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HÎNE GiLÎDERHEQADAST'ANA
ŞOT'AR'ÛST'AVÊLÎ

WERGÎRÊ P'OSTÊ PÎLÎNG"
ÛT'ERCMEÇÎYÊ WÊ BÎ SERZÎMANÊ K'URDÎ

Di t'arîxa e'debiyata diniyalîkê da kêmin e' frandinêd bedewetiyê, yêd ku di welatê xwe da seranser
bigîhîştanah'iz kirin û siyanetdariya usa bêh'ed, çava bû qismetê helbesta Şot'a R'ûst'aveliye me'nîgiran
Wergirê p'ostê piling".

Navê Şot'a R'ûst'avêlî rex navêd kilasîkêd e'debiyata diniyayê: Fîrdoûsî, Nîzam Gencevî, Şêk'spfr,
Dantê û yêd mayîn bi layîqî tê pesndayînê.

Şot'a R'ûst'avêlî ewledê miletê gurce. Gelê gurc xweyê t'arîxa kemnar û çanda dewlemende. Welatê
gurcan - Gurcistanê di herêma Qavkasiya Başûr da navbera Be'ra R'eş û Be'ra Kaspiyê (Xezer) warê
xwe girtiye, ser sînorê Êvropaê û Azîayê, ciyê hevgihîştina cûre - cûrêd çandan û dîn h'ebandina, ser
çarr'êyar'êêd t'ucaretiyê (bazirganiyê). Gurcistanbi rewşaxweyet'ebiyatiye qiniyatdar, xeyîsetêmervatiyê
û çanda mal - hebûna gundîtiyêye bilind va xweş tê cida kirinê.

Welatê Gurcistanê seba ma'na sitratêjîkiya e'rdê wê hemû waxtan jî dik'ete ber hewasa dewletêd
xerîbe seyasetê, aboriyê û eskeriyê. Hema bona wê yekê bû, wekî di menzîla sedsalêd p'ir ' dirêj da Rom,
fars, Bîzant, E'reb, Monx'ol, Sêlcûk, T'urk' û zevtçiyêd mayîn dibûne e'dûyê serê gurcan ûbi agirû şûrva
dihatin dik'etine ser ax -berêd wan. Miletê gurc hemîşe dijî dijminê xwe bi e'gîtî şer 'êd giran dadixist.
T'arîxagelê gurc di t'imamiya xwe da dîroka şer'ê mêrxasiyêye bona aza kirina û xweyîkirina serbestiya
welatê xwe. Di wî warî da qedera gelê k'urd not'lanî h'al - waxtê miletê gurce.

Di sedsalêd XI - XII da dewleta gurcan gihîşte qewatbûna seyaset û eskeriyêye nebînayî, gulgeşbûna
aboriyêûçandê.

Di destpêka sedsala XII p 'adşaê aqilbend û sereskerê navdar Davît'ê IV Ax 'maşênêbêlî (Şênvan) karî
berî zevtçiya bida ûji xaliya Gurcistanê der xistana, e 'rdê Gurcistanê bigflianda hev û dewleteke yekbûyîye
zor qowet çê kira. Hema di dewra peyî wê sedsalê da, zemanê p'adşatiya Gîorgiyê III û dota wî T'amar
P'adşê gele dewlet û e'rd k'etine bin bandûra û destê dewleta Gurcistanê: Qavkasiya di t'imamita xwe da,
Azêrbayîcana îranê, Ermenîstan, herêmêd bakûr - r 'ojhilata ber Be'ra R'eş, e'rdê h'etanî Gola Wanê;
P'adşatiya Tirapîzonêjî, k'îjan hema di wî waxtî da hatibû saz kirinê, k'etibû bin qolê p'adşê Gurcistanê.

Wê yekê ma'na û gjringiya dewleta gurcan êp'êceyî pêş xist û qedrê wê bilind kir. Gurcistan diAziya
pêşîn û R'ojhilata nêzîk da bibû dewleteke xweyî qedrê giran û hêlanêd çandêye bilind.

Wan pêşk'etinêd seyasetê, eskeriyê û aboriyê yêd ku wî çaxî di dewleta Gurcistanê da çê bibûn, ardimî
dane vejîha çanda gurcajî. E'debiyata gurcaye qedîfn, ulm, felsefe, t 'êolojî, hunirmendîgfliîştine hêlanêd
herî mezin; ocaxêd zaniyariyê û xwendinêye t'eze vebûn, p'eyvendiyêd çandê û t'ucaretiyê (al-vêriyê)
t'evîwelatêd rnayîri êp'êceyî fire bibûn.
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Geree'seyîewrewşjîbêeşkereldrmê,weMp'adşêdgurcan,nenmMwêyekêkudewletawanbibûne
xweyê qewata eskeriyêye p'ir ' zor', gelêd bin dest zêde a'ciz nedikirin û nedihêşandin, qedrê dîn -
h'ebandinêd, zimanêd, çand, e'detêd wan xweş digirtin.

Dewra p'adşatiya T'amar P'adşê r 'a bi heqî dibêjin ku ew bona çanda gurcan bibû Sedsala zêrîn".
Hemadi wîwaxtîda e'frandinêdulmî, t'arîxîû e'debiyatêye herî giringhatinenivîsarê. Yekji wan sert'aca
poêziya gurcî dast'ana Şot'a R'ûst'avêliye me'nîgiran Wergirê p'ostê pilinge".

E'frandarê Wergirê p'ostê piling" Şot'a R'ûst'avêlî hemçaxê p'adşê Gurcistanêye nav û dengT'amar
P'adşêye. Çawa di dast'ana wînivîsî da tê xwiyên, R'ûst'avêlî nêzîkî dîwana p'adşê û xweyê mert'eba
(qulixa) bilinde, wezîre, j i malbeta navdar û e 'sle.

E'lametiyêd derheqajîîna Şot'a R'ûst'avêlîp'ir ' kêm hatine xweyî kirinê. Bi t'exmmî, xudanê Wergirê
p'ostê piling" di salêd 1 1 62 - 1 1 66 da hatiye diniya ron. Paşî wefat bûna P'adşa T'amarê, nêzîkaya salêd
20 -ye sedsala XII, şayîrê extiyar diçe dêra şeherê îyêrûsalîmêye gurcan û li wêjî t'ex'dîr dide. Navê
Şot'a R'ûst'avêlî di deft'era wê dêrê da hatiye nivîsê, lê sûretê wî bi nivîsarê va ser sitûneke dêrê hatiye
neqşkirinê. r

Ji naveroka dast'anê tê xwiyên, wekî Şot'a R'ûst'avêlîberek'eta poêziya diniyalîkê dast'ana Wergirê
p'ostê piling" di zemanê T'amar P'adşê û mêrê wê Davît' Soslan da, nêzîkaya salêd 1 1 89 - 1207 e'fiandiye.

Çawa tê xwiyên, şibêta P'adşa T'amarê k'iriyameta xwe dabû ser Şot'a R'ûst'avêlî û lemajî ewî
dast'ana xwe p'êşk'êşî T'amarê kiriye. Derheqa wê yekê da R'ûst'avêlî xwexwe xût di destpêka dast'ana
xwe da dibêje.

Xudanê Wergirê p'ostê piling" di dast'ana xweye qiniyatdar da tê ber ç'e'van çawa mervekîhûmanîstî
herîmezin di sedsalêd navîn da. R'ûst'avîlîyekji cêrga wan mervêd e'wlîn bû, yêdji xelekabîr-bawariya
pajda mayîye li wê dewrê di nava cimae'tê da miqerm cî gktibû, bi zanîn der k'etibûn. Şot'a R'ûst'avêlîpê
zimanê poêzîayê pesnê îdêêd mervatiyêye herî bilinde vê dinê dide, pirsa qedrê hev girtinêji aliyê h'emû
dîn - h'ebandina dapêjda dik'işîne, derheqa dostî û evîniya heq - bawariyê, biratiya navbera miletan,
xweyîkirina qedr, namûs û heqê vekehevbûnajinan di nava civakê da distrê.

Şot'aR'ûst'avêlî di dast'anaxweye cindîtiyê dabe'sa şer'ê hemdemîya di navbera qenciyê ûxirabiyê
da diçe, dike. Lê di wî şer 'î da, çawa xwexwe xudanê dast'anê eşkere dide k'ivşê, alt' kirina xirabiyê û
pîroziyah'iz kirinê t'u caran nabe bêyî ardmiya hogirane t'evayî, bêyî ît'bara biratiyê û mêrxasiyê.

R'aste, xudanê Wergirê p'ostê piling" pêjda tê çawa welatp'arêzekî û miletevînekîp'ir ' zor, lê t'enê
xwe h'iz kirin û fanatîzma dînîji dûrî wiye. Dast'ana R'ûst'avêlî nimûşeke herî berbiç'e've di dereca
birafiya, dostiya û hevgirtina gelan da. E'gîtêd dast'anê merivêdji miletêd, olêd, mert'ebêd, xweyîxeyîsetêd
başqe - başqene. Lê eva yeka astengan pêşiya wan nak'işînin gava lazime dostiya hev bikin û k'omekê
bidinehev.

Sîûjêta dast'ana Wergirê p'ostê piling" di gelek welatan da fire pêş dik'eve û belayî dibe. R'ûst'avêlî
di e'frandina xwe da be'sap'ir' welatan dike, çawa mesele, welatê Hindê, E'rebistanê, îranê (Xorêzmê),
Çînûstanê û yed mayîn. Navê hine dewletanjî ewî ber xwe derxistiye, wek Mûlx'azanzar (P'adşatiya
P'irîdon), Gulanşero (P'adşatiyat'ucaran).

Şot'a R'ûst'avêlî di dast'ana xweye e'gîtiyê da p'ir'aniyê zor p'ayê mêrxasiyê, cindîtiyê û ît'bar-
bawariyê dide. Di Wergirê p'ostê piling" da ma'na herî e'slî eva pirsa vekehevbûna heqê jinan û mêrane,
xweyîkirina layîqdariyajinane.

R'ûst'avêlî, gava ku di dast'ana xwe da derheqa nîgarêd Nêstanê û T'înat'înê dinivîse, ew cara pêşîn
pêwêyekêvarniqabilîh'alêjmayebêheqdibe,çijîdie'nrêr'ojhilatawîçaxîfirebelayîbibû.Xudanê
dast'anê di wî warî da e'mrê cimae'ta Gurcistanêye wê demê dide ber ç'e'van. P'adşê Gurcistanê P'adşa
Gîorgî IH, lema ku zuretê wiyî kurîn t'une bû, t'ext - t'acê p'adşatiyê t'esrnîlî dota xwe T'amarê dike.
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miletên diniyayê hatiye wergerandinê (t'ercime kirinê).
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Şot'a R'ûst'avêlî di dast'ana xweye e'gîtiyê da p'ir'aniyê zor p'ayê mêrxasiyê, cindîtiyê û ît'bar-
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Qiniyatdarapoêziyagurcan dast'ana Şot'aR'ûst'avêlî Wergirê p'ostêpiling"ji zûvaji sînorê Gurcistanê
derk'etiye û di xezîna e'debiyata diniyalîkê da ciyê layîq girtiye.îzbatiya giringiya h'inurê bedewetiya wê
nivîsêye mezinû h'emû dera qebûl kirinê ewyeka dide, kuh'eta nihadast'anaR'ûst'avêlî serzimanê gelek
miletên diniyayê hatiye wergerandinê (t'ercime kirinê).



Lê hema îrojî, bi bextewariya me, ser reqema wan t' erciman şikir dîsa t'ercimek ser zimanê diniyaêye
qedîm-k'urdî zêde biye.

Gurc ( k'art' - bi zimanê gurcî ) û k'urd ( k'ûrt' - bi zimanê gurcî ), ew du gelêd mêrxasî şervan berê -
berê da, ji dewra enzel da cînarê hevbûne û hema t'enê wê yekê vajîmabe, gere e'seyîp'eyîvendiyêd
wanahev r 'a xurt heba û başjîhev nas bikirana. Hine zaniyar ewêjî t'exmîn dikin, wekî k'okêd e'slêd
gurcan û k'urdan dibekî yek binjî.

Çawaç'e'vkaniyêdt'arîxiyê ser zimanêdbaşqe-başqe e'lemetiyan didin, di sedsalêdnavîndaînsanêd
di e'slê xwe dak'urdp'ir ' caran bi êginî ûjîr t'evîh'al -jîîna dewlet û xelqêd Qavkasiya Başûr di derecêd
seyasetê, dewlet bûnê, eskeriyê û çandê da bûne, îlakî ya dewleta Gurcistanê.

Bi fikira me t'enê ew yek jî besî gotinêye, ku di zemanê çê kirina dewleta Gurcistanêye yekbûyî û zor
qewat da (sedsalêd X - XH) navendêd Qavkasiya başûre giring - Anî, Genca û Divîn bin h'uk'umdariya
malbeta k'urdaye zor - Şedadîdan da bûn (s. 95 1 - 1 199), lê di Azêrbayîcanê da malbeta k'urdan -
R'ewadîdanh'ukumdikir(s. 950-1071).

Hemaxût wîhênî, di dewrap'adşatiyaT'amarP'adşê da, di şuxulêavakirina, qewîkirinaûpêşk'etina
Gurcistanê çawa dewleteke zor, k'eda du birêd e'slê xwe da k'urd - Zak'ariya û îvanê Mixargirzêlî
(Namildirêj) êp'êceyîp'ir ' û zêdeye. Silsilet û zuretêd wan h'erd biran k'eda xwe usajî dane pêşxistina
çand û nivîsk'ariya gurcan ya sedsaîêd navîn.

Ç'e'vkaniyêdgurcayet'arîxiyêbe'sawêyekêjîdikm,wekîp'eyvendiyêd(t'êk'liyê\I)P'adşaT'amarê
bi nivîskî (name hevr 'a şandin) hebû t'evî h'îmdarê malbeta Eyûbîan - Selah êd- dîn Eyûbî (s. 1 1 69 -
1256), k'îjanêjîbi pîrozî dijî eskerê xaç'p'arêzan şer ' dikir û navekî zor qazanc kir.

Lazime ewyekajîbê gotinê, wekî ser e'rdê welatêdAziya Pêşîn yêdku di dewraP'adşaT'amarê da
k'etibûne bin qolê dewleta Gurcistanê, herêmêd usajîhebûn li k'u jî gelê k'urd bi dîrokî (t'arîxî) ser cî-
warbibûn.

Heger emwan îzbatiyan t'irnamhildine ser h'esabê û bidine ber ç'e' van, dikarin çawaqirar bêjin, weki
di wî dewrî da miletê gurc, pêşiyê p'ara wêyî xwendî û zana, îlakî (t' ayîbetî) mervêd nêzîkîDîwana P'adşê,
gelê k'urd, t'arîx û dînbawariya wî baş nas dikir. Ji ma'na wan yekan usajî t'u car nedibû, wekî merivekî
xayê zanma fire, xwenede û wezîrê p'adşê, çawa Şot'a R'ûst 'avêlî bû, haj miletê k'urd nebiya, û hêsa
dibû, di e'frandina xwe da r'ex miletêd başqe - başqe ewîbe'sa k'urdanjî bikira.

Gilîne jor gotî xweş pêjda dik'işînin giringiya ma'na xêra t'ercima kirina dast'ana Şot'a R'ûst'avêlî
Wergirê p'ostê piling" ser zimanê k'urdî bona lêk'olîna t'arîxa p'eyvendiya du miletêd cînare kemnar -
gurcan û k'urdan di dereca çandê û e'debiyatê da, dewlemend kirina e'frandinêd k'urdiye bedewetiyê da.

Hema bona wan yekan bû wekî xwendevanê k'urd, h'iz kirêd poêziyayê, îlakî k'urdêd di Qavkasiya
Başûrdadijîn, salêdp'ir'bêsebirriîviyat'ercimeldrmaWeig^ îr'o
ewanan, çawa em êdî dibînin, wê gihîştine mirazê xwe û xwestina wan hate sêrî.

Dast'ana Şot'a R'ûst'avêiî Wergirê p'ostê piling" ser zimanê k'urdî şayîr û t'ercimeçiyê k'urd Cerdoê
Esed t'ercime kiriye.

Cerdoê Esedê r 'emetî (Arto Ozmaniyan) - (s. 1 929 - 1 993) zêdeyî e'mrê xwe di bajarê T'ibîlîsê da
derbazkir. Cimae'tê Cerdoê Esed nas diMr çawa zanayê zimanê dê, e'debiyatê, folklorê û e'detê gel. Ew
şayîrvanekî xweyîk'iriyamet û t' ercimeçiyê poêziya xelqê maym bû. R'emetî endamê Yek'tiyanivîsk'arê
Gurcistanêbû.

Şeş berevokêd şêrêd Cerdoê Esed r 'onayî dîtine. Baştirîn nimûnêd şêrêd wî di k'itêbêd dersa zimanê
k'urdî û e'debiyatê, almanax û berevokêd başqe - başqe da hatine çap kirinê. Şêrêd Cerdoê Esed bi
gurcî, ermenî, rûsî, azêrîûzimanê mayûi hatine t'ercime kirinê. Cerdoê Esed şêrêd şaynêd gurcan, ermeniyan,
rûsane e'yan t'ercimeyî ser zimanê k'urdî kirine.

Cerdoê Esed zargotina cimae'ta k'urdaye dewlemend, poêziya k'urdiye kilasîk û dema îroîn, baş
dizanî. Hema ewê yekêjî mecal dane wî k'arê e'frandina bedewetiyêye zor çetin - t'ercima dast'ana
Şot'a R'ûst'avêlî Wergirê p'ostw piling" dest pê kira.
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berê da, ji dewra enzel da cînarê hevbûne û hema t'enê wê yekê vajîmabe, gere e'seyîp'eyîvendiyêd
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Bi fikira me t'enê ew yek jî besî gotinêye, ku di zemanê çê kirina dewleta Gurcistanêye yekbûyî û zor
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Dast'ana Şot'a R'ûst'avêiî Wergirê p'ostê piling" ser zimanê k'urdî şayîr û t'ercimeçiyê k'urd Cerdoê
Esed t'ercime kiriye.

Cerdoê Esedê r 'emetî (Arto Ozmaniyan) - (s. 1 929 - 1 993) zêdeyî e'mrê xwe di bajarê T'ibîlîsê da
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şayîrvanekî xweyîk'iriyamet û t' ercimeçiyê poêziya xelqê maym bû. R'emetî endamê Yek'tiyanivîsk'arê
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Şeş berevokêd şêrêd Cerdoê Esed r 'onayî dîtine. Baştirîn nimûnêd şêrêd wî di k'itêbêd dersa zimanê
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gurcî, ermenî, rûsî, azêrîûzimanê mayûi hatine t'ercime kirinê. Cerdoê Esed şêrêd şaynêd gurcan, ermeniyan,
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Şot'a R'ûst'avêlî Wergirê p'ostw piling" dest pê kira.



Çawa xwexwe t'ercimeçî tîne bîra xwe, ewîhê di cahaltiyê da ew e'frandina bedew xwendibû û hema
wî çaxîjînêta t'ercime kirina wê dast'anê ser zimanê dê k'etibû dilê wî. Cerdoê Esed devdevî 25 salan ser
t'ercime kirina dast'ana Şot'a R'ûst'avêlî Wergirê p 'ostê piling" bi zimanê k'urdî xebitiye. Lê, telebext
r'a, felekê nehişt ew bigihîşta neşirkirina t'ercima xwe.

Cerdoê Esed di pêşgotina t'ercima xwe dabi qedegerîna mezin sipasiya xwe dibêje wan ulmdar -
r 'ûst'avêlîzan û şayîrvanêd gurc, k'îjanajî bi ç'e'vêdr 'em k'arêd ewî destpêkM dinêrîh û şêwrêd lazim
didanê.

Waxtê t'ercima kirina Wergirê p'ostê piling", çawa t'ercimeçî xwexwe dide k'ivşê, ewî met'ina gurcî
r 'a t'evayî t'ercimêd dast'anêye ser zimanêd ermenî û rûsîjî bi k'ar taanî û ew kiribûne binge.

Cerdoê Esed Wergirê p'ostê piling" ser zaravê zimanê k'urdiye kurmancî t'ercime kiriye. Çawa e'yane,
ser zaravê kurmancîp'aê p'ir 'ê gelê k'urdaye p'ir 'mîlîon dip'eyîve. Hema ser zaravê kurmancîjîpoêziya
k'urdiye kilasîkedewlemend û p'ara e'debiyata dema îroîne mezin hatiye nivîsarê. Cerdoê Esednot'la
e'slê gurcîdast'anaR'ûst'avêlîbi çapa şêrtiyêye şanzdebangî ser zaravê kurmancît'ercime kiriye. Eva
çapa xet û banga, poêziya k'urdiye kilasîk û zargotina cimae'tiyêye meraniyê - evîntiyê r'a jî ne xerîbe.
R'aste, di wî alî da, ciya - ciya kêmasî jî hene, lê di k'arê usa mezin da, ça ku t'ercime kirina dast'ana
Şot'a R'ûst'avêliye, bê wanjî nedibû.

Cerdoê Esed di t'ercima xwe da bêjeyêd (giliyêd) h'al - waxtê cindîtiyê û evîntiyêye k'urdî fire bi k'ar
tîne. Hema k'omekdariya wê yekêye wekî t'ercima dast'ana Şot'a R'ûst'avêlî ser zimanê k'urdî wek
baştirîn nimûneke poêziya k'urdî tê xwendinê.

T'ercima Wergirê p'ostê piling", ya ku îro k'etiye ber destêd me, cêribandina t'ercime kirina dast'ana
Şot'a R'ûst'avêlî ser zimanê k'urdiye pêşîne. Bona wê yekê, bê gjlî, ewbê kêmasîjînikaribûbiba. Derheqa
wê yekê da Cerdoê Esed di pêşgotina t'ercima xwe da xwexwe jî dibêje.

Berî wan 25 salan bi qirara kolêgiya t'ercimê ya rex Yektiya nivîsk'arêd Gurcistanê t'ercima dast'ana
Şot'a R'ûst'avêlî Wergirê p'ostê piling" ser zimanê k'urdî ya ku bi destê Cerdoê Esed hatibû kirinê,
neşîrxana Gurcistanêye dewletê Mêranî" bonaneşir kirinê hazir dikir. Lê, wan salan, ma'na di dewletê da
guhastinêdbinga seyasetê, şuxulê neşirkirina t'ercimênehate sêrîû hate înk'arkirinê. Zûtrekêjî, bedbextiyê
r'a, r'ema Xudê hate ser şayîrê k'urd Cerdoê Esed û ew çû diniya heq.

Peyî wê yekê r'a, derheqa wê t'ercima hêjayîpesindariya zemanan dahate bîr kirinê. Nejîkesîdil kir
ardimî bida neşir kirina wê t'ercima delal. Û ha gele waxt desxeta t 'ercima Cerdoê Esed bê feyîde ma.

Hilbet, t'ercima dast'ana Şot'aR'ûst'avêliyenemir ser zimanê k'urdî êdît'u waxtîr'onayînedidît, wekî
dilr'ermyaûh'izldrinanivîsk'ar, wergêr, k'armenda civakiyagurcaye e'yan, mezinaNavendap'eyvendiyêd
çandê Mala Qavkasiyê" h bajarê T'ibîlîsê sit 'iya Nayîra Gêlaşvîlî nebiya û ewê hewasa xwe neda ser.

Sit'iyaNayîra Gêlaşvîlî giringiyaneşir kirina t'ercima dast'ana Şot'aR'ûst'avêlî Wergjrê p'ostê piling"
ser zimanê k'urdîbaş da ber ç'e' van û destê ardimiyê dirêjî me kar. Ewê xanima gurcaye xaya sidqê qenc
cefakîp'ir' mezin êp'êce waxt k'işand h'etanî bona fînanse kirma çap û neşir kirina desxeta t'ercima
r'emetiyê Cerdoê Esed siponsor (k'omekdar) p'eyîda nekirin.

Û gava îro, em k'itêba hane delal û bedew, t'ercima dast'ana Şot'a R'ûst'avêlî Wergirê p'ostê piling"
ser zimanê k'urdî r 'a şa û bextewar dibin, eva berîher tiştî emekê sit'iya gurc Nayîra GêlaşvQiye mezine.

Eme gumanin, wekîcimae'tak'urdaye şêkirdar, t'ayîbetîevîndarêdpoêziyayê, omidiyasit'iyaNayîra
Gêlaşvîlîbîr nakin û herdemjî wê minetk'êş û sipasdarêd xizmeta wê me r'a kirî, bimîne.

Li vir ciye derheqa wan çetinayajîbê gotinê, k'îjanajîbona neşir Idrina t'ercima Wergirê p'ostê piling"
ser zimanê k'urdîbi şikilê xwestina dema îroîn astengêd mezin derxistibûn. Cerdoê Esed t'ercima dast'ana
Şot'a R'ûst'avêlî bi alîfba k'urdiye kîrîlî (rûsî) nivîsî bû, ya ku di dewra Sovêtê da bona zimanê k'urdî
hatibû qirar kirinê. Lê di dema îro da, gava Sovêt hevbelabû, k'urdêd Sovêta berê alîfba rûsîbonazimanê
xwe êdîbi k'arnaymin ûher cî derbazî sernivîsandinabi alîfba k'urdiye latîniya t'eze bûne.

Me'niya wê yekê, berîher tiştî lazimbû desxeta t'ercima Cerdoê Esed ser alîfba k'urdiye latihiya t'eze
bihata guhastinê û bi wî cûreyî serkompûtêrê bidana ser r 'êzê. Lê eva yeka, çawa eşkere bû, gele çetinaya
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Cerdoê Esed di pêşgotina t'ercima xwe dabi qedegerîna mezin sipasiya xwe dibêje wan ulmdar -
r 'ûst'avêlîzan û şayîrvanêd gurc, k'îjanajî bi ç'e'vêdr 'em k'arêd ewî destpêkM dinêrîh û şêwrêd lazim
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ser zaravê kurmancîp'aê p'ir 'ê gelê k'urdaye p'ir 'mîlîon dip'eyîve. Hema ser zaravê kurmancîjîpoêziya
k'urdiye kilasîkedewlemend û p'ara e'debiyata dema îroîne mezin hatiye nivîsarê. Cerdoê Esednot'la
e'slê gurcîdast'anaR'ûst'avêlîbi çapa şêrtiyêye şanzdebangî ser zaravê kurmancît'ercime kiriye. Eva
çapa xet û banga, poêziya k'urdiye kilasîk û zargotina cimae'tiyêye meraniyê - evîntiyê r'a jî ne xerîbe.
R'aste, di wî alî da, ciya - ciya kêmasî jî hene, lê di k'arê usa mezin da, ça ku t'ercime kirina dast'ana
Şot'a R'ûst'avêliye, bê wanjî nedibû.

Cerdoê Esed di t'ercima xwe da bêjeyêd (giliyêd) h'al - waxtê cindîtiyê û evîntiyêye k'urdî fire bi k'ar
tîne. Hema k'omekdariya wê yekêye wekî t'ercima dast'ana Şot'a R'ûst'avêlî ser zimanê k'urdî wek
baştirîn nimûneke poêziya k'urdî tê xwendinê.

T'ercima Wergirê p'ostê piling", ya ku îro k'etiye ber destêd me, cêribandina t'ercime kirina dast'ana
Şot'a R'ûst'avêlî ser zimanê k'urdiye pêşîne. Bona wê yekê, bê gjlî, ewbê kêmasîjînikaribûbiba. Derheqa
wê yekê da Cerdoê Esed di pêşgotina t'ercima xwe da xwexwe jî dibêje.

Berî wan 25 salan bi qirara kolêgiya t'ercimê ya rex Yektiya nivîsk'arêd Gurcistanê t'ercima dast'ana
Şot'a R'ûst'avêlî Wergirê p'ostê piling" ser zimanê k'urdî ya ku bi destê Cerdoê Esed hatibû kirinê,
neşîrxana Gurcistanêye dewletê Mêranî" bonaneşir kirinê hazir dikir. Lê, wan salan, ma'na di dewletê da
guhastinêdbinga seyasetê, şuxulê neşirkirina t'ercimênehate sêrîû hate înk'arkirinê. Zûtrekêjî, bedbextiyê
r'a, r'ema Xudê hate ser şayîrê k'urd Cerdoê Esed û ew çû diniya heq.

Peyî wê yekê r'a, derheqa wê t'ercima hêjayîpesindariya zemanan dahate bîr kirinê. Nejîkesîdil kir
ardimî bida neşir kirina wê t'ercima delal. Û ha gele waxt desxeta t 'ercima Cerdoê Esed bê feyîde ma.

Hilbet, t'ercima dast'ana Şot'aR'ûst'avêliyenemir ser zimanê k'urdî êdît'u waxtîr'onayînedidît, wekî
dilr'ermyaûh'izldrinanivîsk'ar, wergêr, k'armenda civakiyagurcaye e'yan, mezinaNavendap'eyvendiyêd
çandê Mala Qavkasiyê" h bajarê T'ibîlîsê sit 'iya Nayîra Gêlaşvîlî nebiya û ewê hewasa xwe neda ser.

Sit'iyaNayîra Gêlaşvîlî giringiyaneşir kirina t'ercima dast'ana Şot'aR'ûst'avêlî Wergjrê p'ostê piling"
ser zimanê k'urdîbaş da ber ç'e' van û destê ardimiyê dirêjî me kar. Ewê xanima gurcaye xaya sidqê qenc
cefakîp'ir' mezin êp'êce waxt k'işand h'etanî bona fînanse kirma çap û neşir kirina desxeta t'ercima
r'emetiyê Cerdoê Esed siponsor (k'omekdar) p'eyîda nekirin.

Û gava îro, em k'itêba hane delal û bedew, t'ercima dast'ana Şot'a R'ûst'avêlî Wergirê p'ostê piling"
ser zimanê k'urdî r 'a şa û bextewar dibin, eva berîher tiştî emekê sit'iya gurc Nayîra GêlaşvQiye mezine.

Eme gumanin, wekîcimae'tak'urdaye şêkirdar, t'ayîbetîevîndarêdpoêziyayê, omidiyasit'iyaNayîra
Gêlaşvîlîbîr nakin û herdemjî wê minetk'êş û sipasdarêd xizmeta wê me r'a kirî, bimîne.

Li vir ciye derheqa wan çetinayajîbê gotinê, k'îjanajîbona neşir Idrina t'ercima Wergirê p'ostê piling"
ser zimanê k'urdîbi şikilê xwestina dema îroîn astengêd mezin derxistibûn. Cerdoê Esed t'ercima dast'ana
Şot'a R'ûst'avêlî bi alîfba k'urdiye kîrîlî (rûsî) nivîsî bû, ya ku di dewra Sovêtê da bona zimanê k'urdî
hatibû qirar kirinê. Lê di dema îro da, gava Sovêt hevbelabû, k'urdêd Sovêta berê alîfba rûsîbonazimanê
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r 'a girêdayî bû. Mervêd ku bikarana ew k'arana bikirana û ardimîbidana, t'unebûn û di wî alî da barê
girank'etesermilêdme.Ewîh'alîneşkkirmat'ercimêp'ir'çetmûdemdirêjkir.

Girêdayîwank'aranr'a, anegorîdaxwezêdt'eze, lazinTdyaseranserberhevdanmat'ercimak'urdît'evî
e'slê dast'anêye gurcî û t'ercima bi rûsî, derk'ete holê. Belgêd desxeta t'ercima Cerdoê Esedjî kemn
bibûn û xirab hatibûne xweyî kirinê, cî - ciya jî qet nedihatine xwendinê. Ma'na wê bû, wekî desxeta
t'ercima Cerdoê Esed gere bi hûr - gilî bihate rêdak'torî kirinê.

We'dêlêk'olînat'ercirmk'urdîûWmberîhevkiririawêm^
Esede k'urdî da hine ciya guhastinê îazimjî hatine çê kirinê. Guhastin pirsêd fonêtîka û zaravê zimanê
k'urdî û r 'ast t'ercime kirina çendik - çend navan û xetan va girêdayî bûn.

Daviya t'ercima k'urdîya dast'ana Şot'a R'ûst'avêlî, me ferh'engokek ser zimanê k'urdî serda zêde
kir bona şiro vekirina wan navêd merivan, cêox'rafiyê û t'êrmêd nenas, k'îjanjî di dast'anê dar 'astîme
tên. Cerdoê Esed, çawaji desxeta wî tê xwiyên, ferh'engoka wî cûreyî hazirnekiribû.

Eme gumanin, wekî di cêrga t'ercimêd dast'ana R'ûst'avêlî ser zimanêd diniyalîkêye cûre - cûre da
t'ercima Cerdoê Esede ser zimanê k'urdîjî wê ciyê anegorîbigire.

Axriyê, bi dilgermî sipasiya xwe dibêjne h'emiya, t'ayîbetî k'armendêd Mala Qavkasiyê", emekê k'ê
jî di nava k'arê çap û neşir kirina vê k' itêba delal da heye.

R'onayî dîtina dast'ana Şot'a R'ûst'avêlî Wergirê p'ostê piling" ser zimanê k'urdî, bi fikira me,
qewmandineke berbiç'e've û hedayîke t'arîxiyêye e'zîze bona cimae'ta k'urdan.

K'eremê Anqosî
b. T'ibîlîsî
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Og6o6frr>7jc5>o ong36 gg<gbol>(8)g6nlj66oQ".

33<gbolj(8)g6nlj6olj" 6g(8)nno c)no>6 nTjljaxyjgffo0 b6jJ6(ocoggsronlj b6bgjro066nj]37jcrr>o 3g<gob a>636coolj

Oi6663gfococogg ro6, conancoQ 3ng3ojo66 o661j, 3olj )6cocn66 jo66bfrT>ngi'^froo S^fo^frpo co6663joginiolj
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co6G6fo0n36. nyjljoo^rrob oxSgobo Gjiyut^oVogiob bo7jgjj(*)0 O6'3croorrr>o 6j]glj <g6cooon bogfoQg'bg, nnSgçrooQ
3noQ6gb, conancoQ r>gg6cogob QGniorro Ij^bgfroS'yocgngib o6jongoob, 6co6iga>l>, oco66b, r>o6ga>b, obg
.ingffKob <g66A6<booa> ^g^Söocro j]33g6gilj: 37jfrofo6'b66'b6coolj (<gcoofon6ob lj63g<gn), j^7jçro66c)6conb
(g6j^6Cooo6 lj63g<gn) jo6 bbg.

cinaxj co^nljcn^ggrroS^ o>6gol>o b6a3ocon 3ng3oco c)gj]366 TjggfP^g0 >îo36o, (on3g<r<>c)oQ 6foofogib jo6

jlgi^lj 6bb63b g6>rjg6Qni6lj, a3ofoni6l>, n6o6joni6lj6 506 gnOTaTjrrogi^b.
»33°3kob(8)q6nb66<3o" 3fr)a,~3r':,o> donoa>6jo oog36jo V6n3njoji)g6orroo6 j]6£~>ob6 jo6 3636g6Qob

cn666bvnn7j<gcrr>gio66ni6, jJ6rroob coocobgiob jo6Qgob l>6goa>bo.
coTjbcn^g^troo co6golj ^ng36rlo ;i68nroob o3focono6jogfro 6fo3nb>>grro7jco Ij63g6con3o 6cobgi7jrroo g\>rroob

TjTjtgfro^in Sroj^nS^cogniob v'o666co3foga, conQ6 b6(8)6gb 6gb(8)66ob6 jo6 ooo66coo6olj lj6bggilj. 63

clgSoobggg^cio, >5ng3ob 6g(8)ncob 6b6b7jcroo 6j]gl> l>6j]6fonggcronb l>o663fogorrog. 3g<gg joncogo III-3,
Co6fog666Q 6co 3g6gjo6 gjjjoclgocroo, lj63g<gn (^bçŞybg 6ogg666 ;]6froo3gofroo axiS^coo. j]6cw>7jfroo .Sng^boob
'Sgfojjgcoo, c)na>6 nTjbnggcroob gg<gbob(8)g6nb66o", crxjgobo %ng6jolj6g6Qninon ojoggioco 0>>ljQfo6

b6j]6nnjyrronb b^^bjogngib jo6 foocobg7j<ro6co <3ggojo6 3bn<gçroon goo(8)gn6(8)7jcoob kjjyiGdTjcoclo. 3ob
jooro Sb^AgcoTjçro 36o3g6gfrpni6b6 jo6 b6groggfroo>6n ^frw^cogi^bg SgAgggC'jg00 °° 93^fl1(j')0> f^roS
3ng36 8bn<grroonb b^jrobaxj 3co6g6cro g66bg6 axJcojSöocroo.

JPfogb go 36a> cooQbgb, ogg6jo6 b6bob6co7jfronjo, 3og36(8)6 gojojjg gcocno a>6coa366oQ 3bn<grroonb
gcocn-gfocn Tjdggrrogb gG^'bg j]7Jo>7jrro<bg.

j]6coooggrrpgio jt>6 j]7jcocngio, glj ncoo 3gn36coo bifrpbo, 7jbbng6no jot56nojo66 Qbngconijo6g6
gnoo366goool> 3g%nifrr>6jo jo6, <3gb6i68ob6jo, 7j6jo6 >5j]n6njo6a) gojogQ gno>366ga>oo66 3iojocon
Tjcoooogcocnnigio jo6 66Q6nini6. "bnaogcocno 8jgrrpgg6coo o361>6q go g6co67jjonib, nn3 j]6nnggçrogib6
jo6 r]7jcocr>gilj ^gb^dcrogigrroo^ Jj]n6jogoo b^gifooon v6n3n<3niolj <ggbjjgio.

obAncooTjcrpo Kq^congio 0gor,gg6gig6, con3 <3tj6 o^TjgTJ^ggicio jJtjcocoo gcongGgiob
^nSnS^joggGfrogio 6j](8)Otjco 3n6>^orrogni6b fog<^fronico6g6 kiSbcogcn g6gg6boob j]33g6giob, ggcodnjo,
b6j]6conggcronlj ^nfroojjŞjogTjco, b6bgfro3v'o<gn, b63bgjonn jo6 37jrrpA7jn7jf<o (jbcogcogi^^o.

b6g36coobo6 6foo6or36nlj, con3 b6j]6ncnggrronl> gcocno66o b6bgcro3 yVxgnb <3gj]36ob6 jo6 a6drroogcogiolj
b6G6^o (X-XII bb.) b^Sbcogcn g6gg6boob 36o<3g6gcrorog66 Qg6(*)Cogib 66ob, g66j^6b6 jo6 fogoGb
36cocn6gfo6 dçroogcoo j]7J"rr>7jcroo joo66b(8)o6 3gco6joojogiob6 (951-1199 v'y'.), bnjron ^^bgni^o^^'Bo
i6(*)n6nijo6 fo6g6joojogiob JTJf^oiTjrroo joo66bAo6 (950-1071 iJW-).

O66b6g7joofogioco 7j6jo6 oo>j]g6b o3 360(3^6^(^0(^)660 conçroob <3gb6bgi, con3gcrob6Q 6bco7jfrogijo6
OT636CO 3jj<gob jocono6jogcroo b6j]6nmggrronb, nngncoQ 3nc<oo(8)og7jco6co jo6 b^Sbgjocon ng6rrob6<bcooljoa)
Tjdfroogcogbo b^bgfroSÇocgnb <3gj]366c)o j]7)"o>7JSroo ^oCoSnS^gçroniob ncoo dS^-b^j^coo^ co6 og66g
Sb^cogfodgfrogio. 86000 Og6coob 3co68n36gcrogi86 6bggg 0'>fr'g3g7Jcrpo ^froocroo clgoA^Ggb ^7)6

b67jg7j6ggiob ^cocnTjrro 37)rro(8)7jco6b6 jo6 SÇgcorroni^^o.
jj^ncrrrjjfoo obfSjnnoTjfroo f°rog7j3g6(jc>)gio o3ob <3gb6bgi6Q Qg^Çgfoo^ö QÖnigib, con3 oo636co 3g<ggb

^'JjJoTj^o 3o v'gco-3cov'gn6 ,5j]n6o6 o3 b66ob <3tj6 jo6 Ç066 6%oob gcorn-gcocn Tjdcroogcogb 336cocnggfrooo66,

<>jg6conb6giob 'v;o666fo8cog0 v>6co36(8)go7jcro 3git^dnrroa>66, j]7Jfr>or,7jrroo joo66b(8)oob goTjiojogiob
jo6366cobgigfro b6rro6>J gjo-joo6 go7jiobor>66(b6frr>6joo6o), (1169-1256 >?»?)

'-'ûdd ,i7JG0C>,3^C-!,i,N ^Oq^^0^ oc)Io1j -Jfoöocîgö^Q, con3 3g<gg oo636coob joconb O6drroog^r"r7jrroo
j]6coc>7-/jcroo b^bgrroS'tjoojnb O6gçrog6ob j]gg^ 9fr,r)ö3'D>^0 S^bjronigrroo 6%oob ^33363^0^ ^)gi!oo(ft)nnogi<bg
bbggiaxjG gcoorxifo ob(^nno7jfro6fo 6nbginijo6 j]7jncogioa> jo6b6bfrogo7jcroo 3ov'gioQ.

'bgSn 6fo6o<367jcroob O6cng6croobv,o6gioo> ^godçrogi^ ocoj]g6b, con3 0068600 3g<gob jocono6rogtroo
^coarjjrroo b^^bnQ^jongiob Sn^bcocogGg, SoarjSg^gb, b63g<gn g6noo66 fo66b<rongi7jcr»>o G-bÇoçroo,

b6g36njo oQGnijo6 j]tjcoo> b^rrobb, 3ob ob(8)ncop6b6 fo6 (^trooao^b. 63fog66jo, bt^,jnrroo6ro fo6b63ggio6,
con3 o3 joconobcogob obgcn <gno6jo ^ö^OTfrogtVgçro >iocong6gi6lj6 506 b63g<gn g6coob gg^bocob, conancooQ
'3na>6 nTjbrj^^ggjroo ogn, bQnjo6njo6 jJTjncngoob 'Sgb^bgi jo6 axigob O36o6fr»7jco ^ngS^^o bbg6 b6jrobgiob
ojjgcofooco jJTjcncogioQ ig^grogb SnbbgGg^rroo.
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co6G6fo0n36. nyjljoo^rrob oxSgobo Gjiyut^oVogiob bo7jgjj(*)0 O6'3croorrr>o 6j]glj <g6cooon bogfoQg'bg, nnSgçrooQ
3noQ6gb, conancoQ r>gg6cogob QGniorro Ij^bgfroS'yocgngib o6jongoob, 6co6iga>l>, oco66b, r>o6ga>b, obg
.ingffKob <g66A6<booa> ^g^Söocro j]33g6gilj: 37jfrofo6'b66'b6coolj (<gcoofon6ob lj63g<gn), j^7jçro66c)6conb
(g6j^6Cooo6 lj63g<gn) jo6 bbg.

cinaxj co^nljcn^ggrroS^ o>6gol>o b6a3ocon 3ng3oco c)gj]366 TjggfP^g0 >îo36o, (on3g<r<>c)oQ 6foofogib jo6

jlgi^lj 6bb63b g6>rjg6Qni6lj, a3ofoni6l>, n6o6joni6lj6 506 gnOTaTjrrogi^b.
»33°3kob(8)q6nb66<3o" 3fr)a,~3r':,o> donoa>6jo oog36jo V6n3njoji)g6orroo6 j]6£~>ob6 jo6 3636g6Qob

cn666bvnn7j<gcrr>gio66ni6, jJ6rroob coocobgiob jo6Qgob l>6goa>bo.
coTjbcn^g^troo co6golj ^ng36rlo ;i68nroob o3focono6jogfro 6fo3nb>>grro7jco Ij63g6con3o 6cobgi7jrroo g\>rroob

TjTjtgfro^in Sroj^nS^cogniob v'o666co3foga, conQ6 b6(8)6gb 6gb(8)66ob6 jo6 ooo66coo6olj lj6bggilj. 63

clgSoobggg^cio, >5ng3ob 6g(8)ncob 6b6b7jcroo 6j]gl> l>6j]6fonggcronb l>o663fogorrog. 3g<gg joncogo III-3,
Co6fog666Q 6co 3g6gjo6 gjjjoclgocroo, lj63g<gn (^bçŞybg 6ogg666 ;]6froo3gofroo axiS^coo. j]6cw>7jfroo .Sng^boob
'Sgfojjgcoo, c)na>6 nTjbnggcroob gg<gbob(8)g6nb66o", crxjgobo %ng6jolj6g6Qninon ojoggioco 0>>ljQfo6

b6j]6nnjyrronb b^^bjogngib jo6 foocobg7j<ro6co <3ggojo6 3bn<gçroon goo(8)gn6(8)7jcoob kjjyiGdTjcoclo. 3ob
jooro Sb^AgcoTjçro 36o3g6gfrpni6b6 jo6 b6groggfroo>6n ^frw^cogi^bg SgAgggC'jg00 °° 93^fl1(j')0> f^roS
3ng36 8bn<grroonb b^jrobaxj 3co6g6cro g66bg6 axJcojSöocroo.

JPfogb go 36a> cooQbgb, ogg6jo6 b6bob6co7jfronjo, 3og36(8)6 gojojjg gcocno a>6coa366oQ 3bn<grroonb
gcocn-gfocn Tjdggrrogb gG^'bg j]7Jo>7jrro<bg.

j]6coooggrrpgio jt>6 j]7jcocngio, glj ncoo 3gn36coo bifrpbo, 7jbbng6no jot56nojo66 Qbngconijo6g6
gnoo366goool> 3g%nifrr>6jo jo6, <3gb6i68ob6jo, 7j6jo6 >5j]n6njo6a) gojogQ gno>366ga>oo66 3iojocon
Tjcoooogcocnnigio jo6 66Q6nini6. "bnaogcocno 8jgrrpgg6coo o361>6q go g6co67jjonib, nn3 j]6nnggçrogib6
jo6 r]7jcocr>gilj ^gb^dcrogigrroo^ Jj]n6jogoo b^gifooon v6n3n<3niolj <ggbjjgio.

obAncooTjcrpo Kq^congio 0gor,gg6gig6, con3 <3tj6 o^TjgTJ^ggicio jJtjcocoo gcongGgiob
^nSnS^joggGfrogio 6j](8)Otjco 3n6>^orrogni6b fog<^fronico6g6 kiSbcogcn g6gg6boob j]33g6giob, ggcodnjo,
b6j]6conggcronlj ^nfroojjŞjogTjco, b6bgfro3v'o<gn, b63bgjonn jo6 37jrrpA7jn7jf<o (jbcogcogi^^o.

b6g36coobo6 6foo6or36nlj, con3 b6j]6ncnggrronl> gcocno66o b6bgcro3 yVxgnb <3gj]36ob6 jo6 a6drroogcogiolj
b6G6^o (X-XII bb.) b^Sbcogcn g6gg6boob 36o<3g6gcrorog66 Qg6(*)Cogib 66ob, g66j^6b6 jo6 fogoGb
36cocn6gfo6 dçroogcoo j]7J"rr>7jcroo joo66b(8)o6 3gco6joojogiob6 (951-1199 v'y'.), bnjron ^^bgni^o^^'Bo
i6(*)n6nijo6 fo6g6joojogiob JTJf^oiTjrroo joo66bAo6 (950-1071 iJW-).

O66b6g7joofogioco 7j6jo6 oo>j]g6b o3 360(3^6^(^0(^)660 conçroob <3gb6bgi, con3gcrob6Q 6bco7jfrogijo6
OT636CO 3jj<gob jocono6jogcroo b6j]6nmggrronb, nngncoQ 3nc<oo(8)og7jco6co jo6 b^Sbgjocon ng6rrob6<bcooljoa)
Tjdfroogcogbo b^bgfroSÇocgnb <3gj]366c)o j]7)"o>7JSroo ^oCoSnS^gçroniob ncoo dS^-b^j^coo^ co6 og66g
Sb^cogfodgfrogio. 86000 Og6coob 3co68n36gcrogi86 6bggg 0'>fr'g3g7Jcrpo ^froocroo clgoA^Ggb ^7)6

b67jg7j6ggiob ^cocnTjrro 37)rro(8)7jco6b6 jo6 SÇgcorroni^^o.
jj^ncrrrjjfoo obfSjnnoTjfroo f°rog7j3g6(jc>)gio o3ob <3gb6bgi6Q Qg^Çgfoo^ö QÖnigib, con3 oo636co 3g<ggb

^'JjJoTj^o 3o v'gco-3cov'gn6 ,5j]n6o6 o3 b66ob <3tj6 jo6 Ç066 6%oob gcorn-gcocn Tjdcroogcogb 336cocnggfrooo66,

<>jg6conb6giob 'v;o666fo8cog0 v>6co36(8)go7jcro 3git^dnrroa>66, j]7Jfr>or,7jrroo joo66b(8)oob goTjiojogiob
jo6366cobgigfro b6rro6>J gjo-joo6 go7jiobor>66(b6frr>6joo6o), (1169-1256 >?»?)

'-'ûdd ,i7JG0C>,3^C-!,i,N ^Oq^^0^ oc)Io1j -Jfoöocîgö^Q, con3 3g<gg oo636coob joconb O6drroog^r"r7jrroo
j]6coc>7-/jcroo b^bgrroS'tjoojnb O6gçrog6ob j]gg^ 9fr,r)ö3'D>^0 S^bjronigrroo 6%oob ^33363^0^ ^)gi!oo(ft)nnogi<bg
bbggiaxjG gcoorxifo ob(^nno7jfro6fo 6nbginijo6 j]7jncogioa> jo6b6bfrogo7jcroo 3ov'gioQ.

'bgSn 6fo6o<367jcroob O6cng6croobv,o6gioo> ^godçrogi^ ocoj]g6b, con3 0068600 3g<gob jocono6rogtroo
^coarjjrroo b^^bnQ^jongiob Sn^bcocogGg, SoarjSg^gb, b63g<gn g6noo66 fo66b<rongi7jcr»>o G-bÇoçroo,

b6g36njo oQGnijo6 j]tjcoo> b^rrobb, 3ob ob(8)ncop6b6 fo6 (^trooao^b. 63fog66jo, bt^,jnrroo6ro fo6b63ggio6,
con3 o3 joconobcogob obgcn <gno6jo ^ö^OTfrogtVgçro >iocong6gi6lj6 506 b63g<gn g6coob gg^bocob, conancooQ
'3na>6 nTjbrj^^ggjroo ogn, bQnjo6njo6 jJTjncngoob 'Sgb^bgi jo6 axigob O36o6fr»7jco ^ngS^^o bbg6 b6jrobgiob
ojjgcofooco jJTjcncogioQ ig^grogb SnbbgGg^rroo.
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'bgSncn cnj]37jcroo 66cnfro6fo Qb6jogn<gb o3ob oxini^^bg, crrrj (06 joojoo 36o<3g6g<roni6 3god<roginjo6
.I«]n6gonjo6 nTjbcoggjroob ongSob gg<gbob(8)g6nbGob" JTJ^orjnrro g66*bg co6n0366b n(oo Tjdggtrogbo
Sg'bnigcroo b6rrobob, j^coooggjrogiob^ jo6 j]7j(ooogiob gTjrro^TJc^Tjjroo jo6 frp^(8)gco6(8)7j(o7j;«oo

Tjcocoogfocnnigiob ob(8)ncooob6 jo6 3obo 'SgSjoanSo a66gooo6cogiob6cngob.
^7jcocr>7jfro gö^'bg oo6cog36ocroo j]6coarncroo ^ng'boob '3gfojjg(oogg<gbob(c')g6nb66o" 6bggg, axigob 3b(oog,

Co6b6ggocoggtroo6, ggwojro 0->gjrog66b 3n6bfog6fo6 j]7J"orgrro Ç^o(8)g(o6(8)7j(r>6<bg jo6 b6co666fonjo
O663joojocogijo6 36b.

6bg, con3 j]7jcoax> Sgocobggçroo b6bn06jongi6, O66b6g7jcncogiocn go )6gg6boob coj)0on6'3o 3Qbmg(ogio
^Tjcooogio, foojoo b66o6 3n7jn3g6cro6co gfronjoginjo6g6 gg<gbob(8)g6nb6ob" JTJ^orjfro 366%^ axJcoa366b6
fo6 a63nQg86b. jofpgb 63 nQ6giob6 jo6 bTjcogotroob a66bnnQogcrogi6 Bgb^dfrogigçroo a6bjo6.

3noo6 nTjbmggtroob 3ng36 j]7jna>7jfro g66bg 006(0^366 j]7j(ooo36 3ng(8)36 jo6 3n6c^36gjrr>36 Jfricojong
6b6jo36.

<^6cofong 6b6joo (6fo(8)n ^8660660) (1929-1993 Ç'fJ.) Qbng(onijo6 jo6 Snfog^Çgnijo^
j].tT)iorroob<3o. JTJcorrrncr^o b^bna^fongi^ 36b OQ6nijo6, nnanfoQ o^nifrpoTjcoo rjTjf^cr^Tjrroo g6ob,
5~>o(*)gco6(8)7jcoob, <gntrogtronnob6 jo6 b6rrob7jcoo (8)Co6jooQogiob g6coa 3Qnjo6gb. oao ogn Goj^ogno
5ng(8)o jo6 bbg6 b6jrpbgiob ong^boob b^GoSTjcîn 8a>6n036gjroo. %6(ojong 6b6joo ogn b6^6nnggrronb
3v'gn6crocn6 g6g<3ocoob Çggcoo.

J^COfong 6b6job jJTjCoor-jcro g66%g o^SnrJgggegiTjtroo 6j]gb rrogjjbgiob gj]gbo gngoTJsroo, Con3frogi86Q
coocobgTjfrpo 6foaofroo fo6o3ggojoconb cn6663gjottocogg j]7jrocrrncrpo ^ng'boob ob(8)nno6<3o. %6njong 6b6joob
^ng*boob b^Tjggorgbn 6o37jc)gio <3g(8)66ojroo6 JTJ^c-jorroo g6ob6 (06 troo(8)gco6(*)7jcoob
b6bgt^3cl^g66gjrongoc)o, 6tro3666bgib6 jo6 bbg6 gcogiTjcrogi^o. 3obo trogj]bgio ^1*0^860^06 ^(oooTjfro,
CoTjbTj'ro, bn3b7jfo, 6<bgcoi6o'^;667jjro jo6 bbg6 g^gi'bg.

<y6nfong 6b6jo36 jj^f^ornjro g66bg co6coa366 Q6niofroo j]6conjMcroo, bn3gbo, (otjIjo 3ngAgiob
rrogj]bgio, ConStrogioQ oig$foginjo6 jfanor/jjro O6<bgoogib6 jo6 frogjjbgiob gt<>go7jcrogi3o.

3g6C^)fong 6b6joo g6tr)a6fo 0Q6nijo6 j]7jncrrncro b6jrob7jfo <3g3nj]3gfogi6b, grro6bog7jco jo6
oo6663gjocorogg ^Tjfocrrjcro ong'bo^b. groggfroogg 6^66 b6(37j6jrogi6 3obQ6 36b fo^gÇgn 3g(*)6ro cooriTjtroo

b6j]3g 3bn<gtroon 3ng"boob <3gjoggcoob <3ncn6 CoTjbooggcroob 3ng3ob gg<gbob^g6nb6ob" j]7J"rn7jtro

g66%g oxJcoqSö^.
tfongnnQ co6g6jo 3co6co036gcroo 6fo6o<366gb, 3^b g3<gbob(8)g6nb6ob" j]7J"o>7jfro 366*^3 axingSG^

36b -SsSjojJo 06^067)^33^(8)06, nnQ6 jjgn gofogg 6b6fro06tbcofono6c)o Q6bQ6nio6 63 inÇgoeg^rrog
Go^oCoSngib. J<;6cocong 6b6jo36 coTjboog^froob ing8ob JTJ^rnTjrro g66"bg bnTjjro a>6co0366b 25 Çgrroo
3n66jon36, nnSfroob a63nQg36b6Q oQo, b63'tj7jb6fonjo, 33fo6co SngbÇnn.

v6njong 6b6joo oo6foa366ob 'ço^^boAgg^ni^'So joojoo 36jofrr>og(ogiob Ond6nioco 3nobbg6ogib o3
j]6nmjMtro co7jbcnp^f^nfrpnja.gib6 jo6 >5ngAgib, nnSfrogioQ ggo>ofro6jo g,j0Cr>ginjo6g6 3ob 3ogn
jooR'qgiTjçro b6<3gosfoo<3gotron b6j]3gb jo6 7j6cob 6co g7ji6ginjo6g6 b6cr>666jon gn6b7jrro(8)6Qogiob

a-^33^3-
"33'3^0^C?)8':>r'^0^" <]?Jfr'073C>î 3^^3 oxiCOQS^ob 3(onQgb<3o j]7jnooo 3oo6n036gjroo, (00^06(3 o>6g6jo

SgGo'Sö^gb, nnoaoö^rroob a6njo6, ggnjo6ninjo6 nTjbooggçroob 3ng3ob bnSb^jn jo6 nTjbTjfro
006(0^366^^.

v^Cnjong 6b6joob 3ogco gg<gbob(8)g6nb66o" cn6co036ocroo6 j] 7) cooo-grroo g6ob g7jco3662t;ob"
foo6frog'|(8)<bg, conSgcro^bgQ crp6^6co6 jnib 3n6g6fro3ocrpon6o66o jJtjcoooo b6frobob 7)3g(*)gbo 66v'o{roo.

^TjcocnTjrroo g6ob 63 f°°jrrogj](8)<bg6 co^Çgcoofroo 3foojo6coo j]7J"cn7jfroo gcro6bog7jcoo ^ng^bo^ jo6

axiG^Sgjonngg froo(8jgco6(8)Tjcoob foojoo 66v'ofroo.
oo6t^36oçroo ftgjlljAob 06Q6niojo66 B66b, nn3 ^cocong 6b6fob 6co f°^7)grroo6 3Qfogcrono6, CO6006

36j]bo36f^7jco6fo 6brronb gnooofroogn j]6noo7jcroo 3ng3ob 3o666nba>66, n6Q, 7JC"^3«~'£r;> °°b
So^iC^SGgcroniooo Goj^b6 jo6 7)66(0^3 SoTjooooogib. ^nar/jçroo jogjo66ob 3ba6gb6jo, j^^Cofong 6b6fob
3ng36 orxicOoSGofroo 6j]gb o>gj]gb3g(8)36COQgcroo6Go $60(0000, (on3grrooQ 6(oq JTJ^OTTjçroo Jfro^bogTjno
co6 b6jrob7jcoo b6c3ocon ro6 b^Sor^GTinn 3ng<booba)r>ob66 TjQbn. (o^b^ggonggjroo^, o>6(Oo36Gc3o 63
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'bgSncn cnj]37jcroo 66cnfro6fo Qb6jogn<gb o3ob oxini^^bg, crrrj (06 joojoo 36o<3g6g<roni6 3god<roginjo6
.I«]n6gonjo6 nTjbcoggjroob ongSob gg<gbob(8)g6nbGob" JTJ^orjnrro g66*bg co6n0366b n(oo Tjdggtrogbo
Sg'bnigcroo b6rrobob, j^coooggjrogiob^ jo6 j]7j(ooogiob gTjrro^TJc^Tjjroo jo6 frp^(8)gco6(8)7j(o7j;«oo

Tjcocoogfocnnigiob ob(8)ncooob6 jo6 3obo 'SgSjoanSo a66gooo6cogiob6cngob.
^7jcocr>7jfro gö^'bg oo6cog36ocroo j]6coarncroo ^ng'boob '3gfojjg(oogg<gbob(c')g6nb66o" 6bggg, axigob 3b(oog,

Co6b6ggocoggtroo6, ggwojro 0->gjrog66b 3n6bfog6fo6 j]7J"orgrro Ç^o(8)g(o6(8)7j(r>6<bg jo6 b6co666fonjo
O663joojocogijo6 36b.

6bg, con3 j]7jcoax> Sgocobggçroo b6bn06jongi6, O66b6g7jcncogiocn go )6gg6boob coj)0on6'3o 3Qbmg(ogio
^Tjcooogio, foojoo b66o6 3n7jn3g6cro6co gfronjoginjo6g6 gg<gbob(8)g6nb6ob" JTJ^orjfro 366%^ axJcoa366b6
fo6 a63nQg86b. jofpgb 63 nQ6giob6 jo6 bTjcogotroob a66bnnQogcrogi6 Bgb^dfrogigçroo a6bjo6.

3noo6 nTjbmggtroob 3ng36 j]7jna>7jfro g66bg 006(0^366 j]7j(ooo36 3ng(8)36 jo6 3n6c^36gjrr>36 Jfricojong
6b6jo36.

<^6cofong 6b6joo (6fo(8)n ^8660660) (1929-1993 Ç'fJ.) Qbng(onijo6 jo6 Snfog^Çgnijo^
j].tT)iorroob<3o. JTJcorrrncr^o b^bna^fongi^ 36b OQ6nijo6, nnanfoQ o^nifrpoTjcoo rjTjf^cr^Tjrroo g6ob,
5~>o(*)gco6(8)7jcoob, <gntrogtronnob6 jo6 b6rrob7jcoo (8)Co6jooQogiob g6coa 3Qnjo6gb. oao ogn Goj^ogno
5ng(8)o jo6 bbg6 b6jrpbgiob ong^boob b^GoSTjcîn 8a>6n036gjroo. %6(ojong 6b6joo ogn b6^6nnggrronb
3v'gn6crocn6 g6g<3ocoob Çggcoo.

J^COfong 6b6job jJTjCoor-jcro g66%g o^SnrJgggegiTjtroo 6j]gb rrogjjbgiob gj]gbo gngoTJsroo, Con3frogi86Q
coocobgTjfrpo 6foaofroo fo6o3ggojoconb cn6663gjottocogg j]7jrocrrncrpo ^ng'boob ob(8)nno6<3o. %6njong 6b6joob
^ng*boob b^Tjggorgbn 6o37jc)gio <3g(8)66ojroo6 JTJ^c-jorroo g6ob6 (06 troo(8)gco6(*)7jcoob
b6bgt^3cl^g66gjrongoc)o, 6tro3666bgib6 jo6 bbg6 gcogiTjcrogi^o. 3obo trogj]bgio ^1*0^860^06 ^(oooTjfro,
CoTjbTj'ro, bn3b7jfo, 6<bgcoi6o'^;667jjro jo6 bbg6 g^gi'bg.

<y6nfong 6b6jo36 jj^f^ornjro g66bg co6coa366 Q6niofroo j]6conjMcroo, bn3gbo, (otjIjo 3ngAgiob
rrogj]bgio, ConStrogioQ oig$foginjo6 jfanor/jjro O6<bgoogib6 jo6 frogjjbgiob gt<>go7jcrogi3o.

3g6C^)fong 6b6joo g6tr)a6fo 0Q6nijo6 j]7jncrrncro b6jrob7jfo <3g3nj]3gfogi6b, grro6bog7jco jo6
oo6663gjocorogg ^Tjfocrrjcro ong'bo^b. groggfroogg 6^66 b6(37j6jrogi6 3obQ6 36b fo^gÇgn 3g(*)6ro cooriTjtroo

b6j]3g 3bn<gtroon 3ng"boob <3gjoggcoob <3ncn6 CoTjbooggcroob 3ng3ob gg<gbob^g6nb6ob" j]7J"rn7jtro

g66%g oxJcoqSö^.
tfongnnQ co6g6jo 3co6co036gcroo 6fo6o<366gb, 3^b g3<gbob(8)g6nb6ob" j]7J"o>7jfro 366*^3 axingSG^

36b -SsSjojJo 06^067)^33^(8)06, nnQ6 jjgn gofogg 6b6fro06tbcofono6c)o Q6bQ6nio6 63 inÇgoeg^rrog
Go^oCoSngib. J<;6cocong 6b6jo36 coTjboog^froob ing8ob JTJ^rnTjrro g66"bg bnTjjro a>6co0366b 25 Çgrroo
3n66jon36, nnSfroob a63nQg36b6Q oQo, b63'tj7jb6fonjo, 33fo6co SngbÇnn.

v6njong 6b6joo oo6foa366ob 'ço^^boAgg^ni^'So joojoo 36jofrr>og(ogiob Ond6nioco 3nobbg6ogib o3
j]6nmjMtro co7jbcnp^f^nfrpnja.gib6 jo6 >5ngAgib, nnSfrogioQ ggo>ofro6jo g,j0Cr>ginjo6g6 3ob 3ogn
jooR'qgiTjçro b6<3gosfoo<3gotron b6j]3gb jo6 7j6cob 6co g7ji6ginjo6g6 b6cr>666jon gn6b7jrro(8)6Qogiob

a-^33^3-
"33'3^0^C?)8':>r'^0^" <]?Jfr'073C>î 3^^3 oxiCOQS^ob 3(onQgb<3o j]7jnooo 3oo6n036gjroo, (00^06(3 o>6g6jo

SgGo'Sö^gb, nnoaoö^rroob a6njo6, ggnjo6ninjo6 nTjbooggçroob 3ng3ob bnSb^jn jo6 nTjbTjfro
006(0^366^^.

v^Cnjong 6b6joob 3ogco gg<gbob(8)g6nb66o" cn6co036ocroo6 j] 7) cooo-grroo g6ob g7jco3662t;ob"
foo6frog'|(8)<bg, conSgcro^bgQ crp6^6co6 jnib 3n6g6fro3ocrpon6o66o jJtjcoooo b6frobob 7)3g(*)gbo 66v'o{roo.

^TjcocnTjrroo g6ob 63 f°°jrrogj](8)<bg6 co^Çgcoofroo 3foojo6coo j]7J"cn7jfroo gcro6bog7jcoo ^ng^bo^ jo6

axiG^Sgjonngg froo(8jgco6(8)Tjcoob foojoo 66v'ofroo.
oo6t^36oçroo ftgjlljAob 06Q6niojo66 B66b, nn3 ^cocong 6b6fob 6co f°^7)grroo6 3Qfogcrono6, CO6006

36j]bo36f^7jco6fo 6brronb gnooofroogn j]6noo7jcroo 3ng3ob 3o666nba>66, n6Q, 7JC"^3«~'£r;> °°b
So^iC^SGgcroniooo Goj^b6 jo6 7)66(0^3 SoTjooooogib. ^nar/jçroo jogjo66ob 3ba6gb6jo, j^^Cofong 6b6fob
3ng36 orxicOoSGofroo 6j]gb o>gj]gb3g(8)36COQgcroo6Go $60(0000, (on3grrooQ 6(oq JTJ^OTTjçroo Jfro^bogTjno
co6 b6jrob7jcoo b6c3ocon ro6 b^Sor^GTinn 3ng<booba)r>ob66 TjQbn. (o^b^ggonggjroo^, o>6(Oo36Gc3o 63
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3b(oog 06&n66jtroobgioQ Ogbgjogi6, (o6q b(o7jjroo6jo to6b6c)ggio6 ong(8)7jn6fo norrjjroo to6 foojoo
SnQTjjroniob obgcno ö^^oCoSngiob cnöCoftdboh joconb, (onQn(ob6Q ^nSn^joQgöb r3ncr>6 (oTjbooggfroob

3ng36.
<v6njong 6b6job rjTJ^orgtroo ^ng^boob, ^gnjrogjronnob, 3'3nijrr>o7j(r>o g6ob g6(o036 Qnjo663

b6'37j6jrogi6 3obQ6 co^coQS^öbg 87j<36niob6b O63nggg6gio66 rjTjroooTjjroo rrogj]bob6o>gob
fo636b6bo6cogigrroo 3joojo6coo 3b6(8jgco7jjroo <gn(o3gio. 3cn6c^36gjroo 7jbg6jo oggGgib co6o6jo7jrro co6

b63ov67j(on Qbng(ogi6boo>j6 fo^J'^ongij'jfro 'JTJ^orjjro (8)g(o3o6gib.
v6fojonn 6b6roob 3og(o cn6(oa86ojroo (OTjbooggjrpob 3ng86 ogooobgi6 nnannQ rJTJ^o^frp0 ^ng^boob

b^Tjggoogbn 6o3tj'3o, (o6q TJf^^gnfo 3a)6cog86gjroob foojoo jo63b6b7jcogi66.
"3D<3^°^>Ö<tJ^<rr)^0^>'" ^OS^TJP?0 ^(00,8660 ^TJ^orjjro 366^3 c)na>6 (oTjbooggfroob ^ngSob oxbcoaSöob

iocoggjroo qjo66 jo6, 63jog66jo, 66^6ggoiroggsroo6, oQo 7j66gjron gg(o oj]6gi6. 6^6b co6g6jo 5c;6(ojong
6b6jooQ 6jo6oc)66gb cn6cog366b K^Sdcog^cogcrojro crxjgob frjo66ooj]36'3o.

63 nQonjog Çfroob »^06600, b6j]6(ocnggcronb S'çgco^froaxi g6g<3ocooo66 6cobgi7jjroo 3n6Coa36gcronioooo
gnfrogaoob 0->fP^g33Ö°Cn300o',> ^ifrStorojj 6b6joob 803(0 ^Tjcwr/jfro 366°6g oo6co036ocro c)ncr>6 coTjbrnggcroob

»33°3kob(8)g6nb66b " ^^"^OO^ÎÇ 63%6fogijo6 b^^cocnggjronb b6bgjrr>3'tJo>gn 063n3Qg3jroni6
3gn66o". 360(o63, j]ggg666<3o 3n3bjo6Coo 3njroo(*)og7jno Q3fro°fro3°gi°b Q63n j]7J"orrjjroo C06(oo366ob

^Oo^^jo Q63nQg3ob b6j]3g injronSjog ggfo6co oj]66 3ogjj66ojroo. b^S^Tjb^conjo, bTjtro 36jrog 6^6b ^bgco

fo6gcooon j]7j(oa>o ^ngAob <y6(ojong 6b6joob 3n7jjronco6gfrpo a6nfo6Qg6frpgi6Q.
36b <3g3rogj gb b6'3gojroo<3gojron b6j]3g SogoÇggi^b 3ogQ6.
6jroi6oo j^TJf^rnTjjro ^66%^ rn6coo)86ocroo c3no>6 (OTjboojjgcroob 7jggf°6go 3ng36 7JJ33 ggfo6(o6bnjogb

^0^C?3oCÎ^ S?>s0^ uo66a>fro3<bg O63nbgjro6b, con3 ö(h gnojojroogn Q^niojroo rj^cocoggjroo S^gcojroob,
3oo6(o036gjrpob6 jo6 Ij^^bna^jon SnfogoRob, j7JE?(5)7Jc^7j$rr> 7jcoa>ogcoooni6oo6 QgGAcoo g6gg6bo7jcoo
b^bjroob" joocogj](8)nnob, axigobo An<>g(o66(8)7jcoo 07j6gioa> ^SnnngTjçroo j]6jroi6(8)n6ob 660(06

33C?':,^30C?0^S 3bcooto66 j]7J^o^rrpo cn6coa366oOT jo6o6(8jgfogbgi6. 3^6 63vgco6fo6Q b6gbgioa> bficon^jo
a66b6<bcogco6 b6j]6trOOTggjrr>nb j]7J"o>7jjroo 3nb6bjrogniob gTJfrp^TjnTjcroo o6Agcogbgiob
fo6g36gn<gocrogiob, j-iconj^jro fo6 JJtjcooo b^trobgib Bnnob jroo(8)gn6A7j(07jjroo Tjnooogcoconigiob
0663(8)goQgiob b6j]3gc)o gg<gbob(8)g6nb6ob " gTJ^cnTjfro 366^3 jyiSnQ^Sob 36o<3g6gjroni6 fo6 joofoo
3con36 jo6 <x6<g6 a^bÇo^ o3ob6o>gob, (06006 3ngdo6 b3n6bnngio 6fo6o$67jcrpo oo6(r>ji.366ob a63nQg3ob
jo6<go666bgiob6o>gob. rj6rroi6^)n6 66oco6b 6(oq '3g3jo'ûn3<3o f^-iTjgrroo^ bgjroo 63 b6j]3ob6a>gob.

jo6 C07) fojogb f>gg6 bgjrotn 0g6j]gb j]7jt^oTgfro g66%g oo6(o036ojroo coTjbcnggjroob gg<gbob(8)g6nb6ob"
3clgg6og(oo "çOqGo, gb, iot'oggfro coo0<3o, ggcon^Tjjroo ojn&joo HORJZON-ob6 jo6 j]6froi6An6o 66on6
Ogjro6'3gojroob joojoo jo63b6b7jcogi66v

63o^)n36Q, 36jocroog(oo Jtjcoooo b6jrobo, ^66^637)00(0^^00) y'ojöob^ jo6 ^ngboob 3ngg6n'jjfroo
j]7jncrrjfroo b^^bnQ^jongi^, joojo g6jro<3o6 j]6cocnggcroo j]6jroi6(8)n6ob 660(06 Qgjrj^cJgojroob v'o66'3g.

6j]gg O66b6g7joo(ogioco 7j6jo6 oooj]g6b o3 ^ConifrpgSgiob <3gb6bgi, (on3trp'jio(j boncr>7jjrojTgib
7jj]36ojo6g6 JTJ^cnTjjro 366^3 006(0^860^0 gg<gbob(8)g6nb6ob" oo6663gfocorogg b^booo a63nQg36b.
^onggjro nooj^o, b6j]3g jjbginfo6 o36b, (on3 Jfrinjong 6b6job nTjbooggjroob 3ng36 o>6na36ojroo 3j]n6co6
o3 (oTjbTjjroo 66i66oo>, conSgjrooQ b^ij^naxj g^n^'So fo6joag6ocroo ogn j]7J"or>7jfroo g6ob6cogob. Bgg6b
jocon^o go j^Tjncngio (07)^755500 66i66ob o^ojTjdggjro^bg <3gj]36ofro 6fo6o'367jjro ro^SÇgcojrono^b 7)333

6fo6(o bS^coni^ö jo6 j06jo6gojo6g6 JTJ^rnTjrro jro6ooo67jco 66^66%^, (^nSjrooaxjQ 36663jogQ' cg^cooonco

b6c^gicronijo6g6 b^^j^g^^^cogoo ^Qbcogngio j]7jnoogio.
63 3fcgn36(ogniob g63n, b6jîonn j6bjo6 016(00^3660^ bgjro66>v;gcoob cr)6663gjocotr>3g 'JTJf^rnTjjro

rro6ooo67jco 66^66^^ a)6fo6gg666 jo6 'SgSfOQnS 63 b^booo t*)Jjr]b(8job groS^OTj^gcobg 6gcog<g6, (o6q r>3g6b

3oconigi3o Q^f^gggTJfro bona>7jfrojjgicn66 ogn fo^g^g^ongoTjrroo fo6 3obo 3gb(r>7jcrogi6 d6tro<bg

3con36(8)j)g6fo b^S^j^^nb ^nSn^foagGfo^.
63ogg joconb, 6bggg 67jQOjrogigjroo O6bjo6 6b6jrjo 3nrnbrog6orrogi6cn6 06rng6jrr>obv'o6giooT, ^TJ^orfTjj^^fo

tr)6c^36ocroo (Ş)3r]lj(*)ob O7jf^jo6b3ooo c^jo6j](8)ocogi6 jo6, (06Q 3oo6g6coo6, 3ng3ob jogjo66oo66 fo6 nTjbTjjro
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3b(oog 06&n66jtroobgioQ Ogbgjogi6, (o6q b(o7jjroo6jo to6b6c)ggio6 ong(8)7jn6fo norrjjroo to6 foojoo
SnQTjjroniob obgcno ö^^oCoSngiob cnöCoftdboh joconb, (onQn(ob6Q ^nSn^joQgöb r3ncr>6 (oTjbooggfroob

3ng36.
<v6njong 6b6job rjTJ^orgtroo ^ng^boob, ^gnjrogjronnob, 3'3nijrr>o7j(r>o g6ob g6(o036 Qnjo663

b6'37j6jrogi6 3obQ6 co^coQS^öbg 87j<36niob6b O63nggg6gio66 rjTjroooTjjroo rrogj]bob6o>gob
fo636b6bo6cogigrroo 3joojo6coo 3b6(8jgco7jjroo <gn(o3gio. 3cn6c^36gjroo 7jbg6jo oggGgib co6o6jo7jrro co6

b63ov67j(on Qbng(ogi6boo>j6 fo^J'^ongij'jfro 'JTJ^orjjro (8)g(o3o6gib.
v6fojonn 6b6roob 3og(o cn6(oa86ojroo (OTjbooggjrpob 3ng86 ogooobgi6 nnannQ rJTJ^o^frp0 ^ng^boob

b^Tjggoogbn 6o3tj'3o, (o6q TJf^^gnfo 3a)6cog86gjroob foojoo jo63b6b7jcogi66.
"3D<3^°^>Ö<tJ^<rr)^0^>'" ^OS^TJP?0 ^(00,8660 ^TJ^orjjro 366^3 c)na>6 (oTjbooggfroob ^ngSob oxbcoaSöob

iocoggjroo qjo66 jo6, 63jog66jo, 66^6ggoiroggsroo6, oQo 7j66gjron gg(o oj]6gi6. 6^6b co6g6jo 5c;6(ojong
6b6jooQ 6jo6oc)66gb cn6cog366b K^Sdcog^cogcrojro crxjgob frjo66ooj]36'3o.

63 nQonjog Çfroob »^06600, b6j]6(ocnggcronb S'çgco^froaxi g6g<3ocooo66 6cobgi7jjroo 3n6Coa36gcronioooo
gnfrogaoob 0->fP^g33Ö°Cn300o',> ^ifrStorojj 6b6joob 803(0 ^Tjcwr/jfro 366°6g oo6co036ocro c)ncr>6 coTjbrnggcroob

»33°3kob(8)g6nb66b " ^^"^OO^ÎÇ 63%6fogijo6 b^^cocnggjronb b6bgjrr>3'tJo>gn 063n3Qg3jroni6
3gn66o". 360(o63, j]ggg666<3o 3n3bjo6Coo 3njroo(*)og7jno Q3fro°fro3°gi°b Q63n j]7J"orrjjroo C06(oo366ob

^Oo^^jo Q63nQg3ob b6j]3g injronSjog ggfo6co oj]66 3ogjj66ojroo. b^S^Tjb^conjo, bTjtro 36jrog 6^6b ^bgco

fo6gcooon j]7j(oa>o ^ngAob <y6(ojong 6b6joob 3n7jjronco6gfrpo a6nfo6Qg6frpgi6Q.
36b <3g3rogj gb b6'3gojroo<3gojron b6j]3g SogoÇggi^b 3ogQ6.
6jroi6oo j^TJf^rnTjjro ^66%^ rn6coo)86ocroo c3no>6 (OTjboojjgcroob 7jggf°6go 3ng36 7JJ33 ggfo6(o6bnjogb

^0^C?3oCÎ^ S?>s0^ uo66a>fro3<bg O63nbgjro6b, con3 ö(h gnojojroogn Q^niojroo rj^cocoggjroo S^gcojroob,
3oo6(o036gjrpob6 jo6 Ij^^bna^jon SnfogoRob, j7JE?(5)7Jc^7j$rr> 7jcoa>ogcoooni6oo6 QgGAcoo g6gg6bo7jcoo
b^bjroob" joocogj](8)nnob, axigobo An<>g(o66(8)7jcoo 07j6gioa> ^SnnngTjçroo j]6jroi6(8)n6ob 660(06

33C?':,^30C?0^S 3bcooto66 j]7J^o^rrpo cn6coa366oOT jo6o6(8jgfogbgi6. 3^6 63vgco6fo6Q b6gbgioa> bficon^jo
a66b6<bcogco6 b6j]6trOOTggjrr>nb j]7J"o>7jjroo 3nb6bjrogniob gTJfrp^TjnTjcroo o6Agcogbgiob
fo6g36gn<gocrogiob, j-iconj^jro fo6 JJtjcooo b^trobgib Bnnob jroo(8)gn6A7j(07jjroo Tjnooogcoconigiob
0663(8)goQgiob b6j]3gc)o gg<gbob(8)g6nb6ob " gTJ^cnTjfro 366^3 jyiSnQ^Sob 36o<3g6gjroni6 fo6 joofoo
3con36 jo6 <x6<g6 a^bÇo^ o3ob6o>gob, (06006 3ngdo6 b3n6bnngio 6fo6o$67jcrpo oo6(r>ji.366ob a63nQg3ob
jo6<go666bgiob6o>gob. rj6rroi6^)n6 66oco6b 6(oq '3g3jo'ûn3<3o f^-iTjgrroo^ bgjroo 63 b6j]3ob6a>gob.

jo6 C07) fojogb f>gg6 bgjrotn 0g6j]gb j]7jt^oTgfro g66%g oo6(o036ojroo coTjbcnggjroob gg<gbob(8)g6nb6ob"
3clgg6og(oo "çOqGo, gb, iot'oggfro coo0<3o, ggcon^Tjjroo ojn&joo HORJZON-ob6 jo6 j]6froi6An6o 66on6
Ogjro6'3gojroob joojoo jo63b6b7jcogi66v

63o^)n36Q, 36jocroog(oo Jtjcoooo b6jrobo, ^66^637)00(0^^00) y'ojöob^ jo6 ^ngboob 3ngg6n'jjfroo
j]7jncrrjfroo b^^bnQ^jongi^, joojo g6jro<3o6 j]6cocnggcroo j]6jroi6(8)n6ob 660(06 Qgjrj^cJgojroob v'o66'3g.

