
hewt dewan bî û nê hewt dewan mîyan di namedar bî.

Ema do senî bikerdê, çiçî ya no veyve ray vistê û saz 
kerdê? Dişmişî bi, qahran ra, neçarey û fiqarey ver a kerdê 
biteqo, nêzanayê se kero û sereyê xo kam cî sî ro do.

Lajê mîrdê Sîqaqî û çerçîyê ci ame aqildê ci. Çerçîyo ki 
ey malê ci ci ra nêgirot bi û viradabî şiro.

Çerçî ci rê soz dabî, wina vatibî:
-Wexto ki ti kewnê teng, yan jî to rê çîyê, tebayê lazim 

beno, bêrî mi heti ez girweyê to bivîna û to pa kêfweş 
kera.

Lajê mîrdê Sîqaqî jî zaf zengîn bi, dewlemend bi.
Fikirîya va: «Ez do çekera ney ser û ney bikişa» Him 

heyfê xo ey ra bigîra, him jî malê ey, altûnanê ey bîyara 
pa veyveyê xo bikera. Kelasîngê na, di mirîçîkî bifîna.

Ya ez do ser kewo, yan jî dest veng agey ra, yan jî vinî 
kera. Nê rayan ra jûa. Senî beno wa winî bo, kotî barî yo 
wa bivisî yo.

Bî şefaq hewra weriştî, dest û rîyê xo şit, taştîya xo 
kerdi, çaya xo şimiti û xeymi ra vijyay teber.

Sîyamedî Qeda girot û heti kodê sîpanî vera cor bî û şî.
Xeylê xeyman ra kewtî dûrî. Sîyamedî mesela Qeday rê 

akerdi û va...
-Birayê mi, ez fikiriyaya, zerîda mi ra ravêreno, ez o 

vana goreyê namedê Xeci û xasekey da Xeci, veyveyê do
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namdar viraza û hewt dewan dawetê nê veyvî kera. Ema, 
qandê viraştenda ne veyvî qurişê pereyê mi çinîyo û bê 
perey jî veyve nêbeno.

Qandê veyveyêdê namdarî xeylê perey û altûnî û topê 
qumaşî lazimê.

Pîze do virana, tûnik da venga veyve nêbeno.
Fikirdê mi di çî, di merdimî estê. Jew dostê min o 

çerçîyo, o bîn jî lajê mîrdê şîqaqî yo. Dostê min ê çerçî mi 
rê soz dabî û vati bî ti çi wext kewnê teng bêrî mi heti, ez 
do girweyê to veja. O bîn jî lajê mîrdê şîqaqî yo.

Ez wazena berza ey ser, ey bikişa, peran û altûnanê 
bigîra, bîyara û pa veyveyê xo bikera.

Winî nêbo ma nêşenê nê barî bin ra werzê û veyveyê do 
namdar virazê.

Wexto lazim o ma şirê qol perê û bigîrê bîyarê. Ez nêwa- 
zena rindey da jewî bindi bimana û eyrê minetar ba. Nê- 
wazena ê jewî mi ser kewo.

Qandê coy, sifte ma do berzê lajdê mîrdê şîqaqî ser, him 
heyfê xo him heyfê Xeci û birayandê ci, him heyfê merdi- 
mê ki heta ewro ey kiştê û zilmê ki viraştê ê înan bigîrê û 
hem jî bi zor a, bi destandê xo ya, bêminet perey xo dest 
fînê û bîyarê pa veyveyê xo bikerê.

Ez o wina dişmişî bena û wina fikiriyêna. Ti nê fikirdê 
mi rê, amîn vanê yan nê?

Qeda û Bela vano:
-Wexto ki ti dişmişî benê û fikiriyênê zaf xorî û weş fiki- 

riyênê. Nê fikrî wêşêrî fikima esto, kes senî nê fikirî rê 
amîn nêvano. Madem ki ti wazenê veyveyê do namdar dar 
fînê, nê veyvî rê jî pereyê do zaf lazimo. Nê wima ray jî 
xirabî nîyê, ti senî wazenê, kamcî ray vanê ma a ray ra 
dest pey kerê.

Sîyamed vano:
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-Ma do şandi birayandê Xeci rê vajê: "Girweyêdê ma yo 
zaf mihîm esto, lazim o ma şirê ê girweyê xo halbikerê, 
werte ra hewadê û des rojan mîyan di pey di ageyrê bîrê.

Qeda û Bela vano:
-Beno.
Beno şan, Sîyamed birayandê Xeci rê wina vano:
-Dezay ê mi, cayê di girweyêdê ma yo zaf mihîm esto, 

lazim o ez û Qeday a ma şirê nê girweyê xo bivînê hesabê 
xo bigîrê û des rojan mîyan di ageyrê. Birayê Xeco gird 
vano:

-Şima bi kêfdê xo, senî zanê û senî wazenê winî bikerê. 
Kişta ma ya manîyê çinîyo.

Beno ê meştêrî, Sîyamed û Qeday a xo şidênenê, 
sîlahanê xo girêdanê, nişenê estorandê xo û hetê welat dê 
mîrdê sîqaqî ya kewnê ray.
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XVI1

Bol yenê tay (tayn) yenê resenê dewê, a dewi di solixê 
xo genê, nanê xo wenê. Nanê xo werd û edizyayena xo 
giroti tepey a, Sîyamed pers keno vano:

-Şima zanê, kes kotîra şino dewda mîrdê şîqaqî. Raya ci 
bol menda tay menda. Dewijan ra jew vano:

-Êganê mi ma jû dewa mîrdê şîqaqî ya. Bi seyan a dewê 
ey estê.

Raya ci zaf nêmenda, şima vemî di di (2) dewî estê, şima 
ê wima ravêmay tepey a, şima kewnê mintîqadê Sîqaqan. 
Ê di dewan tepey a dewê mîrdê şîqaqî dest pey kenê û 
hetan şinê.

Heta ewro kesî nêşayo, na kiştira a kişta dewandê ey, a 
kiştira na kişta ci bivîno û kesî nêşayo hesab kero çend 
dewê ci yê û taximê ci heta kamcî welatî şino. Tay vanê 
şinê resenê welatê eceman, tay vanê şinê resenê derya 
hazari.

Raya ci misnayiş çîyê nîyo, mi rê vajê şima yê qandê 
çiçî persê dewda mîrdê Şîqaqî kenê. Kes rew rewî xo 
nêşeno dewandê ey resno, yan jî dewa ki o tey roşeno a 
dewi resno.

Ê ki ecelê ci yeno, danê piro şinê mintîqedê mîrdê 
Şêqaqî û pîs yenê kişteni û wertera vinî benê.

Nika şima dewda sifteyêni resê, merdimê mîrdê Şîqaqî 
do vemîya şima birbimê, şima tepêşê, dest û linganê şima 
girêdê û şima berê mîrî heti.

Mîrî heti Huma (Ella) bizano ya çiçî do bîro şima sere 
di. Ya şima darda keno yan jî heta peynî da êmirdê şima, 
şima zîndan keno. Wexto ki şima virado jî lazim o şima ey 
rê xizmekarey û eskerey bikerê.

Şima nê çîyan û nê riskî gênê xo çiman ver, fermo, şirê
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oxirê şima yê xeyrî bo.
Şima rê nesîhet ê girdey û apey. Goş a min ê peydi 

ageyrê raya ki şima po ameyê a ray o peydi ageyrê û xo 
peynî mewnîyê.

Şima qisanê mi tepêşê şima poşman nêbenê û zerar 
nêkenê?

Sîyamed vano: Çîyê nêbeno Apo. Bes ma wazenê ey 
zîyaret kerê û hebê hal û hewalê ey pers kerê.

Nîyetêdê ma yo xirab çinî yo, ma lejwan û cengawerî jî 
nîyê, ma lej û ceng bikerê.

Ma hele şirê Huma girdo, wanê heta roj nîyakewno, çiçî 
beno çiçî nêbeno.

Mêrdek mat (êcêb) maneno.
Finê winêno Qeday ra, finê winêno Sîyamedî ra û xo 

pîze di vano: Esto esto, nê wima xîntîyê, gûnîya nînan 
ramito nînan çiman ser û ecelê nînan ameyo. Vanê 
"Wexto ki ecelê molcilî yeno, pa perî rûwenê" "Wexto ki 
ecelê bizi yeno şina nanê şiwanî wena".

Ê nînan jî winî bîyo.
Mêrdek vano: Şima zanê, mi ra vateni şima ra jî qerar 

dayeni û tepişteni. Sîyamed û Qedaya a dewi ra abiriyênê 
û hetê dewandê mîrdê Sîqaqî ya kewnê ray. Hîrê dewî xo 
peynî di verday tepey a kewnê taximdê, mintîqadê dewan- 
dê mîrdê Şîqaqî. Xeylê estoranê xo ramenê yenê resenê 
nezdî dewi, eskerê mîrdê Şîqaqî vemîya ci bimenê û vanê: 
Şima kamîyê?

Estorandê xo ra berê war, sîlahanê xo ronê, destanê xo 
hewadê berz kerê û hetê ma ya bêrê? Eger şima vatenanê 
ma nîyarê ca, ma do êrişê şima bikerê şima tepêşê û sere 
cikerê?

Sîyamed vano: Nîyetêdê ma yo xirab çinîyo, ma wazenê 
şirê mîrê Şîqaqî zîyaret bikerê û pey di ageyrê bîrê.
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Sereskerê mîrdê şîqaqî vano:
Ez o çiçî vana ey bikerê, bahdo ma şima benê mîrî heti.
Sîyamed vano: Şima xînt- mîntî yê, ma senî estorandê 

xo ra yenê war, sîlahanê xo ronanê û xo teslîmê şima 
kenê. Heta ewro qet kitab û defterdê mi di çîyê do wina 
nênûşneya yo.

O çîyo ki şima yê vanê mi rê ters yeno û ez o merdim 
nîya hima finê ra bê lej û bêceng teslîm ba. Şima 
camêrdîyê berê bi xo bigîrê?

Sereskerê mîrî vano: Şima kamîyê, şima aqilê xo kerdo 
vinî, êcelê şîma ameyo çiçîyo. Şima nêzanê şima ameyê 
kewtê taximdê Mîrdê Şîqaqî? Qe şima nameyê ey 
nîyaşnawito, heta ewro o ki nameyê ey nîyaşnawito 
mendo? Şima nêzanê o gangêrê însanano û şewi yeno 
hewndê însanan? Şima senî cesaret kenê winî vanê û 
senî cesaret kenê kewnê nê mintîqî mîyan?

Sîyamed vano: Eger o gangêrê însanano, ez do jî gang- 
êrê ey ba. Ma nameyê ey aşnawito, ma şima û ey jî 
nameyê mi aşnawito? Mi rê vanê: Sîyamed, Sîyamedê 
Silîfî.

Wexto ki keçelê mi biwirîyo û ci ra ariq warkero, ez î 
zey ê ariqî keley (serey) cikena û war kena. Zey ê ariqî 
ya gûnî rijnena û adir pemena.

Eger şima nameyê mi nîyaşnawito, başnawê, başnawê 
û şirê mîrdê xo rê jî vajê? Şirê, şirê ci rê vajê, vajê 
Keleşê serdê koyan, decalê dewda silîfî waşteyê Xecda 
Resûlî, xaseka hewt dewan, way a hewt şêran, xezala 
xezalan ê Xeci ameyo û o yo meydan waneno.

Seresker hêrs beno û vano: Xorto, xorto, rîyê zaf ravey 
şinê û ziwanê to jî xeylê dergo, ez do nika bîra ê ziwanê 
to cikera, sereyê to lejda to ra abima, leşa to lete lete 
kera?
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Sîyamed vano: Gayo qor, xo girdêrî û xo vêşêrî qisey 
meki, to wero kerga pûnî çinîya, ti camêrdê ti yenê û sozê 
xo anê ca. Ti camêrdê bêrî, bêrî wexto belî beno, êl mi 
yamano beg mi yamano. Seresker emir dano, vano:

-Rew şirê mi rê sere yê nê qebraxî bîyarê ez pa gogî kay- 
kera?

Eskerî êrişî bene Sîyamedî û Qeday ser. Sîyamed û 
Qedaya jî şem şêranê xo ancenê û eskeran ver o vindenê.

No babet a lej dest pey keno.
Bena Bûrî bûra xortan, hîri hîra estoran, û şîqi şîqa şe- 

mşêran.
Eskerê mîrdê şîqaqî ramenê meydan, wima keleşî kewnê 

înan mîyan. Sîyamed û Qeday a doşî danê doşîyan û êriş 
benê eskeran ser.

A roji heta şan lejê nînan rameno. Sîyamed û Qeday a 
zey zebeşana seran pemenê û zey patîlana leşan dîndanê 
erd.

Eskerê mîrdê şîqaqî qefle qefle peynî ra yenê çirîda en- 
bazandê xo ra. Qefle qefle yenê û ramenê meydandê 
cengî. Tim şo ceng beno germ û gur. Sîyamed û Qeday a 
ti vanê qey decalê, xizirê kewtê cengî mîyan.

No hesab a hîrê rojî lej domkeno.
Şewi lejî ra fek viradanê, ancênê cayandê xo. Şew a 

rojda çiharî Sîyamed hewnê xirabî, hewnê xofinî vîneno.
Hewn di Xeci veynanda ci û vana:
-Sîyamed, Sîyamed, haya xo bê, nêbo nêbo şima ê 

meştêrî cengî mîyan kewê, eger şima nêwazenê bimirê 
emşo pirodê û peydi ageyrê bêrê.

Eger şima ceng kewê, şima wima do jî bîrê kişteni. 
Hewn ra aya beno.

Xeylê edizyaye yo, fina dano piro rakewno. No fin hewn 
di vîneno, o kiştêna Qeda kiştêna dirbetin derg bîyo, senî 
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kenê senî nêkenê nêşenê xo pê resnê û alîkarey a pê 
bikerê.

Fina hewn ra hol beno xo ser, winêno xo ra winêno 
Qeday ra çîyê çinî yo. Fina kewno hewn.

No fin hewn di vîneno, kiştêra Qertelî, kiştê ra heşî, kiştê 
ra vergî, kiştê ra şêrî û înan mîyan di jî însanê sîyayê zey 
cinan ê yê êriş anê ci ser û kenê înan deyeyê do gird ra bi- 
pemê. Finê ra hol beno xo ser ki ariq do sûr di mendo û o 
yo zey tîrkuvanî ya lerzeno.

Xeylê terseno û xofê do gird kewno pîze. Hima şino 
Qeday hewn ra keno aya û ci rê wina vano: -Birayê mi ez 
o hewnê zaf xirabî vînena û xofê do gird û xirab kewt mi 
pîze. Ez tersena 0 sekbavî (sekbabî) meşti ma wiman 
bikişê û leşanê ma berê siloyan ser o çekerê kutkan ver. 
Ma do nêşê hemberdê nînan di vêşî xo ver bidê. Qandê ki 
qefleyêno şino, jew o peynî ra yeno û ma jî bê tedbîr û bê- 
werdê.

Eger ti nêvajê birayê mi tersa û ney mi rê serevde 
nêkerê, ez wazena emşo ma bi xirxizey a pirodê û peydi 
ageyrê kodê sîpanî ser.

Ca û mekanê ma koyê, koyê ma yê jewbî kes ma rê 
virara xo nîyakeno û ma nêheweyneno.

Qeda û Bela vano:- Birayê mi, o fikro ki tî yê fikiriyênê 
rewna yo aqildê mi di û fikirdê mi di bi.

Rojda sifteyêni ra çî aqildê mi ra ravêrdê, labrê mi nêwe- 
tardê tö rê vaja. Mi vatê ez to rê vaja, ti do vajê tersonek û 
mi rê serevde kerê.

Madem ki ö yê jî zey mi fikiriyênê û wazenê, ma wext 
vinî nêkerê û estorandê xo nişê û ray kewê pey di ageyrê 
şirê.

Nê wima, nîmedê şewi di nişenê estorandê xo û kewnê 
ray. Hendik şenê ecele kenê û estoranê xo ramenê şinê.
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Beno şefaq, eskerê Mîrdê şîqaqî pawenê, winênê wima 
keleşî nîyamey meydandê cengî. Nê xeylê çorşmey geyre- 
nê, ema înan nêvînenê.

Eskerî jî nanê şopda nînan ser û yenê resenê dewê, a 
dewi di pers kenê, labrê kes nêvano ma dî yê. Qandê ki 
wexto ki nê şîyê şewi bîya û kesî nê nêdîyê. Dewi jî vanê: 
Wexto ki amey ma ê dî, labrê wexto ki pey di ageyray ma 
ê nêdî. Esto se rayna ra şîyê, yan jî xo cayê di nimito.

Eskerê mîrdê şîqaqî dî rê dewî geyrenê û pers kenê, kes 
nêvano ma dîyê û nêşenê şopa ci rast kerê.

Vanê: Erd aqelişîya û nê kewtî mîyan, yan jî bî mirîçikî 
û peray şî.

