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Аннотация
"Кабуснаме" является одним из самых известных образцов 

восточной средневековой прозы и выделяется красочностью со-
держания и живостью, плавностью языка.  Эта книга, написанная 
в жанре наставлений отца сыну, учит читателя подходить к жизни 
с оптимизмом, хранить надежду найти решение в любой сложной 
ситуации , ставить духовные ценности превыше всего . 
"Кабуснаме", написанная в XI в., уже несколько столетий перево-
дится на различные языки мира. Данное издание является пер-
вым переводом этого дидактического произведения на талышский 
язык.

Книга предназначена для талышеязычных читателей, а так-
же для специалистов в области талышского языка.
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Vəsə

˝Qabusnomə˝ iyən tolışə tərcumə məktəbədə çe əy 

qətə vırə
Dınyo fərhənqə xəzinə dılədə çı ˝Qabusnomə˝ (bə əvi 

˝Pandnomə˝ən votedən) məxsusi vırə hesteşe. Yonzəminə sasori 
orəxədə,həniyən rosti bıvotəmon,1082/1083-nə sori, bə voteyonro 
Unsur əl-Məali Keykavus ibn İsqəndəri  bə ğələm sə  ım molyətinə kitob 
farsəzıvonə nəsri nubəynəye. İ qılə ım nubeynəən vəs kardışe ki,ənıvışti 
ğəzinə Unsur əl-Məali Keykavusi nom bə  dınyo ədəbiyoti korifeyon 
navonə reçədə bastə bıbu.

Çe əy həxədə tosə çe əmə rujon hiç qılə rımuz rəsə ni.Mande 
kitobi handəsə oj-ojko çiyedə ki, Keykavus qıləy universalə basəvodə 
şəxs,elməqıvur (vunderkind-red.) bıesə bə ziyodə,  həmən yolə əyan, 
alim, şair, canqavər, tovığ bıə. Əv çe əmə  Kaspi dıyo cənubə-ğərbə 
sahilonədə, İroni ısətnə Qiloni vilayətədə jimon kardəşe. Bə vırədə ki, 
binim ğədimiku  tolışon de qiləkon bə i co  jiyedən. Məvuji bə ım səbine 
ki, əməhoy çı  Unsur əl-Məali bə ıştə zoə doə nəsihəton, məsləhəton, 
pandon handeəsə  jıqo zınedəmon ki, ımonımon i bəjənən  kəynəsə, 
koncosə ,çe kikusə məsəmone, handəmone. Çumçıko həmonə nəsihətə 
sıxanon veyni ironəzıvonə millət ğəzinə   çe əmənən milli əxlağə kodeksi 
bınədə mandedə. 

Keykavusi ıştə əsərış, əlbəttə, bə farsə zıvon nıvıştəşe, binim çe ə 
devri ədəbi zıvon bıe . Mande ˝Qabusnomə˝ ənıvışti bə çımı peədə nom 
kəşə   qevmon har qılə aid karde qasbuən xəto əbıni. 

Unsur əl-Məali ıştə devri basəvodinə ruşinfami ğəzinə həmən bə   
antikə alimon iyən  filosofon əsəron vey çok bələd bıə, əvonış dərk 
kardə.˝Qabusnomə˝də  çı Əflatuni, Sokrati, Aristoteli, Hippokrati, 
Haleniku rə-rə dəvardə sitaton  ımi sof sıbut kardən.

X-XII sasoronədə mısılmonə renessansi səkıştədə bə məydon 
beşə ˝Qabusnomə˝ fayədə didaktikə əsəron, pandnomon ofəyero bə 
Avropa məmləkəton çand-çand sa soron  lazim bıən. Məsələn, çı 
Fransua Rable bə Fransa cəmiyəti ğoymə zırinqə dənoə ˝Qarqantua de 
Pantaqruel˝nomədə kitob  dey 1564-nə sori, İnqiltərədə çı lord 
Çesterfildi ˝Bə zoə nomə˝ kitobi isə əncəx 1774-nə sori bə  ruşnə beşeş 
zınəy.

Qilonədə yol bıə Unsur əl-Məali Keykavusi bənəy insoni ıştən  qur-
qurinə, qıvoninə qıləy umrış dəvuniyə, binim de şoğinə hadison,de şoy-
voyinə ğələbon, de dəboxtə  səkışton, de qonə dumoton xırç pur bıə.Bə  
sə omə ğəziyonku, eqıniyə qulonku bə nav omə  səkışton, ıştə jimoniku 
	 �2



sə dərson, ıştə zıneyonku, vindəyonku, məsəyonku idrak kardə 
mətləbon bo ıştə soni nışonə  noesə həniən fər çiç bəzıne bıe? Yəne 
˝Qabusnomə˝ qıləy pıə bə ıştə zoə doə pandon timsalədə onoə bıə. 
Unsur əl-Məali cəmi 44 fəsliku ibarət  bıə ım kitobi sıftənə 2 fəsl bə vaxti 
ədəbi dəsturon əsosən bə Xıdo-Peyğəmbəri həsr kardəşe. Əmandə 
fəslonədə ısətboy muəllifi bə jimoni har tərəfi nəzər səğandəşe.  Muəllif 
kitobədə de aforizmon, pritçon, kırtə tarıxə iyən məişətə hekoyon vasitə 
odəmi pand qətey, ləyağətin, şərəfin, mədəni beyro, kom mijon bə dast 
vardey, çiçonku diəro mandey, ıştə coni şuş iyən xəş oqətey, bə 
deşmenon bac oməy, dust qətey, sənət-peşə səçın kardey, kaştevonəti 
kardey , vətəni hovoz kardey çəmon həxədə  mıdrikə mətləbon iyən 
nığılə hıkməton bə əhandon edaştedə.
Sovoy ımon kitobədə bə nucumi (astronomiya -red.),  poeziya,  musiği 
dair  şoğinə   pandon, hətta podoşo  fayədə  məmləkəti çoknəy de 
ədoləti idarə karde barədə pandon  vırə qətəşone.
 De i yəndı hiç suluk nıkardə Xeyr iyən Şəri damədə  canq kardə ım 
dınyoədə çe  vicdoninə, şərəfinə, xəymandə insoni vırə kom coye? Diyə 
bıkə, bə ım parsi vədə mandə cəvob çı ˝Qabusnoməku˝  bənəy sıə cızi 
dəvardə.
        Çı hıkməton mırvari  mislədə ım əsər bə sivilə dınyo zıvonon veyni 
peqordoniyə bıə. Bə tolışə milləti ruhi anə nez  mandə ım pandnomə 
xəyli diən bıbo, ısət iminə bəjəne ki, bə çe əmə  zıvon peqordoniyə 
bıedə.
Bə ım koədə çe əmə tərəfo 3 qılə səvon oko doə bıə:
1) Səid Nəfisi 1312 şəmsiədə (1933/1934-nə miladi) Tehronədə bə 

farsi bekardə variant;
2)  Yevqeni Bertelsi 1958-nə sori Moskvadə  bə urusi bekardə variant;
3)  Rəhim Sultanovi 1989-nə sori Bokuədə  bə tırki bekardə variant.

 Vırəş omə, bıdə bə tolışi peqordoiyə bıə ˝Qabusnomə˝ kitobi umumən 
tolışə tərcumə  məktəbədə qətə vırə  həxədəən bə əhandon nəzər i-dı 
qılə sıxan edaştom.
Hələ dəvardə əsri 30-nə soronədə, sovetə hukməti cər kəşə ˝bə rəğ-rişə 
oqardey siyasəti˝ çərçivədə  çe əmə tərcumə məktəbi  qofe bınədə 
mandə Z.Əhmədzodə, M.Nəsirli, Ş.Mursəlov, 
İ.Abdullayev,Ə.R.Mahmudov ,Ş.Təğizodə, çe əmə həniən  ço 
hınəmandə merdon tərəfo çı dınyo ədəbiyoti kali klassikə əsəron  bə 
tolışi peqordınə bıəbin.
Çe əvon reçədə Daniel Defo ˝Robinzon Kruzo heyrətinə jimon iyən çe 
əy macəron˝ ,tərcuməəkə Ə.R. Mahmudov (Boku1935); C.Svift. “Qulliver 
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liliputon məholədə˝ , tərcuməəkə Ş.Mursəlov (Boku1935); Suleyman 
Sani Axundovi ˝Siyo kinəli˝,
tərcuməəkə İ.Abdullayev (Boku1935); Mir Cəlali ˝Bəyjibə 
odəm˝(roman) ,tərcuməəkə Ş.Təğizodə (Boku1937);
L.Andreyevi ˝Petkə qıyədə˝, tərcuməəkə Ş.Təğizodə;
M. F. Axundzodə ˝Çı nəbotati həkim musyo Jordani de caduəkə dərvişi 
Məstəli şahi nəğıl˝, 4 pardəynə komediyə,
tərcuməəkə Şeyub Mursəlov (Boku 1937); A. Çexovi ˝Kaştənqə˝, 
tərcuməəkə Ş.Təğizadə (Boku1937); Cek Londoni ˝Kişi həxədə 
hikoyə˝,tərcuməəkə İ. Abdullayev (Boku 1936), həniən co kitobon nomə 
bəbe qəte.
Sovoy ımon 1937-nə sordə Bokuədə təhsili sırf bə tolışi bıə məktəbon V-
nə sinifiro çı Z.Əhmədzodə de M.Nəsirli xanboz tərtib kardə ˝Ədəbiyotə 
xrestomatiyə”də  Azərbayconi  tırkəzıvonə ənıvıştonədə M.Ə.Sabiri, 
M.Muşfiqi, R.Rza, S.Vurğuni, M.Seyidzadə,çı urusəzıvonə ədəbiyotiku 
A.Puşkin, İ.Krılov , İ.Nekrasov, L.Tolstoy, M.Şoloxov, həniyən co 
sənətkon muxtəlifə janrədə nıvıştəyon bə tolışi tərcumədə doə bıə.
Həminə 30-nə soronədə Azərboyconi Kommunistə bolşevikə  firğə 
Lankoni dairə komitə orqan ˝Sıə Tolış˝ qəzetədəən kali tərcumon 
dəvardedəbin. Bə ım koodə Xanoğlan Kazımov iyən Qudrət Quluyev 
çısk bıən.
Təssuf ki, sovetə keşvərədə nav II dınyo muharibə milli siyasət səvırd-
po dəqeş be, kamiədə mandə milləton zıvononədə 10 sor dəvom kardə 
ə xosə multikultural ab-həvo çəsmoni bə orəx rəse,bə ım koədə  ıştə 
sinə bə nav doə vey ruşinfikon dastqir kardə bin,bə Sibiri, bə Miyonə 
Asiya sardə kəvşənon romə bin,əvoni dey  bə qululə və doekuən 
onıkırin.
Dəvardə sasori 80-nə soron orəxədə  sovetə  ˝tojədən soxtey siyasəti˝ 
bə tolışə tərcumə məktəbiən pozitivə otəməyış be. 1993-nə sori 
Bokuədə ˝Azərnəşrədə˝ rəhmətinə Novruzəli Məmmədovi tərtibatədə 
˝Tolışi ərməğon˝ nomədə kitob beşe. Əyo bəğəzi çe muasirə tolışə 
şairon ıştən əsəron, həmən çe əvon bə tolışi kardə xəyli tərcumonən 
vırə qətəşone. Çı ımi bə peştən bə devrədə beşə ˝Tolışi sədo˝ 
rujnomədə,  bə tolışi beşə co qəzetonədə, məcmuəonədə, kitobonədə   
Tofiq İlhami,  Xanəli Tolışi, Allahverdi Bayrami, Bəxtiyar Ruşini, Baləddin 
Veşo, Nəriman Əğəzodə, Camal Lələzoə,Vuqar Həmati, çe əmə həniən 
co ənıvışton ofəyemononədə çı Azərboyconi tırkəzıvonə ədəbiyotiku, 
dınyo ədəbiyotiku kardə tərcumonən bə çəş çiyedən.
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İyo de Muşfiq Abbasovi dastqəte çı şair Əvəz Nəbi Umər Xəyyami 
˝Rubaion˝   tolışi tərcumədə 2005-nə sori Bokuədə  çap karde məxsusi 
qeyd karde lazime.
Çe dınyo ədəbiyoti korifeyonədə bıə Viktor Huqo ˝Səfilon˝ roman tosə 
orəx nıbuən Baləddin Veşo iyən Diana Montqomeri tərəfo peqordoniyə, 
hələynə əncəx sosialə şəbəkədə fəaliyət nişon doə ˝Tolışi tərcumə 
mərənqo˝ nomədə qrupədə  vırəbəvırə kardə bıə.Yəni rəsmən 
dastənıvışteyə fayədəye.
Təəssuf ki, çe əmə qıləyən notəmomə  tərcuməmon heste.Əvən ibarəte 
çı  mığəddəsə Ğıroni-Kərimiku. Rəhmətinə filosof  Beytulla Şahsoyj çe 
əvi muəyyən suronış bə tolışi peqordonişe,  Bokuədə ˝Şəvnışt˝ nomədə  
rujnomə beşə mıddətədə əyo çap kardıse. 
Henrix  Fridrix fon Ditsi 1815-nə sori  turkə  ˝Dədə Qorqudi dastoni˝ 
həxədə ˝De Homeri siklopi mığayisədə tojə ojko kardəbə oğuzi siklop˝ 
tədğiğatə nıvıştəy,iyən çe əy kitobiku bə almani peqordoniyə bıə
˝Basati Kəlləçəşi kıştə daston˝  Allahverdi Bayrami tərcumədə 2015-nə 
sori Bokuədə ˝Mutərcim˝ nəşriyatiədə bə tolışi beşə. (Həmin kitobədə 
tərcuməvon ğəzinə səhvən co xonəxo nom şə. ) 
2020-nə sori sıftədə çı Rusiya Sankt-Peterburq şəhəri СИНЭЛ 
nəşriyotədə  çe ım sətıron ənıvışti  tərəfo de ˝Tolışə tərcumə mərənqo 
kitobxonə˝ reçə ˝Qədə dıl˝ nomədə kitob çap kardə bıə ki, əyo ce 
Amerika, Avropa, Hındıstoni, Ərəse, İroni, Qırcostoni,həmən çe 
Azərboyconi   ədəbiyoti vey klassikon iyən kali co ənıvışton bə tolışi 
peqordonə bıə hekoyon,hakazə sovetə publisistikə kali şoğinə numunon  
qırdə kardə bıən.  
Im sori orəxədə  Bokuədə ˝Apostrof-A˝ nəşriyoti tərəfo de Əhməd 
Salayevi dastqətəti çe Mehsun Perzə tərcumədə  Şərğə ədəbiyoti 
mırvarioyonədə qıləy- ˝Kəlilə de Dimnə˝  bə tolışəzıvonə əhandon 
xıdmət doə bıə. 
Əviən qeyd bıkəmon ki,həm navko, həmən oxonə vaxtonədə kamən 
bıbo, tərsinə proses,yəni çı tolışəzıvonə  poeziya  kali mətoə numunon 
bə co zıvonon  peqordonə bıən.
Çe Ərəse nomdarə şair, şərğşınos iyən diplomat Aleksandr Xodzko 
(1804-1891), ki etnos ğəzinə tolışə movzu iminə bəjən bə elmi devriyə 
okırnəşe, əv Rəştədə  konsuli vəzifədə xıdmət kardeyədə həmən iminə 
bəjən 15 qılə tolışə mahne mətn qırdə kardəşe,əvoni bə inqilisi 
peqordoniyəşe,1842-nə sori Londonədə çapo beşə ˝Spesimens of the 
popular poetry of Persia…˝ (˝Pe-volo bıə farsə poeziya numunon…˝ 
inq.-red.) kitobədə vırə kardəşe.Çe əmə zınəyku, ım, çı tolışə zıvoni 
nubəynə tərcuməye. Peşe  çı Zulfuğar Əhmədzodə ˝Kolxoz˝ şeiri de 
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˝Колхоз- путь к социализму˝ nomi Dmitri Serebryakovi tərəfo 1933-nə 
sori  Tiflisədə beşə ˝Литературное 3акавказье˝ məcmuə 1-nə 
numrədə  çap kardə bıə. Oxonə vaxtonədə çe ustodi bo  hırdənon 
nıvıştə  şeiron qırdə bıə ˝Kırınqo˝ kitobi ki, doktor Hilal Məmmədovi 
Bokuədə çapo bekardəşbe, Yaser Kərəmzode de Əli Rəfii Cirdehi 
tərcumə hejo de həminə nomi Rəştədə bə farsi beşə. 
Çe Əli Nasiri  Bokuədə çapo beşə ˝Qeybdən gələn səs˝ kitobiədə çe əy 
bə tolışi nıvıştə mərsiyon de ˝Ğəybo nido˝ nomi Elham Ğolizode 
Həftxani iyən Əli Rəfii Cirdehi tərəfo inən Rəştədə bə farsə zıvon  
peqordoniyə bıə. 
Sovoy ımonən, Yaser Kərəmzode Həftxani tərəfo 2011-nə sori Rəştədə 
˝Fərhənq-e İlia˝ nəşriyatiədə ˝Şaeran-e taleş-e İran və comhuri-ye 
Azərbaycan˝(˝Çı İroni iyən çı Azərboyconi Respublikə tolışə şairon˝ 
farsi-red. ) kitobi  vadoə bıə ki,əyo həm  çe İroni, həmən çe Azərboyconi 
tolışon kali poeziya numunon  bə farsi handey bəbe.
Çı ğırbinə sənətko Fərəmərz Məsrur Masali tolışiədə nıvıştə nomdarə  
˝Hındıləpeşt˝ poemaən çı   Yaser Kərəmzode Həftxani   tərcumədə 
Rəştədə peədə nomış dəvardə həminə nəşriyatədə farsiədə rujə ruşnəş 
vində. 
Çı Əli Əbdoli tərtib kardə ˝Ədəbiyyat-e tat-o taleş˝ (˝Tatə iyən tolışə 
ədəbiyot˝ farsi-red.) kitobiədə bə  kali tolışə şairon əsəronən farsiədə 
peqıniey bedə. 
Sovoy ımi, de folklori məşğul bıə Fransavojə  alim  Q.Lazardiən Nıso 
Tolışədə ıştən qırdə kardə nəğılonədə i-dı qıləni bə firənqi 
peqordoniyəşe, əvonış ˝Studiya İranika˝ məcmuədə bə əhandon xıdmət 
rosniyəşe. 
Nisbətən nezə vaxtonədə  isə çı Camal Lələzoə ˝Tolışə bandon˝ şeir  
Valeri Lipneviçi tərəfo de  ˝В Талышских гораx˝ nomi bə rusi zıvon,  çe 
Xanəli Tolışi iyən de Camal Lələzoə kali əsəron Rıqor Baradulini tərəfo 
bə belarusi zıvon peqordoniyə bıən.
De tərcumə vasitə ıştə ədəbiyoti həniyən qəncin karde sahədə Nıso 
tolışon (cənibi-red.) dastpoçəti  zurki-zurki bıdoən, kali  koon çəşəvədən. 
Timsal, Antuan de Sent-Eqzuperi 1942-nə sori bə firənqi nıvıştə ˝Le Petit 
Prince˝  (˝Qədə şahzodə˝ (fr.)-red.) povesti  qəhrəmon de ˝Podoşo qədə 
zoə˝  nomi de Siyavuş Şəfiqi Ənbəran iyən Mohsen Şəfiqi dastqətey 
həni bə tolışə zıvoni so dialektədəən  qəp jəy zınedə. 
Mətnədə dəvardə beyton,dubeyton, rubaion veyni tərcumə bə Mehsun 
Perzə məxsuse.Kaliyon isə de satılə tərcumə doə bıən.
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Tolışə ədəbi tərcumə tarıxiku ıştə qəncinə elmə zınəyon de əmə de 
dılojəti baxşəkə İqbal Əbilovi xıdməti məxsusi pezombonedəmon,bə əvi 
nuperəsə alim ğəzinə yolə ovandon nocə kardedəmon.
Ğurbinə əhandon!
Peştpurimon ki,çe əmə ənkə bobon de  vərəson miyonədə  pard  bıə  
˝Qabusnomə˝  tolışi tərcumə  şımə dıliku bəbe, həmən bə çe əmə  ədəbi 
zıvoni bə formə eqıne prosesi kamən bıbo, tov bədo. 
Əjo dəğandedəmon ki,  tərcumə həxədə ıştə ray iyən təklifon bə ım 
ədres səbəro bıkən: nundastakhoni@mail.ru

Cabbar Əli, tərcuməvon 
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Mığəddimə