6j]gg O66b6g7joo(ogioco 7j6jo6 oooj]g6b o3 ^ConifrpgSgiob <3gb6bgi, (on3trp'jio(j boncr>7jjrojTgib
7jj]36ojo6g6 JTJ^cnTjjro 366^3 006(0^860^0 gg<gbob(8)g6nb6ob" oo6663gfocorogg b^booo a63nQg36b.
^onggjro nooj^o, b6j]3g jjbginfo6 o36b, (on3 Jfrinjong 6b6job nTjbooggjroob 3ng36 o>6na36ojroo 3j]n6co6
o3 (oTjbTjjroo 66i66oo>, conSgjrooQ b^ij^naxj g^n^'So fo6joag6ocroo ogn j]7J"or>7jfroo g6ob6cogob. Bgg6b
jocon^o go j^Tjncngio (07)^755500 66i66ob o^ojTjdggjro^bg <3gj]36ofro 6fo6o'367jjro ro^SÇgcojrono^b 7)333

6fo6(o bS^coni^ö jo6 j06jo6gojo6g6 JTJ^rnTjrro jro6ooo67jco 66^66%^, (^nSjrooaxjQ 36663jogQ' cg^cooonco

b6c^gicronijo6g6 b^^j^g^^^cogoo ^Qbcogngio j]7jnoogio.
63 3fcgn36(ogniob g63n, b6jîonn j6bjo6 016(00^3660^ bgjro66>v;gcoob cr)6663gjocotr>3g 'JTJf^rnTjjro

rro6ooo67jco 66^66^^ a)6fo6gg666 jo6 'SgSfOQnS 63 b^booo t*)Jjr]b(8job groS^OTj^gcobg 6gcog<g6, (o6q r>3g6b

3oconigi3o Q^f^gggTJfro bona>7jfrojjgicn66 ogn fo^g^g^ongoTjrroo fo6 3obo 3gb(r>7jcrogi6 d6tro<bg

3con36(8)j)g6fo b^S^j^^nb ^nSn^foagGfo^.
63ogg joconb, 6bggg 67jQOjrogigjroo O6bjo6 6b6jrjo 3nrnbrog6orrogi6cn6 06rng6jrr>obv'o6giooT, ^TJ^orfTjj^^fo

tr)6c^36ocroo (Ş)3r]lj(*)ob O7jf^jo6b3ooo c^jo6j](8)ocogi6 jo6, (06Q 3oo6g6coo6, 3ng3ob jogjo66oo66 fo6 nTjbTjjro
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006(0^3660066 |9gr>S3Cogi6, go66ojo66 rg7jc\5frogiob bodggtroob^ jo6 506150663^0^ Q63n j^ococo6 ^bnQogcoooo
6fo0orroob bÇnn^jo 63ngoo)bjj6.

^Tjnorr/jjroo oo6co0366ob C03fo6j](8)ocogiob joconb 6bggg b6j^o(on Q6bjo6, con3 36b<3o ^30^^(5)^66 6C06

36n(8)n <bn0ogcoooo (8)gj]b(8)ninogo b6bo6coob 'BgbÇnngi^ 6(o63gjo, 636bo>66 gcoaxito, 3nagobjo6
^Tjnarofroo g6ob jn636(8)og7jjroo 6nco3giob fo6Qg6ba>66 co^g^g'BocogoTjfroo "3gb6i63obo Qgjroojrogigiob
O^oogi^Q. do(oocn6fo6fo, gb gbginjo6 ^o-^gJÖTJ^ fP^ (3rr)&3Ö0<J7J1^ o-JJ^cnb^ib.

^^bcnonfroob 3ng36b injrpnclo, jo636Agiob b^booi, jo6coarncroo 6j]gb ngg6 3ogco jjTJC^criTjjro g66%g

'3gfoag6ojrpo jrP3j]boin6o o3 bnjiogfocno (8\gco3o6ob, b6j7jco6(oo b^bgjrpob^ co6 Ogro0n6tgo7)jroo
b^bgjr^nrogiob Q6636co(8)giob6a>gob, fonSjrogioQ Ogbgjogi6 >5ng36<3o. 6bgcoo b^bob frogj]bo(jn6o,
(on0n(oQ 3g6njong 6b6joob bgjroö^Çgfoob Q6Q6ni63 Ogof>gg66, SaxicoQSGgcrob 6(0 3j]n6o6 O<>ggoigi7jcroo.

^(oarnjro g66%g ggojbob(8)g6nb6ob" fv^n8n<pag6ojroo o>6n0366o 7JfP6gnjo dgontgibo <3g66dg6o6

S^ 36(oAn ^TJ^rrJTjjroo 3b6Agco7jcroo jroo(8)gco6(8)7jcoob6cngob, 6co68gjo <bna6jo>jjo, j]6i?oa>7jjroo

t^Tjbcng/jjronjronjooboogob^Q .

oSgjob a63cogooj]g68a), fon3 Sbnajjroonb 3n>y>6cronoQbcojj66 g6gi%g foTjbcnggjroob 3ng3ob 6nbgo7jjro
oi6(oa6366gib ctYonob ^cojong 6b6joob 3ogn j]7jcocn7jfro g66%g ^gbcoTjjrogoTjjroo 006(0^8660^ jo6og6ggib
b6ax>66jon 6jo0ojrob.

jo6 injrpnb, 36jojroni6b gTjbjoooo g33fro6b, O66b6j7ja)(ogioo> go g6gg6bo7jcoo b^bjroob" o3
OT6G633(on3rrogib, (on3jrogi36Q 3Qocognjog6o Çgjroojroo 36o6q <3go(8)66gb 63 Çoj^ob jo6igj^:jogob6 jo6

063nQg3ob b6j]3g'3o.
coTjbooggjroob gg<gbob(8)g6nb6ob" rJTjf^OTTjfro g66%g v'o066jo Q63nQg36 y6n3n6fo0g6b ob(^n(w7jcroo

36oc)g6gjroniob dgocotg^b b6ri7jj]6cob ^TJcorrJTjjroo b6%ng6jongiob6cngob.

Jm6o8 SSgnho
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006(0^3660066 |9gr>S3Cogi6, go66ojo66 rg7jc\5frogiob bodggtroob^ jo6 506150663^0^ Q63n j^ococo6 ^bnQogcoooo
6fo0orroob bÇnn^jo 63ngoo)bjj6.

^Tjnorr/jjroo oo6co0366ob C03fo6j](8)ocogiob joconb 6bggg b6j^o(on Q6bjo6, con3 36b<3o ^30^^(5)^66 6C06

36n(8)n <bn0ogcoooo (8)gj]b(8)ninogo b6bo6coob 'BgbÇnngi^ 6(o63gjo, 636bo>66 gcoaxito, 3nagobjo6
^Tjnarofroo g6ob jn636(8)og7jjroo 6nco3giob fo6Qg6ba>66 co^g^g'BocogoTjfroo "3gb6i63obo Qgjroojrogigiob
O^oogi^Q. do(oocn6fo6fo, gb gbginjo6 ^o-^gJÖTJ^ fP^ (3rr)&3Ö0<J7J1^ o-JJ^cnb^ib.

^^bcnonfroob 3ng36b injrpnclo, jo636Agiob b^booi, jo6coarncroo 6j]gb ngg6 3ogco jjTJC^criTjjro g66%g

'3gfoag6ojrpo jrP3j]boin6o o3 bnjiogfocno (8\gco3o6ob, b6j7jco6(oo b^bgjrpob^ co6 Ogro0n6tgo7)jroo
b^bgjr^nrogiob Q6636co(8)giob6a>gob, fonSjrogioQ Ogbgjogi6 >5ng36<3o. 6bgcoo b^bob frogj]bo(jn6o,
(on0n(oQ 3g6njong 6b6joob bgjroö^Çgfoob Q6Q6ni63 Ogof>gg66, SaxicoQSGgcrob 6(0 3j]n6o6 O<>ggoigi7jcroo.

^(oarnjro g66%g ggojbob(8)g6nb6ob" fv^n8n<pag6ojroo o>6n0366o 7JfP6gnjo dgontgibo <3g66dg6o6

S^ 36(oAn ^TJ^rrJTjjroo 3b6Agco7jcroo jroo(8)gco6(8)7jcoob6cngob, 6co68gjo <bna6jo>jjo, j]6i?oa>7jjroo

t^Tjbcng/jjronjronjooboogob^Q .

oSgjob a63cogooj]g68a), fon3 Sbnajjroonb 3n>y>6cronoQbcojj66 g6gi%g foTjbcnggjroob 3ng3ob 6nbgo7jjro
oi6(oa6366gib ctYonob ^cojong 6b6joob 3ogn j]7jcocn7jfro g66%g ^gbcoTjjrogoTjjroo 006(0^8660^ jo6og6ggib
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AFewWords about
Shota Rustaveli's

The Knight in the Panther's Skin
And its Translator into Kurdish

Hardlyany literarywork throughout history ofworld literature has ever won such recognition and love
in the homeland as it fell to the lot ofthe brilliant epic poem The Knight in the Panther 's Skin by Shota
Rustaveli, a Georgian poet ofthe Middle Ages.

ShotaRustaveli is deservedlymentioned alongwith the intemationalJyknown classics ofworld literature,
such as Ferdoussi, Nizami Ganjavi, Shakespeare, Dante and others.

The Georgian nation has ancient history and rich culture. Georgia, the native land ofthe Georgians, is
situated in the region ofthe Southern Caucasus between the Biack and Caspian Seas, at the juncture of
Europe andAsia, hence, at the crossroad ofworld trade routes and different religions and cultures. Georgia
is distinguished for its remarkable natural conditions, amicable people and varied agriculture.

Because ofstrategic importance ofGeorgia's territory, the country often got involved in the sphere of
political. economic andmilitary interests ofthe other nations. Throughout centuries, Georgians hadto fîght
desperately for the defence oftheir native soil from the Romans, By^antines, Mongols, Seljuk Turks and
other conquerors who invaded the country with sword and fire.

The history ofGeorgian people is a history of a heroic struggle for freedom and independence, to
which, from its part, can be compared the destiny ofthe Kurd people.

In the 1 1 th-12th centuries, Georgia reached the peak ofits political and military power. During this
period, Georgjan culture flourished and the country's economy was on the high level ofdevelopment

In the beginning ofthe 1 2th century, a wise politician and brilliant soldier, King David IV the Builder
managed to free the country from invaders and thereby completed the unification ofGeorgia's territories
and built a powerful Georgian State. In succeeding years ofthe century, in the epoch ofKing George DI
andhis daughter, QueenTamar, the entire Caucasianregion, hanianAzerbaijan, Armenia, the southeastern
coastal regions ofthe Black Sea and the territory up to Lake Vani came under the Georgian control. The
newly formed Trebizond Empire was also dependent ofGeorgia.

All that significantly increased Georgia's role and importance. Georgiabecame a strong and influential
state ofrich culture in the Middle East and Asia Minor.

This period ofGeorgia's history is not marked with the political and miUtary achievements only, but also
with the development ofGeorgianculture including literature, science, philosophy, theology, art; newscientifîc
centres came into being and cultural and trade relations with the foreign countries expanded.

It is noteworthy that the Georgian kings, regardless oftheir mihtarymight achieved in that period of
history ofthe nation, displayed tolerance to the otherpeoples, respected their rehgions, languages, cultures
andtraditions.
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The era ofthe reign ofQueen Tamar is truly considered as the "GoldenAge" ofGeorgian culture. Itwas
in that period when a number ofgreat scientific, historical and literary works were created, including the
crown ofGeorgian poetry, Shota Rustaveli 's immortal epic poem The Knight in the Panther's Skin.

Shota Rustaveli, the author ofthe Georgian national epic, The Knight in the Panther 's Skin, was a
contemporary ofGeorgia's Great Queen Tamar, and as is seen from the poem, he was a man ofnoble birth
and a trusted person at her court.

Very little is known about the life of Shota Rustaveli. According to a suggestion, the author ofThe
Knight in the Panther 's Skin was born inc.1162-1166. There is a legend that after the death ofQueen
Tamar, in the 1 1 20s, the old poet went to Jerusalem, where he died in the Georgian Monastery ofthe Holy
Cross. Shota Rustaveli 's name is included in one ofthe documents ofthe Georgian Monastery at Jerusalem
and a fresco ofhis image with an inscription is preserved on one ofthe pillars ofthe same monastery.

It is evidenced from the poem that its author was a highly educated man who spoke several foreign
languages and had an intimate knowledge ofthe ancient and oriental literature and philosophy.

The Georgian scholars suggest that the masterpiece ofworld poetry, Shota Rustaveli 's epic poem The
Knight in the Panther's Skin, was created in the time ofQueen Tamar and her husbandDavid Soslan, c.
1189-1207.

It was the image of Queen Tamar that inspired Shota Rustaveli to write the poem, and the author
dedicated his remarkable literary creation to Tamar. This is clearly mentioned by Rustaveli in the epilogue
ofthepoem.

The epic abundantiyevidences that the author ofthis brilhant literarywork is a great humanist ofmedieval
world. Shota Rustaveh was among the first who surpassed the ideology estabhshed in his epoch. Through
poetry, he glorified loftyhuman feelings - love and friendship, religious tolerance. He sang ofthe friendship
ofthe peoples, equahty ofrights and respect to a woman in society.

Shota Rustaveli inhis epic poern describes the etemal struggle ofgood against the powers ofevil. In this
struggle, as is emphasized by the poem's author, the victory over evil, the triumph of love cannot be
achieved without friendly fîdelity and valor.

Despite ShotaRustaveli 's love and devotion tohisnative countryandpeople, nationalnarrow-rnindedness
and religious fanaticism is ahen to the author ofThe Knight in the Panther 's Skin. The poem is a perfect
model ofexpressing sohdaritybetween the nations. The characters are representatives ofdifferentnations,
religions and social status groups. However, this does not prevent them from showing unbiased friendship
and strong loyalty to each other. The plot ofRustaveli's poem is set in a wide space including the countries
known to us, such as India, Arabia, Persia, China, as well as the fictionaîized lands - Mulghazanzar
(Pridon's kingdom), Gulansharo (merchants' kingdom) and others.

ShotaRustaveli 's epic poemis an immortal hymn in which the author glorifies andpraises valor, heroism,
gallantry and fidelity.

One ofthe chiefthemes ofThe Knight in the Panther 's Skin is possession ofequal rights between man
andwoman, upholding ofwoman's honour.

By portraying the femaîe characters -Tinatin and Nestan-Darejan, Rustaveli in his poem comes out
against lawlessness ofwomen enrooted in the eastern countries ofmedieval world. In this case, the author
describes the reality ofGeorgia. King George D3, who had no male heir, enthroned his daughter, Tamar.
The masterpiece ofGeorgian poetry Shota Rustaverh 's The Knight in the Panther 's Skin, containing Ûie
ideas common to allhumanity, has exceeded the bounds ofGeorgia and is included in the treasuryofworld
literature. The fact that the poem has been translated into many languages proves its universal recognition
and significance in world fiction.

Now one more translationranks in the collection ofthe Georgiannational epic in foreign languages. The
Knight in the Panther 's Skin has been translated into one ofthe oldest languages ofthe world, Kurdish.
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Georgians.and Kurds, these two martial peöples, have lived side by side fromtime îmmemorial and,
consequeritly, always had close relations and ties. Some scholars even adhere to the suggestion that it is
quite possible that the Georgian and Kurd peoples have the roots ofcomrnon origin.

Historical sources evidence that in the Middle Ages the representatives ofKurdnation took an active
: part inpohtical, mihtaryand cultural hfe ofthe countries ofSouthern Caucasus, andnamely, ofGeorgia.

SufBce is to mention that in the period ofcreation and strengthening ofthe unifîed Georgian State (lOth-
1 2th centuries), the Shaddadids ofa strong Kurdish dynasty (95 1 - 1 1 99) ruled over the important centres
ofthe Southern Caucasus - Ani, Ganja and Dvin, and another Kurdish dynasty, the Rawadids (950-
1 07 1 ), dominated in Azerbaijan.

Markworthy is the role ofthe two brothers ofKurdish origin, Zakaria and Ivane Mkhargrdzeli, in
creation ofthe powerful Georgian kingdom, in respect to both political and military activities, during the
reign ofQueen Tamar the Great. The representatives oftheir family also did their considerable share in the
development ofmedieval Georgian culture and literature.

According to Georgian historical documents, Queen Tamar was in active correspondence with one of
meirifluentialmlerofmedievalCentralAsiaandAsiaMinor, asuccessfulfighteragainstthe crusaders,the
founder oftheKurdish dynasty ofAyyubids, Salahuddin Ayyubi (Saladin), (1 169-1256).

It should be necessarilynoted that in the era ofQueen Tamar, on the Georgian-controlled territories of
Near-Eastern countries, along with the others, historically existed the lands inhabited by the Kurds.

Taking into consideration the above-mentioned, it can be suggested that Georgian intellectuals in Queen
Tamar 's time, especially a part ofGeorgian society trusted at court, were well aware ofthe Kurd people,
their history and reHgion. Therefore, such educated man as Shota Rustaveli, a noble in the court ofQueen
Tamar andher treasurer, must have known about the Kurd people and it is quite possible that he mentioned
the Kurds along with the other peoples in his poem.

In view ofthe aforesaid it is obvious that translation ofShota Rustaveli's epic poem The Knight in the
Panther 's Skin into Kurdish would be a matter ofspecial importance for the further development and
historyofcultural and literaryrelations between the two ancientneighborpeoples - Georgians andKurds.

The masterpiece ofGeorgian literature The Knight in the Panther 's Skin translated into Kurdish, in its
tum, would undoubtedlyhave had a favourable influence on Kurdish hterature and properly enriched it.

Therefore, the Kurdish literary societyas well as the readers, especially the Kurds living in the Caucasus,
for a long time have been in anxious expectation ofpublication ofThe Knight in the Panther 's Skin in
Kurdish. Now the wish ofthe Kurd readers has been realized.

JardoeAssad, a Kurd poet and translator, has translated Shota Rustaveli 's The Knight in the Panther 's
SkinintoKurdish.

Jardoe Assad (Arto Ozmanyan) (1 929-1 993) - lived and carried out his activities in Tbilisi. He was
known to Kurdish society as an expert on theirnative Kurdish language, literature, folklore andnational
traditions. He was a gifted poet and an outstanding translator ofthe other peoples ' poetry to Kurdish.
Jardoe Assad was a member ofthe Union ofWriters ofGeorgia.

Jardoe Assad has published six collections ofpoems in Kurdish, which have a significant place in
modern history ofKurdish literature. The best specimens ofJardoe Assad's poetry are included in the
textbooks ofthe Kurdish language and literature, anthologies and other collections ofliterary works. His
poems are translated into Georgian, Russian, Armenian, Azerbaijani and other languages.

The poems ofthe famous Georgian, Armenian and Russian poets translated by Jardoe Assad into
Kurdish were published in Kurdish newspapers and collections ofpoetry.

JardoeAssad was thoroughly acquainted with the Kurdish folkîore, classical and conteroporarypoetry.
This encouraged him to set to the arduous work- translation ofthe masterpiece ofworld poetry, Shota
Rustaveli 's The Knight in the Panther 's Skin, into the Kurdish language.

According to Jardoe Assad, he decided to translate The Knight in the Panther's Skin into his native
language after he bad first read this brilliant poem in his early youth. Jardoe Assad gave up twenty-five
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years oflife to rendering ShotaRustaveli 's poeminto Kurdish, butunfortunateryhedidnotlivethatlongto
see the bookpublished.

In the preface ofthe translation, JardoeAssad gratefully acknowledges the assistance ofthe Georgian
scholars ofRustveUan studies and poets whose professional advice was a great help to himto bring this
good deed to the end.

In the process ofrendering The Knight in the Panther 's Skin into Kurdish, as is noted by the Kurd
translator, he followed the Armenian and Russian versions ofShota Rustaveli's epic poem along with the
original.

Jardoe Assad has translated The Knight in the Panther 's Skin in the Kurmanji dialect, which is spoken
bythe majority ofthe Kurd people ofmany millions. It is noteworthy that the rich Kurdish classical poetry
and the greater part ofthe contemporary Kurdish Uterary works are written in the Kurmanji dialect ofthe
Kurdish language.

The translated text evidences that Jardoe Assad has spared no effort to approximate it to the Georgian
version as much as possible that points out the talent and creative abihty ofthe translator. Jardoe Assad's
translation ofThe Knight in the Panther 's Skin, like the original, is made in the form ofthe shairi (4-line
stanza with mono-rhyme and long lines of 1 6 syllables), which is not alien to the classical and folk Kurdish
epic and lyric poetry. Although certain exceptions can be found in this regard in the text, we consider it
quite admissible when translating such a difBcult and voliirninous text as Shota Rustaveh's epic poem.

A good knowledge ofthe Kurdish language, poetry and folklore made it possible for Jardoe Assad to
use the rich artistic forms characteristic ofthe Kurdish verse when rendering the Georgian poem into his
native language. The translation is abundant in Georgian expressions and phrases related to the heroic and
lovepoetry.

Shota Rustaveli's epic poem translated by Jardoe Assad makes enjoyable reading and ranks as an
outstanding illustration ofKurdish poetry that is a remarkable achievement ofthe translator.

The presented translation ofThe Knight in the Panther 's Skin is the first attempt ofrendering Rustaveli's
poeminto Kurdish; therefore, it cannotbe perfect. JardoeAssadmakes mention ofthe same opinion in the
introduction preceding the translation ofThe Knight in the Panther 's Skin in Kurdish.

Some twentyyears ago, by decision ofthe ChiefEditorial Board for Translation ofFiction attached to
the Union ofWriters ofGeorgia, the Merani State Publishing House was preparing for publication The
Knight in the Panther 's Skin translated into Kurdish by Jardoe Assad. But the book was not brought out
because ofthe political changes taking place in the country in that period and Jardoe Assad's untimely
death a short time later.

Andthis noble undertaking eventually fell into oblivion.
Shota Rustaveli's immortal poem translated into Kurdish possibly would not have seen the light if it

were not the private initiative ofthe outstanding Georgian writer, translator and public figure, the head of
the Centre for Cultural Relations ofGeorgia - "Caucasian House", Naira Gelashvili, known for her tolerance
towards the representatives ofdifferent religions and nationaUties. She took a keen interest in the Kurdish
version ofThe Knight in the Panther 's Skin, and correctly determined the importance ofpubUshing the
poemin JardoeAssad's translationnot only in the cause ofsatisfaction ofspiritual needs ofGeorgia's Kurd
population but also for strengthening of literary and cultural relations between the Georgian and Kurd
peoples. Naira GelasviU has bent every effort to raise funds for publishing the translation and she is still
doing everylhing in herpower for the implementation ofthis project.

Iftoday we are proud ofthis book - Shota Rustaveli 's The Knight in the Panther 's Skin translated into
Kurdish, this, first ofall, should be regarded as a merit ofNaira GelashviU, and the grateful Kurd people,
especially the Kurd literary society, are much obUged to the prominent Georgian writer.

At the same time, particular mention should be made ofthe problems posing obstacles to pubUshing
The Knight in the Panther 's Skin translated into Kurdish in up-to-date form. Firstly, the point was that
JardoeAssad. translated Rustaveli 's poem into Kurdish by using the CyrilUc script, which was established
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Kurdish, this, first ofall, should be regarded as a merit ofNaira GelashviU, and the grateful Kurd people,
especially the Kurd literary society, are much obUged to the prominent Georgian writer.

At the same time, particular mention should be made ofthe problems posing obstacles to pubUshing
The Knight in the Panther 's Skin translated into Kurdish in up-to-date form. Firstly, the point was that
JardoeAssad. translated Rustaveli 's poem into Kurdish by using the CyrilUc script, which was established
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for the Kurdişh language in the Soviet period. Nowadays the alphabet based on the CyrilUc characters is
out ofuse and has been replaced bythe Latin characters for the written language ofKurdish that is widely
applied bythe Kurds living abroad.

Underthe circumstances mentioned above, it was necessaryto change the script ofthe origjnal translation
and replace it by an adaptation ofLatin and only after that type the new version on a computer.

As a consequence, taking into consideration new requirements, there was a pressing need to carry out
a thorough editing ofthe translated text and to adapt it to the original as well as to the Russian version, as
the papers ofthe scribal copy were so old that some places were almost illegible.

Theprocedure ofeditingthe Kurdish text impUed not onlysome textual corrections but also the alterations
made with regard to the grammatical structure, rnainly relating to the dialectal and phonetical forms.

The translated text ofRustaveli's poem is supplemented with a vocabulary comprised by us, providing
explanations for some expressions, personal names and place-names in Kurdish. The analysis ofJardoe
Assad's hand-weitten text showed that the translator had not made this kind ofcomments.

The presented translation ofThe Kinight in the Panther 's Skin in Kurdish is a tribute not only to the
Kurdish fiction, but also to the Georgian Rustvelology generally.

It is our hope that The Knight in the Panther 's Skin rendered into Kurdish by JardoeAssad will occupy
a fittingplace amongthe translations ofRustaveli 's immortal epic poem in various languages.

We would Uke to recognize the help and participation ofthe staffofthe "Caucasian House" and everyone
who contributed to printing and pubhshing this book

PubUcation ofShotaRustaveU 's The Knight in the Panther 's Skin in Kurdish is avaluable gift ofhistorical
irnportance to Kurdish society.

KarimAnqos
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JI ALIYE T'ERCMEÇI DA

Min hê di xortaniya xwe da qirar kiribû sert'aca lîtêratûra gurcaye
qurnêd navîn bi zimanê xweyî dê t'ercme kira. Û aha, meremê min hate
sêrî. Ez devedevî 25 sala ser her xeberekê, xetekê û cumlekê çerçirîm -
qacqicîm. Ew xebateke p'ir' çetin û giran bû. Min ce'dandiye, ku h'îmB
orîgînalê r'a amin bimînim, dêmek, bîn - buxsa diniya poêmêye
bedewetiyê anegorî çend têk'stêd orîgînalêd bi zimanêd ermenî û ûrisî
danîne ser t'extê xweyî nivîsarê. Gele cara bona azur'û kirina xet, xeber
û cumlêd çetin ez berbir'î r'ûst'avêKzan û nivîsk'arêd gurcaye başqe-
başqe bûme. Lema jî r'azîbûna xwe e'lamî kolêk'tîva (k'oma) înstîtûta
lîtêratûraêye ser navê Şot'a R'ûst'avêlî, başqe gotî - dîrêk'torê
(serk'arê) wê Gêorgî Sîsîşvîlî û T'ifaqa nivîsk'arêd Gurcistanê dikim.

Belê, xebata mine t'arcme kirinêye sala îdî ser t'extê weye. Ez ze'f
baş dizanim, ku ew bêqusûr nîne. Lê ewê bibe h'îmê t'ercma poêmêye
paşwextyêye diha baş û t'am.

Cerdoê Esed
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WERGIRE P'OSTE PÎLJNG

DESTPEK

1. Wî,yêkueve'rşûe'zrnanbih'iirnrêxwesêwirand,
R'uh' û nefes da r 'uh'bera, r 'uh' li dinê wî xuliqand,
Damerivayê, diriiyalîkê bêqeyase h'ezar t'ewnî,
E'seyîkknislap'adşaxûtminaxweûwîr'engî.

2. T'ek te, Xuda, te sêwirand sirafet li her r'uh'berî,
Alîk'ar be, bide h'unur - cinê xirab bikim xwelî,

Sur 'a h'ibê tu bide min, h'eta mirinê qûlê wê bim,
Sivikke tu vî gunê rnin, ta wê dinê xwe r 'a bibim.

3. Şêrî, yê ku bejnê tê tîr û kevan, şûr û mert' al,

P'adşa e'gal, T'amara şexs, p'or'ê şebe bi sûrtê lal,

Nizam çawa qursax bikim bi beyît' bidim ez met'h'ê wê,
K'îjanbendê lê dinihêr'e t'irê qende li ser lêvê.

4. Hêsrê xûnê em bir'êjin, bidin met'h'ê T'amarp'adşê,
Boyî k'îjanê k'ilamêd nûr min sêwirandiye vê hewatê,
Bikim h'ubrê gola şebe, qamîşê ter' bikim qelem,
Li guhdara dil vejenim rnîna zerga tîra kelem.

5. T'eslîm kirin ku ez şêrkî bidim met'h'ê wê bi k'ubir,
Bijangê kêr', birû, kezî, lêvê sore xur 'iya agjr,

Diranê wê hûre sedef, cêrga dur'ê nebînayî,
Wê p'etle kin selê kevir, nerm kin demrê mîna zirî.
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SOT'A R'UST'AVELI

6. Xeb erê dur ' , pirsê alav, nifûs, qursax min lazime,
Xudê, k'elê tubide min, p'irtî eşqjî têkme gujme,
Alîk'afêTariyêlbimez,bidimmet'h'êwîr'onayîdar, i

* »' Biratiya sê e'gîta - hevra xulami muh'bet, ît'bar.

7. Were r 'ûnên bona Tariyêl hêsrê xûnê em bir 'êjin,
Heye gelo yekî mayîn bext û felekjê r'a dijmin,
Ezê r'ûnêm R'ûst'avêlî, têkimk'ilam birînê k'ûr,
Vê serhatiya hane sade, têkim şirdanj i dur ' ê nûr.

8. R'ûst'avêliyê h'umrim ez, zor û cefê mîyaser kim,
Boyî wî dîn bim, bibim şeh'îd, k'îjan ordî ber r 'adiwestin,
K'esîb bûme boyî evîndar, h'aş da derman ez diger'im,
Yan min aşt ke, yan bikuje, h'izkiryê vê neyaz dikim.

9. Ev dast'ana farsiye kevn min welger'and zarê gurcî,

Derbaz bibû çiqa desta mîna dur 'anûr narincî,
Min dî -hil da û welger 'and, kir şuxulkî ûrt' miqer'm,
Şexsa fikirêm bira silh'am bike bê k'în û dilê germ.

10. Şewqa wêya ez kor kirime, dîsa lême wê bibînirn,
Dilêm h'uba wê şewitiye, ç'iya û baniya diLk'udrînirn,

Bese laşê minbişewte, dia' bikimbi dil şabim,
Met'h'ê sê r 'engbikim xet, beng, h'ezar r 'engî p'erwede lrirn.

11. Çi bide k'ê bextji jorda, ji bextê xwe bibe r'azî,
P'ale miqîm ger bixebite, esker şer' ke bi e'gîtî,
Evîn bextê evîna xwe gere bibe bi çetnayî,
Ne xiraviya xelqê bike, nejî bîrbê bi xiravî.

12. Şayîrvanî serê serda çiqa nûra zanînêye,
Xudê xaş tê, boyî guhdara k'ara wêye mezin heye,
Ew dil bende û kêrhatî boyî meriyê aqil, zane,
Pesindare ew şayîra, fikra dirêj kin hev tîne.

24

SOT'A R'UST'AVELI

6. Xeb erê dur ' , pirsê alav, nifûs, qursax min lazime,
Xudê, k'elê tubide min, p'irtî eşqjî têkme gujme,
Alîk'afêTariyêlbimez,bidimmet'h'êwîr'onayîdar, i

* »' Biratiya sê e'gîta - hevra xulami muh'bet, ît'bar.

7. Were r 'ûnên bona Tariyêl hêsrê xûnê em bir 'êjin,
Heye gelo yekî mayîn bext û felekjê r'a dijmin,
Ezê r'ûnêm R'ûst'avêlî, têkimk'ilam birînê k'ûr,
Vê serhatiya hane sade, têkim şirdanj i dur ' ê nûr.

8. R'ûst'avêliyê h'umrim ez, zor û cefê mîyaser kim,
Boyî wî dîn bim, bibim şeh'îd, k'îjan ordî ber r 'adiwestin,
K'esîb bûme boyî evîndar, h'aş da derman ez diger'im,
Yan min aşt ke, yan bikuje, h'izkiryê vê neyaz dikim.

9. Ev dast'ana farsiye kevn min welger'and zarê gurcî,

Derbaz bibû çiqa desta mîna dur 'anûr narincî,
Min dî -hil da û welger 'and, kir şuxulkî ûrt' miqer'm,
Şexsa fikirêm bira silh'am bike bê k'în û dilê germ.

10. Şewqa wêya ez kor kirime, dîsa lême wê bibînirn,
Dilêm h'uba wê şewitiye, ç'iya û baniya diLk'udrînirn,

Bese laşê minbişewte, dia' bikimbi dil şabim,
Met'h'ê sê r 'engbikim xet, beng, h'ezar r 'engî p'erwede lrirn.

11. Çi bide k'ê bextji jorda, ji bextê xwe bibe r'azî,
P'ale miqîm ger bixebite, esker şer' ke bi e'gîtî,
Evîn bextê evîna xwe gere bibe bi çetnayî,
Ne xiraviya xelqê bike, nejî bîrbê bi xiravî.

12. Şayîrvanî serê serda çiqa nûra zanînêye,
Xudê xaş tê, boyî guhdara k'ara wêye mezin heye,
Ew dil bende û kêrhatî boyî meriyê aqil, zane,
Pesindare ew şayîra, fikra dirêj kin hev tîne.

24



WERGIRE P'OSTE PILING

13. Beza hespê t'im dicêr 'be li ser r 'iya r 'aste dirêj,
Zerpa gûclî, nîşana cî, meyîdanabaş boyî gorzavêj,

Usane ha, beyît'a dirêj, cêr'bandine bona şayîr,

Wexta gotin lê çetin tê û kêm dibin bangê h'erîr.

14. Idî ew çi, çi şayîre ku şêrê wî sist bin betr'eng,
Ku haj xizna ziman nîbe û lê kêm bin xeberê p'eng,
Wexta e 'zman neke qalib, j ê kêm neke xeberê h' aş,

Dest li sîlh'axwe nexe ew nebe e'gît, mêrxaskîbaş.

15. Neşayîre,k'ênişkêvabeyît'kê, dudadisêwrîne,
K'ubar nebe, nevê xurtirn, xwe şayîr tu neh'esbîne,
Pirs xeberê dûr û nêzîk bigire, yek - yek heva dayîne,
Wekqant'r'ê serh'işknebê: ,,T'aêbeyît'amint'unîne".

16. Hene şayîr, bê h'unurin, bi bangê sist ew dinvîsin,
Nikarin ew bibne nîze, pirsê alav dila bend kin,
Dixazim wan nuxsan kim wek xortê xişîmkevan dêst da,
Qursax nakim de'bê mezin, xenîmin nav r'ewira da.

17. Hine k'ilam hinkî başin, dibin xemla k'êfû sivra,

Bi evîntî xort û cahil dikin hebin boyî laqirdiya,
Yê sadene bi fikir, nêt, zanî ewjî me qiniyatin,
Lê k'ê beyît'ê dirêj navê, ne şayîrin, bê biniyat'in.

18. Şayîrh'unrê şureta xwe badîhewa bela nake,
Yekê h'iz ke, bih'ebîne, wê xwe r'a şexs ru h'esav ke,
Şuretaxwe wê r'a r'o ke, bide met'h'ê wê bê qusûr,
E'mrê xwe tu boyî wê bide, bide met'h'ê gulavî nûr.

19. Ya xwe niha we r 'a bêjirn, met'h' dayînê xwe qels nalrirn,

Hurmeteke mezine ew boyî k'îjanê ez şerm nalrim,

Çawabende bê îsafe, e'mir û r'uh'e ew bona min,
Xetê xwe damin veşartiye ew navê kujê h'iz dikim.

25

WERGIRE P'OSTE PILING

13. Beza hespê t'im dicêr 'be li ser r 'iya r 'aste dirêj,
Zerpa gûclî, nîşana cî, meyîdanabaş boyî gorzavêj,

Usane ha, beyît'a dirêj, cêr'bandine bona şayîr,

Wexta gotin lê çetin tê û kêm dibin bangê h'erîr.

14. Idî ew çi, çi şayîre ku şêrê wî sist bin betr'eng,
Ku haj xizna ziman nîbe û lê kêm bin xeberê p'eng,
Wexta e 'zman neke qalib, j ê kêm neke xeberê h' aş,

Dest li sîlh'axwe nexe ew nebe e'gît, mêrxaskîbaş.

15. Neşayîre,k'ênişkêvabeyît'kê, dudadisêwrîne,
K'ubar nebe, nevê xurtirn, xwe şayîr tu neh'esbîne,
Pirs xeberê dûr û nêzîk bigire, yek - yek heva dayîne,
Wekqant'r'ê serh'işknebê: ,,T'aêbeyît'amint'unîne".

16. Hene şayîr, bê h'unurin, bi bangê sist ew dinvîsin,
Nikarin ew bibne nîze, pirsê alav dila bend kin,
Dixazim wan nuxsan kim wek xortê xişîmkevan dêst da,
Qursax nakim de'bê mezin, xenîmin nav r'ewira da.

17. Hine k'ilam hinkî başin, dibin xemla k'êfû sivra,

Bi evîntî xort û cahil dikin hebin boyî laqirdiya,
Yê sadene bi fikir, nêt, zanî ewjî me qiniyatin,
Lê k'ê beyît'ê dirêj navê, ne şayîrin, bê biniyat'in.

18. Şayîrh'unrê şureta xwe badîhewa bela nake,
Yekê h'iz ke, bih'ebîne, wê xwe r'a şexs ru h'esav ke,
Şuretaxwe wê r'a r'o ke, bide met'h'ê wê bê qusûr,
E'mrê xwe tu boyî wê bide, bide met'h'ê gulavî nûr.

19. Ya xwe niha we r 'a bêjirn, met'h' dayînê xwe qels nalrirn,

Hurmeteke mezine ew boyî k'îjanê ez şerm nalrim,

Çawabende bê îsafe, e'mir û r'uh'e ew bona min,
Xetê xwe damin veşartiye ew navê kujê h'iz dikim.

25



SOT'A R'UST'AVELI

20. Met'h'darêh'ubêmeez,h'ubabêşikûziyarelî,
Çetine ku ziman bidî met'h'ê horiya şexs fêriştî,
Ew şuxulaXudê dane, h'unirê xeyîbe, r 'uh'dar dike,
K'ê ku peyî vî şuxulî her'e, zor û cefê xwe gêr ' dike.

21. Çiye h'ubabê şik, bê bend carna aqil nar'icmîne,
Ziman meriya h'ub bend dike, fikir û guhjî gur'ê nîne,
H'erça k'ulfet tima dibe - berbi wê dibe nêta xirab,
Herge setî dest wan nayê, k'ir ' wan dûrva dibin alav.

22. Evîndar r'a niha bibhên bi e'rebî dibên mecnûn,
Boyî h'iz kiriyê unda dikin h'iş û sewda, dibin beyît'ûn,
Hinekr'astî difr'in e'rşa, dih'elinnavhêşnaya wê,

Hinekjêrê qive - qivin dor bedewê li r 'û dinê.

23. Lê evîndar bi qirafet gere mîna r ' oja nûr be,
Merd û qihar, e'gît, zane, xweyî îsafû milûk be,
Zarê şîrin bi dilê r'e'm, şêr' da bêxofû mêrxas be,
Evyekanak'êr'at'une, ewevîndarh'esabnabe.

24. H'ubat'erxnzgeremînae'rşêzelalûbik'irbe,
Dilhavêjiyê û evîntiyê berewir kin, ew qe nabe,
Ort'a wan dabe'r bê qeyas, usa dûrin yekji yekê,
T'ucarahûn xwe şaş nekin, r 'ind guh bidin wê gotinê.

25. Heger evîn h ' elalîye, ne zindêqiya xiraviyê,
T'imê axe ser zarê wî waxta dûreji h'izkiriyê,
Bi dil t'enê wê h'iz dike, ew çiqajî cefê bidê,
Dibêm ne'let wê evîniyê, r 'amûsanê dilhavijiyê.

26. Birat'ukeswêzindêqiyênavnekebinavêh'ubê,
îro yekê, sibê yekê bixapîne boyî k'irêtiyê,
Mîna xortê xişîm, nezan, ku bilîze ew h'olmaçkê,
Evîn ewe, evîöjê r 'a fêriştî be li r 'ûyê dinê.
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27. Evîn derdê h'ubamêlît' nîşan nade, k'ûrvedşêre,
E'yan nake, ku h'izkiriyê qe deqekê ew bîr nake,
Dişewite, dik'ewgire, dimre ew sewdaserî,
Ji p'adşajî bê minete, t'enê h'ube t'acê sêrî.

28. Borcdare ew sur 'a h'ubê ber t'u kesî ku veneke,
Dîtinê r ' a neke axîn, t 'u qûl - benda şikber neke,
Siyênavê sernavê wê, k'îjanê ku ew h' iz dike,
Bişewite agrê h'ubê, bextê mezin ew h'esab ke.

29. ît'barê k'ê wê wî bîne yê dîharke navê yarê?
Ewjî, yarjî, ji wê yekê wê bibînin zor zirarê,
Çiqajî ew pesna bide, wê qîlebe ser navê wê,
Çi cayîze ku evîndar li sur 'a xwe neke sit'arê.

30. E'cêbmayî ez dimînim li ser kirnê mervê neçê,
Ça dikare ew qusûrê têke e'yîba h'izkiriyê,
Ku h'iz nake, bira neke, çi cayîze şilt'ax, e'êti?
Meriyê xirav, pirsa xirav bela dike bi şanetî.

31. Heger evîn boyî evînê dişewite ç'e'vê girî,
T'ek dik'eve ç'iya, baniya ewe k'arê kêrpesnî,
Bi fikra ew t'evî yarê, t'evî wêye bi şevû r'o,
Nav meriya da ku biger'e, sur'a xwe ew nake zar'o.
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SERHATIYA R'OSTEVANE
> P'ADŞÊ E'REBA

32. R'ostêvan bûp'adşê e'reb bi xastinayekêjorîn,
Xayê e'slê giran û merd, xayî p'ir ' esker, xiznê zemîn,
Serwêrekî ze'fi aqil, alîk'arê şuxulê r 'aslî,
Bêxof, qursax bû şer'a da, zarşîrin bû bi serbesö.

33. Bêyî ewledênêrîn bû ew, hebû qîzke wîye t'enê,
Mîna r'oja nûr û neder şemal, geş bû li r'û dinê,
K'ê ku didît unda dikir xew, hêsabûn, h'iş û sewda,
Zane gere p'ir ' şuret biya yê ku met'h'ê wêya bida.

34. Biraherkes wê bizan be, navê wêyaT'înat'în bû,
Ku mezinbû, bi bedewiyê bengzemîşî r 'oê dibû,
P'adşê gazî wezîra kir, hêsa r'ûnişt ser t'extê xwe,
Dîwanê da danr 'ûniştin, wa destpê kir giliyê xwe.

35 . Pirske min heye, - wî got, - dixazimku we bibihêm,
Wexta gulek diç'ilmise, dewsê digre gulke ne kêm,
Gulek diçe û dewsê guleke din bişkok dide,
R'ojame çû, şeva me r'a şewqahîvê k'arê nade.

36. Delîletê extiyariyê rnin r 'a bûye derdê lap zor,
îro, sibê ezê biiiirim, e'mir û mirin dinêne dor,
Çi lazime ew r'onayî, serbe h'ukmê şeva tarî,
T'acê bidine serê qîzê - wê şemala geşe nûrî!"
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37. Wezîra got: Xaş bî p' adşa, ji extiyariyê xeber nede,
Em siyaneta gulê zanin, geş be yanê ç'ilmisî be,
Gul çiqasjî ç'ilmisî be, çêtire h'ezar kulilkê bîn,
Siteyîr çiqa geş û nûrbe, nade şewqa hîva bê tin.

38. Usa nebê p'adşaê me, tu hê gulî, naç'ilmisî,
Şîreta te lape xirav, çêtire qenciya h'emû kesî,
Hilbet gere usa bikin, çawa dilê te vir dibê,
T'ext, t'acê xwe tu bide wê, şemçiryaxa t'aê r'oê.

39. K'ulfete ew, ji Xudê dap'adşatiyejê r'ak'erem,
P'adşatiyê ew dikare, me gotiye ew yek herdem,
Bi şuxulê kêr û dilê r'e'm wê bive nûra demê,
Ç'êja şêra ewjî şêre, bê şubeye, nêr be, yan mê".

40. Kur'êAmîrspasalar bûAvt'andîlê serek esker,

Bejinataylan darç'irabû, dêmwek r'oê û hîvazer,
T'ûre bû bê ber û simêl, bedew rnîna şûşa bîlar,
Ç'e'v û buriyê T'înat'înê dil hêngavtibû zerga xedar.

41. Evîntiya xwe k'ûr veşartibû li k'ûraya dilê xwe da,

Ji yarê dûr diç'iimisî mîna gulanav k'ûrê da,

Wexta didît, hê gur ' dibû k'ûra dilê wî bi alav,

H'ub meriya sêfîl dike, azare h'ub, azar bi nav.

42. Wextabavê wê h'uk'um kir, t'ext û t'acê xwe da qîzê,
DilAvt'andîl baristan bû, hinkî vemrî k'ûra cezê,
Wa fikirî: Niha, carna dêmê bîlar t'êr bibînim,
Birîna dilê xweye xedar dibe hinkî bik'ewînim".

43. P'adşê e'reb, xayî h'uk'mê zor, fermaneke habela kir:
Min qîza xwe - T'înat'înabi t' extê xwe ew r 'ewa kir,

Mîna r 'oja nûr û şemal şewqê bide ser her kesî,
Herkes wê r 'apesindar be, siyaneta wê nizan be sî".
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44. E'rebêxashatint'opbûn, wirbûlêmiştordiyaaza,
HatAvt'andîl, dêmî şemal, ew serekê p'ir ' h'ezara,
Wezîr Sograt jî hate wir, e'slê xwe da nisla p'adşa,
Wan nihêr 'î t'extê xemilî, gotin: Nûre batin da".

45. BavêqîzêbirT'înat'în,ç'e'vbelekagendîhorî,
Ser t'extê xwe da r 'ûniştin, bi destê xwe t'ac da sêrî,

Wî wek'azê h'ukuma dayê, avît namilê e'ba heqiyê,

Qîza bik'ir baş mêze kir li cime'ta hazire çê.

46 . Paşda k' işiyan, t' emene bûn, him p 'adşa, him eskerê wê,
Dia' kirin, pîroz kirin, t'ext û t'acê p'adşatiyê,
Bor'iya lêdan, def, k'er 'ane kire zîwîn, lîlandinê,
Bijangêd r'eş - baskê teyîra, şil bûn hêsirê h'erd ç'e'vê wê.

47. Wê xwe hêja h'esab nekir, ku r'ûnê ser t'extê bavê,
U gulistan dihat avdan hêsirê dur'e ji ç'e' vê wê,

P'adşafikirî: T'ekewlede gumanûç'arbonabavê,
H'eta min qîz kire p'adşa, şewitîm ez nav alavê".

48. Wa got p'adşa: Negrî, baş bibihê şîreta min,
Iro p'adşa E'rebistanê k'ivş kirî ji aliyê min,
T'ext ût'acê p'adşatiyê min daye te, te gumanim,
Tu aqilî, sirafetî, pêciriyayî, ez wê zanim.

49. R'o bê firqî şewqê dide him ser gulê, him gemarê,
Biç'ûk, mezin cem te yek bin, wan k'erem ke bi qirarê,
Bi merdayê dîna bend ke, bi çikûsiyê tuyê bend bî,
Him hildan, him dayînê da, mîna be'rê gere merd bî.

50. Merdayî li p'adşatiyê da mînabax'ê cinetêye,
H'eta meriyê qelp û qomsî ber merdayê destûrdaye,
K'ê xar- vexar, wî lezet dî, çi e?mir dî yê timaye,
Çi ku te da ew ya teye, çi te hêvşand, ew undaye".

30

SOT'A R'ÛST'AVÊLÎ

44. E'rebêxashatint'opbûn, wirbûlêmiştordiyaaza,
HatAvt'andîl, dêmî şemal, ew serekê p'ir ' h'ezara,
Wezîr Sograt jî hate wir, e'slê xwe da nisla p'adşa,
Wan nihêr 'î t'extê xemilî, gotin: Nûre batin da".

45. BavêqîzêbirT'înat'în,ç'e'vbelekagendîhorî,
Ser t'extê xwe da r 'ûniştin, bi destê xwe t'ac da sêrî,

Wî wek'azê h'ukuma dayê, avît namilê e'ba heqiyê,

Qîza bik'ir baş mêze kir li cime'ta hazire çê.

46 . Paşda k' işiyan, t' emene bûn, him p 'adşa, him eskerê wê,
Dia' kirin, pîroz kirin, t'ext û t'acê p'adşatiyê,
Bor'iya lêdan, def, k'er 'ane kire zîwîn, lîlandinê,
Bijangêd r'eş - baskê teyîra, şil bûn hêsirê h'erd ç'e'vê wê.

47. Wê xwe hêja h'esab nekir, ku r'ûnê ser t'extê bavê,
U gulistan dihat avdan hêsirê dur'e ji ç'e' vê wê,

P'adşafikirî: T'ekewlede gumanûç'arbonabavê,
H'eta min qîz kire p'adşa, şewitîm ez nav alavê".

48. Wa got p'adşa: Negrî, baş bibihê şîreta min,
Iro p'adşa E'rebistanê k'ivş kirî ji aliyê min,
T'ext ût'acê p'adşatiyê min daye te, te gumanim,
Tu aqilî, sirafetî, pêciriyayî, ez wê zanim.

49. R'o bê firqî şewqê dide him ser gulê, him gemarê,
Biç'ûk, mezin cem te yek bin, wan k'erem ke bi qirarê,
Bi merdayê dîna bend ke, bi çikûsiyê tuyê bend bî,
Him hildan, him dayînê da, mîna be'rê gere merd bî.

50. Merdayî li p'adşatiyê da mînabax'ê cinetêye,
H'eta meriyê qelp û qomsî ber merdayê destûrdaye,
K'ê xar- vexar, wî lezet dî, çi e?mir dî yê timaye,
Çi ku te da ew ya teye, çi te hêvşand, ew undaye".

30



WERGIRE P'OSTE PILING

51. QîzguhdarbûûwêdibMstşîretêkubavêdikir,
Her xeberekjê r'a ders bû, wê hedayî h'esab dikir,

P'adşabi eşqdixar- vedixar, şadisitraliber sivrê,
T'înat'în bû mîna r 'oê, dixeyîrî r'o ber wê.

52. T'înat'înê gazî kirê, anî cem xwe cariya amin,

H'ukum kir, go: Here veke derê t'emam k'îlerê min,
Te bi destê xwe morkirne, ewe t'emam hebûnamin".
Wexta anîn, wê bela kir, merd - merdane destê êgin.

53. Wê bela kir, biç'ûktiyê da çi veşartibû xiznê arnin,

Cime'ta xwe pê r'azî kir, wê nepirsî biç'ûk - mezin,
Wê go: Aha diqedînim çi şîreta bavê da rnin,

Zilekî hûn nehêvşînin, ji hebûna van xiznê rnin".

54. Paşê wa got: Niha herin vekin derê t'emam xizna,
Serekseyîs bajo bîne tu kih'êlêd meye hêja".
Wexta anîn, wê bela kir bê h'ed, h'esav û ne westiya,
Eskerji dest hev dir'evand hebûn mîna zibêniya.

55. T'alanlririn,usabirinxizne,mînamalêt'irka,
R'evo birin, bela kirin hespêd kih'êl yê êrdeka,
Bûbûbagerbi merdayê, r'e'm-k'eremajinp'adşaê,
Wêr'azîkirhimmêr, himjin, wêr'isqêherkesîdayê.

56. R'o derbaz bû bi eşq, sitran, bi xarin û vexwarinê,
Ordî çawabe'r - bêqeys, r'ûniştibû li ser k'êfê,

' Xeyîrî bû dêmê p ' adşê û melûlî hêwirî bû lê,

Hev pirs kirin bendê li wir: Çi qewimîye gelo p'adşê?"

57. Avt'andîl jor r'ûniştibû, ew h'izkiriyê h'emû kesî,

Seresker bû xayî siyanet, şêr bû, ser nav t'une bû sî,

Wezîr Sograt qedrê giran r'ex Avt'andîl bûr 'ûnişti,
Hevr'agotin: Çi h'ukumkir, guladêmê p'adşê xeyîrî".
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58. FiJrirîn ew : Çi derde ku h'ukum kiriye li ser p'adşê,
Vê şayê da ne qewimiye tişkî xirav, tişkî net'ê".
Avt'andîl go: Sograt were emjê pirs kin, çi qewimiye?
H'enek bigirin, emjê pirs kin, çima usa xeydîyeji me?"

59. Hevr'ar'abûnSogratêkal,Avt'andîlêbejinçinar,
T'as dagirtin bi şeravê, ew berbir çûn mîna hercar,
Çok dan e'rdê li berp'adşê beşera xaş, dêmê bihar,
Wezîr serê giliya vekir, xeberê dur' bi zarê nar.

60. Melûlî wê te hêwirye û xaş nabe beşera te,
P'adşa r'aste, te unda kirhim xizne, him hebûna xwe,
Qîza te bi merd mêranî t'emam da bê û undakir,
Badîhewa te da ser t'ext, ner'ih'etî, te xwe gur' kir".

61. Ev giliyap'adşê bihîst, k'en ser lêva wan nihêr'î,
E'cêbmayî wa got p'adşê: We çava got, çi qursaxî?
Te ze'f r 'ind kir, - gote qîzê, dia' lê kir bi dilşayî, -

Derewînjî qursax nake, gunek'ar ke min timayî.

62 . Wezîrê rnin, ew derd nîne, derdkî din rnin dide cefê,
Cahiltiya rnin derbaz bûye, ez bend kirme extyariyê,
Welatê xwe da nabînim ez kesekî himberî xwe,
Mînamin bûya bi sirafet, merdanî û mêraniya xwe.

63. Qîzke mine delal heye, nazik hatiye xweyî kirinê,
Bexte, Xudê şa nekirim lawê kur 'în li r'û dinê,
Ku mîna min tîr bavîta û bilîstahol û t'opê,
Avt'andîle ku hinekî min k'işandiye li wê şopê".

64. LêAvt'andîl hêsa dibhîst xeberdana p'adşê e'gal,
Ber xwe dak'eniyabeşerxaş, ew e'gîtê dêmî şemal,
Cêrga diranê çîle sedef şewq dan mîna nûra r 'oê,
Xeber de, tu çi şerm dikî, -Avt'andîl r'a wagotp'adşê, -
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65 . Dibe tu min dik'enî, xastina xwe bêje bibhêm".
Avt'andîl go: Ezê bêjim, dixazimte bidim sondê,
Çi ku bêjim tu nexeyîdî, hêrs nek'evîîi vê şayê,

Min bê şêkir h'esav nekî, gunek'ar nekî boyî gotinê"

66. P'adşê wa got: Çi jî bêjî, ez naxeyîdim, ad, qirarbe,
Bi rnirazê T'înat'înê ez sond duxum, tu bawerbe".
Avt'andîl go: Niha bêjim ez te r'apirsar'astiyê,
Başe hêsa em xeber din, xwe nepesne tîravêjiyê.

67. Ezxweliyabinp'iyêteme, serter'ameçatîravêj,
Bira şe'dê leca me be t'ev eskerê hazirî mêj,
Tu dibêjî ku mîna te kesek t'une, ez qayîlim wê,
Bira meyîdan bibe qaziyê him tîrê, him lîstina t'opê".

68. P'adşê gotê: Nabaxşînim ku min dijmin tuh'esavkî,
Were hildin tîr û kevan, lecê da tu xwe şaş nekî,
Çava şe'de xwe r'abibin em eskerê e'gîte xas,
Û leca me wê e'yan ke meyîdanê da k'êye mêrxas".

69. Avt'andîljî qayîl bû, hev nihêr'în k'en li ser lêva,
Dîsa şayî, eşq û sitran her yek şa bû t'ivdîrê va,
Û sond xarin ku her yek wan gotina xwe biqedîne,
K'ê ku alt' bû, sê r 'oja t'am gere serqot ew bimîne.

70. H'ukum kir ser nêç'îrvana: Dora mêşe bibin h'eşar,
Terewilaji nav mêşe berbi me hûn berjêr kin xar,
Hûnjî werin sîlh' a hildin", - wa h'ukumkir wî ser esker.

T'exte, sivre cîda hîştin, xitim kirin şayî yek ser.
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71. Şebeqêr'ahatsekinîewe'gîtêbejinçinar,
Nedîra nûr, dêmê bîlar, e'bê qilîç bi nexşê nar,
Başlixê wî ser namilê, piştê şûrê hêşîn xumar,
Hîviyap'adşê sekinî bû hespê xweyî şînboz siyar.

72. Sîlih' girêda, hespê syar bû, p'adşahat, çûn r'aw-nêç'îrê,
Bûne heleq best û baniyabonar'aê û t'ivdîrê,
Dengê esker dihat bihîstin, e'şq distiran çol û baniya,
Lec bû ort'ê, tîr - kevana dibariyan herdu aliya.

73. P'adşawagot: Donzdexulambirajimedfonek'evin,
Tîr - kevanabigihînin me, lecê da em êgle nebin,
R'ast h'esav kin, r'astî bêjin her yekê me çend h'ev kuştin"
Bûne lêmişt, j i her aliya terewil berbi wan hatin.

74. R'ev pê k'etbû, usa dihatin qelfe - qelfe bê h'ed, h'esav,
Gak'ûvîûpezêk'ûvî, karxezalêmêrgêbi av,

P'adşa, xulam lê dixistin bi k'ela dil tîrê xedar,
Ayî tîravêj, zendê qewat û e'gîtê bedewe nar.

75. T'oz-xubarahespar'adikir, dibûp'erdedêmêr'oê,
Şingîna tîr- kevanabû, xûn dik'işiyamîna avê,
Tîr qubûraku kêm dibûn, xulamazû digîhandê,
Nêç'îra kuwan lê dida, dadnix'ilîn ew li e'rdê.
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76. R'ik'êv kirin li ser cola, bestê da ew kirin semtê,
Haqaxûn wirhater'êtin, zendegirtîjormaXudê,
Beşt sörkirin xûna gevez, xûn k'işiyaji nêç'îrê.
Go: ,Avt'andîl hûnbinhêr'in, e'ynîbax'ejibuhuştê".

77. Bi kih'êla h'icûm kirin û gihîştin serê bestê,
Wîyalî bestê ç'em dik'işiya, devê ç'êm da zanga hasê,
Nêç'îr r'evî nava mêşe, lê t'une bû r 'iya p'iya,
Herdu e'gît westiyayî bûn, wir peya bûnji ser hespa.

78. Min alt' kirî", - hev r 'a digotin, dik'eniyan, k'en ser lêva,
Heyî diçûn û disekinîn , xeber didan bi laqirdiya,
Wexta xulam gihîştin wan, tir û kevan destê wan da,

We h'esav kir, r'astiyê bêjin", -ji wan pirsî ahap'adşa.

79. Xulama go: P'adşaê me, r 'astiyê bêjin em bê şube,
Em nikarin we t'a bigrin, ewî pêş bû, pêş bûji te,

Dixazî tu me darda ke, r'astî heye Mala Xudê,
Çi nêç'îra wî lê dixist, îdî nedikir gava duda.

80. Nêç'îra we herda kirî gihîştiye deh car bîstî,
LêAvt'andîl te zêdetir bîst jî kuştiye eve, r'astî,
Ji tîrê ku wî avîtye, yek neçûye badîhewa,
Gele tîrê te avîtî, ew gut bûne nav xweliyê da".

81. P'adşabihîst gotinê wan, şîr'inaya dengê nerdiyê,
Şa dibû ku wî mezin kir û gîhande wê siyanetê,

WîAvt'andîl ze'fh'iz dikir, çawabilbil gul -biharê,
Dik'eniya, h'enek dikir, xem hêç'dikir bi wê k'arê.

82. Û r'ûniştin herdu hêsa wê ber siya darke mezin,
Esker dor wan hat civiya, rnîna le'sê simlê genirn,

Nêzîkîwan r 'ûniştibûn donzde xulammêrê mêrxas,
Şa dibûn bi ç'emê avzîv û bi mêşê hêşîn, hewas.
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83. Dîtin xortek r'ûniştiye k'enarê ç'êm ç'evê hêsir,
Gendî şêr bû ew e'gîta, dest da gema hespê qemer,
Diç'ûrisin bi lal û dur' gem û hevsar, zîn û bûsat,
Dilê alav, gula mêlît, dihat avdan hêsirê ferat.

84. Libasekep'ostêpilingwîe'gîtîwergirtibû,
K'umê sêrî hema gendîji wî p'ostî dirûtî bû,
Qamçiyê dêst da rniqerm, qewîn, qalinaya zendekê bû,
K'ê ku ew dî h'ijmek'arî, dîndara wî t'êr ne dibû.

85. Qûlek şandin bal wî xortî, pirs, h'ewala ku bikejê,
Yê ku usa şewat digriya, xwe sipart bûmelûliyê,
K' anê ç'e' va dibariyan hêsrê dur ' mîna te'vî,
Qûl çû nêzîk, turiş nekir. laloma k'et zimanê wî.

86. Qoirsaxnekirewîqûlîkudevêxweberwîveke,
Zendegirtî lê dinihêr'î, paşê hinkî dil da ber xwe,
Wî go: P'adşa h'ukum kiriye", - îdî zar lê neger'iya,
E'fat digiriya, tişt nedibhîst, qe nebihîst dengê wîya.

87. Wî e'fatî qe nebihîst xeberdana qûle li wir,
Wî ne dibhîst, nedighîştê hewar gaziyê eskerê wê,
Hêlepîtka dil r'abûbû, dibû gewlaz t'ev axîna,

Teyê bigota ç'eme dik'şe, ç'emê xûnê t'ev hêsira.
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88. Fikraçûbûdîkîdin,h'işsipartibûwîxemêxwe,
Ewî qûlî car din wek' iland wir fermanap'adşaê xwe,
Wî nebihîst çi ku qûl go, nejî bir 'î hesirê xwe,
Nejî gulanava t'ûmabi naz vekir al belgê xwe.

89. Bêcavmaqûl,zivir'îûp'or'ûp'oşmanhatcemp'adşê,
Go: P'adşa, min t'ercube kir, ew naxaze ku te bibhê,
Mîna r ' oê ez kor kirim, wî dil min kir lana sawê,
Badîhewa min wek'iland fermana te, êp'ê mamwê".

90. E'cêbmayîhêrsbûp'adşaûfikirîewwêdemê,
Donzde qûlê e'gît şandin bi ç'ek - sîlih' , mêrê kulê,
Wa h'ukum kir: Hil din her 'in ç'ek - sîlih'ê xweye cengê,
Wî e'gîtî hil din bînin, pirs - h'ewala em bikinjê".

91. Qûl çûn nêzîk, hat bihîstin xirmîn dengê ç'ek- sîlih'a,
R'abû serp'ê ew e'gîta, wî t'emiz kir hêsrê ç'e'va,
Dor nihêr'î wî ber xwe, dî k'oma esker sîlih' dêst da,
T'ek carekê go: Weyî li rnin", - îdî zêde xeberneda.

92. Dest bire ber ç'e'vê xwe wî, t'emiz kir hêsirêd germ,
Şûr, kevanê xwe r'ast kir, qolan û mil şidiya ç'erm,
Hespê syar bû, wî guh neda ne hewar, ne gaziya qûla,

Ajotû çû alîkî din, wan xaş nekir xema dila.

93. P'ê -p'ê dan peyî, kirin bigrin wî e'gîtê dilşewat,
Wan zivir 'î û usa kir, gunê k'afira bi wan dihat,
Cot - cot digirt û hev dixist, wan dişkênand qolan û mil,
Derba qamçî wî k'ê dixist, hema cîda dit'eqiya dil.

94. P'adşabi hêrs eskerê xwe kire gazî: H'icûm kin ser!"
H'eta esker nêzîk nebû, ser milê xwe nezivir'î ew,

K'ê nêzîk bû cîdabû laş, ciniyazê wan mane e'rdê,
Yek hil didayê din dixist. . . axînak'ûrhate p'adşê.
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95. Avt'andîl û p'adşa syarî ajotin, dan peyî wî şêrî,

Lê ew k'ubar li serpişta hespê kih'êl dimilmilî,
Ew û hesp va e'yînî şemal, bûbûne nûr deşt û bestê,
Wî dît wekî p ' adşa bi xwe hespê syar wê peyî wî tê.

96. Û wê demê wî qamçî kir hespê kih'êl wek werzeba,
Herbê daew beta vebû û undabûji ber ç'e'va,
E'rdê da çû, yan çû e'zman, bû e'cêbke sêr, nedîtî,
Lê diger'iyan, ne didîtin îz û t'oza wî e'gîtî.

97. Badîhewa ew ger'iyan, îz û t'ozawî hil nedan,
Merî usaunda nabe. . . miliyak'et bû ew, ne îsan.
Esker giriya ser şeh'îda, ardimî dan birîndara,
P'adşê wa go: Min xeyîrîn r 'ojê şayî, k'êlma zara.

98. Şabûnamin bêfitiyaye, ew xaş naê Xudaê min,
Awa çimabi te'layî p'erwede kir şabûna min,
Da min derdkî bê dû - derman, h'eta inirinê xwe r'abivim,
Şikirji wî, qirara wî ruJtarim ku qebûl nekim".

99. Wa got p'adşê, dêmî melûl zivir 'î û wî da ser r 'ê,
Ser axîna ax zêde kir, wa t'er 'ibî dem nêç'îrê,
Nêç'îrhîştin, eskert'opbû,t'ax'bûr-t'ax'bûrk'etincêrgê,
Hineka go, p'adşa r 'aste, hineka go, r 'aste Xudê.

100. Dêmî melûl, dilî bi xem, p ' adşa k'ete herema xwe,
Kes nehîşt wir, t'ekAvt'andîljê h'iz dikirwek lawê xwe,
T'ev belabûn, kes wirnema, nejî malî hatine wê,
Nêç'îr û k'êf wan t'er 'ibî, ker ' bûn defû zur 'nê.

101. Zûtirekê T'înat'înê bihîst derheqa derdê bavê,
Hat sekinî ber heremê, ew şemala t'aya te' vê,
Xulampirsî, go: Bavê min h'işyare, yan ew r'azaye?"
Wî go: Melûl r'ûniştiye, r'eng ti dêmê wî nemaye.
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102. Avt'andîle t'enê cem wî, r'ûniştiye li ser k'ursî,
P'adşa îro xortek dîtiye, ew bûye derd û xema wî".
T'înat'înê go: Veger'im, çûyîna min bê feyîdeye,

Herge pirsî, bê, hat û çû, çûyînawê çend deqeye".

103. Zûtirekê p'adşa pirsî: K'a qîza rnin, ew çi dike,
Ewe şabûn, cewahira rnin, kaniya e'mire, min e'şq dike".
Xulamawa go: Şemala te hinkî pêşda hate vira,
Wê bihîst ku ne r'ih'etî, zivir'î ew pêra- pêra".

104. H'ukum kir, go: Zû gazî ke, bêyî wê e'mir çetine mi r'a,
Bêjê çima tu zivir'î, ne tu e'mirî bavê xwe r'a,
Were birîna min derman ke, xemê dilêm bide ber bê,
Bibh'ê me'na derdê min tu, k'a çi derd min dide cefê".

105. Çawagotnabavêbihîst, T'înat'înhatsekinî wê,
Nûrdifûriyajidêmêwê şemçiryaxamînar'oê,
Bavê r'ex xwe da r'ûniştin û r 'amûsa dêmê nazî,
Go: T'im gere tu r 'ex min bî, mecbûr nîbim bikim gazî".

106. Qîzê wa go: P'adşaê min, k'ê wa dex'ûl te bibîne,
K'ê qursax ke te binhêr 'e, bira ew xwe bipesnîne,
Mir'ûzê te û bengzê te r'onayar'o ditemrîne,
Başe şuxul r'ê bibîne, melûliyê xwe nehêwrîne".

107. P'adşawago: Ewledamin, çiqagnanbederdêmin,
Gava ez ç'e'v te dik'evim, baristan dibe dilê min,
Derdê dilêm bela dikî bi sirafet, bedewiya xwe,
Me'na derdê rninbizanbî, gunek'arnekîbavê xwe.

108. E'cêbeke wa r'astî min hat, xortkî mêrxas, e'gît min dî,
Şemalawî dinê hilda, li e'rşa bû nûra findî,
Gelo çima ew digrriya, çi lê mereq min nebihîst,
Wî nexast ku min bibîne, min dapeyî û xûnamin lîst.
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109. Wî e'gîtî ku ez dîtim, hespê syar bû, hêsir bir 'î,
Eskerê min şande pêşyê t'ev kire laş, yek ne zivir'î,
Nêzîk nebû, nehat cem min, nişkêva ewbeta vebû,
H'eta niha nizanim ez, miliyak'et bû yan merî bû.

110. Gelo çi bû, çi ku min dî. . . wê e'cêbê anîm bendê,
Eskerê min ewî qir ' kir, ew best avda hêsrê xûnê,
Çi îsanet wê mina bûyaji ber ç'e'va deqîqê da,
H'etoniha ezî şabûrn, nihaneyare mi r'aXuda.

111. K'eremakumir'akkbû,Xudammkkt'evknlûderd,
Usa kir ku min bîr kirin r ' ojê şayî, jîyîna merd,
Bira xaziyê kes min neyîne, bextê minî kor r 'a bigrîn,
Çerxabextêm ç'ep zivir'iye, r'ojê şayî min buhurîn".

112. Qîzê wa go: îznê bide pirskê bêjim, p'adşaê rnin,
Çima gere xiraviyê bike, ê bo qenciyê t'im camêre.
K'ê şîrnayî te dinhêr'e, tu te'layî lê nenhêre,
Çima gere xiraviyê bike, yê ku qencî t'im dinhêr'e.

113. Ezwêdibêm,p'adşayîtuûserdestîliserp'adşa,
Sînorê te bêqeyase, h'ukumê te r'a t'une bergah,
Meriyabişîn tu her alî, bira her'in pê bih'esin,
Wê bên bêjin, ew îsan bû yan miliyak'et bûye batin".

114. Merî t'op kir, merî şandin p'adşê herçar qulbê dinê,
Go: Her 'in hûn û nebin qûl t'ucarhûn ber çetnayê,
Wî e'gîtîhûn biger'in, şuxulê dinvamijûl nebin,
K'u nikaribin hûn bigîjnê, bi ne'ma hûn lê pirsyarbin".

115. Ew merî çûn, çûn heralî, ger'iyan h'eta sal xitimbû,
Hinek gihîştin p'er 'ê dinê, salxê e'gît agah nebû,
Qe merîkî usa nedîn derheq wî da tişt zanibiya,
Badîhewapaşdazivir'în, derdê giran dan ser r'iya.
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116. Hatin gotin: P'adşaê me, em ger'iyan yêr, welata,
Em şa nebûn, wî e'gîtî salix - sûlix me hil neda,
Tubawer ke^ nie kes nedî yê bihîstbiya derheq wî da,

Me nikarbû tu şa kirayî, bifîkire r 'êke din da".

117. P'adşê wa go : R' astî ew bû qîza min got aqilbendî,
Ew r'uh'ekî ne t'emiz bû, cinê xirav dibe rnin dî,
Nêtaxirav ew hatibû ku r 'uh' va rnin bizêrîne,
Derdji dilê xwe davêjim, dilêm xema qe nebîne".

118. Wî awa got û dest pê kir e' şq û şayî bi def- zur'ne,
Ji her alî wî gazî kir dengbêj, sazbend anîn cem xwe,
Hatin mêvanji her alî, r'azî kir t'ev bi hedayî,
Bin şikevta Xudê da kes nedighîştê bi merdayî.
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T'INAT'IN AVT'ANDIL DÎŞINE
KU WÎ E'GÎTÎ BÎGERE

119. Te'nakiras r'ûniştibûAvt'andîl li heremaxwe,
Bi eşq distra û şa dibû, zîvîn danîji sazê xwe,
Hat heremê e'rebê zeng ew xulamê T'înat'înê,
Go: Nazika bejin çinar gazî dike li heremê".

120. Avt'andil war'uh' va şabû, h'esav kir ewbe'sa xêrê,

R' abû zûzka wî li xwe kir libsê xweye hêja kêrê,
P'ir' şa bû ew boyî dîtina gula bedew, h'esîna xwe,
Zeyînete ew ku serxweş bî bi dîndara h'izkiriya xwe.

121. Avt'andîl bi k'ubar k'et r'ê, t'u kesî ew nedik'işiya,
Diçû dîtina horiya xwe ya r'uh' vaboyî wê dizûziya,
R'ûniştibû me'de kirî rnîna e'wrê ku birq vede,
Xeyîrî bûber birqa wê hîva zere r 'engê sade.

122. Xwe kiribû libasê şevê p'ûrta qirqûmk'erge kirî,
Jorda xêle dihate ser dêmê qerqaş, ç'e'vê tirî,
K'ê lê dinhêr'î dil dihêngavt tîrabijangê kil kirî,
Gurzê guliyanitirandibû gaz - gerdenê mawerkirî.

123. R'ûniştibû dêmî mir 'ûz, libas namlê sorbû sayî,

K'ubar, şîrîn go: Avt'andîl, k'eremke r'ûnê hêsayî".
Xulam anîk'ursiyê layîq ûAvt'andîl r 'ûnişt li wir,

Dil daşabûnabêqeyas dinihêr'î dîndarawê.
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124. Qîzkê wa go: P'ir' çetine çi dixazim te r'a bêjim,
Min dixast ku dîhar nekim, lê nikarim ku nebêjim,
Gelo zanî kubona çi min tu anî herema xwe,

R'ûniştime dêm melûl û bûme qûla fikirê xwe?"

125. Ûxort wago: Ezditirsimkupirskeh'aş neyê gotin,
Li ber r'oê şewqa hîva kêm teyaxe, nayê dîtin,
Me'ne çiye, dibe ezim. . . ji vê me'nê tê dernaxim,
Bêje me'na derdê xwe tu, bêje çawa ez derman kim".

126. Lut'vêşîrmqîzap'adşêgotmaxwewaanîzar.
H 'etaniha çiqanêzîk haqa hev dûrbê giliyê sar,

E'cêbmayî tu nemîne, dixazim dil ber te vekim,
Te r'a bêjim bi çi derdî xema dilê xwe bêr dikim.

127. Tê bîra te, tu û p'adşa wexta çûne r'aw - nêç'îrê,
We xortek dî, ç'e'vê girî r'ûniştibû devê zerê,
Ewêyekê t'imbîrtîmm, r'uh' vanikarimhêsabhn,
Gere her 'î wî bibînî, dikarim ez te guman bim.

128. Te k'eserek dilê xwe da k'ûr veşartiye, ne aniye zar,

Lê h'uba te min e'yane, zûdami r'a bûye azar,

Zanimh'ubam şewitandî , hêsrê xûnê te r'êtine,
Zergê h'ubambûne nîze û dilê te hêngavtine.

129 . îro şûnda qulxa cem min ducara te borcdar dike,
E'wil ewe mêrxasî tu, t'une bende ku te alt' ke,
Ya duda ew bê şubeye, wekî tuyî h'izkiriyê min,
K'ujî hebe biger' bibîn wî e'gîtî, aminê min.

130. Bi wê yekê dilê mi da h'uba xwe tu hê gur', geş ke,
Ji wê xema cinê xirav bi mêranî min xilaz ke,
Av de gulê gumana min, nûra e'şqê p'erwede ke,
Veger'e tu mîna şêra û xweyîtiyê h'uba xwe ke.
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131. Wîe'gîtîbixwestmaminbiger'etusêsala,
Te dît veger ' alt'indarî, tu qise ke gale - gala,
Ku nebînî, ezê bêjim, batinî bû, ne benîadem,
Veger'iyayî, min bibîne mîna gula geş bê kelem.

132 . Ez sond duxum pêştirî te navê mêra neynim ser xwe,
R'o bik'eve qilxê mêra, p'êpes nakim ez sonda xwe,
Bi cinetê ez şa nebim, k'ûpê ce'nmê be p'ara min,
Û h'ubate bibe nîze, bixeşbîne ew dilê min".

133. Avt'andîl go: Tu şexsa min, bi bijangê mîna şebe,

Qursax nakim cabê bidim, ku xeber bin babetî te,

Ez hîviya mirina xwe bûm, lê te r 'uh'ê şîrîn da min,
Dik'evimr'ê ezçawaqûl, wê gumanakute damin".

134. Dîsa wa go: Gendî r 'oyî, Xudê tu r 'o xuliqandî,
Destûr dane ber te siteyîr, siteyîrê geşe, nûra findî,
Bi merdayî xeberê dur ' p'ir ' r 'o kirin te bona min,
Gulam t'ucar naç'ilmise, tu p'ir' merdî şemala min".

135. Herdasondxarûadkirin,wirdanehevsozûqirar,
Dîndarahevt'êrne dibûn, beşeraxweşhevr'aît'bar.
Derdê dilê wan sivik bû, rnîna meriyê xewnê dabe,
Ji diranê wane sipî nûra siteyîrabela dibe.

136. K'îpr'ûniştinherdurexhevûxulxulînxeber,h'enek,
Li hev aliyan dur' û bîlar, lal û şebe û lêvaberk',
E'gît wa go: K'ê te dinhêr'e h'iş û sewda unda dike,
Te dilê min kiriye k'ûre, h'ub - alavê zêde dike".

137. Û ew k'et r 'ê, wî zanibû ber wî derdî tamîş nake,
Peyî xwe dinhêr'î, wê diger 'iya, ku dilê xwe baristan ke,
Mîna gula zîpkê k'utayî, dir'icifand wî e'gîtî,
Dilê xwe wan sipartibûn hev, ort'ê da ad, ziyaretî.

44

SOT'A R'UST'AVELI

131. Wîe'gîtîbixwestmaminbiger'etusêsala,
Te dît veger ' alt'indarî, tu qise ke gale - gala,
Ku nebînî, ezê bêjim, batinî bû, ne benîadem,
Veger'iyayî, min bibîne mîna gula geş bê kelem.

132 . Ez sond duxum pêştirî te navê mêra neynim ser xwe,
R'o bik'eve qilxê mêra, p'êpes nakim ez sonda xwe,
Bi cinetê ez şa nebim, k'ûpê ce'nmê be p'ara min,
Û h'ubate bibe nîze, bixeşbîne ew dilê min".

133. Avt'andîl go: Tu şexsa min, bi bijangê mîna şebe,

Qursax nakim cabê bidim, ku xeber bin babetî te,

Ez hîviya mirina xwe bûm, lê te r 'uh'ê şîrîn da min,
Dik'evimr'ê ezçawaqûl, wê gumanakute damin".

134. Dîsa wa go: Gendî r 'oyî, Xudê tu r 'o xuliqandî,
Destûr dane ber te siteyîr, siteyîrê geşe, nûra findî,
Bi merdayî xeberê dur ' p'ir ' r 'o kirin te bona min,
Gulam t'ucar naç'ilmise, tu p'ir' merdî şemala min".

135. Herdasondxarûadkirin,wirdanehevsozûqirar,
Dîndarahevt'êrne dibûn, beşeraxweşhevr'aît'bar.
Derdê dilê wan sivik bû, rnîna meriyê xewnê dabe,
Ji diranê wane sipî nûra siteyîrabela dibe.

136. K'îpr'ûniştinherdurexhevûxulxulînxeber,h'enek,
Li hev aliyan dur' û bîlar, lal û şebe û lêvaberk',
E'gît wa go: K'ê te dinhêr'e h'iş û sewda unda dike,
Te dilê min kiriye k'ûre, h'ub - alavê zêde dike".

137. Û ew k'et r 'ê, wî zanibû ber wî derdî tamîş nake,
Peyî xwe dinhêr'î, wê diger 'iya, ku dilê xwe baristan ke,
Mîna gula zîpkê k'utayî, dir'icifand wî e'gîtî,
Dilê xwe wan sipartibûn hev, ort'ê da ad, ziyaretî.

44



WERGIRE P'OSTE PILING

138. Wî go: R'oê, xerîbiyê da dibe gulam biçilmise,
Beqembûnebîlarû lal, r'engêk'arbarmin dipirse,
Çawabibim ezji te dûr, ku xerîbî dirêj bibe,
Kubiniirimboyî evînyê, qiraraminp'êpes nabe".

139. K'etenavcîûgiriya,barandte'viyahêsirêşor',
Mîna dara sipindarê ku dih'eje ber bayê zor,

Gava ç'e'vê xwe bida hev, h'izkirî bû li ber ç'e'va,
H'işyar dibû dikir axîn, derd k'ûr dibû h'izingava.

140. Dûr k'etinaji dilk'etiyê derd serbarî derda dikir,
T'e' viya hêsira ku dibarand, gula dêmwî betr'eng dikir,

Barbangê r'a k'inc xwe hêwrand, k'ê lê nihêr'î, aqil birand,
Hespê syar bû çû ber bircê, h'akim, maqûl wî xwe civand.

141. Şanddîwanêwîxulamek,xizmetk'arêxweyîqedîme,
T'eslîm kirê ku wa bêje: P'adşaê min, wa fikrîme,
Te kiriye bindûr ' a şûr yêr û welat li vê hênê,
Wê hê baş be, ku vê yekê bibhên herçar qulbê dinê.

142. Ezê her'im û h'icûm kim, bidme bin p'ê yêr û sînor,
Dengê h'ukumê T'înat'înê bikim dila ça zerga zor,

Ç'e'vêxiravhêsirabidmê,bidmemominak'erem,şayê,
Hedayê p'ir ' ez bişînim û silav kim sidqê qenciyê".

143. P'adşa awa cava wî şand, mîna bavê ewled guman,
Go: Şêrê min, e'gîtî tu, te şer'a da xwe neda yan,

Çi fikirî e'gîtiye, layîqe t'ek boyî te e'gîtî,
Tuyê her'î we'de lazime, dibe hinkî derengî bî".

144. Wexta e'gît dêrî da hat, t'emene bû li ber p'adşê:
P'adşaê min, pesnê te da, borcdarkirijnh'etarnirnê,
Heger Xudê r 'oja tarî ser min sahil ke bi r 'onayî,
Bextê minjî wê bik'ene, bibînim te dilê şayî".
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145. P'adşêbidilewh'emêzkirûr'amûsaçawaewled,
Kesî dinê nedîtibû h'iz kirina usabê h'ed,
E'gît r'abû û k'ete r'ê, xatrê xwe xast dêmî melûl,
P'adşê boyî wî hêsir r 'êtin, fikra xwe da ew bû dex'ûl.

146. Avt'andîl wê hespê syar bû û da ser r 'ê meşa k'ubar,
Best şev û r 'o r 'ê k'udirand ew ox'ira xwe bû ît'bar,
T'înat'îna wî dilalav dilê wî dabê cudayî,

Ew bû eşqa ser dêmê wî, xizna bêh'ed nebînayî.

147. Ew gihîşte yêr, t' apiya xwe, wur dest pê bû şayînet şayî,

Gire - gira anîn pêşiyê bê h' ed, h'esav dur ' hedayî,
Lê wî şêrê dêmî şemal xwe ne hêvşandji ox'irê,
Cime'ta wî dorê t'ov bûn, bûn mihum wek pêlê be'rê.

148. Şiherekî wî p'ir ' berk' hebû bi birc serê qayîm zir 'î,
Ban gihîştibûn e'zmanê şîn, dorê zer bûr'ê lê bir'î,
Wur sê r'oja wî nêç'îr kir, derd û xemê xwe da bêrî,
Paşê gazî Şêrmadîn kir, li t'ivdîrê kir seferî.

149. Go: Şêrmadîn, tu min bibhê r 'asteji te p'ir' şerm dikirn,
Haj pê heyî her r 'ojeke qenc yan xirav derbaz dikim,
Lê nizanî ku bona çi hêsirê ç'e'vabetal nakim,
Ax, hemawê, k' ê hmgavtim, da ev eşqaku ez dikim.