Mecbûr manenê pey di ageyrenê şinê dewandê xo.
Sîyamed û Qedaya pey ser dest veng ageyrenê, yenê 

Kodê Sîpanî, Xec û birayandê ci heti.
Birayê Xec o gird pers keno vano:
-Şima girweyê xo dî, girweyê xo hal kerd.
Sîyamed vano: Wili ma şopa ci raşt nêkerdi û kes nêdî 

girweyê xo hal bikerê. Qandê coy ma dest veng ageyray û 
amey.

Çend rojî diha Kodê Sîpanîya ravêmenê. Labrê şew û roj 
Sîyamed hewn nêkeno û tim dişmişî beno.

Xem û xeyaldê ci di Xeci û veyveyê Xeci beno. Qandê 
ceyizdê Xeci, çîdê veyvî û veyve kerdeni zaf meraq keno 
û hewn nêkewno çiman.

Ci rê mal û perey lazim ê.
Qandê coy, qandê nê sebebî hewn nêkerdê.
Xeylê roj û seatî dişmişî bi ci rê rayê çareyê nêdî.
En bahdo çerçîdê xo ser o vinderd.
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Qandê çinadê veyvî û çîdê veyvî waşt ki şiro çerçî 
bivîno û çî ey heti ra bîyaro.

Qadê û belay rê va :
- Bixayê mi, ez wazena şira dostê xo çerçî heti. Qandê 

Xeci, qandê veyvî qumaşanê îpekinan, altûnanê xasekinan 
û veyvî rê çiçî lazim o çerçî heti ra bigîra û biyara, pa vey- 
veyê xo bikera.

Qeda û belay va :
Beno birayê mi. Qerarê xo dabî do bişîyayê. Ema o do 

raya zaf dûrî bişîyayê, do koy û keyey xo peynî di biver- 
dayê. Do koyê Sîpanî, koyê xelatî nêvatê pay kerdê, vera- 
cor û veracorê ci war kerdê û bişîyayê. Labrê nê jî rê qet 
bî. Nê koyan û nê rayandê dûran ra nêtersayê, ema ci pîzê 
di tersna estbî. Tersê do gird.

No ters tersê Xeci bî. Emeley nêkerdê ki şiro, pey di biro 
û Xeci bivîno. Vatê «La heta ez şira pey di bîra Xeci 
çinêbo, yan jî dezayê ci bîrê Xeci zor a bigîrê berê» 
Labrê bê şîyayeni çarenadê ci çinêbi. Do senî bikerdê senî 
nêkerdê, goreyê nameyê Xeci veyve bikerdê.

Do altûnê xasekî Xec’a kerdê, do çinayo weş û veyvek a 
weşîi piradayê. Fina veynda birardê xo yê axreti Qeda û 
Belay û ci rê wina va:

- Birayê mi, goşanê xo aki û goştarey mi biki! Şefaqê 
rew ez do estorda xo nişa û ray kewa.

Raya mi zahf dûrî ya. Beno rayda mi ser o şêrî û heşî 
bibê. Beno ez înan a lej bikera, raya mi diha jî dûrî kewa. 
Beno ez berey bikewo û wextê xo di nêşa bîra. Beno çîyê 
bîro mi sere di û wextê xo di ez nêşa agerya.

Xeca mi emanetê toya. Ti û namûsê xo û şerefê xo. 
Boka ti çimê mi peynî di nêverdê û Xec’da mi rê wihêr 
bivicîyê, ay zey çimandê xo bipawê. Emantî rê xîyanetey 
(xayiney) nêbena. Boka ti jî emanetî rê xayiney nêkerê û 
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namûsê mi destandê şarî di nêvertdê.
Namûsê mi namû sê to yo, nebo nebo ti Xec a mi şarî 

destan finê. Ti do qandê Xeci bimirê, Xeci destandê şarî 
nêfînê.

Hendik to di rih bibo, ti do Xec a mi teslîmê zaliman 
nêkerê û qandê ay bimirê. Çîyê bibo Xeci, ez nêşena 
heyatê (jîyanê) xo bidomna, o wext ez do him to û him jî 
xo bikişa û ma heme do no diya ra pak bim. Şew û roj ti 
do hewn nêkerê û Xec a mi bipawê û qaytebê.

Qeda û belay va :
- birayê mi, ti bêqaxû bi, qet qaxû megîr, ez xo dana kiş- 

teni, nêverdana kes nengûyê xo Xec’a no û nengûyê Xeci 
gûnîya bo. Hendik ez weş ba ez nêwerdana kes gişta xo 
Xec a no û Xeci şarî destan kewo.

Hetan ki mi nêkişê sereyê miqandê mi ra nêcikerê, 
nîyabimê û leşa mi pay nêkerê nêşenê destê xo mûyê da 
Xec a nê.

Namûsê to, namûsê min o, şerefê to şerefê min o. Wa 
çimê to peynî di (peynî ra) nêmanê û bê qaxû ya ray kewi 
û şorî. Hendi ki ez weş ba çîyê nêbeno Xeci.

Sîyamed va Ella û pexenber to ra razî bo û paştî da to 
di bo. Wa Ella qûwetê bido to, hewn to çiman nêkewo 
hetan ki ez bîra.

Da piro şî estora xo zin kerdi,zengûyê xo eşt estorda xo 
ser, qolanê zengûy pêt û mezbût girêday. Heqîbeyê xo yo 
hewt rengin û ê cilagey eşt ser, bendê heqîbî girê da. 
Wesarê estori kerd ci mil, gemê estorda xo eşt estori fek.

Cêr ra cor estora xo weş û mezbût (metîn) şideynê. 
Hezîrana xo kerd xo dest. ŞemŞêr û xençerî ya xo kerdi xo 
ver a . Lingêda xo kerdi zengûy miyan û zey mirîçika a xo 
est estorda xo ser û birardê xo ra xatir waşt û kewt ray.

Hendê panc deqîqan ray şî, ema xirabey amê aqildê ci, 
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şeytan kewt ci qelb, hulhul ya, xirab xirab dişmişî bi, wes- 
wese kewt pîze û peyser ageyra.

Qelbdê xo di xirab, xirab fikiriyayê û vatê :
«Nêbo birayê mi Qeda û Bela mi rê bêbextey bikero û 

çimê xo verdo Xecê û bigîro şiro».
Nêbo bêbextey a Xeci biremno û bero xo rê mare kero. 

Weswese kotî ra kewt qelbdê ci, şeytanî kotî ra xo resna a 
ci û fikrê xirabey vist ci pîze?

Nêşa şiro xirab, xirab dişmişî bîyê û xirabey fikiryayê. 
Emeley ( bawerey) a ci nîyameyê birardê ci, heqdê birardê 
xo di xirab dişmişî bîyê.

Peyser ageyra ame Qeda û belay heti.
Qeday û Belay Va :
- Birayê mi, ti qandê çiçî pey di ageyray, çiçî ame fikir û 

aqildê û ti çiçî dişmiş bî?
Sîyamedî va:
- Birayê mi, çîyo xirab ame aqildê mi. Dinya di emeley 

(bawerey), namûs û hesîyetnêmendo. Kes no wext di emal 
a may û pîdê xo nêkeno. Emeley a min a jî nîna a to. Ti 
zaf zalim ê . Nebo wextê ki ez dûrî kewa, ti çimê xo verdê 
Xecda mi û bêbextey a Xec a mi bigîrê û berê. Nebo ti 
Xec a mi biremnê, berê û xo rê mare kerê. Ez emeley a to 
nêkena.

Qeda û Belay va :
- No çi qisey ê tî yê kenê? Wexto ki ti nê qisan kenê, qe 

zincîya to ya nêveşnena? Wexto ki ti nê qisan kenê, qe 
wîjdanê to çizî nêkeno? Ti mi rê senî nê qisan kenê û wina 
vanê? Namûsê to namûsê min o, ez do senî çim verda 
namûsdê xo? Qe mi di gûnî çinî ya ez emanetî rê xiyane- 
tey bikera.

To bol û bol êyb kerd, to do ez şemşeran ver şanayê, mi 
rê nê qisey nêkerdê. Ti senî bêbextey layiqê mi vînenê?

202

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



Kes merdimdê camêrd u êcay rê nê qisanê kêmasiyan 
nêkeno.

Sîyamedî wina va:
- Ti qisûr nêwinîyê, no dinya di emeley nêmenda.
Eger emelê to esto û ti bêemel nîyê, bêrî ez dest û linga- 

nê to rêzil a (zincîr a ) girê da, rêzili kilît kera, Kilîtê ci 
bigîra û hewna ray kewa û şira.

Qeda û Belay va :
- Ti zanê, birayê mi, madem ki tîyê winî wazenê, senî, 

wazenê senî kenê winî bikî. Madem ki emeleya to ya mi 
nîna, ez nêşena to rê çina vaja. Ti zanê ez zahf zalim û 
xedar ra, labrê bêbext û bênamûs nîya, şitê mi heram nîyo, 
çimdo xirab a namûsdê kesî ra nêwinyaya hetan ki 
namûsdê to reso. Ez do senî bênamûsey bikera, şitê xo 
heram kera û dest çe kera waştîda birarda xo? hendi jî ez 
bênamûs a, hendi ez bêgonî ya, hendi jî ez kewta? Mi no 
to ra ûmiş nêkerdê.

Namûsê to namûsê min o, fina jî ti zanê, çiçî aqildê to ra 
ravêreno ey biki, ez nêqahrena.

No şanxsê min o, ez çiçî vaja zûrî yo. Ema rind dişmişî 
bi, bi fikiri û hewna mi girê di.

Nêbo wexto ki ez girêdaye ba dişmenê birayandê xeci, 
dezayê ci bîrê û zor a Xeci bigîrê berê?

Ez do wexto çi gî vila kera. Dest û lingê mi girêdayey 
nêbê, wexto ki bîrê beno ez birayandê Xec a pîya înan di 
lej bikera û hetan ti bîrê ma resê, ma dest berê xo û xo ver 
bidê.

Qeda û Belay senî kerd senî nêkerd nêşa Sîyamedî fikir- 
dê ci ra pey di açamo. Çare nêdî.

Sîyamedî girot dest û lingê Qeda û Belay salêda zahf 
girda girêday û xo peynî nêwinaya ray kewt şî. Nê va şew 
a, nê va roj o jewser raya xo ramiti.
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xvin
Ame resa Sûkda çerçî. Pers kerd, pers kerd dûkanê çerçî 

dî. Şî ki çi şiro? Çerçî en zengînê a Sûk o. Çerçî senî 
Sîyamed dî, silasna. Sîyamedî di serweşî kerdi. Hal û 
hewalê Sîyamedî pers kerd.

Çerçî zana derdêdê Sîyamedî esto, ci ra derdê, ci pers 
kerd û wina va :

- Hadê ma şirê keye, nika ti veyşan ê. Ma nanê xo bûrê û 
çi emrê to û derdê to esto mi rê vaji, ez hal kera û bîyara 
ca.

Sîyamedî wina va:
- Dedê mi, ti qisûr nêwinyê, hendê nîm deqîqeyê wextê 

mi çinîyo. Mi xo rê keynekê dî, ez bîya aşiqê ay û ez o 
wazena a ya bijewjîya.

Qandê coy mi rê çîyê veyvî û altûn- maltûnî lazim ê. Ti 
bişê girweyê mi bivînê, ceyizê Xecda mi hadre kerê û mi 
ray kerê ez do zaf kêf weş û memnûn ba.

Çerçî vano:
- Sere û çiman ser, ez sozdê xo ser o ya.
Wexto ki to ez tepişta, zahf perey û altûnî mi ser o bî. To 

mi ra nêgirotî û ez kerda ray. Cîyo ki ez bida to û altûnê ki 
to di birişa înan heti hezar ra jew nîyo. Ez sozdê xo ser o 
vinderde ya. Qise camêrdî fek ra vicyeno.

Çerçî sozê xo tepşeno û bi çiwalan a ceyiz, çîyê veyvî, 
topê qumaşî, topê îpeginî dano Sîyamedî. Goreyê Xeci 
xeylê altûnî û zaf çîyo weş barkeno di devan û devan 
şaneno Sîyamedî vemî.

Malê Sîyamedî weş pişt bî û weş barkerdibî devan û 
devey kerdî bî ray. Wexto ki Sîyamed kewt ray, çerçî ci rê 
wina va :
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- Warizay mi, bigîr û şorî, wa to rê helal bo. Ella boka 
şima wiman pê ra nîyabimo. Ella şima teng di nêverdo, 
tim şima rê paştî bivijîyo û şima qeza û bela ra sitar kero. 
Şorî, oxirê to yê xeyrî bo, Ella şima wimay jû balişna di 
kal û pîr kero. Kêberê mi tim û tim to rê akerde yo. Çi 
wext êmrêdê to beno berî mi heti. Key mi key şima yo.

Sîyamedî wina va:
Ella û pexenber to ra razîbo û qeçkanê to to rê verdo. Çi 

wext êmrêdê to jî beno, yan jî jew tahda keno to û ti 
kewnê teng mi rê xeberê birişi Koy Sîpanî, ez xo resnena 
to.

Sîyamed î devey xo şanay xo ver û kewt rayda xo. Xeylê 
ray ame, bî şewi, da piro sî Xanê.

Xan di nan û şamîya xo werdi, çaya xo qahweyê xo şimit 
û şî rakewt. Nezdî şefaqî bî, hewno zaf û pîs û xirab dî. 
Hewnê ci wina bî:

Hewt heme sereyê birayandê Xeci torzînan a ci kerdî bî, 
sereyê Qeda û Belay jî şemşêr a pema bi û çilkê gûnî ci ra 
nêşîbî. Hewna hewndê xo ra aya nêbîbî, estora ci çend ci 
di estbî hîrrê. Bi hîrrînîda estorda xo ra aya bî. Wexto ki 
aya bî arîqo serd kewti bî ser û hewna estora ci hîrrayê.

Ariqî mîyan di mend bî, to vatê qey çinayo awi ro, 
cinayo doli ro. Qethîn û bîlla, caran estora ci wina 
nêhîrrayê. Hewndê xo û hîrrînîda estori ra şiphe kerd.

O ki êmirdê xo di ne bermawo û nê jî çilkê hersî ci 
çiman ra şîyê, bermî kewt a ser û zey aw a çilkê hersan 
kewtî ser.

Waşt ki biqîjo û bibermo. Şiphe girot, meraq kewt ci 
pîze. Dişmişî bî va «eceba çîyê ame Xeci sere di ? ».

Nêbo hewnê mi bivijîyo û raştbo.
Poşman bi ki Qeda û Belay girê dayo. Bî Pitpita ci, lewê 

ci ginay pêro, bî vişkî.
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Anqiya, ariqîya, ariqîya.
Dişmişî bi va : "se ra se çiyê ameyo Xeci û Qeda û belay 

sere di"
To vatê qey çnayo lêndê awda germi ro û veto. To vatê 

qey awa girênayê verdaya ser û a awi ci ser o cemidîyaya. 
Ge zey adirî ya veşayê, ge cemidîyayê. zana çîyê ameyo 
waştaya ci sere di. Zana belay ê esto. Zana na hîrrînîya 
estori û hewnê ci veng nîyo. Caran wina nêbî bî û çiyê do 
wina nîyamme bî ci sere di. Êmirdê xo di hewno wina 
xirab nêdîbi. Êmirdê xo di hendayê tenganey nêdîbi.

Werişt xo ser, çinayê xo da xo ra, deveyê xo bar kerdî, 
nişt estorda xo şanay xo ver û kewt ray.

Kewt ray ame, labrê taqet ra biryabî, saqandê ci di dar û 
taqet nêmendi bî. Bêhêvî û bêçare bî.

Wexto ki Sîyamed kewno ray ki şiro çerçî heti, xeber a 
nîşandê Xeci û Sîyamedî hewt dewara vila bena. Heme 
kes pey hesiyêno ki Xeci û Sîyamedî ya yê kenê 
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bijewjîyê. Na xeberi şena resena dezayandê Xeci jî.
Wexto ki dezayê Xeci pey hesîyenê adir pernenê û adir 

dekewno zerîda birayê ci yo ki Xeci ra hes keno ey. Zeriya 
ey jî kewtibî Xeci, o jî bîbî aşiqê Xeci. Ey jî waştê ki Xec 
a bijewjîyo û Xeci waştîya ey bo. Birayanê Xeci, Xeci 
înan dest ra remnêbî û ameybî koyan ser. Wexto ki înan na 
xeberi aşnawiti hêrs bî, bî cimsûrikî.

Xebera Xeci, Qeda û Belay û ê hewt birayandê Xeci ra 
çînêbî. Kotî ra bizanayê Ezraîllî rayê înan bimayê?

Çares heme birayanê înan bi seyana suwarî sanayê xo 
dimi û hetê Koyê Sîpanî ya kewtê ray. Raşt û raşt ramit 
cayo ki xewm a nînan ronayê ya. Amey resay Kodê 
Sîpanî. Cayê xewmi dî û hêriş berd nînan ser.