   
Im kitobi tərtibəkə əmir Unsurulməali Keykavus ibn İskəndər ibn Qabus 
ibn Vəşmqir ibn Ziyar movla əmirəlmominin bə ıştə zoə Qilonşahi 
voteşe:
 - ˝Çımı balə, vindedəş ki, az həni pi bıəm. Piəmerdəti iyən zəyfəti mınış 
çe kırışnə ğandə. Sə-rişi sipi bıey çe maqi nez bıey nışon doedə ki, hələ 
hiç kəs çəyku tıle (vite) zınəni.
Çımı balə, ıştə nomım çı dınyoku kuç əkon siyohiyədə vindeədə, 
fameme ki, çanə hələ kuçi nomə bəmı omə rəsəni, az ıştən bətı qıləy 
nomə bınıvıştım ki, əyo çe dınyo çok iyən bədə koon, çe devroni sərost 
	 �8



iyən qəcə qərdışon təsvir kardə bıbun, çanə fırsət çe dasto beşəni, qıləy 
çokə nom bınəm dınyoədə, pıəku bə zoə yodiqor bımandı.
   Çımı balə, hələ çanə ki zəmonə tınış  həmul kardəni, çımı sıxanon ıştə 
ağıli kəminəku bekə, bəvon əməl bıkə - bəvədə hərəbaxt bəbıeş. Har dı 
dınyoədə çokə nom bebakardeş. Azən jıqo hisob bəkardem ki, ıştə pıəti 
ğarzım doe. Əmoni ruje, ın kitobədə nıvıştə mətləbon bıdə ıştı quşiku 
vızzə nıkəyn.
   Ehanə tı ıştən çımı votəyonku foydə bə dast vardey nızınoşən, bəzıne 
bıey jəqo odəmon pəydo bıbun ki, bə ın dəqərinə sıxanon əməl kardey 
bo ıştə ğənimət hisob bıkardın.
   Harçand ki, ısətinə zəmonədə hiç qılə avlod bə ıştə pıə nəsihəti quş 
doedəni, ğəfləti çe cıvonon ğəlbədə qıləy ço sənoəşe, əvon çe pionsə 
vey zıney qımon kardedən. Az ımoni dərəsedəm, əmmo ijən çımı pıəti 
məhəbbət mıni haştedəni ki, tam bıjənım. Əve bəmı xoş omə qıləon, bə 
çımı təbiəti mıvofiğ bıə sıxanonım koç-koç karde, çəvon dılədə kırt iyən 
loyığ bıə sıxanonım bə ın kitob qırd karde. Ehanə əməl bəkaş - vey 
əcəb, nıkoşən - inən ıştə pıəti ğarzi bədoem. Sıxan heste, bəvoten: ˝Çe 
məsləhət ədə vəzifə voteye, quş nıdon - bo rəncidə bıey nibəqınie˝.
   Çımı balə, bızın ki, çe insonon xısusiyət ıme ki, əvon bı dınyoədə bə 
dast vardə ən çokə çiyon həmə bo ıştə ən ğıromiə odəmon oqəteyro 
kulışiyedən. Çımı bı dınyoədə bə dast vardə ən dəqərinə çiy ın 
sıxanonin, çımı ən ğıromiə odəm ısə boy tıniş. Isət bo kuç kardey hozı 
bıeədə ıştə ğəzənc kardə çiyon bo tı yodiqor oqəteyım piyedə. 
Piyedəme ki, əvoni handey bəpeştə tı nonəcibə koon nıkəş, xəbis nıbuş, 
bəştə nəsl-nəcobəti loyığ xonəxo bıbuş.
   Çımı balə, bəpe bızıniy ki, tı yolə nəsl-toyfəkuş, əvon ğırbinə 
hıkmdoron bıən. Iştı bobo Şəmşulməali Qabus ibn Vəşmqire. Iştı nəsl çe 
Qiloni şah əbıə Keyxosrovi iyən Əbulmuəyyədi avlodon vərəsəonədəye. 
Firdovsi çəvon tərcuməyi-holon ıştə ˝Şahnomə˝ kitobədə bə rujəruşnə 
bekardəşe. Qiloni şahəti çəvonku bo ıştı bobon yodiqor mandə. Iştı 
nənə, çımı moə çe ˝Mərzbannomə˝ əsəri mıəllif Mərzban ibn Rustəm ibn 
Şərvini kinəbe. Çəy 13-nə bobo Ənuşirəvan Adilə podşo bıvə Kavus ibn 
Ğubadbe. Iştı moə Mələk ğazi Soltan Mahmud Nasirəddini kinəbe. Çımı 
nənə çe deyləmiyon hıkmdor Firuza kinəbe.
   Zoəlim, ağılmand bıbi. Iştə əcdodon ğədi bızın, nonəcibəti məkə. 
Harçand az tıku çoki iyən hərəbaxtəti əloməton vindedəm, əncəx inən 
ım sıxanon tikror kardedəm. 
Çımı çı dınyoku kuç kardey duəro ni, ıştınən bədi mı omey fərze. Əve, 
çanə conı xəşe, ıştəni bə ovi-otəşi bıjən, ko bıkə. Əncəx de ın roy 
əbədiyəti ğəzənc bəkardeş. Əbədiyət mıvəğğətiyətisə barze. Əbədiyəti  
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bı dınyoədə ğəzənc kardey bıedə. Im dınyo bənə hi qıləy çiye - çiç 
bıkaştoş, əyən bədıveş. Çe əbədiyəti kuşki bınə vırə ın mıvəğğətiə 
dınyoədə noə bıedə. Çokə odəmon ın dınyoədə şiri təbiətədə, bevəcə 
odəmon ısə boy sıpə təbiətədə bıedən. Sıpə ıştə pəydo kardə çiy heqo 
əyo bəharde, şir ıştə şiko kardə çi bə co vırə bəbarde bo hardey.
   Im dınyo qıləy şiko vırəy - tınən neçiəvon, çokə əməlon ıştı jivon. 
Bıkuliş ki, çokə koon bıkəy, peşo çəvon xəyri bıvindiy.
   Ha çımı balə, əyən bızın ki, nəsihətonku iborət bıə ın dəqərinə kitobım 
bə çıl fəsl baxş karde.
   Umim heste ki, ın kitob həm bə ıştə ənıvışti, həm bə əhandi, həm bə 
çəy dimi ovıştıniə kəsi, həmən bə quşədəon hərəbaxtəti bəvarde.˝

                              İminə fəsl
               

De kon roy Xıdo dərk kardey bəbıe
   

Çımı balə, bızın ki, dınyo dimisə çiç heste - çiç ni, çiçon bəzınen bıey - 
ımoni həməy inson dərk kardey bəzıne, sıvoy Ofəyəvoni. Çəy dərk 
kardeyro ro ni. Sıvoy çəy çiç heste, həmə dərk kardey bəbıe.
   Kəynə ki, tı ıştə dərk kardey ğabiliyətı qin karde, bəvədə Xəllağul-
Aləmi bəzıneş dərk kardey.
   Naxış dərk kardə bıə çiye, nəqqaş ısə boy dərk əkə. Ehanə maddə 
naxış peqətedənıbu, hiç nəqqaş bəy naxış jəy nibəzıne.
   Məqər vindedəniş ki, mum sığisə çok naxış peqəteyro mıhi çəviku 
soxtedən, sığiku ne?
   Yəne dərk kardə bıə har çiyədə qıləy dərk kardəninə xısusiyət heste 
ki, çe Ofəyəvoni bə çiçi ğabil bıey nışon doedə. Bı səbəbən tı bə ıştə 
ediaşt, bə Ofəyəvoni ne. Tı bə ofəyə bıəyon nəzər səğand ki, çəvon 
ofəyə əkə de ıştə ağıli dərk kardey bızınış.
   Əmoni ruje, vaxti çe dasto mədə. Çun boçi, çəy bənə dəvardey qıləy 
atributış heste.
   Dəvardə çiyonən, zınedəş ki, sıftəş bıedə, oxoyış bıedə.
   Im dınyoədə çe har çiy de i yəndı anqıl bıey tıni dənıqijnı, jəqo məzın 
ki, ın anqılon heqo ənəobıə bəmanden.
   Tı çe Ofəyəvoni xəymandəti, çəy neməton barədə bıfam, çəy ıştəni 
barədə məfam. Çun boçi, ro nıbıə vırədə ro nəvə xonəxon rəyrə 
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dəqijiedən. Çoknə ki, Peyğəmbər əleyhissəlomi votəşe: ˝Çe Xıdo 
neməton həxədə bıfamən, çəy zoti həxədə ne˝.
   Ehanə Xıdovandi-Aləmi de şəriəti sohibon vasitə bə ıştə bandon 
ixtiyorış doə nəbəy ki, Əy dərk kardey roy pəydo kardeyro cəsarət bıkən, 
hiç kəs ciqə nəkəy çəy barədə ıştə cınqıri bekə, çun boçi, tı Həxi nomi 
çiç noedəş bınə, bəy çı sifət doedəş bıdə, ım bə Ofəyəvoni ilohiyəti iyən 
bə çəy rıbubiyəti ne, bə ıştı ıştəni beçizəti iyən ocizəti dəlolət bəkarde. 
Səbin bəy ki, tı Xıdovandi-aləmi hiç vaxt Çəy loyığ bıə səviyyədə vəsf 
nibəzıneş kardey.
   Bəs jıqo bıə holədə tı Əy çoknə dərk bəkardeş?
   Ehanə tı tohidi çiç bıey zıne piyedəbu, bızın ki, bo tı mumkun nıbıə har 
çi Bəyro mumkune. Timsal, bənə tənhoəti. Kon xonəxo çe potəti 
mahiyəti sərost dərəso, əv mışrikətiku ozod bəbıe.
   Potəti əncəx bə Ofəyəvoni xase, ə mandə har çi qite.
   Bə ıştə xosiyətiro qit bıəninə har çi ya bo tərkibiro, yaən pıtı-poə bıeyro 
qit bıedən - bənə cismi, cəm bıeyro qit bıedən - bənə rəğəmon, bə 
təzahuriro qit bıedən - bənə sifəton, bə mənşəyiro qit bıedən - bənə 
covhəri, fəza ya təyliəti ğəzinə qit bıedən - bənə məkoni, ağıl iyən 
nəfsiro qit bıedən - bənə vəhmi, mıvazinətiro qit bıedən - bənə təbiəti 
iyən surəti, bə i yəndı rast omeyro qit bıedən - bənə oxşeəti iyən fərğ 
doe, bə soxtemoni çəmiro qit bıedən - bənə maddə iyən unsuri, bə 
hadisə bino bıey sıftəro qit bıedən - bənə məkoni iyən zəmoni, bə hədd-
ğədəriro qit bıedən - bənə ehtimoli iyən ğətiyəti, səbin bəy ki, ğəbul 
bəbıe, ya nibəbıe - qit bıedən bənə kamiəti iyən veyəti, səbin bəy ki, 
dərk kardənine ya ne, qit bıedən bənə bıeyəti iyən nıbıeyəti .
   Imon çanə ziddiyətin iyən bə yəndı əks bıbonən, ijən qitəti əlomətışon 
heste, bəvon dərhəğiğət pot nibəbıe votey.
   Çe tohidi məğz çəyku iborəte ki, bızıniy - bə ıştı ağıl omə çiyon 
nibəzınen Xıdo bıey, xanbozış nıbıə Xıdo tərəfo çımon ofəyə bıə çiyon 
bıey ğəbul bıkəy.

                                   
Dıminə fəsl

                         
 Çe peyğəmbəron tərifat

   
Bızın, çımı balə, Xıdovəndi-Aləmi dınyoş jıqo de ədoləti, de hıkməti 
zıney-zıneyış ofəyə. Çun boçi, əv zınedəbe ki, bıey bəsə nıbıey, xəy 
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bəsə şəri, pur-boliəti bəsə ninıbıəti, mahbubəti bəsə kifirəti əfzəle. Əv 
əzıniy kardey ki, çımon har dıynəni ofəyı. Əncəx Əy fəron ofəyəşe, ıştən 
bə ıştə zınəyonış əks hərəkət kardəni. Har çiy ki, ədoləti əsosədə ofəyə 
bıə, əv çe əvomətiku, çe fəsodiku vey duəroye. Yəne, çı dınyo bınə vırə 
əsosədə mıdrikəti mandə - çok çiçebu, əvən ofəyə kardə bıə.
   Əv əzıniy kardey ki, ruşnə behəşi bıdə, voşi beavə bıvoynı, cismon 
betərkib bıbun, bə astovəon hiç əjo nıbu, çokə hadisəon, iyən bevəcə 
hadisəon cərəyan bıkən. Əncəx səbin bəy ki, dınyo de ıştə nizomi ofəyə 
kardə bıə, əyo besəbəb hiç çi nibəzıne bıey. Əy həmonə səbəbonış 
dınyo nizomədə oqəteyro vasitə ğəzinə ğərarış doe. Ehanə ın vasitəon 
qin bıbon, de nizomi emandə həmə koon səbəbonən çe arəo bebəşen, 
dınyo bəqınie bə i yəndı. Vasitəonış Xıdo bə səbəb ofəyə ki, qıləy hokim 
bıbu, qıləy məhkum; qıləy ruzi ədə bıbu, qıləy ruzi əhə. Im qitəti bə 
Xəllağul-Aləmi tohidəti dəlolət kardedə.
   Voteyım ıme ki, tı əncəx vasitə vindey bəzıneş. Əve çoçəş bıbi ki, 
səbəbi vasitəku ne, çəy ofəyə Xıdoku bıvindiy. Ehanə zəmin bəhrə 
doedənıbu, tı boy zəmini mığəssir məqət; ehanə astovəon de ədoləti 
qardış kardəninbu, çəvon hiç taxsişon ni ın koədə.
   Astovəon zılm iyən ədolətiku çanə xəbədonbu, çe zəminiyən məhsul 
doeyku ənə xəbəş heste. Bə zəmin şinə mivə do kaştə bıəbu, əv 
həmonə vırədə zəhər nibəzıne rosniey. Hiç astovəonən ıştənbəsə ıştə 
vırəonədə lıvey nibəzınen. Bo çokiəti adətko bıə odəmi dasto bevəci 
nibome.
   Çoçəş bıboş, dınyo reçinəti vindey bəzıneş. Im zinət nəbotat, 
həyvonat, hard, peşumə çiyon, tan kardə çiyon iyən co nemətonku 
iborəte. Im çiyon həmməy bınə vırədə hıkmət mandə. Əy Iştən çımi 
barədə votəşe: ˝Əmə zəmini, osmoni iyən çəvon arədə bıə çiyonımon bo 
sə ğal kardeyro ofəyəmonni, çəvon bınə vırədə hıkmət mandə.˝
   Isət ki, zıne ın dınyo bə hədərə ofəyə kardə bıəni, ımiyən bıfam ki, ın 
nemətonən doə bıən bə səbəb ki, ruzi bıbun. Co holədə çəvon mənaşon 
nəbiy. Ruzi bəy votedən ki, bə əjo bıə kəsi nun bıdəy. Diyəkə hələ, 
ədolət ıme. Əy insononış ofəyə ki, bəvon ruzi bıdə. Ehanə insonon ofəyə 
bıəbun, ın neməton həmə çəvone.
   Əncəx bə insonon devlət iyən ğaydə-ğanun lozime ki, ruzi əhə çe ruzi 
ədə ğədi bızını. Devləti bəpe rəhbərış bıbu. Bo ruzi ədə noğsan bəbıe ki, 
əv ıştə ruzi bə nodonon bıdə. Ruzi ədə benoğsan bıeyro, nibəhaşte ki, 
ruzi əhəon nodon bımandın. Əv ıştən Ğıronədə votedə: ˝Çe insonon 
nızınəyonış bəvon omute.˝
   Əypeyğəmbəronış vığande ki, əvon ibemoni, ruzi harde, iyən bə ruzi 
ədə şıkr karde ğaydə-ğanunon bəvon omutın. Yəne, dınyo əsosədə 
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mandə ədolət, ədoləti vərz ədə hıkmət, hıkməti dırıstəti nemət, neməti 
bitovəti ruzi əstənon, ruzi əstənon komiləti ısə boy depeyğəmbəri bastə 
bıedə.
   Peyğəmbəron ruzi əstənonsə əfzəlin. Bə səbəb ki, əvon bə ruzi əhəon 
bə ruzi rəsey ro-rizi nışon doedən.
   Votedəm ki, tı ıştə ağli qədəy bılovnoş, dəbərəseş ki, ruzi əstən ıştə 
ıstənə ruzi iyən neməton mığobilədə, bə ıştə orzuon, piyemonon rəsey 
mığobilədə ıştə Rəhbəri həxi etirof kardey, bə ruzi ədə mınnətdo bıey 
ğarzoxoye. Yəne bə peyğəmbəron həx bıey bovə kardəniniş, çəvonku 
koməq bıpi, çe Adəmikuş qətə, tosə Məhəmməd əleyhissəlomi həmə 
peyğəmbəron duzəvoj bıey ğəbul kardəniniş, bə dini votəyon əməl 
kardəniniş, şıkr kardeyku, rozi-niyoziku bəpe enısiy ki, çokə nom ğəzənc 
bıkəy iyən tərif kardə bıbiy.

                                     Seminə fəsl
               Bə neməton Sohibi mınnətdoəti həxədə
  
 Bəştı ğıbon, bızın ki, bə neməton sohibi mınnətdoəti kardey bo həmə 
kəsi vacibe. Bə səbəb ne ki, Əv bımi loyığe - bəy bımando, odəm ehanə 
ıştə umri həmə sof bə şukur kardey sərf bıkardo, ijən Çəy loyıği həzoədə 
i hissə əkə ni hiç.
   Mınnətdoəti bə səbəb vacibe ki, Əy çımi əmrış doə.
   İslamədə vacibat pence - çəy dı qıləş bo ərbobon, se qıləş bo 
əmandənionin.
   İminə qılə əve ki, Həxi zıvonədə iqrar bıkəy, dılədə təsdığ.
   Dıminəni əve ki, ruji penc kərə nomoj bıvotiy, seminəni ısə boy sorədə 
si ruj rujə bıqətiy.
   Şəhodət sıvoy Həxi har çiy bə həşə jəye.
   Nımoj ıştə bandəti dılısıxt irqar kardeyro votə bıə sıxane.
   Rujə ısə boy çe Xıdovandi-Aləmi ğudrəti həxədə ıştı doə sıxani 
təsdığe.
   Qəviku ki beşe az ıştı bandəm, bəvədə ıştə bandəti bıkə.
   Vote ki Əv əğəy, bəvədə bə çəy fərmayişon əməl bıkə.
   Piyedəbu, ıştı ğul bətı itaət bıkə, ıştə əğə hamuəyonku (hıkmonku-
red.) beməşi. Ehanə çe əğə fərmayişonku qıyəjənəti bıkardoş, bəvədə 
ıştə ğuliku itaət çəş məkə. Çun boçi, ıştı bəştə ğuli nışon doə mərhəmət, 
çe Xıdo bətı nışon doə mərhəmətisə ziyod nibəzıne bıey.
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   ˝İtaət nıkardə bandə məbi˝, səbin bəy ki, jəqo bandə Xıdoəti iddio 
bəkarde, rəyrəən məhv bəbıe.
                         

 Beyt
           Anə bıe, bə əğəti iddio dəşe,

                 Ğaydəye, ğuli sə, beşubhə bəşe.
   

Çımı balə, xəbədo bıbi ki, nomoj de rujə çe Xıdoye, bımonədə qıyəjənəti 
məkə. Bıkardoş, bə məxloği həmməy xas bıə çiyonku məhrum bəbıeş.
   Çəmə şəriəti Sohibi nomojış bə dini arbə (bərobər-red.) qətə.
   Nomojəvot nıbuş, bızın diniku beşəş.
   Əmoni ruje, balə, dınyoədə de hədərə çiyon məşğul məbi. Məvot ki, 
nomoji nıvoteyən bəbıe.
   Ehanə nomoji bə dini xoto votedənişbu, hiç nıbo bə ıştə xəşə coni xoto 
bıvot. Çun boçi, nomojəvot bıey çand qılə foydəş heste: sıftəni əve ki, 
rujiy penc bəjən nomoj votə odəmi həm tənış, həmən tanış təmiz bıedə. 
Təmizəti ısə boy rozi bıbi ki, bəsə notəmizəti əfzəle.
   Dıminəni əve ki, çe ğeybətiku iyən təkəbburiku duəro bəbıeş, çun boçi, 
nomoji əsos təğvaye, purdəmoğətiye, ədəbe.
   Ki bə ki bob bıey piyedəşebu, şedə dəy əşt-nışt kardedə. Im bə 
ağılmandə odəmon həməyni məlume. Hərəbaxt iyən ərbob bıey piyə 
xonəxoon bə ərbobon, bədbəxt bıey piyə xonəxoonən bə bədbəxton nez 
bıedən. Həmə ağılmandə odəmon famedən ki, dini-islamisə ğıvvəynə 
devlət, Çəy əmronku ğudrətinə hiç çi ni. Voteyım ıme ki, ıştı ehanə 
əbədiyə neməti iyən devləti sohib bıey famı hestebu, de devlətsohibon 
həmro bıbi, bıkuliş ki, çəvon votəyonku beməşi, bə çəvon əks məşi ki, 
bədbəxt iyən qınobəqıy nıbuş.
   Əmoni ruje, bəştı ğıbon, nomoji bə dast dəmənə. Bə rıxəton, səjdon 
rışxənd məkə - ım nə bə dini dəbame, nəən bə dınyo.
   Səçam, əyən bızın ki, rujə sorədə i kərə bıedə, əve rujə moədə bə 
hələ bıey kamiku noinsofəti əbiy. Ağılmandə odəmon jıqo çiy bə ıştə 
rəvo nibəzınen - tınən məzın.
   Vinde ki, penc kəs əhli-xıbirə rujə qətedə, tınən bəvon diyəkə, ıştə rujə 
bıqət. Əvon ıştə rujə okardeədə, tınən ıştə iftori bıkə. Bə nodonon qəpon 
fik mədə, bıfam ki, Xıdo bə ıştı vəşi bıey, ya luzi si bıey əjoş ni.
   Rujədə Xıdo bə ıştı təniyən, bə ıştı sərvətiyən mıhi jəydə, əvoni, çoknə 
bəvoten, bə xısusi nəzorət peqətedə. Yəni ıştı dast-po, çəş, zıvon, quş, 
ləvəən fisq-fucuriku, noloyığə koonku, bədə əməlonku bəpe duəro bıbu.