150. H'ub, evîntiya T'înat'înê, h'esîna dil ez h'elandim,
Nargîsa bi hêsirê germ, gula ç'ilmisî veger'andin,
Min derdê xwe h'etaîro qûl, bende pê neh'isandiye,
Niha wêya guman da min, boyî wê yekê dilêm şaye.

151. Wê go: Here bibhê , k'ê bû ew e'gîtê beta vebû,
Tu zivir'î, ez te şa kim, çi xiyala dilê te bû,
Mêrkubibin darbuhuştî, pêştirî te qebûl nakim".
Wê guman daber dilê min, birîna xwe pê derman kim.
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152 . R'astîjî ez xulamê wê me, biqedînim ger h 'ukmê wê,

Emt'emamiyae'mrêxwedap'adşêr'aît'barbint'imê,
Agirê dilê min vemirand, vemirand wê cefa min,
Ber cefê em ger nesenin, bi e'gîtî wan mina kin.

153. K'engêahaax'a,xdammmamintehevh'izkiriye,
T'eweqa min tu baş bibhê, te li min guhdariye,
Dewsa xwe ez te dihêlim, serek bî ser eskerê min,
Pêştirî te ser t'u kesî r'astî t'une ît'bara min.

154. Tu serwêriyê gere bikî him esker, him sereskera,
Haj her tiştî gere hebî, meriya bişînî k'oç'k û sera,
Dewsa min tu nema binvîs, merd bişîne tu hedaya,
Usabike neyê k'ivşê ku nevirim, bêyî kêmaya.

155. Mîna min be him şer'a da, himjî r'aw û nêç'îrê da,
Sê sala tu hîviya min be, sur'ê xayîke dilê xwe da,
Dibe r'okê ez veger 'im, çinara rnin neç'ilmise,
Ku nehatim ser min bigrî, agir hêsrê germ vêdise.

156. Wîçaxîtucabanexêrherebêjep'adşêxwer'a,
E'lam ke tu mirina min, berxwe nek'ev tu herbê r'a,
Bê: Gor', k'efenbûp'ara wî, k'îjanp'araherkesiye,
Zêr ' û zîv xizna min derxe, bela ke nefsê yasiye.

157. Alîk'ariya tu bidî min, ewe r'uh' vahê e'gît bî,
Min bîr nekî, t'im bîr bînî, t'ucar gere bîrsar nebî,
Şînam bike, boyî r'uh'ê min bike dia' û dirozga,
Mîna dayîka emekdar bî, şêkra qenciyê teva aga".

158. Wextaxulamji wî bihîst, e'cêbmayî ew k'ewgirî,
Û hêsir bûn te'viya dur'aji herd kaniyê ç'e'va barî,
Wî go: Çawa ji te dûrbim, çawa şa bim û çi tehrî,
Turiş nakimbêjimbise, zanim ese tuyê her'î.
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159. Derheq mi da te çawa go: Ku dewsa xwe te dmêlim",
Ez dewsa te û mîna te serwêriyê çawa bikim,
T'enêbûna te bîrbînim, bira xwelîmin minake,

Ya baş ewe em t'evayî bik'evin r'ê, bextê çi bike".

160. E'gît wa go: Giliyêm bibhê, ez r 'ast dibêm ne ê'rifî,
Evîndar t'im ger t'enê be, ç'iya, baniyê saw ne safî,

K'ê lal û dur ' dest xistiye bê cefa û bê fiyatî,
Boyî qomsî û nemerda gere bive zerga r'astî.

161. K'ê r'abêjim ez derdê xwe, k'êye hêjapêştirî te?
ît'bara xwe ez k'ê bînirn, ku aminbe mînanî te?

Tu sînorê xwe mih'kem ke, sawê bihêl tu ser dijmin,
Dibe r'okê ez veger'im, Xudê mirnê dûrxe ji min.

162. Berge t'une ber derpa bext, çi yek, çi sed, cem yeke,
Xerîbiyê da tiştmin nayê R'ebê E'lamê ku h'iz neke,
Sê sala da ez ne hatim, wî çaxî tu şînam bike,
Ezê k'ax'ezkê bidim te, ku herkes te serek nas ke".
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NE'MA AVT'ANDjTL R'jTE'TAXWE R'A

163. Wa nivîsî: R'ie'ta min emekdarî, emek şêkir,
Cêr'bandin û aminayî şer'a da we nav qazanc kir,

T'imê mi r'a amin bûne, bûne siya xastinamin,
Niha t'op bin, t'op bin ser hev û bibhên hûn ne'mamin.

164. Avt'andîlê xweliyap'ê we, bibhên, wer'a çi dinvîse,
Vê ne'ma ku ez dişînim, min bi destê xwe nivîsiye,
Qirar kiriye ku we'dekî bir'evimji k'êf û şaya,

Bi tîr- kevan, bi zendê xwe r 'isq destxim li ç'iya, baniya.

165. Olecaxek min qewimî, ez avîtim p'er'ê dinê,
Gere salkê ez biger 'im xerîbiyê da tik' û t'enê,
Hûn qebûl kin gotina min, t' eweqa min mîaserkin,
T'extêwelatdijrmnxayîkm,h'etar'ojahatmamin.

166. Şêrmadîn ez we r 'a dihêlim li dewsa xwe çava serek,
H'eta salixê min hil nede saxim, mirî ew be gerek,
Nahêle gul biç'ilmise, wê r'onayê bide serwe,
Mîna mûmê bih'elîne, ew neyar û dijminê we.

167. Hûnjî zanin min xayî kiriye çawa ewled, çawa bira,
Qedirbigrin ça qedrê min, wî h'esav kin dewsamxwe r'a,
Bor'iyê lêxe. . . gur'ê dabin, gur'êbikmborcdarmhûn,
Şînê bikin ku nehatim, bit'er'bînin e'şqa xwe hûn".
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168. Ahanemaxwexitimlrirzaişîrînê,lut'ifnazî,
K'emberazêr' wî girêda, mêrê ox'irêkire gazî,

Go: Bestê dahespê syarbim", û wî eskerr'akir serp'ê,
Ox'ira xwe nep'oşmanbû, wîbanzda serpiştahespê.

169. Wî go: Nihahûnbizivir'in, ezneh'ewcê ardimiyême",
Ji xwe dûr xist eskerê xwe û go: Niha ez t'enê me",
Serê hespê xwe zivir 'and mîna tîrkê k'et nav mêrgê,
T'înat'în bû ber ç'e'vê wî, pê r 'a rnîna mêrê mergê .

170. Ajotbuhurî besta fire, wî peyî xwe hişt eskerê xwe,
K'ê ku ew dît, qursax nekirkubide peyî bi h'emdê xwe,
Sawa şûrê wî serbenda, her kes li wê hate r ' aê,

Bi wê yekê saw dila da dibû lerzek mîna t'aê.

171. Esker nêç'îr da sekinandin, dîtin serek t'une li wê,
Wana nedî r'oja şemal, xeyîrî r 'eng e'gîtêd çê,

Şayî li wan bû şîn, girî û ew hil dan melûliyê,
Hespa syarbûn û ajotin, her alî çûn, çûn ger'iyan lê.

172. Şerê Xudê, k'ê dewsa te Xudê serme k'ivş ke xayf',

Diger'iyan, hev dipirsîn wir eskerê wî t'evayî,
R' astî t'u tişt nebihîstin, wî peyî xwe hîşt ç'iya - banî,
Diger'iyan e'gîtêd wîboyî wî şêrê dêmnûranî.

173. Şêrmadîn wir t'op kir dor xwe wî serekêd esker, e'gît,
Ewî nemawî şêrî xand, hêsrê ç'e' va lê kirk'ilît,
K'ê ku bihîst dilê kovan k'ûr kir axîn, hêsir barand,
Derdê giran dil wan vejand, bi axîna ewan nivand.

174. Hevr'a gotin: Bêyî wî şêrî e'mirê me ne t'u e'mire,
Lê Şêrmadîn pêştirî te k'ê wê dewsa wî bigire,
To h'ukumke, em qûlê te, îro da tu serekê me".
T'emenebûnewserberjêr, gotin: Bavbetuboname".
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AVT'ANDjTL DIÇE WI E'GITI BÎGER'E

175. Şe'dê gotnam Dîyonîse t'acê ulmaYêzras zane,
H'eyîfa gulê kuji xûsiyê diç'ilmise ew beyane,
Ew yê ku dêm xeyîriye, bejin mêl bûye qamîşê ter',
Ewji xweliya xwe dûr niha dik'işîne cefê bi ker'.

176. Avt'andîl bi hêbet dajot, mezîlê dûrwî dik'udrand,
Xwehya e'reb ew derbaz bû berbi welata r 'ê diqedand,
Lê dûrk'etinaji Şexsa nûr ew dimaşiya, sekinî, wa go:

Hêsirê ç'e'va min ne dir 'êt, ku bidîta Şexsa dêm r'o".

177. Kuliyê berfêjor da barîn, dîsa xeyîrî şewqa gulê,
Destê lerizî şûr digeriya, dil da cî ke mîna kulê,
Wî go: Bextêm bê îsafi, sedcar dike ew derdê min,
Min hîştiye k' êfû şayî, hîviya minin saz - meyamin".

178. Ji Şexsa xwe dûr diger 'iya, r 'engê gulê hê dixeyîrî,
Wî go: Dilo, tu tamîş ke, çetinayar'atu ne qûlî".
Xerîbiyê da ser r'ê - dirba dîsa ew lê diger'iya,
Nasiya xwe dida r 'êwiya, pirs dikir, guh dida giliya.

179. Diger'iya, hêsirê ç'e'va dibûne ç'em û dik'şiya,
Binr'axawî e'rdbûjêr'a, zendawîbûdewsabe'lgiya,
Û wî digot: Evîna min, qalibêm wke, r'uh'êmcem te,
Ewk'eremeji Xudê daku r 'uh'ê xwe bidimboyî te".
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180. Çerxa dinê ewî dayê, cî nema ku lê neger'iya,
Bin şikevta Xudê da wî t'u cî nehîşt nedabinp'iya,
Lê ewî t'u bende nedî, bida salxê k'ê diger 'iya,
Çawa sê meh lê derbaz bû, sê salê wî serê r'iya.

181. K'et welatkî xikî xalî, bê e'vd - îsan, t'ik û t'enê,
Mehê merîk wî ne didît xêncî e'zav, cefa dinê,
Cefausane dîtibûn ne R'emîn, nejî Vîs,
Ber ç'e' vê wî dêmê yarê mîna xewna dibû îs.

182. Serê ç'iyakî bilind hêwirî û wir hespê xwe peya bû,
Jêr nihêr'î bestek fire, mezîl r'iya h'evt r'oja bû,
Ç'emekdik'şiyap'êşaç'iyê, t'uciyap'iralêt'unebû,
Lê herd aliya darê mêşe li k'enarê wê h'esar bû.

183. Dor xwe nihêr'î, vep'eşirî, wî h'esav kir r 'ojê buhurî,
Kire axîn: Du meh maneji h'esavê qirar lrirî,

Dibe nêtamneyê sêrî, - h'izing k'işand û k'ewgirî, -

Cara dudak'ê sugurî, k'ê wê xiraviyê têke qencî".

184. FikMew,xemdabêrîûxemlêbûnmînar'efa,
Ku destvala ez veger'im, îdî çima dît ew cefa?
Şexsa xwe r ' a ez çi bêjim, çima k'etim ç'iya - baniya?
Çawabêjim, tişt ne bihîst derheqa e'vd û beniya.

185. Kunihaez veneger'imûdirêj kimwe'dê ger'ê,
Badîhewa ez lê ger'iyam, haqawe'de min da serr'ê,
We'dê min wê xitim dibe, Şêrmadînê bike şînê,
Derheqa mi da, paşî mi r 'a ewê bêje cava mirinê.

186. Ne axir minjê r'a gotiye e'lametiyê bidep'adşê,
T'evê bigrîn ûh'eznî bin, bonamin wê bikin şînê,
Paşî wêya sax - silamet mîna xewnê dîhar be wê".
Wa fikira damelûl diçû, te'laya te'l dabû gewriyê.
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187. Wî go: Xuda, k'erema xwe çima boyî min te hêvşandiye,
Cefaminbû bê feyîda, mirazê min nîvî maye,
Çima eşqa min te birand, dewsê cefa te daye min,
Hema aha ser r 'ê, dirba t'im hêsir bin herd ç' e'vê min.

188. Yabaş ewe, ku tamîş dim, - wa xwexwe wî dil dida xwe, -

Berhûmnebim, we'de zûtir, neh'eyrînim ez e'mrê xwe,
Bêyî Xudê em çi bibînin, t'ev h'aş da ne giriyê bê k'ar,
Yaziyak'ê wê biguhêr 'e, nebînatiyê bike sit'ar.

189. Dinê damin t'u cî nehîşt, ç'iya, banî min dabinp'ê,
Bendekî ku ew bidîta, min nedît li ser vê ox'irê,
Hilbet r'ast bûn yê ku gotin, h'esav kirin dewsa cina,
K'arê nade ç'emê hêsira boyî e'cêbaku bû mina".

190. Avt'andîl ji ç'iyêpeyabû, derbazbû ew ç'emûmêşe,
Û hespê wî seglavî bû, meqes dikir besta dêşe,
îdî t'aqet lê kêm dibû, wê yekê r'anedihat r'ayê,
Mîna şebe qeyîtana r 'eş xemla dêm bû li ber lêvê.

191. Wî qirarku bizvir ' e, bi dilê xem kire axîn,
Ç'e'va çap kirr'iyabuhurî û mezîlabê qeyas şîn,
Ew mehek bû ku nedîbû wî li ser r ' ê e'vd û î'san,
Bê h'esab wî terewil dî, lê li yekê negirt nîşan.

192- Bi xwe bûbû ew beyanî, hêsir dir 'êt bi dilê xem,
Birçîbûnê li wî zor kir, teyax nade benîadem,
Nêç'îrkê xist zerga tîrê mîna zerga R'ostemî Zal,
Ber zinarkî ew peya bû, heste vêxist agrê şemal.

193. H'etanî goşt biqedîya, hespê xwe wî berda ç'êrê,
Wî dî şeş syarberbi wî tên, peyî hevr'a ewk'etine cêrgê,
Fikirî go: Ew h'eravînin yan xahfîne ev e'seyî,
T'u qûl, bende turiş nake bik'eve nav vî mêşeyî".
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53



SOT'A R'ÛST'AVÊLÎ ^:;

194. Tîr, kevanê xwe hazir kir, dît ku ewjî nêzîk dibin,
Dît du extiyarbi r'îdan cinyazekî cahil dibin,
Birînawîji sêrî bû, xwe va çûbû r'eng zenane,
Cahilîdîber r'uh' dabû, birabir'îbûn gurnane. . .

195. Kire gazî: ,JC'êne bira, min t'urê hûn h'eravîne".
Wanawa go: Bibhê bira, em h'ewceyê ardimiyane,
Ku derdê me derman nekî, bi derdê me tujî bigrî,
Şînê bike tu t' evî me, ku dilê xwe baristan kî".

196. Avt'andîlji wanapirsî, çi li wana qewimiye,
Û wana go ç'e'vê hêsir, çi e'cêba wana diye. . .

Sê birane emhersê kin, nihabibhê tu derdê me,
Serxweliya Xataêt'ê heye şeherû kelame.

197. Derheqa vî mêşeyî da me bihîst û emjî hatin,
Bê h'esav bû eskerê me li r'ex ç'êm em r'ahatin,
Meheke t'am me nêç'îr kir, kir û vexark'êf û şayî,

Zêrzelat me kirbû mêşe t'ev eskerê xwe t'evayî.

198. Hersêbirahatink'ivşê çawa e'gît, çawamêrxas,
Hevr'ak'etin em h'ucetê, k'êyeji me mêrxasê baş.
Yekî go, Ez", yê din go, Ez", ser wêyekê emhev hatin,
Hev xeyîdîn, qedrû r'ûmet ort'ame dahathilatin.

199. Eskerê xwe me ver'ê kir, barêp'ostê kar xezala,
Me go, emê niha k'ivş kin k'îjan meye wan e'gala,
Li vê bestê em hersêkê t'enê derên r'aw -nêç'îrê,
K'ê me çi dî, ewê lêxe, xelqê nakin em t'ivdîrê.

200. Emhersêk man, her yekji me t'ev xulamkî xweyî amin,
Eskerê xwe me ver'ê kir, me nizanbûbexte dijrnrn,

Ç'iya, banî me dabinp'ê, em dak'etin zang û geliya,
Me qir' kirin h'eyîwan, de'be, zîwankire ç'iya, baniya.
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201. Me nişkêva e'gîtek dî, dilkovanî dêmî bi saw,

Li hespekî qemer syar bû, mîna nûra r 'oê bû k'aw,
Libasê wî bûn p'ostê piling, k'umê sêrîjî wî p'ostî.
Keskî nediye li r 'û dinê bedew mîna wî e'gîtî.

202. Me lê nihêr'î, şemala wî ç'e'vê me lê hilnedihat,
Me go: Eve nûra r 'oê", û ew nava li wî dihat,
Em çûn nêzîk, me xwe bîr kir, em r 'ahîştnê, ku bigirin,
Ayî bona çi wa dilşewat em digir 'în, şînê dikin. . .

203. Minji bira t'eweqe kir ku degmîşî wiyanebin,
Birê minî ort'ê wa go: Hespa qemer ew bona min",
Birê biç'ûk wir qure bû, h'icûm kir ser, derbê lêxe,
Em nêzîk bûn, cî ne leqiya, me go: Wê birê bip'elêxe"

204. Qeyî te digo, gula nazikbi lal û dur ' hev hûnaye,
Nişkêva li ser dêmê wî nûra şemal birq vedaye,
Qedir negirt, ne go, r 'ûnên, strûyê kelem berbi me kir,
Qamçiyê qalinji cî hilda, îdî qamçî bilind nekir.

205. Birê biç'ûkji cî p'ekiya, em herd bira cî ne h'ejyan,
Bisekine!", lê kir gazî û dest avît şêrê e'yan,
Şûr ne k'işand wî e'gîtî, em hinekî baristan bûn,
Wî qamçîk da serê birê ûji sêrî k'işiya xûn.

206. Derbek lêda, derb usa bû - serê birê wê h'incir'î,
Mînap'elê xweliyê serî hev berdaû wir p'işirî,
Yê dijminayî dest avîtê, wî saxe - sax kire gor'ê,
K'ubar, bê xofhespê syar bû, milmilî û da ser r'ê.

207. Veneger'iya, nenihêr'î, hespê qemer ajot û çû,
Wabinhêr 'e awa diçe, hîv bû yan r'o, ew e'cêb bû".
EwnîşanîAvt'anöSldandûrvamînaç'irakêbû,
Qeret'ûyê wî û hespê melemê da mina dibû.
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SOT'A R'UST'AVELI

208. Bextk'emyaAvt'andur'a,ç'e'vzihabûnjihêsira,
Sê salêku lê diger 'iyaderbaznebûnbadîhewa,
Ew gihîşte merema xwe, wî dî ew li k'ê diger'iya,
îdî çimawê bîr bîne cefa xweye serê r'iya.

209. Avt'andîl go: Gelî bira, ez xerîbim, ne van dera,
Gendîbona wî e'gîtî bûme firar, daye ser r'iya,
K'erembû, hûn r 'astî min hatin, we damin çi diger'iyam,
îro şûndabê xiravî, Xudê we r'ak'erembe t'am.

210. Wegmandimezmkaza,Xudêbikemirazêwe,
Ç'e' vê zihaji virherin, belkî qencbebirayê we".
Wî go: Her'inber siyahan, hûnhinekî wirhêsabin,
Xudê birawe bê r 'e'mê, birînê wîhûn derman kin".

211. Hê xeberbû li ser zarawî nişkêvahesp zengû kir,
Ji cî p'ekiya mîna teyîra, besta fire wî r'ik'êv kir,
Mînahîvê dikudirand, kubighîje r'oja şemal,
Hênikayê ditemirand agirê dilê wîyîk'emal.

212 . Nêzîk dibû, difikirî, çi teherî wî silav ke,
Pirseke ne dilê dîna, meriyê dîn hê dîn dike,
Meriyê aqil şuxula çetin aqilayî mîaser dike,
Dilê hêsabifikire, ewji sawê fedî nake.

213. Wekî usa ew beyantî wa diger 'ebi dînanî,
Nahêle ku kes nêzîk be, xebernade t'u zimanî,
Berê xwe ku embidin hev, şer'ê çê be lap bê me'nî,
E'se yek me wê bê kuştin, ew yek nabe mêranî.

214. Wafikirî:Cefamindîbadîhewaundanabe?
Her r'uh'berek li r'û dinê naqewime bê hêlûnbe,
K'udaher 'e, ezê peyî bim, herçetinayê ezê bibim,
E'se ezê r'ê bibmim, hê lazimebifilririm".
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215. Yekpêş,yekpaş, duşevûr'ohespêkih'êlajotinwan,
Qe deqekê hêsa nebûn, ne jî xarin ne 'met û nan.
Cem wan yekbû çi şev, çi r 'o, mezîla dûr diqedandin,
Ser r 'iya xwe wan best û mêrg bi hêsira av r ' eşandin.

216. R'o dibuhurî dibû êvar, k'orûkendal hatin xuyan,
Sîngê kendal şikevt hebûn, berda dik'şiya ç'emkî qeyît'an.
Li ber çêm da qamîşê six çipixî hev mîna mêşa,
Bax'ê bilind hebûn li wir, bilindbûbûn berbi e'rşa.

217. Ç'em derbaz bû ew e'gîta, k'et r'ê û çû berbi şikevtê,
Berbax'ekîbilind, mezin Avt'andîl wirbanzdae'rdê,
Hesp bax'ê va wî girêda, bi xwe r'abû serê darê,
Wî dî, e'gît dimilmile dilî kovan li ber zerê. . .

218. Ew wergirê p'ostê piling wexta mêşejî derbaz bû,
K'ulfetek ber dêrî sekinî, k' incê r 'eşe h'eznî lê bû,
Usa şewat ew gir'iya, hêsir bûne ç'emê dur'a,
E'gîtji hespê peya bû, ew h'emêz kir rnîna bira.

219. Wî go: Asmat' p'iraya me be'rê hilda bê îsafî,
Ne gihîştin wê bi derdê, k'ê xurêm maye şîn û girî".
Vê gotinê r'a da sîngê xwe, barand ç'e'va hêsirê dur',
Wê xwe da ber sîngê birê û hêsirbûn wir ç'emê gur'.

220. Haqap'or 'ê xwe veçirîn pê six kirin mêrga li wê,
Xwe dabûn ber sîngê hev, wek cot çinarbin, ew li ber bê.
Usa şewat ew digiriyan, deng dik'ete zang, mix'ara,
Avt'andîl li wan dinhêr'î, e'cêbmayî madîtinê r'a.

221. Wê k'ulfetê dil da ber xwe, sêk'in bû derdê dila,
Zîn, bûsatê hespê hil da, hesp bir t'ewlê, wê girê da,
Ç'ek, sîlih'ê wî e'gîtî piştê ve kir û hil da wê,
Herdu k'etne wê mix'arê, dernek'etin h'eta sibê.
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222. Avt'andîlwadifikM-çawaa2x'okimvêsur'ê,
Siber'onbû,k'ulfetderk'et, dîsak'incêh'eznîbûnlê,
Zîn û bûsat li hespê kir, dezmalaxwe ştafdayê,
K'ember, sîlih'aber e'gît girt, derdê dil dêmnehatr'ayê.

223. Xeysetê wî e'gîtî bû, r 'oê mal da ew ne dima ,

K'ulfet digriya, p'or ' vedir'ût, felekjê r'abûbû tima.
E'gîtdîsaewh'emêzkir, r'amûsaûhespê syarbû,
DêmêAsmat'a dilkovan hê xeyM ûmelûl bû.

224. Avt'andîl ze'fnêzîk va dî dêmê xortê lê diger'iya,
Simêlê r'eş û bê r 'îdan, go: Ew şexse navabeniya".
Baê hênikji dêmê wî misk û mawer xur'a dibir,

Ewî şêrî wê e'rdê da şêr, mînabizneke k'ir'.

225. Wî e'gîtî da ser wê r'ê, k'îjanê r'a duh ew hat mal,
Ewderbazbûmêşê qamîş,berbibestê ajotker', lal,
Avt'andîl li wî dinhêr'î, bax' xwe r'a kMbû mert'al,
Go: Xudê, te mîaserkir, deyaneçûn ew r 'oj û sal.

226. Vê k'erema Xudayê xwe zêdetir ez çi bixazim,
Çi teherî beji vê k'ulfetê serr'astî sur'ê bih'esim,
Derheqaxwe da ezêbêjim, îsafa xwe undanakim,
Çima şûrê wîbik'evim, yan çima ezwî undakim" .
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XEBERDANA AVT'ANDIL
T'EVASMAT'Ê ŞÎKEVTÊDA

227. Ji ser darê ew peya bû, hespê xweji darê vekir,
Lê syar bûberbi şikevtê ajot çû, xwe egle nekir.
K'ulfet der k'et ji şikevtê ç'e'vê hêsir, şîn û mih'êl,
Wê t'irê ew yê dêmşewqe, şêrê syarê hespê kih'êl.

228. Lê k'êye ev?. . .Bi wergirtin bengzemîşî wîyanabe,
Wê kirqîr'în, paşdar'evî, k'et şikevtê ew e'zabe.
Banzda e'rdêAvt'andîl, wê r'ahîştê, gM kewa gozel,

Zarîna wê k'et ç'iya, baniya, wek gur'îna e'wrê e'nzel.

229. K'ulfetpêr'anehatr'aê,piştaxwedaê, xeberneda,
Mîna kewa ku bik'eve navap 'encê teyîr qot' ir da,
Wê dengekî go: Tariyêl!", lê ardimî wêji k'u biya.

Avt'andîl li ber çok dabû û diliatê bi lavaya.

230. Wî go: Ker' be, çi te qewmî, ez merî me, benîadem,
Ber ç'e'vê min gulê ç'ilmisî û beyîbûnjî hatine qedem,
Mi r'abêje k'êye r 'astî ew e'gîtê bejin çinar,

T'u zirarê ez nadim te, h'aşda neke tu zare - zar".

231. Ç'e'vê gM k'ulfetê go: Wek fermana t'am e'seyî,
Heger dînî bifikire, aqilî dûr k'ev bi hêsayî,
Çi kumi r'ap'ir' çetine çawabêjim dil, e'dlayî,
We'dê xwe h'aş tu didî bê, k'arê nakî dijminayî".
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232. Wê dîsa got: Bêje, e'gît, çi dixazî tu vê demê,
Vê serhatiyê kes nikare t'ertîb bike bi qelemê,
Tuyê carkê bêjî: Bêje!", ezê sed carî bêjim- na,

»'

K'en çêtireji hêsira, lê şînaminji k'ilama".

233. Go: Nizanî serê vê r'ê çi çetnayî min k'işandiye,
Bona hildim salixekî, kesî salix hê nedaye,
Xulese, min îdî dîtî, zanim boyî te çetnayîye,
Te bernadim, min sil nebe, gotmamin t'eweqeye".

234. K'ulfetêgo: Çixetayî, ezk'ê, tuk'ê... tuhatîk'u,
Sed h'eyîf şexsê min ne vire, h'aş da cefê didî min tu,
Kurt dibêjim zêdeyîye ev xeberdana h'aş ûnet'êyî,
Çi dixazî, wîjî bike, salix tuji rnin nabhêyî".

235. Ç'e'vêhêsirberk'ulfetê, dîsaewwirk'etserçoka,
Wî k'ulfet neanî ser r'ê, ne bi sonda, ne dîleka.
Û gunekî te'l hate wî, ç'e'v t'ijî bûn şelt'ê xûnê,
Guliyê wê girt û şûrê xwe k'işand da ser sitûyê wê.

236. Wîgo: ,,Haqaderdûcefaçawadikarimbibexşînim,
Bes nîne ev hêsirê xûnê û tu cefawa didî min,
Yabaş ewe salix bidî, îdî ez te nadim cefê,
Xudê nede dijminê te, çi bibînî vê k'elefê".

237. K'ulfetê go: Bifikire, bêh'emd cefê tu didî min,
Minnekujî eznamirim, bê qeziyabe wê e'mrê min,
Bê qeziyaye ku e'mrê min, çi cayîze ku qise kim,
Min bikujî, tuyê çi bibhêyî, wexta îdî ez t'unebim".

238. Dîsawago: Bêje, e'gît, badîhewatupirs dikî,
Sur'ê ber te azir 'o nakim, h'eta dinê heme zêndî,
R'ezadilî mirinê dixazim, dikarî tu minbikujî,
Mînane'manexêrxazabiqelêşî ûbavêjî.
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239. Evêcefai^didîmin,tet'irêboyîmine'zabe,
Ji derdkula ez xilaz bim, golahêsirêmwê zîhabe,
Ji qirşekê siviktire ber ç'e'vê min eva dinya,

Te nas nakim, yan k'êyî tu, bispêrme te sur'a dila".

240. Wa fikM: Vê k'ulfetê badîhewa didim cefê,
Gere r 'êkê ez bibînim ku şuxul da bîne k'arê".
Ew cîda hîşt, çû û r 'ûnişt, dîsabarand hêsirê xûnê.
Go: Bibaxşîn, ez bend kirme qelpê dil û vê îsafê".

241. K'ulfet r'ûniştpêşberî wî, dêmê melûl dil ner'ih'et,
Hêsir dibarandAvt'andîl, xeberekji dêv dernek'et,
Golahêsirak'işande xwe gulistana nûr, qudretê,
BoyîAvt'andîl hêsirbarand, şewitî dilê wê k'ulfetê.

242. Gune pê hat boyî derdê wî, wê k'ulfetê k'ûr kir axîn,
Dîsa xerîb h'esab dikir, cî ne h'ejya ew dilbirîn. . .

E'gît fikM, wê h'emlandim, îdî nîne mîna berê,
Ji cî r 'abû ç'e' vê hêsir, çû ser çoka zûr bû ber wê.

243. Wî go: Zanim dil nazikî, tu navî xûşk îdî mi r 'a,
Destê xwe ez êt'îm bûme, min qazanc kir ew yek xwe r'a,
Lê dîsa ez ît'maz dikim, bawer bike sitqê h'elal,
Badîhewa ne gotine, bibexşîne gunek'ara.

244. Aliyêmidaxişîmîbû, te nas kirim ez xiravî,
Lê bizan be evmdarim, evîndar bike sihabî,
Bê t'aqetim û bê kesim li vê diniya dêşe fire,
Boyî te r'uh' jî ezê bidim, guhdarî tu, bifikire".

245. Wê k'ulfetê wexta bihîst pirsa evîn" devê e'gît,
Kire îskîn, şewat gMya, agirê dil şuxulî mêlît,
K'eserê k'ûr r'ahişt, wê barand hêsirê şor'e aqît'.
Go: Dengê min Xudê bihîsl;", bi dil şabû xortê e'gît.
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246. FikM, dêmê wê k'ulfetê carekê r'a hat guhastin,
Hilbet yekî bi h'uba xwe daye vê ev derdê çetin,
Xûşkê, dibhêyî, gune lê tên wexta dijmin dil evîne,
Ew li mMna xwe diger'e, lêji ox'ira xwe namîne.

247. Eze'wt'erêevîniyême,boyîevîniyêdayeserr'ê,
Şexsa min ez şandime, ku bibhêm derheq şêrê Xudê,
E'wrê ger'ok jî nizane, gjhîştime ez çi yêrê,
Min hûn dîtin dilê hevda, hûn mi r 'a bûn dergê xêrê.

248. DêmêwîmindilêxwedaxweyîkMyewekziyaret,
E'wt'ar bûme ez bona wî, derdê giran bê herek'et,
Nihabibjêr çawa dixazî, yan xeza ke yanjî aza,

Yan e'mir tu bide min, yan derd cemke tu li ser derda"

249. Wê k'ulfetê nerm xeber da vê carê wa me'rîfetî:
Nihapirsê te ku dibhêm, ewin layîqî te e'gîtî,
Hinkî pêşda te dilê min t'ije kir bi dijminayî,
Niha xwe r 'a xûşk h' esav ke, lê bonamin tubirayî.

250. Boyî wê yekê, evîniya xwe ziyaretî te anî zar,

Eznikarimqulix nekim sidqê qencî û tengezar,
Qûla te me. . . bibexşîne, p'ir' cefa min te kir azar,

Boyî bextê te ez hazirim bimrim her 'im ax, berê sar.

251. Niha çi ku ezê bêj im, biqedîne bi dil şayî,
Bê fityaye tuyê bibînî wî yê ku lê diger'î. . .

Ku nebhêyî, k'arê nakî, çiqa hêsirê xûnê r 'o kî,
R'ojateyê bitemire, e'mrê dirêj dinê nakî".

252. E'gît wa got: Gotina te r'a min bîr anî ev serhatiya,
Duhewal t'ev r'ê da diçûn, nenas bûn ew li wan r'iya,
Yê dû dî yê pêşyawî k'ete k'orke k'ûre li wê,
Ser'a sekinî, k'orê nihêr'î, hêsirbarand mîna te'viya.
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253. Go: Hevalo, hîviya min be, binhêr' neçî, dilezînim,
Her'immalê şirîtê bînim, ji vê k'orê te derînim".
Yê k'orê da xwe zevt nekir, k'eniya go: E'ferim,
Vê k'orê da hîviyê nîbim, bêje ezê k'uda her'im?"

254. Niha, xûşkê, dest te da ne şMtapê girêdayîme,
Kes nikare pêştirî te min xilaz ke, gumanim te,
Bike çi dikî, çi tu zanî, birîna mi r 'a tu dermanî,
Serê bê êş k' ê wê girêde, xwe qels ke bi nezanî".

255. K'ulfetê go: E'gît, r'astî, rnin xaş hatî xeberdana,
Tu merîkî p ' ir ' eznafî, hêjayî tu pesnê zana,
Dilê kovan, derdê giran cefê te dîye van çend sala,
Çi diger'iyayî te ew dîtîye, şîretamin bibhê hela.

256. Lê t'u ciya tu hilnadî salixê wî şêrê Xudê,
Qisa mine badîhewa, ji zarê wî gendî bibhê,
Tu sebirke û hîviyê be h 'eta ew bê - tu mêvanî,
Bi hêsira neh'eyMne dêmê gulî, gula e'ynî.

257. Ezê bêjim heger dixazî ku bizan bî tu navêd me,

Tarîyêle navê e'gît, şêrê Xudê, tu bizan be,
Bira, navê minAsmat'e, ez h'elandimbêriya derda,
Ne derdekî, h'ezar derdî nîze k'utan dilê mi da.

258. T'u xeberêji min nabhêyî derheqa wî da vê zêdetir,

Ew diger'e best û ç'iya dilê kovan, k'ûra agir,

Bê nêç'îr ew venager'e, t'enê goşte xurek boyî min,
Ez nizanim k'engê wê bê, dibe em ze'fhîviya wî bin.

259. Ya baş ewe tu hîviyê bî, bes biger 'î ç'iya- baniya,
Gava ew bê, şuxul ezê mîaser kim bi lavaya,
Nasiya xwe kuhûn bidin hev, e'se hûnê hev begemkin,
Serhatiya xwe ewê bêje, ku Şexsa te rniraz şa kin". »
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260. Pêr'aqayîlbûAvt'andîl, gotinawêwîbegemkir, ,

Wanabihîst dengê avê, syarekî ç'em meqas dikir.

Mînahîva çardeşevî dêmê e'gît wan qeterkir,

Herdu k'etin wê şikevtê, şuxula xêrê wan t'ivdîr kir.

261. K'ulfetêgo:,,Ax,zarêteXudêbihîst, ewax'aye,
Xwe sep'e ke, te nebîne, h'etabêjmê sur'a teye,
Şêrê Xudê t'u qûl, benda ber xwe sekinî nah'emlîne,
Ezê şuxul rnîaserkim, wê bixaze te bibîne".

262. Wêk'ûrayaşikevtêdaAvt'andflbirdaseknandin,
E'gîtji hespê peya bû, bû şingîna ç'ekêd h'esin.
Dîsa ne'liya û k'ûr kir axîn, wî kire gol hêsirê xûnê,
Avt'andîlji qelşa dêrî dinhêr'î dêm nûradinê.

263. R'engê k'arbar hêsira şûşt, birqabîlar da dêmê wî,
Herdu gMyan, kirin zarîn, deng gihîşte e'wrê r'êvî,
E'gît vekir ç'ek, sîlih'ê xwe, Asmat'ê hesp bire hundur',
Herduker'bûn, şûrê şebebir'îbergahêsirêdur'.

264. Avt'andîl bû dîlê aza, ker' dinhêr'îwê dîdemê,
Lê nihêr'î, wê k'ulfetê p'ostê pilingr'axist e'rdê,
Melûl r'ûnişt Tarîyêl îi wê, derdê giran dida cefê,
Hêsirê xûnê bend kMbûn birû, bijangê mîna şebê.

265. Şikevtê da agir vêxist wê k'ulfetê kevirheste,
Wê t'irê wê goşt bixve ew e'gîtê p'ir' serbeste,
Cî goşt hilda ç'e'vê hêsir, lê nihêr'î me'de kM,
Bi t'iliyê sist bir devê xwe, necût danî ser kevir 'î.

266. Hinekîp'alda, ç'e'v çûn ser hev, car din xewê ewh'işyarbû,
Hêvihnîş bû, ji cî r'abû, kire qîr'în, ew e'zab bû.
Dikir qîr'în, serê xwe dixist, sîngê xwe k'utabi kevira,
Wê k'ulfetê dêm xwe h'er'işand û digMya derdê bira.
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267. Bêje, çimapajdahatî, çimamayîr'a- t'ivdîrê?"
E'gîtwago: P'adşakîro derk'etibûr'a-nêç'îrê,
Ordiyawîbêh'esavbû, barxanep'ir'malê dinê,
Wî hilda bûbest û mêşe û k'ulfet bûn hevalê r'ê.

268. Merî dîtin, birînê min t'eze vebûn, alav k'etê,
Ez nêzîkî wana nebûm, nexast herim li ser xetê.

Paşda zivir 'îm dêmê melûl û mêşe damin xwe veşart,
Wa fikirîm: H'eta sibê ewê h'er'in, r'ê nabin qet".

269. Ûji ç'e'vê wê k'ulfetê ç'emê hêsira ha gur' p'êl da,
Wê go: Sed h'eyîf, tu diger 'î t'enê nava de'bê h'ar da,
Keskî nahêlî tu nêzîk, pirs - pirsyara sêk' in navî ,

Usa k'arê nadî şuxul, tu e'mrê xwe dibihurî.

270. Daye bin p'ê te ev diniya, t'opa dinê tu ger'iyayî,
Te kes nedî çawa heval, bibiyahevalkî h' izkM,

T'evtebûyanedibûyîde'be, dilêteyê sêk'inbûya,
Tu bimM, ew bimîne, k'ara teyê tê daçi biya".

271. Wî go: Xûşkê, xeberê te mîna dilê te sahilin,
Dinê t'une dû û derman birînê dilêm k'ew bigMn,
Kubibînimyekî usa, dibe hê ne.hatiye dinê,
Ezê şa bim mirina min bê, r 'uh' qalbê min bihêl t'enê.

272. Bin siteyîra min nexuliqiye yekî usa, bawer ke min.
Minjî dixast ku dilê xwe ez ber vekim, lê bim amin,
Bêje, k'ê wê bixaze t'ev min nîvîke derdê dilê rnin,

Sed h'eyîf, xûşkê, pêştirî te t'une kese mi r'a amin".

273. Hêrs nek'eve, - Asmat'ê go, - lava dikim ez dilê sar,

Xudaê min ez k'ivş kirme te r'a wezîr û şîretk'ar,
Ez naxazim te veşêrim çiji e'mr min hildaye,
Nebaşe ku çapê derêyî, lê te çapêjî gav daye".
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274. E'gît wa got: Çi dixazî, fer 'ih' bêje, ez nizanmê,
Bêyî xastinaXudê çawa ez merîkîbînim dinê.
Xudê xastiye ku bêbext bim, îdî çi r 'ê ez biger'im,
îdî bûme ez beyanî, mi r'abêje k'udaher'im".

275. K'ulfetê go: Bibaxşîne, min vir zêde ze'fxeber da,
Ku merîkî bînim bal te, yê xofnakeji t'u qeda,
Bi gotina wî tu p'ir' şa bî, pê r'abikî tu gale - gal,

Sondbuxwekuwînekujî, tuyê wîr'abibîheval".

276. E'gîtwago:Wîdîharke, ezêşabimkubibînim,
Sond duxum ez bi h'ubawê, derdê k'îjanê dik'şînim,
Pirske xirab ez navêjmê û tiştekî xirav nakim,
Çi bixaze ezê bikim û biratî ezjê h'iz kim".
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R' ASTHATINA TARIYEL U AVT'ANDIL

277. Asmat' r'abûçû k'ûrayê kuAvt'andîl t'ev xwe bîne,

Go: Hêrs nebû şêrê Xudê, tu ît'bara xwe lê bîne".
Destê wî gjrt, ew e'gîtê mîna hîva çardeşevî,
Tarîyêl ku dî, go: Evr'oye, gendîr'oye ev e'seyî".

278. Herdu r'ex hev ku sekinîn, herdu bûn r 'o li wê şikevtê,
Wek du hîvê e'zmanê şîn, wana nûr da li wê bestê,
Sipindara li r 'ex wan da qels bû, ber ç'e' v nehat xuyan,

H'evt pilanêt wê bixeyir'iyan ku r'ex wan r'a derbazbûyan.

279. Qe xerîbiyê mukur ' natin, bi dilê e'şq hev r'amûsan,
Gul qelişîn, diranê sipî mîna rnircan hatin xuyan,
Dest situyê hevr 'a birin, mîna birahevr 'a giriyan,

R'engê qimtî bûne k'arbar, dur ' û lal bû qîmetê wan.

280. E'gîtdestêAvt'andîlgirtûk'işiyanseralîkî,
K'êleka hev ew r'ûniştin, r 'ê dan hêsira wan awakî.

LêAsmat'ê r'uh' dida wan bi xeberdan û gotinê:
Xwe nekujin, bi tariya xwe tariyê navên hûn ser r'oê".

281. Gula Tarîyêl qer'imî bû, lê hê sur'ê ew ne birbû.
Go: Sur'axwetudîharke, dilêmzûdahîvîyêbû.
K'êyîji k'u, k'î welatî, çi teherî tu hatî virda?
Mirin îdî min bîr nayne, te îzamin çawahilda".
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282. Avt'andîlwacavawîdabixeberêfer'ih',meh'bûb:
,,.... , BibhêTarîyêl,şêrêXudê,r'uh'vanazikbûyîmesh'ûb.

E'rebim ez, welatê min bi birc, serê nexşhûnayL
Dişewitim ez bê guman, zergah'uba nebînayî.

283. Dilk'etimeŞexsêe'rşa,qîzap'adşêxwebêşube,
Xulam, p'adşa wê nas dikin wê horiya h'ukum cube. . .

Te carekê ez dîtime, lê niha tu wê bîr nayînî,
Bi qamçiyê xwe r'okê bal me qir'a esker te me anî.

' 284. Wê bestê da me tu dîtî, me xast nêzîk te bibînin,
Wî çend xulam şand pêşiya te ku te bigrin, bigrin bîm'n,

Deng dane te, tu nehatî û wî esker şand pêşiya te,

Te bi qamçî ew best sor kir, xûna sore eskerê me.

285. Te bi qamçî, wir bê qeme, dipekandin serî li wan,
P'adşa syarî wir da peyî te, lê îza te wan hil nedan,
Mîna cina unda bûyî, esker h wir map 'eşmûrde,
Zendegirtî wira sekinîn, bûyî xişûş li dilê me.

286. P'adşahêrs k'et, tu xwe zanî, herp'adşaji xwe r'aziye,
Li her ciya ew te ger ' iya, boyî wê ferman nivîsiye,
Ne ahila, ne cahila, kesî salxê te wir neda.
Nihajî wê ez şandime, k'îjan şemse, şexsa Xuda.

287. Wêh'ukumkir,herebiger',bibîntuwîşêrêXudê,
T'ek wî çaxî mîaser be çi dilê te te r 'a dibê,
Here biger' tu sê sala, bir'êj bêyî min tu hêsira. . .

E'cêbmayî tu nemîne, çi teyax bûm dûrji dila.

288. H'eta îro min kes nedî ku mi r 'a bide salxê te,

K'urd min dîtin k'îjana xast kubizan bin binyat'a te,
Birîndarbû yek bê guman, lê k'etibû qamçiyê te,

Birayêdwî nîşan min dan dûrva r'êç'a qeret'ûyê te".
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289. Tarîyêl ew yek wir bîr anî, ku zûdaji bîrê çûbû. . .

Go : Niha min vabîr anî, ew şuxuleke buhurîbû,
Min hûn dîtin, tu û p'adşa hevr'a diçûn, r'o bûn e'yînî,
Ez digMyam, min we dinhêr 'î û h'uba xwe min bîr danî.

290. Çî we hebû t' evî rnin, yan bi çi em bûn mîna hev,

Hûn e'şq bûn û dik'enyan, hêsirê min hildabûn ç'e'v,
We ku xulam şandin bal min ku min bigrin û bikin dîl,

Min wa sond xar ku dewsa rriin hûn ciniyazabibinbertîl.

291. Paşda nihêr 'î, wexta min dî ku p'adşê te wê peyî min tê,
Qêmîş nekir, dest ne dayê, p'adşatî jî gendî lê tê,
Min deyîn nekir, ber ç' e'vê wî ez unda bûm mînanîba,
Hespê minjî e'cêbeke, nebînaye, berbûm unda.

292. H'etayekç'e'vabigre, h'etabijangbigîjinhev,
Ji berç'e'va ez û hesp va elbelê da rninabûn t'ev.
Min nedixast wan k'urda r' abi dil bikim xiravîyê,
Lê hêrs k'etirn, gava min dî sîlih'a k'işand bêfe'mîyê.

293. Lê tu nêta qenciyê hatî, dilê min te baristan bû,
Bejna çînar, dêmê te r 'o, bengzê te t'ek e'gît bû,
Derd û cefa te ze'f dîtiye, te xistîye ba, baranê,
Xudêjordameriya bîr ke, dîtinawî çetine dinê".

294. Go: Tarîyêl, pesnê min didî, wexta tuyî hêjayî pesna,
Min çi kirye, bêje bi çi, ez bûme hêjayî pesna,
Tuyî t'enê mîna r'oê, me r'a şandîjorda Xuda,
Dilê te jî kêm t'aqet bû, zîha nekir hêsrê ç'e'va.

295. Hemabonavêr'ojêbû, rrunbîrkirk'êjenddilêmin,
Ez hatim ku biqedînim, xem û xîyal min wir hîştin,
Yaqût usajî nabe dur', h'ezar şûşe ber r'adweste,
Derdê min ewe ku cem te bim, h'eta bimrim vira bal te".
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296. Tarîyêlawacavawîda: Ezşakirimgotinate,
ZendegMî ez dimînim, çi deyîndarî, min çi da te,
Dilê evîn sade, zelal, gunê xwe t'im evîn tine,
Te evîna te biqetînim, bêje, wê çi k' arê bîne?

297. Hatî tu li min diger 'î bi xastina evîna xwe,
Xudê te r 'a wa lev anî, dîtimh'unrê mêraniya xwe,
Lê li ber te k'ê wê veke guloka derdêm serê vê r'ê!
Ez ku bêjim, ezê bimrim, bibim xwelî, herim berbê".

298. Asmat'ê got: Şêrê Xudê, hêsira agir natemrînî!
Nakim ser te ku tu bêjî, ne cayîze, wê tu zanî,
Lê dinhêr'imku derdê te ev e'gîtacinûkMye,
Bira derdê te bih'ese, dibe ç'are destê wîye.

299. Wî cêr'iband bi hêsira ku qise kim ezji wî r'a,
Xudê zane, çawa min bir, ker' bûm, jê r'a neda ç'êr'a!
Ez fikirîm, dibe bibhê û nişkêva ew bê r'aê,
Ya baş ewe mîaserbe him qirarû xastina Xudê".

300. Baristan bû wan xebera ew e'gîtê dilîşewat,
Wî go: Xûşkê, wê r 'ojê daku t'ev minî, hêsir ferat,
Tu xwe zanî t'une derman boyî derdê ku ez dik' şînim,
Niha hêsirêm hê t'eze bûn, derdê e'gît ku dibînim".

301. Mêvan r'a go: Merî yekî r'a go, bira, yan go, xûşkê,
Wê r'ojê da derd û mirinê t'ev bik'şînin gere dinê,
Xudê çawa yekî xayî ke, ku undaneke yekî dinê,
Qise kim ez -p'ir' çetine, beranbere t'ev mirinê".

302. GotAsmat'ê: Werer'ûnê,bineavjîxwer'abîne,
Te dî sih'et min buhurî, avê mi r'abigihîne,
Hegermirim, şînambike, ciniyazê min şil ke avê,
Hûn min heq kin û vê xweliyê têkin bêşîk hûn vê gavê"
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303. P'êsîra xwe ewî vekir, cêr'iband agirê xwe bitemrîne,
Wir dêmê wî şewq undakir, wek r 'o bin e'wr dabimîne,
Çenê wî li hev hasê bûn, t' aqet nekir lêva veke,
Wî kir qîr 'în, hêsir barand, bi hêsira sîng xwe şil ke.

304. Kire gazî: Evîna rnin, tubona min unda bûyî,
E'mr û guman, tu dil û r'uh' t'ac û xiznabonaminbûyî,
K'ê tubM, daramirazacinetê damezinbûyî!
Ax tu çawanebûyî xwelî, dilo h' ezar carî şewitî".

71

WERGIRE P'OSTE PILING

303. P'êsîra xwe ewî vekir, cêr'iband agirê xwe bitemrîne,
Wir dêmê wî şewq undakir, wek r 'o bin e'wr dabimîne,
Çenê wî li hev hasê bûn, t' aqet nekir lêva veke,
Wî kir qîr 'în, hêsir barand, bi hêsira sîng xwe şil ke.

304. Kire gazî: Evîna rnin, tubona min unda bûyî,
E'mr û guman, tu dil û r'uh' t'ac û xiznabonaminbûyî,
K'ê tubM, daramirazacinetê damezinbûyî!
Ax tu çawanebûyî xwelî, dilo h' ezar carî şewitî".

71



SOT'A R'ÛST'AVELI

TARIYEL SERHATIYA XWE
AVT'ANDÎL R'ADÎBÊJE

305 . Serhatiya xwe te r 'a bêjim, tu bibhê ûbaş guhdarbe,
Te r'a vekim ez sur'a xwe hegerzimanê min karibe!
Ax, wêya ez dîn kirime, îdî hîviya şayê nînim,
Wê t'ek cefa mi r 'a hîştiye, van hêsira dibarînim.

306. LiwelatêHindistanêh'evtp'adşabûnherkeszane,
Şeş p'adşatî Hindistanê ew bin qolê P'arsadane,
P'adşê p'adşa merdbûbi nav, wî qiraraxwe datanî,

Seresker bû mîna şêra, dêm va r'o bû, r 'o nûranî.

307. Bavê min bûp 'adşê h'evta, sam û saw bû ser chjmina,

Sarîdanbûnavêwîya, ew samûmbûnavap'adşa,
Kes nikarbû serda bihata ne dizîva, ne aşkela,
Nêç'îr dikir û k'êf dikir, bê rninet bû derd û kula.

308. Lê t'enêbûn wî h'iz nedikir, ew yekjê r'a wir bûbû derd,
Go : Hildaye rninbi zorêji cînarawelat û e 'rd,
Nihajî ez p' adşa me bi sîyanet û xiznê bê h'ed,
Başe bighîjim P'arsadan bi e'gîtî, welat û e'rd".

309. Wî qirarkir kubişîne bal P'arsadan qasidê xwe,
Wa go: Bêje p'adşê Hinda - tuyî xayê welatê xwe,
Niha dixazimbighîjim te bi welat-ûp'adşatiya xwe,
Dixazirnku navbihêlim aminayîbal p'adşê xwe".
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310. P'arsadan ku ew yekbihîst, vekir t'extê ne'z, ne'metê,
Cavawîda: ,,Ez-P'arsadanşikrîirmxwetîmmXudê,
Tujî wekminp'adşayî, mîaserbûxastinamin,
Nihaçawabav û bira gazî te dikimbêyî cemmin".

311. P 'êşk'êş kirê wî welatek û qulixaAmîrbarî,
Arrurbar li nav Hinda da mînaAmîrspasalarî,
Ku bilind bû ser t' extê xwe, qulixa xwe anî sêrî,

Her tiştê wî îdî cî bû, pêştirî navê Kêyîsarî.

312 . Beranberî xwe h' esav kir, wî gM qedrê zor bavê min,
,,Amîrbarkî rnînanî te, go, t'une li welatê min". . .

Diçû cenga, nêç'îr dikir, kir ser çoka çiqa dijmin,
Heyî wax, mînabavê nînim, çawa t'une kes mîna min.

313. P'adşaûjin bê me'de bûn û t'une bû ewledê wan,
Eskerê wîjî derd dikir, eşq t'une bû li dêmê wan.
Nebixêrêr'aez li malaAmîrbardahatimdinê,
P'adşê go : Ji nislameye, xweyî kim ewled h' etaniirinê''

314. P'adşê, jinê t'evayî ez bMm malê çawa ewled,
Mezin dibûm çawa xayê welatê wî, eskerbile't,
Bi qirara p'adşatiyê dame xwendin, bûme zane, mîr,

Ku mezin bûm, dil va şêrbûm, dêm va rnîna r 'oja nedîr.

315. Asmat', tujî xwe şe'deyî - çawa hatme guhastinê,
Bedew bûm ez mîna r 'oê, berbanga şewq dida dinê,
K'ê ku didît, wana digo, - Evabax'ê cinetêye".

Ji bedewiyê niha t'enê siya wê li ser rnin maye.

316. îdîezpêncsalîbûmj'inap'adşêh'emlederk'et,
Qîzek anî", - wî kir axîn û diranê wî li hev k'et.
Hidik dima xweva her'e, Asmat'ê av li ser r'eşand.
Go: Ew r'o bû hate dinê, yaku dilê min şewitand.
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317. Na,pesinêwêeznikarimbixeberêsadebidim,
P'arsadan r'ûnişt k'êfê, go: Şikir ji te, Xudaê min!"
Bêh'edp'adşabihedayîhatinbonawê şayê,

Zêr ' nignac kir, pê r ' azî kir, esker nema wî zêr ' dayê.

318. We'deze'fwêderbaznebû,wanemherdudanxwendinê,
Wî wextî wê, qeyî te digo, sêcar dikir nûra r 'oê.
Himp'adşê û himjinê h'iz dikMn emberanber.
Niha ezê nav kim wêya, ya şewitand dilêm yekser".

319. Ku cêr'iband wêya nav ke, wir çû h'işê wî e'gîti,
Avt'andîljî hêsir dir'êt, wî bîr anî wir evîntî,
Asmat'ê av serda kir, ew ser h'emdê xwe da anî,

Ku h'işyarbû, ewî wa go: Gihîştime r'oja axM". . .

320. Navê wêyaNêstan - Darêcan bû, navê şîrin bû lê,

H'evt salê wê ku t'emam bû, kes nedighîştê bi bedewiyê,
Mîna hîva çardeşevî r'oê r 'a ew dik'et h'ucetê,
Tamîş nade dilê almaz li ber derdê dûr k'etinê.

321. Qîz zû gihîşt, min k'emla xwe çawa eskerhilda şêr' da,
Bavê qîza xwe hazir kir ku bibîne ser t'extê p'adşa,
Wî ez şandimbal bavê min, ez qanix bûm wek dar çinar,

Min t'op dilîst, şêr dixenqandin, wek p'işîka ewbê ît'bar.

322. P'adşê çê kir bo qîza xwe k'oç'k û sera, ode h'ezar,
Karêta wê lal, dur ' çê kir, k'oç'k û sera kevirê p'azar,
Jêrê bax'çê gulêd geş bûn, h'ewzê avê çîl û mermer,
Wir dima ew, k'îjanê h'eta îro kirme e'wt'er.

323. Şevûr'oêwirmşxulîxûngderdanaxûngêda,
Yan k'oç'kê da ew r'ûdinişt, yan diger'iya ew bax'çe da,
Xûşkap 'adşê - Davarabî, mêrkMbû yêra cina,
Ulm, zanebûn ders didayê, ulmê t'am wêjê hil dida.
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324. T'ev bi p'erdê zêr' nexş kM xemilandibûn şûşebend,

Bik'rabûbû gul ûbîlar, kesînedî, ne diqet'rand. . .

Asmat' bû û du carî bûn, t'ek nardîbû sebira dinê,
Bejin dik'işand, mezin dibû mînabax'ê Gabaonê.

325. Panzdesalêmloit'imambû,p'adşammakur'h'izkirim,
Şev û r'oê ez cem wî bûrn, nedihîşt ku berbi mal her'im,
Qewat va şêr, rnîna r 'oê, e'yinî bax'ê cinetê bûm,
Derba min cî, nîzanam cî, ez hêjayî pesina dibûm.

326. Tn^kummwirdavîtm,pêdik'etinde'ba,xezal,
Ez dighîştim meyîdanê wir t'opê dilîst rnîna şemal,
Dik'etim ez k'oç'k û serê k'êf datînî dinê e'yan,
Niha e'mirê min kin kMye horiya dêmê bîlar, mircan.

327. Bavê min mir, hatin r'ojê şîn û h'eznî, r 'ojê çetin,
Li dîwanaP'arsadan da şayî û k'êfbetilandin.
Şabûn ew yê ku bavê min saxiyaxwe da serwan sawbû,
Xêrxaz gMyan û xwe k'utan, şabûn yê dil li wan me'r bû.

328. Nêzîkaya salekê bû, ez k'etibûm oda tarî,

Şev û r'oê ez digMyam, hêsir dir 'êt bi qirarî,
P'adşê merî şandin bal min, mi r 'a anîn giliyê bi diî,
Wî gotibû: Bese, kurêrn, wê odê da daxî niqil.

329. P'ir ' mezine derdêm niha, min undakirhelqebê xwe. . ."

Bê h'esab zêr' min r 'a şandibû, gotibû bêxim h'eznîtiya xwe.
Wî dabû min qulixa bavê, hebûna me kir navê rnin,

Go: ,Amîrbar tuyî niha, qulix bike, ewledê min! "

330. Unda kirina bavê min hê dilê mi da gur' bû, k'eîiya,
Ji wê tariyê ez derxistim, bi gire - gir, k'oma meriya.
Şîn xitimbû û k'êf danîn gire - girê Hinda t'evî,
Mîna ewled ez r'amûsam û r'amûsan kirin t'evî.
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331. R'ext'extêxwedamr'ûmştmmmaewledbiminşabûn,
Ji bavê min wan xeber dan, t' eve li wir dua'çî bûn.
Ez berk' sekinîm, min go, wekî qulixabavê ez nftarim.
T'evahevr'ago, dikarî, îro şûndaAnnrbarî.

332. Sal derbaz bûn, min bîr kMye, ze'ftişt îdî bîram çûye,
Serhatiya xwe te r ' a bêj im, e 'mir li min çetin bûye,
T'imxiraviyê me r'a tîne ev diniyap'ûç' û derewîn,
Hê wê ze'fabişewtîne, çawa şewtand dilê evîn".
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QÎSA DERHEQA H'ÎZ KÎRÎNA TARIYÊL DA

333. E'gît gMya û melûlî serhatiya xwe wa dest pê kir:

Ji nêç'îrê ez û p'adşa vediger'iyan, min t'erc nekir,
Destê min girt, wa h'ukum kir- meher'in em, qîzambibîn,
Zende ewe ku bîr tînim, lê hê saxim, ber rnine bîn.

334. P'adşêwago: Vank'ax'lîtkahildebibeqîzamir'a",
Em çûn wira k'u ku bext ez avîtime nav agira.

Wê r'ojê da deyînê xwe da, çi hil da bû minji e'mir,
Tîr gereji almas bûya, wekî qul ke dilê kevir.

335. Bax'çek min dî, bedewiya xwe ew e'cêb bû û buhuştî,
Qiveqiva teyîr û tûya merî dima zendegjrtî,
H'ewzê mermer t'ije avê, p'êl dida bi misk û mawer,

Ber dêrî da darda kirî p'erdê bedew qut'nî, mexmer.

336. Mmzanibû,h'iznedikirp'adşaqîzawîbinhêr'in,
Ez sekinî bûm ber dêrî, ew çû hundur ', p'erda dinhêr'in,
Lê min nedî, min deng bihîst, xeberdaneke sivik se kir:

,Asmat', here tu k'ax'lîtka hil de destêAmîrbarwir".

337. Asmat'êkup'erdehil da, ez sekinîbûmwirberdêrî,
Min ku ew dî, tîrke xedar wê hêngavtim demê horî,
LêAsmat'ê k'ax'lîtkhil dan, ber ç'e'vê min wirbû tarî,
Ew bû û ew ser r 'uh'ê min te'viya agirê h'ubê barî.
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338. Niha tariyê wê hildaye Şexsa rnine şemale nûr. . . "

Ku bîr anî, kire axîn, k'et, seh'etêji xast destûr.
Dor- berê wî deng didanê û digMyan ew bê guman,

K' engê unda kir qewata xwe bîlekê te", - awapirs dan.

339. Asmat'ê av serdar'eşand, Tarîyêl hate ser h'işê xwe,
Ji derd dilê wî qer ' imî bû, r 'ûniştibû bê h 'emdê xwe,
Digriya, hêsirê wî şil dikir e'rdê ber wîyî qer'ame.
Go: Ez wêya ku bîr tînim, derdê dilê min p'ir ' dibe.

340. Ewyêqûlêvêdmêye,bidayînadinêdijî,
Pêşiyê dik'ene, paşê dibe şeh'îdê wê, îdî najî,
Didimpesinê aqilbenda, yê e'mir damiqabilin,
Serhatiya xwe ezê bêjim h'eta ku bîn heye ber min.

341. Min k'ax'lîtk dane wêya, bû meleme ber ç'e'vê min,
Qudûm şkest, h'işê rnin çû, ber mi da hat herd milê min.
Ku serh'emdê xwe dahatim, mindî dorrnint'emamdigrîn,
Qeyî te digo, hîviya gemiyê ew k'ulfeta wir sekinîn.

342. Oda mezin da p'aldayî ser t'extekî p'ir'î bedew,
P'adşa ser min hêsir dir 'êt, hêsirê xûnê, melûl bûn ew,

Diqelaştin dêm û sifet, qelş dik' ete lêvê gulî,
K'oç'ek anîn, wana t'irê, min dîhar bû cin, ew terî.

343. Wirp'adşaezh'emêzkirim,kudîç'e'vêxwemmvekMn,
Şikir p'akî, ewledê min, xeber de, tişkî bêje min". . .

Ez lerizîmmîna dîna, xeber ser lêvê min betilî,
Dîsak'etim, h'işê min çû, xûna dilê min qer'imî.

344. Nobedar bûn ber ciyê min him k'oç'ek û himjî p'îldar,
Dest wan dabû, dixandin wan, k'it'êb-mish'eb d^inîne zar,

Wanat'irê ez cinû me, dipekiyan dev wan xeber,
Sê r'oja t'am h'işêm çûyî dişewitîm agirê xedar.
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345. H'ekîmmane e'cêbmayî: Ev çi êşe, me ev çi dî,

Nexweşiyawî tişte t'une, tiştekî dine xem, derdê wî".
Cî banz didabê h'emdî xwe û xeberê haş digot min,
Hêsirêjina p'adşê bûn be'r, wê wir dir'êt bona min.

346. Ew sê r 'oj bûn nav cîda bûm ez, ne sax bûm, nejî mirî,
Ser h'emdê xwe da hatim û min fe'm kir, çi qewimî,
Min go: Heyî wax, ev çi yek bû, mirin min bi ç'e'vê xwe dî.

Bira Xudê sebrê bide, ji min dûr xe derdê e'yînî".

347. Min go: Xudê, min nekuje, guh bide tu lavayamin,
Ku tamîş dimber vî derdî, zor qewatê tu bidî min.
Mayîhavira min bide der, bihêl hêsa bighîj im mal".
Gunê Xudê wirbi min hat, dil û qewat da min bê qal.

348. Ez r'ûniştim û bê h'esab merî dormin bûn muhumet,
Ku bihîstin ez p ' ak bûme, jina p ' adşê berbi min hat.
Lez k'etibû p ' adşa bi xwe, serqot dabû wî serê r 'ê.

T'ev ker' bûbûn, t'enê p'adşê şikrîmaxwe danî Xudê.

349. Dor min t'op bûn, dan min derman, ku xilaz kin minji qedê.
Min go: P'adşa, şikir îdî qewîne dilêm ciyê xwe da,
Ezdixwezimhespê syarbim, t'enê ewe xwestinamin".
Hesp anîn, lê syarbûmûp'adşajî wirt'evîmin.

350. Ji meyîdanê em derbaz bûn û gihîştin devê avê,

Min veger ' and li wê p 'adşa, ku gihîştim nêzîk malê.

Çûme malê, êşê min gM, ser derdê rnin derd zêde bû,
Min go: Xazil ez bimrama", - 1' enê mirin xwestina min bû.

351. Bi hêsira dêmê xwe şûşt, r 'engê r'oê hate guhar'tin.
Deh h'ezar k'êr dilê mi da, bi saw cî girt û r 'ûniştin.
Dergevanê herema min hat gazî kir, xiznedar bir,

Min go: Gelo çi h'ewale", - dîsa sekinîm dil û agir.
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SOT'A R'ÛST'AVÊLÎ

352. EwxulamêAsmat'êye", min go: Bêje, çi dixweze".
Hate hundur ', nema h'ubê wî da min û go, ku leze.

Nişkêvamam e'cêvmayî, dil da vêxist agirê h'ubê,
Min ew hîvîjê r 'a nedikir, ser dilêm bû kevirê t'irbê.

353. Ev e'cêbe, çawah'iz kir, ça qursax kirber min vebe?
Lê nave ku cavê nedim, wê h'esav ke, ne hêja me.

Wê gumana xwe min bibir ' e, gunek'ar ke min bê îsaf,
H'izkMyê r'a min nivîsî caveke hêja, cavke eznaf.

354. R'obuhurîn, dilêmidahêgeşvêk'etagirêh'ubê,
Ber ç'e'vê min îdî nedihat eskerê rnin dikir h'erbê,
Çi birc, sera. . . çiqa h'ekîm derê mi r'a hatin û çûn.
U wî wextî hêdî - hêdî deyînê dinê ser min bêr bûn.

355. Qet'utiştîalîmnekir, dilê mi da xem zêde bûn,
K'ê wê zanibiya dilê mi da dişuxule agirê êt'ûn.
Wiragotin: Xûnêye",p'adsago: Xûnê berdin!"
Min deyîn nekir, ku nizan bin, çiye me'na vê êşa min.

356. DestvekMûevmdark'etibûmeznavnivîna,
Xulamê min dêrî da hat, minjê pirsî bi e'mîna,
Ew xulamêAsmat'êye", min go: Berde, bira ew bê!"
Ez fikirîm, wa ne r 'azî wê çi bêje gelo ku bê.

357. Xulam ne'mek da min, min xand, usa kir ku k'es nebîne,
Ûmin fe'mkirku ew k'ulfet dixweze ki min bibîne.
Cavam ev bû: Sozê teye, hîviya min be, e'se ez têm,
Gazî te r'a bê sebMm, h'esab nekî k'efa ser ç'êm".

358. Mingo: Milo, çineberteh'ezartîrûh'ezarnîze,
Ne axir tuAmîrbarî, Hind ya teye, bext dilîze,
Ku têk'evin şikê, h'ezar carî çep, r 'ast lê binhêr'in.
Lê hema ku e'seyî kirin, wir hazire te r'amirin.
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359. Merî şandibû cem min p'adşê, xastibû bibhê h'al - wextê min,
Hat û awa te min pirsî, hildane xûnji milê min.
Min go: Erê hildane û êşa minjî sivik bûye,
E'se ezê bêm cem p'adşê eşq û k'êfam îdî ciye".

360. Gihîştim cî, p'adşê wa got: Car din tiştê usa nekî!"
Bê sîlih' ez syar kirim, go : Seyîran kin em hinekî".
Ewjî syar bû û teyîr berda, li k'ax'lîtka r'ê hat bir'în,
Nîşandarakirxurtoşe, -Şabe, şabe!"-kirinqûr'în.

361. Zivir'în malji nêç'îrê westiyayî, dest k'êfê kirin,
Wê dengbêja û rrurtiba saz - k'ilama dil bend kMn,
P'adşap'êşk'êş bela kMn kevirê qîmet hev bihatir,
Li wir k'ese bê p'ar nema, p'adşa merdî t'ev r 'azî kir.

362. Min cêr'iband, lê nikaribû derdê dilê xwe veşarta,
Çiqa min ku ew bîr tanî, dax'ê dilê mi da şax da.

Hevalê min dor min t'op bûn, go: Çinarî tu bê e'dû".
Bi vexarinê dixwest bîrkim ez derdê xwe, lê ne dibû.

363. Xiznedarêm guhê mi da wextê k'êfê pirske wa go -

Kulfetek wê hîviya teye, bedewe dêm mîna r 'o,
Wê dêmê xwe sep'e kiriye bi çarşeva r'engê şebe".
Min gotê: Min t'eglîf kMye, berbi heremajêrin bibe!"

364. Qdar'abûm,mêvanêmmdixwestinkuhevbelabin,
Mingo: K'êfkin, ez vahatim, h'eta sibê emê şabin".
Derk'etim ez, çûm heremê, hê xulamêm sekinî bû wê.
Ez difjJrirîm, Amîrbaro, xeberdanê xwe zevt ke wê.

365. Çûme hundur, k'ulfet r'abû, serberjêr ew pêş mi da hat.
Wê go: Xudê e'mir bidê, ya dîtina te ne kire qat".
Ez wir şaş mam, mzkirinê r'a hurmeteke mezin bû ew.

Min got, ku ew hê xişîme, h'uba bik'ir ew lririye kew.

81

WERGIRE P'OSTE PlLING

359. Merî şandibû cem min p'adşê, xastibû bibhê h'al - wextê min,
Hat û awa te min pirsî, hildane xûnji milê min.
Min go: Erê hildane û êşa minjî sivik bûye,
E'se ezê bêm cem p'adşê eşq û k'êfam îdî ciye".

360. Gihîştim cî, p'adşê wa got: Car din tiştê usa nekî!"
Bê sîlih' ez syar kirim, go : Seyîran kin em hinekî".
Ewjî syar bû û teyîr berda, li k'ax'lîtka r'ê hat bir'în,
Nîşandarakirxurtoşe, -Şabe, şabe!"-kirinqûr'în.

361. Zivir'în malji nêç'îrê westiyayî, dest k'êfê kirin,
Wê dengbêja û rrurtiba saz - k'ilama dil bend kMn,
P'adşap'êşk'êş bela kMn kevirê qîmet hev bihatir,
Li wir k'ese bê p'ar nema, p'adşa merdî t'ev r 'azî kir.

362. Min cêr'iband, lê nikaribû derdê dilê xwe veşarta,
Çiqa min ku ew bîr tanî, dax'ê dilê mi da şax da.

Hevalê min dor min t'op bûn, go: Çinarî tu bê e'dû".
Bi vexarinê dixwest bîrkim ez derdê xwe, lê ne dibû.

363. Xiznedarêm guhê mi da wextê k'êfê pirske wa go -

Kulfetek wê hîviya teye, bedewe dêm mîna r 'o,
Wê dêmê xwe sep'e kiriye bi çarşeva r'engê şebe".
Min gotê: Min t'eglîf kMye, berbi heremajêrin bibe!"

364. Qdar'abûm,mêvanêmmdixwestinkuhevbelabin,
Mingo: K'êfkin, ez vahatim, h'eta sibê emê şabin".
Derk'etim ez, çûm heremê, hê xulamêm sekinî bû wê.
Ez difjJrirîm, Amîrbaro, xeberdanê xwe zevt ke wê.

365. Çûme hundur, k'ulfet r'abû, serberjêr ew pêş mi da hat.
Wê go: Xudê e'mir bidê, ya dîtina te ne kire qat".
Ez wir şaş mam, mzkirinê r'a hurmeteke mezin bû ew.

Min got, ku ew hê xişîme, h'uba bik'ir ew lririye kew.

81



SOT'A R'UST'AVELI

366. Ezr'ûniştimsert'extêxwe,berxdîçêewsekinî,
Wê xwe negirt r 'ex rnin r 'ûnê bi qirarê û mêvanî.
Min go: Heger min hiz dikî, çima usa dûr r 'ûniştî?"
Wê cabamin wira neda, wê ew bihart ker ' û laM.

367. Paşêwêgo:Şermêdilêmhildayenavagirêgur',
Tejî t'irê ku hatina min aşkelaye, heye duhur',
Lê xeyîsetê te gumanim, loma te tê aminiya min.
Ez hêjayî wê yekê me, Xudê şuretê hê bide min".

368. R'abû û go: Ber we qûlim û hûn min qûl h'esab bikin,
Tiştkîmayîn nefikire, ez carî me, ew xanimamin".
Xeberdana wêye berzeq r'astî t'enê li wê dihat.
Ne'ma hanê te r'a bêje, guhdarbe tu, pmsin xelat".
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NE'MANESTAN - DARECANEYE E'WLIN
DÎLK'ETÎYÊ WÊ R'A

369. Ahannndîne'maw'êya,biagirêk'êdişewitîm,
Wa dinvîsî nûra r 'oê: Badîhewa cefê nebîn,
Ez ya te me, xwe nekuje, min xweş naên qe kMnê te.
WêAsmat'ê te r 'a bêje, çi dixwezim bêjime te.

370. Bêsewdabûm,mirinahaşşêrêevînnecayîze,
Başe şuxulê xwe e'gîtî tu nîşanî dilk'etiyê da. . .

Lê cime'ta Xatayêt'ê xerc dida me bi aminî.
Bêje, niha em çi bikin, naxwezin xerc bidin îdî.

371. Xwestina mine ze'fzûdane, t'enê tu bibî mêrê min,
Feqet we'de me ne dîtiye ku t'evayî em xeberdin.
Bin sîdangê duh min dîtî, bê r'engbûyî û bût'alî,
Wir rnin bihîst cefê dibînî, min dît k'etî tu çi h'alî.

372. Tu guhdar be û r 'ind bibhê, bibhê ez çi dibêjim te,
Her'e şer' ser Xatayêt'ê, wir k'ivş ke tu mêraniya xwe.
Bi hêsirê badîhewa neç ' ilmisîn tu gula xwe,
Çî te r 'a ne r 'oja şemal, h'esav ke min r 'o bona xwe".

373. ÛAsmat'ê wabê xofher tişt mi r'a azir'o kir,

Derheqa xwe da ez çi bêjim, şabûna min wir k'ê çap kir.

Dilê min wa zerp dik'uta û qeyî te digo, dide baska,
Şabûna dêm min kir bîlar, sûret mînah'inaroka.
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NE'MA TARIYELE E'WLIN DILK'ETIYE R'A

374. Min hilda da serç'e'vê xwe ne'maku wê nivîsiye.
Min nivîsî: Hîva şemal, r 'o li ber te r'awestiyaye,
Xudê neke ez wê bikim, ew çi ku te qe xweş nayê,
Ûmin t'irê ku xewne ev, biharnakim xilazbûnê. . ."

375. Minwagotê: Asmat'binhêr', wirdanet'emamr'uh'êmin,
Wê r 'a bêje, Şexsa mine, dîsabeşere bona min.
îdî h'işêm t'ucarnaçe, lê te e'mirê t'eze da min,
Çi bixwezî, ezê bikim, p'oşman bûne mi r 'a mirin".

376. Asmat'ê go: Wê h'ukum kir, başe tişkî awabikim,
K'ê ku r'astî te bê, t'ucarderheqa me da giliya nekin.
Ku tê cem min bira şikber zanibin ku te h'iz dike,
T'eweqe kir, bêAmîrbar, bira qedrêmbilind bigre".

377. Min begemkir ew şîreta, aqilbendiya gula bik'ire,
H'ijmek'are r 'o dîtina wê, siyanetêjê r 'a digire,
Ez hêjayî wê yekê bûm, pirsa şîrinji dêv bibhêm,
Siya k'îjanê r 'onayar 'on melûl dike bê r'eng û dêm.

378. Min p'êşk'êşîAsmat'ê kir t'aca zêr'în bi lal û dur'.
Wê go: T'êr'im ezji wana, hesab nekî tuminp'ir'h'ur'".
Wê gustîlekt'enêhildayahêjabûbi çendp'era,
Evjî bese çabîranîn, t'une h'esab xişrê mi r'a".
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379. Ewk'ulfeta r 'abû û çû, ji dilê min tîr derk'etin,

Şaiyê xemmin dûrxistin, agirê dilêm vênek'etin.
Dîsak'êfkirû min vexar t'evî heval û mêvana,
Bi merdayî p 'aravekir zêr ' û zîv bû, didawana.
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SOT'A R'ÛST'AVÊLÎ

NE'MA TARIYEL XATAYET'IYA R'A
Û ŞANDÎNA QASÎD

380. Min dewsaxwe merî şandin Xatayêt'ê çawa qasid,
Minnivîsî: MînaXudêmeziner'e'mp'adşaê Hind,
K'êxwer'awîsit'arh'esavke,wêazabederdûbela,
Yê bê şêkirû anîzaz wê bine'le r'oja xwe da.

381. Birayêd me, xayê welat t'u car em we nexeyîdîne,
Vê fermanê kubbcûnin, berbi me werin, r'ê vekirîne,
Lê ku nayên, emê bên wir, ne ku dizî, bi aşkera.
Başe hûn bên r 'ezadilî, nebin bayîsê xûnê wira".

382. Qasida dan serê wê r 'ê, şabûn t'eze k'et dilê min,
Wa şandibû dîwan pêda, temMjana nav dilê min,
Bext r'uh'ê min t'ijî kiribû eşq û şaiyamîna be'rê,
Niha dibe berbi min naên, sawdaserî ç'e'vê rnin r'ê.

383. Min xast her 'im hinkî dûr. . . r 'ih'et dibû wir dilê min,
Hevalê min bi eşq û şa k'êf dikMn xwe r'a cem min,
Xwestina min p'ir ' ze'fbûn, hêsabûnne didane min,
Carna derdêm ez hil didim, dixulxulîn hêsirê min".
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NESTAN TARIYEL T'EGLIF DIKE

384. K'oç'k û serê ez derk'etim, gihîştim mal, çûm heremê,
Xewji ç'e'vê min r 'evî bû, min bîr danî ew wê demê.

Destê mi da ne'me hebû, ew guman bû, r 'uh' va şabûm,
Wir dergevan gazî qûl kir, awa gotê, ezî wirbûm.

385. Go: XulamêAsmat'êye", min go: Berde, egle neke!"
Wadinvîsî: YabendkMbi dil û ce'd gazî te dike".
Şabûnê xem min bela kir, qeyîd û zincîr r'uh'êm vekir,
T'evî xulama ez wêda çûm ker 'e - ker', min deyn nekir.

386. K'etime bax' û lê tu were, wirjî t'u kes r'astîm nehat,
Nişkêva wê min dîhar bûAsmat'a eşq, lêvê nebat,
Wê go: Derdê dilê te da rnîna sitrû derxist îdî,
Were gula xwe bibîne, vebûye gula teye cindî".

387. Wê xalîçe da alîkî, ew xalîçe p'ir' giran bû,
Darebestke sore li wir bi lal û dur' nitirî bû,
Darbestê da r 'ûniştibû nazika dêm, nûra sebirê,
Wê bi nazî min dinhêr 'î bi ç'e'vê r'eş gola h'ubrê.

388. Sekinî bûm t'îyê h'ubê, wê qe pirsek ne gote min,
Beşere xweş omidayî wê dinhêr'î li dêmê min,
Asmat'ê r'a wê tiştek got, Asmat'ê go guhê mi da:

Her'e, nikare xeber de", û melûtiyê dilêmhil da.
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389. T'evAsmat'ê ez derk'etim, ji xalîçê em derbaz bûn,
Min go: E'mir, deqê pêşda te melh'em da, birînêm qenc bûn,
Guman da min, çi bê Xudê te bela kir xem, eşqamin".
Te'layahev dûrk'etinê derba xedar da dilê rnin.

390. Asmat'ê wir guman da min, derbaz dibûn emnav bax' da,

Wê go: Boyî zû derk'etinê derd t'êj neke dilê xwe da,
Tu k'uleka xema dade, veke dergê eşq û şayê,

Xeberdanê ew dik'işe, xeyîset va ew qûla şermê".

391. Mingo:Xûşkê,t'enêjiteezhîviyadermaname,
Be'sa xêrê tu min şa ke, bitemirîne agirê dilê me,
Zûtune'mami r'abişîn, zûbişîn ezhîviyême,
Hegerbe'ske xêrê bibhêm, zanim ku borcdarê te me".

392. Hespê syarbûm, ji ç'e'vê minhêsirbûne lêyî, k'işiyan,
Şeva t'am ez r 'anezam, mîna dîna xem min ne'liyan,
R'engê bîlar, sûretê h'inar li min şîn bûn mîna denê,
Xazila şev dirêj bûya, sibe min r'on nebiya t'enê".
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NE'MA P'ADŞE XATAYÊT'Ê TARÎYÊL R'A NÎVÎSÎ

393. Merî hatin Xatayêt'ê, wextê hatina wan hatibû,
Wan xeberê net'ê anîn, k'îjan gotin ne cayîz bû:
Me tirsonek h'esab nekin, kelê kevirme çê kMne,
Bêjin k'êye ew p'adşê we, ku sert'ac be ser serê me".

394. Nivîsî bû: Tarîyêl te r 'a dinvîse R'amaz p'adşa,
E'cêvmayî min ne'me xwend, çi qeleme destê te da.

Çi teherî te wa qursax kir mi r 'a nivîsî ne'me wa berk',
îdî nebhêm t' ev yekî din tu binvîsî dîsa ne'mek".

395. Fermana xwe min nivîsî, bela kir nav sereskera,
Hindistanê esker t'op kir mîna siteyîrê r 'û e'zmana.
Ji dûr, nêzîk sîlih'kM dihatin bi t'ax'bûr - t'ax'bûr,
Deşt û besta bûne lêrnişt, distiran bi saz û t'embûr.