Mîyabeyn dê înan û hewt heme birayanddê Xeci di cengî 
dest pey kerd. Feqîrê Ellay kotî ra bizanê felekî verê 
kêberi ci ra giroto. Di rojî, di şewî lejê nînan dom kerd. 
Ganê Qeda û Belay şîyê, zerîya ci xewirîyayê. Didi- hîrê 
finî Xeci senî kerd senî nekerd nêşa Qeda û Belay aker o. 
Bi çakûç û torzînan a nêşa rêzili bişikno.

Zaliman zordestan çorşmey ci ra girotîbî nêverdayê 
mirîçiki bipero. Dezayê Xec’ê girdî emrî vamayê birayan 
û suwarîyandê xo ser û wina vatê :

- Ez seranê hewt heme birayan wazena û Xeci jî weş 
wazena.

No heme çî qandê Xeci û birardê min o, wa nengûyê 
Xeci gûnî ya nêbê. Suwarîyan û dezayandê Xeca zey 
Ezraîlî ya çoşmey nînan ra girotî.Bahdê dîna rojan jew bi 
jew birayê Xeci kiştî.

Tenîya birayê Xecê yo werdî mendibî, o jî çend cayan a 
dirbetin bî. Xeci fina şî xeymi ra torzîn girot û ard bi xinc 
a çend ci di est bî, new-des finî da rêzilandê (zincîrandê) 
Qeda û Belay ro, rêzilê ci şiknay, visnay. Heta Qeda û
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Bela werişt xo ser, înan birayê Xecê yo werdî jî êrdo kerd 
rihat, kist.

Destêdê ci di şemşêr, destêdê ci di rêzili Qeda û Belay 
ramit înan ser. A roj heta şan Qeda û Belay înan a lej kerd 
û nezdî hîrisçewres suwarîyê înan kiştî. Bahdê coy zaf 
cayan a bi dirbetin û kewt. înan va qey o jî merdo, Qeda û 
Bela erd o dirbetin verda û şî. Xeci tepişti. Xeci eşti xo 
peynî û hetê wardê xo ya ray kewtî. înan bi suwarîyandê 
xo ya da piro şî sûkda xo.

Qeda û Bela da-vîst ca ra dirbetin êrd o derg bîbî. Dirbe- 
tê ci zaf giranî bî û dirbetê mergî bî. Qeda û Belay jî 
zanayê ci di xeyr nêmendo. Zanayê ci rê reyayiş çinîyo. 
Zanayê Gangêrî çorşmeyê ci giroto û perzaneyê ci şik- 
nayê. Zanayê felek o çorşmeyê ci geyreno û deqîqanê ci 
paweno.

Zanayê diha locinda ci ra dûmano nêvijyêno. Ganî ver di 
dirbetan û gûnî mîyan di gefî werdî Sîyamedî ro, qîja û 
wina va:

-La zalim Sîyamed, la bêêmel Sîyamed! To xo rê neva 
ez zalim a, ez bêbext a, to mi rê va û ez rêzilana girê daya. 
Şar jî ame hewt heme birayê Xecê zey beranan pê ser o 
derg kerdî, kiştî, ez jî kerda dirbetin, vista haldê mergî, 
haldê xirabî, Xeci jî giroti û şî. Sebebê nê heme çî tî yê, 
sebebê nê hewt birayan û ê mi tî yê. To ez girê nêdayê, mi 
paştîya xo û qûwetê xo hewt birayan a jew bikerdê, ma 
paştî bidayê pê, beno ki înan nêşayê ma bikişê û Xeci 
berê. Sifte ra ma paştî û destî pê dayê îuan nêşayê ma 
bikişê û sereyê hewt birayan ci kerê. Wexto ki Xeci ez vi- 
radaya, girwe girwî ra ravêrd bî û sereyê hewt birayan ci- 
biyabî. Mi tenîya jî nêşa vêşî xo ver o bida û lejî bidomna. 
Çorşmey mi ra girotî bî û mi ser o dinya teng kerdbî. 
Sebebê ci heme ti yê Sîyamed, ti yê, ti yêêê! Ez qethîn û 
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bîlla heqê xo yê birayey to rê helal nêkena. A dinî di ez do 
qirda to pera û nê hesabî to ra pers kera. Hetan ki heyfê 
ma hemini înan ra nêgîrê herûnda jewî di seyan a sere nê- 
cikerê, ez to êf nêkena. Qeda û Belay Ellay rê dihay kerdî, 
Ellay ra reca kerdi, va:

-Cenabê Ella! Se beno, hetan ki Sîyamed nîno ti ganê mi 
nêgîrê û mi weş verdê! Ez qayil'a vatena xo ya peynî 
Sîyamed rê vaja. Heta ewro çîyêdê mi qebûl nêbî, bêrî na 
recaya mi qebûl biki û hetan Sîyamed nîno, rihê mi megîr.

Dirbetê ci zey adirî ya veşayê, nalînî kewti bî ser. Nefesê 
xo yê peynî dayê û girotê.

Hêvîya (posanayişê) ci nêmendbî, çimê ci gêriyayê û 
abiyayê. Gûnîya dirbetandê ci nêvinderdê.

Dirbetê ci zaf tewayê, zaf veşayê.
Nalînîya ci zaf xorîn ra ameyê. Bêçare û bêhêvî mendbî. 

Bê Sîyamedî kesnadê ci çinêbî gazî da ci ra bîro. Hêvîya 
ci heme Sîyamed bî. Çimandê ci ver o Xeci girotibî û 
berdibî.

Qeda û Bela hem nalayê û hem jî bermayê û qîjayê. 
Hêrsan ra kerdê biteqo û lete-lete bo. Wina vatê:

-Sîyamed, ti bê, ti kemer ra biperê û lete-lete bê. Tîkey 
to ra birijiyê, to no felaket ard ma sere di.

Kiştê ra Ellay rê dihay kerdê, vatê "Yarebî ti ganê mi 
nêgîrê heta Sîyamed nîro"

Dezayanê xeci ray xo peynî di verday û xo resnay sûkda 
xo. Sîyamedî jewser estora xo û deveyê xo ramitî, meraqê 
kewtbî pîze, cayê di ne vinderd û ne jî solixê xo girot.

Zaf ray ame, tay ame lay û koy xo peynî di verday. 
Zanayê çîyê ameyo silasnayandê ci ser, ci rê êyan bîbî, 
qandê coy nêşayê cayê di vindero û solixê xo bigîro. Ame 
ame xo resna cadê xeymi. Çorşmeyê xo winya ki çi 
bewnîyo? Herûnda xeymi di va yo vay deyêno û boya
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gûnî ya vay myan ra û çorşmey ra yena.
Boya gûnî û boya mergî kewtibî ê mergan ser. ne qûlê 

binê ademî û ne jî xec a ci werte di estibî. Dinyayê ci ser o 
ame pê, doş bî, çimê ci zey qerqaşan a abiyay û bî pirê 
hersî, pirê gûnî. Bi zey mecnûnî ya, xînt bî, gûnî ramit 
çiman û mejdê ci. Lerzaneya, lerzaneya, lerzaneya, çokê 
(çogê) ci ver di şikiyay, nêşa xo ser o vindero. Saqan ser o 
çok da, sereyê xo cina xo ver û axî axî ser o antî.

Qira ci gêriyêbî, rengi-mengi ci di nêmendibî, rîyê ci 
bîbî rîyê merdî. Xeylê zeman (wext) winî zey bêganan 
vinderd. Bahdo werişt û hetê mergan a şi.

Ame dûzdê mergi ki çi bîro? O vaşê mergo kiho, lingan 
ver di bîyo vinî û mergi bîya zey filhanî ya. Winya ki 
mîyanê mergi bîyo pirê meyitî. Çimê ci gunay birayandê 
Xeci, jew bi jew dîn da, winya hewt heme birayan. Hewt 
heme biray sereyê ci ci kerdî bî û kiştî bî.

Hetê koşedê merg a ame, hend winya vengên o yeno, 
nalînîyên a yena. Hetê vengî ya şî. Hewna ci nê restbî, 
vengê Qeda û Belay kewt goşandê ci. Vengê ci sinasna, şî 
ser.

Şi ki çi şiro? Qeda û Bela cêr ra cor gûnî di mendbi û 
heme cadê xo ra bîbî dirbetin. Giran, giran nalayê û mergî 
ver di bi. Êrd ra hewa da, sereyê ci kerd xo virari û çendi 
ki ci di estbî qîja, wina va:

-Qedaaa, Qedaaaa! Çimanê xo aki, bewnî mi ra. Axx 
axx ax, zalim felek! to tîya di jî xo resna ma! Birayê mi, 
birayê mi, çimanê xo aki. Bewnî, bewnî kain ameyo.

Birayê to, birayê to yê axreti ameyo.
Çimanê xo aki bewnî mi ra. Wa dest û lingê mi bişiky- 

ayê, wa jan gandê mi kewtê wa ez nêşîyê. Felek tîya di jî, 
fina, fina xo resna ma. Sebeb heme ez a, sebeb heme ez a.

Lazim bî herûnda şima di ez bimerdê. Wa sereyê mi ci
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biyayê, wa mi nê rojî nêdîyayê û şima rê çîyê nêbîyayê.
Zerîya ci veşê, axî û ofî antî.
Poş ’man bîbî. Qandê çiçî êcele kerd bî, qandê çiçî waşt 

bî veyveyêdo gird bikero, qandê çiçî êmeley a ci birardê ci 
nîyamêbî, qandê çiçî birayê xo girê dabî, qandê çiçî hen- 
dayê raya dûrî pay kerdibî û şî bî çîyê veyvî bîyaro. Bi xo 
sêkurê bî, feqîrê bî, girdey ey rê ci lazim bî?

Qeda û belay ser o zey qeçekî ya berma, zey dalpan a 
hersan çiman ra war kerdê. Qîja, lanet wend, day xo sere 
ro, day xo sere ro.

Vengê Sîyamedî kewt goşandê Qeda û Belay..
Çimê xo akerdî, virarda Sîyamedî di sereyê xo tada hetê 

rîdê Sîyamedî ya. Winya Sîyamedî ra û bi nalînî û bermî 
ya wina va:

-Birayê mi, ti amey? To xo resna mi ser? Mebermi, to di 
bengz-mengz nêmendo. Ti hewna lazim ê. O ki merd yan 
jî şî fina pey di nîno. Hebê metîn bi û goştareya mi biki. 
Çareş heme dezayanê Xeci û suwarîyanê mîrdê Şîqaqî ez 
kerda dirbetin, hewt heme birayê Xeci kiştî, sere ci kerdî, 
Xeci jî giroti û bi zor a berdi. hetan Xeci rêzilê (zincirê) 
dest û lingandê mi şikitî, visnay, dişmenan hewt heme 
biray pê ser o kiştî. Mi tenîya jî nêşa vêşî xo ver o bida. Ê 
zahfî bî, ez jî kerda dirbetin, va qey ez merda, ez viradaya 
û şî. To ez girê nêdayê, ma pîya doşî bidayê pê û ver a diş- 
menan lej bikerdê, beno ki înan nêşay, ma rew-rewî 
bikişê. Beno ki to jî xo ma biresnayê. Bewnî vêşî mevindi. 
Xeci dimi şorî. Eger ti xeci bireynê û şima bîjewjiyê, şima 
rê laj bibo, ti do nameyê mi pa nê. Nameyê mi zahf weş 
nîyo, yan jî weşdê bolinan nêşino. Ema, mi bi no nameya 
nam da. Qandê coy ti nameyê mi pa nê. Ti nameyê mi pa 
nênê ez heqê xo to rê helal nêkena û a dinî di giraneyê to 
nêviradana. O bîn jî, ti heyfê min û ê hewt birayandê Xeci
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nêgîrê, fina jî ez heqê xo to rê helal nêkena. Mi ca di verdi 
û rew şorî wext vinî meki. Ray kewi, mi ra fek viradi, mi 
di xeyr nêmendo. Ti şenê bahdo ageyri mi û hewt heme 
birayan herûnda xeymi di tirbi (mezel) ki. Sî da tirbda mi 
ser o binûşni vaji: Qeda û Bela bi bêbextey a şî. Ci rê se- 
revde mekerê, mevajê dest xo nêberd û nêşa namûsê birar- 
dê xo bipawo.

Vaji, vaji bêêmeley ra şî û bindi jî na şeheri binuşni.
Na ray ra decalê ame ravêrd û şî.
Şemşêrî kuway pîze di, mi çimandê xo ya dî.
Bira, zalim sebebê nê heme çî ti bî.
Ez bêbextey a kişta, Xeci jî giroti û şî.

Biray mi dest û lingê mi girêday.
Çarêş biray tewrdê suwarîyan a amey.
Nay pê ser, kiştî hewt heme dezay.
Ocaxê Xeci kor kerd, têtewr kerd pay.

Ez ax kena, çarês axî pê ser o ancena.
Sîyamed heyfê mi û ê hewt birayan nêgîro.
A dinî di giraneyê ci qet nêviradana.
Adir bena û neyêna Sîyamedî gana.

Bira, vengê min o yeno to, ez o to rê vana.
Qeda û Bela'yo ganî ver di êrd o naleno.
Ti gûnî ya ma êrd o nêverdê, sêkur bira.
Qeda û Bela wa heri bin di tim nênalo.

Sîyamedî jî wina va:
Bira, wa soz bo, soz ê qestelî bo.
Wa virara Xeci mi rê heram bo.
Ez heyfê to û hewt heme birayan nêgîra.
Wa dinya axreti Xeci waya mi bo.

212

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



Ez do bikera, bilerzan a dinyay tarî kera.
Hewt tabûr eskerî û çarês birayan xo ver şana. 
Şemşêrê xo, ney a tepey a qandê şima bigirweyna. 
Hezar û hewtsey xeyma şîqaqî êrd o jew kera.

Mi rê vanê Sîyamed, Sîyamed o keçel.
Wexto ki Keçelê mi biwirî yo vamena êcel.
Ewro ariqî keçeldê mi ra kerdo war.
Ez do zey patîlan a meyitî berza pê ser.

Keçelê min o cêr ra cor wirêno.
Insan o mi ver o zey mêşan a aseno.
Xo bipawê, zalimê no Sîyamed o yeno.
Dinya do ney a tepey a gûnî ver şiro.

Ez, Sîyamed a Sîyamed ê dewda Silîfî ya. 
Heyfê xo, gûnî ya xo kesî ser o nêverdana. 
Herûnda jew serî di seyan a serey ci kena. 
Dinyay nana pa, adirê cehnemî vamena.

Ey zalimê no dihayanê xo bikerê ez o yena. 
Zaliman pê ro sere ci kera, êrd o pê sema. 
Heyfê nê keleşan çimandê şima mîyan ra veja. 
Text û xeymanê şima pêrini êrd o jew kera.

Şeherda Sîyamedî ser a Qeda û Bela'y waşt ki çîyê vajo. 
Labrê diha ziwanê ci nêgeyra, nêşa qisa xo ya peynî vajo. 
Va: «Ka ka ka » û çimê xo girotî, nefesê xo yo 
bahdoyîn da. Virarda Sîyamedî di gan da û rihê xo teslîm 
kerd.

Sîyamed winî bi, winî bi, bi zey barûtî ya. To gişta xo pa 
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nayê do biteqayê. Çimê ci erzîyay tepelikdê seredê ci, 
gûnî û hersan a têtewr çimandê ci ra kerd war. Hêdiyêna 
Qeda û Bela virarda xo ra rona êrd. Xo çewt kerd, wima 
destê xo verî ser day êrd ro.

Bahdo destê xo kerdî nûncikî, gucifnay gucifnay û hendi 
ki ci di estbî pêtên a day êrd ro û wina va:

-Wa soz bo, wa sozê Qestelî bo! Ez heyfê şima nêgîra, 
wa jîyani mi rê heram bo!

Ez hendi ki weş ba û heyfê şima nêgîfa wa Xeci dinya 
axret di waya mi bo, maya mi bo. hendi ki ez dinyay ser o 
ba, dest û lingê mi bigirweyê û ez heyfê şima nêgîra ez 
rehat nêbena.

Hendi ki mi di gan bibo ez şopda heyfdê şima ra nêşira û 
şopda şima di nêmira, wa ez gûnîya may û pêrdê xo 
bişima. Wa soz bo, sozê Qestelî bo, sozê camêrdê verî bo.

Ez do şopda şima ra ya bimira yan jî heyfê şima bigîra.
Werişt pay, no fin destê xo hewa day anver o, bi qîjînî 

ya wina va:
La lajê mîrdê Şîqaqî û dezayê Xec da Resûlî, heta nika 

dişmenê mi felek bî, ney a tepey a şima heme yê! 
Texmînê xo bikerê, ez do bîra dinyayê şima, şima ser o 
bîyara apê. Dinyay şima rê zîndan kera, şima destandê xo 
ya bifetisna û ganê şima werte ra di letey kera. Ez do sî 
sîyeri ser o nêverda, warê şima û qonaxanê şima şima ser 
o bixilna, birijna û bîyara war. Sûka şima erdî ya jew kera.