	 �14



   Çımı balə, çe rujə ən vacibə məğsəd əve ki, bini çoştə ruzi hardedəniş 
ha, əy bıdə bə əjo bıəkəson. Bəvədə ıştə zəhməti bəhrə bəvindeş. 
Yəne, çı zəhməti foydə sof əve ki, çəy xəyr bə əjo bıəkəsi bırəsı.
   Səçam, çoçəş bıbi ki, bə həmə kəsi aid bıə ın se qılə itaəti bə sə 
vardeyro qıyəjənəti nıkəy. Çun boçi, hiç səbəb nibəzıne bıey ki, əvoni bə 
vırə nırosıniy.
   Əncəx bə ərbobon aid bıə mandə dıqlə itaəti kardeyro bəzıne bıey ki, 
uzurinə səbəb bıeədə hakanə kıvoləti bıkəy.
   Çımi barədə vey qəpon jəy bəbıe, əncəx mı çiç lozimbe, əvonım vote.

                                   Çominə fəsl
              

Fırsət bıeədə itaəti ziyod kardey həxədə
   

Çımı balə, bızın ki, Xıdo bə ıştə ərbobə iyən qıləvıjınə bandon qıy dı qılə 
co vəzifəşən noə, ım iborəte bə Hoc şeyku iyən zəkot doeyku. Im vəzifə 
bə kosibə bandon aid ni. Məqər vindedəniş ki, ın dınyoədəən çe şahi 
kuşki bəon əncəx bə ərbobon dim oj bıedən?
   Hoc bəvədə bə bandə qıy omedə ki, çəy bı səfər beşeyro dastədəş 
imkon bıbu. Kosibon bə səfər beşey xətoş heste.
   İmkon bıə vırədə, bə səfər benışoş, bəvədə çe dınyo kefiku, ləzzətiku 
kənoədə bəmandeş. Çun boçi, dınyo təm-ləzzət bəvədəye ki, ıştə 
nıvində çiyon bıvindiy, nıhardə təamon bəhəy, nadirə çiyon bıhıriy. Bə 
səfər beşə xonəxoon veyəzın, təcrubəyn, ağılmand iyən hərəbaxt 
votedən. Çun boçi, əvon ıştə nıvində çiyon vindedən, ıştə nıməsə 
sıxanon məsedən.
   Əve votəşone ki:

Beyt
Dınyo vində ə ağılmandon,  

    İ qəte nibəbe de məvindəkon
            

Voteyım əve, bə ərbobon qıy bə səfər beşey bə səbəb omə ki, əvon çe 
Xıdo doə neməton ğədi bızının, Çəy əmri bə vırə bırosnın, bışun çe Xıdo 
kə ziyorət bıkən. Xıdo ımış beçizonku, kosibonku piyedəni. Mınən çımi 

barədə dı qılə beytım votə:
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Yo mıni vanq nıdoə, vırə nıdoə əyvonədə,
"Kosibiş tı, məvo!»- rısvo bəka har yonədə.
Bəyku çı qıno vindəş, Xıdovandi aləmən,

Bəştə kə vanq doydəni inson kosib beyədə.

Ə koy ki, bəpe ərbob bıkə, əy kosibən kardəbu - ım oxşəş bədoe bə 
noxəşə xonəxo ki, bənə xəşə odəmon ko kardə.
   

Ə h v o l a t : 
 
˝İ kərə bə Buxara əmiri sə dəşe ki, bə Hoc bışu. Əv vey ərbobbe, 
kərvonədə çəysə ərbobi nıbe. Sasə vey bo kardə bıə nəron bədi əy, 
ıştənən reçin qıləy kəcovədə nıştə, lənqər jəy-jəy, de ıştə kefi 
biyabonədə ro şedəbe. De əy bə i co həm ərbobon, həmən kosibon 
dastə bə Hoc şedəbe.
   Kərvon bə Ərəfati rəseədə ımon bə qıləy dəvuşi rast qıniedən. Kəxob 
poəvo, quşəvard (səvardə sə-red.), təşyən-vəşyən, poşnonış pıtı-poə.
   Əy bə əmiri təm-təroğinə kərvoniş fik doe, ozıvon ome:
 - Ğıyoməti ruji çımı mıkofot de ıştı mıkofot i bəbıe. Əmmo diyəkə, tı de 
kon noz-neməti ın roy şedəş, az de kon əzob-əziyəti?
   Çe Buxara əmiri votışe:
 - Xıdo nıkə çəmə mıkofoton i bıbun. Ehanə mı zınəmbəy çəmə 
mıkofoton arədə hiç fərğ nibəbıe, az bə biyobon po nənəym.
   Dəvuş parsedə:
 - Boçi?
   Əmir votedə:
 - Səbin bəy ki, az de Xıdo rizo oməm, tı berizo. Mınışon vanq kardə - 
mehmonim, əmmo tıku vədə bıstən bıəni - ıştənbəsə oməş. Çəmə 
fərğımon ni? Xıdovadi-Aləmi mınış vanq kardə ıyo, bə kosibon ısə boy 
votəşe: ˝Iştən ıştəni bə xəto dəməğəndən!˝ Tı beXıdo əmr vəşyən-
təşyən, təyliyə dast, eqıniəş bə kuh-kəvşən. Çımı dastədə ısə boy çe 
Xıdo fərmoyiş heste. Əmə de tı çoknə i bıe bəzınemon? Dastədə imkon 
bıə kəson bə Hoc şedənbu, əvon de Xıdo əmri hərəkət kardedən, çəvon 
dıvoon mıstəcəb, ziyorətışon ğəbule.˝

   ***
Zoəlim, çəvom bəştı sə, ehanə ıştınən imkon bıbo, bo Hoc şeyro çınığəti 
(xəsisəti-red.) məkə. Iyo penc qılə şərt heste: ğıvvət, nemət, vaxt, 
hurmət iyən əmin-əmonəti. 
Im şərton həmə vırədə bıbon, ımoni tam oko bıdə.
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   Bə Hoc şey davləti vey bıə vaxti məsləhəte, yəne əy bə omə sorən 
bıhaştoş, qınoş ni. Əncəx zəkat çə itaətonədəye ki, əy bə təxir eğandey 
nibəbıe. Çəy nıdoey hiç səbəbış nibəzıne bıey. Xıdo zəkat ədəonış bə 
ıştə nez bıə bandonədəş ğərar doə.
   Zəkat ədə rəiyəti arədə bənə şahiye - əv ruzi ədə, co xonəxon ruzi əhə 
bıedən.
   Çe Xıdo məsləhət ıme ki, kali kəson ərbob, kaliyon kosib bıbun. 
Həlbəttə, Əv kardey əzıniy ki, həmə kəsi ərbob ofəyı. Im dı təbəğədə 
məğsəd əve ki, çe bandon şərəf iyən çəvon movğe oşkor bıbu (bə rujə 
ruşnə beşu-red.), penton bıə kəson jinton bıə kəsonku fərğ bıdən.
   Ehanə şah bo ıştə xıdmətəkonədə qıləyni şərait bısoxto, əv ıştəni 
bıqəto, bə ruzi ədə peqardo, əncəx bə hiç kəsi ruzi nıdo, bıriyə 
anqıştəsə xok enıko, ə xonəxo hiç vaxt arxayin nibəzıne bıey ki, rujiy bə 
şahi ğəzəb əvo ni.
   Zəkati ısə boy sorədə i kərə doey lozime.
   Sədəğə vacib nıboən, çəy doey alicənabəti, insondustətiye. Dasto 
çanə omedə, bıdə, çınığəti məkə. Çun boçi, sədəğə ədəon heqo çe Xıdo 
himoyədə bəbıen, Xıdo tərəfo əvon hifz kardə bəbıen.
   Əmoni ruje, bəştı ğıbon, zəkat iyən hoci barədə bə ıştə dıl şəkk məvə, 
əvoni hədərə çi hisob məkə. Məvot ki, ˝vite, olət tan karde, nanqır qəte, 
sə toşe bə çiçi lozime? Ha vist dinarədə nimə dinar bə çı səbəb bəpe 
bıdəm? Zəkat bo çiçiye, pəsikuən, dəvəkuən zəkat bəbıe? Pəsi çıro 
ğıbon doedən?˝ Jıqo çiyonku ıştə dıli təmiz oqət. Jıqo məfam ki, ıştı 
nızınə çiyonədə xəyr nibəzıne bıey. Tı bə Xıdo fərmoyişon əməl bıkə, 
çəvon xəyri bəvindeş. ˝Çıro jıqo bıedə? Çıro jıqo kardedən?˝ - de ımon 
koyı nıbu.
   Ənə bıe ki, bə çımı ın votəyon əməlı karde, çəyo bızın ki, çe pıə-moə 
hurməti oqəteən Xıdo əmronədəye.

                                Pencminə fəsl
                 

Çe pıə-moə hurməti oqətey həxədə
   

Çımı balə, bızın ki, əməni ofəyə Xıdo dınyo ım nizomi, obodəti oqəteyro 
çe nəslon bə ziyod bıeyış lozim zınəy, həyvonə ehtirosışən bımi səbəbış 
kardə. Yəne de ağılmandə fami peqətoş, avlod ıştə səbəbi (pıə-moə-
red.) bəpe hurməti oqətı, bə ıştə əsıl-zoti ğıymət bınə.
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   Məvot ki, ˝pıə-moə bəmı çe əl-həqqəş heste - çəvon məğsəd ıştə 
ehtirosi həmuş kardey bıə, az bıənim˝.
   Məğsədşon ıştə ehtirosi həmuş kardeyən bıəbu, əvon ıştı roədə ğıbon 
şeyro heqo hozı bəbıen. Im ısə boy çe ehtirosisə vey barze oxo!
   Bə pıə-moə kamiku bə səbəb bəpe hurmət bıkəy ki, əvon har dıynəni 
Ofəyəvoni de ıştı arədə vasitən. Voteyım ıme ki, tı çanə bə ıştə Xıdo, bə 
ıştə ıştəni ğırb noedəşbu, bə ıştə vasitonən ənədə ğırb noəniniş. Ağlış 
sədə bıə avlod hiç vaxt çe pıə-moə həxi bə lınq-ləğə əjən ni. Xıdo ıştə 
Məcidə Kitobədə jıqonə votedə: ˝İtaət bıkən bə Xıdo, itaət bıkən bə 
peyğəmbəri iyən bə ıştə amiron.˝ Im ayə çand cur təfsir kardə bıedə. 
Qıləy təfsirədə mı handəme ki, ˝amiron˝ voteədə pıə-moə nəzərdə qətə 
bıedə. Çun boçi, ərəbiyədə ˝əmr˝ kəlimə dı qılə mənaş heste: ko iyən 
əmr. Amir bəy bəvoten ki, həm ixtiyarış bıbu, həmən iqtidar. Pıə-moədə 
həm ixtiyar heste, həmən iqtidar. İqtidar - hard doeye, yol kardeye, bə sə 
bekardeye, ixtiyar - fərə çiyon omutey.
   İtyot bıkə, ıştı ozo bəmı, bə ıştə pıə-moə ğəlbi məqın, əvoni ıştəku 
rəncidə məkə. Çun boçi, Xıdo bə jəqo avlodon doə cəzo vey qon bıedə. 
Xıdovandi-Aləm votedə: ˝Bəvon tu məkən, əvoni ıştəku rəncidə məkən, 
bəvon xoşə sıxan bıvotən!˝
   Əli əmirəlmomininiku (Xıdo çəyku rozi bıbu) parsen ki, çe pıə-moə həx 
çanə bəbıe? Votəşe: ˝Çəy çanə bıe Xıdo çe peyğəmbəri (s.ə.a.s) pıə-
moə mardeədəş nışon doə. Ehanə əvon tosə çəy peyğəmbərəti devri 
mandəbəyn,peyğəmbər ıştə pıə-moə həmə kəsisə bə pe əqətiy, çəvon 
ğolloğədə əmandiy. Bəvədə çe peyğəmbəri votə : ˝Az çe Adəmi 
avlodonədə ən şərəfinim, ıyo hiç təşəxxusən ni˝ sıxanon qədəy zəyf 
əçin.
   Yəne pıə-moə həxi de dini nəzəri ğəbul nıkoş, de ağıli iyən de insonəti 
ğəbul kadəniniş. Pıə-moə tınışon perosniə, bətınışon tərbiyə doə. Tı 
çəvon ın həxi bə lınq-ləğə bıjənoş, ım əv voteye ki, tı loyığ niş ki, bətı 
çoki kardə bıbu. Çun boçi, oşkoə xəymandə koy dərəsedənişbu, de 
vasitə kardə bıə xəymandəti çoknə dəbərəseş? Ə odəm ki, ğəd əzın ni, 
bəy çoki kardey nodonətiye. Tı nodonəti nomi ğəzənc kardeyro məkuliş. 
Iştə avlodonı botıro çoknə bıe piyedəbu, ıştənən bo ıştə pıə-moə jəqonə 
bıbi. Tı de ıştə pevatəkəsi çoknə rəftor kardəbu, ıştıku bıəyən de tı jəqo 
rəftor bəkarde. Avlod oxşəş bədoe bə mivə, pıə-moə ısə boy bə do. Bə 
do çanə çok ğolloğ bıkoş, çəy mivə ğəşənq iyən təmin bəbıe. Bə pıə-
moəən çanə çok diyə bıkardoş, çəvon vədə bımandoş, çəvonku həyo 
bıkardoş, çəvon ıştı barədə dıvoon ənə rə mıstəcəb bəbıen. Iştı dim 
həm çe Xıdo tono, həmən çe valideynon tono sipi bəbıe.
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   Əmoni ruje, səçam, mirosiro bo ıştə pıə-moə maq rə orzu məkə. Pıə-
moə nımardoən, ıştı ruzi bərəse. Çun boçi, har kəsi ğısmət bəy bərəse. 
Ziyodə ruzi bə dast vardeyro ıştəni veyən jıqo-jəqo məjən, çun boçi, de 
jəqo ruzi ziyod nibəbıe.
   Votəşone ki: ˝Bo jiyeyro zəhmət bıkəş, ıştəni bə əziyət dəməğand.˝
   Xıdo bo tı çanə ruziş co kardəbu, bəyən şukur bıkə, çun boçi, tıku 
bevəc jiyə kəsonən hestin.
   Ehanə mol-davləti tərəfo kosib bıboş, ağıli, dərrakəku ərbob bıbi. Çun 
boçi, əv çe mol-davləti ərbobətisə əfzəle.
   De ağıli mol-davlət bə dast vardey bəbıe, de mol-davləti ısə boy 
ağılmand bıey nibəbıe.
   Nodon rə sunq (mıflis-red.) bəbıe, əncəx ağıli nə ov bəbarde, nə otəş.
   Voteyım əve ki, ağlı hestebu, sənət omut, çun boçi, ağıl besərıştə 
bənə olət nıbıə andomiye, ya bənə simaş nıbıə odəmiye.
   Çok votəşone: ˝Zınəy çe ağıli ovəynəye.˝

Şəşminə fəsl
Soyəti iyən çe zıney ziyod kardey həxədə

   
Çımı balə, bızın ki, sənətışon nıbıə odəmon bənə muğiloni doy bəbıen 
ki, puzəşon bəbıe, soğnəşon ne. Nə bə ıştə xəy bədoen, nəən bə co 
kəson. Əsıl-nəsəbinə odəmon sənətsohib iyən hınəmand nıbonən, bə 
ıştə əsıl-nəsəbiro məxloği dılədə çe ğırbo enibəqınien. Bevəc əve ki, nə 
nominə oroğ-toroğı bıbu, nəən hınə! Əncəx oroğ-toroğı çanə nominən 
bıbo, hərəkətkə ki, dastədə ıştəni qıləy sənətı, fərosətı, şan-şehrətı bıbu. 
Çun boçi, ıştən ğəzənc kardə nom bəsə oroğ-toroği nomi əfzəle.
   Votəşone: ˝Ləyoğət bə ağli iyən bə ədəb-ərkoni bastə bıə, bə oroğ-
toroği nomi ne.˝
   Yoliəti bə mərifəti iyən bə fərosəti, bə sərıştə anqıle.
   Çe komonədəş, kon vırəjiş - de əy ni.
   Tı bəpe de ıştə pıə-moə nomi nıqardiy heqo, çun boçi, əv səpenə 
reçe. Əsl şan-şehrət bəy bəvoten ki, əy de ıştə sərıştə, de ıştə fərosəti 
bə dast biəy.
   Jəqo bıbo, bətı ˝Zeyd˝, ˝Cəfər˝, ˝mamu˝, ˝day˝ ne, ˝mıəllim˝, ˝alim˝, 
˝fəqih˝ bəvoten.
   Ehanə bə ıştə əsıl-nəsəbi nomi peştpur bıə odəmi ıştən dastədə hiç çi 
omedənibu, əv hiç bıriə anqıtəsə xok enibəkarde. Əmmo həmonə odəmi 
ıştənən ğabədə çiy hestebu, ha, çəyku bərk dəçık, əy çı dasto vamədə.
   Əyən bızın ki, sənəton dılədə ən çoki ğəşənq sıxan kardeye. 
Ofəyəvoni insonış çe həmə məxloğati ən şərəfinış ofəyə ki, əvən bə 10 
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qılə (penci təni dılədə, penci çəy kənoədə) xısusiyətiro əmandə 
coninonku peədəye.
   Dılənton bıə xısusiyəton ımonin: təfəkkur, hofizə, təxəyyul, təsəvvur 
iyən sıxan kardey.
   Benton bıə penc xısusiyət ımonin: məsey, vindey, bu zıney, təm zıney 
iyən pexəviey.
   Im xısusiyətonədə həyvononku bıəyon tikəy co curin. Əve inson 
həyvononsə peədəye, bəvon hıkm kardeyış bə dast vardə.
   Isət ki ımı zıne, bəvədə ıştə zıvoni bo çok sıxan kardey, bo çokə çiyon 
qəp jəy bəpe pemujınış. Sıvoy çokə çiyon bəy hiç çi mədə votey. Çun 
boçi, bə zıvoni çoknə vərdış bıdoş, jəqoən sıxan bəvote.
   Əve, votəşone: ˝Odəm ki xoşəzıvon bıbo, ğəyyumış vey bəbıe.˝
   Kon sənəti sohib bıedəş bıbi, əncəx har sıxani çəy vırədə votey bızın. 
Səbin bəy ki, bə ıştə vırə enıqıniə sıxan çanə ğəşənqən bıbo, bə nəzər 
çırkin çiyey bəzıne.
   Befoydə sıxanonku duəro bımand, səbin bəy ki, çəvonku tosə ısə xəy 
vindəkəs hələ bıəni.
   Duə bu doə sıxanon, hıkmətə bu nıdoə sıxanon nıkardoş çoke.
   Mıdrikə odəmon sıxanışon bə şərovi oxşəş kardə - həm məst bəkarde, 
həmən məstiətiku bebakarde.
   Tainki tıni damə nıkardon, tam bıjən.
   Tıku nıparson, nə nəsihət bıdə, nəən məsləhət, məxsusən bə odəmi 
ki, bini bə məsləhəti pemandedəni. Ə odəm ıştən xar bəbıe.
   Bə hiç kəsi cəmati dılədə nəsihət mədə. Çun boçi: ˝Cəmati dılədə 
kardə nəsihət bə mızəmməti arbəy˝ (bərobəre).
   Çe royku sof beşəkəson bə jiə-keşı vardey fik dəməşi, çun boçi, vey 
çətinə koye.
   Şat bemə xıçəynə doy tain ki təmom enıpotoş, çəy bə dərhol vardey 
mımkun nıbıə koye.
   Çoknə ki, bo sıxan votey kırnizəti kardedəniş, imkon bıədə bo mol 
doeyən dastı bıbu. Səbin bəy ki, mol bə odəmon dıl rə ro pəydo 
kardedə.
   Nomış bə bevəci beşə vırəonku duəro bınəv.
   Bədxohə dustonku, tıni bə bevəcə ro okırıniə həmronku bə kəno 
bımand.
   Bə jəqo vırəon bışi ki, lozim bıeədə tıni əyo pəydo bıkon, xəcolət 
nıkəşış.
   Iştə puli jıqo vırədə bınə ki, lozim bıeədə pəydo kardey bızınış.
   Bə məxloği dardı-viyəvoni məsır ki, bə ıştı dardı-viyəvoni sırəkəs nıbu.
   Ədolətin bıbi ki, de tınən de ədoləti rəftor bıkən.
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   Xoş bıvot ki, xoş bıməsış.
   Bəlekotə vırədə (şoranlıq tırki-red.) məhsul nibəbıe - bə nodoni çoki 
kardeyən bənə ımiye.
   İ dastı heqo bə çoki loyığ bıə kəson səpe bıbu.
   Həmən çoki kardey ro nışon bıdə bəvon. Səbin bəy ki,peyğəmbəri 
(s.ə.a.s-C.Ə.) votəşe: ˝Çoki roy nışon ədə bə çoki kardə odəmi arbəy˝.
   Çoki bıkə, çoki kardey omut, səbin bəy ki, ımon dıqlə əkizə boən.
   Çoki kardeyku dast məkəş, çun boçi, çe çokiyən, bevəciyən mıkofoti 
heqo bı dınyoədə bəvindeş.
   Odəm çoki vindeədə çanə rohət bıedəbu, tınən çoki kardeədə ənə 
rohət bıedəş.
   Bə bevəci rast qıniəkəsi dıl çoknə dijedəbu, bevəci kardəkəsi dılən 
jəqo dijedə, bə təlatum dəşedə. Əve bə hiç kəsi bevəci məkə.
   Qədəy nığıl bıfamoş, dəbərəseş ki, ıştən əzob nıkəşoş, bə hiç kəsi 
bevəci kardey nibəzıneş, ıştən ojə dıl nıboş, çokiyən nibəzıneş kardey. 
Yəne çoki iyən bevəci əvəzi bı dınyoədə vindey sıxan həxe. Hiç kəs çımı 
ın votəyon bə həşə nibəzıne jəy. Voteyım əve ki, dastiku çanə omedə 
çoki bıkə - çəy bəhrə rujiy obaqarde.
                                    