396. Hatin, kese egle nebû, t'ev bi sîlih' û h'erbê da,

Û rnin xaş hat cejna esker û t'e'lîma bin sîlih'ê da,

T'erbetê wan û e'gîtî, r 'uh'ê wanî wet'enh'izî,
Bi ç'ek û sîlih'ê Xorêzmê bûn, meşahespa cirîd bezî.

397. Min bilind kir beyîraqa r 'eng ya p'adşatiyê sor û sipî,
Minh'ukumkir li ser esker- Sibê r'ar'ê bin e'gîtî!"
Lê dilê min heznî digiriyaji bextê xwe ez ne r ' azî:

Ax, Şexsa xwe ku nebînim, çi dilî eskerbikim gazf'.

89

WERGIRÊ P'OSTÊ PJLING

NE'MA P'ADŞE XATAYÊT'Ê TARÎYÊL R'A NÎVÎSÎ

393. Merî hatin Xatayêt'ê, wextê hatina wan hatibû,
Wan xeberê net'ê anîn, k'îjan gotin ne cayîz bû:
Me tirsonek h'esab nekin, kelê kevirme çê kMne,
Bêjin k'êye ew p'adşê we, ku sert'ac be ser serê me".

394. Nivîsî bû: Tarîyêl te r 'a dinvîse R'amaz p'adşa,
E'cêvmayî min ne'me xwend, çi qeleme destê te da.

Çi teherî te wa qursax kir mi r 'a nivîsî ne'me wa berk',
îdî nebhêm t' ev yekî din tu binvîsî dîsa ne'mek".

395. Fermana xwe min nivîsî, bela kir nav sereskera,
Hindistanê esker t'op kir mîna siteyîrê r 'û e'zmana.
Ji dûr, nêzîk sîlih'kM dihatin bi t'ax'bûr - t'ax'bûr,
Deşt û besta bûne lêrnişt, distiran bi saz û t'embûr.

396. Hatin, kese egle nebû, t'ev bi sîlih' û h'erbê da,

Û rnin xaş hat cejna esker û t'e'lîma bin sîlih'ê da,

T'erbetê wan û e'gîtî, r 'uh'ê wanî wet'enh'izî,
Bi ç'ek û sîlih'ê Xorêzmê bûn, meşahespa cirîd bezî.

397. Min bilind kir beyîraqa r 'eng ya p'adşatiyê sor û sipî,
Minh'ukumkir li ser esker- Sibê r'ar'ê bin e'gîtî!"
Lê dilê min heznî digiriyaji bextê xwe ez ne r ' azî:

Ax, Şexsa xwe ku nebînim, çi dilî eskerbikim gazf'.

89



SOT'A R'ÛST'AVÊLÎ

398. Veger'iyam mal, dilêm t'ijî bi h'ezara derd û kula,
Herdu ç'e'vêmbûbûne ç'em ûp'êl didan derdê dila.

Min go: Bextê minî hêsîr, nebû r'ûnêm ser t'extê xwe,
Sefî çima gihîşt gulê, ku nikaribû biçine boyî xwe. . ."
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R' ASTHATINA TARIYEL U NESTANE

399. Xulamêm hat, e'cêbmayî rnin go, dilê min sekinî,
Ne'me da min, go: Asmat'ê", û dilê min wir sekinî.
Nivîsî bû: Gazî te dike, dîtina k'ê r'a t'î şewitî,
Were, bese tu bigrî, bext, şuxul tu bike sêtî".

400. Dilê min wir eşq t'ijî bû, mîna dilê ûlê h'ubê,
Bû tarî ez k'etime r'ê çûm, gihîştimbax'ê p'adşê.
Asmat' li wir hîviya min bû, ku carekê me hev dî bû,
Wê go: Hîva çardeşevî hîviya teye", û tuyabû.

401. Wê ez bMm birc û serê, xemilî bû nexşê mexer'm,
Wira şewqa hîva zerîn dor t'ijî kirbi eşqa germ.
R'ûniştibû k'esk wergMî nav xalîçê h'ezar r'engî,
Bedew, k'ubar bê t' a bû ew, nîze bû boyî dilê bengî.

402- K'etim hundur' ber xalîçê agirê dilê min terrhrî,

Şabûn bû nûr, sitûnekê tariya dilêm wê hilç'inî.
Mîna r'oja nûra zêr'î mil avîtibû li serbe'lgî,
Heyî dêmê xwe sep'e dikir, heyî dizîva min dinhêr'î.

403. Wah'ukumkirserAsmat'ê: ,,Bê,Amîrbarbirar'ûnê!"
Be'lgî danî pêşberî wê, Şexsa nûre li r 'û dinê.
Ez r'ûniştim, bext k'ifirîrn, dilêm bûbû şana şayê.

Ax, gotina wê ku bîr tînim, çawa saximhê r'û dinê.
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404. Wê mi r 'a go: Ker'bûna xwe min wê carê te kir azar,

Mîna gulkêji min dûr tu ç'ilmisîji xemabêzar,
Te cefa dî, hêsir r'êtin, nergîz û gul hêsh*a vê kin,
Lê cayîzeji Amîrbar him bik'işim, him şerm bikim.

405. Ber e'gîta k'ulfet gere şerma xwe da xwe bigire,
Lê xirave ku derdê xwe, dilê xwe da bixenqîne,
Ber xwe da tu vedp'eşM, agirê h'ubê ez hil didam,
Min k'ulfet şand, wê te r 'a got, ne'ma şandî go pirsa t'am.

406. Wê r'ojê da me tê derxist, çife'mkirmeyekjiyekê,
Ya te bûme, ez ya te me, soz didim ez ber felekê,
Tu biharke, Xudê şe'de, ne xeberin, sonde, qirar,

Heger ku ez pozmîş bikim, bibim xwelî, bê cî, sit'ar.

407. Her'e, şer'ketuberXataya,bişer'derbazbetusînor,
Xudê bike bibim şe'de ku veger 'î tu eşq û zor.

Lê çi bikimh'eta bibhêm ez mizginiya hatina te,
Han dilê min xwe r'a hil de, dilê xwe min sep'e neke".

408. Min go: T'u car h'eyîfpê naêm ku saxî min bikin k'ibab,
Lê te ku ez hêvişandim, e'mrêm zeyî nekir bê sihab,
Tuyê bibî r 'onaya min, miqîm Şexsî tu bona min,
Niha her'im ber Xataya şêrkî şer ' kim, îşqa min.

409. Ew çi ku te daye min, t'u benîadem hê nestandiye,
Nişkêva bext dide Xudê, ew k'eremanebînaye,
Û nûra te ez Mldame, wê dilê min kMye xinê,
Ez yê te me, yê te dimînim, h'eta saxim heme dinê".

410. Serk'it'êbar'uh'anî da minjî, wêjî me wir sond xar,

H'uba wê û h'iz kirina wê hê berk' kir ew sondame xar:
,jPêştirî te yekî h'iz kim û dilê xwe ku bispêrmê,
Bira Xudê min bikuje, dinê da nebînim xêrê".
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411. Êp 'êce wext mame wira û kinêzî me xeber da.

R' ez û fêkiyê şîrîn me xar, şnnayî bûn embê sewda,
Paşê min go: Xatirê te", - bi ç'e'vê şil, t'aqet unda.

Nûra h'ubê wê kir bertîl, miqer 'm war dî dilê mi da.

412. P'ir' çetin bû dûrk'etina wê, wê nazika dêmê bîlar,
Lê gumanê mi r'a anî eşq û şayî, me'ne h'ezar.
Gurzê nûrê r 'oê barîn, qeyî te digo, nûra mine.
Çawaji wê dûr dimînim, dilêmkevirê bêamine.
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ÇUYINA TARIYEL BERBI
XATAYÊT'Ê Û ŞER'Ê MEZÎN

413. Sibê r'a ez hespê syarbûm, min go: Lêxin, def, ker'ana!"
Eskerê min bê h'esab bû, bê minet bûnji dijmina,
Mîna şêra min da ser r 'ê, berê xwe da Xatayêt'ê,
Ç'iya, banî dane bin p'ê, t'êrê nekirp'êge û r'ê.

414. Sînorê xwe em derk'etin, mîna lêyê pêşda diçûn,
Wir qasidê R'amaz şandî bi hedayîberbi me bûn,
Wan caveke xêrê anî û dilê min baristan bû,
Wê gurê me bibin xurê biznê Hinda", - wa gotibû.

415. Hedayêp'ir'mir'aanîkuşandibûR'amazp'adşê,
Lava dikir wa saw t'ijî: Me r'estikin q'e we naê,
Bide sondê bi wê yekê, tu nigê me zincîr dikî
Me qir' neke, yêr- hebûnê t'emam ya xwe h'esab bikî.

41 6. Bibaxşîne boyî kirina me, niha embi xwe p'oşmanin,
Were r 'e'mê mîna Xuda, eskerê xwe pêşda neyînin,
Welatê me k'ambax neke, nebarîne agir ser me,
Bi eskerê sivik were, şiher, kela em bidin te".

417. Wezîrê xwe min t'op kir û kir civateke p'ir 'e mezin.
Cahilî hê, - mi r'a gotin, - bibhê extiyar çi dibêjin,
Cêr'ibandina e'mir dibên mixenetin, bihar nekin,
Ew dixwezin te bikujin û me bavên nava agir.
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418. Eve t'enê şîreta me mêrêd mêrxas xu r 'a bibe,
Eskerê xwe nêzîk xweyî ke, deng bighîjê ku lazim be.
Heger te dî ku dilsaxin, bira te r'a sondê buxun,
Heger qelpî te dorê dî, e'fatê te hev r 'a lêxin".

419. Gotinawezîra min xaş hat û wê demê r'abûm serp'ê,
Ne'ma nivîsî: R' amaz p' adşa, bawer dikim te wê gotinê,
E'mir çêtire ji mMnê, ber me çine ew kelê we,
T'ax'bûreke sivik ez têm, eskerê min vir dihêwire".

420. Xwe r'a hil da sêsid e'fat, t'eve amin qursax şêrî,

Û t'evî wan ez pêşda çûm, eskerê min wir hêwM.
Min wan r'a go: Peyî min r 'a hûnji r'ê derên dizîva bên,
Usa nêzîk hûn bmêwirin, ku lazimbe hewarî bên ! "

421. Sê r 'oja ez r 'ê da diçûm, - qasidkî din hat pêşiya min,
K'inc û r'ih'al R'amaz p'adşa mi r'a şandibû çawa amin.
Wa gotibû: Ez dkwezim te e'gîtî zû bibînim,
Me ku hev dî, ruyê bibînî, çi hedaya te r'ewa kim".

422. Wa gotibû: Xeberê min tu qebûl ke bê şik, qerez,
Were, ezê bêm pêşiya te, dîtina te r'a p'ir' t'îme ez".
Min go: Xudê, alîk'ar be vê sefera ku serim ez,

Ştoiayî r'astî hev bên, tu bav, te r'a ewled bim ez".

423. Pêşda diçûm, zûtirekê ez gihîştim devê mêrgê.
Dîsa qasida sekinandim, siyanet kMn li ser çokê. . .

Çawap'êşk'êş mi r'a anîn hespêdkih'êl yê e'rebî,
Gotin: P'adşahîviyateye, bê sebirr'ê dike sêtî".

424. Paşê gotin : P ' adşê gotiye, - sibê ez têm pêşiya te,
Berbangê r 'a ezê bi xwe pêşda bêm bo dîtina te".
Wê êvarê qasid man wir, min çadirke bedew dayê.

Çawa bira ew r'ex hevdahêsa, r'ih'et k'etin xewê.
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425. Were binhêr ', unda nabe şuxula xêre, meriyê dilr'e'm,
Ji qasida yek berbi min hat dizîva, wa dêmî bi şerm.

Ez borcdarimbi mêranî cava qenciyêbidimqencî,
Çawa dikarim ez bîr bikim qenciya min bavê te dî.

426. Hêbiçûkbûmkubavêtemir'abavbû,xayî-xudan,
Mixenetiya wan min bihîst, ne sekinîm hatim e'yan.
Şêrê Xudê ez nikarim ku mirîtî te binhêr 'im,
Hêsabibhê, çi bihîtsiye bê şik, şibat te r'a dibêjim.

427. Hajxwehebe,tunexapîvanmeriyêr'uh'vaje'rî,
Ser r 'iya te girtiye heşar bi ordiya sed h'ezarî,
Sî h' ezar wan başqe kirine ku nişkêvabavên ser te,
Hergê ç'arekê nebînî, sibê çetine r 'oj bona te.

428. P'adşê bê t'ax'bûrekê, şik nek'eve ku dilê te,

Bin k'inca da zirîne lê, wê xeberdin, şa bin bi te,
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Birabibe çi wê bibe, û fikrekê sewdêm hingavt. . .

Lê min qasid mîna teyîra şandin nava eskerê xwe,
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431. Sibê r'amin ver'ê kirin bi şMiayî qasidê p'adşê,
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K'udabir'evî qiraraXudê, xalîjî te nah'emlîne.
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WERGIRE P'OSTE PILING

432. R'abûmç'iyaM,p'êşaç'iyaniindît'ozbilinddibe,
Ewe ku tê R'amaz p ' adşa, yê pêşiyê min daniye t' ele,

Wê singê wan biqelêşin tîr - kevanê meye pola.
Min h'ukumkir li ser esker, h' erbê dabin hûn ber tola.

433. Wanr'amin go: ,,Biraêdrnin, mixenetî emxapandine,
Qewata xwe hûn ducarkin, şêre gendî her yekji we,
K'ê boyî p'adşê e'mirê xwe da, r'uh' va diçe ew cinetê,
Miqabilî Xatayêt'ê daneyînin em sîlih'a e'rdê".

434. Min h'ukum kir zMya xwe kin, hazirbin ew bonah'erbê,
K'incê zirî, polayê xas, mil û serçokpolabûn lê,
Kire cêrgê, pêşda çûm ez, k'ubar û bê rninet bûm ez,

Wê demê min t'irê bi şûr mixeneta qir ' dikim ez.

435 . Em nêzîk bûn, dûrva wan dî, ku eskerêm zirîne lê,

Yekji wan hat mi r 'a anî ev gotinê R'amazp' adşê,

Wî gotibû: Niha e'yan bû, em merivayî hatin cemwe,
Berxwe dik'evimku dibînim, h'erbê dane eskerê te".

436. Û min gotê: Ez baş zanim, çi t'ele te daniye ser r'ê,
Ew nêta te naê sêrî, pêşda naçî mixenetiyê.
Tu h'ukum ke were şer ' kin, ez hazirim evê le'zê,
Wa minjî wê şûr hildaye ku nemamabînim xezê".

437. Wextaqasidgihîştewanîdîr'iyapaşdanedîn,
Dû r 'akirin, nîşan bû ew, eşkere bû û bû r 'ingîn.
Ji her aliya esker derk'et, herdu aliya zeft kirin r 'ê.
Cêrge - cêrge pêşda hatin, tişt me nehat e'mirê Xudê.

438. TîrûkevanmmMda,k'iimêrx)lakirserêxwe,
Xast nîşanî wana kim ez h'unirê herd zendê xwe.
Pêşda diçûm, şûrê destê min mîna me'rê qijî teyîr,
Pêşberî min eskerê wî six sekinî bûbû h'eşar.
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SOT'A R'ÛST'AVELI

439. Ku nêzîk bûm wan ez dîtim, gotin: Eve agirê kulê".
Min banzda wir k'u ku esker six sekinî bû me'rê gilê,

Derbekê r 'a syar û hesp hevra gulol kire e'rdê,
R'imam şikest, min şûr k'işand, bûm dia'çiyê yê saw dayê.

440. Usa lêxist mîna teyîrê ku bik'eve nav k'ax'lîtka,
T'ev dik'etin hesp û syar, dibûn laş wek ç'ivîka,
Meriyê derba min lê digirt, dik'et hêsa devgMî,
Du t'ax'bûr wê bestê bû laş, yek ciyê xwe nelipitî.

441. Herçaraliyahildamnavxwe, çiqaçûwêşer'giranbû.
Derbam k'ê k'et, k'et bê guman, wir xûn bû cew, k'işiyaû çû.

Wek çewalê sist bê kêr, nig zengiya da darda dibûn.
K'iyalî ez dizivir 'îm, ber min eskerberhûrn dibûn.

442. Ber êvarê serê ç'iyê qerewil wa kire qûjîn:
Zû bir 'evin, xwe xilaz kin, Xudê li me kMye k'în,
Herçar aliya wê esker tê wek siteyrkê li r'ûyê e'zmîn,
Mîna lêyê wê me bibe, ev e'cêbe li r'ûyê zemîn".

443. Ew eskerê rnin bû dihat, k'îjan qasid min şandibû wê,
Bin şevê va ew hatibûn melkemotêd mêrê kulê,
R'ê - dirba t'êrê nekir, r'ast û best wê wan hil dane,
Dengê defû ker'anê wan ç'iya-banî lerizandine. . .

444. Evkudîtin,r'evk'etewan,hewar-gazîmedapeyîwan,
Dîsa bi şer ' em pêşda çûn, bûne şep 'e ciniyazê wan.
R' amaz p 'adşaj i ser hespê bi şûrê xwe min anî xar,

Esker kir dîl, min go: Bese bMêjînin xûna neyar!"

445. Eskerê min dabûne peyî, gihîştin wan yê dir'evîn,
Ji ser hespa peya dikirin, derb lê didan bi dilê k'în.
Herçarbê xew ku şev mabûn, r 'eng lê çûbûn, ew digMyan.
Hêsîrê dîl bê bMn bûn, destê sawê k'ûr dik'eliyan.
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446. Emderbazbûnbestaxûnêkubibîninciyahêwra,
Destê min wê h'e'rişî bû, şûr lê k'etibû, birîn bû lê,

Dihatin ku min bibînin, pirsêd pesnî şêrê Xudê,
Digotin ku pirs t'unene, layîbin boyî vê e'fatiyê.

447. Ze'fbûnbonamerîkîewpesmêkuwanmdanemin,
Hineka dûr va dia' dikir, k'ê nêzîk bû dihat r'ûyê rnin.

Wan mezinê ez xayî kMbûrn, hêsira şil bûn ç'e' v, şabûnê,
Meriyê ku rnin danix'landbûn, bûn e'cêba li r'û dinê.

448. Min wa gote eskerê xwe: Her'in hildin hûn t'alana!"
Kuzivir'înt'ever'azî, mingo: K'êfkin, gelîbirana!"
Paşê cardin best sor kirin min bi xûnê wan mjmina.
îdî bi xwe r'ezadilî dispartine min şiher, kela.

449 . Min wa gote R' amaz p 'adşa: Xeyîsetê te zanim, nemerd,
Bi qeyîd - çîdar xwe e' fû ke, bike şuxula kêrhatî merd,
Qewîn neke îdî kela, bide xizna xwe p'adşatiyê,
Yan na, çawa biharbikim, cardin nekî mixenetiyê".

450. R'amaz wa go: Bê t'aqetim, car din şer' kim ez nikarim,
Sereskerekî rnin bîne tu, bira bibhê çi dibêjim.
T'evî meriyê te bişînim şiher, kela k'u ku berk'in,
Bi ferman te têkim xayî, t'ev qulxê te r 'a bikin".

451. Min wezîrek dayê û çend xortê e'gît, êgin, serxwe,
Xayê kela hatin cem min, berev bûn û hatin bi xwe.
T'eslîmî min kirin kela, şerm kirin qeletiya xwe,
T'u xizne ne dibû t'aê xizna wana damin bi xwe.

452. Paşê k' etim xweliya Xata û nasiya xwe min da welat.
Wan k'ilîtê xizna dan min, e'wrê r'eş ser wana hilat.
Herçar dîlbûmin azakir, min go: Her'inbijînxwer'a,
Hûn nekuştin, ne şewitandin, evjî bira ders be we r'a!"
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453. Min bi sirê nihêr'î wê xiznêd mezin, xiznê fihar,

Ku h'esav kira, min nikaribû, wir lazimbû çendxiznedar.
Cîkî min dî k'incêjina, e'cêb bû ew nebînayî,
Hê t'u k'esî nedîtibû, nebihîstibû navê e'yînî.

454. Mmfe'mnekirçit'êlîbûyanewçawak'ergekMbûn,
K'ê ku didît zende digM, ciyê xwe da qur 'mîş dibûn.
T'êlê wêner'aster'astbûn, nejîjordabûnberbijêr,
Mîna zM ew qewîn bû, xarang bûbû bi agirê sor.

455. Min ew hil dan, min go: Ev jî bona Şexsa mine bi nûr".
U xizneke hêjahil da, p'adşê xwe r'amin da destûr.

Paşê hil da h'ezar deve û qant'ir 'ê xurte sitûr,

Min barkirin û min şandin hedayîji welatê dûr.
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WERGÎRÊ P'OSTÊ PÎLÎNG

NE'MA TARIYEL P'ADŞE HÎNDA R'A.
VEGER'ANDÎNA WÎYE ALT'ÎNDARÎYÊ

456. Ne'menivîsîp'adşêxwer'a: BişabûnmintuşakM,
Xataya kir mixenetî, îro r 'oja r 'eş digirî,
Min ser te da cav nedişand ku çi dikim, me'ne ew bû,
P'adşê wan va ez dîl tînim û bê h'esab mal û hebûn.

457. Her tişt min kir, anî serê welatê wan, ez derk'etim,
Welatê wan min t' am - tax kir, xizne, hebûn, ez r'ê k'etim,
Çi kudevat'êrê nekir, rnin qant'irabarkir anî,

Çi min dixast usa dikir, min qanûna t'eze danî.

458. P'adşê Xata xu r 'a danî bi qeyîd, çîdar çawa girtî,

Ez gihîştim Hindistanê, min û p'adşê xwe me hev dî.

Ew p'aê kup' adşê da min, ez gîhandim e'rşê h'evta,
Vekirbirîna destê min wî, bi dest xwe birîn pêç'a.

459. Wî meyîdanaji şeher der çadir - xêbet lê xistibû,
Bona mi r 'a t'êr xeber de, zûda bîra min kMbû,
Wî k'êfeke usa danî, t'u p'adşayî ne dîtibû,
Ez r'ex xwe da dam r 'ûniştin, r 'uh' va bi min ew şa dibû.

460. T'emamiya şev em r 'ûniştin, me k'êf dikir xwe bîrkM,
Sibê r'abûn em çûn şiher, dî h'eşara berk' çê kM.
P' adşê wa go: Esker t'op kin, bira îro xwe r'a k'êfkin.
Çiqadîlê Xatayîne û p'adşê wanher'mbînin!"
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461. R'amazp'adşêdîlmmanîûberp'adşêdasekinandin,
P'adşê min wa lê nihêr'î, çawa zar'a ku dinhêr 'in.
Ew nep'akê mixenet, min bi mêranî nîşan wî da,

R'uh'mezinayamêraye ew, R'amaz sekinîhêsacîda.

462. Boyîp'adşê Xatayêt'ê p'adşaê min zor hurrnet kir,

Bi p'adşayî wan xeber da, xeberdana xwe dirêj kir.

Berbangê r 'a gazî min kir, bi xeberdan dilêm k'M:
Em e'fûkin p'adşê Xata, dijminayî ort'ê fir 'î".

463. Min wa gotê: Gunek'ara Xudêye ku e'fû dike,
Vî p'adşaê qewatk'etî tujî îro e'fû bike".
R'amaz r'a go: Tu bizan be, niha ez te aza dikim.

Her'e, îdî ez nebih'êm ku şûrê xwe ber me r'akî!"

464. Xerc li ser wan e'seyî kir bi drahkana sed car sed,

Dîsa heqa zêr 'ê Xata, himjî etles, qut'nî bê h'ed.
Paşê dîlê p'adşê r'abûn, bi k'inca ew r'ewa kirin.
Ewî dewsa dijminayê bi dilê r'e'm ver'ê kirin.

465. R'amaz p'adşa bi r'azîbûn serê xwe li berwî hêngavt:
Miqabilî we nnxenetbûm, Xudê mi r'aqe ne dûrnand,

Car din hegerbiwek' ile, tu min saxî nehêl dinê".
Eskerê xwe wî da peyî xwe û serberjêr ew k'ete r'ê.

466. Berbangêzû, melemebû, meriyêp'ad^êhatecemmin,
P'adşê gotibû: Sê meha tu xerîbiyê bûyî, ne dîtî min.
Sê meha min te'm nekiriye goştê nêç'îra çolê,
R'aste, tup'akhêsanebûyî, gotinami r'a were yolê".

467. îdî hazir ez gihîştim cî, min dî k'oma maqûl, zana,
Bê h'esav bûn teyîrê bazî li ser destê nêç'îrvana,
P'adşa li wê r'ûniştibû mînar 'qjabi nûrneder,
Şabûn wextaku ez dîtim, bedewiyamin bûn sewdaser.
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468. Dizîvawîjinê r'a go, usa gotina wî nebihêm, :

Binhêr ' , Tarîyêl şêr' hatiye, çi bedewe, ez wê dibêm,
Nûre, wexta lê dinhêr'î dila dike k'ana şayê,

Çi ku ez te t'eweqe khn, tujî mi r'a were r'ayê.

469 . Bêyî te rnin wa qirar kMye, wê yekê tujî zanibe,
Me qîza xwe k' ivş kMye ku dewsa min ew p 'adşabe.
Hergê yekî wê bibîne, dara miraza evejê r 'a,
Hîviyamebe t'evî qîzê, emê bizvir'in r'oê r'a".

470. Menêç'îrkirlibestêda,p'êşaç'iya, lineqeva,
Te'jî û teyîrê nêç'îrê nedihatin ber h'esava.
Em zû zivir 'în, îdî neçûn ciyê nêç'îrê li dûraya,
Me îdî bi t'opê nelîst, rnijûl nebûn lîstina va.

471. Boyî dîtina min şeher t'emam r 'abûbûn ser sûk û bana,
Çawa e'fat li min dihat ç'ek- r'ih'elê nêç'îrvana.
R'astîjî ez p'ir ' bedew bûm, mîna gula sore berr'o,
K'ê didîtim xweva diçû, digotin ku evaye r 'o.

472. Çi r'ih'elaXatayêt'ê nevsa xwe r'a min anî bû,
Min xwe kMbû, û min dihat, k'ê ku didît xweva diçû.

P'adşabanzda, em çûn serê, t'ev wî yê ku mi r'abav bû.
Ez wirbend bûm, wexta min dî r 'oja xweye sebramin bû.

473. Wê bedewê xwe kMbû r'ih'elê xwe r'eng narincî,
Peyî sekinî bûn cêrge - cêrge cariyêd wêye p'ir' birincî,
Wê nûra xwe t'ije kiribû dor û berê xwe li serê,
Mîna dur'a diç'ilvilî bi xwekMn û r'ih'elê.

474. Destê minî bMndar bû, situyê mi va girê dabûn,
Jinap'adşê berbi min hat, wir t'emam ber mi va r'abûn,
Mîna ewled wê r'amûsam, sûrtê mine sore gulî,
Wê go: Idî bihar nakim, dijmin ber te hilde milî".
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475. R'exxwedaciyênn^kMn,wkh'ukumnimp'ir'xaşdihat,
Pêjberî min Şexsa min bû, boyî k'ê dilê min dinvat.
Lê me hevr'a xeberneda, lê dizîva hev dinhêr'î,
Min ç'e'vê xwejê dûr dixist, t'irê yekî e'mirê minbir'î.

476. Dest pê kirin xarin û k'êf, çawababetî wana bû,
K'êfausa, biharbikî, kesî ç'e'va hê ne dî bû.

Fîncan, camê destê wan da t'eve p'îrûz ûji lal bûn,
P'adşê wa go: Ku bernedin, herç'î k'êfa wane xweş bûn!"

477. Evîntiyê ez bMbûm, şabûna min bê qeyas bû ,

Wextê me ku hev dinhêr 'î, agirê dilêm min sar dibû.
Min dilê xwe t'ewaqe kir, ji meriya xwe dûr xayî ke,
Ç'e'vê h'izkMyê binhêr 'e, bextkî mezin ew h'esav ke.

478. Ker' bin!"- gotin dengbêjar'a, mirtiba dengê xwe wê bir'î.
Got: Tarîyêl ewledê me, eşqa me bi eşq zivir 'î,
îro xaziya xwe me tînin, dijminê me t'ev nik'isîn.
Badîhewa nîne ku tên, te dibînin dilê h'esîn.

479. Layîqe tu bi r'ih'ela ku r'ewabî, e'fatî tu,

Na, r'ih'elê mejî te tê, mîna gula ber 'ayî tu,
Boyî e'fatiya nebînayî sed xizneyî ez didim te,

Tu şerm neke, hilde bidrû libasa hêja layîqî xwe".

480. Sed k'ilîtê xizna da min, ewjî xiznê p'adşatiyê,
Min serê xwe li ber danî, dia' lê kir h'elaliyê,
R'abûn serp'ê, ez r'amûsam, bi xwe r'o bûn, hatibûn dinê,
Çi ku esker wan bela kir, îdî nedihat ew gotinê.

481. Dîsa r'ûnişt li ser k'êfê û dest pê bû eşq û sitiran,
Dîsa li wê k'êf dirêj bû, kirin zîwîn çeng, sazê wan.
Jinap'adşê r'abû û çû, çawa kur'o diçe ava,
K'êf nedighîşt wê k'êfa me, xew giran bû li ser ç'e'va.
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482. Emcîr'abûn,giranbûbûn,haqacammevalakMbûn,
Wextagihîştimherema xwe îdî ç 'e'vêmhevr 'anebûn,
Qew&t-'im da qe ne mabû, agirê dilêmne temM,
Min bîr danî, xu va diçûm, dîsa h'iş min dizvir 'î".
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NE'MANESTAN-
DARÊCANÊ H'iZKÎRÎYÊ WÊ R'A

483. Xulam hat û mi r'a anî xebereke aha r'astî:
Derheqa te dapirs dike k'ulfeteke sep'e kirî".
Minfe'mkir, ezcîdar'abûm, dilê min lez wa dik'uta.
Hate hundur', rnin dî r'astî Asmat'e ew, wê silav da.

484. H'uba yarê, cariya wê ez şa kirimji qeyas der,

Min nehîşt ew silavê bide, min r 'amûsa sûretê wê zer.

Destê wê gM, r'ex xwe da min ser t'ext ew da r'ûniştandin:
Te ji dara mirazê min aniye çi gilî - gotin.

485. Derheqa wê da tiştî bêje, dirêj neke tu giliyê xwe".
Wê go: Bêjim çi ku heye, zêde nalrim" gotina xwe.
Iro we hev nêzîk dîtibû, bi dil we hev begem kMbû.
Te r'a bêjim evê yekê, wê wa h'ukumî ser min kMbû".

486. Ne'me da min, lê nihêr 'î, ji şemala r 'û dinê bû,
Nivîsî bû: Siya te dî, nûra te wek ya dur 'ê bû,
Te hespê xwe k'ubar dajot, veger'iyabûyî şer'ê giran,
H'eyîf, pê nayêm ku bona te h'esîna dil ez diger'iyam.

487. Ziman da min Xudayê min, te dûr bidim ez p'aê te,
Dilê minî wa hêngavtî dine'liyaboyî bextê te,
R'o dideşêr gul û şebe, dewsabax' û bax'çê gula.

Ez sond duxumbi e'mirê te, nah'ebînim ez t'u dila.
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488. Hêsira ze'fdibarînî, bese îdî nebarîne,
NegM îdî, îro şûnda derdji dilê xwe derîne,
K'ê tu dîtî, min dibîne, nêta xirav difikire,
Xirxê, îro te xukMbû, bişîn r'oja te wergire.

489. R'ewayî min ke wî xirxeyî, ew îro ze 'fli te dihat,
Min bibînî, bi dil şabî, hedaya te bûme t' awat,
Vê bazbendê tu girêde, hedaya em didine hev,

H'izrete şevaîşevîn, derengr'onbebiraev şev".
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GIRÎYÊ TARÎYÊL Û XWEVAÇUYINA WI

490. Mîna de'bê hurlemîşî Tarîyêl derdê xwe digMya,
Wî wa go: Ayî, ev bazbende", wî milê xwe hilbir'iya.
Derxist û da wî destê xwe, r ' astîjî ew ze'f bû biha.
Da ber dêmê xwe, xweva çû, qeyî te go, k'et cêrga nhriya.

491. Veleziyabû, ne dih'ejiya, r'eng lê bûbû r'engê mMya,
Ser sîngê wî deqê r'eş bûn, heqa dabû ew berk'ulma.
Lêji dêmêAsmat'ê nûr şorîn xûn bû dik'işiya,
Av pê r'eşand ku h'işiyarke, zarînawê k'etibû ç'iya.

492. Avt'andîl jîk'ûrkir axîn, ji dêmê wî gumanbir'î,
Asmat'ê wir dikir zarîn, hêsir dibarandrnîna zM,
Ku serh'emdê xweda ew hat, agirê dil evê vêsand.
Wî go: Saxim, ax bextê min, çend cara wa sed minbirand"

493. Ancaxr'abû,r'ûniştbêr'eng, dor-berêxwe wînihêr'î,
Gula narîn bûbû k' irkût, dêm sipî bû mîna hM,
Wî nikaribû me binhêr'e yanjî me r'a ku xeberde,
H'eyîfpêdihatkunerrurbûjîyînwîr'abûbêfeyîde.

494. Awawî goteAvt'andîl: Sewdalî me, guh bide min,
R'astiyê ez te r'abêjim, k'ê ç'e'l kirim û gula min.
Şabûne boyî min, ku r 'astî pizmamkî, kinêzkê bêm,
E'cêbe kuh'eta îro heme, dijîmvê dimya dêm.
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492. Avt'andîl jîk'ûrkir axîn, ji dêmê wî gumanbir'î,
Asmat'ê wir dikir zarîn, hêsir dibarandrnîna zM,
Ku serh'emdê xweda ew hat, agirê dil evê vêsand.
Wî go: Saxim, ax bextê min, çend cara wa sed minbirand"

493. Ancaxr'abû,r'ûniştbêr'eng, dor-berêxwe wînihêr'î,
Gula narîn bûbû k' irkût, dêm sipî bû mîna hM,
Wî nikaribû me binhêr'e yanjî me r'a ku xeberde,
H'eyîfpêdihatkunerrurbûjîyînwîr'abûbêfeyîde.

494. Awawî goteAvt'andîl: Sewdalî me, guh bide min,
R'astiyê ez te r'abêjim, k'ê ç'e'l kirim û gula min.
Şabûne boyî min, ku r 'astî pizmamkî, kinêzkê bêm,
E'cêbe kuh'eta îro heme, dijîmvê dimya dêm.
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495. ŞabûmdîtmaAsnmt'êr'a,rnmaxûşkagumandamin,
Minku ne'me xand, wê demê evbazbenda ewê damin,
Min ew avîte milê xwe û xirxejixwe anî xar,

R'engê wêyahinkî r'eş bû, gul meriyar'a dihatin zar".
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SOT'A R'UST'AVELI

NE'MA TARIYEL H'IZKIRIYE R'A

496. Min nivîsî: Tu Şexsa min, nûra teji nûra zêde,
Dilê min k'et min unda kir, e'fatî û e'gîtiya xwe,
Ez ku boyî te sewdaser bûm, bedewiya te ez bend lririm,

Dewsa r 'uh'ê xwe te daye min, bêje dewsê ez çi bidim.

497. Tucarekêmir'abûyîguman,teezxilazkMm,
R'oja îro wê carê r'a ez beranber t'a digMm.
Bazbenda te min stendiye, wê avîtiye min milê xwe,
H'uba dilêmji şabûna derk'etiye k'enarê xwe.

498. Sed h'eyîfku min zû fe'm nekir, ez xêliya te dişînim,
Û zebûnkîp'ir'î bedew t'a dinê da ez nabînim.
Min bê guman tu nehêle, bese hêsira bibarînim,
K'ê r'abêjim pêştM te, ku derdê xwe sivik bilrim".

499. Asmat' ku çû û wê şevê xewa şMn k'etim xewê.
Ez h'işiyarbûm, xewnê da dî min nedera h'izkMyê,
Ç'e'vê xwe vekir, ew t'une wir, min go: Çirane ku dijîm".
îdî nebihîst min dengê wê, h'eta sibê xew min r'evî.
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ŞEWRE DIKIN KU NESTAN
DARÊCANÊ BÎDIN MÊR

500. Şebeqê r 'a gazî min kMn hê şems t'eze nedîr dida,
Ûezr'abûmk'etimer'ê, çûmdîwanap'adşêHinda,
P'adşa ûjin r'ûniştibûn, sê carî bûn li dora wan,
Gotin: R'ûnê", - k'ursî danîn, ez r'ûniştim pêşberî wan.

501. Gotin: Xudê ber me vekir dergê extiyariya te'lebext,
Zûtirekê emê kal bin, cahiltiyame buhurî bedbext.
Xudê neda ewledê nêr, t'enê qîzek da h'eka h'inêr,
Dewsa kur'a me ew xweyî kir, ewe derdê meyî bêsixbêr.

502. Emmxwezmwêbidmmêrkubibîninyekîhêja,
Ku t'extê xwe em bispêrinê, mîna me be r ' aw û r'êza,
Têkin xayê himt' ext, him p' aş, xweyê welat û hebûnê,
Ku sist nebe, nebe qewat boyî dijminê me r 'ûyê dinê". . .

503. Min go: Naê veşartinê ku ewledê nêrîn t'une,
Çawa guman ewjî bese, r 'oje, nûre ew bona me,
Kurê k'ê jîtêkim ze'va, şabûname dirêj nakim,
Ez çi bêjim, şuxulê weye, çawa dixwezin usa bikin".

504. Me şêwr kir, - lê dilê min bû h'ezeka serr'û avê,
Duşurmîş bûm, - Ne cayîze, bibim berge ez vê gavê".
P'adşê wa go: Ku Xorêzmşah, p'adşê e'gît Xorêzmêye,
Kurê xwe bide me r'a ze'va, ji wî baştir qe t'uneye".
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SOT'A R'ÛST'AVÊLÎ

505. Hate k'ivşê kuwan îda soz û qirar kMne yek,
Hev dinhêr 'în, xwe didan der, ku qirarawane ev yek.

'" Necayîzbûrninxeberda,rniqabilîwanr'abûma,
Ez bûbûm wê t'oz û xwelî, ew bû ku ez bit'eqiyama.

506. Jinap'adşêwirawago: Zorp'adşayeXorêzmşah,
Ji kur'ê wî baştir t'une, emnabînin k'esî niha".
Çi bigotamin miqabilî, wextê ew bû xwestina wan.
Ezjî wan r 'a qayîl bûrn, wek mirinê ew bû giran.

507. MerîşandmcemXorêzrrj^ah,t'eweqekirkukur'bide,
Gotin: Welat û xwehyame badîhewaneşer'ide,
Dewsa kur'a qîzam heye, mal û ciyê xwe naguhêr'e,
Ku kur'ê xwe tu bidîme, ser t'eweqa me bifîkire".

508. Qasid zivir 'î bi hedayê bê h'ed, h'esab ç'ek û r'ih'el,
Xorêzmşah wirp'ir' şabûbû, xemê dilawî kMbû ç'e'l.
Wî gotibû: Çi h'esîn bûm, Xudê damin herdu desta,
Bûkausame nedîdît ne kuhêsa, xewna şeva".

509. Ewcarclmqasidşandmkuzûher'mze'vêbînin,
T'eweqe lrir: Egle nebin, h'ukumê min hûn biqedinin".
Ji lîstinat'opê westiyayî k'etime nav cî, lê bêfeyîde,
Melûl min hêwM bû, xemê xarim ez bê qeyîde.
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WERGIRÊ P'OSTÊ PÎLÎNG

ŞEWRA TARIYEL U NESTAN - DARECANE.
QÎRARA WAN

510. Melûliyê ez hilda bûrn, ew bû k'êrê dilê xwe xim,
Wexta xulamêAsmat'ê hat, min go, yanê xwe dernaxim,
Ne'me da min: Bejna tîtal, dara çinar hîviya te me,
H'ukum dikim, egle neve, gumana min, h'uba te me".

511. Hespêsyarbûm,gmîştimbax',loih'ubaxweşabime'yînî,
Bax' derbaz bûm, minAsmat' dî, li berk'oç'kê bû sekinî.
Ew gMyabû, herdu ç'e'va şop'ahêsiraxûya dibû,

Min deyîn nekir, wir e'yan bû zûdahîvîyam sekinî bû.

512. Usa melûl dîtina wê h'ukumê giran hîşt ser dilêm,
Ne dik'eniya ew beşerxweş rrrîna berê ku ser hilêm.
Xeber neda, pirsek nego, dişewitand hêsira dêm wê,
Ne ku birîna min derman kir, hê t'eze kir, mir'ûzê wê.

513. Ewêfikirêmmbelakmkirh'ezarîwêxemamin,
Wê ez birim li wê k 'oç 'kê, qulç ' ê p ' erdê vekir ber min.
Hîva geşe çardeşevî mi dî, dilêmk'ûr ne ' liya,

R'onaya wê dêmêm hilda, cemed dilêm neh'eliya.

514. Ser xalîçê mînaberê nûrji dêmê wê nedibarî,
Xêliya rninwê r 'a şandibû pê veşartibû dêmê narî,
P'aldabû ser t'extê bedew, libasê wêye k'eske lê bûn,
P'ir'bedewbû, dêmênazikç'e'vkaniyêhêsirabûn.
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SOT'A R'ÛST'AVÊLÎ i

515 . Wê p'alda bû mînapiling devê zangê li harbê da,
Ew çinara cinetê bû, mîna hîvanav e'rşa da,

Dûrva cî da minAsmat'ê, dilê min bû gumanbir'î,
Ji cî r'abû me'delrirî, pMskji ber ç'e'vêm fir'î.

516. E'cêbmayî ez dimînim, çi r 'ûyî tu hatî cem min,
Tu qomsîî û t'ecalî, xayînî tu, e'yînî dijmin,
Gola hêşîn silh'ê bike û nehêle te bê cune".
Min go : Çawa cavê bidim, çi te mi r ' a kMye gune.

517. Ez çi bêjim şemala min, ku haj tişkî ez t'une me,
Yan çi gune min kMye, aliyê bext da lêdayî me".
Wê go: Nep'ak û derewîn, ez hîviya çi ji te bikim,
Dişewitim ku xapiya me, sistiyê da ez dîsajinim.

518. Tuniz^,km£p'adşêXorêzmşahwêiftmize'va,
Yekji wanî yê r'ûniştî, te jî wan r'a qayîl da,

Te p'êpes kir qirara me, dabin p'iya ad û sond te,
Bira Xudê qe r'ast neke û hev neyîne şuxula te.

519. TebîrkMyeaxînaxwe,bihêsirabestavdida,
Çiqa h'ekîm, çiqa zane te r 'a derman dikir p'eyîda,
Nemamiyamêrê e'gît, t'ev çi dikarîbera wur'kî,
Te ez hîştim, te dihêlim, zirarê k'ê bibe heqî.

520. Dengêm bibhê, wê zanibe, k'ê be xweyê Hindistanê,
E'se gere ez bim serek, k'uda bibe ba gemiyê,
Tu şaş bûyî, xwestina te naê sêrî tu wê bîr ke,
Û fîkirê te mîna te ne, dur'ûtiya xayîn bike.

521. H'eta heme, Xudê şe'de, tu bê cîyî Hindistanê,
Bicêr'bînî ku bmnnî, ruyê her'î ji vê dinê,
Ya mînamin tu nabînî, e'rşa bikî tê seyîranê".
Ev ku bihîst, e'gît gMya, k'ûr kirnalîn t'ev axînê.
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522. Wa go: Dîsa gumana min hat cî, wexta ev ku bihîst,
R'onayî min hat ser qedam, min dî nûrê dêmê wê lîst,
Min unda kir, zende nagM, sewdalî me, hê bîn bermin,
Heyî diniya p'ûç', çima vedxuyî herr'o, herr 'o tu xûna min.

523. R'ext'extêwêmindîdaniyemûsafekeziyaretî,
Min hilda damet'h'ê Xudê, paşê met'h'ê wê fêriştî,
Min go: R'oê, te şewtandim, bihêle ku bibim xwelî,
H'eta ku te nekuştime, bibhê ez çi dikim gilî.

524. EzêçawaqursaxbiJrim,bertebikimgilîkîhaş
Birar'o jî nede ser rnin, e'zman hilşê ser mi da k'aş,
Guh bide min, t'u xiravî min nekMye, haj pê nînim".
Wê go: Bêje, xwestina mine nemamiyate bibînim".

525. Min go: R'oê, hergê ku min p'êpes kMye soz û qMff,

Bira Xudê bihingêve dilê mi da zergê xedar.

Dêm şemala bej in çinar, k' ê r 'a bêj im ez xêncî te,
Çawa îdî bi te bijîm, ku min k'eve derb bi dest te.

526. Gazîm kMn li dîwanê, şêwir kirin, min biharke,
îdî ze'vak'ivş kMbûn, hevr 'a dabûn qayîliyaxwe,
Ezê xirav derk'etama, ku miqabil min xeber da,

Min xwe r 'a go : Xeber nede, xwe zeft ke, tu şêrê Hinda".

527. Çawa miqabil ez biçûma, çima p'adşa nefikM,
Çima nizane, Hindistan bêxweyî nîne, neşêwM,
Tarîyêle xweyê welat, xweyîkî din ew nas nake,
Ew k'ê tîne, ez nizanim gumana çi ew wê dike.

528. Ez fîkirîm, şuxule bê r'ê, bifikire r'ê bibîne,
Min xwe r 'a go : Xwe bicivîn, xema dilê xwe derîne",
Dilêm r'abû wek de'bê nu û besta dak'ete gezmê,
Wekî bidin te yekî din, çî min r'a ne bêyî te dinê.
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523. R'ext'extêwêmindîdaniyemûsafekeziyaretî,
Min hilda damet'h'ê Xudê, paşê met'h'ê wê fêriştî,
Min go: R'oê, te şewtandim, bihêle ku bibim xwelî,
H'eta ku te nekuştime, bibhê ez çi dikim gilî.

524. EzêçawaqursaxbiJrim,bertebikimgilîkîhaş
Birar'o jî nede ser rnin, e'zman hilşê ser mi da k'aş,
Guh bide min, t'u xiravî min nekMye, haj pê nînim".
Wê go: Bêje, xwestina mine nemamiyate bibînim".

525. Min go: R'oê, hergê ku min p'êpes kMye soz û qMff,

Bira Xudê bihingêve dilê mi da zergê xedar.

Dêm şemala bej in çinar, k' ê r 'a bêj im ez xêncî te,
Çawa îdî bi te bijîm, ku min k'eve derb bi dest te.

526. Gazîm kMn li dîwanê, şêwir kirin, min biharke,
îdî ze'vak'ivş kMbûn, hevr 'a dabûn qayîliyaxwe,
Ezê xirav derk'etama, ku miqabil min xeber da,

Min xwe r 'a go : Xeber nede, xwe zeft ke, tu şêrê Hinda".

527. Çawa miqabil ez biçûma, çima p'adşa nefikM,
Çima nizane, Hindistan bêxweyî nîne, neşêwM,
Tarîyêle xweyê welat, xweyîkî din ew nas nake,
Ew k'ê tîne, ez nizanim gumana çi ew wê dike.

528. Ez fîkirîm, şuxule bê r'ê, bifikire r'ê bibîne,
Min xwe r 'a go : Xwe bicivîn, xema dilê xwe derîne",
Dilêm r'abû wek de'bê nu û besta dak'ete gezmê,
Wekî bidin te yekî din, çî min r'a ne bêyî te dinê.
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529. Kelaguhartnmkiresûk,firotr'uh'êxweh'ubate,
Barana sarhêsa barî, wê ne xeyM gula şerte,
Min dî çawa cewahira xeml dida cêrgê dur'a".
Wê go: Bibhê, ku ev gilîcûrekî din anîn mi r 'a.

530. Biçimlîezdifikirîm,kusozp'oşmanûxayînî,
Yan Xudê xwe te bîr kMye, yan şuxul da ne aminî,
Nihaher'e tu xazgînî û bibe p'adşê Hinda,
Bi p'adşayî em t'evayî, wê k'erem dike Xuda".

531. Milahîmbû, minnihêr'îp'erçadilê wêyadanî,
Dêmê wê bû mîna hîvê, mîna r 'oyanûr gulanî,
Hêjayî wê yekê kirim, çi ku xewn bû nebînayî,
T'ev min ewê wa qise kir, dilêm t'ijî kir bi şayî.

532. Paşê awa xeber dawê: Lez nak'eve meriyê aqil,
Hêsa e'mir ew dinhêr'e, r'iya r'ast ew dibjêre dil,
Ku ber ze'vê wî va r'abî, hêrsap'adşê wê ze'f r'abe,
Tu û ew vaku hev k'evin, Hindistanê k'ar - k' ambax be.

533. Hergê nebîbergahatnê û de'watamin, wîbikin,
Ez û tujî hev dûr k'evin, gere k'incê r'eş li xwe kin.
Bi siyanet, hurmet wê bên, derdê meyê bibe h'ezar,
Ew şuxulabûyînê nîne, fariz li me bibin azar".

534. Min go: Bira Xudêji te dûr xe ewî ze'vayê te,
Çawak'etin xahya Hinda, bicêr'bînim qewata xwe,
Mêraniya xwe wirnîşandim, bikim şer 'ekî ez e'fatî,
Usa qir ' kim, ku nebînimwan ser h'emdê xwe dahati".

535. Wê cavamda: Çiqanebe, xeyîset vajint'imêjine,
Ez nahêlim xûn bir'ije, dîwarim ez, t'ewqa mine,
Ze'va ku hat tu bikuje, çi gunek'arepê r 'a halî,
Dara h'işkêjî hêşîn be, wexta qirar dibe r'astî.
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536. Usa bike tu şêrê min, destê te ser desta r 'a ne,
Ze'vabikuj tu dizîva, veneke herba şer'ane,
Tu qir ' neke eskerê wî, rnîna naxirê haj xwe nîne,
Neke situyê xwe tu qet'la wan meriyê bê sûc, gune:

537. Wexta te kuşt, bavê mi r'a her 'e bêje tu mêranî:
Ez nahêlim wekî Fariz Hidistanê bibe xweyî,
Welatê rnin, ez nahêlim, kujê bibin axçe, şeyî,
Qayîl nînî, ezê bikim şiherê te ax û xwelî".

538. Ji devê te demek'eve, min h'iz dikî, min bistinî,
Bi wê yekê gotina xwe tuyê mêranî e'seyî kî,
Û wî çaxî p' adşê bi xwe bi lavayabê berbi te,
Tuyê bibî xudanê min, ezê r'ûnêmhêja r 'ex te".

539. Bi dil pê r'a ez qayîl bûm, min ku bihîst şîreta wê,
Xastina min bû zûtirekê dijrnin bidim ez ber r 'imê.
Ez r 'abûm ku her'me mal, wê go: Hinkî jî bisekine".
Min ze'f dixast, qursax nekir, ku h'emêz kim, dil bik'ene.

540. Hmekîmam,paşêr'abûmmmadînak'etimer'ê,
Hêsir ç'e'vê min dip'ekiyan, Asmat'ê ez kirim ver'ê,
Derdê min bûn bi h'ezara, şabûna min yekbû dila,

Mmnedkastjêdûrk'evim, niggiranbûn,bûnepola.
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SOT'A R'ÛST'AVELI

HATINA KUR'E XOREZMŞAH LI HÎNDÎSTANE
BOYÎ ZEVACÊ Û KUŞTÎNA WÎ BÎ DESTÊ

TARÎYÊL

541. Merîkhat go, ku ze'va tê, ahaanî wîmizgînî,
Çi zanibû ku yaziyê, heyîwax, çi bîne pêşiya wî.
P'adşar'abûbi dilê şawî wabilindxeber dida,

Were vira! " - gazî min kir, dam r 'ûniştin li r 'ex xwe da.

542. Wî go: îro bonamin ev şabûneke p'ir' mezine,
De'watê em dikin îro, tujî xûşka xwe bipesine,
Meriya bişîn tu her alî, bira xizna, eşiyabînin,
Merd belakin em hedaya, merivayaxwe emnîşandin".

543. Şandin merî min her alî ku xiznaû eşiya bînin,
Ze'vajî hat gihîşte cî, ku zûtirekê hev bibînin.
Yê Xorêzmê ji der hatin, hundur ' da me qebûl kirin.
Eskerê wî r'ast, best hil da, wek siteyîrkabêh'esabînin.

544. P'adşê Hinda wa h'ukurn kir: Bestê têkin bin çadira,

Bira ze'vê me hêsa be t'ev wezîra, gire - gira,
Bira meriyê me her 'in wê, lê tu çawa xweyî - xudan,
Ûtu virawî qebûl ke, nelazime ordiya giran".

545 . Meyîdan hildan bin çadirê bêqisûre, etlese xas,
Ze'vahatwirpeya bû, şayînetbû meyîdanê nenas,
Wir destpê bû, qelfe - qelfe hatin wezîr, meriyê cindî,
Cêrge, cêrge esker sekinî bi qanûnî, çawa ordî.
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546. Ez dûrk'etim ku min her tişt anî sirê, şuxul qedand,
Çûme malê, ze'fwestiyabûm, serê xwe danî, deng xwe birand.
Xulamhat û ne'mek anî, destAsmat'ê bû nivîsî:

Tu zû were, eve h'ukumê darçinara te bê nevsf '.

547. Ez wirhespê xwe syar bûm, k'etime r'ê nesekinîm.
Ç'e'vê gMAsmat' min dî, min go: Çima ru gMyayî?"
Wê go: Ç'e'vê zîhak'engê dî me, r'ojar'astîmhati,
H'eta k'engê ez pêş te va sonda bixum bi wek'îltî".

548. Emçûnhundur', r'ûniştibû, p'aldabû ser be'lgjyê qut'nî,
Mîna r 'oê nûrjê dibarî, p'irç' û mir'ûzê wê min dî,

Çi sekinî, - wê mi r'a go, - haj xwe hebe, hatiye we'de,
Vê carê xwe paşda negM, xwe bîrnekî, Xudê şe'de".

549. Ez xeyîdîm, pêr'a-pêr'a zivir'îm û mal derk'etim,
Minkir gazî: Wê belû be, h'izkMya xwe ku h'iz dikim!". . .

Ew k'ulfet min dişîne şêr ', dibe ku usa nimiz k'etim.
Gihîştim mal, min xwe r'a go, îro gere wî bikujim.

550. Bona şer' hûn xwe hazir kin!" - ferman min da sed eskerî.
Syarî şeher em derk'etin, ser r 'ê nedî me t'u merî,
K'etime çadirê, r 'aza bû ew, oh, çi teherî ez gilî kim,
Bê xûn ew kuşt, lê lazim bû ku ez li wir xûnê r 'o kim.

551. Tejê çadirê rnin bir 'î wê û r 'ê vekir berbi hundur',
Nigê wî gM, herdu desta sitûnê xist û avît wir.

Ersawilê ku devr 'a bûn, dîtin, gMyan bi şîn mşot.
Me t'ev zM li xwe kMbû, hespa syarbûn û me ajot.

552. Dengîiwank'et,kMngazî, danpeyîmebihewarî,
K'ê ku mi r'a xwe dighîhand, derba min r'a ew bû mirî.

Şiherekî minberk' heye, sîngê ç'iyê û ze'f hasê.
Zûtirekê gihîştin wê, bêminet bûm hewar, gaziyê.
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SOT'A R'UST'AVELI

553. Merî şandin min her alî, e'şaret da esker t'evî:
,3ilezînin werin vira, k'ê dixweze bide ardimî!"
Wir eskerê Xorêzmê bû muhum, şev û r 'oê k'işiya.
Ku bihîstin ezim sebeb, şikest şeka Xorêzmiya.

554. Şev buhurî, berbangê r ' a em r'abûn, me sîlih' hilda,
Sê giregirhatin cem min, ew şandibûn p'adşê Hinda.
Wî gotibû: Xudê zane, min xweyî kM çawa ewled,

Çima te hîşt dilê mi da eşq xiraviyê ku bibe bend.

555. Xûnakiff'êXorêzmşahtekklek'esermalamin,
Heger qîza min te dixast, çimapêşda negote min.
Bav bûm, extiyar te ji e'mir zbêrkMm, yaziya min,
Wê çi bûya h'etahebûm nekirabirîn te dilê min".

556. Min go: Bêjnê, p'adşê min, ezji sifir qewmtirirn,
Agirê şermê ez hiida me, bê hurmet gere nemirim. . .

Lê qirarap 'adşê gere xudêtî be, tu wê zanî,
Biharbike min qîz nedixast, wê yekê tu neke me'nî.

557. Çend t'ext û t'ac heye li ser xweliya Hinda, tu wê zanî.
Nisletawanezimt'enê, tunihalêxayî, xudanî,
T'ev ort'ê çûn, t'enê tumayî serxweliyawet'en xayî,
Pêştirî xwe ez navînim, peyî te r'abe yekî mayîn.

558. Ez sond dixum bi r'e'ma te, tu ne r'astî vê yekê da,
Xudê ku kur' nedaye te, t'enê qîze nisila te da,
Xorêzmşah lê bikî p'adşa, çi dighîje min wê yekê,
Yekî din lê bibe xayî, çi gumanimHindistanê".

559. Mingo:Qîzatenaxwezim,bidemêrwêkudixazî,
Lê Hindistan yamine ew, yekî din lê nave xayî,
K'ê bixaze min bistîne, ezê r'uh' li wan bistinim,
Ardimiyê ku h'ewce bim, bi şûrê xwe bira qetbim".
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TARIYEL DÎBHE DERHEQA UNDABÛNA
NÊSTAN - DARÊCANÊ

560. Wexta min ew ver'ê kMn û fikirê min t'evî hev bûn,
Haj h'izkMya xwe t'une bûm, xemê dilê min hê p'ir' bûn,
Ji h'ecarê ez derbaz bûm û k'etime deşta hêşîn,
Çawa min xwe unda nekir, tiştî e'cêb gava min dî.

561. Du peyawirhatin xuyan, ez derbazî wî yalî bûm,
K'ulfetekbû t'ev cariyê, minnas kirûnêzîkbûm,
Asmat' bû ew ser vekM, dêm xûnê da bû mewicî,
Gazîm nekir, wê tişt negot, cîda sekinî ew k'ewgirî.

562. Min ku ew dî, xwe unda kir, xem û fikirêm bûn h'ezarî,
Min deyîn lê kir, çi qewimiye, çi qeziyaye min qesidî.
Deng ancaxî gihîşte min, k'ûrayadil ne'lîn k'ûrkir,
Wê go: Heyî wax, Xudê diniya serê me da r'eş û h'eş kir".

563. Ez nêzîk bûm, dîsa pirs kir: Çi qewimiye, bêje r'astî!"
Dîsa giriya û kir nalîn, min nihêr 'î dilê şikestî,
Ker' bû, zimanjê sitandibû kul û derdê wêye giran,

Sîngê wê sor dikir xûnê, dêm xûnê da nedihat xuyan.

564. Paşê wa go: Ezê bêjim, çimaji te ez veşêrim,
Haqa tu min were r 'e'mê, çiqa ku ez te şa dikim.
Min sax nehêl, min bikuje, xilaz keji vê ar û zarê,
Boyî Xudê be, min xilaz ke, min xilaz keji vê dinê.
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SOT'A R'ÛST'AVELI

565. Hewarîkugihîşteme, - Ze'vêp'adşêhatekuştin",
P'adşabi hêrsji cî r'abû, me destê xwe djnê şûştin.
Bilindzariya, gazî te kir: Bêjnê, çima derehigî bû!"
Ze'f te ger 'iyan, tu mal nîbûyî, hêrsa wî hê qeyas der bû.

566. Jê r'a gotin ku vir nîne, ji şeher ew derk'etiye.
P'adşê wa go: Zanim, zanirn, zûda ew yekmin fe'mkMye,
Dil k'etibû ew qîzamin, bi xûnê bestwî sorkMye,
Herdawextahev dinhêr 'î, te digo r'o derk'etiye.

567. Biserêxweez sond dixum, xûşkam destêmbê kuştinê,
Min go, Xudê, ez wê zanim, ewe boyî rnin siyamMnê,
Wan nep'aka çi daye wê, ku wa anî wê serê min,
Kubihêlim sax bmiîne, Xudê bike tu sîlihamin".

568. H'ezar carî carekê ku serê xwe sond xarp'adşê,
Sondkuxarwî egle nedikir, diqedand ewbi qirarê.
Yekîbihîst sondap' adşê, dil, dînê wîber hev neda,
Wî çû gote Davara cin, wê bi sêrê r 'o danîbenda.

569. Xûşkap'adşêDavarêr'awîgo: JBirêteyîbêXuda,
Bi serê xwe sond xariye teji dinê bike unda".
Davarê go: Xudê zane, gur', gumanê min nagîjê,
Bonaçi ez sax bimînimku birêmin hatiye xapandinê".

570. Xanimamin hê usabû, çawaku te ew dîtibû,
Axçawa lê diliat xêliyate p 'êşk'êşîwê kMbû,
Davar li wê hêrs k'etibû, pirsê ner'ê dida ç'êr'a:
Qeh'bê, çimamin dikujî, tunegîjebextê xwe r'a.

571. Bêje qeh'bê, dergîstiyê xwe te çi teherî gM şerjê kir,
Çimate pêş xûnawî va, xûnaminbêhurmet kir,
Destê birê xwe bimirim, çi xiravî min te r 'akir,
Tu negîjîbext- rniraza, t' evîk' ê te ev yekakir".
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572. Ewgihîştê,avîtee'rdê,p'or'êserêwêgMver'ût,
Usak'uta, r'eş û şîn kir, dêm lê kire r'engê k'irkût,
H'izî nedikir cavê bide, dikir axîn û ne'lînî,
Ez cariya r 'eş, kêmt'aqet bûm, kubidime wê ardimî.

573. Ji k'utanê Davar westiya, cîkî sipî tê danehîşt,
Pêşda hatin du xulamê dêmî e'cêb, bijange çît.

Bû qûjînî, wana anî darebestek danîn wira,

Ew danîn ser darebestê û derk'etinp'encerê r'a.

574. Ji p'encerê berbi be'rê lez k'etin r'ê û undabûn,
Davarê go: Min bikujin bi kevira, ezimbeyît'ûn,
Ez namînim, xwe bjJaijim, e'mrêm îdî bûye qeziya",
Wê k'êr derxist, dilê xwe xist, cîda k'et û veleziya.

575. E'cêbmayîmnamînîk^hêminxwenekuştiye,
Min bikuje, ne min cavê bêxêriyê te r'a aniye,
Boyî Xudê be, r'uh'êm bistîn, bîna min wê hê teng biye".
Ji ç'e' vê wê belengazê hêsrê xûnê ne betiliye.

576. Min go: Xûşkê, çi gunê teye, çima ezê te bikujim,
Lê tu bêje bona wê ku ez borcdarim ez çi bikim.
Bik'evime ç'iya, baniya, lê biger 'im ku bivînim,
Wê dil min bûye kevirê r 'eş, r'ê ji r'iya ez dernaxim".

577. Ez lerizîm û hejiyam, bûrne lerzek li ber êşê,
Min go: Dilo, tu nek'ele, k'ar naêji r'ûniştinê,
Başe bik'evî ç'iya, baniya, undakMya xwe bigerî,
We'deye ha, ewmi r'abê, k'ê bextê xwe dike gorî".

578. K'etim hundur', sîlih' hilda, hespê syar bûm, r'ê kir k'are,
Xwe r'a hilda min sed û şêst e'gîtê çê yê bijare,
Ew berav bûn, mîna esker emji şeher derk'etin der,

GMştin be'rê, me gemîk dî, dilê min wirbûh'ezar ker.
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579. K'etmegemiyê,daserbe'rêûger'iyamwêxiyalê,
Min ne dihîştbê nihêr'andin gemiyê r'êwiye serbe'rê.
Ez hîviyê bûm, salix - sûlix minhilneda, sewdalîbûm,
Ew xezebaXudê mi kir, ez bûmwekî ku dîn nebûrn.

580. Sal derbazbû, ew donzdeh meh ber min bû wek bîst mehî,
Merîk nedî salix bida yan bigota xewnê dajî.
Hatine kuştin, t' ev undabûn ew e'gîtê t' ev min hatî,
Min go: Xudê, min dipirsî, min dipirsî bo belatî".

581. îdîji be'rê ez a'ciz bûm, gemî ajot hatimk'enar,
Min guh neda t'u şîreta, r 'uh' vabûbûm de'bekî h'ar,
Wanjî hîştim û dûr k'etin yê ku mi r 'ap'ir ' bûn amin,
Dibên, Xudê wî nakuje, yê bextjê r 'a dibe momin.

582. T'enêAsmat' ma li cemmin ût'evî wê duxulamman,
Hevr 'aomidû aminbûn, wanat' erkahevnedidan.

Ji Nêstanê salix t'une, nejî cemme diraxmmane,
GMyê min bû sebirmi r 'a, hêsirêmbarana e'zmane.

+&'.$??
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TARÎYÊL R'ASTÎ NÛRADÎN - P'IRÎDON TÊ

583. Şev derbaz bû, devê be'rê min dî bax'çekî bê qusûr,

Em gihîştibûn teherekî, alîkî ç'iya, kendal bûn sûr,

Ne dixwest meriya ez bibînim û dilê min xirav dibû,
Ji ser hespê ez peya bûm, nav bax' da hêsa dibûm.

584. Bin bax'a da k'etim xewê, xulamê min sifre danîn,
Ezjî r'abûm bi dilê kul, r 'uh' vaji min hate nalîn,

Min ne bihîst derheqa wê da salix - sûlix serê wê r'ê,
Hêsir ç'e'vê min dibarîn mîna xûnê girê - girê.

585. Dengek bihîst, guhdarî kir, e'gîtek bû dengê wî dûr,

Wî hesp dajot dev be'rê r 'a, k'ivş bû birînê wî ze'fbûn k'ûr,
Şûrkî şikestî dêst da bû, jê diniqitî wê xûna sor,

Bilind dida wî xebera, jê r 'a yek bû e'rdê r'ast, k'or.

586. Hespke qemer syar bû, k'îjan niha hespa mine,
Mînanî bê ewî dajot, hêrs bû, hêrsa wî mezine,
Xulamê xwe min şand pêşiyê, bêjê, bira ew bê vira,

Xulam gotê: Şêrê Xudê, bêje k'ê tu dayî ber şûra"..

587. Nexast bibê, nesekinî û pirsek wî negot xulam.
Hespê syar bûm, cîda qil bûm, çûm sekinîmpêşiya zilam.
Min go: Bise, mi r'abêje, hela çi te qewimiye?"
Wî min nihêr'î, begem kirim, hesp sekinand ser qiç'êye.
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588. Min nihêr'î, ewî wa go: Xudê ev bax' te çawa şîn kir?"
Paşê wî go : Ezê bêjMi çi teji min t'eweqe kir,
Dijminê min ku bizan bûn, were binhêr ' kiibûme şêr;

Mmkirsîm'êxweezMldmijbêsîlih' ezmambêsixbêr".

589. Mmgo:Hespêmpeyabe,bmsiyabax'dahinekîr'ûnên,
Şêrê Xudê naên bendê şûr û qema, awa dibên".
T'evî min hat û em çûn mînabav û kur'ê arnin,

ZendegMîwî ez hîştim nazikayî, sirafet, êgin.

590. I^xulameMnimh'ekîmbû,bMnêwîzûgirêda,
Serê tirabirîna derxist, wir k' ew dayê herbê da.
Minjî pirsî: K'êyî tu, ew birîn k'ê te çê kir?"
Ji bextê xwe gazindarbû û serhatî wadest pê kir.

591. Wî go: K'êyî, ez çi zanim, te bengzemîşî çi bikim,
Çi h'elandî aha govde, wa zenane, bihar nalrim,

K'ê dêmê te wa zer kiriye, r'engê gulajê bMye,
Xudê çimaew mûm vêsand, ya destê wî vêk'etiye.

592. Şmerênmvhnêzîke,navêwêyeMûlx'azanzar,
EzNûradm-P'irîdonim, lêp'adşame t'extûbê azar,

Ev xaliya t'ev yamine, k'îjanê r'ahûn derbaz bûn,
Ze'f biç'ûke welatê rnin, xizneye bi mal û hebûn.

593. Wextê kalkêm sînork'ivş kirboyî bavê min ûbirê wî,
Go: Be'rêdaadekheye, ewjîter'alêp'adşabî".
Apêm ewjî zevtî xwe kir, yê min xistin kur 'ê wî bûn,
Min ne dida, lê wan hil da yêrê nêç'Mî û hebûn.

594. îro derk'etim nêç'îrê ciyê nêç'îrê ev k'enar bûn,
Min teyîrê xwe hilda û çend xortê e'slî nêç'îrvan bûn.
Minwago eskerê xwe: ,,Virbisekininh'eta ez têm!"
T'ev xwehildapênc nêç'îrvan bi teyîra va şêrbûn, bi dêm.
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595. Û bi kelkê em pêşda çûn, bê minet me av diqelaştin,
Qerewil dî, min go, qeyî ew meriyê mene, deng wir dihat,
Min ew wa sist h'esab kirin, t'eve hazir, zM lêbûn.

Nêç'îr dikir, me eşq distira, em wê eşq û bê minet bûn.

596. K'ivşbû,hêrsawanmmr'abû,kuemdisthênûdik'enin,
R'iya min wan gemiya birîn, qe negotrn ku bisekhhn,
Kurapê rnin hespa syar bûn, ç'ek - sîlih'ê wane dêst da,

Wan h'icûmî serme kirin, qûjînawanbest hilda.

597. Qûr'îna wan min ku bihîst û dî birqa sîlih'ê wan,
Ji gemîçiya kelik hilda, da ser be'rê min bê guman,

K'etime be'rê, dam ber tira, mîna t'eviyê dane peyî min,
Wana dixwest min p'êpes kin, mi r 'ak'emya wir bextê min.

598. Eskerê wan dîsa hatin, usa hatin gihîştin min,
Dîtin pêşber tişkî nakin, her aliya va dane ser rnin,

Pêşber wana qels nekirirn, tirê jendin namila min,
Tîr xilaz bûn, bal min neman, şikest şûrê gumana min.

599. H'eşar kMm, hindik dima, min syarî xwe avît avê,

Be'r diqelêşt mih'îna min, zende gMî man wê navê,
Çi xortê ku t'evî min bûn birînê wan gîhandin hestî,

Negihîştin min, yê dighîştin dibûn xurê şûrê şikestî.

600. Niha bira ew biqewime, çawa ku xastina Xudaye,

Xûna min ew naha bînin, mêraniya min aqilaye,

Ezê r'oja wana r 'eş kim, wan r'esît kimji r'ûyê dinê,
Ser laşê wan bikim k'êfê, qijkê r'eşe, bêwa xûnê".

601. Wî e'gîtî ez bend kMm, dilê min bê şer ' wî hil da,
Min go: ,3ira, lez nek'eve, badîhewaneke derda,
Ez t'ev te bêm, emê qir ' kin, wan bavêjinji wet'en dûr,

Em herdujî e'gîtin zor, mêrxasî me dide destûr".
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602. Minwagotê: DerheqarnmdahebiMstiyetunizanî,
R'okê hêsa te r 'a bêjim, hêsabûnê bikhn me'nî".
Wî go: Gelo ji vê baştir heye şabûn li dinê da,
îro da ez r'ewayî te dikim e'mir, biratiyê wa destûr da".

603. Em k'etine şiherê wî, ze'fbiç'ûk bû, lê p'ir ' bedew,
Eskerê wî hatin gMyan bonap' adşê xwe mêranî ew,

Sûrtê xwe wa danîne xar û dikMn wan zare - zar,

Dest û sîlih'ê me r'adimûsan, bal wana ew yekbûqirar.

604. Begemkirim û h'iz kirim çawapiştmêrbi mêraniyê,
Pesinê min dan: R'oja nedîrbi te dide ew r'onayê!"
Û em ger'iyan şiherê wî ku bedew bû avaya va,
Dêmê wanawir geş dibû libasê bedew û mixer'm va.
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TARIYEL ALIYE P'ÎRIDON DÎKE

605. P'Mdon qencbû, syar dibû, sîlih' didawîxebatê,
Wî gemî û kelik çê kir, esker dida wî t'erbetê,
Çiqa merî dihatin wê ew dimane zendegirtî,
Niha bêjim wî e'gîtî, çawa dijmin kir sed p 'irtî.

606. Hatin mi r'a awa gotin, dijmin îdî daye ser r 'ê,
Û wî wextî hatin xuyan h'eyşt gemî ser r'ûyê be'rê,
Min derbeke gûclî lê da, r ' exê gemiyê wir anî xar,
Cara duda ew welger 'and, bû hewerze û zare - zar.

607. Zivir'îmsergernîkemn,pozêw'êgirtûbilmdkir,
Paşiya gemiyê avê da çû, be'rê xwe da ew mina kir,

Yê din r'evîn berbi k'enêr, ji ber ç'e'va ew bûn unda,
K'ê didîtim, zendegMî wana pesin p'ayê min da.

608. Em gihîştin devê k'enar eskerê me k'ete herbê,
Şer ' giran bû, me li hev da, berê wana k'ete r'evê,
Mêraniya P'Mdon wî şer 'î da ze'f li rnin xaş hat,
Şêr' da şêrbû, dêm da r'o bû, xiraviyê r'abûbû celat.

609. Derbê gûclîji ser hespa herdu kur 'ap wî anî xar,
Bi şûrê xwe dest wan bir 'în, velezandin ser e'rdê sar.

Herdukirdîl, dapêşiyaxwe, ew serberjêrxwer'aanî,
R'ojar'eş daserê dijmin, meriyê xwe r'a şabûn anî.
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SOT'A R'ÛST'AVÊLiy V f

610. R'evliwank'et,medapeyîwan,belakirr'astûbesta,
Şiherê ku wanhildabû, me hilda bi zora desta.
Hestûwan dame sax nehîşt, t'emamhûrkirbi kevira,
Xiznê wane ku me hildan, nedihat birin t'u barbira.

611. Xizne ewî t'ev vekirin, lê nihêr 'î û mor kMn,
Herdukur'ap danpêşiya xwe, k'udirand û ça dîl birin,
Dewsaxûnaxwe bi xûnawan ew r 'ast ûbest sorkirin,
Wî mi r'a go: Şikir Xudê, yê rnîna te ku çê kirin!"

612. Emdizvir'în, dî, şiheliyakMyeşayînetûşadibin,
Libasê r'eng - r 'engî xwe kMne, dilê meriyapê bend dibin,
Pesinê min û Nûradîn ew didin her cî, şa dibin,
Wana digo, ji derbê we ç'emêd xûnê wê p'êl didin.

613. P'Mdonr'agotm,,P'adşa!",mir'agotinP'adşêp'adşa!"
Ewan got: Em qûlê we, Xudê bide we dilê şa! "

Dîsa dêmê min melûl bû, bax'çê gula ne boyî min bû,
Lê nizanibûn wan derdê min . . . çi bigota, ew ne dibû".
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P'IRIDON SALÎXE NESTAN
DARÊCANÊ DÎDE

614. R'ojekê ezû P'Mdon derk'etine r'aw-nêç'îrê,
Devbe'rê dame ç'iyak dî, h'eta sêrî e'riş birê,
P'Mdon go: Tişkî bêjim, bi syarî vir diger'iyam,
Tişkî e'cêb min dîjêrê, dîtinê r'a ez e'cêb mam".

615. Min pirs kir, min go: Bêje", P'irîdon wa ew gjlî kir:

R'okê dilê min nêç'îr xast, hespê syarbûm, egle nekir,
Li be'rê da hespam qaze, r 'eşayê da teyîre amin,
Ji vir be'rê min dinhêr'î, teyîrek fir'îji aliyê min.

616. Min dinhêr'î be'ra hêsa, be'ra hêşîn, hemaji vir,

Û hêşnaya vê be'rê da dûr va tiştek min qet'er kir,

T'u r 'uh'berî nikaribû usa lez be'r meqes kira,
Tê dernexist ku ew çi bû, e'cêbmayî mame vira.

617. Min go : Çiye, mîna çiye, debeye yan teyre ne nas,
Ku nêzîk bû, dî, gemiye, dorê p'erdê girane xas,
Gemîçî min dîtin wira wexta mij li wê sahil bû,
Çardarek kujê derxistin, şemaleke nûr li serbû.

618. Jê derk'etin du gemîçî, herdujî r 'eş bûn mîna qîrê,
Wana çardar gîhand k'enar, p'or'ê wê zermînanûrê,
Ji nûrawê şewqa r'oê wê melûl bû ew wê gavê,
Şewqawê dae'rşêjorîn, nehat xuyan r'o wê navê.
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619. Şabûnê ez lez êxistim, eşqa dilê min dik'uta,
Ewgulamindûrvah'eband, wênedîbûberfbihata,
Min qirarkir, min go: Herim û nişkêvah'icûm kim ser,

Beza qemer ez begem bûm, ku t'une t'u berge li ber".

620. Hespzengûkir, ç'iyapeyabûmûdengk'etelivêşewlê,
Hespamin bû çivîk fir'î, lê sed heyîfku negihîştimê,
Ez gihîştim k'enar dûr va, rnin dî şewqawê naê xuyan,
Ew îdî çûji min dûr k'et, ez h'eyMm wirbê guman".

621. P'Mdon wexta ev gilî kir, agir gur' bû dilê mi da,
Min nikaribû xwe zeft kira, dilê kul ji hespê banzda,
Xûna soreji dêmê min, dîsa dêmji min hilda,
Min go: Paşê çi qewimî, tu neke xem dilê mi da".

622. P'irîdonwirzendegirt, çiç'e'vadît, çijirninbihîst,
Ew berxwe k'et û derdê min gMya, îdî tişt ne bihîst,
Hêsirr'ijiyan herdu ç'e'van, mîna te'viyê dur'ê şirdan,
Mîna ewled wî dil da min, şîret kirim ez bi guman.

623. P'Mdon go: Ax, min çi go, çi qise bû, tişkî ne r'ê".
Min go: Bira, berxwe nek'ev, her tiştî r'a heye sirê,
Ewbû ya ez heyîrandime, yamin bû ew hîva zerîn,
Ku dixwezî bibî heval, bibhê çi dibêm ez dil birîn".

624. P'Mdon r 'a min qise kir çi ku serê min qewimiye,
Wî go: Çawa ez şaş bûme, tişkî usahê nebûye,
Ne, şuxul tu anî bal min, e'fatê zor, - p'adşê Hinda,
Hêjayî tene t'ext û t'ac, qesirê mermer, r 'e'ma Xuda".

625. Paşê wî go: Xudê da k'ê bejna tîtal, qewata şêr,

Wî xayî dike tîr û nîza, pêşda dil da cî kMye k' êr,

K'eremaxweji e'zmana t'ev birûskê dibarîne,
T'u car ew me bîr nake, dewsa derdawê şayêbîne".
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626. Bi ç'e'vê şil em zivir 'în, pêşberîhev emr'ûniştin,
Minjê r'a go: Pêştirî te alîk'ariyê kes nade min,
Xudê dinê xuliqandî, t'une yekî din mîna te,

Ew k'eremaXudê dane, r'ast hal±iamine t'ev te.

627. Hergê we'de neve dijmin, bedsar nave merivaya me,
Alîk'ar be bi şîreta, aqil derman kin derdê xwe,
Ez çi bikim, çawa bikim k' arê bide himmin, him wê,
Ku destê min tişte nayê, dinê narrdnim deqekê.

628. Go: Ew bextê Xudê daye, ji her bextî ew zêdeye,
P'adşê Hindahatî vira, xem min r'evîn, h'unrê teye,
K'erem ke, wamin nikaribû bifikMyama xewna şeva,
Û ez ber te m^ekinim çawa xulam dil û r'uh' va.

629. Çiqa gemiyê serbe'rê ne, vî şeherî r'a derbaz dibin,
Deng û be'sê dinê t'emam virda têne bihîstin,
Vira e'se tuyê bibînî birîna xwe r 'a dû û derman,
Xudê bike ku cefa te vir xilaz be, ezim guman.

630. Em bişînin gemîçiya, bira her 'in herçar qulba,
Ku hîva te ew bibînin boyî k'îjanê te dî cefa,

Tu sebir ke, te nehêwirin fikirê melûl û nexêriyê,
T'une derdek ku nikaribin ez tu alt' kin bi biratiyê".

631. Û wî gazî meriya kir, gotina xwe bîne sêrî,
Go: Bi gemiya bik'evin r 'ê, biger'in hûn şuxulêxêrî,
Wê bibînin yabona wê Tarîyêl bûye wa sewdalî,
Hûnê cefap'ir' bibînin, cefa hindik bikin xwelî".

632. Her alî dawî merî şand, nehîşt cîkî sekina gemiya,
Wah'ukumkir: Wêbiger'in, hûnbibîninîzawêya!"
Derdê dilê minbû şabûn, dilê mi da ew bû guman,
Şermji mi r'a, bêyî wê şa bûm û filrirê min bûne dûman.
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633. P'Mdoncîdat'ext,t'acdamM,welatkirebandûramin,
Wî go: Çawa nefikirîm û ev yeka t'erc nekir min,
Tu p'adşaê Hindistanê nav û dengîbi siyanet,

Heye merî gelo ber te, te r 'a neke qulix, h 'urmet".

634. Çidirêjkim,veger'iyanyêkuçûbûnherçarqulba,
R'êke çetin derbaz bûbûn, wan xistibû baran û ba,
Wana salix hilnedabûn, qe tiştek ne gotin mi r 'a,

Dîsa ç'e' vêm hêsir barîn û xem bûne heval mi r'a.

635. P'Mdonr'aminawago: Evr'ojar'eşr'ojamine,
Xudê şe'dê gotina min, ev yek gotin p'ir' çetine,
Tuk'êleka min nîbûayî, r 'ojê li min bibûya şev,

Şabûnê ez bîr kMme, derde ku ez hildame t' ev.

636. Niha îdane hîviyê me kuji wêya salixa hildim,
Ez nannnim, berde her 'im, vê yekê ez t'eweqe dikim".
Ew ku bihîst bi hêsira wî şil kir wir ç'iya, banî,
Wî go: Bira, derdê min te t'eze kirin wa bê me'nî".

637. I^vayîkMnkxibisekinim,lêezîdînesekmîm,
Eskerê wî li ser çoka berbi min hatin ku biselrinim,
Ew digMyan, ez digMyam, h'ezara ez h'emêz kMm,
Me dûrnek'ev, emte r'a qûl!" - xayî wan ez h'esavkMm.