Destê xo ronay, qolê xo û bazîyê xo veşamay cor. 
Zengen û huweyê xo girot û kewt herûnda xeymi ser. 
Cadê xeymi di tirbê da (mezelêdo) girdi aşanê. Şi meyitê 
hewt heme birayan û ê Qeda û Belay a girot ard. Pê ro 
pîya, pê virari di, pê kişt a kerdî tirbi. ser o fatîhayê wendi, 
sozê xo yê bahdoyên da. Hergi jewî ser a lepê herri giroti 
û kerdi xo sere ro. Werişt şî posteyê xo yê heşi da xo ra, 
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estora xo şideynê, şemşêr, xençerî, kardî û tîrkuvanê xo 
girot kerd xo ver a. Qalqanê xo yê polatin kerd xo dest. 
Nişt estorda xo, hîrêçihar finî estora xo çorşmedê tirbi ra 
doş kerdi. Hemini ra xatir û helaley waşti û kewt ray.

Wexto ki kewt ray wina va:

Koyê Sîpanî berz o va aci nêkewno.
Merdimdê sêkurrî ser a bela kemî nêbeno.
Heyfê Qedayan lazim o êrd o nêmeno.
Sebebê nê heme çî qeder o bêbext o.

Heta heyfê Qeda û Belay nêgîra.
Dinya û axret di Xeci may û waya min a.
Destandê xo ya çimanê lajdê mîrî nêveja.
Ez lajê pêrdê xo, Sîyamedê silîfî nêba.

Dinya heme jew bo nêşeno mi vinda no.
Koyê Sîpanî azmîn reso, nêşeno mi vemî di bendbo.
Lajê mîrî felek bo, nêşeno mi ver bireyo.
Hetan heyfî nêgîra, virara Xeci mi rê heram bo.

Wina va û raya xo domnê.
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XIX

Xeylê ray şî, winya ki Xeci çîta xo dimaya û ca bi ca 
eşta daran ser. Zeki şopa xo belî kero. Sîyamedî fahm kerd 
û şopa pînandê çîti domnê.

Xeylê şî pîneyê çîti qedîyay, no fin Xeci dest bi xezda 
xo kerdi bî û a dimêbî û eşti bî daran ser. Xeylê jî şopda 
xezi ra şî. Pîneyê xezi jî qedîyay. Zana ki tay mendo, 
wardê lajdê mîrdê Şîqaqî reso. Tedbîrê xo girot, hadrey- 
eya xo kerdi. No fin bi persayiş şopi berdi Sûki ser.

Wexto ki ame resa sûkda lajdê Mîrdê Sîqaqî mîyan, bîbî 
şan.

Nêzana hetê kotî ya şiro û a şewi kotî ravêmo.Sûki 
mîyan ra xeylê bi estorda xo ya doş bî û geyra. Winya, ko- 
şeddê sûk di banêdo werdêk di çila îdarê ya veşena û dûnê 
ci yo wertedê banî di vila beno, beno vinî. Dewa ci, key 
dedê ci ame ci vîrî, çila dedê ci jî winî veşayê û dûnê banî 
mîyan di vila bîyê. Dişmişî bi, va : «Ez şira kêberê nê 
keyekî bikuwa, bicina. Qandê Ellay no keye emşo mi 
meyman nlkero».

Da piro şî kêberê keyekî cina. Cinêkêda paki û rîyê ci 
zey nûrîya, kêberê xo akerd û wina va :

-Ti kamê lajê mi, tî yê çiçî wazenê?
Sîyamedî va:
-Êmê, ez qûlê binî Ademî ya û rayda zaf dûrî ra yena. Ez 

zaf êdizyaya û cayê mi çinîyo ki ez şira emşoy vija di ra- 
vema. Ti qandê Humay meyman qebûl kena û heweynena, 
ez emşoy keydê şima di ravema û edizîya xobigîra?

Cinêkeri bi ziwanêdo nerm a û weş a wina va :
- Çirê nêheweyna, meymanê Humay sere û çiman ser. 

Êmirdê mi di no fina siftf ya meymanê min o yeno kêberê 
mi cineno. Ez senî ey rê kêberê xo nîyakera û ey pey de
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birişa (açama ), ey meymanê xo nêkera û nêheweyna? 
Meymanê Ellay rew - rewî nîno û qismetê herkesî nêbeno. 
Meyman roşnayî ya û bereketê wêrdê keyî yo. Kêberê xo 
akerd û meymanê xo girot zere. Şî estora ci berdi axuri 
(gome) di girê dê, patila vaşî eşti ci ver û amê zere.

Şorbaya mercûwan nê ser, peyşnê, kerdi hadre û ardi 
meymandê xo ver. Sîyamedî Şorbaya xo şimiti, nanê xo pa 
werd, doşegî ser ro ronişt mîyaneyê xo azikna a balişna. 
Pîreki ci ra pers kerd va :

- Lajê mi ti kam ê, tî yê kotî ra yenê û hetê kotî ya şinê? 
Belî yo tî yê cayêdo, rayêda zaf dûrî ra yenê.

Sîyamedî va :
- E êmê, ez o cayêdo zaf dûrî ra yena û zahf jî edizyaya.
Ez qulêdê Humay a U xo rê geyrena kar. Ez wazena xo 

rê karê bivîna, kar bikera û pa pîzeyê xo mird kera, pîzeyê 
xo veja.

Pîrkeki pers kerd va :
-Lajê mi ti çi kar kenê, çi kar destê to ra yeno?
Sîyamedî va:
- Emê çi kar beno wa bibo, ez kena.
Pîrkeki va:
- Lacê mi, ê mi jî serandê to ra, çaxandê to ra lacêdê mi 

estbî. Ridê lajdê Mîrî yê cahnimênî ra merd.
Sîyamedî va :
- Qandê çiçî rîdê ey ra merd?
Pîrkeki va:
- Lajê Mîrdê Şîqaqî lacê mi şewi riştê êrdandê nebî 

(misrî) ver. Heşî ameyê nebî werdê. Qandê coy şîyê nebî 
ver ki heşî nîrê nebî nêwerê. Şewê fina no şino êrd ver û 
êrdî paweno. Heşi yena a şewi ey hewn di lete- lete kena, 
gonî mîyan di verdena û ey kişena.

Sîyamedî va:
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-Wax wax, ma o tenîya şîbî 6rdî ver? Jewbî kes ci heti 
çinêbî ki heta ci bigirotê, nobeti bipawitê û ci re yardim 
bikerdê?

Yan jî enbaz-menbazê ci ci ra dûrî bî nêşayê xo ci re- 
snayê, yan jî wexto ki heşi amê ci aya kerdê û ey jî xo bi 
pawitê?

Pîrkeki va:
-Tenîya nêbî, lajê mi tenîya nêbî, enbazê ci jî estîbî, 

labrê hergi jewî cayê di, koşeyêdê êrdî ya pawitê. Hetan 
enbazanê ci xo resna ci, heşi o lete-lete kerdbî û dirbetan 
mîyan di nalînî kewtbî a ser. Hetan girot bi ki bîyarê dewi, 
nîmedê ray di gan dabî. Nêşa bîyarê weş dewi resnê.

Sîyamedî va:
-Kaşka to mi rê nêvatê û ez pey nêhesîyaye. Heyfê 

lajekî. Gunayê mi to û ey ame. Felekê bêbextî sîla xo dê 
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ey ro jî û o to ra girot, ti tenîya verdaya û adir vist to zerî. 
Nika şew û roj aqildê to ra nêşino û ti nêşena xo vîr a 
bikera û bê ey sebrê xo bîyara û biheweya. Nika tî ya şina 
sersîya ey a to ra aşena û xeyalê cî yo yeno to ver. Şewi 
yeno hewndê to û çimandê to ver a perreno. Ez zana, 
zerîya mayan zaf tenik a, zey pelde (perdê) cixarî ya. Ez 
zana may damişê merdenda qeçkandê xo nêbenê. May 
vanê «Wa qeçê ma nêmirê, wa herûnda înan di ma 
bimirê». zerî na zey zerîda mayan teniki çinîya.

Pîrkeki va:
-E lajê mi, zeki tî yê vanê, winî yo. Tî yê zaf raşt vanê, 

no hîrê serî yo, çimandê mi ver a nêşino û hewnandê mi ra 
nêvijyêno. No hîrê serî yo ez o senî kena, senî nêkena 
nêşena xo vîr a bikera. Hergi wext, hergi deqîqe çimandê 
mi ver a perreno. Ez şina kotî xeyalê cî yo çimandê mi ver 
o yo. Boka lajê Mîrî bo hewt kemer ra bipero û lete-lete 
bo. Boka kermî dekewê, boka adir gandê ey a kewo, koyo. 
Boka mar ey di do. Huma boka belayêdo zahf gird ey rê 
peyda kero, bido û ey adirdê cehnemî ya biveşno. Ey 
sereyê zaf xortan, zaf babacanan werd. Nê rojî jî sereyê 
hewt heme birayandê Xeci ci kerd, Xeci zor a giroti û ardi.

Deza yê xeci xapeynay ê ji xo di berdî û va: «ma yê 
qandê dezadê Xeci şinê Xeci bîyarê». Ti nêvanê çimê ci 
Xeci di beno. Bahdo ki ardi, bi bêbextey a deza yê Xeci jî 
tepiştî û eştî zîndandê xo. meşti jî do dest bi veyvedê xeci 
kero. Çewres roj, çewres şewi do veyve bikero. Boka 
Sîyamedê Silîfî bo, wima çimê ci birijîyê, ci ver, tikey ci 
ra birijîyê. Boka kemerandê Kodê Sîpanî ra bipero û darda 
qiznawêrî ya bimano! Dewda xo ra ame zerîya xo kerdi 
Xeci û bî sebebê hewt heme birayandê keynekeri. Sereyê 
birardê xo jî werd ê înan jî. Nêşa ne înan rê û ne jî Xeci rê 
wihêr bivijîyo. Xec a jî şew û roj «Sîyamrd» vana û 
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çîna nêvana û çîyê nêwena. Lajê mîrî yo senî keno, senî 
nêkeno nêşeno Xeci razî kero û pa bijewjîyo. Nêşeno jew- 
jinayişî Xec a bido qebûlkerdeni. Xec a vana «Ez 
mirena, ez bê Sîyamedî virarda jewnay nêkewna. Bê cadê 
Sîyamedî, bê virarda Sîyamedî virama mi rê heram bo û 
gûnîya xozî bo!

Sîyamedî va:
-Ma êmê Sîyamed o sêkur se kero, gunayê Sîyamedî ney 

di çiçî yo, çi rê sebebê ci Sîyamed bo? Ma heskerdeni 
guna yo, êceba destberey a ey ameyê o çîyê bikero û 
vemîya nê girwî bigîro?

Pîrkeki va:
-Senî gunayê Sîyamedî ney di çiçî yo? Ey nêzanayê de- 

zayanê Xeci û lajê mîrî ya çimê xo verdayê Xeci? Wa ê 
tenîya nêverdayê û cahnim nêbîyayê nêşîyayê. Wa o jî 
wica di bîyayê, ey jî lej bikerdê û birayandê xec a pîya bi- 
merdê.

Qenê tesla Xeci kewtê û ewro çimê Xeci peynî di nê- 
mendê û hendayê pa nêqahrîyayê û hemberdê lajdê mîrî 
di nêvijyayê û hendayê kotekî nêwerdê, zor nêdîyê û pa 
nêtewayê.

wexto ki pîrkeki wina va, to va qey tîkey gandê 
Sîyamedî ra weriştî. Têtewr ganê Sîyamedî lerza û adir çi- 
mandê ci ra pera. To va qey ganê Xeci nîyo, ganê ey o 
kotekî weno. Vengêdo bê posanayişa (umîd a) û xincina 
wina va:

-Kotek ê çiçî êmê? Ma lajê mîrî yo Xeci kotekî keno?
Pîrkeki wina va:
-Ma do kotekê çiçî bê? Lajê Mîrî yo ay dano kotekker- 

deni ki Xeci qebûl bikero û ey a bijewjîyo.
Sîyamedî va:
- Êmê tî ya raşt vana, ti kotî ra zana?
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Pîrkeki va:
-Senî ez kotî ra zana? Ez hergi roj şina qonaxdê ey û 

yena. Qandê lajdê mi jû jû fini o xeşlix dano mi. Qandê 
lajdê mi jû jû fini o xeşlix dano mi. Qandê coy ez zana. 
Ma ez o to rê zûrî bikera? Lingêda min a na dinî di, lingê- 
da min a dinî di. Nê serran tepey a ez do zûrî bikera? Ella 
boka ey rê nêverdo û belayêdo gird ey rê bido! Ma ez ey 
ra hes kena, ez şina qonaxdê ey?

Huma boka ey pist şano, qazik ey di war kero û çimandê 
ey vejo! Humay ey rê çîyê nêkerd, şî wela sîyay Sîyamed 
û Xeci rê vamê. Ella merdimdê zalim û bêbextî rê çîyê 
nêkeno. Çiçî beno merdimdê feqîr, fiqarî û bêkesî rê 
beno. Zaliman rê, zordestan rê çîyê nêbeno. Kesî nêşa nê 
pîsê heramê boyinî bikişo û heyfê dinyay hemî ey ra 
bigîro.

Sîyamedî va:
-Emê, meraq meki, no dinya ey rê jî nêmaneno. No 

dinya Siltan Sileymanî rê nêmend, ma do ey rê bimano? 
Rojê jew do bivijîyo û nê heyfi ey ra bigîro. No dinya tim 
wina nêmaneno û ey rê tapî nêbeno. Ella rojê belayê xo ey 
rê dano û çimanê ey vejeno.

Pîrkeki va:
-Çimanê mi nêdî tepey a, senî beno wa winî bo. Ez vana 

boka hendi ki ez weş a ey rê bela bîro. Boka çimê mi 
bivînê, ez do wexto ser o tasê awêda honiki bişima û 
gûnîya ey bida kutkan. Çimê mi nêvînê ey rê belayê 
ameyo, wexto ki ez bimira çimê mi do akerdey şirê.

Sîyamedî va:
-Meraq meki êmê, çimê to do akerdey nêşirê û ti do çi- 

mandê xo ya bivîna. Metersi hendi ki ti weş aey rê bela do 
bîro û qeyami do biqilayno.

Pîrkeki hebê vinderdi û finê ra wina va:
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-Lajê mi, qeda a to ya nêkewo, nêbo ti Sîyamedê Silîfî 
bê?

Sîyamedî va:
-Nê êmê nê. Ez kotî, Sîyamedê Silîfî kotî.
Pîrkeki va:
-Wili oxil, çimandê to ra belî yo, çimandê to ra adir o 

pereno û tî yê ofî û axî xo pîze di ancenê. Wexto ki mi 
qalê Xeci û kotekkerdeni kerd, ti finê ra hol bî xo ser, zeki 
ê kotekî to ro guneyê, ti winî bî. Tî yê zerî ra keserî 
ancenê. Ez dîndê xo ser, îmandê xo ser sond wena, ti 
Sîyamed ê.

Sîyamedî va:
-Êmê, bîleheq guna mewegî û sond mewi, ez Sîyamed 

nîya. Mi êmirdê xo di ne Sîyamed dîyo û ne jî nameyê ci 
aşnawito.

Pîri werişti xo ser, bi kêf'a bi umîd a şî Sîyamed virari 
kerd û lewî nay çaredê ci û çimandê cî ya û ci rê wina va:

-Oxil, willi, bîlli bo, ti Sîyamed ê. Qethîn û bîlla ez 
texmîndê xo di şaşey nêkena. Seredê min û to ser bo, 
seredê Mihemedî ser bo, ti Sîyamed'ê, Sîyamed ê Silîfî yê 
û ti şopda Xecda xo ra ameyê. Mi ra metirsi, ez jî maya to 
ya û to paştî di ra. Lajêdê mi şî, ti ameyê. Ti mi rê kewtî 
herûnda Qefûrdê mi.

Sîyamed werişt pay, lew na pîrkeki dest a û ci rê wina 
va:

-E maya min a axretî, to raşt cê ra vet, ez Sîyamed a, 
Sîyamed ê Silîfî ya û ez şopda Xecda xo ra ameya. Ti mi 
rê zey marda min a û to herûna marda mi girot. Maya mi 
nîna mi vîrî, ez hem kişta pêrî ra, hem jî kişt a mari ra 
werdêkey di sêkurr menda. Ti ewro mi rê bîya may. Ez to 
heti sond wena û soz dana. Wa soz bo, sozê merdimdê 
verî bo ez do heyfê Qeda û Belay, ê hewt heme birayandê 
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Xeci û ê lajdê to ey ra bigîra. Ez do qonaxanê ey birijna ey 
ser. Ez do warê ey, mekanê ey êrd o jew kera, ez do nê 
hesabî ey ra pers kera. No defter do no hesab a, bê heyf 
nîro giroteni. No defter do newe ra bol û bol bi gûnin bîro 
nûşnayeni.

eger ez Sîyamed ba, Sîyamed ê Silîfî ba, ez do ney ey 
heti nêverda.