 H i k o y ə t
   
Məsəme ki, çe Mıtəvəkkili Fəth nomədə vey reçin, baxtəvər, basəvod, 
batərbiyə qıləy ğulış hestebən. Mıtəvəkkili əvış bə zoəti peqətəybən, 
həmən ıştə doğma hırdənonsəş vey piyedəybən.
   Ruji bə Fəthi sə dəşedə ki, sinov hardey omutı. Bəle, sinov əhəon 
omedən, bə Fəthi Dəclədə sinov hardey omutey bino kardedən. Fəth 
hələ vey hırdən bıeyro çok omuteyış zınənıbe sinov hardey. Əncəx bənə 
həmə əğılon ıştəni jıqo nışon doedəbe ki, qiya əyən sinov hardeyış 
omutə.
   Ruji çe rujon ıştə mıəllimiku ənəxəbədə ıştənış şodoe bə ru. Ov de tovi 
şeyro çəy sə bə qij ome, bə ovi nızınəşe mığovimət nışon doey. Ovi əvış 
barde, cəmati çəşiku esındınişe. Mıddəti bəpeştə Dəclə kəno ovi bə 
əməl vardə çoləon paylo dəvardeədə, de zu dastış ğande ıştənış band 
karde bə çəvon qıləyni, nışte çolə dılədə. Əyo nıştey-nıştey fame ki, hələ 
ki ıştənım çe ovi dasto peroxniə. Diyəkəmon çımi bəçəton bə çımı sə çiç 
omedə. Haft ruj mande əyo. Heqo iminə ruji bə Mıtəvəkkili xəbə rəse ki, 
Fəthi ıştənış şodoə bə ru, tasə. Əv həmonə sahat çe taxto eşə, nıştə 
jintono, vanq kardəşe sinov əhəon, votəşe bəvon ki, ki çe Fəthi ya 
mardə, yaən diri bıvardo, bəy həzo dinar bədoe. Əyoşən sıxan doə ki, 
çanə Fəthışon çoknə heste jəqo vardənibu, bə hardi dast əjən ni.
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   Sinov əhəon bə Dəclə ovi har vırəşon sə jəy. Nəhoyət, haftminə ruji 
çəvonədə qıləy çe Fəthi nıştə çolədə əvış vinde. Ve şoy-voy kardışe, 
votışe tı ıyo bımand, bışum, kulos (qayıq tırki-red.) bıvardım. Çəyo duz 
ome Mıtəvəkkili paylo, parse ki, ehanə Fəthi diri bıvardom, çanə 
bədoeş? Mıtəvəkkili vote: ˝Penc həzo dinar nağd bədoem˝. Xonəxo vote 
ki, Fəthım pəydo kardə, diriye.
   De kulosi omen, Fəthışon barde.
   Mıtəvəkkili fərmoyiş doeşe ki, həmonə ə sinov əhə bə ro dənəyn. Peşo 
bə vəziriş vote ki, çımı xəzinədə diyəkən çanə pul heste, çəy nimə baxş 
bıkən bə məholi beçizon.
   Çəyo dəsvardeşe, hard bıvardın, oxo hırdən haft ruje vəşyəne.
   Fəthi votışe ki:
 - Ya əmirəlmominin, çımı vəşim ni, az sim.
   Mıtəvəkkil parse:
 - De Dəclə ovi ıştə luzı si kardə?
   Fəthi vote:
 - Ne-ne, az ın haft ruji hiç vəşyən mandənim. Har ruj de ovi dılədəş vist 
qılə nun bıə teşt dəvardedəbe. Az hərəkət kardedəbim, çəvədə dı-se 
qılə har rujə təhəriy bə dast vardey zınedəbim. Har nuni səpe ın sıxan 
nıvıştə bıedəbe: ˝Məhəmməd ibn əl-Huseyn əl Əskaf˝.
   Mıtəvəkkili əmrış doe ki, səlo bıjənın bə şəhər, ki ə haft ruji bə Dəclə 
teşti nunış şodoəbu, nıtarsı, beşu bə dim, bəy çoki bəkardem.
   Rujiy bəpeştə i xonəxo ome bə Mıtəvəkkili kuşk, votışe ki, az həmonə 
odəmim.
   Mıtəkkili votışe:
 - Sıbut bıkə!
   Xonəxo votışe:
 - Sıbut əve ki, çımı patə har nuni səpe çımı nom nıvıştə bıə: 
˝Məhəmməd ibn əl-Huseyn əl Əskaf˝.
   Mıtəvəkkili vote:
 - Roste. Isət bəmı bıvot, çand vaxte bə Dəclə nun şodoedəş? 
Məhəmməd ibn əl-Huseyn əl Əskafi vote:
 - Sərost i sore.
   Mıtəvəkkil parse:
 - Çıro ımi kardedəş?
   Vote:
 - Məsəmbe ki, votəşone ˝Çoki bıkə, şodə bə ov, rujiy çəy xəy bəvindeş.˝ 
Çımı dastoən nun patey omedə, əve, har ruj şodoedəbim bə ru, ıştən bo 
ıştə famedəbim ki, binəmon orəxış çiç bıedə.
   Mıtəvəkkili vote:
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 - Iştə məsəyı karde, çə əməli xəyıən vinde.
   Mıtəvəkkili qəteşe Bağdadədə qıləy mılk iyən penc qılə diş baxşe bə 
xonəxo.
   Merd ovaşte bəştə mılk, bıe ərbob. Çəy vərəsonədə hələ tosə ısətən 
ənə Bağdadədə əji heste.
   Əl-Qaim Bi-Əmrillahi devrədə Ofəyəvoni bəmı çəy kəy ziyorət kardeyış 
ğısmət karde. Bəvədə ın əhvolotım Bağdadi sipirişon qəviku məse.

Haftminə fəsl
             

Natığəti məharəti ziyod kardey həxədə
   
Çımı balə, inson bəpe sıxan votey iyən sıxan dərəsey bızını, 
bədxohonku ıştə zıvoni oqətey bızını.
   Tı rostəvoj bıbi, bənə rostəvoji nom bekə. Səbin bəy ki, zəruri bıeədə 
du bıvotoş, bıdə bənə rosti ğəbul bıkən.
   Əncəx bə du oxşəş doə rosti məvot.
   Bə rosti oxşəş doə du, bə du oxşəş doə rostisə əfzəle. Səbin bəy ki, 
bə həmonə du bovə bəkarden, bə həmonə rosti ne.
   Şayət piyedənıbu bə çımı sə de rəhmətinə əmir Bus-Suvar Fazi Şapur 
ibn-əl-Fəzli omə əhvolot bə ıştınən sə bo, ğəbul nıbıə rostonku bə kəno 
bımand.
                                      

H i k o y ə t
   
Çımı balə, məlumı bıbu ki, əmir Bus-Suvari devrədə az çe Hoco oqardə 
sori bə Qəncə bə cihadi davey şəbim. Mı çe Hındıstoni cihadədə vey 
iştirak kardəmbe, ısətən votem çe Rumi cihadədə iştirak bıkəm.
   Əmir Bus-Suvar ğodrətinə şahbe. Iştə votəy əkə, mıdrik, ləyoğətin, 
ədolətin, şıcoətin, fəsohətin, dini əpi, duəro əvind, yəne bə şahon xas 
bıə həmə mısbətə xısusiyəton bəyku cəm bıəbin. Veən ciddiə odəmbe, 
de zərofəti arəş nıbe.
   Bəmış vey hurmət hestbe. De mı xəyli sehbətış karde. Azən bəy lozim 
bıə cəvobon doedəbim. Çımı cəvobon bə çəy xoş ome, bəmış vey 
kəromət nışon doe, nıhaşteşe oqardım. Ənə lıtftkoətiş karde ki bəmı, 
oxoyədə az rozi bıem, ıştə meylım dılısıxt dənoe bəy, ənə Qəncədə 
çand sor mandim. Az heqo çəy təşkil kardə hardı-həşonədə, şərovə 
məclisonə iştirak kardedəbim. Əv mıku kali çiyon xəbə səydəbe, bə 
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kanə şahon tarıxi marağ nışon doedəbe, bə dınyo vəziyəti dair sualon 
doedəbe.
   Rujiy çəmə vilayətiku sehbət eqınie. Çəmə vırə çoçinə adətonkuş 
xəbə səşe. Mı votıme:
   «Qurqoni nezi, bandə bınədə qıləy di heste, diy neziyən qıləy honi. Diy 
jenon çə honiku ov vardeyro qırd bıedən bə i vırə, şedən bə honi, ıştə 
sərıncon de ovi pur kardedən, noedən ıştə səysə, oqardedən bə di.
   Jenonku qıləy besərınc navədə şedə ki, bı vıronədə hakanə bə rast 
beşə havzə melı ro səpe bıvindı, əy peqətı şodə bə kəno. Səbin bəy ki, 
ov bardə jenon əy nıhastın. Şayət kon jeni po bınədə ə melı tələf bıbo, 
çəy səysə bıə sərınci ov əlhol buəvolə doedə. Ə jen bəpe sənibəton 
oqardı bə honi, sərınci pok bıkə, çəyo əy sənibəton purkə de ovi, ijən 
oqardı bə di.˝
   Çımı ın sıxanon məseədə əmir Bus-Suvari ıştə diyənış qend karde, 
səş jıqo-jəqo doe, dı-se ruj de mı bənə navkonəni həni mehribon nıbıe.
   Rujiy Piruzan Deyləmi bəmı votışe ki, əmir tıku noroziye. Votışe ki, 
fılonkəs bə ciddiə odəmi oxşəş doedə, əncəx zınedənim ço bənə sofə 
əğılon qəp jəydə, bənə mı qıləy odəmi bə dast dənoedə?
   Mı həmonə sahat Qəncəku bə Qurqon qıləy aspom dəro karde ki, bışu 
çe melı əhvoloti rost bıey barədə çə diy ğazi, rəis, xətib, alimon iyən co 
etimadinə şəxsonku qıləy sorəxnomə (arayış tırki -red.) bıstənı bo.
   Peşo ço manqi mı həmonə sorəxnoməm bə dast varde, bardıme 
noeme çe əmiri vədə. Handışe, zeveylə sırəyış karde, damə bıe: «Az 
zınedəm ki, bənə tı odəmi qəvo du benibəşe, məxsusən çımı huzurədə. 
Əncəx jəqo rostən votey lozim ni ki, çəy təsdığiro ço manq əzob-əziyət 
bıkəşiy, sorəxnomə bə dast bıvardiy.»
   Əyən bızın ki, sıxan ço curəye:
   qıləyni nə bəzınen, nə bəvoten;
   qıləyni həm bəzınen, həmən bəvoten;
   qıləyni bəvoten, əncəx nibəzınen;
   qıləyniyən bəzınen, əncəx nibəvoten.
   Ənəzınə iyən ənəvotə sıxanon bə dini ziyan bıə qılonin.
   Ə sıxanon ki, zıney lozim ni, əncəx votey bıedə, ımonin: Xıdovandi-
Aləmi Kitobədə, çe peyğəmbəri (s.ə.a.s.-C.Ə.) hədisonədə, elmə 
kitobonədə, çe alimon tədğiğatonədə bıə sıxanon.
   Çun boçi, jıqo sıxanon şərh əncəx bə təqlidi bastə bıə. Çəvon arədə 
bıə ziddiyəton, ixtilafon, saxtətion okardey, əvoni bə miyon noey bənə 
vəyhiku xəbə vardey iyən bə ğısmədə bıə çiyon oxşəş bədoe.
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   Ə sıxanon ki, həm zıney bıedə, həmən votey, əvon həm bə dınyo, 
həmən bə dini aid bıə sıxanonin - har dı dınyoədə foydəş heste. Jıqo 
sıxanon həm bə qəpəjəni, həmən bə quşədə xəy bəvarde.
   Bə ə sıxanon ki, zınedəş, əncəx votey nibəbıe, timsal ımi nışon doe 
bəbıe ki, qıləy yolə odəmi, yaən ıştı qıləy dusti ayb bətı məlume. Ya 
ehtimal kardedəş, yaən de rımuzi zınedəş ki, ə ayb de şəriəti duz 
omedəni. Ehanə əy bə zıvon bıvardoş, ya bə həmonə yolə odəmi ğəzəb 
bomeş, bə həmonə dusti ziyon bəjəyş, ya bə cəmati tənə məruz 
bəmandeş. Yəne ım jəqo qıləy sıxane ki, bızınoşən, əy bə zıvon vardey 
xətoş heste.
   Çımı votə ın ço curə sıxanədə ən çokion əvonin ki, əvoni həm zıney 
bəbıe, həmən votey. Əncəx çı curə sıxanonən har qılə dı dimış heste: 
qıləy reçin,  qıləy çırkin.
   Cəmati dılədə qəp jəyədə reçinə qılon oko bıdə - həm xoşışon bome, 
həmən ıştı ğabiliyəti dərəcə bəvinden.
   Ağılmandə odəmon bə çəvon sıxanon qorə bəzınen, sıxanon bə 
odəmon qorə ne.
   Har xonəxo ıştə sıxani jiədə niyon bıə.
   Əli əmirəlmominini votəşe:
   "Har kəs ıştə zıvoni jinton niyon bıə"
   Sıxan heste əy curiy bıvotoş odəmi rufi obəlovnie, həmonə sıxani co 
curə bıvotoş odəmi dıli barışte.

                                       
H i k o y ə t

   
Votedən ki, i kərə Harun ər-Rəşid hanədə vindedə ki, dandononış həmə 
ru bıə. Çəy maştə han ovıjqıniəkəson doedə vanq kardey, parsedə ki, çı 
hani məna çiçe?
   Han oəvıjqın votedə ki, Əmirəlmominini umr dıroz bıbu, ıştı həmə 
oroğ-toroğ ıştısə rə bəmarde, tı coyli bəmandeş.
   Harun ər-Rəşid əmr doedə ki, bı han oəvıjqıni sa veyz jə bıbu. Bə 
səbəb ki, jıqo bədə xəbəş bə çımı dim vote. Həmə ğom-əğrobonım 
marde bəpeştə az bə ki lozimim?
   Əmrış karde co qıləy han oəvıjqınışon varde. Haruni həmonə hanış 
bəy qəp jəy. Əy votışe çe Əmirəlmominini vində hani məna əve ki, 
Əmirəlmominin ıştə həmə ğom-ğəbiləsə vey umr bəkarde. Harun ər-
Rəşid vote: «Çe ağıli hıkm i curəye. Təbir həmonə təbire. Əncəx 
ibaronədə fərğ heste.»
   Əmrış karde bə merdi 100 dinar bıdən.
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Voteyım əve ki, bəpe bə ıştə sıxani navi-dumo fik bıdəy, ıştə votəy 
ğəşənqə tərzədə bıvot ki, həm ıştı sıxani dərəsın, həmən ıştən sıxan 
dəərəs bıbiy. Ehanə ıştən ıştə votə sıxani dərəsedənişbu, bəvədə ıştı de 
tuyəkijə (tutuquşu) fərğ çiçebu?
   Əvən sıxan kardə, əncəx ıştə votəy dərəsedəni.
   Sıxani yol hisob bıkə.
   Əv osmono emə.
   Çəy ğədi bızın.
   Vırəş oməbu, sıxani bıvot - oməqət, həyfe.
   Əncəx bə vırə enıqıniə sıxani ıştə qəvo beməroxın, sıxani çe ğırbo 
eməğand, bə hıkməti zılm məkə.
   Har çi votedəş, rosti bıvot.
   Bo beəsosə mıddəon sıbut kardey məşğul məbi.
   Iştə nızınə çiyon məvot, bə nızınə elmon sə məjən, çəyku ıştı nun əvo 
ni.
   De ıştə nızınə çiyon bə mətləb rəsey nibəzıneş.
                                    

H i k o y ə t
   
Votedən ki, qıləy jen Xısrovi (Ənuşirəvan) devrədə Buzurcmehri (çəy 
vəzir bıə-C.Ə.) paylo omedə ki, qıləy sıxan xəbə bıqətı. Çe Buzurcmehri 
sə  bəvədə ğal bıeyro bəy votedə: «Jenə, az ıştı ın parsi cəvobi 
zınedənim».
   Jen votedə: «Ehanə zınedənişbu, çıro çəmə hıkmdori nuni 
hardedəş?»
   Buzurcmehr votedə:
   «Hıkmdor bə çımı zınə çiyon xoto bəmı nun doedə, bə çımı nızınə 
çiyonro əv bəmı çiç doənine? Piyedə bışəmon çəy ıştəniku bıpars».
   Əncəx koonədə ıştə həddi bızın, bə ifrat məşi. Cəhd bıkə, miyonə 
movqe bıqət. Çəmə şəriəti sohibi votəşe:
   «Çe koon xəymandi miyonədə bıə qıləye».
   Bo sıxan votey, bo ko qətey tadi məqət, dastpoçə məbi.
   Bəmı qon lıveyro tənə bıjənon əfzəle, nəinki bo cinqənətiro tərif bıkon.
   Sırpuş bıbi. Sırrı bə kəsi votebu, əy həni sırr hisob məkə.
   Çiç bıvotoş, jəqo bıvot ki, həmə kəs çəy rost bıey təsdığ bıkə.
   Sıxanə uston tono ğırbinən bıboş, bo hiç çiy şohid mandey rozi məbi. 
Şayət mandənin bıboş, veyən confəşonəti məkə, de ıştə ray şohidəti 
məkə.
   Har votə sıxani bıməs, əncəx bo əməl kardey tadi məqət.
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   Çok-çoki bıfam, peşo sıxani ıştə qəvo bekə, səbin bəy ki, pəşmon 
bəbıeş. Navbənav faməy zıney bo ıştə vərdış bıkə.
   Bo tı bırəvioən, nırəvioən - tosə orəx bə sıxani quş bıdə, bıdə sıxanon 
kəybə bo tı heqo oj bıbu.
   Sərin-sərini hiç vaxt qəp məjən, çun boçi, dışmenəti bəvarde.
   Alim bıboş, ıştəni nodon hisob bıkə, bıdə zınəyon kəybə bə ıştı dim oj 
bıbu.
   Çanə ki, çe sıxani aybi, yaən çəy reçinəti dərəsəniş, sıxani məbır. Bəy 
nə tərifat bıdə, nəən bə çəy bevəci bıvot.
   Piyedəşe yol bıbu, piyedəşe ruk - de har kəsi de çəy zıvoni sıxan bıkə, 
quşədon ıştəku bezo məkə.
   Əncəx bə ıştı votəyon sıbut-dəlil bıpiyoşone, bəpe curiy bıkəy ki, əvon 
rozi bımandın, çəvonku de səğ-səloməti ıştə coni peroxnış.
   Ehanə tı sıxani lap ustoən bıboş, ıştəni buruz mədə, bıdə sehbəti vaxti 
ıştı piyodə bıey bə məydon benışu.
   Veəzın iyən kaməvojə odəm bıbi, nəinki kaməzın əmmo veyəvoj.
   Votəşone ki, tam jəy səlomətətiye, vey sıxan kardey ısə boy 
beağılətiye.
   Çanədəən ağılmand, momin, sofə odəm bıboş, şəvloyı taniku enıqını, 
çun boçi, bə ıştı ıştəni tərif kardey bovə əkə nibəbıe. Bıdə xəlğ tıni tərif 
bıkə.
   Veən zınedəşbu, cəhd bıkə ki, ıştə zınəyonədə foydəyn kome, əy 
bıvotış. Ki, bənə Zəncanıjə ələvi bə ıştı səən ədovət nıvo.
                                   