638. Min go: Boyî min p'ir ' çetine ku ez niha we dihêlim,
H'eta wêya ez nebînim, e'mirê hêsa ez nabînim,
T'u carhîva xwe bîrnakim, ez zanim hûn derdêm digrîn,
Badîhewa nebin berge, dilê mi da k'ûre birîn".

639. Paşê P'Mdon anî cem min, r'ewayî min kir ev hespê han,
Wî go: Bira, dara çinar, qebûl ke vê p'êşk'êşahan,
Zanim tişt te nelazime, îdî zêde tişkî navêm,
Ewê h'unrê xwe nîşan de, aminiyê r 'a ez wê dibêm".
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640. P'irîdon ez ver'ê kirim, me herdajî hêsir dir'êt,
Hev r 'amûsa, hev dûrk' etin, dilê minwê agir dibêt,
Esker, ordî t'ev digjriyan, hêsirê wanbûn k'ûraya dil,
Ez P'Mdon çabav û kur ' , me hev berda wê dest û mil.

641. Wextaji wî ez dûr k' etim, dîsa ez li wê diger ' iyam,
Welat nema, nedabin p'ê, lê sahxabê guman mam,
Heyîwax, nedî yekî usa, ku salixê wê mi r'abida,
Dilêm r'abû, bûme de'be qirafetê meriva da.

642. Min go: Bese ev ger'amin, min dinê dabinp'iyê xwe,
T'evî de'bahê nêzîkim, bûme de'be îdîbi xwe".
Min wa got himAsmat' ê, himjî herdu xulamê xwe:
,,Zanim, hûn min ner'azîne, cefa dawe, himjî da xwe.

643. Niha her'in, min bihêlin, hûnin xayê extiyariyê xwe,
Bese çiqa we dî hêsirmin barandiyeji ç'e'vê xwe".
Wan ku bihîst ev giliyê min, dîtin dilêmt'ije bûye,
Wana gotin: E'sebanî, me nebihîstiye te çi gotiye.

644. Pêştirî te em navînin ser serê xwe xayî - xudan,
Bira Xudê me şaş neke, ru, hespê te, me r'a guman,
T'imê em li te binhêr'in, bejna tîtal û dêmê te".
Were binhêr', bext wê yekê diqedîne xastina xwe.

645. Xeberdana wan min bihîst, xwe dûr nexist, hîştin cem xwe,
Min hîşt ew yêr û avayê meriya kMbû hêwr boyî xwe,
Şev û r'o dapeyî gak'ûvî û xezalê serê ç'iya,
Ç'iya - banî min nehîştin, t' emam dane min bin p'iya.

646. R'okêmmdîevnhx'arêddêwalivir,cîminxaşhat,
Min h'icûm kir, tamîş nedan, k'okawana li vira hat,
Xulamêd min hatin kuştin, wî şer'î da teyax nedan,
E'mir dame ezber nîza, derd bûnh'ezar, dilêm hildan.
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647. Virimezjiwêr'ojar'eşûh'etabêr'ojamirinê,
Ez dik'evim ç'iya, baniya, dikimzarîn h vê dinê,
Ev k'ulfetamin nahêle, mînamin ew dilşewitiye,
Mirinê pêştir tişkî mayîn min bextê xwe nexastiye.

648. T'enê piling bi bedewiyê dêmê wê dike bîra min,
P'ostê piling ez h'iz dikim, p'ostê wiye libas bonamin,
Evk'ulfet k'incêm didrû, bextê mi r 'a bûye heval,
Badîhewa şûr saw didim. . . pê xwe naxim eva çend sal.

649. Pesmêbabetnikarinqebidinmeriyêzane, şuret,
Bîranîna undakMyê e'rnir didin ew min feqet,

îdî de'ba cuda nabim, bûme de'be wê r'ojê da,

Ji Xudê xwe t'eweqe dikim t'enê mirinê bide mi da".

650. Lêxist dêmê xwe wî qelaşt, sûrtê gulî t'ev kire xûn,
R'engê k'arbarkire şebe, dêmê bîlarkire berhûrn,
Ew digMya, hêsir dir'êt, ji bijangadiniqtî xûn,
Li ser çoka ber dil dida wê k'ulfeta dîle, beyît'ûn.

.651. Wexta ew hat ser h'emdê xwe, goAsmat'ê ûAvt'andîl:
Min derdê xwe t'ev bîr kirin, derdê te r 'a ez bûme dîl,
Min derdê xwe t'ev te r 'a go, - e'mir û we'de min bûn ce'nme,
Nihaher'e, gula xwe bibîn, we'deye, ew hîviya teye".

652. Avt'andîl go: Te dûrk'evim, zanî bira, tamîş nadim,
Ku dûrk'evim hêsirê xûnêji ç'e' vê min betal nabin,
R'ast dibêjim ne şîrete, çi dibêjim tu guh bidê,
Wexta ku tu xwe bikujî, bi wê yekê şa nakî wê.

653- Gavah'ekîmkunexweşe, çiqabok' be, çiqazane,
Bona dilê wî binhêr'in gazî h'ekîmkî din dike,
Kunexweşiya wîbibîne, jê r'abike derman û ç'ar,
Ze'fhêsaye ku şMît kî bendê nexaş, xayî azar.
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654. Çi ku dibêm tu wê bibhê, ne ku dîna,ji aqila,
Ne carekê, tu sed carî guh bidî rnin bara dila,
Meriyê şewitî û hêrsk'etî r'ê navîne bêyî derd, kula,
Ez dixwezhnwê bibînim, min dişewitihe h'uba dila.

655 . H'erimh'uba xwe bibînim û wê cardin bicêVbînim,
Çi ku serê min qewimiye yek yekjê r'a ez gilî kim,
NavêXudêûgolaşm,zanimmnimbihardikî, ,.<>

Em sond buxun ku bîr nekin bi biratî yek me yekî.

656. Heger tu ku soz bidî min, ku hêwra xwe naguhêr'î,
Ez sond dixum te bîr nakim, heger tumin nekîbM,
Ezê bêm, lê te bîr nakim, boyî te bildim ez salixa,
Xudê şe'de, ez nahêlim tu bigrî boyî h'izkMya xwe".

657. Tarîyêl wa go: Xerîbin em, te h'iz kirim ez wabidil,
Tu çetin min dihêlî vir, çawa gulê bihêle bilbil,
Te bîr nakim, Xudê şe'de, t'imê tuyê h r'ex min bî,
Ezê hîviya wê r 'ojê bim, r 'oja cem min tu mêvan bî.

658. Dilê h'esîn dîndara te cardin bizvir'e berbi rnin,

Dilêm îdî nak'eve ç'iya wek gak'ûviya ew bê arnin,

Herge ez te bixapînim, nemam derêm, bêm hêngavtin,
Te binhêr'im, dilê rninê xilaz beji mija demin".

659. Wira wana soz dane hev çawa bira, dilê sade,
R'engê xweyî dur ' guhartî, ada wan ya e'silzade,
Wana usaji hev h'iz kir û xemê xwe dane bêrî,
T'emamiya şev derbaz kirin bi xeberdan şevbihêrî.

660. Avt'andîljît'evîwiyahêsirr'êtjik'anêç'e'va,
Ew r 'amûsa û da ser r ' ê, şebeqê r 'a liviya r 'ê da,
Tarîyêl sekinî wa p 'eşmûrde, tewiyabû bin barê derda,
Avt'andîlji mêrgabuhurî, dêmî melûl, hêsir ç'e'v da.
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661. Asmat'êemver'êdikir,didasondabidilêk'el,
Destê xwe wê t 'ewar dikir, hêsirê wê qul dikir sel,

Lavayî dikir: Zû vegere", - diç'ilmisîwek pîrozang.
E'gît wa go: Xûşkê, mi r 'a îro şûnda tuyî berbang.

662. Maldaze'fîeznamînim,wenahêlimwêr'ojêda,
T'enê ku ew virbirriîne, neçe alîkî mayîn da,

Du meh-? daneyêm xuyan, bizan be ku sozp'oşmanim,
Yan qeziyak min qewimiye, mirîme, ne e'yanmi".
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AVT'ANDIL VEDIGERE E'REBISTANE

663. Avt'andîlji wira dûr k'et, lê derdê wî t'impê r'a bû,
Dêmê xweyî gul p'encr'û dikir, dest xûnê da wir sordibû,
Xûn dir'êjiya li ser e'rdê, r'e'wara ew xûn dalast,
R'iya dirêj wîkin dikir, hespê dabû ser r 'iya r 'ast.

664. Zûtrekê gihîşte wirku hîştibû eskerê xwe,
Pêr'a- pêr'a ew nas kirin, şa bûn hatina serekê xwe,
E'lametî dan Şêrmadîn, ji dûr ewhatberbi wiya,
Ew hatiye boyî k'îjanî em melûl bûn", - esker digriya.

665 . Şêrmadîn hat ew h 'emêz kir û r 'amûsa wir destê wî,
Ji şabûnê hêsirê ç'e'va lê bûn e'ynî ç'em û kanî,
Wî go: Xudê h işiyarim ez, ev dîtinamin xwe xewn nîne,
Ezhêjayî vîbextîbûm, mirmnhr'aminetnîne!"

666. E'gît bi dil ew silav kir, dêmê xwe da ser dêmê wî,
Wî go: Şikir ji te Xuda, vê carêjî me hevdu dî!"
Gire - girwir t'emene bûn, bi e'detî ew r'amûsan,
Biç'ûk, mezin wir şa dibûn, digotin û eşq distiran.

667. Hatinwirakuhîviyêbûbircekebedewnarî,
Wirbajarvanbûbûn muhim, hatibûn dîtinawî camêrî,
E'yan, k'ubar, bextewarî r'ûniştinber t'extê şayê,

Zimanjî bê h'unurbû kubidamet'h'ê wê êvariyê.
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668. Şêrmadmr'awîkirgilî,çidîtibû,çibihîstibû,
Çawa wî dît ew e'gîta yê ku dêm va e'yînî r 'o bû,
Qise dikir, ji ç'e'vêd r'eş te'viyahêsira gur' dibarî,
Qesir, k'oç'k mi r 'a yekin, wexta ezimbêyî wî şêrî".

669. Şêrmadîn awajê r'ago: Pê neh'isiyan çûyînate,
T'u kesî r'a rnin ew nego, min qedandiye t'emîna te".
Wî k'êf kir û hêsa dibû, wê r 'ojê t'u ciya da neçû,
Paşêr'abû, hespê syarbû, k'etr'ê çawasiber'onbû.

670. Çî wîr'a bû k'êfû şayî, hêsabûnawir serê r'ê,
Şêrmadîn dabû pêşiyê ku mizgîniyê bide p'adşê,
R'iya deh r'oja sê r'oja da bir'î bêxew û h'işiyarî,
Wî xwe berbi Şexsê dik'işand, ezrahîlî, şbêt şêrî.

671. Wî wa cab şand: P'adşê e'gal, xayê t'ext û t'acê miqer'm,
Qursax dikim awa bêjim, t'eslîmim ez û dilî germ,
Ew e'gîtê ku me dî bû, bê salix û sûlix mabû,
Niha zanim, ezê bêjim, sur'a wiya azir 'o bû".

672. R'ostêvanbûp'adşêe'yan,dih'e'mbûewûxweguman,
Şêrmadîn wê t'emam gotê, ser niga sekinî heman:
Avt'andîl wê zivir'iye, wî dîtiye şêrê e'yan".
P'adşê wago: Mi r 'axem bû, nehîştim Xudê bê guman".

673. WirŞênnadmawagoteT'mat'manûrşemal:
Avt'andîlênihater'abîne cavê, h'usulcemal".
Qîzabik'ir eşqacewadamînar'ojanûre nûrtîn,
Wê r 'ewakirmeriyê dorê, hedayê baş da Şêrmadîn.

674. P'adşa syarî çû pêşiyaAvt'andîlêji dûr hatî,
Wî h'esav kir ew yek xwe r 'aborcê xweyî me'rîfetî,
Bih'esînadilê wanahevh'emêzkir, vekirinmil,
Meriyêpê r'a t'ev k'êfxweş bûn, dilê şabûn bi eşq û dil.
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675. Avt'andîljihespêbanzda, t'emenebû ewberp'adşê,
R'ostêvanjî bi dil şa bû, ew h'emêz kir mînabavê,
Eşq û r'azî hevr'ak'etin ew dîwana p'adşê mezin,
Hatina e'gît dilê wan dar'axist gulê geşe pesin.

676. Ew r'oja r'o, şêrê şêra t'emene bû li ber p'adşê,
Bîlar û gul, şeba r 'eş wê, bûn t'imt'êla şayê, r 'ewşê,
R'oê nûra xwe geş r'o kir, da ser dinê wê r 'onayî,
T'extê wî r 'a qesir ç'ûk bû e'rd, e'zmanbû layîq heqî.

677. R'ûniştin ber t'extê k'êfê, kirin k'êfke babet hêja,
Avt'andîl daber sîngê xwe, mînakur ' lê şabû p'adşa,
Bedewiyê herdu usa bûn, kuliyê berfê, xûsiya sibê,
Lal û dur' wê bi merdayî bela dikirp'adşê h'ubê.

678. K'êfxilaz bû, wir bela bûn, çûn malê xwe eşq û şayî,

Gire - girwirbemedan wan, e'gîtbal wan bûmêvanî,
P'adşê pirs kir, wî qise kir, çi li serê wî qewimî,
Çawa ewî Tarîyêl dîtiye, ew yeka wî kire gilî.

679. E'cêvmayî hûn nemînin, bi axîna wî bîr tînim,
T'enê r'oê ez dikarim bengzemîşî dêmê wî lrim,

Çi meriyê ku ew didît, h'iş û sewda unda dikir,
Lê ewgulanav siMyada, h'esînawîhîvabik'ir".

680. E'mirê xirav bûp'arak'ê, sirgûn dibe şayîji wî,
Qamîşê ter'-lê dibe k'elem, unda dibe r'ê li ber wî.
Avt'andîl ku ew bîr anî, hêsira ç'e'vê wî kirin kanî,
Wî digo serhatiya wî, çi bihîstibûji wî e'yînî.

681. Ew şikevtê tarî da bû, zorê dêwa sitendibû,
T'enê cariyah'izkMyawî cem bû, wî r'a dîrek bû,
P'ostê pilingwî werdigM, dest k'işandibûji r'ih'ela,
Agirêh'ubêddişewitî, e'mirwîr'abûyekela.
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682. Wî xilaz kir serhatiya Tarîyêlê dilî birîn,
Wî qise kir çawa ew dî xayê h'ukum û lut'fê şMn.

Wan ku bihîst pesinê gula mînaxûsiya sibaye dur',
Gotin: îdî çi diger'î, te mêraniya nebînayî kir".

683. T'înat'înjîbieşqşabû,wêkubihîstbe'saxêrê,
Avt'andîl xwe neda paş, dûr nek'etji t'extê şayê,

Û xulamê T'înat'înê herema wî dabû dîsa,
Gazî kMbûyê . . . eşqa şêr bi ziman bêjim, nayê usa.

684. Bidilêeşqderk'etûçû, wî xemê xwe sipartibû bê,
Lê r'eng li wî şêrî çûbû yê heval bû t'evî şêra,

Ew e'gît bû, xemila e'mir, mîna dur 'ê wî şewq dida,
Bi xastina dil t'ev h'izkMyê bi h'ub ewî xeber dida.

685. Aha, wê nûra şemal r 'ûniştiye ser t'extê xwe,
Qeyî dibêjî dara çinar avdaye Feratê ava xwe,
Lê dihatin buriyê bedew û p'or'ê r'eş r'engê şebe,
Ez çi . . . bira zanê Hur ' im bidin pesnê wê bê şube.

686. Wê li ber xwe k'ursî danî, Avt'andîl da r'ûniştinê,
Dilê wan da h'ubê fûr da mînap'êlê be'rê dinê,
Bi dilê şa, zarê şîrin ya dilê xwe wana gotin,
Wê go: Te ze'f cefa dî, çi digeriyayî te dî çetin".

687. Wî go: Wexta xasitina meriya mîaser dike, tu bihar ke,
Ew bîrnayîne cefa dîtî, wê buhurî h'esav dike,
Min dî dara sipindarê ava e''mirhatibû avdan,

E'yangulbû,diç'ilmisî, sorayîlênedihatxuyan.

688. Whamindîdaraçinartewiyabûewbêguman".
Wî go: Ew çû û unda bû bîlara min ez lê guman,
Çi agM ez dişewitim, dişewite ew wî agM'.
Bi axîna derheqaTarîyêl qise dikirwî bi gM.
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689. Qise dikir wî derdê xwe, cefa dîtî serê wê r 'ê,
Û wî go, - ku çawaXudê alîk'ar bû serwê ox'irê,
Heyîwax, çawavê diniyap'ûç' ew e'gîtakirbeyanî,
De'bar'a ew bûye heval, digrîn t'ev wî ç'iya û banî.

690. Tu pirs neke, dikarim ez bidimpesinawî hêjayî,
K'ê carekê wî bibîne, begem nake diniya r'onî,
Wî binhêr'î yanjî r'oê, ç'e'v t'ije dibin hêsirê xûnê,
Gul bû k'irkût, zûtirekê wê şîn bike melûl t' enê.

691. Wî yek bi yekjê r'a go, çi dîtibû, çi bihîstibû,
Go: Lana wî şêrî wira şikevteke p'ir' mezin bû,
K'ulfeteke t'enê cem wî, ziyaretiye û dilovan,
Heyîwax, diniya didî meriya ru hêsirê, derdê giran".

692. Wextê ewê t'emambihîst, go: Mîaserbû xwestinamin"
Ser dêmê wê nûrê lîst mînahîva zere amin.
Wrê go: Gelo bi çi şa kim wî e'gîtê dilî kovan,
Çi dikare bibe derman boyî qedîrê wî derdê giran".

693. Avt'andîl go: Badîhewa mêrê mêr be, ew soz nade,
Wî bona min xu şewitand, k' ê bonawî serê xwe nade,
We'dekuhat, gereherim, e'mirboyîwît'exsîrnakim,
Min bi r'oja xwe sond xariye, boyî k'îjanê e'mir dikim.

694. Gere birabonabirê nehêvşîne e'rnir û r'uh',
Dilê xwe dil r'a têke p'êşk'êş, h'ubê têne r'iya fer'uh',
Derdê h ' izkMyê h ' izkM xwe r 'a hesav ke derdkî mezin,
Bêyî wî e'mir mi r 'a şîne, e'mirê derd nabe pesin".

695. R'ojawî go: Mîaser bûn çi kuxembûn dilêmi da,

Ya sereke ku tu hatî, te dî şêrê meyî unda,
Dilê te dahê gur'bûye evîmyanTmûh'izkirin,
Dîtina te r 'a dilê min bi h'ub hate derman kirin.
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696. E'mirê meriya tê guhar 'tin wek xeyîsetê we'dê salê,
Carnagur'îna e'wrane, carnar'oye k'en ser lêvê,
Xudê cefa zor da bû min, îro bi eşq ez dik'emm,
Ku dinê eşq û h'ub heye, badîhewa çi difikhim.

697. Xeyîsetekî teyî baş heye, tu sonda xwe p 'êpes nakî,
Bendekîtejêh'izkir, h'etamMnêh'izdikî,
BMhê r'a lazime derman, dilê xwe vekî dûrbinhêr'î,
Ya min çetine bêyî Şexsê xwe, çi be r'oja min, binhêr'î"

698. E'gît wa go: Ez bal te me, derda derdêm giran kMye,
Merî bihêlî germ nake ava sur 'ê qer 'imandiye,
Badîhewaji jêrê r'amûsîjor Şexsa e'rşa,
Ku bal te me derdke, ji te dûrim bi h'ezara.

699. Ax, k'ê zane ser van r'iya k'engê h'ubê min bişewitine,
Li k'u tirke tûje xedar v/ê dilê min da cî bibîne,
Vê r 'ojê daji e'mirê min, nîv çarêk wê mi r'a maye,
Dixwezim derdê xwe veşêrim herek'et mi da nemaye.

700. Şîretê te min bihîstin, kir mêzînê xeberê te,
Gula siM tuyê bibînî, wan stiriya ez hêngavtime,
Lê tu bibe r'oja nûrt'am, qe deqekê ç'e' v nade hev,

E'mir da ça bîranîn, ru nîşanekê bide ber ç'e'v".

701. Ew e'gîtê xeber şîrin, hêlma r 'e'mê bû ew bi xwe,
Usaberbir'oêdibû, çawadersdarşagMaxwe,
T'or'ê sedefwê gM daê ku bal wîbû çabîranîn,
Xudê bike eşqaîro miqer'mbe bin vê te'va tîn.

702. Zeyînete, ewhevtênhûnanbîlarûlaht'evşebar'eş,
Yan r 'ex sipndarê da darabî tê avdanê, vedibe geş,

Yê nabîne bext ne r'azî, yê dibîne, cinetiye,
Yê dilk'etiyê dûrk'etiye, bextjê r'ane dûmandiye.
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703. Wanaherdahev dinhêr'î, şa dibûn bi evîna xwe,
Hev dûr k'etin û e'gît çû dilî azardest h'uba xwe,
Şexsa wiyahêsir dir'êt, mînabe'rê dil lê r 'abû,
Wê go: Xudê, bextê rninji xama xûnamin t'êr nebû".

704. Wadilkovanîk'etibûr'ê, smgdik'uteûşîndikir,
H'ub li meriya dil sist dike, çiqa sert be mîna kevir,
E'wr bik'eve li ber r 'oê, wê bike sî deşt û besta,
Ji dilk'etiyê yê dûr k'eve, ew navîne r'o r 'ojgara.

705. Xûn û hêsir t'evî hev bûn ser dêmê wê r'oja qijî,
Wî go: Heyî wax, alîm nake îro şûndar'oja mi jî,
îdî çimawek almasê dilêm dik'eve tira buriya,
H'eta car din wê nebînim, tu bêk'arî mi r'a diniya.

706. Bextêmr'okê cinetê da mîna darkê danîm, av dam,
Wîjî îro dam ber tîra, k'êr mi r'a kir, xûnê hildam,
Dilê mi da agjr gur ' kir, t'ele danî ber nigê min,
Ku ev diniya h'ik'iyate p'ûç', t'eze fe'm kir ew yekamin"

707. Wa digMya, hêsir dir'êt, dilerizî ew t'a gjrtî,
Diçû melûl û serberjêr, dikir axîn mîna girtî,
Dûrk'etina h'izkMyê şewat gur' kir dilê wî da,
Heyîwax diniya, bext meriya dibe k'efen axMyê da.

708. Hate malê, digMya, dil sist bûbû, h'iş lê diçû,
Lê bi fikira h'izkiriya xwe bîr nedikir, ew r 'ex wî bû,
Zenane bû mîna qişê, mîna belga qîç'ik bûbû,
Bunhêr'e tu, Şexsa xwe dûr ew gul çawa berhûrn dibû.

709. Bê îsafe dilê meriya e'ce ew û e'ce net'êr,
Çiqa derda ze'f dibîne, ew şayê r'a dibe sixbêr,
Dilê kore, naê bendê, hev dernaxe û nas nake,
Ne ber mirinê, ne qewatê t'u cara ew xwe qels nake".
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710. Dilê xwe r 'a wexta wî go, - pirsê dile layîqî dil,
Wî da dest xu t'or 'ê sedefku dabûyê r'oja ç'e' v şil,
Mîna cêrga dirana li destê xwe wî ew p'êça bû,

Da ber lêva, ji hêsira, qeyî go, xûsî wê hildabû.

711. Berbangê r 'a merîk hat wir, t'eglîfkir ew dîwanxanê,
Ew r'abû çû, xwe k'ubar gM, hê ew qûl bû, qûlê xewê,
Dihatin wê boyî dîtina wîji her dera û her alî,

HazMya xwe didît p'adşê boyî nêç'îrê, def, alayî.

712. P'adşahespaxwe syarbû, kirinzingîn def, k'er'ana,
Ji girmîna def, k'er'ana dengê hev ne dibihîst wana,
R'ûyê r'oê hate girtinê ber teyîrê nêç'îrê wira,
Nêç'îr kirin, xûn wir bû ç'em, deşt û besta r'a k'işiya.

713. Ji nêç'îrê ew zivir'în, dilê wan da eşq û şabûn,
Gire - girû serek wira dihatin û hev t'op dibûn,
P'adşa wê ku ser t'ext r 'ûnişt, nûr dibarî t'extê p'adşê,
Ji dengê çeng û k'er 'ana zingîn k'etibû navahewê.

714. E'gît li r'ex p'adsê r'ûnişt, şMn wan xeber da,
Lêvê wan bûn bîlar û lal, diranêd wan cêrgê rnircan,
Dûrva esker, nêzîkî wan sereskerbûn û qumandar,
Ji her alî û her devî navê Tarîyêl danîn ser zar.

715. Bi dilê xem zivir 'î mal, ç'e'v dibarî hêsirê germ,
Berç'e'vêwîh'izkMyawînazdiger'iyaahabêxem,
Mîna sefiyawî banz dida, xew nedik'et ç'e'vê wiya,
K'îjan dile ku şîretê sebrê bike ew guhdariya.

716. K'etnavacî, wafikM: Eşq, gumanêçabidimdil,
Te dûr k'etime darî çinar, qamîşê ter' te r 'a sûrmil,
Derd û kulî nedîtiya r 'a, dîtiya r 'a tu îşqa ç'e' va,
Nehêjame dîtina te. . . camawere xewna şeva".
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717. Xeber didaû digMya, dikir axîn dilê kovan,
Dil r'a wa go: Sebre kaniya zanebûnê, ewê bizan,
Derdêxwer'akunenelin, çawabikin, emçibikin,
Şayê Xudê neyaz dike, derdê giran gere bibin".

718. Paşê wa go: Dilo çiqa mMnê tu neyaz dikî,
Başe, e'mir da tamîş dî, eşq û şayê tu unda kî,
Lê veşêre, nîşan nede tu alavabirîna xedar,
Kuh'ubaxwe aşkelakir, evîndareîdîbêç'ar".
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SOt'A R'ÛST'AVELI

AVT'ANDIL JI R'OSTEVAN P'ADŞA T'EWEQE
DÎKE KU WÎ BERDE.

XEBERDANA WÎ T'EVÎ WEZÎR

719. Berbangê r 'a e'gît r 'abû kinc xwe kMn, hewa bû sar,

Go: Xudêo, usabikî sur'amin wir nebe dîhar".
Ji dil sebir t' eweqe kir: Dilo bibe û tamîş de".
Syarî ajot, berbi mala wezîr diçe, r ' ê hil dide.

720. Pêşiyêdahatwezîr, wago: Malamidar'oêşewqda,
Eşq nagjhîje şabûnamin, ev h'esîn bû dilê mi da",
Wî bi şabûn dapesinê wî, e'gîtê lê bûbû mêvan,
Mêvan gere bi qedir be, şabûn malxwê bike e'yan.

721. IJwezîrêjarîdiMe'mmêvanêxwewîpeyakir,
Xalîçêd xas r'axist ser r'ê, baqê gula ser t'ije kir,
Mêvan mal da usa şewq da çawaku r 'o e'rşêjorîn,
Gotin: Baji r'oavê gul, sosina anî virbîn".

722. R'ûniştibû,k'êlêdinhêr'îundadikirh'işûsewda,
Xur'a h'urmet h'esab kirin ku qulix kin ox'ira wî da,

H'ezar carî ax k'işandin, xur'a t'evapesinê wî da,

Go: Belabin!". . . t'evr'abûnçûn, ewwezîrvamane cîda.

723. Wextat'emamji odê çûn, waberbir'bûbi gotinê,
Go: T'u şuxul dîwanê daji te naê veşartinê,
Çijî bêjî, ez wê zanhn, p'adşa t'imê gur'a te dike,
Derdêmbibhê, bibe derman, derdê mi r 'a ç'arê bike.
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724. Dişewitim ez boyî bextê wî e'gîtî, h'izkMya wî,

Nikarim ez, tamîş nadim, dimirimboyî dîtina wî,
Wî boyî min r 'uh' t'exsîr nedikir, qe tişt nekir min bona wî,
Meriyê te r'a ku momine, tu momin bî gere boyî wî.

725. Dîtmawîmlêminwêkiriyet'or'ê, ezbendkirime,
T'ev dilê min sebra minjî bi guman ez sexîr kirime,
Dişewitîne nêzîkî xwe, r'oja Xudê xuliqandiye,
Asmat' boyî rnin gendî xûşke, k'engê xûşkê cudakMye.

726. Wexta hatim, jê r 'a sond xar, ad û qirar min qesem kir,
Dîsa ez bêm te bibînim, gotina xwe min cî r'uh' kir,

Ezê Şexsa te biger'im, nahêlim te tariyê da.
We'deye, ez gere her'im, agir t'ije dilê mi da.

727. R'ast hatiye ev xeberê min, ne xeberê meriyê virek,
Hîviya mine, ez nagihîjmê, dilê mi da agire berk',
Ez adaxwep'êpes nakim, dînim, nahêlimwî dînî,
Yê ada xwe ku p'êpes ke, xayî qedir qe dibînî.

728. Her'e dîwana R'ostêvan, bêje çi ku te r 'a dibêm,
Ez sond duxum bi serê wî, te wezM r'a wa dibêm,
Nebe berge, ez narnînirn, ku min bigr 'e, çir 'a me ez,

Her'ebêje, alîk'arbe, kunaniînimox'iraferz.

729. Jê r 'a bêje: T'une merî ku pesinê te bide bi k'în,
Bira Xudê te e'yan ke h'izkMna mine heqîn,
Lê dilê min şewitandiye wî e'gîtê bejna çinar,
Deqê dawî dil min sitend, xweyîkirina dil nekirdîhar.

730. P'adşaê min, r'ojam bêyî wî, ne t'u r'oje li dinê da,
Wî hildaye dilê min wê, bê dil k'ê dijî dinê da,
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149

WERGÎRÊ P'OSTÊ PJLING

724. Dişewitim ez boyî bextê wî e'gîtî, h'izkMya wî,

Nikarim ez, tamîş nadim, dimirimboyî dîtina wî,
Wî boyî min r 'uh' t'exsîr nedikir, qe tişt nekir min bona wî,
Meriyê te r'a ku momine, tu momin bî gere boyî wî.

725. Dîtmawîmlêminwêkiriyet'or'ê, ezbendkirime,
T'ev dilê min sebra minjî bi guman ez sexîr kirime,
Dişewitîne nêzîkî xwe, r'oja Xudê xuliqandiye,
Asmat' boyî rnin gendî xûşke, k'engê xûşkê cudakMye.

726. Wexta hatim, jê r 'a sond xar, ad û qirar min qesem kir,
Dîsa ez bêm te bibînim, gotina xwe min cî r'uh' kir,

Ezê Şexsa te biger'im, nahêlim te tariyê da.
We'deye, ez gere her'im, agir t'ije dilê mi da.

727. R'ast hatiye ev xeberê min, ne xeberê meriyê virek,
Hîviya mine, ez nagihîjmê, dilê mi da agire berk',
Ez adaxwep'êpes nakim, dînim, nahêlimwî dînî,
Yê ada xwe ku p'êpes ke, xayî qedir qe dibînî.

728. Her'e dîwana R'ostêvan, bêje çi ku te r 'a dibêm,
Ez sond duxum bi serê wî, te wezM r'a wa dibêm,
Nebe berge, ez narnînirn, ku min bigr 'e, çir 'a me ez,

Her'ebêje, alîk'arbe, kunaniînimox'iraferz.

729. Jê r 'a bêje: T'une merî ku pesinê te bide bi k'în,
Bira Xudê te e'yan ke h'izkMna mine heqîn,
Lê dilê min şewitandiye wî e'gîtê bejna çinar,
Deqê dawî dil min sitend, xweyîkirina dil nekirdîhar.

730. P'adşaê min, r'ojam bêyî wî, ne t'u r'oje li dinê da,
Wî hildaye dilê min wê, bê dil k'ê dijî dinê da,

Alîk'arê wîbimku ez, ew siyanete navê te r'a,
Heger tiştek min nikarbû, h'elal derêm ada xwe r'a.

149



SOT'A R'ÛST'AVÊLÎ >.

731. Ezkuherim,biramlêteminnemîneûnezûze,
..--'..._ T

Bira Xudê k'erema xwe bike, çawa ew dixweze,
Xudê bike t'im tu alt' kî, bira yê te bêne cem te,
Ez ku neyêm, tu mih'k'em be, bira sist be dijminê te".

732 . Awa dîsawî got wezîr: Kin dibir 'im xebera xwe.
R'abe her'e tu cem p'adşê, wê ew diçe dîwana xwe,
T'eweqe ke ku min berde, t'enê ew yek te dik'eve,
Çawa r'uşet sed h'ezar zêr'ê zer, bê minet be, ne h'esabe".

733. Wezîrk'eniya, wîawago: R'uşetatemmnelazime,
Te ku berê xwe daye min, boyî minbextî p'ir' mezine,
Ku p'adşê r'a yek - yek bêjim çi ku min te bihîstiye,
Bê hedayî min nahêle. . . k'ê hedaya zirar dîtiye.

734. Bi serê wî ez sond dixum, cîda ewê min bikuje,
Zêr'ê teyê te bimîne, inMn mi r'a bibe doje.
Min bikuje, heger e'mir çêtir heye dinê da tişt.
Ez navêjim, ne dibêjimê ev şuxula, şuxulane tişt.

735. îdît'ur'êbermint'une, t'enêmirmnihamintê,
Ese ewê min bikuje, bêje: Çi pirs dev te der tê,
Çima tu qe ne fikM, te ne gotê wezîrê dîn",
Ji kuştinê, mirin başe, zanim sermin wê bikin şîn.

736. Heger p'adşa ku me berde, lê esker tê xapandinê,
Ça bihêlin tu dûr k'evî, bimînin bê serek dinê,
Tu ku her 'î dijminê me şûr û nîze r'abin ber me,
Ew qenabe, çawa ç ' ivîk dikarebibe teyîrê dogme".

737. Bine'lmae'gîtgMya:T'ekmadilêxweximk'êrê,
Ax, tu wezîr çi dibînî, te nedîtiye derdê h'ubê,
Te nenasin xeberê h'ub, arninayî, soz û qirar,

Ku nenasî van xebera, te r 'a yeke k' arû zirar.
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738. R'ovegeriya,ezmzanim,çih'ukumkirkuvegeriya,
Ya baş ewe em alî kin ku nûra wê germbe diniya,
Derd û kulêm k'ê e'yanin, t'evabaştir ez wê zanim,
Xeberdanabede'slar'adil qul dike, nenezanim.

739. Ez çi k'arê dikarim bidim p'adşê yanjî eskerê wî,
Wexta rnînameriya sawê derdê xwe r 'a me sewdalî,
Başeher'im,r'uh'êmeriyamerîsondadicêr'bîne,
T'une derdek ku Tarîyêl ducarkM wî nebîne.

740. Niha wezîr dilê şikestî xeberê te çawa derc kir,
Ku dewsaminh'esin bûyawê bibiya mûm li ber agir,

Ç'emê Gêhonê bir'êjim, dîsa hêsirê wîne hê gur',
Alîm bike, k'ê zane ku dibe h'ewcê min bî bi sur'.

741. Ku nehêle, ezê herim usa tişkî ew nebihê,
Derdê birê xwe r ' a bijîm, agirê dilê xwe bidim bê,
Bi gunê min tu naşewîtî, heger me'niya te negire,
Heger hêrsa xwe bir'êje û te bide r'ih'îna me".

742. Wezîr wa go: Ez jî hildam ew agirê te dişewitîne,
Ez ku hêsirê te dinhêr 'im, tarî dinê wê hiltîne,
Gotin negotinê baştire, gotinê te zirar e'se,
Qe xem nîne, ezê bêjim, bimrim, e'mirêm qurbana te".

743. Wezîrwagoûk'eter'ê, çûberbi dîwanap'adşê,
Dît p'adşa wê r'ûniştiye, nûr t'erefe rnîna r'oê,
Wezîr lerizî, tişt nego, sekinî ew wê bê guman,
Ker ' fikM, bê xeberdan lazime veke vê gMya han.

744. P'adşa ku dî wezîrê wî ker ' sekiniye me'de kM,
Go : Çi heye, çi qewimiye, çi usa tu melûl kM?"
Wezîr wa go: Ez çi bêjim, min dişewitine derdekî wa,
Be'ske nexêr min aniye, hêjame ez derba şûra.
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. 745. Derdêmhaqamezmnme,nejîderdêmmgirantir,
Sawê mgrim, lê ez zanim, qasidinji sawa dûrtir,
Avt'andîl te t'eweqe dike, gotinê r 'a dik'işeji te,
E'mirê dinê bêyî Tarîyêl, heyî wax, jê r'a ew mMne".

746. Bidilêsawûserberjêrwîgoçikuewîzanibû,
Paşê wa go: Ji gotina min te t'erc kir ev çawa bû.
Çi r'ojê da min ku ew dî, hêsir dir'êt wek ç'em - kanî,
Ne niheqî vê hêrsa xwe ru bir'êjî xûnam e'ynî".

747. P'adşabihîst, ser dêmê wî hêrs bû p'erdeke tarîstan,
Û r 'eng lê çû, mirûzê wî merî dikirin bê guman,
Wakir gazî: Te çawa go, k'ê dil dikirbê, be's ke wa,
T'enê nemerî dikarin bibhên kêmaqila gilîke ha.

748. Tudilekîusahatîqeyîdibêaniyebe'skexêrê,
Gotina te hê xirav bû, ça dizîvabêyî min k'êrê,

Zimanê te çawa ger 'iya, bêh'iş bêjî wê xeberê,
Ne ku wezîr, tişt dernayê te evsenê hêsîr dinê.

749. Çawamerî xwe zevt neke xeberê te'l bêje p'adşê,
Bêh'emdî xwe ew bide der h'ezar û yek giliyê ner'ê,
Ax çhna ez ker ' nebûm kuji te bihîst ev xebera,
Te bikujim, gunê teyê min bhnîne badîhewa".

750. P'adşawago: Hegerewîneşandayîbalminqasid,
Minê serê te lêxistaji k'îjanî tuyî wa zid,
Her'e, bice'm, nep'akê dîn, menceneqê bêfe'm, h'eyîwan,
Meriyê baş xeberabaş, çi gjlî bû te kir beyan".

751. Wî r'ûniştok hilda avît, li dîwar xist, kirhûr û xaş,
Ew derbawê li dîwar k' et, wezîr tirsiya, ma h' eyîr û şaş,

Çawate go ku min dûrk'et, şêrê Xudê ez xapandim".
Ç'e'vê wezîr hêsirk'etinê, r'eng sipîkir, kirbirme-bmn.

152

SOT'A R'ÛST'AVELI ; g

. 745. Derdêmhaqamezmnme,nejîderdêmmgirantir,
Sawê mgrim, lê ez zanim, qasidinji sawa dûrtir,
Avt'andîl te t'eweqe dike, gotinê r 'a dik'işeji te,
E'mirê dinê bêyî Tarîyêl, heyî wax, jê r'a ew mMne".

746. Bidilêsawûserberjêrwîgoçikuewîzanibû,
Paşê wa go: Ji gotina min te t'erc kir ev çawa bû.
Çi r'ojê da min ku ew dî, hêsir dir'êt wek ç'em - kanî,
Ne niheqî vê hêrsa xwe ru bir'êjî xûnam e'ynî".

747. P'adşabihîst, ser dêmê wî hêrs bû p'erdeke tarîstan,
Û r 'eng lê çû, mirûzê wî merî dikirin bê guman,
Wakir gazî: Te çawa go, k'ê dil dikirbê, be's ke wa,
T'enê nemerî dikarin bibhên kêmaqila gilîke ha.

748. Tudilekîusahatîqeyîdibêaniyebe'skexêrê,
Gotina te hê xirav bû, ça dizîvabêyî min k'êrê,

Zimanê te çawa ger 'iya, bêh'iş bêjî wê xeberê,
Ne ku wezîr, tişt dernayê te evsenê hêsîr dinê.

749. Çawamerî xwe zevt neke xeberê te'l bêje p'adşê,
Bêh'emdî xwe ew bide der h'ezar û yek giliyê ner'ê,
Ax çhna ez ker ' nebûm kuji te bihîst ev xebera,
Te bikujim, gunê teyê min bhnîne badîhewa".

750. P'adşawago: Hegerewîneşandayîbalminqasid,
Minê serê te lêxistaji k'îjanî tuyî wa zid,
Her'e, bice'm, nep'akê dîn, menceneqê bêfe'm, h'eyîwan,
Meriyê baş xeberabaş, çi gjlî bû te kir beyan".

751. Wî r'ûniştok hilda avît, li dîwar xist, kirhûr û xaş,
Ew derbawê li dîwar k' et, wezîr tirsiya, ma h' eyîr û şaş,

Çawate go ku min dûrk'et, şêrê Xudê ez xapandim".
Ç'e'vê wezîr hêsirk'etinê, r'eng sipîkir, kirbirme-bmn.

152



WERGÎ RE P' OSTE PILING

752 . Saw k'ete ser, ziman lal bû, nikaribû wir bisekine,
Mînar'ûviyaji wir derk'et, ew sews bûbû û evsene,
Eşq k'et hundur', melûl derk'et, zimanê wî lê bû xenîm,
Dijmin nayîne serê dijmin, çi dike zimanê ne t' eklîm.

753. Go: Xudê çi gere bida, ku layîq biyavî gunê min,
Çima aha min ew xapand, r ' eş kir r 'oja xweye arnin,

K'êjî hebe, ça qursax ke, neghe qedirê p'adşaê xwe,
Çiqas dixwezeh'izkM be, nak'ene ewbi bextê xwe".

754. WezîrgMyabextêxwer'a, çûserberjêr,me'dekM,
Ner'azî goteAvt'andîl, ji dêmê wîje'r dibarî:
Bona çi min gur'a te kir, yan qasanc kir min r'oja xweş,
Min gotina t'emiya te r'a unda kMye serê xwe fe'ş".

755. H'enek dikir, r'uşet dixast, lê dinhêr'î ç'e'vê hêsir,
E'cêb bû ew, çawa didît xeberê pê loqet dikir:
K'ê gotina xwe p'oşman be, ew xêrxaza xwe dûr dide,
R'ind gotine, R'uşeta zor ce'nmê dajî r'onayî dide".

756. Zimanê min nayîne bêjim, çawa kirim wî ez sosret,
îdî nep'ak, dîn û e' wt'ar, îdî bêfe'm, h'eyîwan, seqet,

Bê h'işim ez serê vala, merî nînim nav meriya da,

Xudê dest da ber destê wî ez nekirim cêrga nhriya.

757. Ne axir min zanibû, ez çi dikim, çiye şaşiya min,
Min zanibû wê hêrs k'eve, ewe derdê mezin boyî min,

Ji qirara Xudaê min kes nikare berbir'eve,
R'ih'îna te da serê xwe didim, dîsa dibêm ya xêr eve".

758. E'gît wa go: Ne nikarim, ez ku neçim, t'ur'ê t'une,
Gula sor ku diç'ilmise bona bilbil ew mirine,
Gere avê ew biger'e boyî wê gula xwe h'izkM,
Ku nikarbe avê dest xe, bêyîh'izkMyê çawabijî.
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759. Ne bêyî wiya ez nikarim hêsa r'ûnêm, nejî r'azêm,
Başe her 'im ç'iya - baniya t'evî de'ba li ciyê dêm,
Vîh'alî da ez çi dikarimk'arê bidim esker, welat,
Başe keskî te t'une be, ne ku yekî wa e'lewat.

760. Dîsaji wî t'eweqe kim çiqa hêrsa xwe ew bîne,
Dibe fe'm ke û hêsabe, ku h'alê min ew bibîne,
Ku nehêle, ezê her'im wexta guman qe t'une be,
Ezkubimirim, diniyap'arambibexwelîûbelabe".

761. Waxeberdan,wezîrvekirt'exte, sivre, layîq, hêja,
Qedirêmêvanê xwe wî gM bi hedayîûp'êşk'êşa,
Meriyê pêr'aku hatibûn, ahil, cahil, t'ev r'azî kir,

Hev dûrk'etin wexta ku r'o diçû ava, k'arê xwe dikir.

762. Bejina çinar, dêmê narîn, sed h'ezar zêr ' ewî danî,
Sê h'ezar libas û r'ih'elê xas û etles narhûnayî,
Şêst lal - dur'ê merde mezin, yekji yekê hê bihatir,
T'ev wê xiznê qasidê xwe berbi wezîr wî ver ' ê kir.

763. T'emîwa şand: Ez nikarimbin deyînê te derêmniha,
Bêje, - deyînê te wek be'ra ser min giran bûye biha,
Heger saxbim, neêm kuştin, te binhêr'im çawa Xuda,
H'izkirina te, bi h'iz kMn, ezê xitim kim deyînê xwe".

764. Çi xeberanihabidim ezpesinê wî şêr, e'gîtî,
Merî bû ew, şuxula layîqî gotin, kirin yek bû cemwî,
Wa lazime alî hev kin, bi ardimî bibinpişt, war,

Wextamerî tengiyê da ne, bira, pizmam lê bin ît'bar.
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XEBERDANA AVT'ANDÎL T'EVÎ ŞÊRMADÎN

765. Şêrmadîn r'a awa dibê ew dêm nûrê şexsê li dinê,
R'oja îro gumana min şabûn dilêm kMye xinê,
Ne ku t'enê ardimiyê, te serê xwe r 'ih'îna min da".
Bh-a xwendk' ar û yê dibhên xwe nedin paş pesnê wî da.

766. Go: R'ostêvan ez bernedam, nexast giliyê min bibhê,
Ew nizane çi çiye, k'ê bi k'ê dijî vê hewatê,
BonaTarîyêl e'mrêm t'une ne hundur', ne li çolê,
Axir Xudê heyejorê, îşr'uh' dike şuxulê ner'ê.

767. H'elalbimt'evwîe'gîtî, eweqiraraminebiad,
Dilêm boyî wî t'im digirî bi axîna, hêsirê Ferat,
P'ir' ne bane, naxweze ku bibîne ew e'vd û î'san,
Meriyê nep'ak, meriyê qomsî bîr dike xwe îsaf, xudan.

768. Bisêcûradîhardikeevîndarewevînaxwe,
Ew dixweze t'im nêzîk be, tamîş nade dûreya xwe,

Ber tiştekî ew nanihêr'e, merd dide ew hedaya xwe,
Ew dik'eve ç'iya-baniya dice'dîne ardimiya xwe.

769. Çi dirêj dikim xeberdanê, we'deye ku kin bibir'im,
Dilê xweyî k'ana derda bi çûyînê derman bikim,
Lavaya min tu r 'ind bibhê, h'eta virim ez li r 'ex te,
T'emiyê min mîaser ke, t'imê wê bên ew kêrî te.
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770. îroşûndatuhazirbequlixbikîboyîp'adşêxwe,
;<r Momimyî,t'emizayîbiqedmequlixaxwe, -;

Malam xayî ke tu bê zirar, bibe seireskerekî hêja;
Şuxula kM h'eta niha tu dehcarke îro şûnda.

771. Sînor xweyî keji dijmina, qewata xwe dehcar ke zor,

Cava qenciyê qencî bide, nemamê xwe bike kor,

Ku veger'im, ezê bidim deyînê xweyî borc t'emamî,
Boyî p'adşê çi qenciyê bikî, ewê zîl de, bi e'seyî.

772. Şêrmadîn ku ew bihîst, r 'ê da hêsira, hêsir r'êt wê,
Go: T'enê bûm h'ukum nekir ser min ne xof, nejî sawê,

Ax çi bikim, axir boyî te dilêm hilde p'erda tariyê,
Tu min bibe çawa xulam, kêrî te bêm ez çetinayê.

773. K'ê bihîstiye xerîbiyê da merî haqabimîne t'enê,
K'ê bihîstiye xulam bihêle p'adşê xwe r'a derdê dinê. . .

R'ûnêm dûrji undakM. . . nemerdiye û bê qulpî".
E'gît wa go: Min bend nakî, badîhewabese bigrî.

774. Tet'irêkubmarnakim,kubimltuminh'izdikî,
Çawabikim, şuxul usa lev hatiye, biharbikî,
Ez mala xwe k'ê guman bim, pêştirî te k'î min heye,
Min bihar ke, tu nexeyîde, vir lazimî, vire ciyê te.

775. Wexta ezî evîndarim, t'enê bik'evim ç'iya, baniya,
T'enê hêsira ez bir'êjim, k'ê dikare min bigire me'niya,
Evîndar r'a ger'jî borce, ne ku r'ûnê t'enê mal da,
Qayîl be tu e'mirê xwe r 'a, diniya wa çê kMye Xuda.

776. Zanimkummmh'izdM,kudûrk'evimmmbîrbîne,
Xulamtiyê ezê xwe r'a bikim, dijmin ber min h'esav nîne,
E'gît gere bi qursax be, netirse ewji derba bext,
Ez h'iz nakim meriyê xirav, dest nak'işîne xiraviyabedbext.
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777. Ez ewimyê ku naçine e'mir çawa xiyarê p 'ûs,
Yê e'mirê xwe nahêvşîne boyî hevalaxilaz ke sûc,

Jir'ojaxwe ez dûr k'etim, wê dilê şaîzinamin da,
Min ku T'înat'în hîştiye, k'etime h'eyîramala Xuda.

778. Ez didhn te wesiyeta xwe, wekî bidî tu R'ostêvan,
Te binhêr'e ew dewsa min, wê yekê da ezim guman,
Ez ku bimrim, xwe nekuje, j i xwe dûr xe cinê xirav,

Şînambike, hêsirabh'êj, bir'êjetuhêsirê av".
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WESIYETE AVT'ANDIL R'OSTEVAN P'ADŞE R'A

779. R'ûnişt nivîsî wesiyeta xwe, wî derdê xwe da serk'ax'ez:
P'adşa, r'evîm, wî bigerim yê gere lê big'e^Mi ez,

Tamîş nadim ez bêyî wî yê dilê mi da agir dada,
Dia'çî be ox'ira mi r 'a, bibexşîne mîna Xuda.

780. Gunek'ar nakî tu rnin, zanim, boyî kirin û xeyîsetê min,
Meriyê zane wî nahêle, yê h'iz kMye h'uba amin,
Ez şîreta zane Pilaton îzinê bide bêjim fer 'ih' :

Qelpî, derew k'af - k'ûn dikin pêşiyê beden, paşî wî r'uh"

781. Wexta qelpiye serkaniyabedbextiya derdê giran,
Çawat'erka wî ez bidim, ku biraye, Xudê va e'yan,
Ku şîretê meriyê zane guh nedinê, neqedînin,
Em hîn dibin ku xeyîset va her kesî r'a em bira bin.

782. Texandiyederheqah'ubêp'êxemberaçigotiye,
Çi xebera û çi tewnî pesinê h'ubê wana daye:
H'ub meriya bilind dike", - dibe zengil h'eta e'rşa,
Biharnakî, lê nezanê ku biharkin van giliya.

783. Yê xuliqandim, da min h'unirku bê minet dijmin alt' kim,
Yê qewatanebînayî, go: îsanetpêr'ih'al Irim",

Yê ku k'ivş kir sînor dinê lê bû xuda, Xudê nemir,
Yê deqê da yekkir sedî, - sedbi yekî wîh'esab kir.
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784. Çi ku Xudê min xaş naê, t'u cara ew mîasernabe,
R'o kunûrê nede dinê, gul ûbeyîbûnwêh'işk bibe,
Bedewiye ç'e' vê meriya t'ije dike evîntiyê,
Çi hêjaye e'mirê min, ku min dûr xeji h'izkMyê.

785. Bibaxşîne, hêrs nek'eveku xastinate neqedand,
Mînadîlakêmt'aqetbûm, şuxuîêxwet'evneyînand,
Çûyîn bû t'ek mi r ' a derman, av bû bona agirê dilêm,
Bê minetim kujî hebim, naê gjrtin r'iya min, dibêm.

786. Ji şînê k'ê k'ar dîtiye, çi cayîze hêsir r 'êtin,
Çikujordamer'abê, çijîhebe, emêbibin,
Her çetinaya temîş didin mêrê e'gît, eve qanûn,
Bendê serr'eşji yaziya k'engê r'evîne, bûne qaşxûn.

787. Çi ku Xudê qirar kMye wê biqewime li serê min,
Bira her tişt bê, bibhure, nebe du p'arça dilê min,
Ez ku bêm we eşq bibînim, dehcarkM siyanet, xizne,
Alîk'ariyêbidimTarîyêl mi r'abextkîze'fmezine.

788. P 'adşa, eger gunek ' arim, bira birnrim bi destê te,
P'adşa, wekî çûyîna min usa h'ukum dike ser te,

Çawa sozê xwe p'oşman bim, wî bihêlimwê r'ojê da,
Bimrim her'im ji vê dinê, cî nabînim li ce'rhmê da.

789. Nêzîkê xwe ku deqekê tu bîr nakî çiye zirara te,
Meriyê qelp, qomsî, nep'ak, qîmetê wîbêh'urmetiye,
Na, ez nakim, wî p'adşayî ez nahêlim, p'adşaê rnin,
Eglebûnê xhavth t'une boyî e'gîtê mînanî min.

790. Ze'fxirave ku şer 'a da mêrê e'gît saw dik'işîne,
Ditirse û dilerize, lepê rrhrinê ew dibîne,
Tirsonekê sawê li ser, rnînajina t'eşî li ber,
Ji her tiştî bilindtire mêrê navê qencî li ser.
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SOT'A R'ÛST'AVÊLt

791. R'iya mirinê nasekinînin ne r 'iya teng, ne kevir, zinar,
Berwê yekê diçin çi mêrê çê, çi hêsîrê zenane, jar,
Bê fîrqiye cem xweliyê, dih'emlîne cahil, pîra,
Bê hurmetiyê ze'f baştire mirina siyanet, mîna mîra.

792. P'adşaêmin,bidilêsawezwanpirsawadibêjim,
Şaşiyê dilrim yê her deqe hîviyaxwe mMnê nakim,
Yeke wê bê ezrahîlê, r'oê dike şeva tarî,
Tu bizanbe, nagihîştim te, mirin heye û dilsarî.

793. Hegerkubextnhnundake,undakirêt'emammeriya,
Xerîbiyê da xerîb bimirim ez h'izretê hêsirê kinêza,
Ez naême k'efen kMnê ne destê heval, ne xêrxaza,
Bira t'enê tu dil bêjî: R'e'me te be!", fikira aza.

794. Bê h'esave hebûna min û xizna minji qedê der,

Bide k'esîb û k'ûsîba, aza ke qûlêd min yekser,

Sêwî, biya tu r'azî ke, belake, berqe nenihêr'e,
Birar'e'mê ii minbînin, herkes r'iyaxwe daher'e.

795. Ji xiznê min çi kêrneyê boyî xiznê te, p 'adşaê rnin,
T'eve bide êt'îmxanapê çê ke r'iyahebûnamin,
Ber nenihêr'e, t'evî xerc ke mbonabmanînamin,
Pêştirî te kesîm t'une, avê tê ke ser agirê min.

796. îro şûnda tu xeberê min nastînî, p'adşaê min,
Sidqê h'elal ez dinvîsim, îsafbinhêr' tu r'uh'ê min,
Çi k'arê wê bibîne ew yê bide peyî cinê xirav,

Meriyê çi qenciyê bike, r 'e'mê bîne tu min hergav.

797. Lava dikimp 'adşaê min, Şêrmadîne xulamê amin,

Sala îsal derd - kul pê r'a k'etin, lê bûn dijmin,
K'erema xwejê r'abikî, çimkî ewbû h'izkMyê min,
Tu nehêlî hêsirê xûnêji ç'e'vê wî ku bibarin.
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798. Wesiyeta xwe min xitim kir, nivîsî, dest dilerizî,
Seyîdayê minji te dûr bin, r'uh'ê minî mîna dezî,
Sermin negrîn, p'adşaê min, diniya r 'on xwe nekin tarî,

Bibe şewq, ber şewqa te dijmin xwe h'esav ke mirî".

799. Hilda û da wî Şêrmadîn wesiyeta bi dil nivîsî:
Me'rîfetî bidep'adşê, bê,Avt'andîl ev nivîsî,
Qulixa xwe da tuyê bimînî, naê ser te xumam û sî".

Ewh'emêz kir, hêsirbarand, mînate'viyali ker'asî.
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DIA'YE AVT'ANDIL

800. Dia' dikir: Xudaê min, tuyî xayê e'rd û e'zrnîn,
Heyî k'eremê mi r'a dikî, heyî didî min k'emalakin,
Tu guhdarî, nebînayî, h'ukumdarî serherh'ukumî,
Tu qewatê bide min wekî alt' kim derdê didî.

80L Xudaê min, r'e'mê bike, h'ukumdarî li jêr ûjor,
Te h'ub anî li r'û dinê û qanûnê wê kire mor,

E'mir r 'oê ez dûr xistim, negihîştim mirazê xwe,
Ji dilê min tu dernexî t'oxmê h'ubê bi destê xwe.

802. Xudaê min, r 'e'mê bike, pêştirî te kesîm t'une,
R'iyam çetine, bibe sit'ar, k'erema te p'ir' mezine,
Tu min xayî keji xiraviyê, be'ra êlk' an, qeziya şeva,

Xulamtiyê te r'a bikim, heger sax mam, qurbanava".

803. Dia' xwe kir, hespê syar bû, şevedizî wî da ser r'ê,
Wî Şêrmadîn ver'ê kir, ji hêsiranedidît r'ê,
Xulam digMya û hêsirê wî r 'engê xûnê dihatin xar,

Wexta xayê xwe nabîne, xulam digM bi hêsirê sar.
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R'OSTEVAN P'ADŞA DIBHE DERHEQA
R'EVA AVT'ANDÎL DA

804. Serhatike din ez bêj im, derheqa wî e 'gîtê şêr,

Wê r'ojê kes qebûl nekir û p'adşa bû wir serberjêr,
Şebeqê r 'a r'abû melûl, hêlepîtk bû li ser lêva,
Wî h'ukum kir ku wezîr bê, anîn, r 'engne mabû pêva.

805. Wexta wî dî wezîr çawa bi tirs hate ew dîwanê,
P'adşê wa go: Te duh çi go, biwek'lîne careke dinê,
Ez xeyîdîm û hêrs k'etim, dilteng bûm te wê gotinê,
Te hilatim wezîrê min, ru îsafi boyî min dinê.

806. Dibe bêjî wî çi dixast, çima ser te ez hilatim,
Zanagotiye: Ner'ih'etiye t'oraderda", ezwazanim,
Tiştkî usa cardin nekî, qencî, xiraviyê tu derc bike,
Nihabêje, tu netirse, hêrsam ser xwe tu r'aneke!"

807. Carke dinê wezîr gotê xeberê duhjê r ' a gotî,
P'adşê bihîst, dirêj nekir, cava wî da ner'ih'etî:
Heger r'astî tu dîn nînî, ez Lêviyê Cihû ber te,

îdî nebê te çi gotiye, yan na unda kim serê te!"

808. Wezîr r 'abû çû lê ger 'iya, lê ew e'gît îdî çûbû,
Ç'e'vê gM xulama go: Ew e'gîtaboyî me r 'o bû",
Wezîr wê go: Cule't nakim, r'ojê çûyî tên bMimin,
K'ê dixweze p'adşê r'abêje, dîwanê da nabme min".
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809. Wexta wezîr ku egle bû, p 'adşê merî şande peyî wî,
Ev ku bihîst, sekinîderva, cule't nekir her'e bal wî. . .

Wê şik k'ete dilê p'adşê û derdê wî bûn h'ezarî,
Go: R'evî çû şêrê Xudê, bê minet bû ber sed merî".

810. Waserberjêrwîbîrdanî,dildaxemêh'ezart'ewnî,
K'ûr kir axîn, jor nihêr 'î, h'ukum kir ser xulamekî:
Her'e bêje wî semeyî, ew bê mi r'a têne gilî!"
Wezîr hate wê dîwanê, sipîç'olkî, kule dilî.

811. Bisawk'eteewdîwanê,tirsanaewdit'M'ilî,
P'adşê wa go: Gelo ew r 'o, mînahîvê e'wr veşirî".
Wezîr derheqa r 'eva wî da çi bihîstibû, t'emam wî go:

îdî boyî me t'une ew r'o, derd dil - h'enav li me diso"

812. EwknbiMst,p'adşahêrsk'et,rnînae'wrakirexurîn,
Gir 'î zariya: Ewledê min, te navînim, ez dilbirîn".
Dêmdanîxar, p'or' veçir'î, k'ê dîcîdabûnekevir,
Ax, tu k'uyî, k'uda çûyî, k'u şewq didî r 'ojanedîr.

813. Heger serî ser te heye, h'esav nekî tu xwe k'esîb,
Ez çi bikim ewledê min, dilêm kule, lê tu xerîb,
Te ez hîştim hîviya k'ê, tu dilr'e'mî xayî h'uba merd. . .

H'eta tubêyî, ezê çibhn, k'ê wê te r'a azr'o ke derd.

814. K'engê ezê te bibînhn ku nêç'îrê tu dizvir'î,
T'op lîstinê va, bejina çinar, tu lal û dur', şewqa nûrî,
îdî dengê te nabihêmrnîna xulîna kaniya zelal,

Heyîwax, bêyî te çî mi r'ane t'ext û t'acê dur'e û lal.

815. Birçîbûnjî te alt' nake, tu qewatî zend û bîlek,
Tîrû kevan dest te dabe, bê minetî ordiya gelek,
Dibe Xudê te bê r'e'mê û derdê te xerît bike,
Lê kubimrim, ewledê min, k'ê hêsira serrnin r'o ke?"
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816. Dengbelabû, k'ombûn ser hev, bûmuhumet chne'tbi xwe,
Gire - gira dîwanê da dest davîtin wan r'ûyê xwe,

r Yêk'incêxwediqelaşt,yêt'epadidaserêxwe,
Digotin: R'o me xeyîdî nade ser me ew nûra xwe".

817. Wexta ew şîn ku p 'adşê dî, hêsirê xûnê ewî r 'êtin,
Wî go: We dî, r 'oê çawa em bêyî nûra xwe tîn hîştin,
K'ê bû sebeb, k'ê dilê wî k'et, wî e'gîtî ku em hîştin,
K'ê wê nihabibe serek li ser esker", - ax r'ahîştin.

818. T'emam gMyan, dikirin axîn, dirêj kirin şîn û mih'êl,
P'adşê wa go: Pê bih'esin ew t'enê çû, syarê kih'êl".
Bi dilê saw pêşdahat ew Şêrmadînê xulam amin,
Wesiyeta wî gM da p'adşê û bi gin go: Weyî li min!"

819. Waxeber da: Wesiyeta xwe wî hîştibûheremê da,
Xulamabi îskîniya t'epa nav ç'e'vê xwe dida,

T'enêye ew û bê heval, bê xulame şêrê t'enê,
Ya baş ewe min bikujî, çî mi r'a ne e'mirê dinê".

820. Wexta xwendin, haqa gMyan, hêsirê ç'e'va kirin be'r,
P'adşê wa go: , "Eskerê min, h' eznî bin hûn pêda yekser,

Bira dia' ox'ira wî kin k'esîb - k'ûsîb, bimjin û zar,

Belkî Xudê dergê xêrê ber wî veke, lê bike sit'ar".
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CARA DUDA ABT'ANDÎL DÎÇE
KU R'ASTÎ TARÎYÊL BÊ

821. Hîvji r'oê dûr dik'eve, şewqa hîvê hê geş dibe,
Ew nêzflcî r'oê nabe, wê bişewitîne ku nêzîk be,
Gul bê r'oê ku dimîne, diç'ilmise û h'işk dibe,
H'izkMya xwe ku nebînin, derdê me hê t'eze dibe.

822- Nihabêjim ez serhatiyar'êwîtiya e'gîtê me,
Diçe, digM, hêsirê wî ç'emkî r'ê da leme - leme,
Her deqeyî paş dinhêr 'e, r'uh' va diçe bal Şexsa xwe,
Ç'e' vê xwe r'ê naqetîne, diçe, digM ew derdê xwe.

823. Ew bû h'işê xwe undake, pêşda ziman nediger'iya,
Mîna ç'emê Dicleyê, wir hêsirê wî dik'işiya,
Heyî dizivir 'î, r 'ê dinhêr 'î, bûbû cefa lê derdê wî,
Wî nizanibû k'uda diçe, k'uda dibe wî hespê wî.

824. Ewîwago: ,,H'i2kMyarru^,jitedûrezner'm'etim,
Dilêmberbi te dizivir'e, h'iş va cem te, bê t'abetim,
Ç'e'vêmhêsirte diger'in, dixwezinkutebinhêr'in,
Lê h'izkM gere bibin derdê h'ubê çiwa dikarin.

825. Ezçibikimh'etakueztebibînim,biçişabim,
Ku zanibhn tu naheyM, e'mirê xwe ez mMnê şakim,
Zanim tuyê bih'eyM, ku bibhêyî mMnamin,
Ku usane, gere bijîn, û bir'ijin hêsirê min".
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826. Wî go: R'oê te r'a dibên ru sifetê r'o û şevî,
T'enêyî tu r'iya we'de der, t'enê lijor tu derk'evî,
T'emene dibin wê li ber te siteyîrê geş rnîna qûla,
Bextê min tu p'êpes neke, negihîştime mirazê dila.

827. Ulmdara serê - serî da h'esab kirî sifetê Xuda,
Alîm bike, hêsîrim ez, girêdayî me bi p'eneda,
Ez ku lal û dur ' diger ' im, min undakirbîlara xwe,
Nêzîkayî min nedibir, dûr va şewitim ez derdê xwe".

828. Awadigriya,dişewitîûdm'eliyammamûma,
Bi hêrs dajot mîna dîna, dil da xem bû kupaşda ma,

Bi şev siteyîra geşbûnê va h'ukum dikir ser dilê wî,
Bengzemîşî yarê dikir, şa dibû, bi eşq bû k'êlma wî.

829. Hîvê r'a go: Tu sond bixwe, wî Xudê tu dih'ebînî,
Tuyî didî evîndara derdê be're bi evînî,

Cem te heye derman e 'se, sebra dila tu dibînî,
Alîk'ar be wê bibînim ya mîna te şewqe e'yînî.

830. Şevê hêsa, r'ojê ne şa, hîvîyê bû r'o her'e ava,
Av ku didît, peya dibû, dinhêr'î wî nerrnikp'êla,
Hêsirê xûnê ç'e'v dir 'ijiyan nava avê mîna ç'ema,
Cardin hespê syar dibû diçû, r 'iya xwe ew ne dima.

831. Diçû bejna ter'e tîtal, hêsir dir'êt û digMya,
Deşta fire ber zinêr da, wî kareke xezala da,
Şêrê Xudê kuç'ik dada, goşt qeland, çû r'iya xwe da,

Wa go: Heyî wax, gula xwe hîşt, pîrozangjî rnin hil ne da"

832. Bê t'aqetim niha bêjim çi go e'gît ser r'iya xwe,
Çi xeberawî dinvat wê k'ubarî, maqûhya xwe,
Cîna wî berfsor dikir bi xûna sore sûretê xwe,
Wî şikevt dî, berbi şikevtê çû, zevt nekir şabûna xwe.
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833. Asmat'ê ew dûrva ku dî, pêşiyê da çû ç'e'vê hêsir,
Usa şabû,ji şabûnê ewê t'hê xwe undakir,
Cahilhespêxwepeyabû, ewh'emêzkirûr'amûsa,
Wexta hîviya yekêyî tu, hatinawîye xastina Xuda.

834. E'gîtahajiwêpirsî:K'axweyête,çawaneew?"
Hêsirê kuAsmat'ê r'êt, li ser e'rdê k'işiya wek cew,

Şikevtê da teyax nekir, ne go, k'engê wê veger'e,
Min nediye, bê salixe, peyî îza wî k'ê bigere".

835. Melûliyêe'gîtbilda,mînatîrêcîkîdilda:
Bêj e, xûşkê, kirinawî kirnecayîz bû biratiyê da,

Wî sonda me p ' êpes kMye, nebûye xayê pirsa xwe ew,

Çima soz da ku nikaribû, soz da xayê soz bûya ew.

836. Nemzanîe'mirêmbêyîwînehêjayeqexîç'ekî,
Ewî çawa ez bîr kMrn, hîviyamnema qe hinekî,
Ji sondaxwe ewp'oşmanbû, sondakudawîberXuda,
ÇMia e'cêbmayî mame, bextê xhav t'imê min da".

837. Asmat'ê go: Tu dixeyîdî, îzina teye xeyîdê heye,
Lê r'astiyê ezê bêjim, h'esav nekî ku qelpiye,
Dil lazime wekî merî sonda ku xar, bîne sêrî,
Lê ew mirinê neyaz dike, dilê şikestî, sewdaserî.

838. T'imêhevaghêdaymefikirûr'uh'êherîsanî,
Dil k'îyalî çû, didine peyî ew hogirêd wîye e 'ynî,
Bê dil merî ne meriye, ew ne cêrga meriya da ne,
Te dîtiye û tu zanî çi agirî ew şewitandiye.

839. Tu dixeyîdî ku birê te tu hîştîyî, t'enê çûye,
Ez çi teherî te r'abêjim çi bûye û çi qewhniye,
Dilê min wê bûye k'ûre, zimanê min siMyê kelem,
Hê nedîtiye min dinê dabedbextîke usa bi xem.
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840. Hê derheqaderdkî usa t'u meriya ne bihîstiye,
Ber wî derdî ne ku merî, kevirjî ber leriziye,
Ç'emê Diclê wê r'abûya, ku t'ev bûya haqahêsir,
Tujî r'astî, tuyê çi bêjî, herkes aqile şuxula k'esir.

841. Wexta diçû min pirs da wî, dilk'etiyê dilî kovan:
Avt'andîl bê, ez çi bêjimê, xûşka xwer'abêje heman".
Wî go: ,3Mi min biger'e vannêzîkaya, nehêjame,
Eznaçhndûr, undanavim, p'êpesnakimqirarame.

842. Jisozêxwep'oşmannînim,ezadaxwenadimbinp'ê,
Ezê hîviya birê xwe bim, h'eta hêsir ç'e'vê min tê,
Ku mirîtî minbibîne, bira ç'e'l ke, bike şînê,
Ku sax dîtim, ewjî mi r'a h'eneka bexte li dinê".

843. Ax, bona min wî e 'gîtî r 'oja ez çûm, ciyê xwe guhart,
Lê niha ku ez digirîm, ç'e' vê gM, hêsirêm Ferat,
Didin cefê min e'wt'erî ç'e'vê hêsir, şîn û gM,
Binhêr'e tu, min bextê r'eş, mMnê ez kirime bM. . .

844. Xebereke heq li Çîna li ser kevirekî nivîsiye :

K'ê hogirê xwe nager 'e, ew dijminê serê xweye".
Bûyî k'irkût, ew k'îjan ku ber çi bû gul û beyîbûn,
Lê biger'e, ruyê biger'î, cefaye t'ek we r'ahebûn".

845. E'gît wa go: R'ast dibêjî, cefa min ze'fh'aşe, bê cî,
Lê bifikir, min çi kiriye boyî wî qûlî, çi cefa dî,
Ji mala xwe ez qetiya me, çawa xezal avê diger 'e,

Wîbîrtîmmûdiger'im, r'opeyîr'ojê venager'e.

846. Bîlar, sedef, lal û dur ' li ber r ' engê wê dixeyMn,
Min hîşt hatim, nêzîk ne bûm, ne mfikMmwê bixeyîdin,
Ber r 'evaxwe ez bûme derd boyî wî yê boyî min Xudabû,
Dilê wan dane ku xuşûş, lê derdê min hê mezinbû.
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847. T'erbedarêm bav bû mi r'a, boyî min ew bû Xuda mezin,
Hebûnamerd, e'zmanêr'e'm,mir'abavbû,bavêpesn,
Mixenet bûm, min hîşt dîwan, him esker, himjî hebûn,
Vî guneyî çi dikarim t'eweqe kim, t'ev berhûm bûn.

848. Xûşkê boyî wî, dîtina wî, ev t'emam min hişt û hatim,
Min ne xapand, daye ser r 'ê şev û r'oê, bê t'abatim,
Niha ewî hîştiye çûye, agirê k'îjanî dişewitim,
Badîhewabextê xweyîr'eş virr'ûniştî şînê dikim.

849. Xûşkêbonaxeberdanêhênewexte,t'unewe'de,
Ber nak'evim çi buhuriye, pirsa zane bibe şe'de,
Yan gere wî ez bibînim, yan mirina mine erhede,
Ku bext awa qirar kiriye, Xudê çi bikim t'eweqe".

850. Avt'andîl wir tişte ne go, ç'e'vê hêsir wî da ser r'ê,
Şikevtê derk'et, ç'em derbaz bû, mêrga berda wî da bin p'ê,
Sur'a deştê li wî dixist, r'engê wî gul mîna şûşê,
Şikiyatçî bûji bextê xwe: Çima te dam derdê dinê!"

851. Go: Xudêo, çiye gunêm, min çi kMye ku nizanim,
Ji pizmama ez qetandkn, ev bextê r'eş te daye rnin,
Bona duda ez dişewitim, gmane, wê çawa bibim,
Bimirim h'eyîfê ez xwe naêm, xûna xwe ez ser xwe hil dim.

852. Pizmamê min stiînê gula min xist, dilêm kire birîn,
Min sozê xwe anî sêrî, wî bîr kMbû necamêrî,
E'mirji wî min biqetîne, kaniya eşqamin bimiç'iqe,
Yekî din r'abêjim heval, ew yek şuxuleke ne heqe".

853. Paşê wa go: Derdê meriya aqil, zane min dili'eyMne,
Çi k'are wê yekê da ku ew hêsira dibarîne,
Başe merî ku difikire, şuxulê xwe r 'a r'ê dibîne,
Wî Şexsî ez k'u bibînim, yê bejina wî dara şîne".
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854. Biç'e'vêşilr'abûûçû,lêbiger'eç'iya,baniya,
Jê r'a yekbû hin şev, him r'o, dikir qûr'în û diger'iya,
Sê r'oja ew usa ger'iya, gelî, geboz da bin p'iya,
Lê wî nedî, bi dilê kul t'u xeberê pê neh'isiya.

855. Ewî wa go: Gunêmbal te çi mezine, bêje, Xudê,
Ev çi bext bû te daye min, ev çi cole situyê mi da,
Gunek'arke min bê îsaf, bibhê pirsêm derheq xu da,

R'ojê e'mirêm tu kin ke wê, ku xilaz bim ezji derda".
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AVT'ANDIL TARIYEL DIBINE

856. Wa digeriya ew e'gîta ç'e'vê gM, dêmbê beşer,
Girvar 'abû, dûr va dî, besteke hêşîn, fire û ber,
Wê bestê da hespa qemer wî dî bê gem û bê hevsar,
Wî go: Vire ew e'gîta, badîhewa dikim fikir".

857. Wexta ku dî, dilê e'gît defa sîng da wê lê dida,
Eşqa dil dane ku deha, h' ezar carî zêde gul da,
Lê gula wî dîsa geş bû, dîlar şebe lê bûn alav,

Bûbabelîskji cîp'ekiya, ne nihêr'î bext ûberav.

858. WextaewîTarîyêldîmelûlîliwîhêwM,
MînamMyak'etibûwê, li ser dêmbûmoragM,
Ber û berstû lê qelişî, serî xûnê da mewicî,
îdî wiya tişt ne dibhîst, mirin ber r'a dixer'icî.

859. Aliki wi laşe şer bu, şure wi bu xune da sor,

Aliyê dinê pilingek bû, li ser kevira kMbû mor,

Ji ç'e'vê wî e'gîtî wir hêsir dik'işiyan mîna ç'ema,
Alav dilê wî k'etibû derdê giran ûji xema.

860. Ji dest gM, sîng k'utanê bê t'aqetbû ç'e'va veke,
Ewnêzîkîmirinê bû, e'mirwê da ew gav dike.
Avt'andîl wir deng lê dikir, dixastku wî h'işiyar bike,
Dît ku nabihê, ew nêzîk bû, ku biratiyaxwe nîşan bike.
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861. Desta hêsirê xwe zîha kir û t'emiz kir ç'e'vê wî şil,

Nêzîk r'ûnişt, kire gazî, wî navê xwe bilind go, dil,

Wîdenglêkir: ,Avt'andîlim,bonateezhatimvira!"
Wî ne dibhîst, ku bihîsta, bê seda bû boyî wî bira.

862. Bê şubeye çi ku min go, û r ' astiye ew e 'seyî,
Hêsirê ç'e'vê wî t'emîz kir, hinkî serh'emda ew anî,

Wexta nas kir, ew h' emêz lrir, bînabira ew r'amûsa,
Xudê heqe, ku mîna wan ne xuliqîne meriyê usa.

863. Wî go: Bira, nexapan dî, min qedandiye qirara me,
Min tu dîtî, hê ne mirime, e'seyî kirmin ada me,
Bihêl bigrîm h'eta dimirim, bi dilê kul tu deyîn nekî,
Soz bide min, nebim xurê de'bê çolê, tu min ç'e'l kî".

864. E'gît wa got: Çi dibêjî, çi serê xwe dikî gêjê,
Derdê h'ubê k'ê nediye, k'ê nek'etiye alava wê,

Bêje, gelo heye merî ku kiribe tiştê usa,
Cinê xirav tu hildayî bi mirinê xwe bikî r'isas.

865. Aqilî ru, hema aqila wa gotiye eva gilî,
E'gît ewe yê ber derda tamîş dide û nagM,
Derd gere wî qevîn kin, mîna kevirê h'îm û h'ecar,
Ji aqilê meriyane, ku dimînin dinê bê ç'ar.

866. Aqilî tu, lê tu giliyê aqilbenda nar'icimînî,
Çi k'ar te r 'a r'ex de'ba da vê bestê da dilûbînî,
Boyî çi dimrî, ez nizanim, dest dik'işînîji vê dinê,
Serê bê êş çi girêdî, birînê vekî ser birînê.

867. K'ê nabûye evîndar, k'ê h'ubê ew dax' nekMye,
K'ê ne bMye ew derd û kul, k'ê bona k'ê ne ne'liyaye,
Bêje neheqî çi da bûye, ku dixazî r 'uh'ê xwe ç'e'l kî,
Tu nizanî, h'etaniha k'ê çiniye gul bê shrî.

173

WERGIRE P'OSTE PILING

861. Desta hêsirê xwe zîha kir û t'emiz kir ç'e'vê wî şil,

Nêzîk r'ûnişt, kire gazî, wî navê xwe bilind go, dil,

Wîdenglêkir: ,Avt'andîlim,bonateezhatimvira!"
Wî ne dibhîst, ku bihîsta, bê seda bû boyî wî bira.

862. Bê şubeye çi ku min go, û r ' astiye ew e 'seyî,
Hêsirê ç'e'vê wî t'emîz kir, hinkî serh'emda ew anî,

Wexta nas kir, ew h' emêz lrir, bînabira ew r'amûsa,
Xudê heqe, ku mîna wan ne xuliqîne meriyê usa.

863. Wî go: Bira, nexapan dî, min qedandiye qirara me,
Min tu dîtî, hê ne mirime, e'seyî kirmin ada me,
Bihêl bigrîm h'eta dimirim, bi dilê kul tu deyîn nekî,
Soz bide min, nebim xurê de'bê çolê, tu min ç'e'l kî".

864. E'gît wa got: Çi dibêjî, çi serê xwe dikî gêjê,
Derdê h'ubê k'ê nediye, k'ê nek'etiye alava wê,

Bêje, gelo heye merî ku kiribe tiştê usa,
Cinê xirav tu hildayî bi mirinê xwe bikî r'isas.

865. Aqilî ru, hema aqila wa gotiye eva gilî,
E'gît ewe yê ber derda tamîş dide û nagM,
Derd gere wî qevîn kin, mîna kevirê h'îm û h'ecar,
Ji aqilê meriyane, ku dimînin dinê bê ç'ar.

866. Aqilî tu, lê tu giliyê aqilbenda nar'icimînî,
Çi k'ar te r 'a r'ex de'ba da vê bestê da dilûbînî,
Boyî çi dimrî, ez nizanim, dest dik'işînîji vê dinê,
Serê bê êş çi girêdî, birînê vekî ser birînê.

867. K'ê nabûye evîndar, k'ê h'ubê ew dax' nekMye,
K'ê ne bMye ew derd û kul, k'ê bona k'ê ne ne'liyaye,
Bêje neheqî çi da bûye, ku dixazî r 'uh'ê xwe ç'e'l kî,
Tu nizanî, h'etaniha k'ê çiniye gul bê shrî.

173



SOT'A R'ÛST'AVÊLÎ

868. Gulê pirsîn: K' ê xuliqandî haqabedew, haqanazik,
Çima haqabi sitrûyî? Destanîna teye bi r'ik", -

ŞMn te'liyê tê dîtinê, dîtina çetin hê şMne,
Kubedewî erzan dibe, ew hêjayî qeyîskê nîne".

869. Wexta gul ku wa dibêje, t'ûmeke bi biç'ûkiya xwe,
Lê eşq şayê k'ê dest bîne, bê cefa, bi hêsirê xwe,
Lê bê cefa k ' ê dîtiye şuxula qenc, bêje hela,
Çima bextê xwe dik'ifirî? Çi te kMye, çi bûye bela.

870. Giliyêmbibhê, tu syar be bajo, em herin hêsa,
Nebe qûlê fikirê xwe, ji xwe dûr xe fîkirê r 'isa,
Miqabilê xastinê her'e, wê bike çi zanî xirave,
Ku qenc nebiya, min ne digo, bê şubeye, r'astî eve".

871. Wî go: Bira, ez çi bêjim, ez bê ç'arim bêjim ziman,
Ez sews bûme, bê t'aqetim fikira, pirsa bînim e'yan,
Çi hêsaye ber ç'e'vê te derdabibim, bimah'înim,
Nêzîkî dergê mMnê me, rrhrinê wa ez dibhhm.

872. Eva dia'm ber mirinêye, ne ku pksê betalin ev,

Vê dinêjî hev dûr k'evin, wê dinê emê bibînin hev. . .

Hemawira hev bibînin, wir hasil be rnirazê min,
Nihawerin kinêzê min hûn xaliyê tê kin ser rnin.

873. Bêh'izkMh'izkMyaxweçanebîne,derxejidil,
Bi dilê şaberda h'er'im, wê bê bal min bi eşq û dil. . .

Emê r'astî hev bên wira, bi dil emê hev h'emêz kin,
Ji sed merî ezê pirs kim, ji r 'iya dil em naxalifin.