Pîrkeki va:
-Lacê mi, boka zey to bo û Huma zey to bikero, labrê qe 

umîd ê mi çinîyo. No lajê Mîrî zaf biquwet o û paştin o. 
Zalim o, zordest o û bêbext o. Ey hewt heme birayê Xeci 
sere nêcikerdî û nêkiştî? Birayê to jî nêkişt, çarwey û 
dewarê Xecda Resûlî tewrdê Xec a nêşana xo ver û 
nîyard? Hendayê zalimey û çimsûrey a nêvinderd, ser o jî 
dezayê Xeci eştî zîndan û ewro jî o yo Xeci rê zalimey û 
zordestey keno, dano Xeci ro, Xeci kotekî keno ki, zor a 
Xeci bîyaro ray û xo rê mare kero. Çimê ci bîyê pirê gonî 
û o yo gûnîya (gonî) Insanan rijneno û şimeno. Labrê xeci 
zaf cesûr, êks û înat a, xo dana kişteni, teslîmê ê bênamûsî 
nêbena. Rew-rewi Xeci ey virari nêkewna û cinîya ey 
nêbena. Hendi ki umîd ê Xeci bibo, ê ey nêbena. Umîd ê 
ay jî tî yê, hendik ki bizano ti weş ê a do xo ver bido û ey 
rê mil nêrono. wexto ki umîd ê ci to ra bibiriyo, a do o 
wext xo bikişo û teslîmê ê dewarî nêbo. O zaf zalim o, ez 
tersena çîyê bîyaro xeci ser. Ey xeyma Xeci êrd a jew nê- 
kerdi û nêrijnê Xeci ser. Çiçî vajê ê bênamûsî ra pawyêno. 
Hêrs bo o do xeci rê jî xirabey bikero û çîyê do xirab 
bîyaro Xeci sere di. Ma ey rê keynek ê xasekî çinê bî. Sirf 
qandê namedê Xeci û birayandê Xeci, çimê xo verday 
xeci.

Sîyamedî va:
-Çîyê bibo Xecda mi, nengûyê Xecda mi gûnîya bo ez 
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do sûka ey êrd o jew kera û warê ey, ey ser o bîyara war û 
weşana. Qandê xeci ez dinyay veşnena û adir nana keydê 
ey a. Ez koyan herûni ra qilaynena, adir nana eşîrda ey a û 
qeyami înan ser o qilaynena. Mi rê vanê Sîyamed, 
Sîyamed ê Silîfî. Wexto ki ez hêrs ba, adir tepelikdê 
seredê mi ra werzeno. Wexto dinya heme jew bo nêşeno 
mi vindamo. Çimê mi bê gûnî çîna nêvînenê. No hirê 
heftey o aqil mi ser di nêmendo û ez bîya zey xîntan a. Ti 
maya min a axretî ya, aqilê to yo to sere di. Mi rê aqilê 
bidi, çîyê vaji, rayê mi ver fîni. Ez senî bikera, senî nêkera 
veror Xec a xo ê zalimî destan mîyan ra veja, bireyna. 
Qandê ki Xecda mi rê xirabeyê nêkero û çîyê nîyaro ci 
sere di ez senî bikera? Mi Xec a xo ey destan mîyan ra 
reynê tepey a, ez do bîra warê ey birijna ey ser. Ez ey rihat 
nêverdan a. verê heme çî lazim o ez xeci ey pencan bin ra 
bireyna.

Pîrkeki va:
-Lajê mi, ez çiçî vaja, çi ray to ver fîna? Aqilê mi jî 

hendi vêşî nêgirweyêno. Labrê sebir biki, mihaqaq rayêda 
ci do bibo. Do ci rê rayê, çareyê bivîneyo. Verê heme çî ti 
do sebir bikerê û bêveng xo bilûnê. O zalim nêverdano 
mirîçiki Sûk di bipero. Nêverdano mêşi şiro wededê Xeci. 
Ti do çend rojî sebir bikerê û keye ra nêvijîyê, hele Huma 
senî kena. Ma do demê do kilm di rayêda ci bivînê û a ray 
o lingi çekerê û ray kewê.

Sîyamedî va:
-Ma ez sena hendi sebir bikera û bipawa? Roj bi roj ganê 

min o şino û zerîya min a zey riwenî ya heleyêna.
Pîrkeki va:
-Mecbûrey ver ti do sebir bikerê. Wa xeyr bo, wa berey 

bo. Sebir biki wa şefaq bo, ez meşti şina winêna. Qe rayê 
ci rê nêvînena.

224

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



Sîyamedî va:
-Ti bişa şira xo Xecda mi resna û nê giştaneyê mi a ci 

misna, wexto ez do bişa sebir bikera û ci rê rayê bivîna.
Pîrkeki va:
-Wexto ki ez ci rê rayê bivîna û giştanî Xeci misna, Xeci 

mi ra pers kero ez ci rê çiçî vaja?
Sîyamedî va:
-Wexto ki to rayê dî û giştane misna xecda mi, ti ci rê 

wina vana: Ti lajdê mîrî ya zewijnayişî qebûl biki û vaje 
«Wa verî cinî mi berê keraşo (hemam), ez weş sereyê xo 
bişûwa û awi xo ro kera».

Wexto ki Xeci şî keraşo, ez ay remnena, bena cayêdo em- 
niyet di verdana û peyser ageyrena yena, warê lajdê mîrî rij- 
nena ey ser û defterê ey gêna.

pîrkeki va:
-Hadê xo rê rakewi, wa şefaq bo Ella kerîm o.
Şewi xeylê ravêrena, nê danê pi ro rakewnê. Labrê qe 

hewn nêkewno çimandê Sîyamedî, hewnê ci nîno. Wexto ki 
Xec a ci destandê sarî mîyan di bo hewnê Sîyamedî senî 
bîro? Heya şefaqê xo ge na kişt a ta dano, ge a kişt a ta dano 
û dişmişî beno. Nêşeno hewn bikero û herûnda xo di vinde- 
ro. Qayil o hima rew şefaq bo. Sebrê ci nêmaneno.

Beno şefaq, pîrkeki giştaneyê Sîyamedî gêna û şina qo- 
naxdê lajdê Mîrî. LajêMîrî ci vîneno û ci ra halê ci pers 
keno.

pîrkeki vana:
-Halê mi do senî bo? Rind o, ema ez o zaf qahrêna, qandê 

ki xeci camêrdo zey to dîyo u a ya pa qayil nêbena û qebûl 
nêkena. Ez texmîn kena ay rê nûştey kerdê. Ti emir bidê ez 
finê tenîya şira ay heti û hebê biwana ci sere, êceba ez do 
nêşa tilsimê nûştan xirab kera, birijna.

Lajê Mîrî vano:
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-Kaşka ti çîyêdo winî bikera û bişa ay bîyara ray! Wexto 
ez do to maya xo bihesibna, to bigîra qonaxdê xo û xizme- 
karî do to rê xizmet bikerê, heme çîyê to do bîro to lingan 
ver. Destê to do awda honiki ra awda germi, awda germi 
ra awda honiki mîyan nêkewê.

Pîrkeki vana:
-Hele ti emir bidi ez şira xo biceribna, bewnîya senî 

beno. Ez ay bivîna ez çimandê ay ra fahm kena ci rê 
nûştey kerdê yan nêkerdê.

Lajê Mîrî emir dano, pîrkeki tenîya şina wededê Xeci. 
Wexto ki kewna zeredê wedî û kêberî xo ser o gêna, hima 
giştaneyê Sîyamedî xo tûniki ra vejena û misnena Xeci. 
Wexto ki Xeci giştaneyê Sîyamedî vînena, kena biperro û 
pêşyêna pîrkeki ra û wina vana:

-Emê, rew vaji, to no giştaneyê waştedê mi kotf ra ard? 
Nêbo kesî waşteyê mi kiştibo.

Pîrkeki wina vana:
-Êcele meki keyna mi, hebê sebir biki ez do nika heme 

cî to rê vaja. Keyna min a xaseki goşanê xo aki û bêveng û 
bêhes goştarey a mi biki. Pîrkeki zaf hêdî yê na, bi pispisa 
qisanê xo domnena û vana: Waşteyê to meymanê min o û 
qandê coy ez ameya to heti. Qandê ki waşteyê to bişo to 
biremno û bero, lazim o ti bivijîya teber. Ti xeberi birişi 
lajdê Mîrî rê û vaji «Na pîrkeki wend, tilsimê nûştedê mi 
şî, ez razî ya to ya bijewjîya. Ema lazim o ti cinîyan a mi 
birişê keraşo, ez xo weş bişûwa û nê lîm û ariqî ra pak 
ba».

Xeci vana: -Beno.
Pîrkeki vana:
-Meşti seat new di ti şina keraşo, Sîyamed verê to şino 

xo vija di nimneno. Ez o newe şira lajdê Mîrî rê vaja 
«Mi wend ci sere, ez texmin kena a do qebûl kero».
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Pîrkeki dana piro şina lajdê Mîrî heti û ci rê vana:
-Lajê mi, mi hebê wend seredê Xeci, Huma zano tilsimê 

nûştedê ci şahtîya. A do to ya zewjiyayişî qebûl bikero. 
Wazenê şorî ci heti û ci ra pers ki.

Lajek lew nano destê pîrkek a û wina vano: Ez na rin- 
deya to xo vîr a nêken û dano pir ro şino Xeci heti. Xeci rê 
wina vano:

-Mi rê nûştey kerdî bî, a pîrkeki amê wend seredê mi, til- 
simê nûştan şahtîya. Ma ez do jewnadê to vêrî bivîna. Ez 
to ya zewjinayiêî qebûl kena. Labrê lazim o verê zewji- 
nayişî ez şira keraşo di xo rind bişûwa. Boy a bexi û boy a 
ariqî kewta mi ser.

Lajê Mîrî vano:
-Çi wext wazena, o wext şorî.
Xeci vana:
-Ez qayil nîya wext vinî kera, hendi ki tilsimê nûştandê 

mi xerpîyayê, ez rew şira rind beno. Beno fina tilsimê ci 
pey di bîro û ez to nêwaza. Cinîyan rê vaji, wa xo hadre 
kerê, meşti seat new di ma do şirê.

Lajek vano:
-Beno, ez hima şina emir dana, wa heme çî hadre kerê û 

çinayanê herîrinan sandiqi ra vejê û boxça kerê. Meşti seat 
new di şirê.

Xeci vana:
-Beno.
Lajek bi kêf a wededê Xeci ra vijêno û şino emir dano, 

hadreyeya veyvî keno û çinayanê îpekinan, herîrînan sand- 
iqan ra vejeno.

Veyn dano herkesî û şarê sûki hemini. dawetê veyvî 
keno.

Çarwey û dewarî ci biyênê, lênê şamîyan neyênê ser. 
Keşkekî virazênê, tirsî neyênê ser.
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Bena bilqi bilqa lênandê şamî.
Cinêki dana piro yena, Sîyamedî rê mesela vana.
Sîyamed pa zaf û zaf kêfweş beno, kêfan ra keno biper- 

ro. A şewi rihat rihat rakewno.
Ê meştêrî şefaqê rew werzeno, xo şideyneno, zînê estor- 

da xo keno pi ro. Heqîbeyê xo erzeno ser, çekê xo keno 
xo vera. Linga xo keno zengûdê zînî, xo zey mirîçika 
erzeno estorda xo ser û pîrkeki rê wina vano:

-Êma mi, maya mi, ez o şina Xec'a xo bireyna, biremna, 
ya ez Xec a xo remnena yan jî mirena. Wexto ki ez Xec a 
xo biremna ya ez do bîyara tîya, to heti yan jî bera cana di 
verda û pey di ageyra bîra lajdê Mîrî di ceng bikera. Newe 
ez o kewna ray, ti mi rê heqê xo helal ki û qandê ma dihay 
biki.

Pîrkeki vana:
-To rê oxirê xeyrî bo û raya to akerdê bo. Ella to qeda û 

bela ra sitar kero û tim paştîda to di bo. Qandê şima ez do 
dihay bikera û tim kêberê mi şima rê akerde yo.

Sîyamed dano piro şino keraşoy kişt a xo nimneno. 
Bahdê nîmna seati Xecê tewdê cinîyan a yena keraşo. 
Sîyamed cayê xo ra vijyêno, nişeno estorda xo, şino Xeci 
erzeno xo pey û jewser çihar lingan ser estora xo rameno 
û cinîyan rê wina vano:

-Cinîyêno! Şirê xeberi bidê lajdê Mîrî û ci rê vajê: 
«Sîyamed ê Silîfî Xeci remnê û berdi» Wa texmînê xo 
bikero. Ez do fina pey di bîra, warê ey birijna ey ser û 
dinyay ey rê tarî kera. Wa mi bipawo. Ez ney ey heti nê- 
verdana û dersa ey dana, û çiman ver a beno vinî.

Wexto ki Sîyamed Xeci erzeno xo pey û kewno ray, 
bena qîri-qîr û wîlli-wîlla cinîyan.

Sîyamed ray gêno û Xeci ano resneno key pîrkeki.
Cinî jî şinê xeberi danê lajdê Mîrî û vatena Sîyamedî ci 
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rê vanê. Lajê Mîrî beno adir û kewno xo pirên, nêzano se 
kero, cimsûrikî beno. Emir dano, eskeranê xo arê keno pê 
ser û hadreyeya xo keno.

Nezdî di sey peyî arê keno pê ser. Beno zey çeyledê adirî 
ya û neyêno sûkijan gan a. Tahzîlî tahzîlan ser o dano 
peyandê xo ro. Vano: « Sûki ser û bin bikerê û mi rê ey 
bivînê bîyarê» Sîyamed jî keynekeri beno keydê pîrkeki 
û ci rê vano:

-Emê, bi sayedê to ya mi xec a xo bi selametey a înan 
dest ra veti û remnê ardi, resnê tîya. Xeci ney a tepey a 
veyva to ya. Hetan ki ez hesabê xo lajdê Mîrî ya nêvîna, 
defterê ey nêgîra û nîra, ti do bewnîya Xecda mi ra, ay rê 
wihêr bivijîya û qayteyê ay ba. Ti do nêverda wa bivijîyo 
teber, wa kes pey nêhesîyo û nêzano Xec a tîya di.

Sîyamed Xeci ronano war,teslîmê pîrkeki keno û keno 
peyser ageyro.

Xeci pêsyêna Sîyamedî ra û vana:-Tî yê peyser fina çi 
rê şinê ? meşo, ê boli yê, ti nêşenê înan di baş bikerê. Ê 

do to jî zey birayandê mi bikişê. Hadê ma biremê şirê 
kodê Sîpanî ser. Ancax koyê Sîpanî ca bidê ma û ma xo 
mîyan di biheweynê. Bêrî na sewda ra fek viradi, ma 
emşo xo rê piro dê û biremê şirê.

Sîyamed vano: -Xec a mi, xasek a mi, kitabda mi di 
rem nîyameyo nûsnayeni, rem goreyê şerefdê mi nîyo. 
Zewbî jî sozêdê mi esto, vanê ez ey bîyara ca. Wexto ki 
ez ageyra ya ameya meyîtandê birayandê to ser û mi halê 
înan dî, mi sond werd, hem ji Qestelî ser. Hetan ki ez 
heyfê înan nêgîra, virara to û cayê to mi rê heram o. Vêşî 
mi ser mekewi, lazim o ez sozê xo tepşa.

Newe, na seati xatirdê to, ez o şina. Ez ageyraya ez ê to 
ya, ez nîyagey ra ya ez ê her a.
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XX

Nişeno estorda xo û peyser yeno meydandê Suki. 
Xeberi rişeno lajdê mîrî rê, vano:

-Şirê xeberi bidê mîrdê xo yê qeleş û bêbextî rê û ci rê 
vajê: « Sîyamed ê Silîfî pey di ageyra yo û o yo meydan- 
dê cengî di raya to paweno» Eger camêrd bo o do bîro 
meydandê cengî. Eger biterso û nîro meydandê cengî, ez 
do şira warê ey birijna ey ser, ey werte ra di letey kera

Nê şinê xeberi danê lajdê Mîrî.
Lajê Mîrî disey-hîrêsey peyê xo gêno û yeno meydandê 

cengî.
Sîyamed qîreno û wina vano:-La bêbext, la qebrax, diha 

peyey to çinêbî to arê kerdê û bîyardê. Ti dinyay ji kom 
kerê û bîyarê, ti nêşenê mi dest ganê xo bireynê. Tewbe, 
estafîla Ella ji cor di bîro, nêşeno to mi dest ra bireyno. 
Wextê to bî temam, nan û sola to no dinya ra biriyê. Ti 
zanê mi rê vanê Sîyamed ê Silîfî. Wextê di ez Gangêrê 
xortandê dewda Silîfî bîya. Ewro jî ez do Gangêrê to, ê 
peyandê to û ê êşîrda to ba. Ti senî bikerê ti nêşenê mi 
destan ver bireyê.

Mîrî vano:
-Wexto ki ecelê marî yeno, şino ray ser o rakewno. 