H i k o y ə t
   
Votedən ki, Sohibi devrədə Zəncanədə qıləy piə merd hestbe. Im merd 
çe rəhmətmandə Şafei nəslikube ki, yolə nomışon hestbe. Iştən mıfti, 
vaiz, çe dini xadimən bıbo, çe ğazi mışovir ko kardedəbe. Çe Zəncani 
rəisi zoəən ələvibe, yəne çe Əli əmirəlmominini nəslikube. Iştənən həm 
vaizbe, həmən çe ğazi tono mışovir ko kardedəbe. Imon har dıynəən 
minbəriku i yəndı bevəci əvotin, bə yəndı ədres nımandə sıxanon əkəyn. 
Rujiy çe rujonən ın ələvi votışe ki, həmonə piəmerd kofire. Xəbə ome 
rəse bə piəmerdi. Əvən minbərədə votışe ki, çe rəisi həmonə zoə 
həromzodəye.
   Rəisi zoə ın xəbə məsəcəğın bərk əsəbin bıe, ıştəku beşe, beşe şe bə 
Rey, bə Sohibi ğəbul.
   Bə Sohibiş vote ki, şımə devrədə hiç caiz ni ki, bə səyd-peyğombəri 
avlodi hərəmzodə bıvotın.
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   Çe piəmerdi hərəkət bə Sohibi çoçin çiye, ğasidış vığande bə Zəncan 
ki, əy biyə bə çəy huzur.
   De səydon, uləman iştiraki məhkəmə soxteşone. 
Sohib əyo piəmerdiku parse:
 - Bəmı diyəkə, Şıx, ıştən tı çe Şafei (Xıdo əy rəhmətkə) imomon 
odəmonədəş, alimiş, i lınqı ıyoye, i lınqı qurədəye. Bə ıştı kon vırə 
dəbame ki, bə peyğəmbəri avlodi həromzodə nom bınəy? Madam votə, 
ısə boy ıştə sıxanon sıbut bıkə. Sıbut nızınoş kardey, bətı çəmə şəriəti 
nəzərdə qətə jəqo qıləy yolə cəzo bədoem ki, bo əmandənion dərs bıbu, 
çı ğələtiku həni hiç kəs nıkə.
   Piəmerdi votışe:
 - Çımı sıbut heqo çə ələvi ıştəne. Çımı zınəyku əv həlolzodə iyən sof 
qıləy xonəxoye. Əncəx bə ıştə votə sıxaniro həromzodəye.
   Sohib parse:
 - Im votəyon çoknə sıbut bəkaş?
   Piəmerdi votışe:
 - Həmə Zəncan zınedə ki, çəy moə de çəy pıə kəbin mı bıriəme. Əncəx 
əy minbərədə votəşe ki, az kofirim. Ehanə əy dılısıxt ımış votəbu, 
jəqoədə kofiri bıriə kəbin hərom bıeyro, çəy ıştən sıxanon səkıştə ıme ki, 
əv həromzodəye. Ne, şayət dıliku votedənibu, bəvədə duəvoje, bəpe 
tənbeh kardə bıbu.
   Peşo piəmerdi əlavəş karde:
 - Har holədə ya duəvoje, yaən həromzodə. Oxo peyğəmbəri avlod 
duəvoj əbı ni. Votеyım əve ki, çı dıqlə sifətonku qıləy bəpe ğəbulkəy - 
bıpiyoən, nıpiyoən.
   Hamonə cıvoni ranqış doe - ranqış se, nızıneşe çiç bıvotı. Yəne ıştə 
votə sıxanon cəzoş kəşe.
   
Çımı balə sıxan əkə bıbi, əmmo hıccət əkə məbi.
   Hıccət kardey bənə divonəti qıləy çiye.
   De har ki ki, həmsehbət bıedəş, fik bıdə bin əv ıştı sıxanon mıştəriye, 
ya ne.
   Ehanə ruəninə mıştəri pəydokoş, çəy yəxəku dast məkəş, ıştə sıxanon 
bəy bə çokə ğıymət bəhəvat.
   Ne, şayət mıştəri nibu, ıştə sıxani dəqışkə, çəy məsey piyə 
mətləbonku qəp bıjən ki, vəomoyədə bıdə ıştı mıştəri bıbu.
   Cəhd bıkə ki, de odəmi odəm bıbi, de insoni inson. Çun boçi, odəm 
coye, inson co.
   Çe ğəfləti hano beşəkəson de məxloği bənə çımı votəy rəftor 
kardəninin.
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   Çanə zınedəş, sıxan bıvot - sıxan bıməs. Çun boçi, bo sıxan kardey 
zıneyro, bəpe sıftə sıxan bıməsiy.
   Timsal: Ehanə qıləy əğıli çəy moəku esındınon, zindonədə oqəton, çəy 
şıti, hardi, ovi vaxtədə bıdon, əy zindonədə yol bıkon, əncəx hiç kəs de 
əy i kəliməən sıxan nıkardo, əv çe hiç odəmi sədo nıməso - sıxan 
nibəzıne kardey, yəne çəy qəv sıxan nibəqəte. Əncəx həmonə əğıli ijən 
oqordınoş bə cəmiyəti dılə, mıəyyən vaxti bə çəton ijən zıvon okardey 
bəzıne.
   Co qıləy sıbut: Məqər fikı doəni ki, korə odəmon həmən lolin?
   Çımı balə, az molyətinə iyən nadirə sıxanonku yodədəm mandə qılon 
ın kitobədə nıvıştedəm ki, ın sıxanon çe əcəmi şahon şah Nuşirəvan Adil 
podşo zıvono beşə. Tı əvoni bəpe omutiy iyən bə əvon əməl bıkəy. Çun 
boçi, əmə çə şahon nəslədəmon.
   Mı handəme ki, xəlifə Məmun (Xıdo əy rəhmətkə) bo Ənuşirəvani 
məğami ziyorət kardey şəbe. Çəy dəxmədə vindeşe ki, Ənuşirəvani 
astonən pıxən peqardən bə zəmin. Çəy taxti səpe, məğbərə divoədə 
pəhləvi zıvonədə de ğızıli i-dı satıl nıvıştəy hestbe. Məmuni pəhləvi 
zıvoni zınə tərcuməəkəonış doe vakarde. Əvon həmonə satılon bə 
ərəbişon peqordınie. Ərəbi tərcumə ısətən əcəmədə məşhure.
   Əyo nıvıştə bıəbe: «Çanə ki az səğbim, bə Xıdo bandon həməy 
koməqım ərəsiy, jəqo odəm nəbiy ki, bə çımı kəybə bo, çəyo təyliə dast 
oqardı. Çe əcəli vədə ociz mandeədə, ın nəsihətinə sıxanonım bə ıştə 
məğbərə divom doe nıvışte bə səbəb ki, odəmon zəhmət bıkəşon, bə 
çımı ğəbi ziyorət bon, bıdə çıyo təyliə dast onıqardın, ıyoən çımı 
mərhəmətiku bəhrəmand bıbun.»
   Hamonə nəsihətə sıxanon ımonin. 

Həştminə fəsl
               

Adilə Nuşirəvani nəsihəton bə yod                                                     
 dəğandey həxədə

   
Sıftə votəşe:
   ˝Çanə ki şəv-ruj yəndı əvəz kardedə, bə ıştə udimiyən (tale) çoçinə 
qardışon təəccub məkə.˝
   İjən votəşe:
   ˝İnsonon çıro bə ıştə pəşmon bıə koon i kərəən pəşmon bıbun?˝
   Çəyo votəşe:
   ˝De podşo oşıno əbı çıro ıştə kədə rohət hıtedə?˝
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   Çəyo votəşe:
   "Umri bənə ıştə piyəy nıjiyə odəm çıro ıştəni diri hisob kardedə?"
   Çəyo votəşe:
   "Şəxsiy ki, bo tı ˝fılonkəsi ıştı bevəciş vote˝ - xəbə bıvardo, ə folınkəsi 
rə bıbaxş, nəinki ın xəbə əvardi."
   Çəyo votəşe:
   "Befoydə bə sıxonon quş doə odəmi sə hətta səbəsəloməti ğəbul 
kardə odəmi səysə vey bədije."
   Çəyo votəşe:
   "Bə ziyon dəşə odəmonsə əy vey ziyonəkəş hisob bıkə ki, bini de ıştə 
çəşi ıştə ziyoni vindedə."
   Çəyo votəşe:
   "Ə ğuli ki həvatedən, sedən - ozodətiş veye, nəinki ıştə ləvə ğul bıə 
odəmi."
   Çəyo votəşe:
   "Ə şəxsi ki, elmış bıbo, ağlış nıbo - elm bə çəy sə bəlo bəvarde."
   Çəyo votəşe:
   "Şəxsiy ki, jimoni ıştəniku dərs sey zınedəni, co mıəllim bəpe bəy dərs 
nıdə, çun boçi, zəhmətış hədər bəşe."
   Çəyo votəşe:
   "Har çiy nodoniku hifz kardey hostone, nəinki nodoni ıştəni çe 
nodonətiku."
   Çəyo votəşe:
   "Bıpiyo xəlğ tıni tərif bıkə, tınən xəlği tərifkə."
   Çəyo votəşe:
   "Bıpiyo ıştı bo xəlği sərf kardə zəhmət hədər nışu, xəlği bo tı sərf 
kardə zəhməti bə lınq-ləğə məjən."
   "Bıpiyo dustonı kam nıbu, bılxoqət (kinli) məbi."
   Çəyo votəşe:
   "Ve pərişon bıe piyedənibu, pəxıl məbi."
   Çəyo votəşe:
   "Bıpiyo, tıni rəncidə nıkən, bə ıştə rəvo nızınə çiyon bə co kəsiyən 
rəvo məzın."
   Çəyo votəşe:
   "Bıpiyo asudə umr bıkəy, bə hadison uyğun hərəkət bıkə."
   Çəyo votəşe:
   "Nıpiyo bətı divonə bıvotın, bə pəydo nıbıə çiyon sorəx eməqın."
   Çəyo votəşe:
   "De həyo-abru jiyey bıpiyo, xəlği beabru məkə."
   Çəyo votəşe:
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   "Bıpiyo ki, tıni bə dast dənığandın, nimə ko bənə təmomə ko bə ğələm 
mədə."
   Çəyo votəşe:
   "Bıpiyo ıştı sırri səpe onıbu, xəlği sırri oşko məkə."
   Çəyo votəşe:
   "Bıpiyo ıştı peştono bo tı rışxand nıkən, de ıştə koəkon mıloyim rəftor 
bıkə."
   Çəyo votəşe:
   "Bıpiyo ki, pəşmon nıbuş, bə ıştə nəfsi tabe məbi."
   Çəyo votəşe:
   "Zırək bıe piyedəbu, co kəson ovəynədə bə ıştə diyə bıkə."
   Çəyo votəşe:
   "Bıpiyo ki, əmonədə bıjiy, bə xəlği bevəci məkə."
   Çəyo votəşe:
   "Piyedəbu ıştı ğədi bızının, co kəson ğədi bızın."
   Çəyo votəşe:
   "Bıpiyo ki, bə ıştı votəy diyə bıkən, ıştən bə ıştə votəyon əməl bıkə."
   Çəyo votəşe:
   "Bıpiyo ki xəlğ tıni ağılmand hisob bıkə, bə axməxə odəmi sırr mədə."
   Çəyo votəşe:
   "Bıpiyo ki, bə xəlği çəş çok bıçiy, nun-nemek ədə bıbi."
   Çəyo votəşe:
   "Oxo, çıro ə odəmi dışmen hisob nıkəy ki, bini xəlği rəncidə karde 
iqidəti hisob kardedə?!"
   Çəyo votəşe:
   "Çıro ə odəmi dust hisob bıkəy ki, bini de ıştı dışmeni dustəti kardedə."
   Çəyo votəşe:
   "De befərəsatə odəmi dustəti məkə, çun boçi, əv nə bo dışmenəti bə 
vəc bome, nəən bo dustəti."
   Çəyo votəşe:
   "Iştəni alim hisob kardə nodoniku duəro bınəv."
   Çəyo votəşe:
   "Ədolətin bıbı ki, koyı bə ədolətə məhkəmə enıqını."
   Çəyo votəşe:
   "Həx çanə telən bıbo, bəy tosə oxoy quş bıdə."
   Çəyo votəşe:
   "Bıpiyo dışmen ıştı sırri nızını, əy bo dusti oməkə."
   Çəyo votəşe:
   "Uci-uci əkə iyən bə xəlği yolə ziyan əjən məbi."
   Çəyo votəşe:
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   "Çə odəmi ki ləyoğətış ni, əy diri hisob məkə."
   Çəyo votəşe:
   "Çəşdəğıl nıboş, besərvətən ərbobiş."
   Çəyo votəşe:
   "Hədərə məhır ki, hədərəən nıhəvatiy."
   Çəyo votəşe:
   "Bə tay-tuşon mıhtoc bıencə, bımardoş çoke."
   Çəyo votəşe:
   "Xəbisə odəmi nuni hardencə, bənə vəşi bımardoş çoke."
   Çəyo votəşe:
   "Iştə har faməy bə beetıboə odəmon məvot, əncəx etıboynə 
odəmonkuən nion məkə."
   Çəyo votəşe:
   "Bə ıştəsə bəyjiə odəmi mıhtoc mandey yolə mısibəte. Exrocə 
odəmiku komək piyencə, ruədə bıtasoş çoke."
   Çəyo votəşe:
   "Bo ın dınyo kulişiyə təvazoə xəbis bo ə dınyo kulişiyə təkəbburinə 
abidisə çoke."
   Çəyo votəşe:
   "Ən nodonə odəm əve ki, jinə mərtəbəku bə penə mərtəbə rost bıbu, 
əncəx əyən ji hisob bıkə."
   Çəyo votəşe:
   "Həni çəysəən bədtərə rısvoəti nibəzıne bıey ki, xonəxo ıştə nızınə çiy 
rost bıey iddo bıkə, peşo çəy du bə miyon bo."
   Çəyo votəşe:
   "Nağdi bə nısyə dəqış əkəsəən vey bə dast dəğandə bıə odəm 
nibəbıe."
   Çəyo votəşe:
   "Ən exrocə odəm əve ki, qıləy xonəxo bəy əjoş eqını, çəy bo dast 
qətey imkonış bıbu, əncəx imtino bıkə."
   Çəyo votəşe:
   "Bıpiyo ki, ıştı nom adilə odəmon restədə beşu, bətı tabe əbıə odəmon 
çok oqət."
   Çəyo votəşe:
   "Bıpiyo ki, ıştı nom nəcibə odəmon restədə beşu, ıştə tamə oqət, əy 
bə nez məhaşt."
   Çəyo votəşe:
   "Bıpiyo cəmat ıştı bevəci nıvotı, əvoni tərif bıkə."
   Çəyo votəşe:
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   "Bıpiyo dılonədə ıştə vırə bıkəy, xəlği tono ğırbı bıbu, bə xəlği tərəf 
bıbi."
   Çəyo votəşe:
   "Bıpiyo məxloğ tıni bənə ğırbinə iyən bənə nıfuzinə odəmi bızını, bo 
ıştə məsləhət nızınə çiy bo hiç kəsi məsləhət məzın."
   Çəyo votəşe:
   "Bıpiyo bə ıştı dıli jıqo yarə nıqını ki, bini de hiç məlhəmi mıolicə 
kardey bıedəni, de nodoni bə hıcət dəməşi."
   Çəyo votəşe:
   "Bıpiyo ən çokə odəm bıbuş, xəlğiku hiç çiy bə kam məkə."
   Oxoyədə votəşe:
   "Bıpiyo zıvonı dıroz bıbu, dasti kırt bıkə."
   Çe Adilə Nuşirəvani nəsihəton ımonin.
   Çımı balə, bə ın sıxanon xor diyə məkə. Çun boçi, çımonku həm 
hıkməti bu omedə, həm hıkmdorəti, səbin bəy ki, ımon həm çe hakimon 
sıxanonin, həmən çe alimon.
   Çanə ki, cıvoniş, omut. Piəmerdətiədə bımonı quş doey nibəpeye. Çun 
boçi, piə merdon jəqo çiyon bəzınen ki, cıvonon əvoni nibəzınen.

Nəvminə fəsl
                

Çe piəti iyən cıvonəti ğaydon həxədə
   

Çımı balə, cıvonən bıboş, piəmerdə ağılı bıbu. Votedənim ki, cıvonəti 
məkə, ıştəni bə dast sey zınə cıvononədə bıbi. Veyən mardə quşə bın 
məbi. Filosof Ərəstuni votəşe: ˝Cıvonəti çe cındoəti qıləy sorte.
   De ağıli hərəkət bıkə. Çun boçi, zağarətiku, çıskətiku bəlo omedəni. 
Əncəx axmaxə koonku bəlo bome. Çanə fırsəte çokə cıvonəti bıkə, 
səbin bəy ki, ə koon həni piətiədə kardey nibəzıneş.˝
   Çoknə ki, qləy piəmerdi votəşe:
   ˝Cıvonətiəədə de ğəm-ğussə famedəbim ki, piətiədə kinon mınışon 
nibəpeye. Həni zınedənıbim ki, hiç mı ıştənən əvonım nibəpeye.˝
                              

 Beyt
    

Xıdolima, cıvon bim az i zəmin
Bə şəv, bə ruj fikri-xıvət kardedəbim-

Pi bim mıni nibəpiyen reçinon.
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Isət pi bəm, hiç koy bə vec vardedənim.

Çanə cıvonən bıboş, izzətin bıbi, hiç vaxt Xıdo çe yod beməkə. 
Mardeyku arxayin məbi, çun boçi, mardey bə piəti, bə cıvonəti diyə 
kardedəni.
          
Bızın ki, oməbuş bə dınyo, kəynə ısə şəniniş.
                                    

       Pamuye bıəbəy marde de dini,

Əzrayil nəqıni hiç bə cıvoni


H i k o y ə t
   
Qıləy şəhrədə qıləy derzi hestbe. Çəy dukun şəhəri dərvozə paylobe. Bə 
ğəbıston şə ro çı dukuni vəyku dəvardedəbe. Hamonə derzi divoku qıləy 
hımbəş bə mex pevoniəbe. Dərvozəku kəynə cənozə beəşiy, əy adətış 
kardəbe qıləy sığ şodə bə hımbə. Manq təmom bıeədə hımbə təy 
kardedəbe, sığon aşmardedəbe, məlum bıedəbe ki, bə manqi şəhərədə 
çand kəs bə rəhmət şə.
   Ruji çe rujon derziyən eqıniedə mardedə.
   Çe derzi mardeyku ənəxəbə bıə qıləy mıştəri omedə bə dukun, 
vindedə ki, kəybə bastə bıə.
   Hamsiyəku derzi xəbə sedə.
   Hamso votedə: «Eqınie bə hımbə».
   

***
Çımı balə, de ıştə cıvonəti fors məkə. İtaət kardedəbuş, ya 
kardedənıbuş - Yolə Ofəyəvoni hiç vaxt çe yodo beməkə. Çəyku bıpi ki, 
ıştı qınoon bıbaxşı. Bıtars ki, qınobəqıy hınqıfti bəşeş, derzi ğəzinə 
ebəqınieş bə hımbə.
   Heqo de cıvonon əşt-nışt məkə, hakanə pionən bə yod biyə. 
Çəvonədəən bo ıştə dust bıqət. Çun boçi, kəynə ki, bə ıştə cıvonəti 
səbin curi xətoon bıkoş, ə pion tıni çəyku obəkırnien. 
Çe pion zınəy cıvonon əzın nin.
   Harçand bə pion peharış kardey çe cıvonon adəte, əncəx tı çəvonku 
məbi. Çoknə ki, pion cıvon bıeyışon piyedə, cıvononən, beşubhə, bə 
piəti rəse orzuədən. Əncəx ıyo qıləy ko heste ki, pion ıştə vaxtədə 
cıvonətişon dəvoniə, əncəx cıvonon pi bıeyən bəzınen, nıbıeyən. Əve, 
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pion bə dast dəməğand, bəvon ğırb bınə, noloyığə sıxan məkə bəvon, 
çun boçi, cəvobışon vey qon bəbıe.
                                     

H i k o y ə t
   
Məsəme ki, 100 sinnədə qıləy piə merd hestebən. Ğəddış dıvəlu bıə, de 
dastələvo zu de təhəriy bə ro şedəybən. Qıləy cıvonə zoə de məğsədi 
ki, bəy peharış bıkə, çəy dastələvo nışon doedə, votedə:
 - Şıx hey, ın ti-kəmonı bə çand səy, mınən piyedəme çəvo qıləy 
bıstənım?
   Şıx cəvob doedə:
 - Şayət umrı bırəso, hovsələ bıkardoş - əy bətı həvoy bəbaxşen.
   Çanə həyomand, fərosətinən bıboş, de kamsərə pion həmroəti məkə.
   De ağılmandə, ıştə vırə əzınə cıvonon əşt-nışt kardey de kamsərə piə 
merdon həmroəti kardeysə əfzəle.
çanə cıvoniş - cıvonəti bıkə, pibuş - piəti.
   Mınən bı barədə dı beytım bə ğələm ıstənə:
          

Votıme kəy bə vikə, dəvard bə otəğ,
Boy,az həni ıştınim,tınən çemı bəğ.

Vote, bışi bə ıştə səy bınə xıynə,
Ha pi bedəş- pi bıbi, nıkən botı ləğ.

 Bə cıvonon piəti dəməni, bə pionən cıvonəti kardey.
   Piətiədə cıvonəti kardə, bə eşğ dəşə pi dəboxtə vaxti bə ğələbə 
şeypuri əjəni oxşəş bədoe.
   Çe ımi barədə az ˝Zehdiyotədəm˝ votə:
    

Pipışkədə bə eşğ eqnə, cıvonəti kardəkəs, 
       Mədinədə peş dəboxte şoyə mahne handəkəs. 

Pi bıeş, veyən nozəkə bişi məbi, şətələti məkə. Şətələ pion yavə bıedən. 
Iştəni şətələ mırdolə pionku çəşkə.
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   De piəmerdəti ədolətin rəftor bıkə, nəinki de cıvonəti. Çun boçi, çe 
cıvonon bo piə bıey umişon heste, əmmo pion sıvoy marde co çiy bə 
çəş nin.
   Qandımə huşə ki zard bıe, əy bəpe bıdeviy, nıbo - əv ıştən bəçıpie, 
rubəbıe bə zəmin. Yaən ki, rəsə mivəən nıçınoş, rubəbıe bə doy bın.
Mı çımi barədə votəme:
  

Zulum doy,cəfo doy sute çemı con,
Qirəm taxti lınqə-poçon bınoş jıqo ovşumisə, 
Süleymani keşvərədə bınıştoş ruşnə bəxtisə,

Umr sə be-əcəl oməy,ıştə şələ qırdə bıkə,
Çoko  çı doy rəsə mivon emdən bə bum ıştənbəsə.

Əli Əmirəlmominini votəşe:
      

Umri livə zard be eməy,bə dim beşe çəy noğsonon,
Əcəl oməy,jimon sə bıe,ruf tərq bəka ın insonon.