874. Ahabibhê te r' a bêj im ez qirara xweye axriyê,
Ez dimMm, bihêl her 'e, çi cayîze bisekinî hîviyê,
Bimirimji min çi k'ar te r'a, kubimînim hê bê k'arirn,
Wê serhevda xuximî me, îdî ez wê ber r 'uh' da nim.

174

SOT'A R'ÛST'AVÊLÎ

868. Gulê pirsîn: K' ê xuliqandî haqabedew, haqanazik,
Çima haqabi sitrûyî? Destanîna teye bi r'ik", -

ŞMn te'liyê tê dîtinê, dîtina çetin hê şMne,
Kubedewî erzan dibe, ew hêjayî qeyîskê nîne".

869. Wexta gul ku wa dibêje, t'ûmeke bi biç'ûkiya xwe,
Lê eşq şayê k'ê dest bîne, bê cefa, bi hêsirê xwe,
Lê bê cefa k ' ê dîtiye şuxula qenc, bêje hela,
Çima bextê xwe dik'ifirî? Çi te kMye, çi bûye bela.

870. Giliyêmbibhê, tu syar be bajo, em herin hêsa,
Nebe qûlê fikirê xwe, ji xwe dûr xe fîkirê r 'isa,
Miqabilê xastinê her'e, wê bike çi zanî xirave,
Ku qenc nebiya, min ne digo, bê şubeye, r'astî eve".

871. Wî go: Bira, ez çi bêjim, ez bê ç'arim bêjim ziman,
Ez sews bûme, bê t'aqetim fikira, pirsa bînim e'yan,
Çi hêsaye ber ç'e'vê te derdabibim, bimah'înim,
Nêzîkî dergê mMnê me, rrhrinê wa ez dibhhm.

872. Eva dia'm ber mirinêye, ne ku pksê betalin ev,

Vê dinêjî hev dûr k'evin, wê dinê emê bibînin hev. . .

Hemawira hev bibînin, wir hasil be rnirazê min,
Nihawerin kinêzê min hûn xaliyê tê kin ser rnin.

873. Bêh'izkMh'izkMyaxweçanebîne,derxejidil,
Bi dilê şaberda h'er'im, wê bê bal min bi eşq û dil. . .

Emê r'astî hev bên wira, bi dil emê hev h'emêz kin,
Ji sed merî ezê pirs kim, ji r 'iya dil em naxalifin.

874. Ahabibhê te r' a bêj im ez qirara xweye axriyê,
Ez dimMm, bihêl her 'e, çi cayîze bisekinî hîviyê,
Bimirimji min çi k'ar te r'a, kubimînim hê bê k'arirn,
Wê serhevda xuximî me, îdî ez wê ber r 'uh' da nim.

174



WERGIRE P'OSTE PILING

875. Çi dibêjî, tiştkî nabhêm, we'dêm t'une te bibhêm,
Mirinê çok daye ser min, ser deqane wê e'mirê min,
R'ojêm usaçetin nîbûn, çawanihabûye çetin,

Ezê her'im bin xweliyê, ser k'îjanê hêsir r 'êtin.

876. Çi aqilbend, k'êye aqil, ji meriyê sews çi dixwezî,
Wî çaxî te şîret kirama, ser h ' emdê xwe bûm hê r 'azî,
Zanî ku gul najî bê r'o, ewê h'işkbe wekî bijî. . .

Her'e derdêmt'ev r'aneke, vêsiyame ez, ûcaminjî".

877. Avt'andîl bi zora ziman dixast h'ukumtêke ser wî,
Ew dibêje: Bi mirina xwe bêje, k'ê r'a qenciyê dikî,
Neke çi ku ne cayîze, mîna dijmin xwe dikujî!"
Berga tişkî wira negirt şîret û xeberê wîjî.

878. Ç'e'vê gM ewî wa go: Wekî haşin t'ev pirsê rnin,

Û îdî ez xeber nadim, badîhewabû gotinamin,
Ku mirine ber ç'e'vê te, birnire, bira gul biç'ilmise,
T'ek xeberke min tu bibhê",. . . hêsir ç'e' v da diteyîse.

879. Ji bal gula xwe delalî, mîna horiya t'er ' xweyî kM,
Ez dûr k'etim hatim bal te, lez hatim ez ç'e' vê gM,
Pêşiyam negM p'adşa bi xwe, yê ku bav bû ew bonamin,
Niha minj i xwe dûr dixî, tamîş nadim derd bê amin.

880. Ver'ê neke min dilşikesfî, dixwezim ku min bibhêyî,
T'ek carekê r 'uh'ustînêm, hespê syar be, min dibhêyî,
Derdê minê t'ev bela be û her tiştî ezê bîr kim,
Te bihêhm, ezê her'im, zêde de'wa tişkî nakim".

881. Lavayî dikir: Hespê syar be", hêsira sûretê wî şil dikir,

Baş zanibû ku syar be, derdê dil wê belabe wir.

Qamîşê ter' Wê bih'ejiya, p?er'lemîş bûyamîna şebe,
Wî ku fe'm kir, derdê dil wî hat guhartin ewbê şube.
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882. Tarîyêlwago:,,Ezêsyarbim,mhespêniinvirdabîne''.
Wî hesp anî, û ew e'gît fesal r 'ûnişt li ser zîne,
Wê bestêd hêsa ajot, lê bi zengiya nak'udrîne,
Hinkî ku çûn, meşa hespê wî serh'emdê wî da tîne.

883. Bend kMbû fikirabirê, bi serhatiyê aqil, sewda,
Disêwirand boyî wî gilî, lal û dur ' bûn serhatiya da,
K'ubar e'gît bibhîstana, extiyarê wir cahil bûna,
Xemê Tarîyêl wî bela kir û eşq k'ete dilê wana.

884. Ku biharkir êş seqirî, ew bû dermanboyî êşa wî,
Wî dî çawa dêmê e'gît mîna r'oê vep'eşM,
Ewbû h'ekîm û aqilbend, bû guman boyî wî sewdalî,
PMsa aqil wajê r 'a got: Çetinayê alt' dike gilî".

885. Wexta şîrin xeberdanêAvt'andîl waji wî pirsî:
Tişkî bêjim, veneşêre, tu wê sur 'a xwe dikî sî,

Ew bazinê destê te da, wê da k'ê ku tu hêngavti,
Xizna te da t'une t'u tişt, dilê te da wî qîmetî".

886. Wîgo:Wêyaevadamin, ewet'enêziyaretamin,
Wêya t'enê borcdar kirime, him boyî e'mir, him derdê min,
Vê qîmetir boyî min t'une ne li e'rdê, ne e'zmana,
Xeberdana te arzan bû mîna dewê tirş arana".

887. Avt'andîl go: Xastinam ew bû, minji devê te bibhîsta,
Wexta te got, nihabibhê, zû yan dereng minê bigota.
Bêje, Asmat' yan ew bazin, k'îjane boyî te p'ir' biha,
Napesinim te çi bijartiye, bifikire hinekî niha.

888. Ev bazinê ku xemiliye bin t'iliyê zêr 'kera da,
Tişte nîne, bê r 'uh'e ew, bê zar - ziman fikira te da,
Lê teAsmat' bîr kMye, bêje tu r'ast difikirî,
Dilk'etiya te r'anêzîk bû, te r'a xûşk bû zar şekirî.
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889. K'ê ku t'imê alî we dikir, e'mir da te gotiyê xûşkê,
Wê yaku hûn dighîhandin hev, ku nek'eve kes we şikê,

Wê h'izkMya te xayî dikir, t'ev te gihîştiye ew vê r'ojê,
Te ew hîştiye t'ik û t'enê, te sîlih'a xwe kMye dojê.

890. E'gît wa go: Çi dibêjî, tu r'astî, wê sîlih'ar'astiyê,
Asmat' t'imê wê bîr tîne, mi r 'a digre qedirê biratiyê,
Min bihar nekir ezê r 'abim, tu mi r'a bûyî delîl vira,
Lê ez heme, em her'in mal, hinekî sistim, her'in bira".

891. Destûr dabûû k'etine r'ê Avt'andîl ûAnhrbar,
Boyî pesinê wan ze'f hindikin pirsê mine dur'e k'arbar,
Diran şirdana rnircana, lêvê nazik belgê gula,
Lut'vê şîrîn ku xeberdin, ewê me'ra derxinji qula.

892. Avt'andîl go: 0x'irate dahimr'uh'êmin, fikirû sewda,
Tujî îdî usa neke, xwe nekuj e bi wan derda ,

Tukugur'azananakî, çik'arter'aji zanbûnê,
Zanebûnê ku ez xerc nekim, boyî çi bidhn veşartinê.

893. Jiaxînat'uk'art'une, çik'arhêsirêbidinete,
Çi yaziya me nivîsiye, mirin naê nêzîkî me,

Gul sê r'oja teyax dike, r 'ûê r'oê ku nebîne,
Bext û yazî. . . alt'indarî xayî ku xast, wê bibîne".

894. Tarîyêl wa go: Dersa te da, mi r 'a hêjaye diniya vir,

Boyî aqila t'im şîretk'ar, boyî axmaxa derba kevir,
Lê tu bêje çawa bibim ez vî derdêji h'esab der,

Tujî rnînam derdlûyî, min fe'm dikî tu beranber.

895. Mûma agirbişewitiya ku r ' eha wê ne agir biya,
Av û mûm ze'fji hev dûrin, avê da mûm zû vêsiya,
Ku derdê te derdê mine, derdêm tuyê derman bikî,
Tu baş zanî çi agjrî dame, gere bibînî îlackî".
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TARIYEL GILI DIKE DERHEQA KUŞTINA
ŞÊR Û PÎLÎNG DA

896. Çi min qewimî ez hûrgilî niha yek - yek te r'a bêjim,
Qenc û xirav tu bibjêre, sîlih'am bike ez dibêjim,
Hîviya te bûm, ser dilê rnin e'wrê derdahev berev bûn,
Tamîş neda şikevtê da, syar bûm, r 'ê li ber min vebûn.

897. Ji vê bestê ez derk'etim, gihîştim ez girê mezin,
Min dî şêr û pilingek wê hev şa dibin û dilîzin,
E'yMmmadilk'etiyabûn, dîtinawanaezbendkhim,
Hinkî şûnda kMna xwe va e'cêbmayîwan ez hîştim.

898. Pêşiyê lîstinawan h'enek bû, paşê herdu r'abûnehev,
Ç'e' vê wan da xûn t'ijî bû, bi lepawan usada hev,

Piling hinekî paşda r ' evî, ew belengaz ma bû çhnkî,
Şêr dapeyî, wê kire h'urîn, alava dil bîn lê ç'ikî.

899. Min xaş nehat kirina şêr: Bêfe'm, aqil te unda kir,

H'izkMya xwe tu dik'utî, t'û kim ez ser te e'gîtî".
Min şûrê xwe wira k'işand, bMqî şulfa şûrê min wir,

Sêrîda da, e'rdê kir zend, xilaz kir ewji derdê wir.

900. Min şûrê xwe wêda avît, pilinggM me'zmanê piştê,
Ax, min xast ku wê r'amûsim, h'izkMya xwe bîr anîwê,
Dikiro'r 'în, pencr ' û dikir, lepê xûnê berbi min dikir,

Tamîş neda, derbek lêda, xwe unda lrir, çi bû min kir.
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901. Ç'are t'une, hêsa nebû, ew bû agjr, mîna dîna,
Û wî wexti min hilbir 'î, bir û anî e'rdêda da.

Ax, min t'irê wê lêxistinê, min h'izkMya xwe dida. .

GMyê min çi, tu navînî, hê dinhêr'imr 'oê dinê da.

902. Te bihîst bira, hê nizanî çi derda ez ha hildame,
Gere nihamiri bûma, lê e'cêbe ku sax mame,
R'aste, e'mir ez qetiya me, mirinêjî bîr kirime".
Paşê ker bû, dîsa giriya û hêsir rêt e'gîtê me.

903. Avt'andîljî t'evî wiya ç'emê hêsirawirdibarand,
Go: De bese, dilê mi xî zerga derda, got û biland,
Bextê te tu nehêvşandî, Xudê wê te bihêvşîne,
Pêşiyêda tu nêzîk nedikM, ku bixastawe nebîne.

904. T'imbedbexte h'izkirîji nav qeziya da ç'e'vî hêsir,
Ku ber derda ew tamîş da, bextê ker ' be, nave kevir,
H'izkirin t'im cefê tîne, lê mirinê ew aşt dike,
Aqil, sewda dide sewsa, aqilbenda ew dîn dike".
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TARIYEL U AVT'ANDIL DÎÇÎN ŞIKEVTE
ASMAT'Ê DÎBÎNÎN

905. Ew gMyan, dane ser r 'ê, berê xwe dane wê şikevtê,
Ku ew dîtinji şabûnahêsirbarand wêAsmat'ê. . .

Pêşiyêda çû, kaniyê ç'e'va şil kirin zang û mix'are,
Hev r 'amûsan, baristan bûn, fikirê wanabûn dubare.

906. Asmat'ê go: Xudêo, çi naê gotin zarê meriya,
Binûraxwet'ije dikî diniyar'engîn, ç'iya-baniya,
Pesin bidim, çi teherî pesin ku hêjabe mezinaya te,
Siyanet te r'a ku sax hîştim, ç'e' vê gM boyî vana, te".

907. Tarîyêl wa go: Xûşkam bibhê, çiqas hêsir rnin r'êtiye,
Çiqa Xudê şayê dide, bext bi hêsira hê 'zêdeye,

Neyînesiya dinê ewe, ew tiştekî t'eze nîne,
Weyî r'oja te, yan na xûşkê, mirin boyî min çetin nîne.

908. K'îjanê t'î, ku dîn nîne, avê çawabir'êjê e'rdê,
Zendegirtî mame, çima zîha nabin ç'e'vê min hê.
Bê av bûna ew dimirin, hêsirjê tên ç'emê avê,

Sed h'eyf, gula min ç'ihnisî, unda dikim bê sih'avê".

909. Avt'andîl wirbîr anî wî Şexsaxweye dil h'izkM,
Wî go: H'ubam, beyî te çawa dijîm, heme ez nemM,
Wêji te dûr ez e'mirê xwe, xwe r*a e'mir h'esav nakim,
Yek hebûya wî te r 'abigota, dil va ez çi agM da nim.
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910. Diç'ilmise gul bêyî r'oê, bêje bibhêm, gul wê zane,
Lê h'alê me wê çawa be, me dûr k'eve r'qja tîne,
Dilo başe tu qewîn bî, mîna zinarberk' û meh'k'em,
Dibe bigîjî me r 'okê, ku rnirazê xwe şabin em".

911. Hêsabûn ew, hinkî ker ' bûn, vênesiyaagirê dilê wan,
Asmat' t'evî wan çû şikevtê, dişewitî bi derdê wan,
P'ostê piling e'rdê r'axist û r 'ûniştin nêzîkî hev,
Pêşberî hev r 'ûniştin, hev r 'a vekirin dilê wek şev.

912. K'ibab çê kirji nêç'îrê, vekir sivre hêjaye wan,
Nanxarina bê nan bû wê, nejî feraq hebûberwan,
Gotne Tarîyêl bi t'eweqe: Buxwe, îlac ser te t'une!"
Xarina Tarîyêl wê haqa bû, wek ç'ivîka ne êgine.

913 . Çiqa başe wexta dibêjî tu meriya r 'a gilîkî xaş,
Wexta merî wê dibihê, badîhewa nabe ew şaş,

Vedpesire agirê dila, çiqajî gur' be û t'êj,
Meriv wextadilûbîne, hêsa dibe ji derdê xêj.

914. Wê şevê ew cîkî bûn, e'gîtê me şêrê Xudê,
Dilê xwe ber hev vekMn, derdê xwe bi sond û adê,
Sibe r'on bû, t'eze kirin xeberdana xwe hêvişandî,
Dîsa bihîstin ad û qirar, pirsêd şhîn wek'ilandî.

915 . Tarîyêl wa go : Çi lazime xeberdanê merî dirêj ke,
Çi bona min te kMye, Xudê deyînê minê wê e'fu ke,
Ev ne sonda vexariyane, ev bû ada zdyaretî,

Gere t'imê em bîr bînin, pizmamê xwe yê dûr k'etî.

916. Were xwe navê aghê min, agirê mi da tu neşewite,
Ne agirê çeqmeqane, agirê dojê ew bê semte,
Vênasînî, tuyê bişewitî, usane qirar vê dinê,
Bizivir', here dîsa li wir, hîviyateye Şexsat'enê.
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917. K'êxulqandimderdêmir'ahêt'udermannedîtiye,
K'ê ku bibhê bira zan be, çi e'wterî p'aram k'etiye,
Minjî wextekê ew yek dikir çi babetî aqila bû,

Noba sewsiyê gihîştiye min, bêxem mi r'a veşartibû".

918. Avt'andîl go: Wê gotinê r'a nizam ez çi bidim cavê,
Xeberdanê tu ku dikî, nake tu ulmdar vê gavê,

Çima Xudê nikare ku qenc ke birînê wî ku daye,

Ne ewe ku şîn dike wi t'oximê dinê ajir 'o daye.

919. ÇimaXudê usa kirku xuliqandin hûn wî teherî,
Dan gMyandin û dîn kMn, nehîşt şabin wî rnirazî,
Ne cudane qeziya û h'ub, ewê yekê tu bîr nekî,
Hergê hûn hev ku nebînin, bi şûrê xwe min xilaz kî.

920. Çi e'gîte ew e'gîta, tamîş nede li ber derda,
E'yane ew, em natewin, em naşkên li ber derda,
Tu netirse merde Xuda, hinkî diniyawa çikûse,

Tu guhdarî, guh bide min, axmaxe ew yê dinik'ise.

921. Çi te bihîst, te r 'a ders be, guhdar be, tuyê k'arê k'evî,
Min xatirê xwe Şexsa xwe xast, hatim tuber xwe nak'evî,
Min te r'a go: Wê dilê min kMye k'ozî h'uba xwe r'a,
Badîhewa xeberdanam,ji mayîna min çi k'ar te r 'a".

922. Wî go: Ji te r'azî me, te mêranî ew yek kMye,
Ox'ira wê da tu çi bikî, hesav dikim mi r 'a kMye". -

Ez hatime bi xastina wê, nevexarî me, ne k'êfxaş,
Paşda her'im, ez çi bêjim, ku r'evî me çawa nexaş. . .

923. Xeberdana me bir'icmîn, bibhê çi ku ez dibêjim, -

Şuxulê çetin k'ê alt' dike, mêrê mêrwîh'esab dikim,
Gul ku mabêyî nûra r'oê, wê e'seyî biç'ilmise,
Bêt'abîtu, alîk'arbim, biradilême hevnequse.
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924. Her'e wira, wir bimîne, çawa dilê te dixaze,
Dixazî tubi zanetî, dixazî dînkî wirbibeze,
T'imê bejna xweye tîtal ber bedenê xwe mêranî,
Teyax ke tuku vênesî, ku neh'elî, wê tu zanî.

925. Tiştkî zêde te naxwezim, h'eta saleke din vê r'ojê,
Vê şikevtê da min bibînî, min bibhêyî salxê dinê,
Bîra xwe da tubaş xweyî ke, ku bibînî gul vebûne,
Mîna dengê sa bibhêyî, min bibînî h'işiyarbûne.

926. Heger te dî we'de buhurî, şikevtê da te ne dîtim,
Bizan be ku ez mirîme, yan bê herek'et, bê t'aqetim,
Bira ew be nîşana me, heger dixazî bigrî boyî min,
Wî çaxî dixazî bik'ene, dixazî bigrî, bhayê min.

927. Çi ku min go: Birayê min, xema neke, nebîn cefê,

Ez wê diçim, dibe neyêm û mina bim inîna k'efê,
Na, bê gotin ew yek nave, negotine ew h'eyîwantî,
Nizam Xudê wê çi bike, yan çerxa dinê bi e'yînatî".

928. Tarîyêl got: Te a'ciz nakirn, badîhewane gotina han,
Yeke îdî min nabihêyî, çiqa dirêj be xeberdan,
H'izkMya te ku te nebhê, biqedîn tu xastina wê,
AxMyê da wê aşkela be, çi ku nedixast bibhê dinê.

929. Bmarnakimkuzanibî,çih'alekîghandanim,
Yeke biger 'im yan r 'ûnêm, gotina xwe îcr'uh' dikim,
Çi ku bêjî, bê gumanim, e'se ezê gur 'a te bikhn,
Bêyî te çi be, çi jî hebe, birê e'zîz ezê bibim".

930. Xeberdan ku xitim kirin, soz û qirar wê dane hev,

Hespa syar bûn, r 'ik'êv kirin, r'ê va nêç'îrwana lrir t'ev,
Ji nêç'îrê ku zivir 'în, hêsir r ' êtin bê xeberdan,
Fikirawan da cihêbûn bû, derda dilê wan da şax dan.
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931. Yê xwendevan, ji ç 'e'vê te bira hêsir r 'obin hê gur ',
Ax, çi bike dilê bê dil, wexta dil nabîne buhur,
Ew mirine boyî meriya, ji pizmamawa dûr k' etin,

K'ê nedîtiye, k'ê nizane, ku çiqase ew r'o çetin.

932. Sibe r'on bû, hespa syar bûn, hîştinAsmat' ç'e've gM,

Tarîyêl, Asmat' ûAvt'andîl dîsabi ç'e'vê hêsM,
Sûrtê wana hêsira şil kir, bMqîn bi r 'engê k'itan,
Herdu şêrê wê beyanî, beyantî xwe kirin e'yan.

933. Şikevt hîştin, ji wira çûn bi dilê kul û ç'e'vê şil,

Asmat'ê go: We e'gîta ça bipesium, - gMyabi dil, -

Hûn kMne k'ozî r'oê, hûn siteyîrê r'û e'zmana,
Weyî h min û van derda, weyî li r'oja bê gumana".

934. Wan e'gîtahevr'aajot, r'iyar'okê ewbuhurîn,
Ew gihîştin devê be'rê, peya bûn û xwe xurdilîn,
Wan t'evayî şevbêr kMn, nedîtin wan dû û derman,

Sibe r'on bû, ew bi gM hev dûr k'etin wabê guman.

935. Avt'andîl wa gote Tarîyêl: Hêsirê ç'e'vê min miç'iqîn,
Çrnia te P'Mdon hîşt, ewê e'gîta, şêrê bê k'în,
Emêji wîsalixhil din, alîk'arbinboyî Şexsate,
Ezê her 'im wî bibînim, bêje k'uye birakê te".

936. Tarîyêl yek - yek wajê r 'a go, çawa bigîje P'irîdon,
Wî salix kir çabibîne, li wî te'l bû dêm û gon. . .

Berbi r 'ohilatê here, ji k' enar tu dûr nek'eve,
Ku dibînî, j ê r 'abêje derheqa min, ku pirs bike".

937. Xezalaku wan lêdabû, wêdabirin, agir dadan,

Goşt qelandin û goşt xarin, derdê xwe kirin xeberdan,
Wê şevêjîmane wira, k'etine xewêberbax'a wir,
Ner'ih'etî tubextê min, heyî rumerdî, heyî ruyî gur.

184

SOT'A R'UST'AVELI

931. Yê xwendevan, ji ç 'e'vê te bira hêsir r 'obin hê gur ',
Ax, çi bike dilê bê dil, wexta dil nabîne buhur,
Ew mirine boyî meriya, ji pizmamawa dûr k' etin,

K'ê nedîtiye, k'ê nizane, ku çiqase ew r'o çetin.

932. Sibe r'on bû, hespa syar bûn, hîştinAsmat' ç'e've gM,

Tarîyêl, Asmat' ûAvt'andîl dîsabi ç'e'vê hêsM,
Sûrtê wana hêsira şil kir, bMqîn bi r 'engê k'itan,
Herdu şêrê wê beyanî, beyantî xwe kirin e'yan.

933. Şikevt hîştin, ji wira çûn bi dilê kul û ç'e'vê şil,

Asmat'ê go: We e'gîta ça bipesium, - gMyabi dil, -

Hûn kMne k'ozî r'oê, hûn siteyîrê r'û e'zmana,
Weyî h min û van derda, weyî li r'oja bê gumana".

934. Wan e'gîtahevr'aajot, r'iyar'okê ewbuhurîn,
Ew gihîştin devê be'rê, peya bûn û xwe xurdilîn,
Wan t'evayî şevbêr kMn, nedîtin wan dû û derman,

Sibe r'on bû, ew bi gM hev dûr k'etin wabê guman.

935. Avt'andîl wa gote Tarîyêl: Hêsirê ç'e'vê min miç'iqîn,
Çrnia te P'Mdon hîşt, ewê e'gîta, şêrê bê k'în,
Emêji wîsalixhil din, alîk'arbinboyî Şexsate,
Ezê her 'im wî bibînim, bêje k'uye birakê te".

936. Tarîyêl yek - yek wajê r 'a go, çawa bigîje P'irîdon,
Wî salix kir çabibîne, li wî te'l bû dêm û gon. . .

Berbi r 'ohilatê here, ji k' enar tu dûr nek'eve,
Ku dibînî, j ê r 'abêje derheqa min, ku pirs bike".

937. Xezalaku wan lêdabû, wêdabirin, agir dadan,

Goşt qelandin û goşt xarin, derdê xwe kirin xeberdan,
Wê şevêjîmane wira, k'etine xewêberbax'a wir,
Ner'ih'etî tubextê min, heyî rumerdî, heyî ruyî gur.

184



WERGIRE P'OSTE PÎLING

938. Sibê r'abûn, hev dûr k'etin, bi dil hev h'emêz khin,
K' ê bidîtawê bih' eliya, çi teherî hev h'iz dikirin,
Ç'e'vê wanbûne ç' e'vkanî, çiqahêsirwan r'o kirin,

H'emêzkM sekinî bûn, bext û felek wan bîr kMn.

939. Bi gMji hev dûr k' etin, wana dêmê xwe vedir 'û,
Ji wê derê hev qetiyan, r 'iya wan hev cihê dibû,

H'etanî hev didîtin, dikirin gazî dengê melûl,
Ku r'oê ewbidîtana, ji derdê wan wê bibûya qûl.
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AVT'ANDIL BERBI P'IRIDON R'E DIK'EVE

940. Heyî wax diniya, tu çi dikî, çi difikM,
K'ê mîna te gumane, t'hn axîne ç'e' vî girî,
K'uda dibî k'ê ji k'uya û axMyê ku hasê dikî,

îdî Xudê wî nakuje, k'îjanî ku tu bend dikî.

941. Avt'andîl lijor dinhêr'î, dil da h'ezar derd bê derman,
Digo: K'engê negMya me, ku negMm ez bê guman,

Çawadîtin ku çetine, dûr k' etinjî sed car çetin,

Ji meriv h'eta merivayê çetine r 'ê, zore çetin".

942. De'bavedixarhêsirê wî, t'evî xûnê ç'e'vr'ijiyabûn,
Agirê dil da dişewitî, alavî wî kêm ne dibû,
Wî T'înat'în bîr danî û derdê wî hê zêde dibûn,
R'onayî bû ser lêvê gul, k'ûra r'oê kêm ne dibû.

943. Gulç'ilmisîûxeyM, daraçinarxemildanî,
Lal û bîlar r'eng guhastin, lerzek lê bû birqa e'yînî,
Li berderda sekinî bû, sîng k'uta bû dergê mirinê,
Bh-a tarînebe zende, wexta Şexsaxwe hîşt t' enê.

944. R'oêr'ago: R'oê, dibêmnûrateyaT'înat'înê,
Ew mîna te, tu mînawê, dkemilînin hûn vê dinê,
Dûrvawextate dinhêr'im, boyîminsafî, dibîguman,
Çhnaji min xeyîdî, dilêm qer 'imî, heme heman.
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945. Heger r'ojê dûr dik'evî, dil p'eyîda dibe zivistan,

Min wê dur'oj undakirine, dilêmçawaneke e'yan,
T'ek zinarê ker'î bê r'uh' nalerize ber derdane,
Birînê r'a k'êr dermane, wexta wex'embirînê da ne".

946. Berbi e'zman wî dinhêr'î, ç'e'vê girî r'oê r'a go:

Bêje r'oê, bê hevalî, lavayî dikim, te dil min sot,

Tu kunimzabilind dikî, dighînî bextêp'adşayî,
Ji h'izkiriyê min dûr nexe, r'qja geş min neke tarî.

947. Were Satûrn ser derdê min derd zêde ke gMyam - girî,-
Dilêm kula tu hê r'eş ke, derda li min bike tarî,
Çawa merk'ev tu min bar ke, derdê dinê be barê min,
T'enê ku tu wê r 'a bêjî: H'uba me r'a ewe amin".

948. Êh, Yûpîtêr t'eweqe dikim bike sîlih'a r'ast Xudêtî,
Were r'astî sîlih'ê bike, h'izkMya hev neqetînî,
Gune xwe r'a qazanc nekî, p'êpes nekî r'astiyê dinê,

Ez bê sûcim, sîlih' ê bike, daxê nedî ber birînê.

949. Were tu Mars bi hêvşandin şûrê xweyî tûj dilê min xe,
Bi zerpa te, xûna sor r 'eng ke, sîngêm bê qedaxe,
Jê r'abêje tu derdê min, bi zimanê vê xûna min,
Tu xwe zanî wa h'eliya me, eşq û bext nep'ara min.

950. Were Vênêr tu hênik ke r 'uhê minî wê şewitandî,
Ya şirdana dur'ê bibira lêvêd mircan nitirandî,
Tu bedewa dixemilînî bi nûra xweye bîlarî,
Sews kî yekî rnînanî min belengazî, hêsîr, jarî.

951. Bê Mêrkûrî xêncî te, mîna k'êye bextêm tarî,
R'oya ku min dizêrîne, dişewitîne bê ît'barî,
R'ûnê derdêm bide k'ax'ez, tu hêsirê min bike h'ubr,
Ezê bibim mînamûkî, qelem destê te da bik'ir.
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952. Hîvê tu min gunek'arke, dibînî wê ez dih'elim,
Ji r'oja xwe t'ije dibim, vala dibim û dişewitim,
Jê r'a bêje tu derdê min, bi k'eserê fijrira dikirn,
Ez yawe me, min nekuje, t'enê bona wêya nemirim.

953. Wê şe'dê min miqer'imin hevt siteyîrkê li e'rşêjor:
R'oj, Satûrn, Yûpîtêr, Mars mi r 'a digrînbi hêsirê zor,
Hîv, Vênêra û Mêrkûrî şewqa xwe vabibin şe'de,
Jê r'abêjin çi agirî şewitandhne ez bê we'de".

954. Ew waberbi dilê xwe bû: Namiç'iqin hêsirê te gur',
Bêje mirinam çi k'ar te r'a, ku cinar'abiratî kir,
Keziyê yaram usa r ' eşin, mîna baskê teyîrka r 'eş,

Ku ber derda tamîş nadî, ku tamîş dî ber r'oja xaş".

955 . Go: "Baş ewe ku ez bijîm, dibe derdê min sahil be,
Dibe Şexsa xwe bibînim, dibe cefam giran nebe".
Dengê bilind ewî sitira usa zelûl û usa xaş,
Dengê bilbil ber dengê wî mîna dengê qijka r'eş.

956. H'eta de'baji dengê wî banzdabûn û dihatin wê,

Ji h'unurê k'ubrawî bû, kevir r'adibûn ser r'ûyê avê,
Ewjî dibhên zendegMî, digrîn ewjî mînanî wî,
Şi'êrkî distirê ji hêsirê wî, av dibe gol li dora wî.
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AVT'ANDIL R'ASTI P'ÎRIDON TÊ

957. Ç'e'vê gM ew e'gîta h'evt r 'oyî k'ener r 'a çû.

R'okê wî dî gemîk wêda wê be'rê da xuya dibû,
Derk'et k'enar wî wan pirsî: Mi r'a bêjin, k'ê k'êne hûn,

Çi dewlete, çi welate ew welatê mêvanin hûn?"

958. Wanawago: H'usilcemal,bejin-balêvae'gîtîtu,
Bedewî tu, em nikarin te nepesinin, hêjayî tu,

Eva heye ser sînore, wîyalî t'urke, vîyalî P'Mdon,
Emê bêjin em k'î alî ne, tu me bûyî şemala r 'on.

959. Vir Nûradîn - P'irîdone p'adşê welat û p'adşê me,

E'gît, t'ûre, merd û bêsaw, syarê hêjaye xayê me,

T'une yek ku bikar be alt' ke e'gîtê meyî nûr,

Me r 'a xayîye, bi dîndarê gendî r 'oye ew bê qisûr".

960. E'gît wa go: Birayêd min, r'astî meriyê çi r'e'm hatim,
Hema p'adşê we digerim, bêjin çawa wî bibînim,
Çiqa her'im ku bighîjimê, çiqa lazime r 'êwîtiya min".
Gemîçî bûnjê r'a r'êbir, r'ê nîşan dan sitqê arnin.

961. Jê r'a gotin: Ev r 'ê diçe h'eta şeherê Mûlx'azanzar,
E'gîtê me wir dirnîne, p'adşa P'Mdonr'e'm, bê azar,

Dêmê k'ubar, bejina çinar r 'iya deh r'oja tuyê her'î,
Birê xerîb te dîndarê şewitandin em çi teherî".
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962. Avt'andîlgo:,,Ewçawabûhûnşewitinbibextêmin,
Ew çawa bû hûn bend kirin gulabelreng ser dêmê min,

.-i'V-

We bîdîta wexta ku hê ez k'ubar bûm gendî wêkifêr,

K'ê didîtim, digo, wele nûre, neder, eve sitêr".

963. Ewçûn,t'enêwîdaserr'ê, li ox'iraxwewîr'ik'êvkir,
Dilê h'esîn e'gîtê me bejina xwe ser hespê mêl kir,

Aza hespê xwe berda bû û bîr danî r 'ojêd buhurî,
Qeyî te digo, gul dibarin, şil dikin dêmê bîlarî.

964. K'êkur'êvaewkudidît,r'ezadilîdibûnxulam,
Dihatin ku wî sêtî kin dîndara wîye bê xumam,
Ne dixastinjê dûrk'evin, deqekê wî bihêlin t'enê,
Yekîbeledpêr'adadanîn, yanjîpêr'adik'etinr'ê.

965. R'iya dirêj wî zû bir'î, gihîşt şeherê Mûlx'azanzar,
Bestaberdat'ijîbûnwênêç'M/anêsîlih'azar,
Deng didan hev, bi h'ezara nêç'îrvanar'ê digirtin,

Mîna te'viya davîtin tir, teyîrede û de'be dikuştin.

966. Wirayekdîûjêpirsîderheqawîleşk'erîda:
Çi leşk'ere û k'ê ne ew, çi fûrîne wê bestê da?"
Cav wê sitend: P'Mdone, p'adşaye li Mûlx'azanzar,
Evaciyênêç'îrêye, binhêr', naê gotinbi zar".

967. K'ubark'et r'ê, hesp r'ik'êv kir, çû ewberbi wî leşk'erî,
Eşq k'ete dil, bi çi teherî bidimpesinê wî camêrî,
K'ê ku nêzîk lê dinhêr 'î, dişewitî tîna roê,
Jê dûr dik'et, diqer'imî, unda dikir sewda li wê.

968. Serleşk'err'ateyîrkîmezinzordabaska,bilindfir'î,
Avt'andîl hesp zengû kirwê, carkê hewawî nihêr'î,
Tîrek avît û ew teyîrajorda anî li ser e'rdê,
Peya bû, bask lê bir'î, dîsa banzda li ser hespê.
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969. Ew ku dîtin, nêç'îrvana nêç'îr hîştin, t'op bûn ser hev,

Ji her alî berbi wî hatin, r 'ê li ber kirin neqev,
Û dora wî k'etin çerxê, t'u alî va r'ê nedanê,
Zar, zimanê wan neger'iya, K'êyî tu?"- qe pirs nedanê.

970. Wê bestê da girek hebû, P'Mdon bû ser wî gM,

K'ubar sekinî, çil nêç'îrvan ersawil bûn dorawî,
Avt'andîl berbi P'Mdon çû, nêç'îrvanawirdapeyîwî,

P'irîdon e'cêvmayî wa go: Çi leşk'erê min qewimî?"

971. Xulamek şand: Here, binhêr', çi qewimiye, ne e'yane,
Çima wananêç'îr hîştiye, mîna korahev civiyane!"
Xulam çû û gihîşte wan, gava wî ew e'gîta dî,

Ç'e'vfirebûn, ewbûheyîkel, xeberdanêr'ar'ênedî.

972. Avt'andîl ew yeka fe'm kir, ku dixweze bibhê k'êye,
Avt'andîl go: Her'e, p'adşê xwe silav ke, bê, r'êviye".
Go: Merîkî r'êwî me ez, mal hîştiye k'etime çola,
Ji bal birê wî Tarîyêl têm, loma îro hatime vira".

973. Xulam ku ew yeka bihîst, ajot berbi p'adşê xwe,

Çû go: P'adşa, min r'o dî li wir, nûrûnederbi şewqaxwe,
Ulmdarjî wîbibînin, wê unda kin sewdayê xwe. . .

Go: Ez birê Tarîyêlim, her 'e bêje tu p'adşê xwe".

974. Çawa navê Tarîyêl bihîst, derdê P'Mdon wir bask danî,

Dilê wî zerp usa k'uta, ç'e'v hêsirar'a kire kanî,
Gula dêmê wî ç'ilimisî, ji bijanga borizî bager,

Hatin ser hev, bûne pesin, hazhê wir bûne ewt'er.

975. P'Mdonji gir peya bû, çû pêşiya wî e'gîtî,
Lê nihêr'î, go: Ev r'oye, benîademe, yan fêriştî?"
Ewpesinê xulam wî da, ne t'ubnberwî e'gîti,
Ji ser hespê ew peya bû, h'emêz kirin hev e'detî.
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976. Usawanahevh'emêzkhûbîrkirinkuxerîbin,
Yekber ç'e' vê yekî bedew, usaheva xuyakirin,
Yê didîtin wa digotin, r'o bê şewqe li berwana,
Min bikujin, dur'ê mîna wannedîtiye t'u dik'ana.

977. Beranberî P 'Mdon navin tu qûl - bende, mêrê mêrxas,
LêAvt'andîl jî hêjaye pesinê bêqusûr û pesinê xas,
Nûra r'oê mina dike li e'zmana siteyîrê geş,

Mûma r 'oê şewqê nade, şevê şewqa wêye guleş.

978. Hespa syar bûn, r 'ik'êv kirin, berê xwe dan k'oç'k û sera,

îdî nêç'îrwira t'erk dan, çi kuştibûn hildan xwe r 'a,
Boyî dîtinaAvt'andîl wê t'emam hatin h'eta serê,

Gotin: Gelo, Xudê çawa xuliqandiye evji xweliyê".

979. Avt'andîl wa got P'Mdon: Zanim, lezî kubibhêyî,
Ku k'î me ez, ji k'î alî hatime vha çawa r 'êwî,
Nihabêjim, ez Tarîyêl xwe r 'abira h'esav dikim,
Ewjîmi r'a dibe bha, ez xwe xulamh'esab dikim.

980. Ez ewledê R'ostêvanim, nislap'adşê e'rebame,
GazînhndikinAvt'andîl, sereskerê dewletame,
Ezjinislap'adşame, p'adşê çawakur'hildame,
Bêsawiyê û mêrxasiyê beranberî ordiyê heme.

981. R'okê p'adşa hespê syar bû, derk'et çolê r'aw -nêç'îrê,
Me Tarîyêl dî li wê derê ç'e'vê hêsir, nêzîkî r'ê,
ZendegMî em man wira, p 'adşê şand peyî, lê ew nehat,
Em xeyîdîn, me çi zanibû, ku wî derdê xwe dinvat.

982. P'adşabihêrseskerr'ago: H'iûaimdikim,bigrM,bînin!'
Usa hêsa ew r'et kirin, nexast wira ku şer ' velrin.

Hildayek - yek wî e 'rdê da, wan şikênand situ, p 'arxan.
Paşê fe'm kir me li wira, şewqa r 'oê me bûye e'yan.
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983. Wextap'adşa ew yeka dî, ji hêrsa wî tamîş neda,
Bi xwe syarbû û dapêşiyê, gumanbû xwe zende ûbenda,
E'gîtdûrvap'adşanaskir, sîlih'axwebilindnekir,
Hesp zengû kir, demekê daji ber ç'e'va xwe unda kir.

984. Geriyan, îza wî hil nedan, me go, cinbû yan miliyak'et.
P'adşa hêrs k'et û zivir 'î, xwe xurdilî dil ne r 'ih'et.
Min qirar kir, h'eta salixjê hil nedim, hêsa nabim,
Xwe vedizî û lê ger 'iyam, agirê wî ez dişewitandim.

985. Ez sê sala lê geriyam, t'erka mal û xewê min da,

Sê birê k'urd alîm kirin, yê derba wî ser xwe hil da.

Min dî gula zer ç ' ilmisî, nûra kêm wa çetinayê da,

Wî h'iz kirim, h'emêz kirim mîna ewled, mînabira.

986. Şikevt dêwa sitendibû, bi şer ' û xûn r'êtinê va,

Pêştirî wê ew naxweze binhêr 'e r'ûyê t'u qûl, beniya.
Aghê h'ubê dide cefê û derdê wî hêsa nave,
Yê ku ewderdwî hêwirand, ce'nime p'ara wîbik'eve.

987. Asmat'e t'ek wê şikevtê da, t'imê hêsir li ser ç'e'va,

Mîna şêra wê xayî dike, ew e'gîta, nêç'Mî va.

Ne r'ih'ete, sewdaliye, t'im diger 'e çol û baniya,
Pêştirî wê ew naxweze binhêr 'e r 'ûyê t'u qûl, beniya.

988. Em xerîb bûn, lê wî usa dilêm bend kir, ku wî bibhêm,
Serhatiya xwe, h'izkMya xwe, wî mi r 'a go, niha dibêm,
Gelo zhnanê min e'vt'erî wê pêk bîne çi kir gjlî,
Wî dişewitîne h'esîna k'ûr h'izkMya wî unda kirî.

989. Mînahîvê ew diger 'e, bê h 'udûre û bê sekne,
Hespê qemerpeya nabe, k'îjan p'êşk'êş ku dayê te,
Niha t'u kesî ew nas nake, meriya dir 'eve, bûye de'be,
Weyî li min, ku wî bîr tînim, r 'uh'êmwî r'a t'exsîrnabe. . .
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990. Agirê wî min dişewitîne, hêsir ç'e'vêm dip'er'tîne,
WîhêsMe'wt'erkMme,r'uh'êmdînkîdilûbîne,
Ç'iya, baniya derbaz bûme ku wî r'a bibînim ç'arê,
Zivir'îm, min p'adşê xwe dî, ew hil dabû melûliyê.

991. Minji p'adşê t'eweqe kir, ser ox'hê me ku min berde,
Eskerê xwe bê guman hîşt, axîn wan r 'a kire p'erde,
Şevedizî ji wir r'evîrn, hêsir ç'e'vê min nebarin,
Niha her cî ez diger ' im, boyî birînê wî derman bin.

992. Tarîyêl got hûn herdu, wira çawa hevr 'a bûne bira,
E'gîtî tu, min tu dîtî, tu hêjayî pesinayî, bira,
Min şîret ke, ku bibînim ez Şexsa wî mîna r'oê.
Dîtiya r'a ew t'ek şabûne, nedîtiya r 'a derdê dinê".

993. P'MdonjîwirşewitîjAvt'andîlkuevpirsagot,
DigMyan, hêsirê herda dihatin xar mîna sirsot,
Du dilê ku wî bîr nakin, digMyanbi k' ela dil,

Cewêji hêsirê wan dik'işiyan, pê av dan beyîbûn û gul.

994. ÛwîwextîeskerêwîdestpêkMnşînûgirî,
Navê sit'ar xwe nehîştin, xûn dik' işiya dêmêd narî,
P'Mdon wir digiriya, dil dah'esîna h'êvt salî:

Ê, heyî diniya, p'ûç'î, derew, çiqa e'mir dikî xalî!"

995. P'Mdon got: Ez çi bêjim, çi teherî pesin, bi çi zarî,
Boyî r 'eşayê gendî şexsî, tu hê geşî, siteyM,
Bo kinêza şabûnî tu, kaniya e'mirû sebrî tu,
Tu r'onaya siteyîranî, e'mir didî, distînî tu.

996. Çawakujitedûrk'etim, e'mirêinmbûmince'cime,
; Boyî te çi heme yanê na. . . bi h'esîn agirê te da me,

Wexta dûrim, melûl nabî, t'ek dilê min k'ûr dinale,
Ax bêyî te min h'erame ev diniya r'on, k'ûrê da me".
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997. P'Mdonusame'rîfetgotevgiliyanebinivandin.
Hêsabûn, ker' bûn, k'etine r'ê bê xeberdan û bê gotin.

Avt'andîl bi dîndarê cime'ta wirxwe gêr ' kMbû,
Golê h'ubrê bûn ç'e'vê r'eş, bijangêd zerg derxûn kMbû.

988. K'etin şeher, wira dîtin bircke bedew nebînayî,
Hatin pêşiyê bi p'aşayî, bi qanûnêd merivayî:

Lele, wezîr, bejnêd bilind bi ç'ek, sîlihê kildayî,
WanAvt'andîl qebûl kirin, h'emêz kMn omidayî.

999. K'etin bircê, k'imk'imî bû bi meriyê her celebî,
Her alîkî pêncî xulam t'ev gire - gir sîlih' h'erbî.
Herdu r 'ex hevda r 'ûniştin, pesinê wan bidin çi teherî,
Nûra lal, dur ' wan difûr 'iya, werq dik'et dêmê bîlarî.

1000. Li ber sivrê ew r 'ûniştin, h'ezar naz û ne'met li ser,

P'Mdon ber qulix dikir, qeyî te digo xizme li ber,

Bi derdanê r'eng awazî naz, ne'meta dibin tinin,
L>êk'êAvt'andîldinhêr'e,jibedewiyêdildişewi1înin.

1001. Wê r'ojê kMn xarin, heta şevê k'işand nefes,
Berbangê r'a bMn h'imamê û lê kirin gêyîma etles,
Ew libasê ku lê kMn, qîmetê çendik çend h'ezara,
K'ê dikaribû qîmet daniya ser k'emiyanê piştê zêr'a.

1002. Bi dil nedixast wira bima, lê çend r 'oja ew ma wira,
T'ev P'Mdon nêç'îr dikir, wî dilîst bi nîze, şûra,
Teyîr ku hewawî bidîta, danî xarê derba gûcilî,
TMivêj ber unda dibûn, ew yekê ku wana didî.

1003. R'okê ewî go Nûradîn: Niha dengê dilêmbibhê,
Te dûr k'etin mi r 'a mirine, ji çûyîna min zirarê bê,
R'êke maym ez nabînim, agirdame, nasekinim,
R'iya min dûre, şuxulê ferz, gere her'im, ez namînim.
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1004. R'aste ezê te dûrk'evim, hêsirêbênji ç'e'vê min,
Lê ku neçim, ez nikarim agirê alava dilê min,
K'etin r'abûn ya r'êwiyane, birabibe dersa r'êwiya,
Tu min bibe wir ku te dî ew nazika Şexsa Xuda".

1005. P'Mdon go: Ez nikarimji ox'Ma te te bidimpaş,
Zanim, nikarî bisekinî, derd ser dilê te biye beraş,
Her'e te r'a ox'irê dixwezim, dijminê te binik'isin,
Lê tubêje, ezê bêyî te çawa, bira, tamîş bidim.

1006. Izinê bide te r'a bêjim, neheqiye t'enê her'î,
Mêrê mêrxas te r 'a dayînim, çawa hogir, çawa merî,
Hespkê te r'a û qant'h'kê ku big'r'îne nvînê te,

Ku hilnedî, tuyê p'oşman bî, wê biç'ilmise gula te".

1007. Çar e'gîtê ît'bar daê çawa xulam ser ox'irê,
Ç'ek, r'ih'alê cengê danê, t'eve zM, mxerm, girê,

Wî şêst lîtr zêr'ê zer da, hela hinekîji wê zêde,
Hespek daê bi zîn, mûsat ya mînabaku qil dibe.

1008. Û qant'ir'ek ewî bar kir bi nvînê xas qûş t'ûkî,
Ew kire r 'ê û P'Mdon ver'ê kir ew hemanekî,
Hev dûr k'etin, ber ç'e'va bû û dilê wî dizariya:
Wekî r 'o me dûr nek'eta, zivistan me nedihaêwMya"

1009. Dengê çûyîna wî e'gîtî nava wan dabû şar'ewar,
Hatin, hatin şihelû wir, hatin qihar, hatin t'ucar,
Dengê wanî şîn û gM mîna e'wra net'ebitî,
Go: Emhîştin wî e'gîtî, dilê xuşûş, ç'e'vê gM".

1010. Şiherqetiyan, çûngihîştinewk'enarêbe'raliwir,
P'adşaP'Mdonku dîtibû ew şemalamînanîdur',
Û wirwanaji hêsira ç'emê xûnê wana r'okir,
Û carke din P'Mdon wê serhatiya r'oê gjlî kir:
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1011. Xulamêd zeng anîn vira bi gemiyamîna Şexsa,
Diran sedef, navê narî, dêmê xeyMmîna qûla,
Min M dîtin, hesp zengû kir û şûrş xwe bh û anî,

Dûrvadîtim, r'evîn û çûn, min ît'barbe'rê neanî".

1012. Herda wira hev h'emêz kir, wana r 'êtin hêsirê gur' . . .

Bi h'esînwanhev r'amûsan, wir t'ezebûn derdbêbuhur.
Herdu li wir hev dûr k'etin ew bi h'esîn mîna bira,
P'adşama wê, ew k'ete r'ê, milmilî mîna şêra.
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AVT'ANDIL DIÇE NESTAN - DARECANE BIGERE.
R'Ê DAR'ASTÎ KAVRAN TÊ

1013. R'ê da diçû, xeber dida wî e'gîtê rnîna hîvê,
R'onayîke t'eze da dil, bîranîna T'înat'înê,
Wî digo: Em hev dûr k'etin, gunê teye bextê qomsî,
Ç'ara birînam destê teye, dewsa derman min bûyî sî.

1014. Çima dilêm bi sê agira gere awa bişewitiya,
Çima gere zinarkî berk' ser sê p'ara bela bûya?
Ax sê birîn bi nîzekê dilekî da k'engê vebûye,
Heger e'mir wa te'l bûya, ew yekabi destê teye".

1015. K'enarê be'rê r'a diçû, çar xulam bûn hewal pê r'a,
H'iş, sewda t'enê ew bû derman, diger-'iya Tarîyêl r'a,
Hêsirê ç'e'vamîna lêyê şev û r'oê dihatin xar,

Ber ç'e' vê wî diniya qirş bû, qirş bê fiyat, qirşkî bê k'ar.

1016. Wexta r'astî yekî dihat, yan r 'êwîkî xerîb didît,
PMa Şexsa xwe wî dikir, sed r 'o awa wêda avît,

R'okê sekinî ber girekî, dî kavrane, gemîke wir,

Kavranvan wir sekinî bûn, me'dekM, t'ercbe kir.

1017. Devê be'rê sekinî bû kavranekî p'ir 'î giran,

Belengaza turiş nedikir kuji ciyê xwe bih'ejiyan,
E'gît dûrva silav daê, silavawîwanavegirt,

Go: K'êne hûn, hûn t'ucarin?", xeberdanê r'iyaxwe gM.
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1018. Ûsam bû serekê kavran, extiyar bû ew û p'ir ' aqil,
Qedrê e'gît ewî gM wê, dia' li wî dikirbi dil,
Paşê gotinê: R'ojanedîr, ru me r'abûyî e'rnir û dîrek,
K'eremke hespê peyabe, salix, sûlix hene gelek".

1019. Ewpeyabû,wanawago: ,,Emt'ucarin,Bex'dayêne,
Em Mih'emed dih'ebînin, şerav ayîn ne p'ara me,

Ew şeherê p 'adşê be ' ra, gere em wê bibin mêvan,
Çux û zerbab me aniye, eşiyayê baş bikin e'yan.

1020. Hema vira, vî k'enarî, me merîk dî seh'et buhurî,
Wexta wî r 'a bûn alîk'ar, ser h'emdê xwe ew zivir'î,
Me go: K'êyî, bêje bira, çima vira çi qewimî?"
Wî go: Be'rê da wê we bikujin, qaçaxin fena agM'.

1021- Ji Misirê k'etine r 'ê bi kavrankî p'ir'î giran,
Em derk'etin serbe'rê bi eşiyayê qîmet giran,
Gemîçiyabi kêrana sêrî va gîsn usame dan,
Em t'ev k'etin, nizam çawa ez gihîştime li van deran".

1022. Eve me'ne, şêrê Xudê, çima vira em sekinîne.
Wekî niha em r 'ê k'evin, h'esav ke hebûn ya me nîne,
Ser be'rê wê me bikujin, qewata me şer'a t'une,
îdî ne virda, ne wêda, r 'ê ber me undabûne".

1023. E'gît wa go: K'ê ku tirsiya, ew dide der, wê bizan be,
Çi ku Xudê h'izkMye, ewê e'se biqewime,
Ezwek'îlê xûna we me, bh-a xûna min min şil ke,
Şûrê mine şûrê heqiyê, dijminê we qet - qetî ke".

1024. Şabûn k'et nav karvanvana, eşqê dilê wan da fûr da,

Go: E'gîte eva şêra, ne mîna me qirafetda,
Ew qewata xwe begeme, emjî binekî bibin mêr".
K'etin gemiya li serbe'rê, dûr nek'etin ewji k'enêr.
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1025. R'okexaşbûjte'vûhêsawanbe'rêr'ar'êdiqedand, .

Wanr'apiştbûAvt'andîl wê, wanaminetnedik'işand.
Nişkêva gemîk hate xuyan bi beymaqê r 'eşe û mirq,
Wana dîtin ew k'enarê gîsin, gemiya ku dike xirq.

1026. Dihatin ew bi k'er'ana, qûrîn, qûjîn, hewarza bûn,

Cime'ta ser hate xuyan, t'ucar îdî tirsiya bûn,
E'gît wa go : Hûn netirsin, saw ku heye ew mirine,
Jro gere ew vir qir' bin, yan na, îro mirina mine.

1027. Wexta Xudê min h'iz bike, ordîkê ber yekî qir' be,
Wexta Xudê nedûmîne, zerga minê destê min be,
Min xayî nake ne bira, ne birc û kela, najî t'abî,
K'ê vê zane, wê mîna min şer' ke, e'gîtî r'ih'a bî.

1028 . Hûn merîne alvêrê ne, hûn nizanin şuxulê cengê,

Xwe sepe kin, xwe veşêrin, ku we negrin derbê h'erbê,
Hûnbinhêr'in bi van zenda çawawanabînimr'aê,
Bi xûna wan gere sor be ev gemiyê hane qet'ilê.

1029. Mînapiling sivik r'abû, xwekirk'incê xweye zM,

Gurzê pola da destê xwe, li ser gemiyê ew fitilî,
Wî banzda ser pêşiya gemiyê bê saw, rhînanî ezrahîl,
Wî şûr k'işand, k'ê ku ew dî, t'urê derba şûre serwî.

1030. Kirin qûr'în wan hereviya, qûr'îna wan ker' ne dibû,

Bilind kMn k'ênarê gîsin, serê wê berbi gemiyê dibû,
E'gîtserpêşiyagemiyê, k'incêzirîbêminetbû,
Gurzek lê da k'ênar şikênand, boyî t'emama ew e'cêb bû.

1031. K'êrankuk'et, e'gîtcîdamînaşêrasekinîbû,
Sawk'ete serheraviya, r'iyar'evêh'ezarîbû,
Wî banzda ser gemiyawan û heravî dan ber şûra,
Wî kes nehîşt li ser niga, yê saxjî cî nedih'ejiya.
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1032. Mînabizina ew qh' khin, îdî wan da sut'ar nehîşt,
Hinek digM davît be'rê, hinek bin p'iya lrire benîşt,
K'om- k'om digM, li hev dixist, dikir qisîl wî heravî,
Yê birîndar r 'ex ciniyaza vedileziya, nedir 'evî.

1033. Û ew cenga ewî alt' kir çawa dilê wî ku dixast,
Yê sax mabûn lava dikirin, ku wanberde nûra almast".

Ew nekuştin û kMn dîl, k'îjan nefes hebûberda,
P'êxemberar'ast gotiye: Tirs h'izkirinê dide benda".

1034. Bende, mîna k' êfxaşa, tu t'u car qewat xwe nepesine,
Qewata te çiye, Xudê ku ardimiyê ew nede te,

Dar e'sh'ebe wê bik'eve, ji pMskê bibe xwelî,
Xudê h'iz ke darê bibh'e, birînê veke wek şûr e'ynî.

1035. Avt'andîl wê gemiyê da dî him xizne, him eşiyabê h'ed,
Gemiya xwe va ew ghêda, wan fire kirmezîl wek e'rd,
Dêmê Ûsam geş bû li wir û sawa wan bû eşq, şayî,

Siyanet xastinAvt'andîl r 'a û dil dan wê pesinê wî.

1036. BonapesinêAvt'andîl wê h'ezar dev wirhevr'a vebûn,
Bona cenga ku ewî kir, zimanjî wê bê h'unur bûn:
Siyanet te r'ar'oja şemal!" - kavran t'emamhevr'a deng da

Tu r'oyî, te r 'onayî da me, şeva tarî tu bûyî şemdan!"

1037. H'emêz kirin û r'amûsan dest û nigê wî e'gîtî,
Pesinê hêja r'ewa kMn yê heravî kirin p'Mî - p'Mî,
Zanajî ku ew bidîta, wê unda kira h'iş û sewda,
Gotin: Em bûn çetinayê da, kirî dft-ek me r 'a Xuda".

1038. E'gît wa go: Şikir Xuda, guhdare ew şikevta xu da,

Xastina wiye vê diniya me çi diqewime pêda - pêda,
Xêr û şer'ê vê diniyayê bi xastinawî mîaser dibin,
Biharbikin, ku t'ev zane h berwî kunde dibin.
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1039. WedîXudaçaxilazkirhûnt'emamjiqeziyayê,
Ez çime, xaliyanigê wî, minê çi k' arbida gaziyê,

Dijmin qir' kir, xilaz kirin, ew qirarbû, min soz dabû,
Niha hildin vê gemiyê barê wî xizna eşiya bû".

1040. Çiqa başe mêrê e 'gît ku şer ' a da ew alt' dike,

Navak'oma hevala da navê baş ku qazanc dike,

Nenihêr'e ku şerm dikin, lê zor dikin pesinê wiya,
Heger birîn ku ser heye, p'adşatiye qedirê wiya.

1041. K'etingemiyakuhildabûn, şuxulêr'oênemasibê,
Lê nikaribûn h'esav kirana, bê h'esav bû xizna h wê,
T'ev k'işandin hebûna wan, kirin gemiya xwe wê r'oê,
Hûrxaş kirin û xirq kirin, h'esav nekirin qîmetê wê.

1042. Ûsamji navê t'ucara awa wî gote Avt'andîl:
Saya teye, ku em hene, Xudê me r'a kM delîl,
Çî me heye, t' ev ya teye, enrfî bendene xayî hurmet,
R'ezadilî çi bidî me, ber te nave xeberdan qet".

1043. E'gît wa go: Gelî bira, hinekî pêşda min aha got,

Xudanê hêsirê we nihêr'î, dilê neferê we nesot,
Xudayê min xilaz kirin, çi me ez, min nepesinin,
Ezçihildim, çîmir'ane, t'enêezimûhespêmin.

1044. Min bixasta dewlet, hebûn, xizna zêr'a û t'ent'enet,
Min ne dihîşt hebûna xwe, bê h'ed lal, dur ', kevirêd qîmet,
Çî mi r'a ne eşiyayê we, min çawa got, we ver'ê kim,
Ser ox'nê me, bi şuxulê xwe mirazê xwe ez hasil kim.

1045. Ev hebûna ku min hil da ber ç'e'vê we bi mêranî,
Çawa dixwezin hevbela kinbi sitqê sax û e'dlayî,
T'enê tişkî neyaz dilrim, herkes ji we gjliyêm bibhê,
Nav we da ez t'ucarkim, kes sur'a min bMi nebhê.
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1046. H'etaku we'deneyê, hûnnevêjinkune serekim,
T'u carnevên sereskerim, t'enê bêjin t'ucarekim,
Ezê mîna we li xwekim, t' ev we bilrim al ûvêrê,
Hûn sur'a min dîhar nekin boyî xatirê biratiyê".

1047. Xeberdana wî e'gîtî dilê t'ucara ze'fxaş hat,

T'eva serê xwe ber danî, jê r'a gotin dilê r'ih'et:
Tu guman bûyî, tu bûyî te em xilaz kirinji xezayê,

Em t'emamjî te r 'a xulam, nûrî tu şewqa r 'oê".

1048. Gemî diçû, egle nedibû, we'dê xwe wan undanedikir,
Hewa xaş bû, be're hêsa, gemiya be'r meqes dikir,

WanAvt' andîl h'emêz dikir, didan pesinê mêraniya wî,

P'êşk'êş kirinê dur'ê sipî, sipî mînadiranê wî.
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SALIX DERHEQA GIHIŞTINA AVT'ANDIL
GULANŞEROYÊ

1049. Avt'andîl be'rê derbaz bû, bejin bilindê, bejin tîtal,
Gihîştin şiher, dorê bax' bû, gulistana bi gulê al,

Her cûreyî gul û beyîbûn bûbûn xemil li bestê wê,
Çi zimanî ezê bidim met'h'ê hêja, bedewiya wê.

1050. Bax'êd wir va gemî girêdan bi şMtê mih'k'em, qewîn,
Avt'andîl wir cube xwe kir, r 'ûnişt ser k'ursîkî mit'în,
Çend dehanî p 'ale anîn û k'ivş kirin r'oheqa wan,
Avt'andîl wê alvêr dikir, mîna t'ucarekî e'yan.

1051. Xayê wî bax'î hate wir, ber k'îjanî hêwM bûn,
LiAvt'andîl wînihêr'î, dêmvak'îjane'yînîr'obû,
Avt'andîl wê gazî wî kir û xeberdan wadest pê kir:
K'ê ne hûn û çi miletî, k'êye p'adşê vî welatî?"

1052. Nihayek-yekmi r'abêje, debavhatur'indzanî,
Çi vê derê qîmet dike, çi bihaye, çi erzanî".
Wî go: Vira min tu dîtî, r 'oyî, hêjayî pesinanî,
Çi ku zanhn ezê bêjim, pirsa xêlife bi gumanî.

1053. Be'rê r 'iya deh mehane e'rd û xweliya vî welatî,
Ev şiherê Gulanşero qhare bi her ne'metî,
Çi dinê da qîmet biha bi be'rê tê vî welatî,
Melîk- Sûrxave xweyî r'ecal, ewe p'adşê vî welatî.

204

SOT'A R'ÛST'AVELI

SALIX DERHEQA GIHIŞTINA AVT'ANDIL
GULANŞEROYÊ

1049. Avt'andîl be'rê derbaz bû, bejin bilindê, bejin tîtal,
Gihîştin şiher, dorê bax' bû, gulistana bi gulê al,

Her cûreyî gul û beyîbûn bûbûn xemil li bestê wê,
Çi zimanî ezê bidim met'h'ê hêja, bedewiya wê.

1050. Bax'êd wir va gemî girêdan bi şMtê mih'k'em, qewîn,
Avt'andîl wir cube xwe kir, r 'ûnişt ser k'ursîkî mit'în,
Çend dehanî p 'ale anîn û k'ivş kirin r'oheqa wan,
Avt'andîl wê alvêr dikir, mîna t'ucarekî e'yan.

1051. Xayê wî bax'î hate wir, ber k'îjanî hêwM bûn,
LiAvt'andîl wînihêr'î, dêmvak'îjane'yînîr'obû,
Avt'andîl wê gazî wî kir û xeberdan wadest pê kir:
K'ê ne hûn û çi miletî, k'êye p'adşê vî welatî?"

1052. Nihayek-yekmi r'abêje, debavhatur'indzanî,
Çi vê derê qîmet dike, çi bihaye, çi erzanî".
Wî go: Vira min tu dîtî, r 'oyî, hêjayî pesinanî,
Çi ku zanhn ezê bêjim, pirsa xêlife bi gumanî.

1053. Be'rê r 'iya deh mehane e'rd û xweliya vî welatî,
Ev şiherê Gulanşero qhare bi her ne'metî,
Çi dinê da qîmet biha bi be'rê tê vî welatî,
Melîk- Sûrxave xweyî r'ecal, ewe p'adşê vî welatî.

204



WERGIRE P'OSTE PILING

1054. Çi extiyariyê ku tê vira, nikare ku cahil nebe,
K'êf û r'eqas, eşq û şayî, wê çawa be ku şa nebe,
Sal donzde meh lê şîn dibin h'ezar t'ewnî gul û beyîbûn,
Her kes xaziyê li me tîne, dijmin - e'ciyê îdî r 'et bûn.

1055. T'ucarê baş ku bibîne, yêreke wa vê qirarê,

Al û vêre, heger ku yek zirarê dike, deh dike k' arê,

Vira be'ra hebûnêye, k'esîb zû dibe dewletî,
Salekê da mêrê xîret bibe xayî xizne, e'detî.

1056. Ezbax'vanêH'usêthm,eweserekêt'ucara,
Niha ezê te r 'a bêjim qirara wî eve vira,
Ewe xayê vî bax 'î û hebûna virp ' ir ' bê qeyas,

Pêşiyê gere bibî cem wî nîşandêyî eşiyayê xas.

1057. Pêşiyê t'ucar bi hedayî digrin qedirê wî maqûlî,
Ber wî vekin barê eşiya, çi qîmete babetî wî,
Ew hil dide, qîmet dide xiznedarji xiznawî,
Paşê îzina wana dide ku alvêrê bikin sêtî.

1058. Borcê wiye ku t'eglîfke mêrê mîna weyî maqûl,
T'emam karvan cî û war ke, û xulamberbibin dax'ûl,
Ew ne vire, bîranînê bi vê yekê çi bide me,
Kes nikare rnînanî wî ku hurmetê we bigire.

1059. Fatman xatûn t'enê male, jina H'usên, gendî xatûn,
Qedirgire û mêvanh'iz, dêmî eşqe, ziman alt'ûn,
Derheqa wê da ezê bêjim, wê t'eglîfke ew we malê,
Ewê meriya bişîne, lê mêvan bî e 'se li wê".

1060. Avt'andîl go: Usabike, çawa dilê te dixweze".
Bax'van bi eşq r'abû û çû, xûdan dêmê wî dibeze,

Çû Xatûnê r'a kir gilî: Xatûn, mêvanek hatiye,
Gendî r'oye ew e'gîta, t'ercibê wî te ne dîtiye.
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1061. T'ucarakîxerîbeewxayêkavranekîmezin,
Bejin çinar û şîşmanî, dêm va şemal, r'oye pesin,
Libas û cuba usa lê tên, îlahî ew e'ba ber wî,

Gazî rnin kir, j i rnin pirsî qanûnê alvêrê ewî".

1062. Fatime xatûn wir p'ir' şa bû, deh xulam şand, her'in bînin,
Karvansera wê hazir kir û eşiyayê wî cî didin,
Ew e'gît hat, bîlar bû, lal, p'or'ê sêrî mîna şebe,
K'ê lê nihêr'î, go: Pilinge, bengzemîşî şêradibe".

1063. Deng bela bû, hatin t'op bûn wê ehliyê wî şiherî,
Vî alî - wî alî dikirin gazî: Bihêl, bibînin wî şêrî!"
Dilê hinka agir pê k' et, hinka wir unda kir sewda,
Jina qerfmêrê xwe kirin, dik'eniyan agir dil da.

1064. Pêşiyê da hat ber dêrî Fatima xatûn, jina H'usên,
Bi dil ewê silav dayê, k'en ser dêmê wêya bû deyîn,
Pirs û cava k'etin serê, herdu r 'ûniştin r 'ex hev,

A'ciz nebûji hatina wî Xatûna meye bedew.

1065. Cahil nîbû Fatima îdî, lê cahila hêjMir bû,
Dêmê gulover', dêmê qemer, bejin tîtal û nazik bû,
Wê h'iz dikir meriyê dengbêj , şerava r'ind, k' êfû şayî,

XwekMna libasê bedew, p'erç'êd bihah'ezar r'engî.

1066. Fatima Xatûnê wê şevê hurmeteke başjê r 'a kir,

E'gîtjî bi merdaya xwe hedayê baş ew r 'ewa kir,

H'erdajî bi qedir, hurmet, me'rîfetî hev şa kirin,
R'ind k'êf kirin, dereng r'abûn, qesta herema xwe kirin.

1067. Sibê r ' a wî eşiya vekir, wî nîşanî Xatûnê da,
Çi ku baş bûjê r'a bijart, wê qîmetê wî da ser da,
,3ibin!"-wîgoxulamar'a, xulamahildakuher'in,-
Go: Her'in alvêraxwebikin, lê sur'amindîharnekin".
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1068. K'incê xwe wî veşartibû, wh k'incê t'ucarabû lê,

Carna Fatimê gazî dikirê, carna wî gazî Fatimê,
R'ûniştin, xeber didan, xeberdanawan bû şîrin,

Fatiman usahîviyawî bû, çawa hîviya Vîs bû R'amîn.
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DILE FATMANE DIK'EVE AVT'ANDIL

1069. Ku fesale, başe merî xwe k'ulfetê dûr bigire,
Pirsê şMn dike t'elê, diêlimîne, r'ê digire,
Hew te dî, bi xayîntî, mert'alê te pola hûrkir,
Ku usane bira mêr qe ît'bara xwejinê neyînin.

1070. Dilê Fatimê t'ijî bûbûbi evînaAvt'andîl wê,

H'ub mezin bû, bû kuç'ikê gur', bû hêlepîtk k'işiyajê,
Wê cefa dî ku veşêre, bê t'aqet bû xayî ke h'ubê,
Hêsirê xûnê wê wir dir'êt: Bibhê, dilê min çi dibê. . .

1071. Bêjimê, tu were hêrs k'eve, bê îlacim, ç'aram t'une,
Ker ' bim, ez tamîş nadim, h'ubamin hê gur ' dibe,
Bêjim. . . çi dibe, bh-a bibe, yan bhnirim, yan bhnînim,
Derdê xwe ku ez zanim, derdê xwe r'a ez h'ek'îmim".

!^&££
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NE'MA FATMANEYE H'IZKIRINE
AVT'ANDÎL R'A

1072. Ne'me nivîsî wêya bidil, ne'me şand wî e'gîtî r 'a,
Wê h'uba xwe aşkelakir, ç'are nekir îdî dil r'a,
K'ê guh bida ne'ma wêya, wê bi h'ubê xwe ç'e'l kira,
Hêjabû ku bê veşartin, ne layîq bû unda kira.

1073. Bi qiraraXudayê min, çawar'o tu hatî dinê,
K'ê kuji te dûr dik' eve, dilê xwe dike nava k'ûrê,
Tu dikarî nêzîkî xwe bişewitînî ava gur',
Siteyîrê nûr r 'onaya te ew hiltînin bê sêr û sur ' .

1074. K'ê te dibîne, te h'iz dike, bê sewdaye û belengaz,
Gulekî tu, çima bilbil ser te nakin ew gaze - gaz,

Wê h'ubate gula vedike, lê gula min diç'ilmise,
Ku nûra xwe nedî ser min, ru mirina min bih'ese.

1075 . Xudê şe 'dê min vî gjlî, bi tirs dibim evê yekê,
Ez p'erîşanê, çi bêjim, teyax nakim li vê dinê,
H'eta k'engê bijangê te dilê min xin zergû tira,
Heger dixazî min xilaz kî, zû were tu hema vira.

1076. H'etaji te ez bistînim cava mi r 'a ku binvîsî,
Dixwezhn bibhêm, min dikujî, yan vê cefê xilaz dikî,
îdî ezê wa tamîş dim, bibim cefa birîna dil,

Yan bimirim, yan bhnînim, tê kim zarîn bi ç'e'vê şil".
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1077. Fatmanxarûnênivîsî, pêr'a-pêr'a wêne'me şand.

Lê wî usahêsa dixand, qeyî te digo, xûşkê ew şand;

w Wîgo:Heyîwax, ewnizahebiderdêk'êezdişewitirn,
Bi çi wê xwe bengzemîş ke t'ev wê, ya kujê h'iz dikim.

1078. Çî qijkê r 'a ne gula al, bêje, bi çi ew heqlebin,
Bilbil gulê dûr dik'eve, k'ilamê eşq nake hebin,
Kine, dirêj r 'iya şuxul, bext t'u xêrê wê r 'ê nayîne,
Çi ne'meye binhêr ' nivîsiye, çi teherî ew hev aniye".

1079. Wa fikM, gunek'ar kir fikha xwe da ewî Xatûn,
Wa fikM: T'enê ezim xu r 'a dîrek, heyîbê kes bûm,
Bona wêya, k'ê diger'im, bûme teyîrkî ez bê hêlûn,
Çi bixaze, ewê bijkim, ort'a min dil t'une yekbûn.

1080. Ew k'ulfeta vir dimîne, r 'astî gele, geleka tê,

P'ir ' r 'êwiya sit'ar dike, hurmet dike ew boyî Xudê,
Dibe salixekê bike, çima derd r 'a ez bûme qûl,

Borcêxwebiqedînim, şuxulabêkêrbibimdex'ûl.

1081. Heger k'ulfet ku yek h ' iz kir, dil bi ît'bar ew dispêrê,
Şerm û e't'bê ew bîr dike, dîle bona şuxula kêrê,
Sur'a xwe t'ev aşkela ke, wê dilê xwe ber te veke,
Başe her'im û nişkêva, te dî, salixkîjê se kim.

1082. Nikarî tu tiştî bikî ku sitêra tejor nak'ene,
Çi dixwezim, wê nabînim, çi naxazim, pêşiya mine,
Diniya dibêyî mije, tarî, ji wê mijê em dernaên,
Bi çi cêr'ê teye t'ijî, ewêjê bê, dur' jê naên".
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AVT'ANDIL BI NE'ME CAVA FATMANE DIDE

1083. Wa nivîsî: Min xand ne'ma te bi r'uh' va şandibû mi r'a,
Ez bend kirim, dişewitim, ez bûme qûl h'uba te r'a,
Ezjî rnîna te dixwezim, ku cem hev bin bi evîntî,
Bê şubeye, ku h'uba me evîntiye û ziyaretî".

1084. Zimanê min kêm h'unire, bêj e, Fatman çiqa şa bû:
Bese, - nivîsî, - ku bêyî te mam, hêsir ç'e'vêm zîhanebû,
Vê êvarê heremê da ezê t'enê bimr'ûniştî,
Bextê minî, ru zû were, wexta te dî ku bû tarî".

1085. Xulam hemawê êvarê ev ne'ma han daAvt'andîl,
E'gît diçû, xulamekî din r 'astî wî hat, lrin bû mezîl,
Xulam wa go: Fatmê gotiye îro neyê, hazir nînim".
E'gît fikirî, ber xwe nek'et, go: Vî gilî bicêr'bînim".

1086. Ewji wê r'ê veneger 'iya, nenihêr 'î ku cav sitandibû,
Çû hundur ' wê dara çinar, jin p'eşmûrde r'ûniştibû,
Avt'andîl ku wê nihêr 'î, t'ercbe kir, bê me'de bû,
K'ulfetê xastjê veşêr'e, lerizî, h'ukumê h'ubê bû.

1087. K'îp r'ûniştin, hev r 'amûsan û xeberdan dirêj kirin,
Xortek sekinî li ber dêrî, melkemot bû weke mirin,
K'etehundur, xulampêr'abi şûr, mert'al sîlih'kM,
Avt'andîl ku ew dî, t'urê hasê bû ç'iyakî zM.
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1088. Fatmanê li xort nihêr'î, r'eng lê çû û ew lerizî,
R'ûniştina usanêzîk xort dî, cî da ew tevizî,
Go: Hurmetê te dinhêr'im, dibînim çi r'ojê danî,
Sibe r'on be, ezê r'eş kim şeva teye eşq, nûranî.

1089. Qeh'be, tu bi min k'eniyayî, îdî te ez kirim sosret,
Sibê tuyê bighîjî wê çi ku heqe, wa bê minet,
Sibê usabikim ser te, goştê lawê xwe tu bicûyî,
Ku ez nekim, t'û ke r'ûyê min, bêje, ku tu nemêrbûyî".

1090. Got, dest avît wî r'ûyê xwe, dêrî va ew derk'et û çû.
Fatmê dêmê xwe anî xar, herdu desta wê p'or' ver'û,
Hêsirê wê bûne kanî herdu ç'e'va k'işiyan xwexwe,
Wakirgazî: Min bikujin, ev çi anîmin serê xwe".

1091. DigMya: Min kuştin him mêrê xwe, himjî zar 'o,
Hebûnaxwe min t'ev dabê, undakirxiznê xwe îro,

Ji h'izkMya ez dûr k'etim, him mêrê xwe, him zar'ê xwe,
Min mal û h'al dabin p'iya, min undakir şerma r'ûyê xwe"

1092. DibhîstşînawêAvt'andîl, e'cêvmayîmabû wira.

Go: Bêje, çi te qewimî, çi bû, mi r 'a bêje çira?
Wî cahilî ew çi bû got, boyî çi ewî tu tîrsandî.
Hêsa be ru, k'ê bû, çima, boyî çi şuxulî tu lûbandî?"

1093. K'ulfetê go: Şêrê Xudê, ji gM ez bûme e'wt'er,
Tupirs neke, çi qewimî, çawa qalbê min wê bê der,

Ewledê xwebi xwe min kuşt, nihahêsira mbarînim,
H'uba te r'a tamîş neda, ez e'mirê xwe undadikim.

1094. Ev yekayê k'arê bide bendê ziman, gilî ger'în,
K'ê nikare sur'ê xweyî ke, bê sewda ew dike qîr'în,
Serminbigrîn, ezê bêjim, k'ê derdê min dMcmîne,
H'ek'îmê çi bhinê qenc ke, ku merî xûnaxwe veçine.
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1095. Tuji herda yekê bibjêr, badîhewa difikM,
Heger dikarî r 'abe her 'e, îşev bikuj tu wî mêrî,
Tuyê qeziyê me xilaz kî, min, hebûnê, ocaxamin,
Tu ku hatî, ezê bêjim, ew çi derde li dilê min.

1096. Yan na, hema bin şevê va eşiyayê xwe bar ke, her'e,
Ji van dera tu dûr k' eve, hebûna xwe bibe, here,
Dibe boyî min bêyî kuştin, ku ew bighîje dîwanê,
Goştê zar'êm e'se ewê sibê min bide xarinê".

1097. EwkubihîstAvt'andîlê, xayîdilêr'e'm,şêr,e'gît,
Ji cî r'abû qamçî hil da, destê xwe hev kire k'ilît:
Necamêr bim, ku ez neêm, nebhêm gilî bi neyînesî,
Gendî mîna wî merîkî tu nabînî dinê qomsî.

1098. Merîkîtubidemin,nîşandeewhêwrawî,
T'enê bizanbim li k'uye, ne lazime ardimiya wî,

Ez wî mêrî hink'ûfê xwe h'esav nakim, çi jî hebe,
Ez ku hatim, ezê bêjim, lê tu hinekî hêsa be".

1099. Fatmê xulamekî arnin daAvt'andîl û ver'ê kir,

Wê go: Dilê min nak'ute, te dilê min baristan kir,

Wekî wîya tu bikujî, şabûnê têkî dilê min,
Gistîlkeke t'iliya wî da, derxe bîne tu bona min".

1100. Avt'andîlji şeher der k'et, hesp avîtibû çargaviyê,
Devê be'rê nav mêrga da k'oç'k û serak wî dî li wê,
Herçar aliya şûşebend bû, bedew bûn t'ev r 'ewaqê wê,
Qeyî te digo, kevirêd wê xemilandiye hostê h'ubê.

1101. WîxulamîAvt'andîlbirwê derêk'ukuwîdixast:
Eve birca ewî xortî, k'îjani tu dixazî r'ast".
Wî go: Binhêr ' vê p'encerê aliyê r'oê û p'ir' bedew,
Yan r'azaye herema xwe, yanjî nihah'işiyare ew".
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SOT'A R'ÛST'AVÊLÎ

1102. Bextê xirav, ber derê wî veleziyabûn cot ersawil,
Ûberwanr'aewderbazbû, r'açandinwî, wêherdumil,
Herduxulamxeniqandin wî, bi wan destê wekk'elpetan,
Serê wana usahev xist, mejiyê wanji ç'e' va r'ijiyan.

1103. Heremê da ew cahil bû t'enê, bêxem veleziyayî,
Avt'andîl ew bilind kir wê, nehîşt bike ew lavayî,

Pê r'a negîhandji cî r'abe, yan deng bidê mîna mêra,
Avt'andîl sîng û berê wî cahilî wir da ber k'êra.

1104. Ewî r 'o bû bi nederê, li ber dijrnin de'bê devxûn,
T'ilî bir'î gistîlkê va, ji vê dinê kire qaşxûn,
Avît be'rêji p'encerê, xîzê da ew çû undabû,
Bona wiya ne ç ' e ' 1 kirin, tevr û bêrjî lazhn nebû.

1105. T'u deng û h'is wir dernek'et, kesî nebihîst çi qewimî,
Zivir'î ew bi dêmê gul, xûsî gulê ne qer'hnî.
E'cêvmayîezdimînim, serwêxûnakuewîr'êt,
ZivM ew cem Fatmanê, wîji lêvê wê hunguv mêt.

1106. Wexta şêrê rnîna r 'oê, hat mala wê ku evîne,
Wî go: Binhêr', k'ê ditirsiyayî, îdîr'oê ewnavîne,
Ev xulama şe 'dê mine, bira gilî ke bona te,

Aha, k'êra mine bi xûn, t'iliyawî û gistilka te.

1107. Niha bêje çima ewî xwe unda kir, sebeb çi bû,
Sebram t'une, niha bêje, çima ser te ew hêrs dibû".
Fatmanê xwe avît ser nig: Nizanim, çawabêjme te,

Agirê dilê min temirî, birîn k 'ewiyabi destê te.

1108. Ez û H'usên, ewledê me, hatin dinê bi destê te,
Şêrê Xudê çi celebî, çi teherî bidim pesinê te,
Te ku xûnawî r 'êtiye, bi wê e'mir te daye me,
Nihabibhê ezê bêjim, ku zanibî serhatiyame".
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FATMAN SERHATIYA NESTAN
- DARÊCANÊ DIBÊ

1109. Vî şeherî da qanûne ev, r 'ojaNevroz hersal vira,
Kese t'u ciya da naçe, t'ucarnakin al û vêra,
Em t'emam xwe dixenhlînin, xwe dikin k'incê çux û zerbab,
P'adşajî xwe r'a k'êf dikin şayî, şayîye û bê e'zab.