Wexto ki ecelê bizi yeno, şina nanê şiwanî wena. Wexto 
ki ecelê molcilî yeno, pa perî rûwenê. E to jî ecelê to ame 
û ti lingandê xo ya amey ecelî ser. Ez ne xortê dewda silîfî 
ya ne jî merdimê ters û remî ya. Xortanê dcwda Silîfî nêşa 
heqdê to ra bîrê, nêşa to di baş kerê û sereyê to ci kerê, 
ema ez do sereyê to ci kera û leşa to çe kera kutkan ver. 
Xo bipawi bewnî peynî ya to do senî bo û senî bîro. 
Mergê to do destandê min a û şemşerdê min a bîro.

Sîyamed vano:
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-Dêmek winî yo, Gangêrê mi do ti bê, ma do bivînê. Do 
bahdo belî bo kam beno gangêrê kê. Xo bipawi ez o yena û 
şemşêrê xo xo ver ra anceno, êrişê lajdê Mîrî û peyandê ci 
keno.

Lajê Mîrî xo erzeno peyandê xo pey û vano:
-Piro dê şêrê mi, piro dê! Sereyê nê kutikî bedendê ci ra 

abimê û dersêda weşi bidê ci, wa zey kutkan a nêlawo.
Peyeyê lajdê Mîrî jî şemşêranê xo ancenê û hêrişê Sîyamedî 

kenê.
No hesab a ceng dest pey keno.
Sîyamed zey şêrîya, zey keleşîya kewno nînan mîyan û 

qefle-qefle nînan şaneno xo ver û keno vila. Zey zebeşan a 
serey pemeno, leşan dîn dano êrd.

A roj heta şan lej dom keno. Beno şan Sîyamed vano:
-Ez do newe şira, çimki bî şan, tarî di ma nêşenê lejê xo 

dom bikerê. Meşti şefaqê rew ez o no meydan di raya şima 
pawena.

Sîyamed dano piro şino key pîrkeki.
Ti nêvanê rewna yo pîrkeki xeberi girota ki Sîyamed zey 

Decalîya, zey Gangêrîya kewto peyandê lajdê mîrî mîyan û 
zey şêran a xo ver dano û zey xirarandê pemîya leşan dîn 
dano pê ser.

Xeber a cengî, ti nêvanê heme ca ra vila bena û bi hezaran a 
kêfê mileti yeno. Heme wazenê ki Sîyamed zorê lajdê Mîrî 
bero û ey werte ra hewa do. Qandê coy heme Sîyamedî rê 
dihay kenê.

Wexto ki pîrkeki winêna Sîyamed o yeno, ecele ya şino 
kêberî akena, pêsiyêna Sîyamedî ra, lewî nana çare ya û vana:

Ella to sitar kero şerê mi!
Bahdo Sîyamed nanê xo weno û kewno ca ki solixê xo û 

êdizya xo bigîro û ê meştêrî şefaqê rew dest bi cengdê xo 
kero.
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Beno şefaq SÎyamed fina şino meydandê cengî di hadre 
vinderêno. Lajê Mîrî û peyandê ci ya yenê û ceng dest pey 
keno. No hesab a cengê nînan des rojî rameno. des rojan 
miyan di Sîyamed nezdî se û pancas peyê lajdê Mîrî sere 
ci keno û lesanê ci dîn dano êrd. Roja jondesini Sîyamed 
qîjeno peyan ser û înan rê wina vano:

-La qebraxêno! Şima rê bes nîyo? Çi rê şima aqilê xo 
nêgênê, nîyarêkenê xo ser? Lajê Mîrî yo zey kutkana şima 
rameno ravey û dano kişteni. Şima yê hewna aqil nêbenê 
û ey rê peyeyey kenê. No halê şima do se bo. No hesab a 
şiro ez do qirê şima bîyara. Şima xo pey di bancê, o kutik 
camêrd o wa bi xo bîro meydandê cengî kewo. Hesabê mi 
e ya yo, hesabê mi şima ya çinî yo. Gunayê min o şima û e 
qeç û qûldê şima yeno. Şima aqilê xo nêgîrê xo sere û pey 
di nîyageyrê, ewro heta şan ez do qirê şima hemini bîyara 
û şima hemini şemşêran ver şana û sere ci kera.Wexta ki 
Sîyamed wina vano, dest û lingê peyan benê serdî û hêdî 
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hêdî pey di ancênê.
Lajê Mîrî wineno peyeyê cî yê pey di ancênê. Qîjeno 

peyan ser û wina vano:
La bênamûsêno! La qebraxêno! Çi rê şima yê goş nanê a 

ê bênamûsî û pey di ancênê? Wextê ey bîyo temam, qandê 
coy o yo winî vano ki şima bitersano, dest û linganê şima 
serdî kero ki şima pey di şirê, o jî bireyo. Pey di mancîyê û 
hêriş berê ser, hêriş bikerê, sereyê ey bipemê û mi rê 
bîyarê.

Sîyamed vano:
-Ez o biluf nêkenê, raştey vana û verê xo keno hetê lajdê 

Mîrî ya û vano:
-La qebrax! Ti camêrd ê bêrî ti sereyê mi bipemi û beri, 

hele ti senî benê. To di a zerî çiçî geyrana? Ti ancax peyan 
xo ver birişê û zey lûwan a pey di vinderê. To di hendê 
mirîçikê zerî çinîya. Eger înan di aqil bibo ê do xo adirî 
mîyan nîyerzê û xo destandê xo ya nêveşnê. E pey di 
ageyrê ez do to bikişa, ê jî do to ra bireyê, ez do jî to ra 
bireya û diha kes do esîrda şîqaqan rê peyeyey nêkero û 
diha ê do jî nêşê zilim û zordestey bikerê.

Nê qisan ser a peyeyê lajdê Mîrî jew bi jew pey di xo 
ancenê û jewser re remenê şinê. Lajê Mîrî û çend merdi- 
mandê cî ya manenê. Sîyamed şemşêrê xo, xo dest di 
şaneno, hêrişê înan keno û wina vano:

-Newe mi şima zept kerdî. Diha şima rê bes nîyo? Ma 
heta key şima do ma nişê û gûnî ya ma bişimê? Hetan key 
ma do destandê şima bindi bê û şima do çim verdê 
namûsdê ma û tim ma sîley kerê? Şima rê diha bes, ma 
heta key no ceng do bidomno û merdimê bêsûc û bêgunay 
da bimirê? Wext û deqîqeyê şima bî temamî, nan û sol a 
şima no dinya ra biriyê. Dihayanê xo yê peynî bikerê û 
qulwela biwanê. Ez do heyfê anûn û qanûnî şima ra bigîra 
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û şima poşman kera. Mi rind bisinasnê û rîyê mi rind 
bîyarê aqildê xo, beno a dinî di şima rê lazim bo. Ez o 
yena.

Sîyamed wina vano û hêriş keno nînan ser.
Nê ancax heta bahdê dihîri xo ver danê. Sîyamed merdi- 

manê lajdê Mîrî taynan dano remro û çend tenandê ci jî 
kişeno, lajê Mîrî tenya maneno.

Wexto ki tenîya maneno keno biremo, Sîyamed hima 
vemî ci ra gêno û vano:

-Tî yê kenê hetê kotî ya biremê? Yaxme cinî yo,ti 
nêşenê xo bireynê? Bêrî, bêrî gangêrdê xo heti. Ma winî 
rihatey a to rê reyayiş esto. Bêrî, bêrî reyayişê to çinîyo 
dezayê mi. Ma bes nîyo to rê? Hetan key ti do zilim bikerê 
û gûnîya feqîr-feqarî bişimê? Bêrî hesabê nê merdiman 
hemini bidi, hewna şorî?

Lajê Mîrî vano:
-Qedayê to gêna, bextê to dana, mi kerd, ti meki! Bêrî 

mi êf biki. Ez soz dana fina çî yê do wina nêkena.
Sîyamed vano: Kamcî soz? Ez to êf bikera, ti do bişê 

hewt heme birayanê Xeci, birayê mi û nê mirdimê ki heta 
ewro kişiyayê ê merdiman pey di bîyarê? Ti do bişê nê 
dirbetan derman kerê? Ti do bişê nê zerîyandê kulênan rê 
çarê û derman bivînê? Ti zanê, qandê to, rîdê to ra na dewi 
di xeylê gûnî amê rijyayeni û nezdî se û pancasî merdim 
bîleheq bîlesebeb ame kişteni û sereyê ci biyay. Qe guna 
nêbî, to ê merdimî ramitî ravey û eştî adirî mîyan. Senî û 
çi babet a ez do to ef bikera, û to ra fek virada.

Vêşî qisey meki û wext meravêmi, dihayanê xo yê pey- 
niyênan biki. Hendi hulqê mi hera nîyo, hendi sebrê mi 
çinî yo ez goştarey a to bikera. Mi sond werd bî û ez do 
sondê xo bîyara ca. Ez to bikişa ki ê ki rîdê to ra, yan jî 
destandê to ra merdê tirbandê xo di rihat bikerê û çimê ci
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akerdey nêmanê.
Sîyamed wina vano û şemşerê xo erzeno qirda lajdê 

Mîrî, sereyê ci bedendê ci ra abimeno, leşa ci zey xirarda 
pemîya dîn deyêna êrd.

Sîyamed estorda xo ra yeno war, şino sereyê ci êrd ra 
gêno, keno heqîbedê xo. Nişeno estorda xo û estori jewser 
rameno yeno key pîrkeki.

Yeno reseno key pîrkeki, sereyê lajdê mîrî heqîbedê xo 
ra vejeno, dano pîrkeki û ci rê wina vano:

-Honî to rê sereyê ê xayin û zalimî, senî kena winî biki. 
Ez do jî hima Xec a xo bigîra û şira kodê Sîpanî. Ti ma rê 
heqê xo helal ki, to ra nêbîyayê rew-rewî mi nêşayê Xec a 
xo ey dest ra bireynayê.

Pîrkeki vana:
-Lajê mi êceleyê to çiçî yo? Emşo tîya di vindi, solixê xo 

bigî hewna şorî. Ma eskerê to dimi yenê. Bewnî kiştenda 
lajdê Mîrî ra sûk a, dewê heme roşan û veyve kenê.

Sîyamed vano:
-Nêbeno êma mi, nêbeno, mi na sûk di zaf gûnî rîjnê, ez 

nêşena vêşî bimana û bewnîra nê însanan ri ra. Mi sêkurey 
dîya senîn a. Qandê coy ez do hima şira û fina jî xo peynî 
nêwiniya. Hewna merdimê lajdê mîrî zahfê, ma ê nay mi 
rê verdanê. Ez tî yanan vindera, do mi pûr kerê û pûr a 
bûrê. Kes heyfê xo kesî heti nêverdano. Ewro Huma heta 
mi bî, meşti beno heta înan. Qandê coy lazim o ez ray 
bigîra û tî yanan ra deqîqeyê veror dûrî kewa.

Wina vano, xecê erzeno xo peynî û hetê koydê Sîpanî ya 
şino.

xeylê ray şinê, bena şewi. Aşmîya pancêsî akewna û 
dinyay ser a roşney vila kena. Estarey zeki veyve bikerê, 
pê pey ra pê pey ra doş benê, jew şino awan jew akewno.

Erd û azmînî mîyabeyn di kêfê, neşeyê estbî. Vayê do 
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honik û şenik ameyê. Dar û ber, teyr û tûr, cin û cinawirî 
kêfan ra kerdê biperrê. Labrê kêf o herî gird ê Sîyamed û 
Xecê bî. Ê newera resay bî pê û azad bîbî.

xeylê ray amey bî, tay mendi bi ki sefaq bo. Hewna 
kêfan ra nêşayê pê rê çî yê vajê û raya xo jewser dom- 
nayê. Zerîda nînan mîyan di nûrê girêneyayê. Çimandê 
nînan, mîyan di adirê webiyayê û kila ci sewq dayê teber. 
ganê ci heyecanan ver têtewr zey adirî ya veşayê. Xeylê 
diha amey, bî şefaq, vayê honik û şenikî diha vêşî kerd. 
Hebekê qefiliyay, wima zey marana pêşiyay pê ro û pê 
kerd germ.

Sîyamedî va:
-Xec a mi, sêkur a mi, qe tî ya hesê xo nêkena û mi rê 

çîyê nêvana?
Xeci va:
-Ez çiçî vaja Sîyamed ê mi? Kiştê ra kêfê min o yeno, 

kiştê ra bermîyê min o yeno. Wima yê pê doş kenê, labrê 
kişt a bermî ya zordê kêfî bena. Qandê ki a kişt a birayê 
min ê yenê mi vîrî, yenê mi çiman ver, kiştê ra jî tî yê.

Ez mîyan di menda, ez nêzana senî bikera. Ez kêf 
bikera, bihûwa, yan jî biqahrîya û mirdîya xo biberma?

Sîyamedî va:
-Ti çiçî vaja, senî bikera heqê to esto, na mesela di ez 

nêşena to rê çîyê vaja. jewna herûnda to di bîyayê, nêşayê 
hendayê xo ver bido, belkî nika teqabî merd bî. Labrê nay 
rind bizani, ti senî bikera senî nêkera, ti nêşena înan pey di 
bîyara û ê pey di nînê. wazena bibermi, çimanê xo birijni, 
korî ki fina pey di nînê. Ema mi rê vaji ez to hetê kotî ya 
bera û ma kotî di ca bê, warê xo virazê?

Xeci va:
-Sîyamed, ti verî mi beri cadê xeymi, gûnîda birayandê 

mi ser, herda birayandê mi ser, tirbandê înan ser. Ez xo rê 
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mirdîya xo tirbandê înan ser o biberma, kul û derdanê xo 
teber kera, birijna, zerîya xo honik kera.

Sîyamedî va:
-Xo ra veror ez o şina vija, mi înan rê soz dabî û sond 

werdbî. Mi vatbî ki «Hendi ki ez weş ba ez bişa ez do 
heyfê şima bigîra û gûnîya şima êrd o nêverda» Ewro mi 
sozê xo ard ca û sozê xo tepişt. Ver a jew serî mi bi desan 
a serey pemay. Ver a heşt merdiman mi peyê Mîrdê Sîqaqî 
tewrdê lajdê ey a kerdî er a. Ez do şira xeberî bida înan, 
qenê wa xo rê rihat rihat rakewê, wa çimê ci peynî di aker- 
dey nêmanê.

Nê estorda xo ra yenê war, hendê çend seatan solixê xo 
gênê. Bahdê çendna seatan, fina nişenê estorda xo û 
kewnê ray.

No hesab a bahdê çendna rojan tepey a resenê kodê 
Sîpanî. Bê umîd û bermî ya, xinca, nefret a, kîna xo resne- 
nê cadê xeymi. Hewna boya gûnî vijanan ra ameyê. Boya 
mergî kewtibî ê mergan ser.Herûnda xeymi di vaş kiho 
bîbî û va ameyê.

Xeci hima estori ra xo çe kerd war, wima destê xo hetê 
azmînî ya akerdî, bi qîjînî, qîrînî û hewar ra bi virar a şî 
tirbandê birayandê xo ra û tewdê bermî ya lorîna û dûriki 
va:

Lorî, lorî, lorî, lorî, birayê mi lorî. 
Bêkesê mi lorî, bêpaştîyê mi lorî.
Wa Xec a wayi şima rê qurban bo 
Herûnda şima di wa Xeci bimiro. 
Qiracê koydê Sîpanî şima rê bî tirbî 
Lorî, lorî, lorî, lorî, kekoyê mi lorî. 
Boxe û beranê mi lorî, lorî, lorî.
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Xec a way şma rê bî belay serî.
Lorî, lorî, lorî, lorî, keleşê mi lorî. 
Qandê mi şima warê xo xilnayo. 
Koyê Sîpanî zaf berzo ray nêdano. 
Ray bido jî qahpe felek nêverdano. 
Gazîda birayandê mi ra kes çinîyo bîro. 
Way paştîya mi, way dest û lingê mi way.

Werzê, werzê birayê mi werzê!
Çorşmeyê xo bewnî yê, halê mi bivînê! . 
Werzê, werzê, çimanê xo akerê!
Dar û ber bîyo kiho û vilikî dayê, 
Çarwan û dewardê xo ya berê biçiraynê. 
Seyde xo bikerê şan di pey di ageyrê.

Wa waya şima, şima rê bigeyro, 
Xo qurban kero, qedayê şima kero! 
Werzê, werzê boxe-beranê mi werzê, 
Zimastan qedîya yo, amnan ameyo werzê!

Xec a şima ya raya şima pawena.
Xeymi mîyan di zey sêkuran a roşena. 
Bê şima tersena tenîya hewnê nîno. 
Bêrê, bêrê rayda dûrî ra ray kewê bêrê. 
Mi tenîya no dinya di sêkurr meverdê, 
Bêrê, bêrê tirbida xo ra werzê bêrê. 
Nê halê na warda xo ya sêkurri bivînê.

Tîjî ya Ellay şima ser o nîakewti. 
Şima rojê xo roj nêker, roşnayî nêdî 
Tazalokan şima şanay xo ver, 
Virûsik ê Ellay şima ser o amey war.
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Lorî, lorî, lorî, lorî birayê mi lorî, 
Felekê bêbextî şima girotî berdî. 
Kodê Sîpanî ra vera cêr kerdî.