Imiyən bızın ki, tıni heqo bo jıqo mandey nibəhaşten. Vaxti ki eqınieş, 
ıştı vindey, məsey, sıxan kardey, bu zıney, təmas kardey hisson kəybə 
bəştı dim dəbastə bıe, tı ıştən ıştə jimoniku qıləy lı nibəzıneş səy, həmən 
bo ıştə nezion qıləy qonə şələ bəbıeş. Jıqo umr dəvonencə, mardey 
əfzəle.
   Əncəx pi ki bıeş, həni ıştə cıvonəti hoqqəbozətion bınə bə bın, səbin 
bəy ki, ıştı oxo nez bıencə, cıvonətiku duəro bıedəş.
   İnsonon umr bənə həşiye - cıvonon qılə şərğədəy, pion qılə qərbədə. 
Ə həşi ki qərbədəy, hisobkə ki, əv həni eşə. 
Mı çe ımi barədə votəme:
       

 Ociz mandə pipışkəti vədə dınyo,
Şesti rəsəş- və`də nez bıə, bəpe bımyo.

Çoştə nomoj dəvarde, çe əsri vaxte,
Xiftə nomoj- umri oxoy, marde vaxte.

Məhz bı səbəb pi bə cıvonəti eşğ bəpe dənışu. 
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   Həmişə bə pion mərhəmət nışon bıdə. Səbin bəy ki, piəti jıqo qıləy 
noxəşiye ki, bə noxəşon qınieyro hiç kəs omedəni. Jıqo qıləy darde ki, 
sıvoy marde çorəş ni.
   Bə səbəbən pi nımardo, ıştə coni roxniey nibəzıne.
   Har nəxoşiədə xəş bıey umi heste, sıvoy piəti.
   Çe pi xəş bıey umi rujbəruj kam bəbıe.
   Qıləy kitobədə handəme:
   ˝Odəmi tosə 34 sinni həm ğədd-ğamət, həmən dasti zuş şey-şey vey 
bıey bəzıne. 34-ku tosə 40-i çoko heste, heqo jəqoən bəmande - nə 
ziyod bəbıe, nə bə kam (Həşiyən nimrujə bəpeştə bə ğurubi səmt de tovi 
eşedəni). 40-ku tosə 50 sorbəsor ıştəku zəifəti hiss bəkarde, 50-ku tosə 
60-i manqbəmanq, 60-ku tosə 70 haftəbəhaftə, 70-ku tosə 80 rujbəruj. 
Şayət 80-ku bəpe yaş bıko, bəvədə sahatbəsahat əzob-əziyətış ziyod 
bəbıe.˝
   Çoknə ki, çe sırdi (şındı-red.) pillə çıle, oxonnə pilləku sape həni peşey 
bıedəni, məcburiş ki, bəji etatiy - çe umri pillonən çəy timsalədən.
   Har sahat çe odəmi əzob-əziyətış ziyod bıedəbu, əv çoknə şoy-voy 
bəzıne kardey?
   Çımı balə, məvuji çe piətikum bətı vey şikat karde. Çiç bıkəm oxo?! 
İnson ki pi bıe, qırəy vey bəkarde, təəccub məkə. Piəti dışmene. 
Dışmeniku şikat bəkarden.
   Mı votəme:
        

Piku bəşikatim, mənvışt bə qıno,
Əv çemı dışmene,çemı çı qıno?   

Çımı balə, çımı ən nezə dust tıniş. Dışmeniku bə dusti şikat bəkarden.
De Xıdo rizo, tınən ın şikati bə ıştə nəvə-nəticon bəkardeş.
Çe ımi barədə az votəme:
          

           
Pi bim,eməm bə ki bıkəm şikat az,
Cıvonon çı dardiku nişone xəbə.
Dardi dəmon tıniş bomı, sıvoy əy
Niye bızın, əcəl omə,umr səbə. 

Əve, pion çiç kəşey, sıvoy pion hiç kəs dəərəs ni.
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H i k o y ə t
   
Çımı pıə dəftəri qıləy yolış hestbe (çe administrasiyə rəhbər-red.). 
Nomış Komilbe. Sinnışən həştosə bəpe əbiy. Piyedəşbe asp bıstənı. 
Mehtəri qıləy aspış varde, ğəşənqə ranqış hestbe, kok, dast-lınqonış 
sərost. Komili bəqəmış karde, ğıyməti rozi bıen, peşo əv bə çə aspi 
qəvədə bıə dandonon erəxe, ıştə fikriku qarde. Vote ki, ın asp piye. 
Qıləy cıvonə zoə həmonə aspış hırie.
Az parsem Komiliku ki, əy çıro ə aspış nıstəne?
   Komili vote: 
-Ə cıvonə zoə çe piətikuş xəbə ni. Çe aspi zahir bəy xoş oməbu, ımi 
bəyro dəvardey bəbıe. Əncəx oxo çımı çe piəti əzob-əziyətikum xəbə 
heste. Ehanə az piə asp bıstənom, bomı ayb bəbıe.

   ***
Çımı balə, cəhd bıkə ki, piətiədə səyohət məkə, i vırədə bıji. Çun boçi, 
bə səfər beşey bo pion çokə ko ni. Məxsusən, bo beçizə pion. Səbin bəy 
ki, həm piəti dışmene, həmən beçizəti. De dıqlə dışmeni bə səfər beşey 
bə ağılmandə odəmi daməni. Əmmo şayət beçorə bımandoş, bə səfər 
beşoş, Xıdo ıştı ko sərost bıko ın səfərədə, har çi səğ-səlomət orəxo, ım 
həlbəttə, kədə nışteysə çoke. Əncəx jıqo holədə, məvot ki, az hıkmən 
bəştə vətən bəpe oqardım. Konco botıro çok dəvardedə - əvrəən ıştı 
vətəne. Əvən duze ki, votedən: ˝Vətən dıminə moəy˝.
   Əncəx bı sıxani sə veyən jiə dəmənə, ıştə koon bə nav dənə.
   Votəşone ki: ˝Hərəbaxtəti hərəbaxton obəkırnie, dədə yurd bədbəxton 
cəzb bəka˝.
   Vinde ıştı koon çok şedən, rujbəruj bə naviş, əyo ıştə vırə bərk bıkə. 
Lap veyə çiyonən bə dast vardey cəhd məkə, bə səbəb ki, bıəyonən 
dasto beşey bəzınen.
   Votedən ki, ıştə vırədə ğəşənq mandə çiy vırə dəqış məkə ki, tamə tıni 
bə bevəcə ruj bəhaşte.
   Bıpiyo ki, xəlği arədə ğırbı bıbu, bəpe ıştı nəsıl nəcobət, ıştı rutbə, ıştı 
dərəcə ənə miyonədə bıbu.
   Avərəti məkə, bə ıştə jimoni ğəyd bımand, həddiku dəməvard.
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Daminə fəsl
           

 Iştəni idarə kardey iyən çe xorək hardey 
                               

dəsturon həxədə
   

Çımı balə, bızın ki, çe adi odəmon koonədə hiç qıləy dəstur, nizom 
nibəbıe. Əvon fik nibədoen ki, har koy ıştən vaxtış heste.
   Ağılmandə odəmon, yolə odəmon ısə boy bo har koy vaxt mıəyyən 
bəkan, əvon ıştə vaxti bə koonro pebəbaxşınen. Bə ıştə xıdmət əkəonən 
dəbəsvarden ki, kon koy kon vaxti kardey lozime ki, kədə bıdə nizom-
intizom bıbu.
   Sıftə çe hardi həxədə bıvotım.
   Bızın ki, çe vıjori odəmon adət ıme ki, şanqonə vey bəharden. Əve 
çəvon mədə heqo ğıjiedə. Sıvoy çımiyən şanqonə vey hardey co 
zərəronışən heste. Ə odəmon ki hərbiədə ko kardedən, əvonən bə vaxti 
diyə nibəkarden, kəynə, konco çiç pəydokon əyən bənışten bəharden - 
ım bə həyvonon aid bıə adəte, səbin bəy ki, əvonən konco aləf 
pəydokon, əy bəçarden.
   Yolə odəmon, əsıl-nəsıl bıə odəmon ısə boy sutkədə i bəjən bəharden. 
Əvon de dəsturi pəhriz oqətedən.
   Əncəx ım dəstur odəmi çe zu bəğande.
   Ən çoki əve ki, odəm nav kəo beşe ıştə dıli qəvi qədəy bıqətı, tosə 
nimrujə nomoji de ıştə koon məşğul bıbu.
   Hardey vaxt rəseədə, ki nəzərədə qətəbu, əvoniyən bə surfə dəvətkə, 
bınıştən bə ico bəhənən.
   Əncəxən, hardeədə ğət tatibəsə məbi, de təmkini bəhə, bo odəmon 
hədis qəp bıjən. De şərti ki, qəp jəy-jəy bə odəmon tikəon nəzər 
səməğand, fiki bə ıştə hardi bıdə.
                                      

H i k o y ə t
  
 Məsəme ki, rujiy çe rujon Sohib Əbbad de ıştə nədimon iyən nezə 
odəmon bə surfə nıştəybən. Çəvonku qıləyni ıştə ğabo tikə peqətedə. 
Bəvədə mu hestebən. Sohib bəy votedə:
 - Mu ıştə tikəku peqət.
   Həmonə odəm tikə noedə, pebıedə beşedə şedə.
 Sohib əmr doedə, əy inən vardedən bə surfə, parsedə çəyku:
 - Im çı hərəkətbe, tı karde?
   Votedə:
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 - Az jəqo odəmi nuni hardey bo ıştə rəvo zınedənim ki, bini çımı tikədə 
mu vindey zınedə.
   Sohib çə sıxaniku bərk pərt bıedə.
   Surfədə tikəy bınışt, çəyo əmr bıdə ki, xorəki biyən. Jıqoədə yolə 
odəmonku dı curə adət heste: i poə sıftə bo ıştə hard doedə varde, çəyo 
bo co kəson; poəyən heste, tərsinə doedə karde.
   İminə variant kəroməte, dıminə siyosət.
   Heqo çeşidə hardon bıdə pate - şinə qıləşən bıbu, tırşinə qıləən.
   Cəhd bıkə ki, həm bo vey hardey adət kardə odəmon, həmən bo kam 
hardey adətəkon ıştı surfəku sicon pebun.
   Ehanə ıştı paylo nıştəkəsi vədə hələ hard nıbu, ıştə ğabi bınə çəy 
vədə.
   Sufrə səpe diyən eməkə, sifəti qend məkə, bə xıdmət əkon rıki məqət 
ki, ˝ım çı xorəke vardəyone?˝, ya ˝fılonə çi boçi ıyo rəsedəni˝ i. co. Səbin 
bəy ki, ımoni peşo, xəlvətiədən bəbıe votey.
   Madam ki, harde dəsturonı zınə, ısə botı şərov peşumeyku qəp 
bıjənım, çun boçi, çəyən ıştən ğaydə-ğanunonış heste.

Yonzəminə fəsl
          

Çəxır peşomey dəsturon iyən şərton həxədə
   
Az bətı votedənim ki, çəxır peşom, ya peməşom, çun boçi, zınedəm ki, 
cıvonon de co kəsi votəy ıştə cıvonətiku dast penibəqəten. Bəmınən 
vaxtədə vey votəşone, əncəx bə çımı sə nıştəni. Dey penco sori bəpeştə 
Xıdo bəmış rəhm karde, tobəm karde, çəxırım şodoe zıne.
Əmmo penışomoş, har dı dınyoədə çəyku foydə bəvindeş. Həm Xıdo 
tıku rozi bəbıe, həm çe ğom-ğəbilə tahnəku conı bərəxe, həmən axməxə 
odəmon bevəcə əməlonku, çəvon bə xoş nomə adətonku duəro bəbıeş, 
bədxarcəti bə kəno bənoeş, quzərani maddiyotən xəyli zumand bəbıe.
   Ehanə çımı ın votəyon bə nəzər bıstənoş, çəxırəhə nıboş, mıni vey şo 
bəkardeş.
   Əncəx zınedəm, cıvoniş, həmronı nibəhaşten ki, tı penışumiy. Bə 
bekorə votəşon ni ki, 
˝Tənhoəti bəsə bevəcə həmro əfzəle˝.
   
Şayət peşomoş, zınedəm ki, ıştı dıliku tobə kardey dəbəvarde, ıştə 
kardə koyku pəşmonəti bəkəşeş.
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   Demiyən jıqo şayət çəxırəhə bıboş, bəpe çəy peşumey dəsturon 
bızıniy. Əvoni nızınoş çəxır botı zəhə bəbıe, bızınoş - padzəhə (çe zəhə 
təsiri məhv kardə vasitə-red.).
   Dərhəğiğət hardeyədə iyən peşomeyədə bə ğaydə-ğanunon riayət 
nıkoş, bə bəlo dəbəşeş.
   
Votəşone ki:
      

Padizəhr ziyod bıbo, zəhə bəbe,
Har çiy həddi dəvuno, zəfə bəbe.

Nun hardey bəpeştə tatibəsə çəxır peşomey nibəbıe. Hiç nıbo, se saat 
çəşkə, se bəjən təşi bıqət. Təşi nıqətoşən, ə se saati çəşkə. Çun boçi, 
ehanə mədə xoşebu, əv bə haft saat çanə vey xorək hardəbuən, əy 
həzm bəkarde: bə se saat bəhore, bə se saatən çəy şirə bə ciqər səbəro 
bəkarde ki, bıdə andomi co uzvon arədə arbə baxş-po bıkə. Səbin bəy 
ki, baxş əkə ciqəre. Peşo, i saatən dəvardebu, ə mandə çiyon bə ruəon 
dəkıştedə. Bə həşt sahat mədə bəpe təy bıbu, bıedənibu, əv həni mədə 
ni- pustə tumbərəye.
   Ha, votıme ki, se saati bəçəton ki, bıdə hard ıştı mədədə tam həzm 
bıbu, ço tərkibi həmə qılə (tati, sardi, tarə, hışki - bəvədə tibbədə jıqo 
qıləy nəzə ğəbul bıəbe) çəvədə ıştə baxşə peqətı.
   Diyəkə hələ, çımi bəpeştə çəxır peşomoş, həm çəxır, həmən təam bətı 
lı bədoe.
   Çəxıri əsr nomoji bəçəton peşom ki, məsti vaxt omeədə toyki darşiyı, 
xəlğ ıştı sərxoşəti nıvindı. Ənə bıe ki məst bıeş, həni ıştə nıştə vırəku 
peməbi, ıştə vırə dəqış kardey çok nibəbıe.
   Bo çəxır peşumey bə kəvşən, bə boğ məşi. Bışoşən, ənə peməşom ki, 
dəm bıbuş. Boy bə kə, çanə piyedə ıştə sərxoşəti bıkə.
   Ə çiy ki, ıştə hubeyədə bəkaş, əy ku-kəvşənədə nibəzıneş kardey.
Iştən kəy soğnə kəvşəni doy soğnəsə sərin bəbıe.
   Çun boçi, har kəs ıştə kədə podşoye.
   Kəvşənədə ısə boy bənə xəlxi məholədə bıə miqrantiş ki, bini dastış 
bə hiç vırə ərəs ni.
   Çəxır peşomeədə jıqo peşum ki, heqo bo 2-3 badə vırə bımandı. Çe 
vey peşumeyku, çe vey hardeyku ıştəni çəşkə.
   Sərxoşəti iyən luzi si bıey de vey hardey ni. Luzi si bıey çe xorəki 
oxonnə tikədəybu, sərxoşətiyən çəxıri oxonnə badədə bıedə.
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   Voteyım ıme ki, bı səbəbən xorəki tosə oxonnə tikə məhə, çəxıriyən 
tosə oxonnə badə məjən.
   Cəhd bıkə ki, ruji dırozi heqo məst məbi, bə mey aludə bıey çok ni. 
Çəy dıqlə səkıştəş heste - noxəşəti iyən cındoəti.
   Ə koy ki, səkıştəş ım bıbo, dəy məşğul bıey bə çiçi lozime?
   Az dərəsedəm ki, de çımı ın sıxanon tı ıştə çəxırəhətiku dast peəqət 
niş.
   Əncəx bəsə hağələvə cəhd bıkə ki, peməşom. Həni ıştəni oqətey 
nızınoş, har ruj ne, hakanə bıjən. Ağılmandə odəmon maştə bəsə 
hağələvə peşomeşon bəqəm kardəni.
   Bəsə hağələvə peşomey iminə ziyon əve ki, subhi nomoji bə bod 
bədoeş.
   Dıminə əve ki, hələ şanqonə dəməti conədə mandey-mandey 
maştənə məstətiyən bəy ziyod bıkoş, çı koy səkıştə melanxoliya bəbıe.
   Sıvoy çımiyən, xəlx hıteədə tı ayığ bəmandeş, çe xəlxi ayığə vaxtədə 
bo hıtey məcbur bəbıeş.
   Şanqo məst-xumar bıeyro ənəhıt mandəş, bə rujən ənəhıt bımandoş, 
andom bımi tov nibəvarde, sə bədije.
   Ve nadirə holədə bəbıe ki, maştə çəxır jənəbu, peşo dəvo-şəvo 
nığandış. Çımiyən oxoy ya pəşmonəti bəbıe, yaən pulı bebəşe.
   Qıləyən çiy dılıme bıvotım. Cumə şəvi ğət penışomoş çoke, har çand, 
heqo cumə ruji iyən şənbəən peşomey çokə ko ni. Çun boçi, oxo cumə 
ruji bəpe cəmatə nomojədə iştirak bıkəy.
Iştən hisobkə, ehanə haftədə i bəjən - cumə şəvi nıjənoş, bə cumə 
nomoji umjən bıboş, əvvəla əve ki, i haftə cəmati tənəku ıştə coni 
bəroxnieş, ğırbı ziyod bəbıe.
   Sıvoy çımiyən sorədə 50 cumə heste, yəne 50 rujnə çəxırə xarc bəştı 
cif bəmande. Iştı con lıskəy rohəti bəkarde, ağıl, ruf, nəfs, beyin ıştə 
dinci bəstəne. Yəne i şəv ıştəni oqətey bızınoş, həm bə səhhəti, həm bə 
holi, həm bə cifi, həmən bə moli foydə bədoeş.
   Voteyım ıme ki, bə penc xısusiyəti bə əməl omey səbəb bıə adəti bəpe 
vərdış bıkəy.

                               

	 �42



Donzəminə fəsl
             

Ğonəğ vanq kardey iyən çe ğonəğ bıey 
                                 

şərton həxədə
   

Xəlxə merdon ha rujə ğonəğ məkə, çəy puli rosniey nibəbıe. Sıftə ıştə 
hisobi bıbə ki, manqədə çand kərə ğonəğ kardey bəzıneş. Ehanə se 
kərə bəzıneşbu, i kərə bıkə. Əncəx də şərti ki, ə se kərə xarci bınə bəsə 
i qılə ğonəğəti. Bıdə ıştı surfə bolı-pur bıbu ki, ə kali hərzə odəmon bəy 
lıveyrə nızının vardey.
   Bə kə mehmon omeədə bə çəy və odəm bıvğand. Mehribonəti nışon 
bıdə, bəy çokə ğolloğ bıkə.
   Çoknə ki, Əbu Şukuri votəşe:
           

Mehmonı dışmene, duste- fərğ nişe ğəti,
Lozime hurmət kay de nəzokəti.