1110. Çiqa t'ucar mal mezinin, hedayî dibinbonap'adşê,
Layîqî me ewjî wira, r'ewa dikin me bi shê,
Wa deh r'oja def, k'er'ane, k'ilam, lîstin em şa dibin,
K'êf û r'eqas, eşq û şayî, lawik cMdê dilîzin.

1111. Serekê t'ucara vir mêrê mine, ku k'ivş kirine,
Serektiya k'ulfetê wan hurmet, ewjî qulixa mine,

R'ewa dikinjinap'adşê bi xişir ûbihedaya,
Wir dilîzin, dir'eqisin, dizivh'in mal bi dilê şa.

1112. E'yîdaNevroz wextahat, me p'êşk'êşê layîq birin,
Me da wana, wanajî em bi p'êşk'êşa r'ewa kirin,

We'dê xwe da em hatin mal, dilê me eşq û em r 'azî,
T'exte, sivremal da vekir, sitiramebi serfiniyazî.

1113. Wê êvarê ez der k'etim ku nav bax' da serlamîş bim,
Xatûn birin min t'evî xwe, borcê min bû ku wan şakim,
Dengbêj t' ev me hatin wira, em şakirin k'ilam, miqam,
Distiran û dir'eqisîn, p'or' berdabûn sernamlê kam.
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1114. Bax'ê me da k'oç'k hene, p'ir ' bedewin û p'ir' fesal,

Bilind mînahêlûna wir, p 'êlê be'rê t' evwanin qal,
Ez k'etime avayîkîû xatûn mihit'ev xwe hil dan,

Dîsa t'exte me wir r 'ast kir, xwe r 'a k'êf kir, şayê guman.

1115. Minji wanr'ahurmetdikir, çawaxûşkminqedirdigirt,
Lê vexarinê r 'a t'evayî, fikirê xirav berge min girt,
Mêvana ew t'ercibe kir, hev belabûn, r 'abûn û çûn,
Wexta t'enê ez mam wira, fikirê xirav li min gêr ' bûn.

1116. P'encere min ve kir hêdî, wî alî r'ê min nihêr'î,
Ez fikirîm, gelo çima melûlî wa min hêwM.
Dûrvatişkîbiç'ûkmin dî, li serp'êladih'ejiya,
Mîna de'ba dihat xuyan, mîna teymt dimeşiya.

1117. Ew çi dûr vajev dernexist, hate nêzîk, qeyk bû ew,

Wê qeykê da du merî bûn, ez fikirîmku k'êne ew,

Yek kMbûn wana nav xwe, t'enê serî dihat xuyan,

Wextaderk'etin ew k'enar, zendegMîmambê guman.

1118. Wanaqeykk'işandk'enar, danîgendîberbax'ême,
K'ivş bû ku ew ditirsiyan û dinhêr'în dor-berê xwe,
Wexta kese wana nedî, baristan bû dilê'wana,
Min usali wan dinhêr'î, ku rninnebînin ewana.

1119. Qutîk der xistinji qeykê, vekirin derê wê qut'iyê,
Derî vekMn, şemçiryaxek derxistin mînanî r'oê,
Şe'ra r'eş bû li ser sêrî, k'incê k'esk bûn li serda wê,
R'oj jî wê r 'azîbûya, ku bedewiyê bighîşta wê.

1120. Bedew zivir'î aliyê rnin, şewqa wê da zanga pêşber,
E'rd û e'zman bû k'eskesorji şewqawê nazik, dîlber,

Ç'e' vê rninwê hatin girtin, min t'irê ku r 'o bû derk'et,
P'erde, k'incêd ber p'encerê, kesî ew yek nedî feqet.
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1121. Pêr'a-pêr'amin gazî Irir çar xulamê xwe anî wir,

Min go: Binhêr', k'ê kirine dîl e'rebêdzeng mînanî gur'?
Dizîvaher'in,nêzîkbin, silavkinûpêbih'esin,
Ku difroşin, hûn bik'ir'in, ser qîmet xeber nedin.

1122. Heger nadin, hûn netirsin, lêxin, wana hûn bikujin,

Bînin cem min hûn wê hîvê, mêraniyaxwe îro k'ivş kin!"
Xulamê min r'abûnû çûn, mîna teyîrapeyabûn wê,

KMn - nekMn hev nehatin, bûn çenghçî ewana wê.

1123. P'encerê r'amin nihêr'î, min dî ku ew nafroşin,
Min kir gazî: Wan bikujin, eyde - feyde îdî boşin! "

Herdu kuştin, dane p'êla, ew şemçiryax li wirama,
Ez gihîştimê, milê wê gM, berbi malê anî xu r'a.

1124. Çawa bidim ez pesinê wê, çi nazikî, çi bedewî,
Ez sond dixum, k'ê bidîta, r 'oê ber wê bibiya sêwî,

K' ê tamîş da ber nûra wê, sifetê wê k' ê bik'işanda,
Ser destê wê ku min can da, ezê r 'azî bûma Xuda".

1125 . Vê gotinê r 'a Fatmanê wir herdu desta da serê xwe,
Avt'andîljîberxwek'etûwîr'êdahêsirêç'e'vêxwe,
Hev bîrkhin bona wêya, undakirin h' iş û sewda,
Bi hêsirê germ wan h'elandin berfa sipî sîngê ç'iya.

1126. Ew gMyan û e'gît go: Bêje, giliyê xwe bîrnekî".
Fatmanê go: Min anîmal, jê r'abûmxûşk, derdekî,
Minr'amûsaç'e'Vjbiriyêwê, şemçiryaxarnînar'oê,
Ser t'ext min ew dar'ûniştin, h'emêz kir ew, anî r'aê.

1127. Bêje, r'oê k'êyî tu û ewleda k'îjan malêyî?
Evan zengak'u tu dîtin, tu ne dîla xepenekêyî".
Wê xwe negirt cavam bide, û pirsê min wa man bê cav,

Ji ç'e'vê wê r 'eşe mezin hêsir k'işiyan wek ç'emê av.
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SOT'A R'ÛST'AVELI

1128. Wextapirsê aha necî, ew şemçiryax a'ciz kir,
îskînjê hat, ew giriya, hêsira sîngê wêya şil kir,
Hêsirê ç'e'vê wê rnîna lal, dur', xulxulîn hatin berjêr,
Ax dêmê wê şewitandim, derd U dilê mi da bûn k'êr.

1129. Wê go: Daê, tu bona min niha dêyî, ji dê zêde,
Çî te r'ane serhatiya min, ewê pirsê qe hil nede,
Ez xerîbim welatê dûr, bextê min min bûye dijmin,
Bêje, Xudê tuyê gunek'arkî, boyî vî bextî û derdê min".

1130. Ezfikirîm,newe'deyeezwêr'oêa'cizdikim,
K'ê bibîne bedewiya wê, h'iş û sewda wê undakin,
Bonabêje serhatiya xwe we'de gere ez bibînim,
Çima pêşda ne fikirîm, hê ne wexte çi pirs dikim?

1131. Min birbal xwe ew şemçiryax, hîva zere, nûra zêrî,
Bedewiya wê nûra şemal, çi teherî tuyê veşêrî,
Min da dorê çux û zerbab, xas û qumaş h'ezar t'ewnî, '

Bijanga bager difûriya, ç 'e'va teyîrok hêsirê xewnî.

1132. Û min xayî kir ew r 'oja geş, şemçiryaxa bejin çinar,
Min odeke başqe dayê, ku ber ç 'e 'vanebe dîhar,
Min sur'axwe k'ûr veşart wa, ku qûl - bende pê neh'ese.
T'enê ez û xulamkî min wê dibînin, ewjî bese.

1133. Çawabêjim, ax çi teherî, xeyîset va ew nebînayî,
Miqîm ^rî şev û r'oê, hêsira r'ak'u hebûye şayî,

Min lava kir, ku hêsa be, deqekê wê guh da sermin,
Bêyî wê e'mir li vê dinê ew mirine t'ek bona min.

1134. Ez diçûm wê û min didît, hêsirê ç'e'vaberbûne gol,

Navawê gola xûnê da tîrêd şebe girtibûn yol.
Avagolaûmînah'ubrêp'êlê şebe dixulxulîn,
Lal û dur' lê bûne şirdan, mircan tê da dibMqîn.
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WERGIRE P'OSTE PILING

1135. We'de nedî pirsa wê bikim, usabê h'ed ew digMya,
Bigotaê: Lê k'êyî tu, çi derdî ew dizêrîî?"
Sîngê zeriyê şil bûn t'imê, hêsirê xûnê ser p'êl didan,
Berwî derdîk'ê tamîş da, teyax nedikirkevirê sndyan.

1136. Wê ne dixast k'inca xwe ke, ne jî r'azê ser nivîna,
Ew şe'ra wê bû li sêrî, k'incê wê lê mîna dîna,
Westiyayî ew dik'etxewê, destê xwe didaber serê xwe,
Çiqa gere lavayî bikira ku parî nan hema bixwe.

1137. Niha bêjim çî wê hebû, lê k'incê wê e'yînî e'cêb.
Min dinê da her tişt dîtiye, cara pêşin mame e'cêb,
H'eta niha ez nizanim k'incê wê çi bû hûnayî,
Mînap'erç'e ew nermbûn, r'okMbûn ûkildayî. . .

1138. Ew bedewa mala mi da we'dekî dirêj usa ma,
Mêrê xwe r 'a min negotibû, ditirsyamnizam çima,
Min go: Bêjimê, venaşêre, dîwanê datêke gilî".

Fikira mi da şev, r 'o ew bû, dilê mi da saw xurdilî.

1139. Fikirîm, ku nevêjimê, bi çi teherî alî wê kim?
Min nizan bû boyî vî şuxulî ez çi bikim, berbi k'ê bim,
Mêr zanibejê vedişêrim, e'se ewê min bikuje,
Vê r'oê çawa veşêrim, r'oyanûr ji dêm dir'ije.

1140. Ez çi bilrim t'ik û t'enê, agirê min hê geş û gur' bû,
Were mêr r'a têkim gilî, çiqa fikirîm, tişte nebû,
Ez mêrê xwe bidim sondê, bicêr 'bînim çi difikire,
Ew r'uh' ê xwe naşewitîne, ji sonda xwe venager ' e.

1141. T'enê çûme bal mêrê xwe, bi h'eneka gilî vekir,

Paşê min go: Tiştkî bêjim, heger te sond egle nekir,
Tu wê sur'ê nedî der, sondê berk' ke mînakevir".
Wî sondeke awa xar: Ez bê r'uh' bim mîna demir . . .
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SOT'A R'ÛST'AVÊLÎ ;

1142- Çijî bêjî, ez navêjim t'u qûl, benda agah, mirin,
Tiştkî t'u kesji min nabhên, ne kal, cahil, na dost, dijmhi''
H'usênê r'em awagot, t'emamjê r'a min kir gilî,

Min go: Were tujî bibîn wê şemala dême gulî".

1143. R'abû û hat, min xwe r'abir û em çûne herema wê,
Nişkêvadî şewqar'oê, zendegMîhêsîrma wê,
Wa go: Bêje çi e'cêbe, ev horiye yanjî p'erî?
Hegerku ev benîademe, Xudê dilêm bike kerî".

1144. Min go: Mi vane e'yane, gelo k'êye ev benîadem,
Çi ku min go, wê zêdetir tişkî mayîn nizanin em,

Were pirs kin emji wêna, k'êye, çima gihîştiye vira,
Dibe me r'a têke gilî, emê bêne bi lavaya".

1145. Em çûn hundur ', em herdujî cûrekî wane r'ih'et bûn,
Mejê r'a go: R'oê, bêje, bi agirê te emjî r'et bûn,
Bêje hegerheye derman, boyî te hîvê em p'eyîdakin,
Çima usabûyî kirkût, nûra te em çi sep'e lrin?"

1146. Eznizanim, wêya dibîst ew giliyê me bi lavayî,
Belga gulê li belgê k'et, cêrga dur'a dî azayî,

Dêmê wê gul veşartibûn, guliyê wêye mîna me'ra,
Li ber r'oê ziya r 'eş bû, çi şebeq bû wirji me r'a.

1147. Giliyê me bûn badîhewa û cavaxwe me nestend,
Mir'ûzkMmînapiling, bi dilê kul wê ax k'işand,
Carke dinê mejê pirsî, wê hêsirê xûnê r'êtin,
Paşê wa go: Tiştekî ez naxwezim, min bihêlin".

1148. Em li r'ex wê r 'ûniştin, mejî t'ev wê hêsir r'êtin,
Ber xwe k'etin kirina xwe r'a, feyîde çi, hatibû gotin,
Ancax me ser h'emd da anî, lavayî kirku hêsa be,
R'ez û fêkî me danîber, wêya nexar ew e'zabe.
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WERGIRE P'OSTÊ PJLÎNG

1149. H'usên wa go: Dilê mi dawê belakirh'ezara derd,

Sûrtê wêya gendî r 'oje, çi bendeyê r'amûse merd,
Heyî wax, k'ê ku wê nebîne, h' ezar daxê bik'eve dil,

Ewledê xwe ox ' ira wê da ezê bidimbi eşq û dil".

1150. Hemanekî lê dinhêr'în, û veger'iyan ç'e'vê gM,

Dîtina wê şabûnbû, jê dûrk'etin derdbû e'yînî,
Em diçûne dîtina wê, hê al û vêr dest pê nekM,
Wê dilê me bend kiribû, dil va bûbûn em h'izkM.

1151. We'de aha zû derbaz bû, r 'oj û şev wa fir'în peyî hev,

H'usên go: Min û p'adşê xwe me zûda nedîtiye hev,

Çi dibêjî, bi p'êşk'êşa ez neçimwî bibînimbêm".
Min go: Bha gotina te be, miqabilî te ez dernaêm".

1152. H'usên sinîk anî wira, dagM bi dur' û cewahir,

Min lavakir: Binhêr'e, tuk'êfxaşnebî, nebî agh,
Ji devê te pirs derneyê derheqavê r'ojahana".
Dîsa sond xar: Heger bêjim, ez nenhnim diniya hana"

1153. H'usên çû dîtinap'adşê, dît serk'êfêr'ûniştiye,
Û nêzîkî p 'adşê bû ew, p ' adşê r 'a hevaltî kMye,

P'adşê hil dap'êşk'êşa wî, pêşberî xwe dar'ûniştin,
Tu binhêr'e çi dike îç'ike, sond û qirar tên bîrkirin.

1154. Berî hatina H'usên wira p' adşa îdî vexaribû,
Dîsa t'as û cam t'ijî bûn, îç'ike wiramînabe'r bû,

Ewî bîr kir sonda xwe û ad, qirarê ewî dabû,
R'ast dibêjin, qijik û gul, k'er û sturu, qe ew yek bû.

1155. P'adşê mezin, wexta îdî vexanbûn, wa go: H'usên,
ZendegMi dimînim, ev dur ', cewahir te r'ak'u tên?
Ev cewahirêd wamezin û ev dur'êd wap'ir ' qîmet,

Min nikaribû dest banîna nîvê wanabida fiyat".
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SOT'A R'ÛST'AVELI

1156. H'usênberwît'emenebû:,,Bijîp'adşêminîmezin,
R'oyîji e'rşa bona me, kaniya e'rrhrî, hêjayî pesin,
Yê k'êne ewxiznê min t'ev, û zêr'ê mine bê h'esab?
Hemla dê da xwe ne aniye, we daye min destê eznav.

1157. Ne hêjayî pesinê te me û wê r'e'mê mi r'a dikî,
Bûkek aniye boyî kur'ê te, ewê p'êşk'êş h'esab bikî,
Wî çaxî tuyê r'azî bî ku bibînî tu wê r'oê,
Bira gul de bax'çê te da, ew dara şîn, darajîyînê".

1158. Ez çi bêjim, wî p'êpes kir ew sonda ku mi r 'a dayî,
Yek - yek dibê çawa dîtiye wî ew r'oja nûr, hêjayî.
P'adşa dibê: Ez şa bûme, bê h'esave şabûna min,
H'ukumdikim, her'inbînin, bikinxemildîwanamin!"

1159. Ez wa hêsa r 'ûniştibûm û dilê min îskînjê hat,
Serek qewaz derî vekir, t'ev qewazadêrî dahat,
Bi qirarap'adşatiyê şêst xulam xwe r'a anîbû,
Ev qiraraXudê mine", - fikirami r 'a waderbaz bû.

1160. Silav kirim, gotin: Fatman, h'ukumê p'adşê, h'ukumê Xuda,

Bîne vira tu wê r'oê ya H'usên sozp'adşê r'a da,
Bibin kur'ê p'adşê xwe r 'a, ji r 'ênga xwe em nemînin".
Min t'irê diniyah'edimî û ç'e'vê min tişt ne dîtin.

1161. Minbifenwapirsîjiwan:Ewçiqîzehûndixwezin?"
Gotin: H'usên ew r'oja nûr kur 'ê p'adşê r 'a da pesin".
Min dî îdî ç'are t'une, mirina min bû gilîkî din,
Ez r'icifîm li ser p'iya, zerp dik'uta wê dilê min.

1162 . Cardin çûmwirû min dî, ew bedewa digriya,
Min go: Te dî, bextê xirav qumsîtî kir, me k'eniya,
R'oê berê xwe me guhartiye, e'mirê mine bin qeziyayê da,
P'adşê bi xwe gazî te kMye, H'usên em dane der îda".
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1163. Wê go: Xûşkê bej xwe nek'ev, çiqa derdê min zanibî,
Bextê mine mi r'a dijmin, nahêle ewji cî r'abî,
Zende bighe wextap' akim, ku xiravhn, negire zende,

Ev derdê min t'eze nînin, derd minp'ir'in wek p'enede".

1164. Ji ç'e'vê wê hêsir r'ijiyan mîna dur 'ê gir û mezin,
R'abû ser xwe ew bê minet, mînapiling, hêjapesin,
Ne şabûna wê şabûn bû, nejî derdbûrnînaderda,
T'iftek wê xast û xwe p'êç'aji sêrî dah'etap'iya.

1165. K'etime xiznê û min bijart kevirêd dur'e wa p'ir' qîmet,
Haqa, çiqa min ku hil da, j i kesekî negM minet,
Her kevirekî şeherek bû, kela kevirapê dihat k'ir 'în,
Û min pişta wê girê da, îdî j i min nehat k'ir 'în.

1166. Han delalam, - min gote wê, - dibe cîkî kêrî te bê".
Min t'eslîmî xulama lrir şemçiryaxa mîna r'oê. . .

P'adşar'abûpêşiyêdahat, def, k'er'ane wîk'êf danî,

Ker'eker' ew diçû hêsa, hêsir dh'êtmînakanî.

1167. Bê h 'esab hatin dîtina wê bi qûje - qûj , hewar, gazî,

Xulamaberge wan gM, ji r'oja xwe nebûn r'azî,
P'adşa ku dît ew bedewa, bejna çinar, bik'ra horî,

Wî xwe şaş kir û aha go: K'î alî derk'et r'oja narî".

1168. K'ê ku didît, ç'e'v digMinji îşqanûra wêya,

P'adşê go: Ez dinê dî bûm, k'etime cêrga nedîtiya,
K'ê pêştirî Xudê bikira ev k'erema bona p'adşê,
Hêjaye ku h'izkiriyê vê dîn, e't'er bik'eve çolê".

1169. K'êleka xwe da r'ûniştin, pê r 'a maqûlî xeber da:

Bêje, bibhêm ku k'êyî tu, çi milet, ji çi e'rda?"
Wê bê cav hîşt wirap 'adşa, çimkî ewê xeber ne da,

Serberjêr û dilê melûl, difikM dîwanê da.
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1170. Wê nedibîhîst xeberê p'adşê şîrîn, nejî ferman,
R'uh' va cîkî mayînbû, ew derdê wê bû derdekî giran,

Lêvê gulîn anî bû hev, cêrga dur'a nedihat xuyan,

ZendegMî ma bûn t'emam, çi difikM ew bê guman.

1171. P'adşêwago: Emtiştekîçawabibhên,kuhêsabin?
Gere hebe vh du me'ne, me'na sisiya em nabînin,
Yan ew yekî p'ir ' h'iz dike, difikire şev û r'oê,
Ku ew keskî me nabîne, naxweze xeber de li vê.

1172. Yan merîke p'ir' zaneye, keskî tişkî h'esav nake,
Ne eşq eşqe bona wêya, derdê xwe aşkele nake,
Çawa h'ik'yat wê ew dibe, cefa û bext bi awakî,

Fikira difir 'e cîkî mayîn, mîna kewakedî nakî.

1173. Xudê bike ewledê min zû veger'e xêr û şayî,

T'eslîmî wî kim vê r 'oê, ku xayî dikim ez delalî,

Veke zimanê vê bedewê, bixûne sur 'a dilê wê,

Hemah'etanî wî çaxî xayî ke nûraxweye r'oê".

1174. Kur'ê p'adşê me t'ûreye, cahil, zîrek, himjî bedew,
Bi dêmê xwe û xeyîset va, bejin balê va e'gîte ew,

Ew çûbû şêr ' û wê derê r ' astî gere egle bûya,
Û bavê wî ew şemçMyax xayî dikir bona wiya.

1175 . Anîn libasê bihaye xas, lê kirin û xemilandin,
DibMqîn nexşê libasaku li wêya hêwirandin,
T'acê r'okM bi dur'a xas danîn serê wê bedewê,
Usa bedew lê dihatin mîna gulaji bîlarê.

1176. P'adşê wa go: Hûn herema ewledê min bixemlînin,
Hûn t'extekî megrîbî zêr' dîwana wî binitirînin".
R'abûbi xwep'adşê e'gal, xayê h'ukumê zorû gMtti,

Da r'ûniştin ser wî t'extî, dil va şabû, bi eşq k'eniyan.

224

SOT'A R'ÛST'AVÊLÎt ^

1170. Wê nedibîhîst xeberê p'adşê şîrîn, nejî ferman,
R'uh' va cîkî mayînbû, ew derdê wê bû derdekî giran,

Lêvê gulîn anî bû hev, cêrga dur'a nedihat xuyan,

ZendegMî ma bûn t'emam, çi difikM ew bê guman.

1171. P'adşêwago: Emtiştekîçawabibhên,kuhêsabin?
Gere hebe vh du me'ne, me'na sisiya em nabînin,
Yan ew yekî p'ir ' h'iz dike, difikire şev û r'oê,
Ku ew keskî me nabîne, naxweze xeber de li vê.

1172. Yan merîke p'ir' zaneye, keskî tişkî h'esav nake,
Ne eşq eşqe bona wêya, derdê xwe aşkele nake,
Çawa h'ik'yat wê ew dibe, cefa û bext bi awakî,

Fikira difir 'e cîkî mayîn, mîna kewakedî nakî.

1173. Xudê bike ewledê min zû veger'e xêr û şayî,

T'eslîmî wî kim vê r 'oê, ku xayî dikim ez delalî,

Veke zimanê vê bedewê, bixûne sur 'a dilê wê,

Hemah'etanî wî çaxî xayî ke nûraxweye r'oê".

1174. Kur'ê p'adşê me t'ûreye, cahil, zîrek, himjî bedew,
Bi dêmê xwe û xeyîset va, bejin balê va e'gîte ew,

Ew çûbû şêr ' û wê derê r ' astî gere egle bûya,
Û bavê wî ew şemçMyax xayî dikir bona wiya.

1175 . Anîn libasê bihaye xas, lê kirin û xemilandin,
DibMqîn nexşê libasaku li wêya hêwirandin,
T'acê r'okM bi dur'a xas danîn serê wê bedewê,
Usa bedew lê dihatin mîna gulaji bîlarê.

1176. P'adşê wa go: Hûn herema ewledê min bixemlînin,
Hûn t'extekî megrîbî zêr' dîwana wî binitirînin".
R'abûbi xwep'adşê e'gal, xayê h'ukumê zorû gMtti,

Da r'ûniştin ser wî t'extî, dil va şabû, bi eşq k'eniyan.

224



WERGJRE P'OSTE PJLJNG

1177. Wî h'ukumkir, ber heremê neh dergevan dan sekinandin,
Paşê r 'ûnişt li ser k'êfê, salixê k'êfa naê gotin,

Wîr'ewakkH'usênwirabip'êşk'êşêp'ir'ûbiha,
Yê ku ew r'o anî wira, k'êfxemilî def, k'er'ana.

1178. Kirin xarin û vexarin, dirêj kMn k'êfwê demê,

Wê bedewê go : Bextê min, te qumsîtî kir vê demê,
Bêje, ji k'u gihîştim k'u, bextê h'izkM dame k'ê,
Ez çi bikim, çawa bikim, çi neyaz kim ezji Xudê".

1179. Wê dirêj kir: Ez nakujim gula e'mirê h'izkMyê xwe,
E'se gere ez tamîş dim, gumanê nebir 'im Xudê xwe,

K'îjan zane berî mirinê xwe sipartiye mîrê mirinê?
Merî dik'eve tengasiyê, paşê kêr tê h'iş boyî kMnê".

1180. Gazî xulama kir, wa go : Min bibhên, bifikhin,
Hûn xapandine, sekinandine vir, ku miqatiyê hûn min bikin,

Badîhewa dice'dîne p' adşa xwe r ' a min têke bûk,
Badîhewa def, k'er'ana dixemlîne bajêrû sûk.

1181. Çîwer'ameçawaxatûn, ezr'êw&er'êkedinhn,
Mirazê wî kur'ê wî be, kur 'ê wî r 'a ez nejinim,
Hûn xiyalîkî, ez xiyalîkî, p'adşa cefê ew dibîne,
Ez nikarimvirbimînim, bextê min min dicêr'bîne.

1182. Bêşubeye xwe bikujim, k'êrê ezê dilê xwe xim,
P'adşê weyê we bikuje, wî guneyî ez xwe dûr xim,
Başe hebûnê bidim we, va pişta min girêdayî,
Hûn min berdin ezê her 'im, hûn bifikirin merivayî".

1183. Wê ber piştê derxist, r 'o kir li ber wana gendî xizne,
T'acê serê xwe danî ser, r 'anedigirt herd destê xwe,
Go: T'eweqe dikim hil din, boyî we ev ne hindike,
Hûn min berdin, ezê her'im, Xudê mirazê wejî bike".
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1184. Dilê wan da xiznê vêxist kuç'ikê k'ulfa gur 'e a'ciyê,
Wana îdî p' adşa bîr kir, wek gizmB niheqiyê,
Qirarkirin ku r 'ê bidin wê bedewa mîna r 'oê. . .

Binhêr'e tu, zêr ' çi dikin, kevezane dest niheqiyê.

1185. Heyî wax, t'u car şayê nayîne zêr', k'ê wiya dih'ebîne,
A'cî dirana diç'k'kîne, h'eta qebrê r'a dighîne,

Al û vêra zêr'a dike, meriyê a'c jê t'êr nabe,
R'uh' xaliyê va ew germ dike, berbi wê dinê ew dibe.

1186. Wan xulama miyaser kir xastina wê şemçiryaxê,
Yekî k'incê xwe êxist da, go: Bes bik'işînî tu axê".
Derîkî din r'a der k'etin, şabûn bû, k'ê hebû haj k'ê,
Hîv devê me'ra xilaz bû, ew şuxulî wek dur 'ekê.

1187. Xulamjiwirr'evmûçûnjiberç'e'vabetavebûn,
Hew min nihêr'î derî xistin, ez çûm, xulam wira nîbûn,
Wê keç'ikê navê xwe da, derî vekir, min h'emêz kir,

Nehathundur', wêgo: Boşe",ewêdilêmint'evr'akir.

1188. Wê go: Ez xilaz bûm bi wê xizna te dabû min,

Bira Xudê te r'a r'e'm be, ev dia'ye xastina min,
îdî nikarî min xayî kî, hespekê bide, ezê her ' im,

H'etap'adşaku bibhê, ezê îdî gele dûr bim".

1189. Pêr'a-pêr'açûmet'ewlê,bijartkih'êlekelapebaş,
Zîn, mûsat kir, anî wira, wê bedewê beşerbû xaş,
Lê syar bû, te go, r 'oye danizilî serpişta şêr,

Çi min çandibû, min nedirû, destêm fir'î ek'inê kêr.

1190. R'o çû ava, hewar, gazî, t'emam şiher lê ger'iya,
H'esarkhin şiher t'emam, k'etinh'etak'oxê sêwiya,
Minjî pirsîn, min go: Bira, malamin va, lê binhêr'in,
Hegerwe dî, h'ukumê p'adşê min bikujin û darda kin".
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1191. Ze'fger'iyan, tişte nedîn û p'oşman ew veger'iyan,
Ji wêr'ojê dîwanê dat'evh'eznîne, nek'eniyan,
R'eş û mişot li xwe khin dîwanê dah'emû kesî,
Ji me dûr k'et ew r 'oja nûr, diniya me bû meleme, sî.

1192. Niha bêjim ku çerxa bext k'uda avît ew hîva zer,

Niha bêjim çi tirsandim ewî mêrikê xalî ser,

Ez bizina wîye mê bûm, nêrî bû boyî min bijare,
Bê ît'bare mêrê nemerd, jina qeh'be bê ît'bare.

1193. Ez mêrê xwe qe h'iz nakim, himjare, himjî ne bedew,
Ew cahiladîwanê dabonap'adşê saqîbû ew,

Me hev h'iz kir, lê bona wî r 'eş nagrim û şînê nakim,
Ax, nihajî ku xûna wî t'askê bidin, ezê fir' kim.

1194. Mîna k'ulfeta kêmaqil, min ev yekajê r 'a go,

Çawa ew r 'o hate cem min, min verê kir çawa ew r'o,
Wî tirsandimku wê yekê wê her'e bêje p'adşê,
Niha îdî mMye ew, xilaz kirim te ji zulmê.

1195 . Pirsa me ku hev dibhurî, bi wê yekê ditirsandim,
Min nizanibû ku ew vire, min nizani bû dicêr'bandim,
îdî min gazî te kiribû, wîjî cav kir, ku ez va têm,
Caradudamingo: Neyê!", lêtuhatî,bûmmer'adêm.

1196 . Lê tu hatî, veneger ' iyayî, te nûra xwe min dîhar kir,

We virhev dî r'ûyê mi da û we hev r'a dijminî kir,

Ez tirsiyam, axMya mi bû, îdî minê çi bikira,
Ne bi ziman, wî bi dil, wê mirina min e'seyî kira.

1197. Bi destê te ver 'ê nebiya, e'se wê biçiya dîwanê,
Wê bal p'adşê bidama der, hêsabûyawê ziyanê,

P'adşê a'ca dilê xwe ûrt', ocaxê me bida bê,
Goştê zarêm wê bida min, bênamûs kirama dinê.
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1198. Bha Xudê wê bide te, çi ji Xudê r'eca dikî,
Xilaz kirimji me'rê r'eş, h'ezar salî e'mir bikî,
Jro şûnda ez r'azî meji bextê xwe û yaziyê,
îdî mirinê ez natirsim, te xilaz kMm cefa mhinê".

1199. Avt'andîl go: Tunetirse, badîhewanenivîîsîne: -

Wexta dijmin meriyê teye, ser wî r 'a dijmin t'unîne"
Zane t'u car meriyê usa ît'bara xwe ew pê nayîne,
îdîji wî tu netirse, ce'nimejî wî nah'emlîne.

1200. Tu wê bêje, ji wê şûnda te ku ew keç'ik ver'ê kir,
Te qe salixjê hil neda, tiştekji wê te se nekir?"
Fatmanê wir hêsir r 'êtin, ç'e'va k'işiyan hêsirê xûnê:
Ew şemala wa undabû, diniya maye bêyî nûrawê".

228

SOT'A R'ÛST'AVÊLÎ

1198. Bha Xudê wê bide te, çi ji Xudê r'eca dikî,
Xilaz kirimji me'rê r'eş, h'ezar salî e'mir bikî,
Jro şûnda ez r'azî meji bextê xwe û yaziyê,
îdî mirinê ez natirsim, te xilaz kMm cefa mhinê".

1199. Avt'andîl go: Tunetirse, badîhewanenivîîsîne: -

Wexta dijmin meriyê teye, ser wî r 'a dijmin t'unîne"
Zane t'u car meriyê usa ît'bara xwe ew pê nayîne,
îdîji wî tu netirse, ce'nimejî wî nah'emlîne.

1200. Tu wê bêje, ji wê şûnda te ku ew keç'ik ver'ê kir,
Te qe salixjê hil neda, tiştekji wê te se nekir?"
Fatmanê wir hêsir r 'êtin, ç'e'va k'işiyan hêsirê xûnê:
Ew şemala wa undabû, diniya maye bêyî nûrawê".

228



WERGIRE P'OSTE PILING

SALIXE DERHEQA NESTAN - DARECANE
Û DÎLTÎYA WÊ CEM CÎNA

1201. Go: Ehêyî bext, bi qomsîtiyê tu rnîna cinê xiravî,
T'u kes tişkî te fe'm nake, bi qomsîtî k'uda divî,
Ew k'ulfeta mîna r 'oê te k'uda bir û mina kir?
Ez dinhêr'im ku axriya xwe, vê diniyayê p 'ûç' h'esav kir".

1202. Fatmanêgo: Jinhndûrk'etewnazikamînar'oê,
Ew sik'ana dilê min bû, bext kMbû mi r 'a t'or'ê,
Û peyî wê r 'a dişewitim, hêsabûna xwe nabînim,
Hêshê ç'e'vêm zîha nebûn, çimkî hêsira dibarînhn.

1203. Mal û zar 'o min bîr kirin, dilê min bû hêwra derda,
R'azayî bûma yanjî h'işiyar, t'enê ew bû bû-a mi da,

Lê H'usênê soz p'êpes kir, ber ç'e'vê min bû me'rê r'eş,
Qursax nake ew e'lewat nêzîkî min be fikira fe'ş.

1204. Êvarekê r'o westiyayî diqulibî diçû ava,

Ez der k'etim ber vê k'oç'kê û ç'e'vê min ser derge ma,
Min bîr anî, zerga derda dilê mi da cî bû û ma,
Min xwe r'a go: Ne'let' li wî, k'ê bihar ke sonda mêra".

1205. Qûlek hat vir, xerîb bû ew, sê heval bûn h dora wî,

Qûl libasê qûla da bû, lê hevalê wî gendî r'êwî,
îç'ike, xurek anî bûn wan, ji şeherê me hil dabûn,
Hevr'a r'ûniştinnan xarin, ew herçarjî xeberdan bûn.
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1206. Ezsekmîm,minwanbiMst:Weleviraemr'indşabûn,
Emnenasin, lê bextê me, vî şeherî da emhev nas bûn,
Em nizaninji k'une em, herkesji me k'u, çi yêrî,

Neynesiya hev em bibhên vir me'rîfet û camêrî".

1207. Şevbihêrî xwe r'a kirin, ew e'detê r'êwiyane,
Wî qûlî go: Gelî bira, e'cêbamin dî, kes nizane,
Heger barê we garise, ezê t'êxkim dur' û lala,

Hûn guhdar bin vê serhatiyê, bi xastina Şexs û Ela.

1208. Ez qûlêp'adşê cina me, wî p'adşaê mezin, e'gît,
Nexaşîk k'et nava êlê, nexaşîke berk'e aqît,
P'adşê mezin temirî, mir, ew bû xayê êla giran,
Niha xûşka wiye dewsê, xayîtiyê dike li wan.

1209. Dûlardûxte navê wêya, zanga berk'e, kevir serttir,

Heger ew neçe ser dijmin, qursax nakin ber me çêtir,
Lê niha cem wêne R'osan û R'odî, kur'êd birê,
Niha ewe p'adşa e'gal li welatê cina li wê.

1210. Me bihîstji be'rê wêda mMye xûşka Dûlardûxtê,
R'ojê şayê mina bûn û wezîr bûne qûlê nixtê,
Gotin: Ewa bêjine wê, cava nebixêriyê bidinê,
Bira ew wê cavê bidê R'oşak'ê qûl, sereskerê wê".

1211. R'oşak' wa go : Ez nikarim wextê şînê virbinhnim,
Ez bik'evim ç ' iya, baniya, bê h' ed gere t' alan bînim,
Bizvir'immal we'deti da, xizne, defîna t'ijî kim,
Wextê p'adşa her'e şînê ç'iya, baniya va ver'ê kim".

1212. Zivir'î berbi me xulama: Ez va diçim, hûnjî werin!"
Sed qûl ewî xwe r'a hil da, yekji yekî e'gîttirin,
R'oê ew t'alana dikin, şev miqatin h'eta sibê,
Kavran wanaxezadikir, hevr'adibûnbirêp'arê.
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1213 . Şev bû tarî, em bihurîn bestekê r 'a bi syarî,

Hew me nihêr 'î, p'erê bestê hate xûyan nûra siteyM,
Me go, dibe r 'o peya biye, li ser e'rdê hêlûn daniye,
Em şaş man û bi fikira me h'ezar e'cêb hilaniye.

1214. Hineka go: Şewqe li wir", hineka go: Hîve wira",
Bi syarî emnêzîk bûn, binhêr 'in wê sêra ç'ira,
Herçar aliya me h'eşar kir, kire nav xwe ew r'onayî,
Ji wê nûrê me deng bihîst, dengê nazik û merivayî.

1215. Gelî syarabêjin k'êne, hûn navê xwe mi r'a bêjin?
Qasidimji Gulanşero, berbi cina hûn r'ê bidin".
Me ku bihîst, em nêzîk bûn, me kirnava xeleqa xwe,
Me syarkî nebînayî nêzîk dî wir ber ç'e'vê xwe.

1216. Lê dinhêr'î, ji dêmê wê nûra r'oê difûrfûrî,
Şewqa wê yar'oê bû, şemal bû wê, ew dişuxulî,
Lê ewê kêm xeber dida, li dêmê naz me dinhêr'î,
Nûra sedefê diranê wê ser bijangê wê ditenhrî.

1217. Mejîmînawêşîrnayîcavawêyawirawada,
Me t'ercibe kir qasid nîne, ne jî mêre xeber dida,
R'oşak' dî ku ewjine, wî syarî h'icûm kir ser,

Me nehîşt ji cî bileqe, bûne h'eşar em wirali ber.

1218. Me go: R'oê, me r 'a bêje tu serhatiya xwe, ne derew,
K'î welatî, tu ya k'êyî, k'ê xapandî, kM gerew?"
Cî da r'abû, wê xwe negirt cavê pirsê me ku bide,
Çi webale wextahîva, ziyayê r'eş ku hil dide?

1219. Wê qe tiştek me r 'a nego, k'êye yanji k'uye,
Tişte nego, gelo k'êye, yanê k'ê ew xapandiye,
Berk' ker ' dibû, wê ne dixast pirske bêje yan xeber de,
Şvêtame'rawê dinhêr'î, ber ç'e'vê me kMbûp'erde.
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1220. R'oşak' wa go: Ew navêje, dibe derdê wê p'ir ' berk'e,
Tiştkî mayîne, binhêr 'e, qe me tiştkî h'esav nake,
T'une bende li vê dinê xaziya xwe neyîne p'adşê me,

Çi bedewe û çi qence, Xudê didê bi destê me.

1221. Xudê eva me r 'a şandiye ku em bibin p'adşê xwe r 'a,
Vê bedewê ku em bidine wê, hurrnet be ewji me r'a,
Ku veşêrin, wê pê bih'ese p'adşê meye e'gît, k'ubar,
Emê ber wê r 'ûr 'eş derên û wê me r'a ew bibe qar".

1222. Mejî pirsawî r'icimand û gotina wî qebûl Irir,

Em zivir'în şeherê cina, ew şemçirax me xu r'a bir,

Emjî qedirê wê nek'etin, xwe r'a qedir me h'esav kir,

Û wê demê hêsirê xûnê dêmê wêyî gulîn şil kir.

1223. WîwaxtîminR'oşakr'ago: Tuminberde, ezêzûbêm,
Li şeherê Gulanşero şuxulekî min ferze, dibêm",
Wî ez berdam, we r ' a bêj im eşiyaê min heye vira,
Gere her'im, t'ev xwe bibim, ku bighînimhevala r'a".

1224. Serhatiya wî qûlî kir li wan r ' êwiya gele xaş hat,
Ez tevizîm û zmabûm, qe hêsir ç'e'vê min nehat,

Min tê derxist, wan k' ê gMiye, gumanamin whdabaske,
Şabûnek k'ete dilê min, min deyîn nekir, dest dak'îska..

1225 . Min ew qûla anî bal xwe, pêşberî xwe da r'ûniştin,
Min go: Bêje, ezjî bibhêm ew giliyê te wanar'akirin".
Wî yek bi yek kire gilî çi ku pêşda minjê bihîst,
Te go, t'eze e'mir da min, gumanê r'uh'ê mi da lîst.

1226 . Du xulamê mine zengin, sêrbaziyê dahostane ew,

Mîna tîrê ew zû diçin, mîna tîrê vediger'in ew,

Min ew şandin şeherê cina, min go: Her'in, zû veger'in,
E'se wêyahûn bibînin û salixê wê mi r'abînin".
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1227. Bûn teyîr fir'în, sê r 'oja da çûn, zivir'în, hatin serê,

Go: BMne ew bal p'adşê, p'adşa diçû wî alîbe'rê,
Me nikaribû lê binhêr 'iya, gendî r'o bû li r 'û dinê,
Bona R'osanê xweyî e'gît, ew xayî dike çawabûk wê.

1228. JBmêwêyabidinR'osan, -h'ukumêp'adşêwaneeva,-
Hê ez ne ya de'watê me, derdê mine weke ç'iya,
K'engê zivir 'îm wî çaxîjî ezê têkim wê bûka xwe",
K'oç'ka xwe da daye ser t'ext, daye dorê cariyê xwe.

1229. P'adşê xwe r'a bMne t'emam hostayêd sêrû sêrbaziyê,
R'ê çetinin, sawe niha, xwe neçûne wir diziyê,
Ber wê bircê wê hîştiyeji qedrê der mêrê dest p'ê,
Biharbikî, t'eze çûne, venager'in zûtirekê.

1230. Şeherê cinah'etaniha t'u qûl, bendahil nedaye,
Ort'a şeher da ghek heye bilind û t'îk, wek kelaye,
Wî gM da zêrzemîne, r 'iya wêya zirav, yekp'ê,
Tê da qesire, h'ukumê p'adşê qesirê dane nûra r'oê.

1231. Ersewilin ber zêrzemînê xortêd cahile p'elewan,
Deh h'ezarmêrê bijare, t'eve sîlih' û xwe guman,
Ber sê dergê wî şeherî neh h'ezar esker sekinî,
Dilo, dinê tu hêngavtî, gumana çi tu sekinî".

1232. Ew ku bihîstAvt'andîlê bîlek h'esin, fenê r'oê,
Dil lê şa bû, cîda ker ' bû, tişte ne go ewî li wê,
Wîji r'ojabûyîna xwe dar'azîbûnaxwe gote Xudê,
Ew xûşka Nêstanêye, k'ê mi r'a kir salixê wê".

1233. Fatmanêgo: ,3eje e'zîz, salixar'atuhostayî".
Ew serhatiya min te bihîst, ez bend khim bi şMiayî,

Lê dixwezhn yek - yekbêjî tu derheqawan cina da,
Ne dibên, cin t'enê r'uh'in, çawak'etine dilqê benda.
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1234. Bextêewêqîzabedewşewitodmmindilûh'inav,
Çî wan r'ane qîzê bedew, ne ewr'uh'in cinê xirav".
Fatmanê go: Min dibhêyî, çimausatu sarbûyî?
Ew ne cinin, merîne ew, ku dimînin wî ç'iyayî.

1235 . Navê cina wan derxistiye çimkî t'ifaq hevr'a yekin,

Sêrbaziyê da ew hostane, hostatiya xwe îcr 'uh' dikin,
Ew zirarê didin meriya, lê bê zirar ew dimînin,
K'ê ku derê miqabîlî wan, seqet - soqet û kor dikin.

1236. Şuxulê wana, wa e'cêbin, dijminê xwe ew kor dikin,
Dikin bager, ba r'adikin, gemiya be'ra da xirq dikin,
Ser avê r'a ew dibezin, golêd ava dinhç'iqînin,
Bixazin wê r 'o bikin şev, şev r'oê biguhêzin.

1237. Boyî vê yekê dor - berê wan navê cina dane serwan,
Ewjî mîna me merîne, ewjî goşt, xûn heye serwan".
E'gît wa go: Ze'f r'azî me, te av kir ser agirê dilêm,
Bi şabûn ez guh didim te, giliyê teye dur' dibhêm".

1238. Avt'andîl wahêsir dir'êt, şikirîma xwe Xudê danî,
Ze'f r'azî me ji te Xuda, ev k'erembû mi r'a anî,

Tu t'im heyî, tuyê hebî, tu cebarî, nebînayî,
Tubext didî qûlê serr'eş, tu him sebirî, him sik'anî".

1239. Şikhimaxwe Xudê anîboyî wî salixê ku wîbihîst,
Fatmanê t"' irê boyî wêye û şabûnê dilê wê da lîst.

E'gît çiqa xwe digM wê, berk'ulfeta evîn bM,
Lê Fatmanê ew r'adimûsa, h'iş û sewda unda kM.

1240. R'exFatmêdaveleziya,Fatmanşabûh'etasibê,
Wan situyê xwe dida ser hev, xema da bû e'gît h wê,
T'înat'îna xwebîrdanî, diqer'imîmînamûmê,
Dilê wî lê bûbû de'be, de'bar'a dike hevaltiyê.
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1241. Ji ç'e'vê wî hêsir dik'işiyan mîna ç'ema dihatin xar,

Gola h'ubrê da gemiya r 'eş sovayî dikirbirqa aza,

DifikM: Binhêr'k'êye, dewsagulamp'aşlami da,

Ez bilbil bûm, bûme qijik ser qelaxa sergîna da".

1242. Kevirjî wê bih'eliyanaji ber hêsirê hatin xar,

Besta r'eş da ew bûne gol, pê av da guhstana nar,

Bi wê yekê şabû Fatman ku ew bûye bilbil e'yînî,
Qijik dadine ser gulê, t'irê bilbile nebînayî.

1243. Sibe r'on bû xêr û şayî, e'gît çû ku xwe avê xe,

Fatmanê bê h'esab libas p'êşk'êş lrirê bi dilê xwe,
Libasê usaku hatibûn her yekji wan welatekî,
Çi dixazî wîjî xu ke, pirsa na, tu min se nekî !"

1244. Avt'andîl wa r 'o kir, pîva, -îro sur'a xwe azr'u kim,

Çima gere h'eta nuha libasê t'ucara ez xwe kim".

Û wê r'ojê k'incê xweye sereskeriyê xwe hêwirand,
Heger şêr bû, bi nûr, neder wî r 'o ber xwe temirand.

1245. Fatmanêjî sivre danî, ew hîviyaAvt'andîl bû,
Bi dêmê k'en hate hundur ', ew e'gîta ezrahîl bû,
Fatman wh-a e'cêvmayî ma, wexta ku dî wan libasa da,

Go: Wê gêyîmê tuyê dîn kî her bendeyî h'uba dila".

1246. Nûrawî şa dibû, Fatman ç'e'vê xwejê ne dibh'î,
Dik'eniyaAvt'andîl wê, e'sabanî ew ne didî:
Ez dibînim ku fe'm nake, k'ê me ez, tê dernaxe,
Êh, çi bikî, gere bivî, r'êji r'iya ew dernaxe".

1247. Nîvr'o şûndahevdûrk'etin, e'gîtçûlihêwiraxwe,
R'ind vexarî bû, r'aza, hil da t'êr xewa xwe,
Êvarê ku ew hişiyar bû, dilê wî dar'oê şewq da,
Wî gazî Fatmanê kir, go: T'enê me, tu were wira".
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1248. Fatman ku hat ûAvt'andîl bihîst dengê wê bi axîn,

Fatmanê go: Ew bedewê min ewt'er ke, yanêjî dîn".

E'gît k'êleka wê r'ûnişt, belgîkî xas da wêya,

Siya buriya wê kire kon li ser gulêd herdu r 'ûya.

1249. Avt'andîl go: Bibhê Fatman, vê serhatiya ez kubikim,
Mîna meriyê me'r pê vede, usa h'ukumî ser te bilrim,

H'eta niha derheqa xwe da r'astî min tişt ne gotiye te,
K'anêne ew ç'e'v buriyê r'eş, ku dilê minjê hebete.

1250. Tejî t'irê ez t'ucarim, dewletî me û xayî kavran,
Sereskerim ez zanibe, li p'adşatiya zor R'ostêvan,
Sereskerim xayê esker û welatê wîyî gman,

Xayê xizne defîna me, cebirxanêd zore, e'yan.

1251. Tuyînhr'anêzîk,kmêzamhiîûwadilovan,
Qîzeke p'adşê min heye, nûre e'ynî wekr 'oja han,
Dişewitim û dih' elim, bê xewim, lê heye guman,
Bi xastinawê hatime, hîştiye p'adşê xweyî e'yan.

1252. Bi xastina wê hatime, diger'im wê qîza te dî,

Çiqawelat derbaz bûme, îz û t'oza wê min nedî,
Min ew şêra dîtiye, yêji h'ubawê sewdaliye,
Bona alîk'ariya wana minjî îro guman heye".

1253. Wî salixê xwe t'emam kir, ji Fatmanê tişt venegirt,
Salixê Tarîyêl ku bona çi p 'ostê piling ewî wergM,
Go: Tu boyî wî derman, ç'arî, r'aste ewî tu ne dîtî,
Ç'e' v buriyê wî baskê teyîra, nûr h ber wî dibe gMl

1254. Were,Fatmanalîmbike,wanbighînimemmiraza,
Alîk'arbin boyî bextê wan, bona me ew nîne ceza,
K'ê bibhê, wê me bipesine, şuxula baş k'ê h'iz nake,
Dibe dîsahevbibînin, şuxulê xêr zeyîneteke.
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1255 . Tu gazî wî qûlê xwe ke, wî bişînin şeherê cina,

Mizgînîkê bide qîzê, ku salixê wê me hil da,

Ji wêyajî pirskê bike, çawa dixweze, emwê bikin,

Xudê bike zû bibhêyî, şeherê cinaku em alt' kin" .

1256. Fatmanêgo: ŞikirXuda, evçiyekbû,minç'e'vadî,
Ew çi îro ku min bihîst, nemirinê r'a berenber dî".

Wêya gazî wî qûlî lrir, yêkur'eşbûmînaqîrê:
Gere her 'î şeherê cina, çiqa dikarî kin kî r'ê!

1257. Tu nîşan de çi dikarî bikî tu bi sêrbaziyê,
Agir îdî şewitandhne, t'eze vêxistiye kuç'ikê şaiyê,

Wê r'oê r'abêjî tu, ku derdê te r'aheye derman".
Wî qûlî go: Sibê ezê cavê bînim, heye guman".
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NE'MA FATMANE NESTAN - DARECANE R'A

1258. Fatmanê wa ne'me nivîsî: R'oja geş, tu nûrî dinê,
K'êji te dûre dişewitin, destbernade malê dinê,
Xaş xeberî û zar şMn, xeberê qend ser lêvê te,

Dur 'î, bîlar, dinê da t'une bedewek mînanî te.

1259. Heyî wax, te ku derheqa xwe dami r'a nekir qe t'u salix,
R'astimint'emambihîstiye, dil minbûye sitêraqurix,
Derheqa xwe da salixekî bide Tarîyêl, wî silav ke,

Bighîjin hev, tu gulek be, ew pîrozang be bona te.

1260. E'gîtek va te diger 'e, t'evî Tarîyêl bûye bira,
Avt'andîle navê e'gît, e'rebe ew fenî şêra,

Sereskerê t'emam ordiya R'ostêvan p'adşaye ew,

Derheqa xwe da xeberekê tu bişîne, zaneye ew.

1261. Me ew qûlê xweyî amin şandiye te r'a ku xeber de,

Salixekî cina bîne, eskerê wan paşda hatiye,
Ku h'esavê eskerê wan, ew yeko -yekpê bih'ese,
K'êye serek, te xayî dikin, ku kese wê te neh'ese?

1262 . Jê r 'a bêje çi ku zanî, çi ku wira te e 'yane,
Aliyê xwe da nîşanekê tu bişîne, hîviya te ne,
Tu derdê xwe bide bê, eşqê tê ke tu dilê xwe,
Heger Xuda ku lev bîne, bighînim hev bi destê xwe".

238

SOT'A R'ÛST'AVELI

NE'MA FATMANE NESTAN - DARECANE R'A

1258. Fatmanê wa ne'me nivîsî: R'oja geş, tu nûrî dinê,
K'êji te dûre dişewitin, destbernade malê dinê,
Xaş xeberî û zar şMn, xeberê qend ser lêvê te,

Dur 'î, bîlar, dinê da t'une bedewek mînanî te.

1259. Heyî wax, te ku derheqa xwe dami r'a nekir qe t'u salix,
R'astimint'emambihîstiye, dil minbûye sitêraqurix,
Derheqa xwe da salixekî bide Tarîyêl, wî silav ke,

Bighîjin hev, tu gulek be, ew pîrozang be bona te.

1260. E'gîtek va te diger 'e, t'evî Tarîyêl bûye bira,
Avt'andîle navê e'gît, e'rebe ew fenî şêra,

Sereskerê t'emam ordiya R'ostêvan p'adşaye ew,

Derheqa xwe da xeberekê tu bişîne, zaneye ew.

1261. Me ew qûlê xweyî amin şandiye te r'a ku xeber de,

Salixekî cina bîne, eskerê wan paşda hatiye,
Ku h'esavê eskerê wan, ew yeko -yekpê bih'ese,
K'êye serek, te xayî dikin, ku kese wê te neh'ese?

1262 . Jê r 'a bêje çi ku zanî, çi ku wira te e 'yane,
Aliyê xwe da nîşanekê tu bişîne, hîviya te ne,
Tu derdê xwe bide bê, eşqê tê ke tu dilê xwe,
Heger Xuda ku lev bîne, bighînim hev bi destê xwe".

238



WERGIRE P'OSTE PILJNG

1263 . Fatmanê ew ne 'me hil da û da destê sêrbazê xwe,

- Tu vê ne'mê bi destê xwe bidî r 'oja xatûna xwe!"
Ewî qûlî li xwe werkir e'bê xweyî r'eşî, şebe,

Wî banzda ser bana r ' a û unda bû wek teyîrê qube.

1264. Fir'î mîna tîra agirji kevana e'sh'ebekî,
Gihîşt şeherê cina, ew hê meleme bû hinekî,
Ber esker û ersewila r'a derbaz bû ew, keskî nedî,
Wê r'ojê r'a salixek bir, ji r 'oja wê nûr û xewnî.

1265. Dergêd kelê r 'a derbaz bû, teyê bigota qest vekMn,
Bi e'bê r'eş, p'orê bela k'ete kelê, ew ne dîtin,
R'oê ku dî, veciniqî, t'irê bext derdjê r'a anî,

Ewê gulaberr'o li wê r'eng guhast bû, k'irkût e'yînî.

1266. Wî qûlî go: Tu netirse, niha bibhê ku k'ê me ez,

Gendî qûlê Fatmanê me, wê şandime ez bal te lez,

Vê ne'ma wê hil de bixûn, tuyê binhêr'î ku r'astim ez,

Tu hîviya r 'oja xwe be, berhûm nabî mînanî r'ez".

1267. Derheqa Fatmanê da bihîst, ew şexsa ma zendegirtî,
Badem terikî û vebûn, bijangê wêye r'eş kil girtî,

Wî qûlî ew ne 'me dayê û serberjêr ber sekinî,
Wêya dixand, hêsir dir'êt, k'ax'ez şil kir bi axînî.

1268. Ji wî qûlî ewê pirsî: Bêje, k'êye min digere,
Yan k'ê zane ku ez heme, yan k'ê gotiye ku digere?"
Wî qûlî go: Çi ku zanim, ewê yekê ezê bêjim,
Wê deqa tu dûr k'etî, hêsirê xûnê em dir'êjin.

1269. Wê r'ojê da dilê Fatmê, qeyî dibêjî, dan ber tira,
Wekhêsirê avê r'êtî, hê ç'emnek'etinebe'ra,
Carekêjî salixê te dîsa min Fatmanê r'a kir,

Wê r'ojê da h'eta niha giriyê xwe wê zêde kir.
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1270. Niha e'gîtek hat bal me, bedewiya xwe r 'oye e'yhiî,
Derheqa te da Fatmanê r 'a wî yeko - yeko kire gilî,
Zendê wî yê e'gîtane, te diger'e qûlê derda,
Mi r 'a gotin zû veger 'im, egle nebim li t'u e'rda".

1271. Qîzikê go: R'ast dibêjim, çi ku te go, min bihare,
Lê Fatmanê çawa zanibû k'ê kirime dîl bi azare,

Zanimku ew berxwe dik'eve, h'uba k' ê ku ez dizarim,

Ezê binivîsim, tujî bêje bi çi derdî ez dinalim".
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NE'MA NESTAN - DARECANE FATMANE R'A

1272. Wê dêmnûrê wanivîsî: Xatûnamin, dê amintir,

Binhêr', dinê ez kirim qûl, da min derdji derd zêdetir,
Ser wî derdê minî p'h' da dîsa derdek lê zêde bû,
îro sitend ne'meji te, dergê gumanê dilêm vebû.

1273. Te du cara xilaz kirim ezji qeziyê mezin,
Niha cina ez gMime û kMme qut'iya hesin,
Dewletek bi eskerê xwe ser min kirine wê ersewil,
Dewsa fikir, xastina min, bextê xirav qevz kMye dil.

1274. Salixê vira çi min karibû, t 'emam min va nivîsiye,
P'adşê cina hê ne hatiye, eskerê bM cem wêye,
Lê bê h'esab esker vha min dinhêr'in ser hev gava,

Hûn dixazin min aza kin. . . ew haş da ne, k'efa avê.

1275. Badîhewar'ê diger'e ku xilaz ke min vê qeziyê,
Badîhewa ew dinale, dişewite agirê biratiyê,
Ewî ç'e'va r'ojam dîtiye, ez dibêjim xazil li wî,
Heyî wax, r'ojê min r'eş bûn bêyî r'ojamin, bêje wî.

1276. Derheqa xwe da min tişt nego, ze'f tişt veşartibû minji te,
Zimanê min girêdayî bû, dixeniqandim bext hêbete,
Bêje r'ojam, gune me ez, besî mine bextêm t'ecal,
BMa îdîpeyî min neyê, nebîne mhinê bê mecal.
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1277. Ev derdê min besî mine, hinkî zêde, ezê bimrirn,
KumMtî wî bibînim, qe deqekê ez namînim,

T'u dest vira alîm nake, axMya mine, ez r'ind zanim,
Ku nebihê, bi kevirê r 'eş min bikuje, ku ez bimhim.

1278. Te nivîsiye, nîşanekê ku bişînim, va mşînim,
Evap'erç'ajixêliyamm,p'êşk'êşawîkuxwedilrim,
E'mir da ew xêliye çawabh-anîn, ziyereta min,
Ewjî usar 'eş hûnaye çawa ku r'eşe bextê min".
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NE'MA NESTAN -
DARÊCANÊ H'iZKÎRÎYÊ XWE R'A

1279. H'izkMyê xwe r 'a nivîsî bi dilê kul, ç'e'vê gM,

Wê aghê dilê xweyî gur' vepesirand hêsir gM,

Ne'me rhvîsî, ne'ma usa, dil xandevan bîne xarê,

Wê bişkokê gula vekir, cêrga bîlara birq da serê.

1280. H'izkiriyê min, te r'a ne'mê ez dinvîsim destê r'icaf,
Ez xwe bûme qelema xwe, bi xûnaxwe h'ubraeznaf,

KMye k'ax'ez boyî vê ne'mê rnin dilêd meye hêngavtî,
Dilê min r'eş girêdayî, tu venebî necayîztî.

1281. Eh, r'uh'ê min, tu divînî, dinê çi tîne serê me,

T'im tariye ber ç'e' vê min, dormin be'ra r'onayê be,
R'astiyê zane dibînin û bi avir ' dinê dinhêr'in,
Ax, bêyî te e'mir ce'nime, dihoke ew bona min.

1282. Te dî r'uh'êm, diniya bê r 'e'm destê min teji hev qetand,
Ez ne k'eniyam û rnin ne dî, h'izkMyê min çak'en h'eland,
Bêje, bi zerga h'uba te birîndarim ez, çi bikim,
Min sur'a xwe ber te r'eşand, tişte nema aşkela kim.

1283. Ez sond dixum bi nûra te, bihar nedikir tu hê saxî,

Ya xwe bêjirn, îdî min h'esav dikir xwe mMtî,
Min ku salixê te hil da, şjJriima xwe Xudê anî,

Sermêzînabextê xwe dewsa hêsira min eşq danî.
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1284. Çawa guman besî mine, şikir saxî, lêji min dûr,

Dilê minîhêngavtîjî wê gumanê sitand destûr,
Tubîrbînekubonate çi ce'nimê vir ezdibînim,
R'ûniştime bi destê xwe, dur 'a h'uba te dih'ebhhm.

1285. Çi binvîsim bidmi k'ax'ez derdê dilê xwe t'emamî,
Biharnakim ku biweste, h' işk be, zimanêm vî qedemî,
Fatmanê ezji sêrbaza xilaz kirirn, Xudê xayî ke,
E'mir usahev anî, ku qenciya xwe dîsa bike.

1286. E'mirusa ser dilê min derdji derda zêdetir kir,
Bextê min pê şibh' an nabe, çiqa derdê giran min bir,

Ez avîtime destê cina, dinê da tiştwan alt' nake,
H'izkiriyê min, bext daye me, îdî t'u tişt c'are nake.

1287. Qesrekê da r 'ûrhştime, qet'er nake ç'e'vê meriya,
Neqeva ç'iyê r ' a tên vira, ersewilin ser her gava,

Şev ûr'oê sahil nabin, r'ê dinhêr'inh'ezar ç'e'va,
Yêberbiwantên, dikujin,t'ozawanadidineba.

1288. Tejî t'irê ew şer ' dikin bîna hine e'gîtê çê,

Giliyêmbibhê, ku derdê min zêde nekî tu li dinê,
Tuyê bêyî kuştin, ez bişewitim wek alavapembûberbê,
Dilê xwe têke ç'iyakî berk', tu min bîrke, qeda dinê.

1289. H'izkMyê min, fikirê bêxêr tu şandîyî, xwe nede cefê,
Derheqa mi da tu navêjî, ezê bibimbûk ber defê,

E'mirbêyî te mirine mi r'a, sed h'eyîf, heme nava zêndiya,
Yan zangê da xwe bavêjim, yan bi k'êrê cêrga mMya.

1290. Te sond dixum, pêştM te kes hîva te nabe xayî,
Min bend nakin xemilê e'rşa, ku peya bin, bên xazginî,
Vira zangê bilind hene, xwe bavêjim, bal min çiye,

Tuji Xudê neyazkê bike, baskabidem, ew hîviye. . .
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1291. T'eweqe ke tuji Xudê, min xilaz ke cefa dinê,

Agh, avê, xwelî, hewê r'anebim qûl wek mirinê,

Baska bidem, ez bifir'im bighîjim hêlanê fikira,
Şev û r'oê ez binhêr 'im nedh-a geş mîna ç'ha.

1292. Na, bêyî te r'o ne r 'oye, tuyî p'erç'ekji wê r'oê,
Zanimmiqîm t'evî wêyî, çawa dorger' li r'ûyê dinê,
Li wê dinê r 'astî te bêm, dilê min te baristan be,
E'mirêm te'lî wa derbaz bû, dibe mMnê ew şîrin be.

1293. îdî rnMnê ez natirsim, min r'uh'ê xwe sipartiye te,
Dilê mi dak'ûr r 'ûniştiye, rnîna berê va h'uba te,

Hev dûrk' etina me bîr tînim, derd ser derda zêde dibe,
îdî negM, şînê neke, nelûbîne tu h'uba me.

1294. Her'e dûr welatê Hinda, dê, bavê min bibe sit'ar,
Ji her alî miqabilî wî r'abûne mjminê h'ar,
Tu ber dilê wan da were, unda kirine ewled bêç'ar,
Tu bîr bîne h'izkiriya xwe, te bîr nakim bi hêsirê sar.

1295. Bese çiqaber Xuda bûm şikiyatçî bextê xweyî r'eş,
Belê, ji dil derbaz dibe, berbi dila derdê nexaş,
Boyî te mMnê ezê hil dim, bira qijik ser min bigrî,
Ne ez zanim ku hê heme, tuyê boyî min biçerçirî.

1296. Vê nîşanamin tu hil deji xêliya te daminp'êşk'êş,
Min qilç'ekî wê bir'iye, p'êşk'êşa te bi dilê êş,

Evdimîneter'aguman, şe'dêh'ubamet'evayî,
Me bûn dijmin h'evt tebekê e'rşa, ser me da derd barî".

1297. Wa xilaz kir, bi dilê kul h'izkM r'a ne'me nivîsî,
Wê qilç'ê xêliyê bir 'î ya ser namlê diteyîsî,
Gurzê guliyê wê wh vebûn, li ser dêmê wê kirin sî,

Qeyî te digo, çinar hejiya, nûra dêm da ser ker 'asî.
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1298. Qûl nesekinî, lez k'ete r'ê, berê xwe da Gulanşero,
Ew gihîşte mala Fatmê, hela bejnek hê hebû r 'o,

DilêAvt'andîl zerp k'uta, wextaku wî salix hil da,
Herdu destê xwe bilind kir, ji Xudê xwe ew r'azî ma.

1299. Ewzivir'îberbiFatmê: Bih'esînadilminr'odî,
E'mir da borcdarê te me, deyîndarê te me ez îdî,
Saleke min t'emambûye, we'deye ku bik'evim r'ê,
Gere herim, e'fat bînim, welatê cina bide ber bê".

1300. Xatûnê go : Êh, şêrê min, aghê dilêm hê gur ' dibe,
Wexta r'oê dûr dik' evim, dil hêsîr û bê t' ab dibe,
Tu lez k'eve, min nenihêr 'e, sewdalî k'engê aşt dibe,

Wexta ku cin veger 'iyan, şer 'ê weyê giran bibe".

1301. WîgazîwanxulamakhyêNûradînpêr'adanî:
Em mirî bûn h'eta îro, e'mirê r'astî îro me dî,

Me salixeke şhinbihîst, k'îjan xewnbûboname,
Gere embibînin çawa xûn bir'ije dijminê me.

1302- De hûn her 'in P'irîdon r' a têkin gilî çi ku we dî,

Sed h'eyîf, wîya ez nabînim, r'êwiyê lezim ez îdî,
Bhanihabi dengê xwe têke qîr'în alt'mdarî,
Ezê nihar'ewayî we kimji hebûnaxwe t'ucarî.

1303. We deyînê xwe p'ir ' giran kir, kire serbar ser milê min,
Ezê qedirê we bigMm, ez P'Mdon ku hev bibînin,
Çi ku t'alan kirji gemiyê, didmie we, xur'a bibin,
Paşê nebên ku nemerd bû, tişte t'une ber destê min.

1304. Mal da nînim ku bidhn we ez p'êşk'êşê layîqî we".
Wîlalûdur'k'ulmar'okir,daxulamamerdayaxwe.
Go: Xudê ox'irawe r'abe, herin şabin vê diniyar'on,
Vêne'maminbi destê xwe e'sebidinhûn P'Mdon".
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WERGIRE P'OSTE PÎLÎNG

NE'MA AVT'ANDÎL P'ÎRÎDON R'A

1305. Wa nivîsî: P'adşê p'adşa, e'gîtê P'Mdon, e'fatî tu,
R'oyî, dor xwe şewq didî, şêrî qewat cule'tî xu,

Dinê li ber te dilerize, dijmin alt' dikî bi şûrê xu,
Birê teyî biç'ûk niha berbi te dibe vê ne'ma xu.

1306. Min cefa dî, lê cefa min bû k'ifaretê ax'retê,
Ew qewimî boyî çi dişewitîm, dih'eliyam li hewatê,
Min salixê wêya hil da, k 'îj an r 'o bû, şemal û nûr,

Xilazkirê wî şêrî r 'a, k'îjan hîviya mirinane dûr.

1307. P'adşê cina dîl hil daye, ew şeherê cina daye,
Hê t'u esker nek'etiye wê, boyî rnin şivêta lîstinêye,
Beyîbûn xûsiyê dibarînin, şil dikin belgê gulêye,
Esker whabê h'esabe, ordiya t'am veneger'iyaye.

1308. Aha boyî çi ez şa dibim û nar'êjim hêsirê germ,
Hêsa dike çetinayê wê k'u biratiya meye miqer 'im,
Bê şubeye yaniş nabim, wê mîaserbe çi dixazin,
Merî çine, ç'iya ber we nerm bin, mîna germ kî h'esin.

1309. Bibexşîne birayê min, ji te dûr çûm, te nabînim,
Ser ox'h'a xwe namînim, hîva dîl r'a gere bighînim,
Emê şayî hev bibînin, tujî hîviya wê yekêyî,
Aha t'emamçi min te r 'a go, alî bira ke, tu birayî.
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1310. Ev xulamê te dane min, bin deyînê wan dernek'etim,
Wan bê qisûr qulixî min kir, gunê wana çawa hil dhn,
Ne h' ewceyê p 'eyane, yê ku dirêj cem te mane?
Ji şêra şêr diwelide, - ev yek gotina zanane".

1311. Wî e'gîtî misk û mawer, ne'ma xwe wa xitim kir,

Ew bi qirar hev p 'êç 'a û dirêjî xulama kir,

Wî bi zar go, çi ne'mê dapêr ' a negîhand binvîse,
Wexta ewî devê xwe vekir, cêrga mircana dit' eyîse.

1312. Geriya û wî gemîk dî, k'îjan diçû wê, ku dixast,
Ew r'o k'ete r'ê, bi nederê e'yînî r'o bû, r'oja r'ast,
Lê çetin bû, bona wî ku Fatman hîşt wê r 'ojê da.

Ji wan qetiya, ji ç'e' vê wan hêsira rnîna ç'ema fûr da.

1313. Dik'ewgM û digiriyan Fatman, H'ûsên û xulam:

Bêje, r'oê çi bû te kir, derdê alav me bû xumam,
Bi çûyîna xwe me kir tarî, wê tariyê da em sêfîl man,
Bi destê xwe me ç'e'l dikî, me tariye e'rd û e'zman".
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ÇÛYÎNA AVT'ANDÎL JÎ GULANŞERO
Û R'ASTHATÎNA T'EVÎ TARÎYÊL

1314. Avt'andîl bi wê gemiyê meqes dikir ew be'ra hêşîn,
Diçû hêsa, dil da şabûn û bê xem bû carapêşîn,
Gere Tarîyêl wî bidîta, zû bidayê ewî mizgîn,
Destê xwe berbi e'zman kiribû, Xudê neyaz dikir h'esîn.

1315 . îdî baharê bar dikir, şînayî dinê zer dibû,

Vebûna belgê gulê sor ew nîşana havînê bû,
R'oê îdî fitila xwe kiribû, ew berbi pêwr û mêzînê bû,
Wîe'gîtîkulîlkkuda, ewh'izretakulîlkabû.

1316. E'rş kir gur'în, ji e'zmanabaranabîlar hate xar,

E'gît gul da ber lêva xwe, xwe bû gul, dil dabihar,
Wa go: Bi dil te dinhêr'im, bûme ez qûlê siya te,
Ez ku te r ' a xeber didim, dilê xwe ber wî vedikim semte".

1317. Wî bîr danî ew e'gîta û dir 'ijand hêsirê germ,
Bi r'iya hêsar'a diçû, berbi birê xweyî dilr'e'm,
Bi şiver'ê yekp'ê r 'a wî dabû ser r 'ê, r 'ê diqetand,
Şeqîva da nêç'îr dikir, şêr û piling wî weldiger'and.

1318. Dûr va şikevt hatine xuyan, wî nas kirin û dil avît,
Van ç'iya da ew dirnîne k'ê diger 'im îşq mêlît,
Hêjaye ku wî bibînhn û mizghia xêrê bidhnê,
Dibe berbi mal zivir'î be û dengê min îdî nabê.
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1319. Ku her'e mal, bê şubeye, ew nikare mal da r'ûnê,
Wê bik'eve ç'iya, baniya mîna de'ba gazî ke dinê.

Başe vê şewlê r'a her'hn", - wî dinhêr'î dor^berêxwe,
Car din r 'iya xwe dhêj kir, berbi bestê guhast r'iya xwe.

1320. Wî hespê xwe r'ik'êv dikir, bê xofdistirabi dengê zîl,

Heyî carna gazî birê dikir, deng dil r'a nedibû dîl,

Hinkî şûnda ewî r'o dî, nûr û şemal dabû dor xwe,
Tarîyêl bû wê şewlê da, şûr bi xûn gjrtibû destê xwe.

1321. Wî e'gîtî şêr kuştibû, hela şîl bû hê şûrê wî,
Devê şewlê sekinî bû, nedihat xuyan wir hespê wî,
Dengê heval bihîstibû, şabûn k'etibû dilê wî,

Ewî ku dî û nas kir, bê h'emd r'evî pêşiya wî.

1322 . Tarîyêl şûrê xwe wêda avît, berbi birê firqas kir,

Mînawanat'enê siteyîrali e'rşêhevh'emêzdikir,
Dest situyê hev r 'a birin, hev r 'amûsan herdu e'gîta,
Gul ku belgê xwe vedike, xeber dibin şer'et îda.

1323. Tarîyêl bi girî, wî digot xeberê dur' û fikirê k'ûr,
Niqitkê hêsirê xûnê wê bestê da sitandin destûr,
U kaniyêd hêshê gur ' av didan dor - bêrê wan wir,

Min tu dîtî bhayê min, bê xofim ezji derdê gur'".

1524. Heta Tarîyêl ku digiriya, Avt'andîl eşq wir xeber da,
Ew ku k'eniya, diranê sedefşewqa r'oê wê şewq dida,
Go: Hatime, salix aniye ji wê boyî k'ê dişewitî,
Dîsa ew gulê geş be, k'îjan r 'o ku diç'ilmisî".

1325. Tarîyêl wa go: Biraê min, şaya îro besî mine,
Çi şayî vê mestir, îro em r ' astî hev hatine,
Dermankî din Xudê nade, îdî çi te bibhêm,
Merîdinêdawîdibîne, çik'eremkMyeXudêm".
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1326. Avt'andîl dî, bihar nake, îdî ew li wir ker' nebû,
Sebirnekir, t' emamwî r ' a lrire gilî çi ku zanibû,
Wî derxist p'erç'ê xêliyê ya bedewê dabiyê bi xwe,
Tarîyêl bil da, kire qîrîn, ew p'erç'e da ser ç'e' vê xwe.

1327. Wî lê nihêr'î û nas kirin ewp'erç'eûne'mawêya,
Xwe va guvaşt û k'et e'rdê, lê xeyM r'engê wiya,
H'işê wî çû, p'or ' bela bû rnîna şînaya mêrga wira,

Ew cefaku ewî k'işand Keyên, Salemannedibhin, bira.

1328. Avt'andîl ker' lê dinhêrî, Tarîyêl k'etibû mîna rrhriya,

Ew nêzîk bû, alî bike ku bira r'ake ew serp'iya,
Êh, çi feyîdeji wê yekê, boyî dilk'etiyê h'ubê bM,
T'ercibe kir bi nîşana û h'esav kir îdî nhrî.

1329. DilêAvt'andîl t'ijî bû, dengê şewat got û gMya,

T'ûncik, t'emorî xwe ver 'û û r 'eşande h ser dir'iya,
Bi çakûçê almast qelaşt sûretê lale nebînayî,
Ku k'etibû fenê mircan kaniya gur', e'rş hildayî.

1330. Dêm diqelaşt, xûn dik'işiya û li Tarîyêl wî dinhêr'î,
Digo: Heyî wax, çi ku min kir, dîn ne dikirbi nezanî,
Aghê gur ', aghê alt'ûn çima hêdî av ser da kir,

Dilê meriya tamîş neda, şabûnabêh' ed ku ew bir.

1331. Min kuştiye pizmamê xwe, gune xwe r 'a qazanc kMye,

Vî şuxulî da pêştirî min t'une gunek'ar, te derc kiriye,
Şuxula giran boyî meriyê sivik - barê bê h'ed, nîrê giran,
Şuxulê sebre şermî, çêtire şuxula leze, pesinî e'yan".

1332. Qeyî te digo, agh şewitî, bêh'iş k'etibû Tarîyêl li wir,
Avt'andîl çû avê bîne, mêrg meqes kir mînanî gur,

R'ê va ewî xûna şêr dî, dewsa avê hil da anî,

Li ser sîngê wî da r ' eşand mîna dena sore e'yînî.
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1333. Ewîxûnaşêrehêgermlisersîngêe'gîtr'eşand,
Buriyê nîzeji cî leqiyan û Tarîyêl xwe cî da h'ejand,
Ç'e'vê xwe vekir, ser xwe da hat, r'ûnişt, hinekî hêsabû,
Nûra r 'oê da ser hîvê, nûra hîvê hê hêşîn bû.

1334. Zivistanêgulh'işkdibinûbelgêwêdiwerinjê,
Û şoranahavînê berk' , dixeyîre gul bê avê,

H'eta ku ew diçerçM destê derdê kevin û t'eze,
Bilbilê çi zanibû ew h'ub distrabi hêwerze.

1335 . Usa dilê meriya hêsa derdê xweyî kevin ew bîr nake,
Derdê ghan, şabûna gur ', qeyî dibêjî, e'wt'er dike,
Birîndare k'ûraya dil k'ê e'mirê şa derbaz dike,
Ew gumanê dinê bîne, xwe r 'a dijminayê dike.

1336. Tarîyêlwiradinhêr'îne'mah'izlririyadilbirîn,
Dixand, xandinê dîn dibû bi xeberê wêye şîrîn,

Ç'e' v digM ber hêsirê şor, r 'qja nedîr dibû tarî,
Avt'andîl ji ciyê xwe r 'abû, berbh' bûne bi dilsarî.

1337. Go: Bizan be, kirina te ne cayîze mêrê zane,
We'deye ku em dil şa bin, girî qedir me r'a nayîne,
R'abe, her'in wê bibînin, wê şemala dûre - deraz,
Were bibim ez te cem wê, derdê ger 'ê bibî xilaz.

1338. Were iro emê şa bin çawa me r 'a layîqe niha,
Hespa syar bin, bidin ser r 'ê, şeherê cina bikin xeza,
Empiştawan bidine xwe, bikin beled şûrêd hêşîn,
Ser ciniyaza r 'a derbaz bin, bizvh'in bi dilê qewîn".

1339. Tarîyêl îdî h'işiyar bûbû, dibîst qisawî bi şayî,

Ku dinhêr 'î, qeyî te go, dihingêve e'rşê sayî,

U r'engê wî diç'ilvilî hêlepîtka agirê zêr'în,
Hêja bû ew nexşê e'rşa, yê wî e'gîtî hêwirîn.
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1340. Wî xeber dabi r'azîbûn û fikirê xwe gote heval:
Ez pesinê te çawa bidhn, tu hêjayî e'gît h'elal,
Gula qirac te av da, bûyî kaniya sarû zelal,
Te hêshê min zîha kirin, belgê gulê sore, lal.

1341. Ez nikarim, bha te r ' a k' eremê bike yekî Jor,

Bira xêrê ew bide te, şabûnê li te bike mor".
Hespa syar bûn berbi hêwrê çûn, salixê eşq ser lêva,
BhaAsmat'jî şa be, ew qûlahîviya wan salixa.

1342. Asmat' t'enê r'ûniştibû ber şikevtê, dûr va dîtin,

Nas kirTarîyêl syarê kih'êl, herd melkemotê e'gîtin,
Wana distira k'ubra şMn mîna bilbilê baharê,
Te'na kirasji cî p 'ekiya, pêşiya wan da çû wê k'arê.

1343. T'imê wêyaTarîyêl dî bû ç'e'vê gM dihate mal,
ZendegMî ma vê carê, bi sitran tê, çiye h'ewal.
Mînameriyê serxweş ewêpêşiya wandar'êdilezand,
Ne axhne bihîstibû, salixê wanapê r'adigîhand.

1344. E'gîta ku ew dîtin, bi devê k'en lê kirine gazî:

Êhêyî, Asmat', Xudê da me, xastiname serfiniyazî,
Me dî hîva unda bûyî, ox'ir li me dike gazî,
Bext qevz kMye derdê me, e'mirê me r 'a werguhêzî".

1345. Avt'andîl ji hespê banzda, kirAsmat'ê ku r'amûse,
Asmat'ê ew h'emêz kir, kir r 'amûsana lê r'êz ke,
Bû îskena wê û gMya, hêsira r'ê ne dane hev:
Çiye bêje, te çi kiriye, hîviya te bûm ez r'oj û şev".

1346. DaAsmat'ê wî ew ne'me yaNêstanê nivîsî bû,
Dil û r'uh'ê xwe kMbû wê, wê horiya xerîbiyê bû,
Go: Binhêr'e tu ne'ma wê, çiqa derdê giran dîtiye.

Niha nedîr gihîştiye me, siya derdjî undabûye".
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1347. Asmat'ê ku ne'me nihêr'î, destnivîsar ewê nas kir,

E'cêbmayî ma, zar, ziman k' et, sewdê xwe wê wirunda kir,

Dest û nig lê lerizîn û r ' icafê ew kh-e lerzek,
Wê go : Gelo dîtina min r ' aste yanê derewe delk'".

1348. Avt'andîl wê k'eniya û go: R'aste çi kute ç'e'vadî,
Şabûn k'ete dilê me, derda k'oç'a xwe bar Irir îdî,
Nûra r'oê daye ser me, tarî ji me dûr êxistiye,
Qenciyê xhavî p'êpes kir, qencî namire, te bihîstiye".

1349. Hev h'emêz kMn, dik'eniyan, ç'e'va r'ê ne dida hêsira,
Baskê qir 'kê xûsî weşandji ser belgê gula nazik,
Xudê meriya unda nake, ku zanîn lê nake r'ik.
AwaberbiAsmat'ê bûp'adşê Hindî eşq û dilşa.

1350. Şiirirîma xwe Xudê anî: Ya baş ew bû, ku me r'a lrir,

Û me fe'm kir, ku t'ev cefê ew k'erem bû me r'a dikir".
P'adşê Hinda awa digot û r 'azî bûji bextê xwe,

K'etin şikevtê, Asmat'ê wir sivre vekirhebûna xwe.