Wa çimê bêbextan bivijîyê, 
Ray înan ver o bigêrî yê, vinîbê. 
Wa warê înan ser û binî bê.
Wa adir keydê înan a kewo, 
Wa kezeb a înan zey mi biveşo.

Inan çilaya keydê Resûlî kerdi hewna, 
Decal jî bîro çilaya înan hewnakero. 
Estûn a bandê Resûlî xilnê, visti.
Dor û tîra bandê Resûlî şikiti. 
Hewrê sîyay keydê ma ser o gumay.

Adir bedendê zaliman a neyo, 
Kezeb a zaliman pê ro koz bo, 
Adir keydê zaliman a kewo, 
Ci ra jew, jew merdim nêmano. 
Lorî, lorî, lorî, nazlî yê mi lorî, 
Lorî, lorî, lorî birayê mi lorî 
Lorî, lorî, lorî roşna çimandê mi lorî.

Vengê warda şima yo nîno şima? 
Şima yê waya xo nîaşnawenê? 
Werzê, werzê, werzê pey di bêrê! 
Nê halê na warda xo bivînê!
Bêrê na waya xo tenîya meverdê.
Bêrê mi jî xo di berê, 
Ac dinî di mi xo rê enbaz kerê. 
Ez o ewro lorî kena, şima lorînena.
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Destanê xo derg kena, şima nêresena.
Lorî, lorî, lorî, lorî sêkurr ê mi lorî.

Sîyamed, diha vêşî xo ro dayeni, porê xo rûçikneyeni û 
bermîdê xeci rê damiş nêbeno û nêşeno tehamul bikero. 
Perreno Xeci qol û Xeci tirban ser a werzaneno, hebê pey 
di anceno.

Wima destanê xo keno nûncikî, piloxneno, guvêşneno, 
bi xinca, bi hersa, bi kîna qîrreno û vano:

Biray, xeci, qeda û bela goştarey a mi bikerê! mi gûnîya 
şima êrd o nêverdê, heyfê şima girot. Wa çimê şima pey 
di nêmanê û akerdey nêşirê. Heyfê şima gîriya, şima diha 
şenê heqê xo mi rê helal kerê û tirbandê xo di rihat 
rakewê. Ez texmîn kena mi sondê xo ard ca û qiseyê xo 
tepişt. Şima jî mi rê soz bidê, rihat rihat tirbi di rakewê û 
wa çimê şima akerdey nêmanê, E şima jî qey heta tîya bî?

Sîyamed nûncikanê xo akeno, destanê xo ronano. Çewtê 
êrdî beno, êr a herri gêno, lepê herri erzeno hergi jewî ser 
û ci rê wina vano:

-Di fm kena, heqê xo ma rê helal kerê! Wa oxirê şima yê 
xeyrî bo. A dinî di ma pê vînenê. Çimê mi do tim û tim 
şima ser o bê û ez do şima tirbi di tenîya nêverda. Hima 
firsend bivîna ez do bîra şima zîyaret kera, sereyê şima ro 
da û halê şima pers kera. Qandê şima bo jî ez terkê kodê 
Sîpanî nêkena û ez do nê koy xo rê mekan kera, xo rê war 
û keye kera.

Sîyamed Xeci gêno, hebê Tirban ra kewno dûrî û vano:
-Xec a mi, newe nobet a to ya, qerafê xo bidi. Ma hetê 

kam çî kişt a Kodê Sîpanî ya şirê?
Xeci vana:
-Ma do qe kiştêna jî nêşirê. Ma do Tirban kişt a, nezdî 

tirban xeym a xo bikuwê û nê tirban bipawê, hetan ki rihê 
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înan şirê cadê xo resê û esteyê înan herri bê.
Nezdî Tirbandê înan xeym a xo kuwenê, Xeci hergi roj 

şina vilikî ana û tirbandê nînan ser o karena.
Nê villikan jî hergi roj awdana. Roj bi roj villikî benê 

girdî, benê gurî û villikî danê.
Sîyamed û Xec a benê ê pê. Demê wiza di manenê û 

hetêna nêşinê. Bahdê demen a danê piro şinê ca yê berzan- 
dê kodê Sîpanî ser û winênê dinyay ra.

Xeylê koy ser a doş benê, êdiziyênê danê piro şinê 
sersîyêda darda sêzêri di roşenê.

Dari bin ra, çoşmeydê xo ra hebê sêzî arê kenê û wenê. 
Xeci roşena saqanê xo kena derg, Sîyamed jî sereyê xo 
nano saqedê Xeci ser, rakewno û şino hewna.

Xeci hendi winena bolêda kosbesan ravêrdi, jû kosbesi 
mîyan di makî ya ê bînî pê ro nerî yê. Ê nerî heme a kos- 
besida makî dimi şinê. Ti nêvanê a kosbesa makî awira ya, 
qandê coy ê nerî yê ay dimi şinê. A kişti ra nerîyêdo keçe- 
lin û gerrin yeno, kewno a bolda kosbesandê nerîyan 
mîyan û a kosbesa makî înan ra gêno. Wexto ki no nerî yo 
keçelin û gerrin kewno na bolda nê nerîyan mîyan, ti vanê 
qey şêr o. Wexto ki qoç dano nê nerîyan ro înan zey patîla 
dîn dano êrd. No hesab a nerîyan hemini şaneno xo ver, 
keno vila û qewneno. Na kosbes a makî ney rê manena. 
Kosbes a makî jî çorşmeyê nê nerî şina yena, ney boy 
kena û ver di nazî kena. O sire di Xeci damiş nêbena û 
bermena. Wexto ki Xeci bermena, çimandê ci ra hersê 
germî kewnê rîdê Sîyamed ser û pa beno aya. Hend 
wîneno ki Xec a bermena, qultikî kena war û zey awa çi- 
mandê ci ra hersî yê kewnê rîdê ci ser.

Sîyamed serê xo hewadan o, roşeno û Xeci ra pers keno, 
vano:

-Xec a mi, qandê çiçî tî ya bermena, fina se bî, çiçî kewt 
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to vîrî?
Xeci vana:
-Qe Sîyamed, ez o çîyî rê jî nêbermena.
Sîyamed vano:
-Xecê, kes bîleheq nêbermeno, mihaqaq çîyê esto qandê 

coy tî ya bermena.
Xeci vana:
-Sîyamed, emel biki çîyê çinîyo, fina derd û kulê mi 

kewtî mi vîrî, qandê coy ez o bermena.
Sîyamed vano:
-Xecê bi namedê Ellay ser, tî ya bîleheq nêbermena, heta 

çîyê nêbo derd û kulê kesî nêkewnê kesî vîrî. Sê ra se çîyê 
bî ki derd û kulê to kewtî to vîrî. Çiçî bî? Hadê mi rê vaji, 
qandê çiçî tî ya winî zerî ra bermena.

Xeci vana:
Sîyamed, ti jî hendi eks ê, înad ê û kewnê girwî dimi, ez 

o to rê vana çîyê çinîyo, derd û kulê mi amey mi vîrî, 
qandê coy ez o bermena. Ma ney di çiçî esto, tî yê hendi 
kewnê dimi?

Sîyamed vano:
Xecê, ti jî hendê mi eks a û înad a, kes bîleheq nêberme- 

no. Ma se beno ti mi rê vaja û ez jî bizana? Ti vaja do 
qeyami do biqilayneyo?

Xeci vana:
-Ez tersen a, ez vaja ti pey biqahriyê?
Sîyamed vano:
-Nê, nê ez pey nêqahrêna.
Xeci vana:
-Bewnî, o qarşi ra tî yê bola kosbesan vînenê.
Sîyamed winêno û vano:
-E, ez o vînena. Se bîyo a bolda kosbesan?
Xeci vana:
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-A boli mîyan di jû kosbesi makî ya, ê bînî pêro nerî yê. 
Jew nerîyo keçelin û gerrin ame kewt a bolda ê nerîyan 
mîyan, bola nerîyan kerdi vila û a makî înan ra giroti. 
Bewnî tersandê ey ra ê nerî yê bînî yê nêwetanê bîrê, 
nezdîdê a makî.

Sîyamed vano:
-Ney di çiçî esto, ma se beno ki o nerî ame a makî înan 

ra giroti?
Xeci vana:
-Senî çiçî esto û se beno? Ney di zaf çî estê û zaf çî 

beno.
Sîyamed vano:
-Ti qandê coy bermaya, qandê ey derd û kulê to kewtî to 

vîrî?
Xeci vana:
-E, qandê coy ez bermaya û qandê ey derd û kulê mi 

kewtî mi vîrî.
Sîyamed vano:
-Vaji, ney di çiçî esto, çi ma'ne esto ki derd û kulê kesî 

bîrê vîrdê kesî û kes pa bibermo? Willi ez şaş manena to 
rê, hele vaji ney di ci ma'ne esto ez jî bizana?

Xeci vana:
-O nerîyo keçelin û gerrin tî yê. A makî jî ez a. Senî ki ti 

amey, to ez bi zor a girota û xo rê kerda çinî, o nerîyo 
gerrin jî zey to ame, a makî înan hemini ra giroti û kerdi 
mal ê xo, kerdi enbaz a xo. Qandê ney ez bermaya. No 
sebeb ra derd û kulê mi amey mi vîrî û ca ra lûway. To jî 
ez zey ê nerî bi zor a girota.

Sîyamed nê qisan ra zaf û zaf hers bî, keçelê ci wirîya, 
ariqî çare ra kerd war, werişt, tîrkuwanê xo kerd xo dest, 
xençerî ya xo qilifdê ci ra anti û wina va:

-Xecê, eger ez Sîyamed ê Silîfî ya, Gangêrê xortandê
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dewda sîlîfî ya. Rihistînê lajdê Mîrdê Şîqaqî û peyandê ci 
ya; Eger ez heskerdeyê to ya; Ez do goştê ê kosbestê nerî 
to rê bîyara û bi to bida werdeni. Eger ez ney nêkera, ez 
Sîyamed ê Silîfî nîya. Eger ez ney bi to nêda werdeni, ez 
lajê pêrdê xo nîya, dolê qebraxan a, dolê kutkan a. Wa 
sond bo, gûnîda birayandê to û ê min ser bo, ez do goştê 
ey bi to bida werdeni.

Û dano piro şino ê kosbes ê gerrinî fetilneno. Bi seatan a 
kewno kosbesî dimi, kosbesî beno deyeyê ser, koşeyêde 
kemerî û wica di ano firsend, tîrkuvanê erzeno û şîşa 
tîrkuvanî palistedê kosbesî di şaneno ci. Kosbes dîndeyê 
no êrd. Şino êrdo poça kosbesî tepşeno, kardîya xo xo ver 
a anceno û erzeno palîstedê kosbesî ki tîkeyê goşt 
palîstedê kosbesî ra çi kero û bîyaro Xec a bido werdeni. 

Wexto ki kardî erzeno palîstedê kosbesî hewna gan 
kosbesî di beno. Kosbes linganê xo yê peyênan saneno,
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zeki pay çekero. Çitmeyê ci guneno sênedê Sîyamedî ro, 
Sîyamedî kemer ra pemeno.

Wexto ki xo lerzaneno û pay dano sênedê Sîyamedî ro, 
Sîyamedî deyedê kemerî ra pemeno cêr. Sîyamed peren o 
kewno darda qiznawêrî ya wişki ser, û dari pîzedê Sîyamedî di 
şina war, mîyanedê ci di kena teber. Zey şemşêrîya pîze di war 
şina mîyane di vijyêna.

Sîyamed o hesab a dar a dardakerde maneno û nalînî, axî û 
hawari kewna a ser. Senî keno nêkeno, nê çeno xo dardê qizna- 
wêrî ra bireyno. Edizyêno. beheciyêno û bêhal kewno.

Xeci xeylê pawena, winêna Sîyamed nîyame û wertan ra 
nîyaseno, dana piro şina bigeyro ci. Xeylê geyrena û şina 
resena nê kemerî ser.

Hendi vînena gûnî ya êrd o. Ti nêvanê na gûnî palîştedê 
kosbesî ra şîya. Wexto ? i şîşi gûnena kosbesî, hetan kewno 
xeylê metrey ray şino. Xeci şop a gûnî ramena û çorşmey xo 
geyrena, hendi vînena ki kosbesê cîyo gerrin sîyê ver a derg 
bîyo û o yo hewna lingan şaneno. Dêmeki hewna kosbesî gan 
nêdayo. Xeci wexto fahm kena ki çîyê, qezayê ameyo Sîyamedî 
sere di.

Xeylê çorşmey geyrena, ne raştê Sîyamedî û ne jî raştê şopda 
ci yena. Fina peyser yena kosbesî heti ki kosbesê ci jî gan dayo.

Na dest pey kena nê kemerî ser a şina û yena. Geyrena nêgey- 
rena Sîyamedî nêvînena.

Nêzana ki kosbesê gerrinî çitme dayo Sîyamedî ro û Sîyamed 
kemer ra dîn dayo war. Û wexto ki dindeyayo war dar a qizna- 
wêrî pîze di şîya war û mîyane di kerdo teber. Û no hesab a 
darda qiznawêrî ser o dikta kemerî ya dardakerdê mendo.

Qay qeder o xirab o, ma cana çinê bî. A dara qiznawêrî a 
dikda kemerî ya rûwêbî? Çi rê temi nêmendi bî, nîyabêbî û perî 
nêtepiştî bî û wişk bîbî?

Qeder o bênamûso, qandê zey şemşêrî ya pîzedê Sîyamedî di 
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şiro war û mîyanedi bivîjîyo wişk bîbî.
Wexto ki Sîyamed şîbî key pîrkeki û hewna pîrkeki 

Sîyamed nêsinasnabî, ci rê zewti dêbî, zewti kerdi bî û 
wina vatibî: «Boka Sîyamed ê. Silîfî bo, boka kemer ra 
biperro û darda qiznawêrî ya bimano» Qay a şewi 
kêberê Humay (Ellay) akerde bî û zewta a pîrkeki qebûl 
bîbî. Sîyamed kemer ra perrabî û dikda kemerî ser o darda 
qiznawêr ra mendbî. Ma çi rê zewtê bînî, zewtna qebûl 
nêbîyê a zewti qebûl bîbî. Ella zano ya qandê ki, qandê 
Sîyamedî deyê bî qebûl bîbî.

Xeci kemerî ser a şîyê û ameyê, geyrayê nêgeyrayê 
Sîyamedê xo nêdîyê.

Nêşa vêşî damiş bo, dest bi bermî kerd.
Bermayê, bermayê û lorînayê, zey awa çimandê ci ra 

hersan kerdê war, rijyayê. Rijyayê û kewtê dirbetida 
Sîyamedî ser.

Sîyamedî dikda kemerî ra darda qiznawêrî ser a bi nalînî 
ya veng da va:

-Lê lê Xecê mebermi, hersê çimandê to yê rijyênê derbe- 
tida mi ser, dirbet a min a pa zey îsotî ya veşena.

Xeci vengê Sîyamedî asnawit. Xo çewt kerd û hetê cêrdê 
kemerî ya winyê. Wexto ki winyê, ci bewnîyo! Darê qiz- 
nawêrî pîzedê Sîyamedî dî şîyo war mîyanedê Sîyamedî di 
mîyanedê ci di vijyayo. Sîyamed dikda kemerî ya dardê 
qiznawêrî ya dar da mendo. Adir kewt a zerîda Xeci. Ganê 
ci tê tewr zey adirî ya veşa. Nêzana se kero. Ge hetê 
kosbes a winyê, ge xo çewt kerd hetê Sîyamed ê xo ya 
winyê.

Aqil sere di nêmend, şî, nêzana, nêzana se kero û çi ray 
ci rê bivîno. Vengê veyn do Sîyamedî, va:

-Sîyamed ê mi, Sîyamedê mi, se bî to, çi qeda koya to 
ya? Çi bela to rê ame? Ez do senî bikera ki xo to resna.
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Aqil mi sere di nêmendo. rayê mi ver ni, senî ez do to a 
diki ra, ê dardê qiznawêrî ra bireyna?

Sîyamedî va:
Xec a mi, ti bişa resenê bivîna, cor ra kemer ra virada 

‘cêr, ez jî tepşa û ti mi banca cor, belkî ez na dirbet a 
nêmira, bireya. Zewbî çarenadê ci çinîyo. Ma vaji ez do na 
gemda Ellay a resen kotî ra bivîna? Ti zana Koyê sîpanî 
zaf berz o, rew-rewî ray a ci nêkewna û raywanî ci ra nêra- 
vêrenê.

Xec a feqîrî kerd qîjînî, qîrînî û hewar, jewser hetê 
gemda Kodê Sîpanî ya remê. Bi qirrînî, qîjînî û hewar ra 
veyn dayê, vatê:

-Kes çinîyo, kes çinîyo? Qulê Ellay çinîyo bîro Sîyamed 
ê mi na dikda kemerî ra, nê dardê qiznawêrî ser ra birey- 
no?