Mivə hestebu, nav xorəki bıdə noe surfədə. Əvışon ki harde, lıskəy 
dəvardı, peşo xorəkon bıdə varde. Əncəx ıştən mənışt, bəsə po bımand. 
Bıdə mehmonon i-dı kərə bətı bıvotın ki, bınışt. Ehanə mehmoni jəqoən 
çə bərk əşıonədə nıbu, peşo həkəm bımandon ıştə təkəllifədə, nıştey 
bəzıneş. Əvən ki, çe sufrə jinə sədə.
   Ğonəğiku uzrxohəti məkə - ım çe kosibon iyən vıjori odəmon 
xısusiyəte. Bəy məvot ki, ˝fılonkəs, xəcolət məkəş, çok bəhə˝, ya ˝tını 
Xıdo, bıbaxş ki, jı qıləy çim hozı kardey nızıne, omə səfə ıştı xəcolətiku 
bebəşem˝. Çun boçi, həmonə sıxanonku ğonəğon xəcolət bəkəşen, bo 
siconi hardey dılışon nibome.
   Həmonə sıxanon bə ismı-rəsm bıə odəmon dəməni. Əv çə odəmon 
qəvi sıxane ki, bini sorədə i kərə de zu ğonəğəti doey bəzınen.
   Çəmə Qilonədə qıləy çokə dəb heste. Bə kə ki ğonəğ ome, kəsohib de 
ıştə xıdmətəkəon çəy vədə qardedən - surfə oğandedən, xorəkon, 
curbəcur ovon, şiron dəvoştedən, çəyo həmə kəs, kəsohibumjənə çe 
kəo beşedən. İ kəs xıdmətəkə mandedə kədə, əvən nıştedə kəybə 
qəvolədə ki, lozim bıeədə bə coyli mandə ğonəği ğolloğ bıkə. Bə səbəb 
ki, ğonəğ bıdə xəcolət nıkəşı, de dıli siconi bəhə.
   Surfə qırdə kardey bəpeştə kəsohib ijən omedə nıştedə ıştə ğonəği 
tono.
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   Ərəbonkuən ın dəb heste.
Xorəkə rınə dəparçiey bəpeştə vıləov iyən çokə ətıronədə bıdə varde.
   Bə ğonəği nokə-naibonən çok ğolloğ bıkə. Odəmi məxloği dılədə rısvo 
əkə əvon bıedən.
   Peşo vey-vey səbzi bıdə varde, muğənnion, sazəndon dəvət bıkə.
   Bəpe şərov iyən musiqi ğəşənq bıbu ki, ehanə xorəkədə nırəsə cəhət 
bıbo, çəy səpe nıjənın.
   Peşomey qınoye, çımı balə. Əve jəqo bəpe nıbu ki, həm bə qıno dəşiy, 
həmən kef nıkəy. Bəvədə ğonəği həxi bəzıneş doey ki, bə çımı ın 
votəyon əməl bıkəy.
   Ğonəği həxi doey bo ıştə vacib bızın.
                                      

H i k o y ə t
   
Məsəme ki, İbn Muqlə çe Bəsrə yoliətiş bə Nəsr ibn Mənsur Təmimiş 
doəbe. Sori bəçəton əy bo həx-hisob kardeyro vakardə bə sərşəhər. 
Təmimi vey ərbobə şəxsbe.
   Çe xəlifə bə çəy puli çəşış hestbe. Xəlifə zoə çəy koonış osə karde, 
məlum bıe ki, xəyli mol bə Nəsri qıy omedə.
   İbn Muqlə zoə bəy votedə:
 - Ya nırəsə moli puli bıdə, yaən bə zindon bəşeş!
   Nəsr ibn Mənsur votedə:
 - Ya movlana, çımı molım heste bo oqordıniey. Əncəx ıyo mıku ni. Bəmı 
manqiy əmon bıdə, bəvardem bərosniem. Bomıro bə vəc nibome ki, bo 
kamişi moliro zindonədə bınıştım.
   Xəlifə zoə votışe:
 - Əmirəlmomininiku əmr ni, əve bə ıştı qıy omə moli onıqordınoş, tıni hiç 
co vadoə kəs nim. Hələlik çəmə kuşkədə bımand, bəmı ğonəğ bıbi.
   Nəsr ibn Mənsuri vote:
 - Çımı çəşonsə.
   Çə rujnəku Nəsr kə dustəği ğısmədə mande çe xəlifə kuşkədə.
   Təsaduf jıqo bıe ki, bə vaxtonədə rujəmo tojə dəməbe.
   İftori vaxti ibn Muqlə odəmış vığande ki, Nəsri peqətən bıvardın ıyo bo 
iftor hardey. Bıdə de əmə bə i co ıştə rujə okə.
   Ha jıqonə, əv həmə rujəmo de xəlifə bə i co iftorış karde.
   Rujə idiku dı-se ruj dəvardey bəpeştə xəlifə zoə bo Nəsr ibn Mənsuri 
xəbə vığandedə ki, bəs mol oxo nome benışe?
 - Mı ğızılonım doə, - Nəsr votedə.
   Imi məsə xəlifə zoə əy doedə varde, çoçəş çəyku parsedə:
 - Ğızılonı bə ki doə?
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 - Bətım doə.
 - Çoknə yəne, kəynə doe bəmı?
 - Lap rosti, mı bətı ğızılım doəni, əncəx i manq rujəmoədə bətı ğonəğ 
bıəm, de tı bə ico iftorım kardə. Isət Rujəmo id omə, çımı zəhməti həx 
əve ki mıku ğızılı piyedə?
   Xəlifə zoə sıredə, votedə:
 - Iştə ğəbzi bıstən, bışi, de Xıdo merdon həmro! Az ıştı nırəsəyon ıştə 
cifiku bədoem, bənə dandonə muzdi.
   Diyəkə, Nəsr ıştə moli çe mısodirə bıeyku jıqo oqətedə.
   

***
Voteyım əve ki, çe xəlği mınnəti peəqət, xoşsıfət, sırədiyən bıbi, əncəx 
çəy vırədə bısır, şərov kam peşom, çe ğonəğisə bə nav dəm məbi.
   Kəynə ki vinde, ha, ğonəğon məstin, bəvədə ıştə məharəti nışon bıdə, 
bə çəvon xəşəti badə rostkə, de əvon mehribon bıbi, zərofət bıkə.
   Ehanə ğonəğ xoşəsə (sərxoş) bıey bəpeştə şeyış piye, i-dı kərə 
məhaşt bo şey, əncəx seminə kərəən bıvoto, mane məbi.
   Ehanə ıştı ğoləm qıləy xəto bıko, əy bıbaxş, ğonəğon tono çəy səpe 
eməqın, məvot ki, ˝ımı boçi jıqo nıkarde?˝, ya ˝ım çiçe kardedəş?˝. 
Ğonəğon şey bəpeştə bəy tahnə bəzıneş jəy.
   Ehanə ğonəğ ıştən axməxəti bıko, noloyığə sıxanon bıko, bəy fik 
mədə, çəy ğolloğədə çok bımand.
                                       

H i k o y ə t
   
Məsəme ki, rujiy xəlifə Metəsim ıştə huzurədə əmr kardedə ki, çəy 
huzurədə xonəxo sə bıjənın. Ə merd bə Metəsimi votedə ki, tını Xıdo, 
təşi sutedəm, bıvot bəmı ğortiy sərinə ov bıdən, çəyo çiç kardedəş-bıkə.
   Xəlifə çe Xıdo nom bıə ğəssəmiku dəvardey zınedəni, əmr kardedə 
bəy ov bıdən. Merd ovi peşomey bədiqə de ərəbon adəti, bə Metəsimi 
votedə ki, ya əmirəlmominin, Xıdo ıştı baxşə ziyod bıkə, mını bə ğortiy 
ovi ğonəğ karde, bo insonəti xoto ğonəği nibəkışten. Mıni bıbaxş, bıdə 
de ıştı dasti tobə bıkəm.
   Metəsim votedə:
 - Rost votedəş, çe ğonəği həx yole, tınım baxşe ın səfə, əncəx həni i 
kərəən çı ğələto məkəyş ki, bo tınən çe ğonəği həxi bə vırə rosniey 
vacibe.

       ***    
Haşiyə 
   Heqo ki ome bəy ğonəğ niəbıe bıey, bəştı ismı-rəsmi zəfə bəvarde.
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Bə ğonəğəti şeədə bə siə ləvə bışi, əncəx bo kamişi hardeən vırə oqət. 
Nıbo, bə kəsohibi dıli qıniey bəzıneş. Şərov peşum, əmmo çəy ğədəri 
bızın ki, ifrat nıbu.
   Kəsohib lap ıştı dı çəşən bıbo, şayət çəy ğonəğ bıboş, rəyrə məşi 
mənışt penə sədə, ıştə vırə bızın.
   Bə sufrə xıdmətəkə ğulamon məvot ki, ˝ın ğabi əyo bınə˝, ˝ə ğabi 
peqət˝ iyən co. Səbin bəy ki, ıştəni bənə kəsohibi nışon mədə.
   Çe sufrəku hiç çiy peməqət, mədə bə ıştə nokon - əv səfilətiye.
   Ənə peməşom ki, bə ro şeədə kənoku vindey bıbu ki, xoşəsəş.
   Ehanə bə ıştı zıvoni ğortiyən  şərov qıniəbu, bə ıştə nokon sə-sıxan 
məkə, bəvon cəzo məbır - lap qınoşon çanə qon bıbuən. Səbin bəy ki, 
hiç kəs bə çəvon qınobəqıy bıey bovə nibəkarde, bəvoten ki, xoşəsə 
bıəş, əve.
   Məstəsə (sərməst-red.) çiç bıko, bəvoten ki, cındo bıə.
   Votedən ki, cındoəti curbəcur bıedə.
   Məstəsə bıey əloməton mıxtəlifin: dastəkə vey kuey, ıştə lınqon bə 
zəmin ekuey, bəmey, sırey, mahne handey, vəbəziyod hardey, hərzə 
bıey , tam-tamijə nıştey, mehribonəti kardeədə bə ifrati rəsey - ımon 
həmə çe məstəsəti əlomətonin.
   Çımı ın votəyonku ıştəni çəşkə.
   Sıvoy ıştə xıyzoni iyən ğulamon, hiç kəsi tono məstəsəti məkə.
   Har çand bə cıvonon sıvıkə mahneon xoş bome, əncəx tı muğənni, 
sazəndəon vakanoş, heqo sıvıkə mahne mədə handovnie ki, bıdə tıni bə 
şərovi aludə bıə kəs hisob nıkən.

                              
Senzəminə fəsl

             
Zərfət, nərd, şahmot iyən çəvon hənək 

                          
kardey şərton həxədə

   
Çımı balə, bızın ki, zərfət çe şəri mığəddiməye. Yəne çe həmə bəloon 
bələdəvone. Cəhd bıkə betəmə zərfəton məkə. Nəbadə sərxoş bıeədə 
zərfət bıkəy, çun boçi, bəvədə bəlo səpe bəlo bome. Piyedə dəm bıbi, 
ya ayığ - hiç vaxt noloyığə zərfət məkə, bo dıjmon doey xəcolət bıkəş, 
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məxsusən nərd iyən şahmot hənək kardeədə. Səbin bəy ki, bə 
hənəkonədə odəmon vey ğıyzin bıedən, həmən bo zərfəti peqətey 
tovışon bəkam bıedə.
   Bo nərd iyən şahmot hənək kardey veyən aludə məbi. Hənək 
kardeədən pəs, jivo, ğonəğəti doey iyən co jıqo hırdə çiyonku hənək 
bıkə.
   Qirov iyən de puli hənək kardey betərbiyətiye. Bımi ğumar bəvoten.
   Lap çokə hənəkən bızınoş kardey,  bə nom bıə ğumarbozon nıştə 
vırədə hənək məkə ki, bətınən ğumarboz bəvoten. Şayət hənək 
kardənin bıboş, de ıştəsə başə odəmon hənək bıkə.
   Nərd jəyədə nəzokəti dəsturon ımonin ki, tı iminə bə sığon dast dıroz 
məkə, bıdə ıştı rəğib səçın bıkə. Rozi bıbi ki, bıdə zəriyən iminə əv 
bığandı.
   Şahmotədəən jəqo - bıdə əv iminə bino bıkə.
   Əncəx de dəğılon, jenon, hırdənon iyən xosiyətədə tınd bıəkəson 
qiroviku hənək məkə ki, cəncəlış bebəşe.
   Çe zəri xolon səpe de rəğibi hes-pes məkə, ğəssəm məhə ki, fılonə 
xolbe.
   Çe həmə şərə koon iyən fəsodon əsos zərfəte. Çəyku ıştəni oqət. 
Əyən bıvotım ki, zərfət nə qınoye, nəən ayb.

Peyğəmbəriyən (s.ə.a.s-C.Ə.) zərfətış kardə.
   

***
Aişəmon kəy qıləy piəjeni i kərə peyğəmbəriku (s.ə.a.s-C.Ə.) parse:
 - Ya peyğəmbər (s.ə.a.s-C.Ə.), bəmı bıvot hələ, çımı sifət bənə bə 
vəhişt şəkəsone ya bə cəhəndım şəkəson?
   Peyğəmbəri (s.ə.a.s-C.Ə.) sırəyış kardə, votəşe:
 - Hiç qılə piə bə vəhişt eqıniey nibəzıne.
   Piəjeni ovğət təlx bıə, norohət bıə, dəmandə bo bəmey.
   Çəy ın holi vində peyğəmbəri (s.ə.a.s-C.Ə.) votəşe:
 - Çımı votəyonədə xılof niəbıe. Roste ki, vəhiştədə pion nibəbıen. 
Əncəx bə səbəb ki, ğıyomətə ruji həmə mardon çı ğəbo cıvon bəşten 
poysə.
   

***
Zərfət bəbıe kardey, əncəx dıjmon doey bə vəc əvo ni.
   Şayət tov hardey nızınoş, qəvo berəxo, bə ıştə tay-tuşon dıjmon bıdə, 
həmən əy sıvık bıkə ki, əvonən cəvob oqordınieədə, peqətey botıro qon 
nıbu.
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   Roste, har zərfətiədə qıləy betəmətiyən heste, əve ıştə həddi bızın.
   Çiç bıvotoş, əyən bəməseş.
   Bə xəlği çiç bıkoş, bome bebəşe bəştı və.
   De hiç kəsi çanqbəyəxə məbi, çun boçi, əv çe jenon iyən hırdənon 
koye.
   Şayət tov hardey nızınoş, çanqbəyəxə bıboş, veyən qıyoəbır məbi. 
Vırə oqət bo aşti (barışmağa tırki- red.).
   Veən dimə mədə (sırtıqlıq etmə tırki-red.), inod məkə. Çun boçi, çe 
xəspuşə odəmon ən bevəcə xosiyət dimə doey iyən inod kardeye.
   Har sıxani sədə ˝bəmı diyəkə!˝, ˝zə!˝ məvot.
   Şərov peşomey, zərfət kardey iyən don juanəti (eşğbozəti-red.) bə 
cıvonon xas bıə əlomətonin. Əncəx əvoniyən jıqo bə səhmon dənoey 
bəbıe ki, xəlx bətı irod nıqətı.
   Madam sıxan eqınie, çe məhəbbəti, çe donjuanəti dəsturon, çəy 
şərton həxədəən dı-se kəlmə bıvotım - əməl bəkaş, ya nibəkaş, ıştı 
ıştən koye, çun boçi, bə dıli hıkm nibəbıe kardey.

               

Çordəminə fəsl
              

Eşğbozəti iyən çəy dəsturon həxədə
   
Çımı balə, cəhd bıkə ki, aşığ məbi - nə piəti vaxti, nəən nuperəsətiədə. 
Kosibətiədə aşığ bıey lap hədəre, bəştı sə bəlo bəvarde. Çun boçi, 
kosibəti de aşığəti təroz nin. Koye həni, şayət aşığ bıboş, i kəsiku xoşı 
ome, əy bə ıştə dıl dəmənə. Heqo çəy həxədə məfam. Bə ıştə dıli bə 
eşği zu omey omut. Hiç vaxt bə şəhvəti əsir pemaqard. İztirob məkəş. 
Im bə ağılmandə odəmon dəməni.
   Səbin bəy ki, aşığəti ya vusale, ya fərağ. çanəən bıbo, i sahatinə vusal 
bəy qıniedəni ki, i sor hicronədə bımandiy.
   Aşığəti şinən bıbo, səvırd-po məşəğğət, iztirob, dılədoj iyən əziyəte.
   Fərağədəbuş, bızın əzobədəş.
   Ehanə ıştə dıli piəy paylobuş, əv de ıştə noz-ğəmzə tıni çe hol-
hərəkəti bəğande, bəhardeş ıştə dıli. Çəy nozi peqətey, bə çəy şətələti 
tov vardey, ləzi bəçəton iyən fəraği omey tars çe vusali şiniəti bə puçi 
bekardedə.
   Iştı məşuğə lap mələkən bıbo, ijən çəy barədə sair şaiyəon bənəven.
   Har co ıştı ğeybəti bəkarden, mızəmmət bəkarden tıni.
   Voteyım əve ki, ıştəni çəşkə, aşığ məbi.
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   Ağılmandə odəm ıştəni bə aşığəti çanq nibədoe. Səbin bəy ki, de i 
kərə vindey aşığ bıey mımkun nıbıə koye.
Sıftə çəş vindedə, peşo dıl bəqəm kardedə.
   Dıl ki bəy mail bıe, bəpeyeşe ki, i kərəən bıvindı. Ehanə tı ıştə dıli bə 
şəhvəti ixtiyor bınoş, ıştə dıli bə şəhvəti tabe bıkoş, bəvədə tı ıştə 
məşuğə ijən vindeyro planon bəbofteş.
   Ənə bıe ki, dıminə kərə vinde, dıl dəbəşe bə təlatum. Bəpiye ki, 
seminə kərəən bıvindiy.
   Seminə kərə vindeədə, ıştə dılı okarde bəy, sıxanı vote, sıxanı məse - 
diyəkə ıyo ıştı kə xo bıe.
   Çımi bəçəton lap bıpiyoən, həni ıştəni nibəzıneş bə dast ıstəney, ko çe 
koyku dəbəvarde.
   Pard bəşe bəmande çətonru.
   Məcbur bəbıeş ki, bə dıli hıkmi tabe bıbiy.
   Əmmo iminə didorədə ıştəni oqətey bızınoş, dıli bə ağıli ixtiyor bıdoş, 
ağıl nıhaşto ki, ıştı dıl çəy nomi i kərəən bıqətı, dıl ıştı səy de co çiy ğal 
bıko, yaən şəhvəti de co roy həmuşkoş, bə ıştə çəşon əy vindey 
ğədəğən bıkoş - vey bıbu, i haftə əzob bəkəşeş.
   Əmmo ənə dənibəvarde ki, ıştəni çı otəşi qəvo pebəroxnieş.
   Əyən bıvotım ki, çe har odəmi ko ni, ıştə coni çı bəloku peroxnı.
   Imi əncəx ağılmandə odəmon bəzınen kardey.
   Məhəmməd Zəkəriyya ıştə ˝Çe noxəşion təğsimat˝ kitobədə eşğə 
noxəşi de sori dırozi heqo rujə qətey, qonə şələ kırniey, bə vey dırozə 
səfər beşey, heqo ko kardey, bo kef kardey həddisə ziyodə aludə bıey i 
qətedə.
   Şıx Əbu Səid bul-Xeyrin nıvıştedə ki, inson quzəron be ın ço qılə çiy 
dəvardə ni: 1) nun, 2) olət, 3) kə, 4) qiramiyə dust.
   Xıdo kamədə kam, veyədə vey - çe har kəsi ruzi rosniedə.
   Əncəx dustiəti co çiye, aşığ bıey co çi. Ehanə bə cıvoni aşığ bıboş - 
bəbaxşen, bəvoten ki, hələ cıvone, bərəd şə.
   Vay ə vaye ki, piətiədə aşığ bıbuş.
   Ehanə aşığ bıeədə kosibə pi bıboş, - ijən cəhəndım.
   Ya xeyr, aşığ bıeədə piə şah bıboş, bo tı boho təmom bəbıe.
                                      
H i k o y ə t
Çımı Bobo Şəmsulməali devrədə xəbə beşedə ki, ənə Buxaradə qıləy 
tacir dı həzo dinar ğıymətədə ğul həvatedə. Im əhvoloti Əhməd Coədi çe 
əmiri paylo qəp jəydə. Əmir Səəd Nəxxasi vığandedə bə Buxara, 
həmonə ğuli bə dı həzo dı sa tumən hıriedə, vardedə bə Ğurqon. Ğul bə 
əmiri xoş omedə, əy bə devləti ğolloğ təyin kardedə. Vəzifə nomışən 
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bıedə çe əmiri dastmol əqət. Yəne əmir daston şışte bəpeştə, de 
həmonə ğolami qətə dastmoli ıştə daston hışk əkəy.
   Mıddəti dəvardedə, i kərə əmir ıştə dasti hışk kardey-kardey bə ğolami 
sifəti dırozə nəzər səğandedə. Məlum bıedə ki, əmirı çı ğoləmikuş xoş 
omə.
   Əmir bə Əbul-Abbas Qanimi votedə ki, ın ğoləmım ozod karde. 
Fərmon hozıkə, fılonə dim doe bəy. Qıləy kətdo kinəən pəydokən bəyro, 
bıdə çəy kədə tosə bə çəy dimi mu vardey bımandı, kəyku benışu bə 
kəno.
Əbul-Abbas Qanimi vəzirbe. Əmiriku parse:
 - Həlbəttə, hıkm çe əmiriye. Əncəx mıni dərosın, çımi hikmət çiçe?
   Əmiri vote:
 - Imruj qılə vey bevəcə hadisə bıe. Hafto sinnədə şah bəke, aşığ bıey 
bəke? Bı sinnədə bəmı lozime ki, rəiyəti noğo bıdəm, bə məholi ərazi 
bitovəti, bə ləşqəri ğeyd bımandım. Az de eşğbozəti məşğul bıbom, nə 
bə Xıdo xoş bəşe, nə bə bandə.
   

***
Bəle, bəcıvoni kardə koon de təhəri bəbaxşen. Əncəx cıvonən bıboş, 
ıştə eşği bənə cındon berdəməli bəpe buruz nıdəy.
                                      

H i k o y ə t
   
Ğəzneədə məseme ki, çe Məsudi xıdmətədə da kəs ğulam hestebən. 
Əvon həmə çe soltani stilistonbin. Çəvon arədə Nuştəkin nomədə 
qıləyku soltani vey xoşış omedəybən. Mıddəti de jıqonə dəvardedə, hiç 
kəs, çə cumlədə Nuştəkini ıştənən zınedəni ki, soltani çəş çımonədə bə 
ki dəmə. Məsud bə Nuştəkini çiç baxşedəbu, bə əmandə ğulamonən 
həmonə çiyon əbaxşiy. Dı niyəti ki, çəy bə Nuştəkini tatə mınosibətiku 
hiç kəs bə şək dənışu. 
Penc sori bəpeştə, sərxoş bıeədə çoknə bıedəbu, soltan ıştə qəvo 
beroxniedə ki, ˝çımı pıə bə Ayazi çiçonış baxşəbu, əvoni həmmə 
ovoştınən bə Nuştəkini nom.˝
   Əncəx bəvədə ə da kəs ğulam dərəsen ki, Məsudi paybaxşonədə 
məğsəd Nuştəkinebən.