1351. Avt'andîl r ' a bhê wa go : Niha giliyêm bibhê, bêjim,
Ev şuxula qewhniye, h'esav nekî ezî gêjim,

Dêwa r'a ku bûme qesab û ev şikevta rbin ku hil dan,
Xiznawana vh'da heye, dilêmwan r'onayî nedan.

1352 . VenekMye, nedîtiye, nedixast destê xwe bidimê,
Were niha emê vekin, bibînin çi kirine xiznê".
Qayîl bûn, pêşda çûn, Asmat'jî hil dan t'evî xwe,
Çil dergeyî k'ilît vekirin, e'cêb dîtin bi ç'e'vê xwe.

1353. Wanxiznadawanadîtintiştêe'cêbnebînayî,
Qûç'ê lal, dur', weke gira, t'eve mixer'm, zelal, sayî,

Her dur'ekê wek t'opekê, qûç' kMbûn li her alî,

Xişirê zêr' wê bê h'esav bû, zêr'ê sik'e lod h'etabanî.
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1354. Ew çil ode t'ev t'ijî bûn bi e'maret ç'ilk ç'e'va r'a,
Goşekî da cebirxane, ç'ek û sîlih' dîn wan xwe r'a,
Qeyî te digot, kirine tirşîn herbêşeyî ç'ek û r'ih'al,
Lê ort'ê da qut'îk hebû, morkirî bû ew bi r 'ûqal.

1355. Sernivîsî bû: Virda hene sîlih 'ê e'cêb cî - war kM,
Mert'alêd xas, şûrêd r 'isas, yê besrayê, k'incê zirî,
R'oja cin ku bêne ser me, wê ser bigrîn, p'or 'kur 'î bin,
K'ê pêşda dest bide wan, p'adşa bi destê wan serbh'î bin"

1356. Derî vekirin, tê da dîtin wana sê dest r'ih'alê cengê,
Boyî sê mêra ç'ek, sîlih'ê bijareye yê wê hingê,
K'incê zirî, mert'alêd xas, şûrêd r'isase xemilî,
Qeyî te digo, k'efen kirine ew sîlih'ê mor ser gulî.

1357. Her yekî wan destek hil dan, lê nihêr'în û xwe kirin,
T'u sîlih'a ew ne dibr 'în, usa hatibûn çê kirin,
Şûrêh'esmusadibir'î, çawadûzanp'orê seriya,

Wekî diniyak bidan xaya, nedifirotin t'u çarsûya.

1358. Wanawago: Evnivîsarbextêmemer'anivîsî,
Jorda Xudê bi ç'e'vê r'e'm îro ewî li me phsî".
Xwe hêwrandin ç'ek û r 'ih'al û kirin ku hundur' derên,
Gotin: Ev jî P'Mdon r 'a, birakê meyî e'gîtî, zên".

1359. Hil dan hine zêr'ji xiznê û dur'ê zer, nûr wek r'oê,
Derk'etin û derî dadan, bi jimar çil derî bûn wê,

Avt'andîl go: îro şûnda şûr nak'eveji destê me,

îşev cîkî da em naçin, şebeqê r'a ser ox'hêne".

&*?&&
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TARIYEL Û AVT'ANDIL DIÇÎN CEM P'IRIDON

1360. Sibe r'on bû, herdu e'gît t'evAsmat'ê dane ser r'ê,
Ew avîtibûn terkiya xwe, berbi P'irîdon ser ox'irê,
T'ucarekî xerîb dîtin, wan bi zêr 'a hespek k'h'în,
Avt'andîl bû beledê wan, şuxula dikir wî serwêrî.

1361. Diçûn, r'ê danişkêvawan r'evoyê hespê Nûradîn dîn,
Dîtin û ze'f begem kirin, hêjaye P'irîdon - Nûradîn.
Laqhdîkê werin bikin, - Tarîyêl wa go li wê derê, -

T'ev r ' evoçiyê Nûradîn emê şer ' kin mîna cerda berê.
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R'evoçiya agh vêxist û hewariyê wan lezandin,

Wa deng danê: Gelî xorta, we tiştekî ner 'êtî kir,

Xayê r'evo we va derê, e'se we r'abibe serbh'".

1364. Ev bihîstin, tîr, kevanabi hewarî dane peyî wan,
R'evoçî dir'eviyan, best t'ijî bû qûr 'îna wan:
Hewar werin, me dikujin, me xilaz kin van heraviya!"
Hewar gihîşte P'Mdon, paşê ew wê yekê h'isiya.
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1365. P'Mdon hil da ç'ek û sîlih', hespê syar bû, nûrbû e'yînî,
Deng bela bû, esker civiya, qeyî te go, mêşe cî livî,
Pêşdahatin du şemala, e'gîtêd bok', şêrê Xudê,
Dêmê xwe wan sep'e kh, ku nas neke P'irîdonwê.

1366. Tarîyêl berbi Nûradîn bû beşera xweş, eşq k'eniya,
Min k'ê dixast, ewjî min dî", - k'umê xwe hil danişkêva,
Wah'enekkir: Çiqewimiye, dibehatinamener'azî?
Bi şer ' tu me qebûl dikî, em ne cerda şevadizî".

1367. P'Mdon hespê banzda e 'rdê, t'emene bû, silav da wan,
E'gîtêd mejî peya bûn, hev h'emêz kirin, r'amûsan,
Nûradîn lijor dinhêr 'î, şikrîma xwe danî Xudê,

Xulamajîhevr'amûsa, hevr'anasbûnbi qirarê.

1368. P'Mdon wa go: Dereng hatin, zûda ez wê hîviya we bûm,
Hazirhnwer'aqulixkirn, t'embehyêtimanebûm".
Du r'o hîvkê wira hev dîn, dilê wan da eşq û şabûn,

Dane ser r 'ê û nûra wan dor û berê wan hil dabûn.

1369. Ew peya bûn ber qesira Nûradîne nûr û şemal,
Wîbirê xweyîAvt'andîl dar'ex xwe ser t'extê e'gal,
Tarîyêl li ser t'ext r'ûnişt, t'extê bedew û h'ik'iyatî,
Anîne wir deste libsê eskeriyêye nebînayî.

1370. Gotin : îdî em nabînin hedayîke din, layîqî te,

Lê me cîkî veşartiye xizna hêj a, babetî te".
Wî e'niya xwe gîhand e'rdê, herdu destê xwe bilind lrir:

Ev p'êşk'êşa layîqe, ku te birê xwe pê r'ewa kir".

1371. UbinbanêNûradîndawêşevêewşMnr'azan,
H'hnamîş bûn, qedir û hurmet, libasê layîq r'ewahil dan,

Libasji libasanaziktir bûn, bedewtirbûn û p'ir' hêja,
Bi t'asa zêr', him lal, him dur', kevirê qîmet wî p'êşk'êş da.
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1372. Malxwê wa go: Dibe phsam we şane ke, mêvanh'izî,
Zanhn mêvanê mîna we t'u carnabin ew ne r'azî,
Gerekê em bilezînin, bidin ser r 'ê ox'ira xêrê,
Heger ku cin veger 'in wir, şer'ê bide me ze'metê.

1373. Eskerê p'ir' ne lazime, bira hindik, lê e'gît bin,
Sêsid eskerî vaher'in, bengzemîşî xerîbabin,
Şiherê cina da bik' işînin em şûrê xwe wek birûskê,
E'se gere em bibînin û xilaz kin ewê xûşkê.

1374. Ez whbûme û min dîtiye bircawane kela qewîn,
Her alî da zêrzemîne, r 'ê napirse wir t'u t'ernîn,
Heger dizîva nek'evinê, çetin ber wan em tamîş din,
Ah, bona çi eskerê p'ir' r'oja îro xwe r'anabin".

1375. Giliyê wî r'at'ev qayîl bûn, giliyê h'elal ûbê şube,
ÛNûradînAsmat' wirhîşt, hedaya r'ah'esab nabe,
Hespêd kih'êl t'enê birin, sêsid mêrê mîna şêra,

Axriya wan Xudê xêr ke, dewsa derdê dîtin bira.

1376. Usahersê bhahev r'a derbaz bûn be'r û qerayê,

Şev û r'oê r 'ê k'udrandin, lê beled bû Nûradîn wê,
P'Mdon go: Derbaz dibin r 'ex şiher r 'a bi h'erbê va,
Û virwada em dikarin fesal her'inbin şevê va".

1377. Ew şh*eta P'Mdonjî hersê bira dir 'icmînin,
Şevê diçin, bona r 'oê hevr'a r 'ih'et ew dibînin,

Ew gihîştin wî şeherî ku esker bû lê nobedar,
Nobedara dikir gazî, zang û gelî dihatin zar.

1378. R'iya bine'rd xayî dikirin wek deh h'ezarxortêd t'ûre,
Û şêra dî, nûra hîvê şiher şewq dide, difûre,
Gotin: Berme çetinayîye, lazime r'mdbifikirin,
Sedh'ezarî zêdetire, ku aqilayî şuxul bigirin".
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ŞEWRA NURADIN - P'ÎRIDONE

1379. P'Mdonwago: Pirsaxwegot, ezzanimkuşaşnebûme,
Bi h'esav va em hindikin, şiherê ha alt' nebûne,
Emnikarincebrê vekin, qur'ebûnêk'arne dîne,

Ku ber me derî dadan, îdî kes me wê nabîne.

1380. Zar 'otiyê da ez hîn kirime, p ' elevanim ser şirîtê,

Ser dir'evim û banz didim, ew hostatî destê min tê,
Ser şMtê usa dh'evim, ç'e' v nagihînin bidin peyî min,

K'îjan cahil xaziyê nayîne ser şMtê dibîne min.

1381. Nihaji we k'ê dikare k'ebendê bavê bê şaşî,

Bavê h'eta serê bircê vê k'ebendê bi a'taşî,
Ezê serr'abir'evim, ça li besteke fire aza,
H'eta hûn bên wê bircê da, t'eva ezê bikim xeza.

1382. Mir'aewyekneçetine, ç'ek-sîlih'avakubibezim,
Mînanî ba her ' im hundur ' , ciyê cîda ez birûskhn,
Wan t'emama ezê qir ' kim, deriyapêşiya we va vekim,
Werin wira, herça dimîne, t'evayî emê xeza kin".
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ŞEWRA AVT'ANDIL

1383. Avt'andîl go: P'Mdon bira, gotina te me baware,
Tu gumana zendê xweyî, qala dakes te nikare,
Ze'f çetine şêwra te, kûzîna wan tu dibhêyî,

Binhêr' çiqa nêzîk dengê nobedara tu dibhêyî.

1384. Tu ku r'evî, nobedarê dengê sîlih'ê te hilînin,
Wê fe'm bikin, wê k'ebendê bibirin, yanjî bişewitînin,
Badîhewar'odaher'eewemekêembibînin,
Ev yeka me r 'a dest nade, şuxul sebrê bice'dînin.

1385. Ya baş ewe cîkî fesal xwe veşêrin, me nebînin,
R'êwî ku diçine şiher, cin wana naêşînin,
Ezê bibim t'ucarekî dewletîyî, xayî p'h' hebûn,
Bara da ezê veşêrim sîlih'ê xwe ser, zM, zebûn.

1386. Em ku bi şer ' her'in ser wan, me bibînin, wê me ze'yî kin,
Usa libsê xwe guhartî, t'ik, t'enê bhn, wê r'ê vekin,
Nişkêvaç'ek - sîlih'a hil dim û r'abhn ezpêşiya dijmin,
Bi xastina Xudê ber şûrêm ç'emê xûnê wê bik'işin.

1387. Ezê qir ' kim nobedara yê bircê da nobetê ne,
Hûn h'icûm kin ser wan deriya yê pêşiya we dadayî ne,
Ezê hûr kim k'ilîta wê, deriyabidhn serpiştê,
Hergê r'êke din hûn zanin, bêjin em guh bidinê".
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ŞEWRA TARIYEL

1388. Tarîyêl wa go: Gelî bira, hûn e'gîtin, şêrêd mêrxas,
Çi ku we go, mêranî bû, dil, ceger we polayê xas,
Zanhn cebrê hûn dixazin û şingînê şûrêd hêşîn,
K'ê xaziya xwe nayîne we r'a hevaltiyê bike bê k'în.

1389. Lê xêlekê min bibhên û gotina min hil din h'esav,
Dengê we ku ew bibhê, j êrnebîne şêrê qesav,

T'enê ewê we bibîne, ez ne cêrga e'gîta bim,
Beranberî wê yekêye navê xwe teniyê lek'e kim.

1390. Niha bibhên gotina min, aha hê baş tê sitandin,
Her yekji me bi sed merî şebeqê r'a emê r'abin,
Hersê aliyadah'icûmkin, dengêhespaqûr'în, qûjîn,
Ewê me kêm h' esav bikin, ji piştawan bikin xirrnîn.

1391. H'icûm kin ser, ew nagihînin deriyapêşiya me dadin,
Yek we r 'iya dêrî bigre, yê din wana em xeza kin,

K'etine hundur ', wan xeza kin, berxwe lodkin ciniyazê wan,
Şingîna şûrêd hêşîn wê bibe sawa giran serwan".

1392. P'Mdon go: Şer'ê sibê me e'yane wek pênc t'iliya,
Ber hespa te ew naghhînin deriya dadin herdu aliya,

Min hesp da te, roin nizan bû, kêrî te bê şeherê cina,
Min bizanbûya dibe neda. . . tima me ez, bizan be, ha".
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1393. P'Mdon wa laqhdî kir û k'enê wan wê bû leyîlan,

Beşera xweş dik'eniyan e'gîtêd guh didane wan,
Bi h'eneka gul diçinîn û davîtin çakewkanî, ,

Sîlih' ghêdan ûbin wan da hespa t'abaxwe na danî.

1394. Beşera xweş, pirsêd şîrîn û h' enek bûn ser lêvê wan,
Hevr'a, hevr'a gotina Tarîyêl begem khin, begemî dan,
Her yekê sed esker hil da, t'eve e'gît mîna şêra,

Şûrk'işandinji kalanaû nigkhin li r'ik'êva.
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HILDANA KELA K'ACET'E U
AZA KÎRÎNA NÊSTAN - DARÊCANÊ

1395. Aha, wê ew sê e'fatin, sê r'o ne ew, sê e'gîtin,
Xweyîkirê wan h'evt siteyîrin, h'evt sitûnê e'rşêjorîn,
Li serkih'êl dimilmilinAvt'andîlê mîna r'oê,
Avr'êwanadibûnezerg, şûrêwanabh'abûnwê.

1396. Ez dixwezimbi gotina xwe, bidimpesinê dêmê narî,
Wexta e'wrê r'eş dicivin, lêyî ç'iyadikin kerî,
Geliya da ew gur' dibe, bi girrnîn dik'işe bê sewda,
Wexta ew dik'eve be'rê, hêsa dibe nav be'rê da.

1397. P'MdonûAvt'andîlvamêrêmêrbûnfenêşêrî,
Li ber zerpa Tarîyêi wê tamîş ne dida t'u merî,
Siteyîrê geş unda dikin şewqa xwe nûr li ber r'oê,
Lê guhdar be, wê xirmîna şer'ê girane tê li wê.

1398. Sê e'gît sê t'ax'bûra va sekinîn ber hersê deriya,
Sêsid merî t'eve e'gît, t'ev jî rriîna şêrê ç'iya,
T'emamiya şev t'abiyê da bûn, şêwir kirin h'eta sibê,
Şebeqê r'ar'abûn, t'evahil da ç'ekû sîlih'ê h'erbê.

1399. Hêsa diçûn wê r 'ê da ew, rnîna r 'êwiyê ku ne lezin,
Dijminê wan fikar nekir, fe'm nekirin çi ew dixwezin,
Ne tirsiyan, hazh nîbûn, t'u minet wannedik'işandin,
E'gîta e'ba vekirin, h'icûm khin, êriş k'işandin.
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SOT'A R'UST'AVELI

1400. R'ik'êv kMn û ajotin, bû şîrqîna qamçî li wir,

Ew ku dîtin, derî vekMn, ba dengê hewariyê bh,

Jisêaliyak'etinşeher, hersêderîjiberkirin, \V

Dengê dabdaba zîl bû, noba û bûka sewda birin.

1401. Cina fe 'm kir ku Xudê wan li wan hatuye xezebê,
Kronos mir'ûzê xwe kir, unda kir şîrnaya r 'oê,
Aliyê wan da ç'ep zivir'î ji e'rşa çerxa felekê,
Bû weke be'r zeviya mMnê, ciniyaz lod bûnji wê yekê.

1402. Ji qûr'îna Tarîyêl wir esker dik'et, dibûn nhrî,
Bi şûrê xwe wî dibh'î mert'al û k'incê wane zM,

Hersê derî wana hil da bê cefa û bê qeziya,
Bhc hedmandin û derk'etin ort'a şiher hewar, gaziya. . .

1403. Wê bircê da r 'ast hev hatin P'irîdon ûAvt'andîl,
Wexta îdî xeza kMbûn, kes t'unebû ku hildin dîl,
Deng dane hev bi şabûn, şingîn kirin dor û bera,
Tarîyêl k' uye?" - ewana go, deng ne bihîstin wan t'u dera.

1404. Wexta wana Tarîyêl nedî û hil nedan wan îzawî,

Berbi bircê k'etine r'ê, bê saw bûn ew dijmin îdî,
Wana dît, wê mîna me'sî ciniyaz bûn li herdu aliya,

Deh h'ezarwirbê r'uh' bûn, k'etibûn serê wan r'iya.

1405. Wh ciniyazê nobedara qet - qetî bûnji zerpa şûr,

Xûnê da ew mewijî bûn, sîlih 'ê destap 'ekiya bûn dûr,

Derê bircê vekM bû, derge bû hûrxaş kM,
Eva şuxulê Tarîyêle, eve şengawiyabM'

1406. Wana r 'ê dî bin e'rdê r 'a, çûn gihîşthi ew wê bircê,
Dîtin hîva ziya xilazbûyî, çûye gihîştiye wê r'oê,
Wî k'umê xwe derxistibû, p'or' lê bûbû xemil li wê,
Usawan hev h'emêz kMbûn, bi h'esîna dila h wê.
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1407. Hev r'amûsan, ç'e'vê hêsh bi dil hevdu h'emêz khin,
Siteyîrê geş e'rşêjorîn usa bi nûr hev dibînin,
Gul ku r'oja xwe dibîne, hê geş dibe û vedibe,
Derî ser derd tê dadanê, dergê şayê wan vedibe.

1408. Usawanahevh'emêzkir, hevt'êrnebûnbi dîndarê,

Lêvê k'aget ku terikî bûn, ser hev bûn wek gul baharê,
Hatine wê û hev dîtin, hersê bira hevr ' a amin,

T'emene bûn, silav kirin r'oja nûre, e'rş bê hebin.

1409. Silava wan e'gîta wê vegM r'oja nûr û neder,

Xilazkirêdxwer'amûsabişabûnap'M,bêqeder,
Ji şabûna lêvê nazik nûra h'esînjê dibarî,

T'evî wan herdu e'gîta xeberdan kh zanîndarî.

1410. Wana li wê silav kirin Tarîyêlê bejin çinar,
Bimbarekî dan wê r 'ojê, bîr anîn ceng û qal,

Bê minet bûn ku peyî şêr ' r ' a hê diger 'in sîlih'ê giran,
Ne ew şer ' bûn, kirina xwe va dijrnin ber wan naxrah' eyîwan.

1411. Sêsid mêrê wane mêrxas, nîvî k' etin şeherê cina,
P'irîdon wirberxwe dik'et, nedak'ivşê wîbi e'rna,
T'ev qh' kirin, xezakMn, h'eta yê ku cî dih'ejiya,
K'ê wê bêje, k'ê h'esav ke, çi xizne dîn şeherê cina.

1412. Wan bê h'esab qant'h', barbh deve, delîl xwe r 'a hil dan,

Bi lal û dur', kevirê qîmet, zêr' barkirin li barbhan,
Dîsa lal, dur' û cewahir, destê hosta taraq kM,
Sîdangê da dan r 'ûniştin r'oja geşe aza kM.

1413 . Şêst eskerwha hîştin ku xayî kin şeherê cina,
Ew r'oja nûr xwe r 'a birin, paşda birin çetinbû îda,
Nenihêr'ekur'êdirêj bû, emher'inbalp'adşêbe'ra,
Fatmanê em bibînin, ne deyîndarê wêne bira".
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TARIYEL DIÇE CEM P'ADŞE BE'RA

1414. Berbi p'adşê be'ra ewî qasid şand bi salixê şayê:

Tarîyêlim, têm, dijminê xwe bi destê xwe kMye xweliyê,
Min h'izkMya xwe hil daye şeherê cina, têm berbi te,

Hurmetê ez te r'a tînim, çawa bav, ez tême cem te.

1415. Nihawelatê cina t'ev t'apiyamine, hebûnaxwe,
P'adşê dilr'e'm, t'enê qencî bi destê te min dî bi xwe,
Fatmanê r 'ojam xilaz kir, mi r 'a bû xûşk, dayîka arnin,

Ez h'iz nakim pirsê vala, çi qenciyê pêşvabikim.

1416. Were em vh r'astî hev bên, yêra te r'a derbaz dibim,
Welatê cina didim te, bi dil r'ewayî te'dikim,
Keia xwe wir tu qewîn ke, bişîn wira eskerê xwe,
Pêşiyami da hinkî were, ez nikarim, kine we'de.

1417. Aliyê mi da tu h'ukumke serH'ûsên, h'izkMyê xwe,
BMijina xwe bişîne, bibîne azalrira xwe,
Pêştirî wê k'ê bixweze, dil bibîne ew vê gavê,

Ew k'îjan nûra r'oêye, bîlare, zelaliya avê".

1418. Wextap'adşê be'ra dî ew qasidêTarîyêl şandî,
Dil lê k'uta, hîviyê nîbû salixeke usa gendî,
Şikrîma xwe ewî anî û ber Xudê serê xwe danî,
R'abû li hespê syarbû, pêşiyêdaçû bi mêranî.
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1419 . Deve, delîl wî bar kirin, ku de'watawanabike,
Ne ku şebe, kevhê qîmet, e'maretê dila bend ke,
R'iya deh r'oja derbaz bû, Fatmanjî bMbû xwe r'a,
Dîtinawî şêrî, wê r'ojê, h'esav kh ewbext xwe r'a.

1420. Hersê bira beşera xweş pêşiya p'adşê da hatin,
Peya bûn û hev r 'amûsan, esker dûrva hev civandin,
Wextapesinê Tarîyêl da, Tarîyêl sekinî serberjêr,
P'adşê gava ku ew r'o dî, nizanibû r'o jore, yanjêr.

1421. Farman xatûn lê dinhêr'î, dişewitî alavanerm,
H'emêz kir û r 'amûsa dest û dêmê nîgar, qelem,
Go: Xuda, çi h'unurî ez qulixî te r'oê bikim,
Xhavî kin diçe zanî, qencî dertê ser r'iyamezin".

1422. Nêstanê ew h'emêz dikir, jê r'a digo dengê şMn:
Tariya dilê min bela kh, Xudê r 'onayî da dilê min ,

Beranberî derdê min ez şa kirime Xudayê min,
R'o ku gulê h' emêz dike, gul t' u cara naxeyîrin".

1423. P'adşê be'ra hema li wê t'extê de'watê wî vekir,
Welatê cina bû xayî, h'evt r'oja şayî dirêj kir,

Çiqa lal, dur 'ê anî bû bi destê merd wî bela kir,
Haqa zêr' r'o kire e'rdê, mîna xaliyê wan p'êpes kir.

1424. K'inc û libasê xas û qumaş nix 'nac kMbû mîna gira,
T'acek Tarîyêl r 'a xemiland, ku t'une bû h t'u yêra,

Wî dur 'eke sore mezin tê da cî kir mîna r 'oê,
T'extê wîji zêr' da çê kirin, dur'a da zêr' nedihat xuyanê.

1425. Wî r'ewayî Nêstanê kh qolikekî xemila dur'a,
Lal û p'îrûz lê kMbûn gul, bê t'u bû ew li herdera,
E'gîtûqîzkur'ûniştin, r'obûn, xuliqandibûnXuda,
Çi bendê ku lê dinhêr'î , şabûn dibû xaziya dila.
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1426. Usajîwîr'ewalririnliimP'irîdon,lhMAvt'andiI,
Her yek wana hespek dayê, e'rebî bûn bi r 'ext û zîti,

Her yekji wan e'bek dayê k'eskesorbûn lal û p'îrûz,
Gotin: Em ji te r'azîne, Xudê li te neke mir'ûz".

1427. Tarîyêl r'abû bi r'azîbûn wî xeberê ahagotin:
P'adşê mezin bi qedirê xwe dîtinê va em şakirin,
Bi merdayî û mêrk'îmî hedaya em xelat kirin,
Te gumanbûm, mervaya te, dîtina te embend kirin".

1428. P'adşê be'ra wira wa go: Şêrê Xudê, p'adşayî r'e'm,
Nêzîka r'a e'mirî tu, k'ê te dûre, derdî û xem,
Min çi daye ku layîq be dêmê teyî nûr xudayî,
Ku dûrk'evî bi çi bêje, baristan bim ez zûziyayî?"

1429. Tarîyêl wagoFatmanêr'a: Minxwer'axûşkh'esavkM,
Xûşkî r 'astî deyîndar kirime, çi e'fû kim ez çi teherî,
Ev xizna ku şeherê cina bar kMye xwe r'a aniye,

Hil de p'êşk'êş, tu qebûl ke, h'esav nekî deyîne daye".

1430. Fatman xanimbi r'azîbûn xeberê xwe wê awa got:

P'adşa, min ku tu dîtî, dilêm hil da aghê sirsot,
Çawa bijîm ezji te dûr, ezê dîn bim, min ya xwe got,
Xazila li wan yê nêzîkin, ne xazî wan, sewda firot".

1431. Aha gotin p'adşê be'ra, herdu r'oê xemilanûrîn,
Diranê sedef, lêvê gulîn mîna agir t'ev şuxulîn,
Çî me r'a ne bêyî te diniya, defû zur'ne, k'êf û şayî,

Lê we'deye, îzinê bide, em serr'êne bi lezayî.

1432. Te boname bavtî kMye bi qirara yekêjorîn,
T'eweqe me te heye, bide me gemîke qewîn".
P'adşê wago: Ezbonawe e'rnh"êxwejît'exsîrnalrim,
Hûnku lezin ox'ira we r'a serfiniyazî neyaz dikim".
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1433. Devêbe'rêp'adşêbixwewanr'agemîkewîbijart,
Wîewe'gît ver'êkhin, yêmanhêsirwananivat,
Dilê şewat ew digMyan, p'or'ê xwe wan danîn xarê,

Lê hêsirê Fatmanê wh ç'emkî êriş dibir be'rê.

1434. Aha gemiyê hersê e'gît, hersê birak'etine r'ê,
Carke mayîn îşr'uh' kirin, sozê xweyî biratiyê,
Wan disthaû dik'eniyan, şayî dilakMbûnbahar,
Li ser dêmê wanî bîlar r 'engê gulabûbû dîhar.

1435. Qasid şandin cemAsmat'ê ku mizgîniya xêrê bidê,
Gire - girê P'irîdon r'a tê ke qise şer 'ê dît wê,
Bêje: T'evî siteyîrêd geş, r 'oja mejî bi şayî tê,

Sur ' û serma me derbaz kir, îro şûnda şaye ku tê".

1436. Ew r'o danîn ser t'axûkê û peya bûn devê be'rê,
Eşq bûn wekî cefa dîtin, mina bû ber felek zerê,
Ew gihîştm sînorê Nûradîn - P' irîdonîbê qeyas,
Bi k'ilam û def- k'er 'ana dihatin pêşiyê nas û nenas.

1437. Ghe - gh hatin berav bûn, bû cejneke eşq û şayê,

Bi devê k'en Asmat' hat wh, xwe dûrxistibû derdê dinê,

Bi şûrhevnediqetandin usaNêstanh'emêzkMbû,
Ne axhê cefa wêya bû k'ifaret, mîaser bû.

1438. Nêstanê ew h'emêz kMbû û r'adimûsa dev, lêvê wê,

Go: Weyî li min, min daye te derdê xweyî mîna tariyê,
Wê Xudê me hate r 'e'mê, şikir r 'e'm û k'erema wî,
Çi qenciya ku te kMye, t'a dernaê ç'iyayê sêwî".

1439. Asmat'ê go: Şikir Xudê, min gul dî, ew neç'ilmisî,
AxMyê da Xudê me r ' a kir r 'e'ma xweye gul teyîsî,

Beşera te şa dibînim, mirin boyî min e'mire niha".
Ji herh'ubêbilindtire h'uba qûl û qiharabiha.
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1440. Gire-ghwêt'emenebûn,bipesnavapêşdahathi:
Oh, şabûna dinê da me û r'e'ma xwe xiznabatin,
Em hêjayî dîtina we bûn, derd dilê me neşewitînin,
Bi destê xwe ewî qenc kir, birînê wî bît'er khin".

1441. Cime'tawirdestêTarîyêlr'amûsan,axînr'ahiştin.
Tarîyêl wa go: Bona me bû gele bira hatine kuştin,
Boyî xîretê e'gîtiyawan cime'tê r 'a bûye mik'an,
Sîyanet bi h'ezar sewti bûye r'e'met, ew bona wan.

1442. Mirina wan bû derdê giran, wek zerga dilê mi daman,
Navê nemir wan qazanc kir, navê nemir li dinê man".
Got û gMya, te'viya hêsira t'evî berfaherd ç'e' vakir,

Baê beyîbûna lê r'abû, r 'engê gula xeyîr qarş kir.

1443. Wexta gMye Tarîyêl dîtin, wan t'emama hêsir r'êtin,
Xayê k'etiya mihêl dikir, hêsira derdê xwe dir'êtin,
Paşê gotin: Gendî r 'oyî, wa dibêjin zanêd dinê,
K'ê te dibîne gere negirî, bi dilê eşq gere bistrê".

1444. Heye gelo bendê usa , ku hêjayî hêsirê te be,
Başe boyî we merî bimire, badîhewa ne li dinê be".
Lê P'Mdon wajê r 'a go: Ber xwe nek'ev, derdê giran,
Xudê dewsawî derdê te r'e'mê bike boyî wan biran".

1445 . Avt'andîljî ber dil dahat, bi xebera ew bû dilêş,
Wir t'emama pesinê wî dan: Şa bin, bira nebin dilêş,
Ne axirê Şêrê Xudê r 'oja xwe wî dîtiye dinê,
Çima ç'e'vê me wa şil bin, t'une me'ne boyî girînê".

1446. Çûn gihîştin şeherê mezin, şeherê giran Mûlx'azanzar,
Def-k'er'ane wirlêxistin, cime'tmuhum,h'ezar-h'ezar,
Dengê defû zur 'na zîl bû, ûrmîş dibû dep'dep'a r 'a,
Chne'tê hîşt sûk ûbazar, hatin û t'op bûne wira.
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1447. Dik'ançiya dik'an hîştibûn, derk'etibûn, dihatin wê,

Lê serh'ingêd eskeriyê qulix dikirin nobedariyê,
Cime'tneferavadihat, k'olixayî didan serh'inga,
Lava dikirin, t'ek bihêlin em carekê bibînin wiya.

1448. CemP'Mdonewpeyabûn, dîtinbircaxemilandî,
Pêşiyawan da qûl hatin, k'emberê zêr' nitirandî,
Mêvana bin nigê xwe da dîtin xalîçê xas gendî,
Jêrê chne'tê t'op dikir zêr 'ê jorda wan r 'eşandî.
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P'IRIDON DE'WATA TARIYEL U NESTAN
DARÊCANÊ DÎKE

1449. Bonabûk û ze'vê wana t'ext û t'acê sipî danîn,
Xemilandibûn kevirê qîmet sor û qîç'ik qaşê nûrîn,
BoyîAvt'andîl t'extek danîn qîç'ik û r 'eş bû t'ev hûnayî,

Anîn ew ser dan r'ûniştin, cime'tawê dil da şayî.

1450. Aşiq, dengbêj wirberev bûn, bû zingîna sewt û saza,

Et'les qut'nî anîne wê, k'êf dest pê bû, k'êfa baza,
P'Mdon ew p'êşk'êş anîn, mêvanh'iz û merdê mêra,
Ze'f li Darêcanê dihat şewqa qaşawan kevira.

1451. JiNûi-admdîsaanmp'êşk'êşêdxasmînar'eza,
Neh kevhê qîmet anîn, her yek weke hêkê qaza,
Qaşek anîn, p'h' bedew bû, tariyê da wê r'onayî dida,
Sifetk'êş ber şewqa wêya, şevê sifetbik'işanda.

1452 . Wî da wan t'or ' û gerdenî, kevhê qhnet xemilandî,
Serdilkê wan taraqkM, dur'êd sore zelal gendî,
Aha anîn wirabohnek, ancax xulamar'agMibû,
Ewp' êşk'êşê ghanbiha P'irîdon Tarîyêl r 'a anî bû.

1453. Cêrge kevirê lal, dur ' nix'nac kMbû P'Mdon wê,
Ew t'emamwî da Tarîyêl, dilê wî dahindik bû hê,
Ew avayî t'ijî khin, xas û qumaş gozê sera,
Tarîyêl pirsa xwe wha got û r'azî ma ewji bira.
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1454. H'eyşt r 'oj û şev eşq û şayî P'irîdon wir de'wat dikir,

Û herr 'o wî bi hedaya chne'ta wh r'azî dikir,

Şev û r'oê defû zur 'ne, eşq û şayî, zingîn bû wê,
Qîz û xortahev didîtin û şa dibûn bi de'watê.

1455. Tarîyêl r'okê P'Mdon r'a wî dilê xwe aha vekir:
Ax, dilê te bona min gendî dilê bhê nuxur,
Ku e'mirê xwe boyî te bidim, dîsa te r'a ez deyîndarim,
Derdê mi r 'a we derman dî, wexta k'etibûm, ez dimirim.

1456. Tubaş zanîkudilêxweA\1:'andîlp'êşk'êşdayemin,
Niha dixazim deyînê xwe sivik kim, sivik be barê min,
Tujê pirs ke xastina wî, bhaji me veneşêre,
Aghê dilê min wî vêsand , bizan bim çi derd wî dihêre.

1457. Bêj e, bha ez çi bikim dewsa haqa cefa wî dî,

Xudê xêrê wê bide te, be'ra cefê te miç'iqî,
Heger xastina te ez nekim, mîaser nekhn çi dixazî,
Biramal û h'al nebînim, ne k'ox, nejî bh"c, p'adşayî.

1458. Tu h'ukum ke ez çi bikim, bi çi bim te r'a alîk'ar?
Were bibe beledê me, yêra e'reb bibin dîhar,

Bi zarê xaş qenciyê pirs kin, xiraviyê r'ê da nuxs kin,
Ez r'oja xwe nabim xayî, tu r 'oja xwe hev nebînin".

1459. WextaP'MdonAvt'andîl r'agotinaTarîyêTkire gilî,

Ser dêmê wî beşer bû nûr, beşera xaş vep'eşirî,
Wî go: ,Aiîk'arî, çh'a k'ê çi zirar gîhandiye min,
Ne cinar'ojam gMiye, ne derdê wê heye mezin.

1460. Nihahêsar'ûniştiye sert'extêxwer'ojanûrîn,
Bê minet û bê xeme, k'erem kiriye yekê jorîn,
Cinjî wêya nadin cefê, sêrbaz wêyanavên benda,
Çi alîk'arî lazime, badîhewa gur' kin derda.

273

WERGIRE P'OSTE PJLING

1454. H'eyşt r 'oj û şev eşq û şayî P'irîdon wir de'wat dikir,

Û herr 'o wî bi hedaya chne'ta wh r'azî dikir,

Şev û r'oê defû zur 'ne, eşq û şayî, zingîn bû wê,
Qîz û xortahev didîtin û şa dibûn bi de'watê.

1455. Tarîyêl r'okê P'Mdon r'a wî dilê xwe aha vekir:
Ax, dilê te bona min gendî dilê bhê nuxur,
Ku e'mirê xwe boyî te bidim, dîsa te r'a ez deyîndarim,
Derdê mi r 'a we derman dî, wexta k'etibûm, ez dimirim.

1456. Tubaş zanîkudilêxweA\1:'andîlp'êşk'êşdayemin,
Niha dixazim deyînê xwe sivik kim, sivik be barê min,
Tujê pirs ke xastina wî, bhaji me veneşêre,
Aghê dilê min wî vêsand , bizan bim çi derd wî dihêre.

1457. Bêj e, bha ez çi bikim dewsa haqa cefa wî dî,

Xudê xêrê wê bide te, be'ra cefê te miç'iqî,
Heger xastina te ez nekim, mîaser nekhn çi dixazî,
Biramal û h'al nebînim, ne k'ox, nejî bh"c, p'adşayî.

1458. Tu h'ukum ke ez çi bikim, bi çi bim te r'a alîk'ar?
Were bibe beledê me, yêra e'reb bibin dîhar,

Bi zarê xaş qenciyê pirs kin, xiraviyê r'ê da nuxs kin,
Ez r'oja xwe nabim xayî, tu r 'oja xwe hev nebînin".

1459. WextaP'MdonAvt'andîl r'agotinaTarîyêTkire gilî,

Ser dêmê wî beşer bû nûr, beşera xaş vep'eşirî,
Wî go: ,Aiîk'arî, çh'a k'ê çi zirar gîhandiye min,
Ne cinar'ojam gMiye, ne derdê wê heye mezin.

1460. Nihahêsar'ûniştiye sert'extêxwer'ojanûrîn,
Bê minet û bê xeme, k'erem kiriye yekê jorîn,
Cinjî wêya nadin cefê, sêrbaz wêyanavên benda,
Çi alîk'arî lazime, badîhewa gur' kin derda.

273



SOT'A R'UST'AVELI -

1461. QharaXudêmir'abêûbigîjimezwêr'ojê,
Xudê bide ez bik 'enim û dûmka derdê min bê,
R'oja geşê boyî min qûlî, bext bîne ew bi nûra xwe,
H'eta çaxê ne lazime, çima cefê em bidin xwe.

1462. Here bêje Tarîyêl r 'a ew çi ku teji min bihîst,
Ji r'e'mê tu xeber nede, r 'e'ma te wê dinê bihîst,
H 'eta mirinê te r 'a xulam, j i diya xwe usa bûme,
Bira Xudê min bikuje, t'u p'adşayî, şaş ne bûme.

1463. Te gotiye: Ku dixwezim, wî dilk'etiyê bighînim hev",
Ew xeberanîşan dide aminayawek îşqa ç'e' v,

Niha li wir lazim nîne ne şûr, nejî zimanê hosta,
Başe hêsahîviyê bin h'eta sîlih'ê dike Xuda.

1464. Çi dixwezim, neyaz dikim, derheqa çi da difikhim,
Li ser t'extê Hindistanê ez r'ûniştî te bibînim,
Li r'ex te da r 'ûniştî be r'oja teye nûr û şemal,
Dijminê te wir bit'eqin, h'ub tebibe kaniyazelal.

1465 . Wexta ev yek mîaserbe û nernîne xewin û xazî,
Herim welatê e'reba bi h'uba xwe bibim r'azî,
Aghê dilêm wê vêsîne, çi wextî ku mifaz bike,
Tiştkîji we ez naxwezhn, Xudê mhazahasil dike".

1466. P'irîdon ku gote Tarîyêl wexta pirsê wî e'gîtî,
Wa go: Nabe, ez wê nakim, ne cayîze bi biratî,
Çawa ewî e'mir da min û gîhandim ez miraza,
E'se gere ezjî wîya bigmînim mirazê aza.

1467. Her'e bêjê tu bê şube gotina min, aliyê mi da:

H'eta xayê te nebînim, hêsa nabhnr'uh'ê xu da,
Ji xulamê wî wextekî gelek k'etinbi destê min,
T'eweqe khnmin e'fû ke, paşê nase r 'iya mala min".
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1468. Aha bêje: îro şûnda tiştkî ji me veneşêrî,
Sibê e'se ser ox'irêne, bê bergaye, nebî dêrî,

Gotinaminp'êpes nake ewp'adşaê we e'reba,
Ezêjî wî t'eweqe kim destê qîzê bi melh'eba".

1469. Çiji Tarîyêl bihîst P'irîdon Avt'andîl r'a kire gilî:

Tarîyêl nikarî serwext kî, wê gotina xwe bîne sêrî,

Ew ber xwe k'et, dil şewitî û alavê hil da serî,

Bê feyîdeye, e'gît gere bik'işe p'adşê bi camêrî".

1470. Avt'andîl ku Tarîyêl dî, ber wî k'ete li ser çoka,
Herdu nigê wî h'emêz kh û serberjêr wî r'amûsa:
Bese çiqamin R'ostêvan sipartiye derdû xema,
îdî tu min niheq neke, merivatî û hurmet k'u ma.

1471. Xastina te miqabilî qirara Xudê ziyaretiye,

Çawa, bêje, xayîkhê xwe sek' esiz kim khina xweye,

Çawa r 'abim pêşberî wî yê cefa bermi da diye,
Bêje, qûlê çi dilî şûr bik'işîne ser xayê xweye.

1472. Ew kMna, ez wa zanim, Şexsa minjî xaş naê,
Dibe ew ber xwe k'eve û hêshê xûnêji ç'e'va bê,

îdî mi r'a tiştkî nebê, bişînim ez h'izreta wî,
Wî wextî k'ê bibaxşîne, e'fû ke gunê min dinê".

1473. Tarîyêl destêAvt'andîl girt, bi şabûn ewî bilind kh,
Beşera xaş mîna r'oê, ev giliyê han wajê r'akir:
Bi alîk'ariya te bextjî her tişt merdayî daye min,
Ya baş ewe vê şaya han, nîvîkî tujî t'evî min.

1474. Ez h'iz nakhn wexta bha xweji bhê vedigire,
Me'de, mir 'ûz û xwe r 'azî xeyîsetê xwe diguhêr'e,
Heger biraye, sitqê h'elal t'evîbira şabe,
Ne ku ez xwe r 'a, tu xwe r'a, biratiya usanabe.
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1475. Ez zanim ku h'izkMya te te h'iz dike h'eta mirinê,
Nexeyîde kuher ' in mêvan em dubhê h'elal dinê,
Çima gere ez p'adşê r'apirsê e'k'is, net'ê bêjim,
Wexta t'enê ez bi h'esîn dîtina wî neyaz dikim.

1476. T'enê tiştkî ezê bêjimê, t'emene bim bi lavayî,

Wekî qîza xweye bedew bide te ew bi e'seyî,
Çi sebir kin, axirî ewe, hev bistînin bi h'izkhin,
îdî usaneç'ilmisin, ji hev dûrhûn nexeyîrin".

1477. Avt'andîl dîku p'adşaê e'se her'e, ew qirar bû,
Cî daker' bû, tişte nego, gotinawî r'a ew qayîl bû,
P'Mdon esker kire cêrgê, t'eve syar, e'gît, mêrxas,
Û t'evî bira wî da ser r 'ê bi k'er 'ana, bi defû saz.
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ÇUYINA HERSEKA LI ŞIKEFTE U JI WIR LI
E'REBÎSTANÊ

1478. Dîvnosê zane aha zelal dike sur 'a Xudê,
Xudê t'im baş disuxrîne, e'mir nade t'ucar xiraviyê,
Dûrnka xiraviyê kin dike, miqer 'm dike baş û qenciyê,
Bilinda hê bilind dike, qenciyê dighîne miqer'miyê.

1479. Aha hev r'a dane ser r 'ê şêra û r 'oja t'evayî,
T'ev xwebirin ew şemçiriyax, t'eve h'esîn lê dinhêr'î,
Guliyê r'eşe ser namilê diteyîsîn r'engê şevê,
Delalî û nazikayî dibû xemila wê zeriyê.

1480. Dibirin ew nazika bi t'axûkê nerm dih'ejiya,
R'ê vanêç'îr wanadikirji xezalê serê ç'iya,
Çi şênayê derbaz bûna, meriya qedhê wan digMin,
Bedewiya wan dipesinîn, bi hedaya r'ewa dikirin.

1481. Gendî r'o bû , r'oja e'rşa li r 'ex hîva dişuxulî,
R'iya dhêj ew derbaz bûn, xeberêd xaş digulgulî,
Wan besteke dêmê mezin peyî xwe hîştin û derbaz bûn,
Ew gihîştin ç'iyaêd bilind, k'îjan t'apiyap'adşê Hind bûn.

1482. Tarîyêl wa go: Borcê mine îro hurmetê ez bikim,
Miher'in wh ku ez mame, e'mir ku sewdalî kirim,
BiraAsmat' sivrê dayîne. goştê dûrme t'im hebû wir,

Paşê ezê we r'ewa kim xas û qumaş û kevirê dur'".
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1483. Wexta gihîştin şikevta wan k'îrşê sMe hasê,
Asmat'ê şa sivre danî, goştê dûrme danîn t'aşê,
We'dê buhurî bîr danîn wan, eşq û şayî bû ç'emê dêş,
Şikrîma xwe Xudê danîn, ku mina kir derdê bê êş.

1484. Usa bi şa wan şikevta ew bê minet xu r 'a ger ' iyan,

Ewana dî şikevtê xizne ku Tarîyêl bû xayî - xudan,
Kesî ç'e'va ne dîbû û nizan bû, çi xizne bûn ew,

Dil ne dik' işand lê binliêr 'e, nejî dil va h'ewce bû ew.

1485. Her yekji wan çi layîq bû Tarîyêl daê p'êşk'êşê gur',
Û meriyê Nûradîn wî r'ewa kirin bi lal û dur',
Wî r'azî kirin ew merî, yê r'êber bûn h'etanî wir,

Xizne usa ciyê xwe da man, qeyî te digo, tiştjê nebir.

1486. P'Mdon r'a go: Zanim, deyînê te situyê mi da wê birnîne,
Pirsa mezine: K'ê qenciya dike, e'se qenciyê dibîne",
Ev xizna vir çi ku heye didhne te bi r 'evaxwe,
T'ev ya teye, çi wextî ku dixazî, bibe xizna xwe".

1487. P'adşa P'Mdon t'emene bû, bi r 'azîbûn ewî wa got:

H'esavnekîp'adşaêmin, kubiphsamindilte sot,

Dijminê te ku çomaq be, ber te ewê bibe wek zil,
Şabûna min ewe t' enê, te bibînim bi eşq û dil".

1488. P'Mdon wirmerî şandin, ku her'in ew devabînin,
T'emam xizne wê bar kirin, berbi yêrê ver 'ê kirin,
Ew berbi E'rebistanê k'etine r 'ê wê k'oma xwe,
Avt'andîl dil nazikbûbû hîviya dîtinah' izkMya xwe.

1489. Usa dirêj ew r 'ê da çûn, hat xuyan xaliya e'reba,
R'ê va dîtin gund û bajar nêzîkîhev mîna şeba,

Ehliyê wiraşînê dabûn, t'eveh'eznî, r'eşe, mişot,
ŞînaAvt'andîl dikirin, t'eva dinvat û digot.
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1490. Whberbi p'adşaR'ostêvan Tarîyêl qasidê xwe ver'ê kh:
T'eweqe dikhnp'adşaê min, bibaxşînî çi kumin kir,

Ez p'adşaê Hindistanê sitqê h'elal berbi te têm,

Ku gula nîşanî te dim, gulê ziyaret, ne gulê dêm.

1491. Wîwextîhûnp'h'hêrsk'etin, wextahatibûmserxaliyawe,
We r'ast nekh, we cêr 'iband ku min bigrin ça dîlê xwe,
Min nîşanî mêrxasa da, ne r 'ih'etimû hêrs k'etime,
Ze'f xulamê te min kuştin, niha hil didim gunê xwe.

1492. Niha wê r'iya xwe guhar 'tiye, nig daniye welatê te,
Bibaxşîne tu hêsa bî, ku dayîne p'erç'a dilê te,

Bha P'Mdon, heval bêjin, xizne ne aniye bona te,
T'enê aniyeminAvt'andîl, ewe layîqhedayate".

1493. Wexta ew mizgîniya şayê ku gihîşte zor R'ostêvan,
Şabûnap'adşêbêqeyas, hev nayîne t'u zarûziman,

Li ser dêmê T'înat'înê dişuxulî nûra r'oê,
Lêvêk'ax'et, ç'e'v-bur'iyêr'eş, h'ewcebûnhênkayasibê.

1494. Deflêxistin eşq û şaya, dengê şayê wirapêl da,
Esker dh'evî vî alî, wî alî, diçû pêşiya mêvana da,

Bê h'esab hesp danîn wira, nedihat h'esab zîn û bûsat,
Bi h'ezara xortê tûre hespa syarbûn, eşq bû r 'ia't.

1495. P 'adşa syarî pêşiyê da hat lela, wezîr û esker va,
K'ê bihîstibû, k'etine r'ê, bi dilê eşq şabûnê va,
Li wê şa dibûn û distiran, lê dixistin def- k'er 'ane,
Xudê, unda dikî xiraviyê, tu r 'ê didî qenciyê niha".

1496. Dûr va ewan hev qet'erkir û hev dîtin, mezîl bû p'ir',
Avt'andîlê wa gote Tarîyêl: Tu dibînî bê sêr û sur',
Hela binhêr ' t'oz - xubarê wê bil daye best û dinê,
Ewe ku ez ne r'ih'etim, r'uh' vak'etime h'alê mirinê.
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1497. Xayîkirê min wê r 'abûye, bi heyîtehol tê pêşiya min,
Ez nikarim her'im bal wî, binhêr ', dik'ute dilê rnin,

Gelo kese mînanî min dinê dabûye pêk'enî,
Niha tu û P'Mdon va ya xwe bikin, bi çi fenî".

1498. Tarîyêl wa go: Tu jî r 'astî, khinê te ew pesnîne,
R'astî bhnîn, neyê wira, ew hê başe û r 'astiye,
Derheqa wî qedirê te da ezê bêj im p ' adşê te,

Bi qhara yekêjorîn, ezê bidimte r 'qja te".

1499. Avt'andîlpêr'aqayîlbû, çadiraxwe wiralêxist,
T'ev Nêstanê, k'ê lê dinhêr 'î, dilê wana agh pêxist,
Hênikaya baharê birû û bijanga difur 'iya,
P'adşê Hinda ew hîştin wir, k'ubar da ser r'ê û liviya.

1500. T'evP'Mdonewk'eter'ê,bestafireewderbazbûn,
R'ostêvan dûr va Tarîyêl dî, bejina bilind wek çinarbû,
Hat peya bû mîna şêra, ew ber e'gît t'emene bû,
Wî qedhê p'adşê Hinda girt, ew wek qedirê ewledabû.

1501. Tarîyêl jî wh t'emene bû, silav dayê û nêzîk bû,
P'adşa dêmê wî r 'amûsa, dev û lêv lê şîrin dibû,
Ewî wa go, - bi dilê şa, zendegirtî, çawa merî:
R'oyî tu, bêyî te r'oj jî wê betr'engbe, bibe tarî".

1502. P'adşê dinhêr 'î bejin û balê, ç'e'v û buriyabend bûbû ew,

K'ubar dibû zendê qewîn, hêjayî pesina dikirwî ew,

P'adşaP'Mdon, ew e'gîta, berp'adşê wir t'emenebû,
P'adşak'îjan bêsebirhîviya dîtinaAvt'andîl bû.

1503. Tarîyêl bend kirp'adşê e'gal peshiê xweye layîq, hêja,
Tarîyêl wa go: Te dilê min bend kMye r 'astî, p'adşa,
ZendegMî ez dimînim, çhna heqa min dipesinî,
Avt'andîlê te ku heye, yekî din ça"bih'êbînî.
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WERGIRE P'OSTE PÎLÎNG

1504. Tu şaş nebe, ku navînî wiya vira, dereng dik'eve,
Were p'adşê vê mêrgê da hinkî r'ûnên, gilî eve,

Ezê niha te r'a bêjim çima t'evî me ew nehat,
Ev fermanahatina me, bi destê xwe ewî înat". . .

1505. Ûr'ûniştinherdup'adşa, eskerdorwanhatibûh'esar,
Dêmê Tarîyêl guleş bû, qeyî te digo, r'o hate zar,

Xeberdana wî k'ê bihîst, unda kirin h'iş û sewda,
Bi zanebûn, bedewiyê, xeberdana xu r 'a gul da.

1506. P'adşa, aha berbi te bûnê, ez xwe hêjah'esav nakim,
Bi lavayî berbi te dibim, t'eweqe borc h'esav dilrim,

T'ev min ber te lavayî dike r 'oja mine nûr û şemal,
K'îjan yaku e'mhê mine, derd h'elîna h'usilcemal.

1507. Ji te p'adşa emherdu çi t'eweqe dikin, ew lavaye,

Avt'andîî sefera xwe va, wî e'mhê min xilaz kMye,

Wî derdê xwe bîr kMbû,ji derdê min ne kêmtirbûn,
Kin bêjhn, ze'f dhêje ew, olecax me ze'f p'ir' bûbûn.

1508. Avt'andîl û qîza tejî herdu, bê şube, hev h'iz dikin,

HaqagMya, derd k'işandiye, sûretar'engxwe guhastin,
Serberjêr t'eweqe dikhn, wî agirî t'ev r 'aneke,
Qîza xwe bideAvt'andîl, ew e'gîte û layîqe.

1509. îdî pirskê ez navêjim ne kin, nejî dirêj dikhn".
Got û situyê xwe girêda dezmaleke pê sebrê dikin,
Paşê k'ete ew ser çoka, çawa şagirt lavayî kir,
K'ê ew yek dî û bihîst wê, p'ir' melûl bû, xwe unda kir.

1510. P'adşa îdî xwe undakh, dît ku Tarîyêl ber çok daye,
Ew p'adşa çû t'emene bû, ner'ih'etiyê ew hil daye,
Wa go: Heyî wax, p'adşaê min, te eşqamin kirnet'êye,
Bi qedir te xwe nimiz gM, hêngavtim ez wê yekêye.
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1511. K'êbewekîneqedînevêxastinatep'adşayî,
Dest te nagirim, bavê avê, naxeyîre li min şayî,

Ne digMyam, ku te bibra dîwana xwe çawa carî,

Wê mêrekî usa nedidî, ku e'rşa bikira seferî.

1512. JiAvt'andîl başth ze'va t'u cî t'u car ez navînim,
Min p'adşatî daye qîzê, çawa lê tê, wê dibînim,
Gul wê t'eze bişkok dide, kulîlka min wê ç'ilmisî,
Çima gere bibim berge, xastina mine ew bi nefsî.

1513. Minnedigona, tebigota,qîzaxwebideqûlekî,
Miqabil k'ê wê xeber de, pêştM kêmaqilekî,
Haqa bîra wî nedikh, kuAvt'andîl h'iz nekira,
Min ber te û ber Xudê çima dilê xwe velrira".

1514. Wexta Tarîyêl wira bihîst ev xeberê p'adşê gotin,
Ser damêl bû qedhê mezin, cava wî da ser hêngavtin,
P'adşajî, bi ser hêngavtin, e'seyî kir gotina xwe,
Herduji hev r'azî man wh bi yektiya qirara xwe.

1515. P'Mdonsyarbûûdaserr'ê, ewbûqasidêbe'saxêrê,
KuAvt'andîl zûtirekê şake r'uh' va wê qirarê.

Çû gihîştê, gotê, anî, ne axh ew pêşîk'ar bû,
Çi dikaribû ewî bikira, li Avt'andîl r 'eng nema bû.

1516. P'adşawirapêşiyê dahat, e'gîtzûzkabanzdae'rdê,
Wîji şerma, ber ç' e'vê xwe dezmal kire mîna p'erdê,
R'o qulibî piş e'wira da, gul cemidî û ç'ihnisî,
Çi dikaribû qayîl kira, nûra dêmê wîyî şemsî.

1517. P'adşa dixast wî r'amûse, îdî hêsirwî ne dir'êt,
E'gît nigê wî h'emêz kir, nûra xwe wî berjêr dir'êt,
P'adşawa go : R' abe, îdî te nîşan da zor û aqil,

Ze'vêminî, çi şermkirin, tiştkîşermînemabidil".
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1518. P'adşaAvt'andîl h'emêz kir û r'amûsa dêmê narî:

,Agirê dilê min te vêsand, yepeshand ava sarî,

Şêro, were ez bidme te Şexsa teye geşe nûrîn,
Wê ya li hev alandiye birû, bijang, h'uba şîrîn".

1519. P'adşa bi xwe h'emêz kMbû situyê wî şêrî, e'rfûtî, .

Bi xeberdan wî r 'amûsa, t' êr nedibû wî e'gîtî,
Wî dêmî yê bûbû xayê wî welatî û wê r'ojê,
Şabûn nihahê lazim bû, ne ku derdê mînadojê.

1520. E'gît wa go: Difikhirn, çima nadî fermanke wa,
Çima p'adşa egle dikî, naxazî ku ewbê vh-a?

Birapêşiya me da bê ew şemçiryaxa nûra r'oê,
Bi dêmê xweyî nûranî şewq t'ijî ke vê r'ast - bestê".

1521. Tarîyêl jî go: Ku pêşiya Şexsa wî da bira her'in,
Dêmê p'adşa bi nûra xwe bha ew nûrp'erwede kin",
Ew gihîştin mirazê xwe, dîtin çi ku lê diger'iyan,
K'etine cengê û şer ' birin, badîhewa ç'ek hil nedan.

1522. Ça nêzîkbûn, whpeyabû, r'oja xwe silav kirp'adsa,
Dêmê p'adşê nûrê hil da, vebeşM ew nûrê da,

T'axûkê daberva r'abû, mîna ewled ew r'amûsa,
P'adşabi libasar'ewakh ewbedewamîna şexsa. . .

1523. Go: R'ojê çi bidhn p'aya, tuyî r 'oja sayî bê e'wir,
Aqil ji aqila distînî, dîna dikî sews û e'wt'er,
Gendî r'oyî, gendî hîvî, ber te çine t'ev îşiqdar,
K'ê te dibîne ew bîr dike gul, sosina, dibe bêk'ar".

1524. Zendegjrtî ewê hîştin gurzê p 'or ' vap 'er û bela,
Ew kor dive, çawa ku r 'o bi nûra xwe, xastina ela,

K'ê aghê wê dişewitî, xwe r 'a wî bext h'esav dikir,
K'îyalî diçû çime't t'emam berbi wêyaçirpaz dikir.
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1525. Hespasyarbûndaneserr'êûberêxwedanheremê,
Gotin: H'evt îşiqdar dinê ne hêjane t'ek nûra wê,

K'ê azr 'o ke bedewiya wê bi sur'a xwe nebînayî".
Zûtirekê gihîştin wê ku danîbû t'ext p'adşayî.

1526. K'etin hundur', T'înat'în dîn, k'ê dî xewaxwe undakir,
Lê dihatin t' ac û wek 'az û libsê wêya xwe kir,

îşq dida dêmê îsanj i dêmê wê nûra Şexsî,
Hate hundur' p'adşê Hinda, qeyî go, r'o bû diç'ûrisî.

1527. T'evjinaxwek'etehundur',t'emenebû,silavdanê,
Pêşda çûn û hev r'amûsan, bi eşq k'etin xeberdanê,
Bi nûrawan bû r'o nîvro, r'onayê zêde vêsiyan,
Birû, bijang bûne şebe, sûretê sor e'yînî mircan.

1528. T'înat'înê t'eweqe kir, ku ew r'ûnên ser t'extê wê,

Tarîyêl wa go: Xudê heqe, layîqe, tu r'ûnêyî wê,
îro t'ext ew t'extê teye, tu hêjayî e'seîye,
Şêrê xwe tu bide r 'ex xwe, ser t'extê xwe ew hêjaye".

1529. Herdu hêsa dan r 'ûniştin, ew r 'oja nûr wê li ser t'ext,
Û r'ex wê da ewAvt'andîl, yê hil dabû gel derbê bext,
Ev dîdema nebînayî bû, îna nedikir yê nedîtî,
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Hêjayî xaliya destê we bhn, Xudê dikim ez lavayî.
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WERGIRE P'OSTE PILING

1532. E'gîtê min t'emene bin berAvt'andîl, - wa go p'adşê, -

Eve p'adsê weyî niha, usane xastina Xudê,
Eve îro xayê t' extêm, min girtiye êş, extiyariyê,
Hûn şh*etê min bibhên, qedhê wî hurmeta Xudê".

1533. T'emene bûn gire - gh û eskerê p'adşê t'emamî,
Gotin: K'ê ku e'mir da me, em bibin xaliya nigê wî,
Ew şûrbe ber xhaviyê, e'mir be boyî qencî, r'astiyê,
Sist ke milê dijmina ew û dîrek be bona dostiyê".

1534. WabigumanTarîyêlwiraşikrîmaxweXudêanî,
Go: T'înat'în hûn gihîştin mirazê xwe, gulin e'yînî,
Ez û mêrê te birane, usa te r'a dibêm xûşkê,
Peyîk' etî û dijminê we destê min najî li dinê".
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SOT'A R'UST'AVELI

P'ADŞE E'REBA DE'WATA AVT'ANDIL
Û T'ÎNAT'ÎNÊ DÎKE

1535. Avt'andîl sert'extr'ûniştibûçawaxayîjiXudêda,
Tarîyêl r 'ex wî bend kMbû dilê benda wî nerge da,

T'înat'în û Nêstanê, te digo, dinê kMne qûl,
Tedigo, e'rşapeyabûbûnçarr'onayîdar, şewq wandestûr.

1536. Dest pê kMn anîn wirabê h'esab îç'ike û xarin,

Goştê pêz û dêwêrbû k' êş, t' ext û sivre ber dinalin,
Ûp'êşk'êşêlayîqî wan ew didine wanmêvana,
Nûra r 'oê şewqê dide bi nûra geş dêmê wana.

1537. Fmcanêlalanîbûnwirûderdanêxemiladur'a,
Derdanê nexş ter ' û bedew werq dik'etinê mîna ç'ira,
K'ê met'h'ê wê şayê bide, bi xwe hêjayî met'h'ane,
K'êkudidît, xwer'adigo: Evsert'acak'eremane".

1538. Bê h'esab sazbend hatin wir, dest k'er 'ana hewa lerizî,

Kevirêd qîmet, zêr'ê sade bûbûne ghh'ezar terzî,
Ji sed cîyî, sed kanîyî şerav bûku wê dik'işiya,
Êvarê da wan vedixarin, sitêrka sibê îdî r 'ijiya.

1539. Bê hedayî neman wha ne şil û şe't, hêsîr, te'zî,
Kevirêd qîmet k'işiyan li wê, mîna ç'ema ew dibezî,
Li bineka çetin dihat çawabibin ew haqasî,
Sê r'o TarîyêlAvt'andîl r 'a bû biraze'vabi dilxazî.
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WERGIRE P'OSTE PJLING

1540. R'ostêvanhênewastiyabû, ewk'êfawîwêt'ezekir,
Tarîyêl r 'a go: Bedewa te bi bedewiyê sewda me bh,
Heger tu p'adşê p'adşayî, ewji p'adşahê zêdetir,

Em gere têkin guhar, ser r 'iya xwe çi ku te kir.

1541. P'adşê mezin ne layîqe ku bibîne me fêza xwe".
Got û danî t'extê zêr 'în, xemiiandî r 'ex t'extê xwe,
Dak'êlekaxweAvt'andîl t'evîjinê, wê Şexsanûr,
Pêşiyê p'êşk'êş dane Tarîyêl, p'êşk'êşê hêjabê qusûr.

1542. R'ostêvan wir qulix dikir çawabha li ber birê,
Borcêp'adşatiyêbîrkiribû, qulixdikirwîbishê,
T'emama wê dipesinî ew hebûn û merdaya wî,

R'exAvt'andîl r 'ûniştibû P'Mdon mêvanê wî.

1543. Pesinêp'adşêHindadidaûjinawîh'usilcemal,
R'ostêvan wir xizne dir'êt ber nigê wan, r'o bûn şemal,

Ji deha yek nedihat h'esav, çiqa xizne bû ç'em k'işiya,
Wî da wana t'ac û wek'az, e'bê dur' bûn li ser r 'îşiya.

1544. Dîsap'adşap'êşk'êşdawan,bextêh'ubêwanbûbûderd,
H'ezar qaşê mezine birq, yê r 'omanî bi destê merd,
Dîsah'ezardur'ê mezin, zelal, weke hêka kewa,
H'ezar hespê kih'êle cisn, bi meşa xwe difir'iyan hewa.

1545. Wî neh bolme t'ijî kMn bi dur'ê xwe boyî P'irîdon,
Neh kih'êlê bi zîn, bûsat, ji xemila wan xaş dibûn gon,
P'adşê Hinda t'emene bû ber R'ostêvanê hurmet lrir,

Wî ze'f r 'azîbûna xwe got, vexarî lê merivayî kir.

1546. Ez xebera xwe kin bibh'im, k'êfû şayê meh ver'ê kir,

Şa dibûn û wan dilîstin, vexariya k'êf xaş dikir,

Dane Tarîyêl kevirêd qîmet, mîna agir alav bûn ew,

Şewqê davît dêmêbendanûrakevira, nûrabedew.
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SQT'A R'ÛST'AVÊLI

1547. Qeyî te digo, Tarîyêl gul bû, mîna gula xûsî li ser,

WîAvt'andîl ça qasid şand cem R'ostêvan, sekinî ber,

E'lam khê: Çiqa cem te mam, t'enê min kinêzayî dî,
Lê wet'enêm dijmin niha p'êpes dike bi nemerdî.

1548. Bhah'unurêzanat'imêbibebergeboyînezana,
Zanim ku te ez şa nakim derdê xwe wek bê mik'ana,
Her 'im bighîjim yêra xwe, qeziya neyê ser yêra min,
Zanim bi xastinaXudê, dîsa tuyê bibînî min".

1549. R'ostêvan go: P'adşaê min, badîhewa dik'işîji min,
Çawa dilê te dixaze, e'se emê mîaser kin,
Avt'andîlêjî te r 'a bê bi ordiya xwe bijare,
Xêmexaz û dijminê te li ber p'iyêwe wê bizare".

1550. Avt'andîl r'aTarîyêl wexta ev xeberê hana gotin,

Go : Te çi go, - usa bike cêrgamircan neê dîtin,
Te hîvaxwe t'eze dîtiye, çawa tuyêjê dûrk'evî",
Wî go: Bi wan xeberê xwe zanî, dilê min dik'evî.

1551. Dixazî min t'enê bihêlî her'î, ew yek şerme mi r'a,
Bêjî: Bona h'ubajinê, r'ê pê nebû ewji mi r'a",
Ezjî ji te dûr bimînhn, bêje, ç'arê ewebike?
Yê bira t'enê bihêle, wê gunê xwe ça e'fû ke".

1552. Tarîyêl wha usa k'eniya, te go, mawer gula r 'ijiya,
Wî go: Derdêm ji te dûrtir, ji derdê te k'ûrtir ne'liya,
Ze'f dixazî mi r 'a were, gune ser min tu bar neke".
Avt'andîl awah'ukum kh: Esker zûk'arê xwe bike!".

1553. Eskerê E'reb wirt'op bûn, t'ex'bûr-t'ex'bûr sekinîn wê,
H'eyîştê h'ezar esker t'op bû, t'ev sîlih'ê cengê bûn lê,

Hespêd kih'ele birincî, zîn, bûsatê xorzêmî lê,

Herdu gavahev dûrk'etin, R'ostêvanhil damelûhyê.
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WERGIRE P'OSTE PÎLJNG

1554. T'mat'mûDarêcanjîdilêkovanhevdûrdik'etin,
Ferza xûşktiyê wan dabû hev, herdujî ber xwe dik'etin,
Usahevdu h'emêz kMbûn, bûbûn yek sîng, berê wan,
Ew digMyan, k'ê lê dinhêr'î , dişewitî bi derdê wan.

1555. Wexta hîv û benda hîvê hev r 'a dertên e'rşêjorîn,
Herduhev r'adibin şemal, hev dûrkême şewqanûrîn,
Ew naxazin hev dûrk'evin, lê e'rş wanahev dûr dixe,

K'ê dixaze wan bibîne, zeraye ku ç'iya dixe.

1556. Wî yê ku ew qirafeta, r 'uh' û nefes dabû wana,
Nihadixwezehevdûrxe, dûrk'etinnexastinawana,
Dêmê xweyî al dane ser hev, naxazin ku hev dûr k'evin,
Dûr k'etina xwe h' esab dikin cefa lape - lape mezin.

1557. Nêstanê go: Xazila min xûşka delal nedîtayî,
Ji r ' oê ku dûr k' etama, nedma gula min xeyM,
Ne'mê binvîs, çi biqewime, e'lametiyê tubide min,
Çawa ez bi agirê te, tuyê jî bişewitî agirê min".

1558. T'înat'înê go: Şexsê, k'ê te dibîne, bext dibîne,
Ji te dûr çawa birnînim, cefa mezin bih'esbîne,
Başe mirinê ez neyaz kim, ne ku bijîm h'izreta te,

Haqabijî,çiqahêshç'e'vêmbh'ijinbonate".

1559. Dîsawanahev r'amûsa, melûl qetiyan ewanji hev,

Hev dûr k'etin dilê k'eder, ç'e'vê wan ne qetiyan hev,

Hev dinhêr 'în, hev diger'iyan, bi dil va hêsane dibûn,
Çi qelemê met'h'a bidim, nabe çarêkê derdê zebûn.

1560. Derdê cihêbûnêyî ghan h'iş û sewdê R'ostêvan bh,
H'ezar dengî axîn, h'izingah'izingundaîrir,
Qeyî te digo, ç'emê hêsira dik'işeji sitîla ser agir,

Lê Tarîyêl sekinî bû melûl, dêm lê sipîç'olkî dikir.
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SOT'A R'ÛST'AVELI

1561. R'ostêvanbir'amûsanadêmêwîyagulînhilda,
Digo: Hatin çûyîna we bû xewnekê, lê ne unda,
Ezê cefa zor bibînim, çi teherî te cihê dibim,
Te e'mirû r 'o daye min, cihêbûnê çetin bibim".

1562. Tarîyêl hespê xwe syar bû, p'adşê r'a go: De xatirê we".

Esker digMya, bi hêsha av dan bestê ber gewgewe,
P'adşê wago: Bi e'gîtîp'adşabêyî,r'ojaşemai".
Tarîyêl wa go: Ji hêsira dilêmdik'işe dûkî şemal".

1563. Bi eskerkî giran k'et r'ê, usa derk'et wî şiherî,
Tarîyêl, P'Mdon ûAvt'andîl ku aqil bûji her merî,
H'eyîştê h'ezar syarê mêrxas ç'ek, sîlih'ê cengê bûn lê,
Hersê bira arnin, ît'bar, hersê bira şêrê Xudê.

1564. Sê meh diçûn, - bendê usaXudê degme dixuliqîne,
K'ê wêber wana tamîş da, herkes wanadih'emlîne,
Berbanga r'a peya dibûn, li mêrga da dihêwhih,
Sivrê layîq wan vedikh, ne ku dew, şerav vediç'inîn.
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DE'WATA TARIYEL U NESTAN - DARECANE

1565. XastinaTarîyêl ûjina wîbi syanetmîaserbû,
H'evt t'ac ghnştibûne wana, h'evt dewletwanhil dabû,
Şaya h'evt qat li ser derdê buhurî wê derî dada,
Şîrnayê wê çawa t'êr be, yê te'layê baş hil neda.

1566. Herdu r'ex hevda r'ûniştî bengzemîşî r 'oê dibin,
Defû k'er'ane lê xistin, ew ser t'ext dane r'ûniştin,
K'ilîtê xiznê dewletê t'ev anîn dane destê wana,
Eve ahap'adşaê me!" - bû zîwînadengê wana.

1567. Du t'ext anîn boyî P'Mdon ûAvt'andîl, danîn wira,

Dan r'ûniştin bi p'adşayî û syanet xastin wan r'a,
Hê mîna wan Xudê t'u kes ne t'ifaqandibû r'û vê dinê,
K'ê nizane, t'une h'esav, derdê dîtine wan vê hênê.

1568. Her alî eşq û şayî bû, pirsê şîrin û k'ubra xaş,
Ça layîq bû de'wat kMn, t'exte, sivirê şêne û baş,
Û hedayî gendî bû be'r, r 'ewa dikirin pê ew herdu,
K'esîb neman t'ev qihar bûn, yek yekî r'a nebû e'du.

1569. P'MdonûAvt'andîlr'aHindadigotin: Azadar!
Bi h'unurê we em xayî bextin", - digotin eşq û bê azar,

Qedhûhurmetwanr'adighin, çawaxayêxweh'izkM,
Bê h'ed dihatin digotin, wan r'azî bûn şMn zarî.
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SOT'A R'ÛSTAVÊLÎ

1570. P'adşê Hinda gotAsmat'ê, yabonawî emekdar bû:
Çi ku te kir boyî nevsamin, dê û bava ew nekMbû,
Ji h'evtp'arê Hindistanê, p'arekê tubibe xayî, ;

Ser t'ext r'ûnê û e'rnirê xwe derbaz bike bi şMiayî.

1571. K'ê dixazî wî bistîne, serwêr be ser xaliya xwe,
Bi h'elalî tu qulix ke ûberk' be tu h'elaliya xwe".
Asmat'ênigwîr'amûsa: Tuyîç'arûmik'anêmin,
Cariya te bim, ji wê çêtir tişte t'une xastina min".

1572. Çendr'ojawirk'êfdikirhi hersê bha dilê şa,

Dilîstin û şa dibûn, ew a'ciz bûnji p'êşk'êşa,
îdî kevirêd qîmet baha, hespêd k'ih'êl, r'ext û r 'işme,
Lê li ser dêmê Avt'andîl melûlî lê dihêwire.

1573. Tarîyêl fe'm kir ku wî şêrî bîrajina xwe kMye,
Jê r 'a wa go : Vê şayê da bha min xwe bîr kMye,
Ev çend r'oje bhayê xwe min vê derê bend kMye,
Te ver'ê kim, bi dil her'î, p'adşê bîra te kMye".

1574. P'Mdonjîr'abû û go: Ezjî her'im wet'enê xwe,
Carna ezê bidim ser r'ê, bêm bibînimbhaê xwe,
Çawabiraberbi min be, heger tiştkî h' ewce bî,
Xastina te biqedînim, wê yekê da tu biharbî".

1575 . Tarîyêl awa wh xeber da: Her 'e bighîj mal, h' alê xwe,
Me bîrnekî, heyî carna ru mêvan bî bal biraê xwe".
Avt'andîl r'a ewî wa go: Zanî, bêyî te ezne şame,
JDibîrhm tujî lezî, her'e bighîje hîva xwe".

1576. R'ostêvan r 'a ewî şandin k'urkêd nerm û libsê hêja,
Wî derdanêd layîq şandin xemilandî kevhê biha,
Wagotewî: Aliyêmi davanabidêjêr'azîbe".
Avt'andîl go: Ez nizanhn, e'mirê minê bêyî te çi be".
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1577. Lê Nêstanê xûşkê r ' a şand qebaçek û xirxe, zebûn,
K'îjan t' enê bi k'Myamet hêjayî wê bedewê bûn,

. Serdilkekedur'ebişewq,k'îjandilbenddikhin,
Mînar'oêbi şewqaxwe tariyê dar'ê k'ivş dikirin.

1578. Avt'andîl wê îzina xwe xast, syar bû, wî r'ê r 'ik'êv kir,

Dilê herda wê bû alav, cihê bûnê agh gur' kir,

Hinddigiriyanû wê gavê ç'emêhêsirabestak'işiyan,
Avt'andîl go: Je'rê dinê t'op bûn, dilê mi dar'ijiyan".

1579. Avt'andîl û P'Mdonjî t'evayî wir dhêj neman,
R'iya wanaji hev qetiya, her yek r 'iya xwe bû guman,
Nêt, merem wan mîaser bû û şuxulê wan hate sêrî,

Avt'andîl gihîştyêraxwe, arçoqbûox'irawîmêrî.

1580. Xaliya e'reba qebûl kh ewledê xwe zorAvt'andîl,
Wî dî Şexsa xweye bi nûr, h'esîna dil kire bertîl,
Ew r'ex wê da ser t'ext r'ûnişt, e'rşahêsabîn r'ah'işt,
Bi siyanet t'ac xemiland, qewateke h'unurbuhuşt.

1581. Ne xeyM h'uba h'elal, hersê bhê şêr û e'gît,
Zû - zû wanahevdu didît, h'ubawan bê berge - k'ilît,
Wana qomsî, nemamê xwe nedihîştin dinê bijîn,
Welatê xwe wan şên dikir, ku ew bê xem, bê saw bijîn.

1582. Ek'mûmalmmaberfêberanberwanp'ardikhin,
Êt'îm û bî kirin xayî mal, k'esîbjî dewletî khin,
Berxa hêsa mak dimêtin, xenîmê wan xeza dibûn,
Gurû berx t'ev diç'êriyan, e'dlayî ser e'rdê xwe bûn.
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XITIMBUN

1583. Waxithnbûserhatiyawanmînanîxewnekeşeva,
Hatin, buhurîn, minabûn, p'Mskêdbext, e'mirê wana,
K'ê va e'mir dirêj tê xuyan, r 'oja wîjî kine buhrî,
Va dinivîsim, aşiqim mêsx, nav hil daye R'ûst'avêlî.

1584. Bona Davît' xudanê gurca, k'îjan r'oj ber qulix dike,
Ev serhatiya rnin bi şêrkî, pesinê wana îcr 'uh' dike,
Savak'îjanî r 'ohilat h'eta r 'oavabûye deng,

Amina ew r'uh'dar dike, qumsiya dike xezabi ceng.

1585. Çawabidimmet'h'êDavît', şuxulêwîyemerd,mêranî,
Û derheqap'adşê mayîn serhatiya wanrnin bîr anî,

E'fe'detê wana berê û pesinê wanî p'adşatî,
Min dî, hil da û welger'and, boyî min ewbû şevbihêrî.

1586. E'mirahadibuhure,t'ucargurnanaxwenedinser,
Deqeye ew, mina dibe li ber ç'e'vê îsanî ter',
Çi diger'in û bona çi? Wexta bexte xayî - xudan,
Şa dibe ewbê qeyas, k'ê r'a doste bext bê îman.

1587. Amîranê Darêcan r 'apesin da Mosê Xonêlî,
K'ilama Şavt'êlî bê qusûrAbdûl MêsîkMye gilî,
Dîlargêt' r 'a sitira Sargîs T'imogyêlî, hostê pirsa,
Tarîyêl r 'a xwe R'ûst'avêlî bi ç'e' vê hêsir sitira.
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FERHENGOKAHINE NAVAN

ABDULMESI - Bi t'exmînî, li vir be'sa dast'ana ,JDerheqa T'amarp'adşê û Davît'" tê kirinê yaku
şayfrê gurc îoanê Şavt'êlî (sedsala XU) e'frandiye.

AMÎRAN - Cindiyê gurcaye afsanêyî dewra qedîm, k'îjanjîbi cora Xudana zinarê ç'iyayê Qavqazê va
pê zincîra hatibû girêdanê. Derheqa wê yekê da nivîskarê gurca Mosê Xonêlî (sedsala XU) di
e'firandina xwe da ,Antiran - Darêcanîyanî" nivîsiye.

AMÎRBAR - Wezîrê dîwana p ' adşêye pêş yan wezîrê, serekê eskerê be 'rê.
DAVIT' - Davît' Soslanî, mêrê p'adşê T'amarêye duda, serekeskerê e'yan; e'slê xwe da Os bû.
DÊRAJHKAN (DÎRAMA, DÎRAXMA) - p'erê hûre zîv; çapa giraniyê, k'işandinê.
DILARGÊT' - Bi t'exmînî, bin vînavî da e'gîtê serhatiya nivîsk'arê gurca Sargîs T'imogvêîîye

,JDîlargêt'iyanî" (sedsala XH) tê fe'm kirinê.
DÎONIS ( DIVNOS ) - Felsefîzanê xaç'p'arêz ( sedsala V ), bin zêdenavê DîonîsîyîArêopagît dinivîsî.
GABAON-Navê ç'iyakîpîroze (moqedes) nêzîkîbajarê Yêrûsalîmê.
GEHON - Navê ç 'emê Amû - Darîyaye ( Cêyîxûn), bi gurcî Cêon nav didin.
KEYÊN ( KEYÎN, KEYÎS ) - Mecnûn, şexsê (e'gîtê) dast'ana Nîzamî Gencevî ,Leyîl û Mecnûne".
KEYISARI- Qeyîsar, împêrator, p'adşaê p'adşan.
KRONOS - Navê sitêra (nûra) e'zmîne, dibêjine Satûm.
K'AC - Cin, heyîna efsaniyê, ç'îrongiyê, r 'uh'ê xirab. Di dast'anê da be'sa wan tê kirinê çawa cin di

dilqê benda da.
K'ACÊT'Î - Welatê K'aca, cina, li k'u jî Nêstan - Darêcan dîl girtibûn.
LÊVÎ - Cihûye, çawa tê xwiyên şexsê încîlêye", kurê (pisê) Yakob - Aqû p'êxembere.
MARS - Navê sitêra (nûra) e'zmîne.
MERKURI - Navê sitêra (nûra) e'zmîne.
MULX'AZANZAR - Welatekî afsanêye ber devê be'rê.
PKANET-Dibêjine sitêrka (siteyîra, nûra) e'zmanêye gerîde.
PÎLATON- Felsefîzanê H'irûmayî dewra qedîme navdare (s.s. 427 - 347b.z.).
R'AMÎN, R'AM - Şexsê dast'ana şaîrê Farsaye e'yan Gûrganî (sedsala XI) Vîs û R'amme" ya ku

Sargîs T'imogvêlî (sedsalaXII) wergerande ser zimanê gurcî.
ROSTEMÊ ZAL - Şexsê dast'ana şayîrê fars Fîrdoûsî Şah - namêye" (sedsala XI).
SALÊMAN- Şexsê dast'ana Farsa Salaman û Absale".
SARGÎS T'IMOGVÊLÎ-Nivîsk'arê gurcayî sedsalaXII, e'frandarê dast'anaderheqaDîlargêt'ê.
SATURN - Navê sitêra (nûra) e'zmîne.
ŞAVT'ÊLÎ- Şayîrê gurcayî sedsala XII, e'frandarê dast'ana Abdûl - Mêsî".
VENÊRA - Navê sitêra (nûra) e'zmîne, Siteyîra sibê".
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