Qulê binî ademî çinîyo, ma rê yardim bikero û destê xo 
hetê ma ya derg kero û destê ma tepêşo?

veng nêşîyê kesî, qulêdê binî ademî werte di çinêbî.
Xeci no fin veyn da Ellay û va:
-Ellayê min o gird, Ellayê min o xasek, wêrê êrd û 

azmînî! Ti girdê girdan ê. destê xo derg ki û Sîyamedê mi, 
ê tengî mîyan ra bireyni.

Nalînîya Sîyamedî êrd û azmîn bimayê, êrd û azmîn gi- 
rotibî. Xeci no fin veyn da Xoca Xizirî, va:

-Xoca Xiziro, kanî to xo resnayê tengayey? Kanî, to teng 
ra merdimî reynayê? Hadê, xo biresni Sîyamedê mi û ey jî 
teng ra bireyni. Wa çêleyeya, rindeya to ma jî reso.

Xeci bermê, şî û amê, Sîyamedê xo lorîna û va:
Lorî, lorî, Sîyamedê mi lorî, 
Xec a to to rê heyran bo lorî. 
Sebebê to heme ez bîya, lorî, 
(Gî) di nê qederî kera, lorî.
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Qederê ma xirab nûşneyabî, lorî, 
Tim adir zerîda ma di veşabî, 
Lorî, lorî Sîyamedê mi lorî.

Ellay nêverda ma rojê rihat bikerê, 
No dinya di ma jî zey şarî bihûwê. 
Hewrê tarî ma ser o tim gurayê.

Lorî, lorî, Xeci qedayê to bigîro, lorî, 
Derd û belay ma ser a kemî nêbî. 
Rojê tîjî ma ser o nîyakewtibî, 
Wela sîya tim ma rê varêbî. 
Lorî, lorî, Sîyamedê mi lorî.

Dest û lingê mi girêdeyayê, 
Ez nêşena çareyê bivîna. 
Sîyamedê min o mi çiman ver di naleno. 
Ez o nêşena destê xo derg kera, ci resna. 
Lorî, lorî Sîyamedê mi lorî, 
Xeca to to rê qurban bo lorî!

Sîyamedî fma veyn da va:
-Beso xec a mi, bes o, dirbeta mi xo ra verî xorî ya. Sero 

jî hersê çimandê to yê dirbeta mi diha jî veşnenê û tewne- 
nê.

Ti şen a xeberê bidi, biresni dewda silîfî.
Wa pê ro arê bê bîrê, halê Sîyamedê dewda xo bivînê.
Lê lê Xecê, ti zana felekî mi ra çorşmey girotî, ray mi 

ver di kerdî vinî. Per û perzaneyê mi şiknay. Darê qizna- 
wêrî yo wişk pîzedê mi di şî war, mîyanedê mi di vijya.

Lê lê Xecê mebermi, wa hersê çimandê to nêrijiyê qulda 
dirbeta mi ser, wa di qat dirbeta mi nêveşnê.
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Lê lê Xecê, ti şena xeberê bidi cîn û cinawirî, teyr û tûrî. 
Dinyay hemî pey biheseyni wa têtewr arê bê bîrê, halê 
Sîyamedê Silîfî bivînê. Wa cayenê xo kemerî ser o rakerê 
û goştareya nalînîda mi bikerê. Wa eşîr ra mîrdê Şîqaqî 
destanê xo hene kero, bîro mi ser o veyve bikero.

Lê lê Xecê, xeberî biresni dewda Silîfî, wa roşan bikerê.
Lê lê Xecê ti zana darê qiznawêrî ez werda qedînaya. 

Nan û sola mi no dinya ra birnê.
Lê lê Xecê, se beno, qandê seredê hewt birayandê xo mi 

ser o mebermi.
Xeci vana:
-Ez se kera Sîyamedê mi, ez se kera? Mi dest di nîyo, 

zerîya min a veşena. Adir kewto a gandê mi. Ez nêberma 
kam bibermo? Senî ez bermî bibima, ez ewro nêberma ez 
do çi wext biberma? Es senî fek bermî ra virada û xeberi 
bida dişmenandê to?

O sire di aşiqê vija ra ravêreno. Vengê bermî şino aşiqî, 
aşiq yeno Xeci heti û ci rê wina vano:

-Xatûn, xatûn, xatûn a xaseki tî ya çi rê bermena? se 
bîyo to, qandê çiçî no bermîyê to?

Xeci vana:
-Diha se bo mi, qandê çiçî nêberma? Kosbesi pay dê wa- 

ştedê mi ro, waşteyê mi kemer ra pema, dikda kemerî ya 
dardê qiznawêrî ser o verda. Darê qiznawêrî pîze di şî war 
mîyane di vijya. O yo cêr di darda qiznawêrî ya naleno, 
ez o nêşena xo ey resna, ey bireyna û dirbeta ey bipêşa.

Aşiq xo çewt keno, hetê cêrî ya winiyêno û Sîyamedî 
vîneno. Hal Sîyamedî di nêmendo û dest ra şîyo.

Aşiq vano:
-Xatûnê, ez zana ti kam a, ti Xec a, Xeca Resûlî ya, 

xasek a hewt dewan, waya hewt birayan a û waştîya 
Sîyamed ê Silîfî, keleşê serdê koyan a. Sîyamedê to di,
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waştedê to di diha hal nêmendo, ti a darda qiznawêrî ra bi- 
reyna jî, oa dirbet a nêreyêno, bêrî mebermi û çimanê xo 
korî meki. Ti hewna zaf lazim a. Sîyamed şî ez esta. Ez 
aşiq a, ez niqara û zima cinena, zey xatûnana winêna to ra 
û to warî kena. Ez nêverdan a destê to awda honiki ra 
awda germi, awda germi ra awda honiki kewê. Finê çimdê 
girotî ya bewnî mi ra, çiçî yê mi Sîyamedî ra kemî yo?

Xeci hêrs bena vana:
-Aşiq rayda xo ra şorî! derdê mi xo ra mi rê bes o, ser o 

jî ti derd û kulanê mi tê ra meki!
Aşiq vano:
-Xecê, ma çiçîyê mi kemî yo? Bewnî Sîyamedê to keçel 

o, ez keçel jî nîya. Ey şemşêrdê xo ya, xencerîda xo ya, 
keleşeyda xo ya nam dayo û name giroto, mi jî niqara, lûlî 
û zimada xo ya nam dayo û name giroto. Qandê çiçî tî ya 
razî nêbena û qebûl nêkena.

Xeci vana:
-Aşiq, ez o to rê vana rayda xo ra şorî, mi hêrs meki û 

cinanê mi meya mi sere. Dinya zano ez Xec a, Xeca 
Resûlî ya. Eger ez çîyê rê vaja «nê» hetan merg jî 
«nê» yo. Bê Sîyamedî destnadê kesî do destê min a 
nêneyo. Bê virarda Sîyamedî virama mi rê heram a. Dinya 
zano ez çi înad û êks a. Mi dezadê xo rê, lajdê Mîrdê 
Şîqaqî rê va «nê», ma ez do to rê vaja «e». Mi vêşî 
bêrihat meki, mi rihat ver di û rayda xo ra şorî!

Aşiq vano:
-Ez zana ti Xec a, keyna Resûlî ya, waya hewt birayan a. 

Ez zana to zerîya xo verdaya Sîyamedî û ti Sîyamedî ra 
hes kena, labrê Sîyamedî di hal nêmendo. Zaf xo ver bido, 
seatê yo, bahdê seatna çimanê xo gêno û şino a dinî. Ti do 
tenîya bi seredê xo ya nê koyan ser o se kera. Hetan merg 
ti do bê mêrde bimana û por sipe kera. Keyê to jî çinîyo ki 
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ti şira, ti do kuçan ra rezîl û kepaze ba. Ez nêba do jewna 
bo. Kes to rihat nêverdano. Hendik to di na xasekey bibo û 
ti genci ba, kes to ra fek nêviradano. Jew do şiro, jewna do 
bîro to dimi kewo. Ti do o wext mecbûr bimana jewî rê 
vaja «e». Hendik xeber a kesî ci ra çinîya û kes pey nê- 
hesiyayo qebûl biki. Bêrî vêşî înadey meki û mi xo rê 
waşte ki, ez zey xatûnan a winêna to ra û qenê to rê serev- 
de nêkena. Ti jewnaya bijew jîya, do hergi roj to rê serev- 
de kero û vajo:

Ti êrd o mendibîya mi ti girota, diha ti Ellay ra çiçî 
wazena.

Xeci vana:
-Aşiq to zaf kerd derg, mi to rê va bê Sîyamedî destna do 

destê min a nêneyo.
Xeci hebê dişmişî bena, heq dana aşiqî. Eger weş 

bimano zaf merdimî do dimi kewê. Wexto kes jî çinîyo ci 
bipawo û ci rê paştî bivijîyo. Kiştê ra hêrs û eciz bena, 
kiştê ra heq dana aşiqî. ageyren a aşiqî ser. Û aşiqî rê 
wina vana:

-Reca kena to ra, ti na mesela ra fek vira di û goştareya 
mi biki. Nika ez do jî xo çe kera Sîyamedê xo ser û ey a 
pîya gan bida û bimira. Wexto ki ez xo berza dardê qizna- 
wêrî ser dardo bişikî yo û ma do kemer ra biperê cêr û cêr 
di gan bidê. Cayo ki ma kewnê û mirenê, wa mileti wijay 
kişt a, yanî kemerî ver di înîyê aşano û tasêda awi pa kero. 
E ki benê aşiqê pê û pê ra hes kenê û nêşenê ê pê bê, wa 
bîrê nê înî ser o, a awi ra hergi jew tasê awi bişimê.

Xeci wina vana û dana piro şina dîyardê kemerî ya vin- 
dena, veyn dana vana:

-Lo, lo, lo, lo Sîyamedê mi lo lo.
No do jî bîyameyê ma sere di
Felekî do wina bikerdê ma.
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Ma do wina qanik bîyayê û bicawiyayê. 
Aşiqî do ewro mi rê nê qisey bikerdê. 
Zalîmî do ma ser o wili bivamayê. 
Lo lo Sîyamedê min o bêqeder lo lo. 
Wa Xec a to to rê qurban bo.
Wa mi rê heme çî gûnîya xozî bo. 
Wa sondê mi, zey sondê to yê qestelî bo. 
Bê to vira ra mi kesî rê virari nêbo.

Zerîya xo teniki meki, 
Cado xorî ra axî manci. 
Hawar meki û nalî manci. 
Adir a zerîda min a kulin a mefîni. 
No qederê ma yo, wina nûşneyayo. 
Wa Xec a Resûlî, waya hewt birayan, 
To rê qurban bo, to ver a biçameyo. 
Se beno dest beri xo, 
Hebê sebir biki, bipawi, 
Xec a to ya to dimi yena.
Ez to tenîya, 
Ê dardê qiznawêrî ya nêverdan a. 
Sîyamedê mi, dest beri xo, 
Xo ver bidi. Vira ra xo mi rê aki. 
Xeca to ya yena, xo to resno.
Vira ra xo aki, mi virarda xo ki 
U pêt pêt xo ra pêşi!
U «ya Ella» vana, xo pîzî ser, verî ser viradan a 

Sîyamedê xo ser.
Gilê qiznawêrîyo ki pîzedê Sîyamedî di şî war, o qil 

pîzedê xeci di jî şino war û mîyanedê ci di keno teber. 
Xeci jî pîzî ser kewna Sîyamedî ser. Wima pî ya pê ser o 
gildê qiznawêrî ya manenê.
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No fin aşiq kemerî ser ra şino û yeno.
Xeci rê û heskerdenda Xeci rê êcêb maneno, mat 

maneno. Hend winêno şiwaneyêno vija ra ravêreno.
Veyn dano şiwanî û vatena Xeci şiwanî rê vano.
Vatenê Xeci şiwanî rê va tepey a wina vano:
-Ma ez xeci rinderî ya? Ma gûnîya mi ê Xeci şîrînêrî ya? 

Ma ez hendê Xeci bi cesaret û camêrd nêbena, Xeci xo eşt 
Sîyamedî ser? Ez do jî xo berza Xeci ser, wa êmrê mi jew 
deqîqe bo, wa o jî Xeci ser o pir bo û temam bo. wa destê 
mi Xeca neyo, bedenê bedendê ay ser o bo, wa qe ez jî 
înan a pî ya bimira.

Aşiq jî xo cor di erzeno Xeci û Sîyamedî ser, o jî gildê 
qiznawêrî ya maneno. Gilê qiznawêrî damiş nêbeno û 
nînan bin di şikyêno. Hîrê heme dikda kemerî ra perenê, 
kemerî ver o gunenê êrd ro.

Wexto ki nê diki ra perenê, hewa ra destanê xo hetê pêya 
derg kenê nêşenê destanê pê tepêşê. Çimki wertedê nînan 
di aşiq beno.

Wexto ki nê gunenê war ro, Sîyamed kişten'a, Xeci 
kişten a kewna û no aşiq jî kewno wertedê wiman. Wexto 
ki nê kewnê hewna gan Sîyamed û Xeci di beno. Erd o nê 
wima hetê pê ya destanê xo derg kenê. Senî kenê senî 
nêkenê nêşenê pê resê û destanê pê tepêşê. Aşiq wertedê 
nînan rê beno bend û nêverdano pê resê. destê ci pê nêre- 
senê, êrd o derg manenê û no hesab a gan danê.

Nê manzarayê nînan hemî, şiwane cor di kemerî ser ra 
vîneno.

Şiwane kemerî ser ra gedûk o yeno war û şino meyîtandê 
nînan ser. Wexto ki destanê nînan hetê pê ya derg bîyaye 
vîneno, adir kewno a zerîda ci û lanet waneno aşiqî rê. 
Damiş nêbeno nînan ser o zey qeçkan a bermeno.

Şiwane şino keye ra zengen û huweyê ano û dest bi aşa- 
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nayiş dê tirbandê nînan keno. Tirbî aşaneno û nînan 
herûnda ci di keno tirbi. Nê kerdî tirban, nimitî tepey a, 
lûlîya xo tewredê xo ra vejeno û dest bi lûlîcinayişî keno. 
Wexto ki lûlî cineno, kodê Sîpanî ser o çi cin û cinawir aş- 
naweno, yeno goştarey keno, û ci rê bermeno.

Wexto ki şiwane îzah keno, vano:
-Wexto ki aşiq xo erzeno darda qiznawêrî ser û dar şi- 

kiyêno, nê hîrê heme kewnê. Wexto ki kewnê, Sîyamed û 
Xeci wima hewa ra destan hetê pê ya derg kenê.

Sîyamed wina vano:
-Xecêêê, Xecêêê, Xecêêê!
Hîrê finî pê ser o qîjeno. Xeci jî qîjena vana: 
-Sîyameeed, Sîyameeed, Sîyameeed!
Şiwane vano: «Qîjînîda nînan ra virûsikî akewtî û 

hewrî guray. Êrd û azmîn tê tewr lerza. Di Bewranê sipey 
nînan ser ra peray, qertelêdo cilinî jî nabî nînan dimi. E 
bewranî rihê Sîyamed û Xeci bî, o qertelo cilin jî felek bî.

No şiwane heme ca ra xeberi keno vila û vaten a Xeci 
înan rê vano.

Wextê do zaf kilm di xeberi heme ca ra bena vila û mer- 
dimo ki pey nêhesiyêno nêmaneno.

Bahdê wextêna him tirbda Sîyamedî ser o him jî ê Xeci 
ser o gulêrî benê kiho û gulî akena, boya ê gulan çorşmey 
ra bena vila.

Tirbda ê aşiqî ser i jî telîyê do sîya beno kiho.
Wexto ki nê gulerî benê kihoy û gulî akenê, hetê pê ya 

gilanê xo derg kenê û wazenê pê resê û pê ra pêşîyê. No 
telîyo sîya wertedê wiman di vila beno û nêverdano nê 
gilê gulêran pê resê, pê ra pêşîyê û pê boykerê.

Hergi seri mengda Gulani di, nê gulêrî benê kihoy, abiy- 
ênê û hetê pê ya gilanê xo derg kenê ki pê resê, ema no 
telîyo sîya wertedê nînan di nînan rê bend beno û nêverda-
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no nê pê resê û pê ra pêşîyê.
E ki pê ra hes kenê û benê aşiqê pê yenê tirbanê nînan 

tewaf û zîyareti kenê. Tirba Sîyamed û Xeci bena 
zîyaretgahê pê heskerdan. Qefle-qefle merdimî yenê û 
şinê.

Gama ki heskerdey, aşiqbiyayey, şiwaney û raywanî 
yenê tirbandê nînan ser, nînan tewaf kenê, kardîya xo 
ancenê û nê telîyê sîyay bimenê, cikenê. Ema wexto ki nê 
gulêrî benê kihoy û abiyênê, no telî fina wertedê nînan di 
beno kiho, nêverdano nê pê resê. Çend bimenê bibimê, 
fayde nêkeno, no telî fina peyser beno kiho. A roj ra heta 
ewro merdimo ki wazeno pê ra heskerdoxan (aşiqan) pê ra 
(cê ra) abimo yan jî meselada aşiqan mîyan kewo û înan rê 
bend bo, ey rê vanê «Ze telîyo sîya».
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