   ***

Az zınedəm ki, çımı ın votəyon həmə hədərə bəşen, kəynə ki, tı bini 
aşığ bəbıeş.
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   Əve bı movzuədə qıləy piəmerdə fandi rubai votedəm:
    

    
Kiku con hestbu, əv Notiğ bəbe,
Lozime Əzro, ya Vamiğ bəbe.
Qirəme dıdum nıbubu inson,

Mutləğe mə`şuğ, ya aşiğ bəbe.

Mı, harçand jıqom votə, əmmo tı bəmı fik mədə - aşığ məbi.
   Ne, şayət ıştəni oqətey nızınoş, bə jəqo qıləyni aşığ bıbi ki, bəy bıqını.
   Həlbəttə, ıştı məşuğ ağılədə bənə Ptolemey, yaən Əflatuni əbı ni, 
əncəx bəpe axməxən nıbu. Zınedəm reçinətiədə bənə Yəğobi zoə Yusifi 
əbı ni, əncəx hiç nıbo, qədəy bəpe qefçəkətiş bıbu ki, cəmati qəvi 
dəbastey bızıniy. Oxo cəmat bo i yəndı şəbədə kardey, bo i yəndı 
ğeybəti kardey sutedə!

  ***
 Qıləy xonəxoku parsen:
 - Tıku ayb heste?
   Votışe:
 - Ne.
   Votışone:
 - Bəs tıku ayb ənəv çoknə?
   Votışe:
 - Çanə piyedə.
   Votışone:
 - Bəvədə dınyo ən aybəjorə odəm tıniş.

 ***
Ğonəğ dəvət bıkon tıni, əyo şeədə məşuqə de ıştə peməqət.
   Ehanə şayət bardənin bıboş deştə, əyo de əy pəvəndiə hənək məkə, 
ıştı fik-zik heqo çəysə nımandı - mətars, əy əhə nin.
   Jıqo məfam ki, əv bə həmə kəsi çəş bənə ıştı çəşon reçin çiyedə.
   Çımi barədə şairi votəşe:
      

Vay bıbu bə çemı holi,həmin ruji çiyəyş tı,
Bə çemı çəşi,çoknə ki bə co kəson bıçiyoş tı.

Iştı çəşədə bənə reçini çiyəkəs bə co kəsi çəş bənə kifiri çiyey bəzıne.
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   Ha, əyən bıvotım ki, bəy har dəğiğə mivə, noğol mədə. Əy rəyrə-rəyrə 
ıştə paylo vanq məkə, de əy pıç-pıç məkə, ıştı votəyon rə-di oşko 
bəbıen.

                              

Ponzəminə fəsl
                   

 Çe kef kardey dəsturon həxədə
   

Kəsiyı bıpiyo, nə ayiğə vaxti, nəən məstə vaxti de əy befasilə səbəso 
məbi. Səbin bəy ki, tıku rədd bıə ha nutfədə qıləy şəxsi, qıləy bəyji tum 
heste. Şayət səbəso bıənin bıboş, sərxoşə vaxti məkə - ziyonədə 
bəbıeş, çok bəbıe ki, bo məst-xumar bıə vaxti bıhaşt ımi.
   Kəynə bə sə dəşe, jiədə ıştə dəmənə - ım çe həyvonon xısusiyəte. Əv 
həyvone ki, ıştə koon vırə, çəvon vaxti nibəzıne. Odəmi de həyvoni 
arədə bəpe fərğ bıbu, ya ne?
   Voteyım əve ki, vey səbəsoəti kardey ziyonış bəbıe, har çiy de iştəfo 
bıkə, de zu ne. Əmmo lap meylı bıbuən, əmoni ruje, ıştəni tovıstoni 
qamiku iyən zımıstoni sardiku çəşkə. Bı fəslonədə ziyonış vey bəbıe, 
məxsusən bo piə merdon.
   Im koyro fəslon çoki, ən mınosibi əvəy (əvəsore-red.). Çun boçi, əvədə 
həvo mıloyim bıedə, voş-vəşə vey bıedə, aləm reçin bıedə, odəmi 
xışmət omedə. Im yolə aləm jıqo bıeədə, çəmə andomən bənə qədə 
aləmi xəyləki mıloyim bıedə. Andomədə bıə vəsəon arədə mıvozinət bə 
əməl omedə, damaronədə xun qıledə, odəmədə bo səbəso bıey meyl 
ziyod bıedə. Im çe təbii əjoku bə əməl omeyro ziyonışən nibəbıe.
   Ha, çanə yodədəme əyən bıvotım ki, nə tovıstonədə, nəən 
zımostonədə ıştəku xun mədə ıstəney. Ehanə osə bıkoş ki, andomədə 
xunı ziyode, əy de hard-həşi bə səhmon dənə.
   Har mivə çəy fəslədə bəhə.
   Tovıstonədə iyən zımıstonədə bə zənənon kam meyl bıkə.
   Çımi həxədə kırt qəp jəyme, bo dıroz kardey əjoşən ni.
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                                  Şonzəminə fəsl
                  

 Bə həmom şey dəsturon həxədə
   

Çımı balə, bə həmom hiç vaxt siə ləvəsə məşi - ziyonış bəbıe. Həmom 
vey çokə çiye. Əmmo har ruj əyo dənıştey çok ni. Çun boçi, əv ıştı 
çobendon (oynaq tırki -red.) nam bəka, əsəbonı zəyf bəbıe. Vərdış 
bəkaş bo ha ruj həmomədə dənıştey.
   Çokiş əve ki, rujbəmiyon bışi bə həmom.
   Bə həmom dəşeədə sıftə sərinə otağədə lınqi bıhaşt, bə çəy həvo 
pemujiey bəpeştə dəşi bə miyonə otağ. Əyoən ləzi nıştey bədiqə dəşi bə 
qamə otağ. Əyoən ənə bınışt ki, bini andomı bə qami pemujie. Çəyo 
dəvard bə xəlvətxonə, əyo ıştə səy bışışt.
   Həmomədə bəpe vey nımandiy.
   Nə vey tatə ovi, nəən vey sərinə ovi ıştəsə eməkə.
   Həmomi xəlvət bıey vey yolə baxtəvətiye.
   Jıqo çiy kam bə dast ebəqınie.
   Nav beşey ıştə sə çok-çoki hışk bıkə. De tarə sə həmomi tərk kardey 
nə bə ağılmandə odəmon, nəən bə ism-rəsm bıə odəmon daməni.
   De tarə səy bə odəmon dılə beşey betərbiyətiye.
   Həmomədə ov iyən pivə peşumeyku duəro bıbi.
   Ehanə ıştə xumarəti hıtovnieyro tikəy peşomoş, ziyonış nibəbıe.

                                   
Havdəminə fəsl

                          
Han-hıt iyən dinci həxədə

  
 Çımı balə, əyən bızın, çe mıdrikonku adət ıme ki, həmomi olət dəqış 
kardə xonədə kamişəvoy nıhıton, bə bi benibəşen. Co hiç qılə qovmiku 
ın adət ni.
   ˝Hıtey mardeye˝, - yolon votəşone. Çun boçi, çəvon hiç qılə çı dınyo 
xəbəş bıedəni. Fərğ ıme ki, qıləy conine, ə qılə becon.
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   Vey hıtey çokə ko ni.
   Penc qılə çi odəmi sifəti bə bevəcə ruj bənoe:
   Ənəxəbədə qıləy vey çokə xəbə məsey, hiç nıbıə vırədə ğəzo-ğədər 
qıniey, han, ğeyz, sərxoşəti.
   Co qıləyən piətiye ki, əv qədəy coye.
   Əmmo hıtə odəm nə mardəye, nəən bəyji.
   Çoknə ki, bə mardə irod qətey nibəbıe, hıtə odəmən sofiədəye.
   Çımi həxədə az dıbeytədə jıqo votedəm:
          

         

Zulum doy, cəfo doy, sute çemı con,
Əmmo daşt nıbəkəşem tıku, ey con.

Bərosti hanədəş tıku çı qınoh?
Ğırəy ki nibəkam az tıku, conon.

Çoknə ki, vey hıtey ziyonış heste, kam hıteyən jəqo xətoye. Qıləy 
xonəxo ehanə 70 sahat sərasər ənəhıt bımando, yaənki əy de zu 
nıhaşton bo hıtey, çəy mardey ehtimalış vey zumande.
   Mande, çe har koy əndozəş heste.
   Alimon votedən ki, şəv-ruj 24 sahate. Çəy dı hissə bəpe ayığ bıbiy, i 
hissə bıhıtiy. Həşt sahati bəpe bə Xıdo ibodət kardey iyən de təsərrufati 
məşğul bıey, həşt sahati bo kef kardey, ruhi dinci ıstəney, oxonnə həşt 
sahati ısə boy bo han-hıti sərf bıkəy ki, şonzə sahatədə oqıniə andom 
bıdə ıştə dinci bıstənı.
   Cohilə odəmon ın vistı ço sahati nimə ayığ bıedən, nimə hıtedən.
   Yəne voteyım əve ki, har se həşt sahati ıştən təyinatış heste. Diyəkə, 
Xıdovandi-Aləmi şəvış bə səbəb ofəyə ki, odəm bıhıtı, andom ıştə dinci 
bıstənı.
   Çoknə ki, bini votəşe: ˝Əmə şəvımon bənə qıləy pardə ofəye.˝
   Imən həğiğəte ki, həmə bəyjion andom iyən coniku iborətin.
   Andom məskəne, con ısə boy çəy sakin.
   Çe coni se xısusiyətış heste - jiyey, sıvıkəti, hərəkət.
   Çe andomiyən se xısısuyətış heste - mardey, ətalət iyən qonəti.
   Con de andomi bə ico bıeədə bəştə xısusiyəton uyğun andomi idarə 
kardedə, həm bəy ko doedə karde, həmən jiyovniedə, hakanəən, andom 
de ıştə xısusiyəton coni çe kırışnə ğandedə.
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   Andomi xısusiyəton zu omeədə, maq, ətalət, qonəti bə nav beşedə, 
məydonədə han-hıt asp tojniedə. Hıtey bənə kə rıjiey, çəy kufənəkuf 
bıeye - bini pentono bə çiyon həmə hur bıedən bə ji, har çi vırtı-vılo 
bıedə. Nə quş məsedə, nə çəş vindedə, nə bukə bu məsedə, nəən qəv 
ıştə ləzzəti zınedə. Nə zıvon sıxan qətedə, nəən hofizədə çiy bıedə. 
Səbin bəy ki, həm hofizə, həmən fam ıştə aktivə funksiyon nışon doeyku 
esiedən.
   Məsəyı ni, məsələn, votedən, hanədə qıləy çiyım vinde - bə çəşiy ım 
be, bə çəşiy əv iyən co?
   Nıvıştey iyən nitğ ıştə vırədə bıəbəy, inson bəvədəən hıtey nəzıniy, 
yəne hıteədə sıxan kardeyış zınəbəy, bəvədə dinci nəbiy, hiç hıteyən 
nəbiy. Çun boçi, çe həmə bəyjion dinci ənə hanədəy.
   Xıdovandi-Aləmi hiç çiyış bə bekorə ofəyə ni.
   Cəhd bıkə ki, bə ruj nıhıtiy, ehanə mımkun nıbo - kam bıhıt.
   Ruji bə şəv peqordıniey çokə çi ni.
   Əmmo yolə odəmonku, ərbobə odəmonku, bini təvə çəvon puli 
bırıniedəni, jıqo qıləy adət heste - əvon tovıstonədə nimrujone bo dinci 
kardey bebəşen - ya bəhıten, ya ne.
   Çok bəbıe ki, nimrujone bə sahatiy ıştə dinci ıstəney adət bıkəy. Yaən 
ıştə zınə odəmonədə de qıləyni bə xəlvət okır, tosə bə vaxti ki, bini həvo 
şəx arşie, hərarəti tındəti tikəy eme. Bəvədə bə bi beşey bəbıe.
   Umumi peqəteədə bəpe cəhd bıkəy ki, bə hıtey kam vaxt sərf bıkəy. 
Çun boçi, beəyən vəomə vaxtonədə hələ vey hıtey lozim bəbıe bəmə 
həməy.
   Əncəx ya bə ruj, yaən bə şəv hıtey bıbo, tənho məhıt, cəhd bıkə ki, de 
jəqo xonəxo bıhıtiy ki, bini ruhış bətı neze. Çun boçi, hıtey mardeye. 
Çəvon hiç qıləy dınyokuşon xəbə bıedəni - har çand, qıləy bəyjiye, qıləy 
mardə. Çe mardə odəmi hıtey təhər çəy ıştən dastədə ni, əv məcbure.
   Bəs bəyjiə odəm çıro tənho bıhıtı, oxo əv hələ məcbur ni?
   Diyəkə hələ, çe mardə hıtey de bəyji hıtey fərğ ıyo oşko çiyedə.
   Adət bıkə, maştə rəbədə bəşt, nav həşi beşey - əncəx bı holədə çe 
Xıdo ğarzi oqordıniey bəzıneş.
   Ə xonəxo ki, peş həşi beşey bəşte, çəy ruzi kam bəbıe.
   Lap rəbədə hiç koən nıbo, heqo-jıqo bınəv boştəro.
   Yaən bə neçi beşi - həm jivo bə dast bəvardeş, həmən kef bəkardeş 
boştəro.
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Həjdəminə fəsl

                           
Neçi kardey həxədə

   
Çımı balə, aspətojnə, neçiəvonəti, çovkanə hənək kardey bə yolə 
odəmon xas bıə hənəkonin, məxsusən, bəcıvoni. Əmmo çe har koy 
ıştən dəsturon, ıştən hədd, ıştən əndozəş bıedə.
   Timsal, har ruj bə neçiəvonəti  beşe nibəbıe.
   Haftə dı ruji bo neçi kardey bışi, se ruj şərov peşum, mandə dı rujiyən 
de ıştə təsərrufati koy məşğul bıbi.
   Aspo bıboş, bə nızımə asp pemənıştiş, səbin bəy ki, odəm har çanə 
barz-bılındən bıbo, nızımə asp əy qədəli nışon bədoe.
   Bə səfər beşeədə bə çovozə asp penışt ki, de aşişəti ro bışiy.
   Ya xeyr, şəhərədə de co aspon bə ico ro şedəbuş, bə bərkəvitə asp 
penışt ki, əv tıni bo ayığ bıey məcbur bıkə, həmronku bə peşt nımandış.
   Bəsə aspi de şəsti bınışt, ıştə ğaməti sərost bıqət.
   Neçiəvonəti kardeədə bə hədərə vırə asp mətojın - ım çe ğulamon 
iyən çe hırdənon koye.
   Bədi əşivon (vəhşiə həyvonon-C.Ə.) asp mətojın, çun boçi çəvonku 
xəy əvo ni, həmən xətoş bəzıne beşey.
   Çımı dı qılə avlodə şah əşivo neçiəvonətiədə həlok bıən - qıləy ənkə 
bobom Vəşmqir ibn Ziyar, qıləyən amuəzom əmir Şəraf-ul-Məali.
   Əncəx çe yolə podşoon vədə aspətojnə bəbıe kardey, əvən bo nom 
ğəzənc kardeyro. Jəqonə, tısə rukon bıdə bıtojnın, tı bəvon umjən məbi.
   Bo neçi kardey beşeədə de ıştə boz, çərğ, kıtımə lus iyən sıpə peqət. 
Həm neçiəvonəti bətı lı bədoe, həmən səloməti bəbıe.
   Çe əşivon nə qujd hardənin bıedə, nəən çəvon pust tan kardənin.
   Şayət bo neçiəvonəti şahboz (şahin tırki-C.Ə.) peqətoş, bızın ki, 
podşoon ımi dı curə kardedən - çe Xorasani podşoon şahbozi ıştən 
porvoniedən. Əncəx çe Əraği podşoon hisob kardedən ki, şahbozi ıştən 
porvoniey çəvon şəni bə kam bəkarde. Yəne har dı curə bəbıe kardey.
   Ehanə podşo nıboş, çoknə ıştı dıli bəpeəşe, jəqoən bəzıneş kardey. 
Podşo bıboş, ıştənən bıporvonoş - inən ğəbule.
   Əncəx şahbozi i kərə bıporvın - bə podşoon əy i kərəsə vey porovniey 
dameni. Şahbozı porovnie, bımand bə çəy təmışo, diyəkə hələ bin şiko 
vardedə, ya ne. Ehanə nıvo, co qıləy şahboz tələb bıkə.
   Çe podşo neçiəvoniku məğsəd bəpe təmışo bıbu, hard, tamə nıbu.
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   Ehanə de sıpə bə neçiəvonəti beşoş, nəbadə sıpə səy bıqətoş - çun 
boçi, əy bəpe ğulamon nav tı bıbən, tınən təmışo bıkəy.
   Şiko dumo asp mətojın.
   De sıpə bə neçiəvonəti beşoş, nəbadə əy aspisə bınışandış. Səbin 
bəy ki, aspisə sıpə novniey bə podşo danımə çiye.
   Ha, iyən əşivoən aspisə nışandey ağılmandə ko ni, məxsusən bo 
podşoon iyən bo hıkmdoron.
   Çe neçiəvonəti dəsturon ımonin.

                               

Nonzəminə fəsl
                         

Çoukanə hənəki həxədə
   
Çımı balə, ehanə çoukanə hənək bətı lı bıdo, bo vey hənək kardey adət 
məkə. Səbin bəy ki, ə hənəki çe vey xonəxo kəş ğandə.
                                     

H i k o y ə t

   
˝Votedən ki, çe Əmr Leysi i çəşış kuyebən. Əv çe Xorasani əmir bıey 
bəpeştə, çoknə bıedəbu, bo çoukanə hənək kardeyro bə məydon 
dəşedə. Çəy Əzhər Xər nomədə qıləy sərdorış bıedə, əv vaştə çe əmiri 
aspi ləğımi qətedə, votedə ki, ya əmir, az nibəhaştem ki, tı bə ləpi zərbə 
bıjəniy - hənək bıkəy.
   Əmir çoçəş bıedə, votedə ki, ˝çoknə bıedə, şımə həmə hənəkədəşon, 
çıro bəmı nibəbıe hənək kardey?˝
   Sərdor bəy cəvob doedə:
 - Ya əmir, çəmə həmə dı çəşımon heste. Şayət ləp təsadufən bıqonı 
çəmə i çəşi bekardo, əmə de ə qılə çəşi bə ruşinə dınyo bəzınemon diyə 
kardey. Bəs, Xıdo nışon nıdə, ləp qınie ıştı mandə çəşışən bekarde, 
bəvədə çiç bəkardeş? Əmə bəvədə bəpe çe Xorasani əmirəti fatəhə 
bıhandəmon.   
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Əmr Leysi vote:
 - Çanə eşşəkə odəmən bıboş, ısət həxədəş, sıxan doedəm ki, çanə 
çımı con səloməte bə ləpi dast əjən nim.˝
   
Ehanə sorədə dı kərə bə çoukan hənək kardey meyl bıkoş, ijən 
cəhəndım, bevəc ni. Əncəx çe aspi səpe vey hənək kardey tarsış heste. 
Məydonədə aspoon miğdar bəpe həştisə bəpe nıbu. Tı çe məydoni ın 
sədə bımand, iqlə aspoən məydoni ə sədə. Əmandə şəş aspo məydoni 
miyonədə ləp bıjənın. Şayət ləp bə ıştı tərəf bo, bıjən əy oqordın bə 
peşt, aspiyən bədi əy bıtojın. Əncəx vinde ki, həvo muze, bımand bə 
kəno, həm bə ıştə sədəmə əjəniş, həmən bə məğsədi bərəseş.
   Bəle, çe ism-rəsm bıə odəmon çoukan hənək kardey dəsturon ımonin. 
İmdod ədə Xıdoye.

 Vistminə fəsl
                                  

Canqi həxədə
    
Səçam, canq kardeədə hiç vaxt sıst məbi, ıştə fikri cəmkə. Məhaşt ki, 
dışmen bətı zu bo - bışu ıştə şanqonə bəhə. Tı bə dışmeni zu boy, peşo 
bışi ıştə nəho bəhə. Bə canq ki dəşiş, ıştəni qin məkə, çısk bıbi, ıştə 
coniku mətars. Bızın ki, şanqo qurədə bıəninə odəm, dı dınyo i bıboən, 
ıştə kədə hıtey nibəzıne.
   Mı təbəri zıvonədə diyəkə çiç votəme:
                           

Rubai
Tars nişe- dışmen şire ya bəbir,

Tars-larzi hiç kəynə məvə tı bə qəv.
Çı xosə sıxane votdə piron pir

Çı mardə xonəxo kə bedə çəy ğəb.

     
   Imi bə farsiyən votedəm ki, həmə kəs dərəsı:
          

Bə nihon,bə oşko dışmen bıbo şir,
Bəy cəvob doyro peqət tı şəmşir.
Ğəbədə yali mande məhkumiş
Taxtədə de yo hıte məhrumiş
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Zəmane ki bəpe gəbdə bımandoş?


Canqədə i qəmən bə nav şey mımkun bıbo, hiç vaxt bə peşt po mənə. 
Ehanə dışmen tıni eqırd bıqətoən, canq kardeyku i ləzən məmand. 
Səbin bəy ki, dışmeni əncəx de davey ram kardey bəbıe. Iştı iqidəti 

bıvindo, tars bənışte bə dışmeni con. Jıqo vırədə maqi bo ıştə baxtəvəti 
hisobkə. Hiç vaxt bə ıştə con tars dəmənə. Iştə ciqə ğoym bıkə. Çe 
ğoçəğon dastədə kırtə ğəməən bənə dırozə şımşi bəçiye. Daveyədə 
həliməxosyət nibəbıe bıey. Ənə bıe qədəy bəbolətiyı ome, ya sıstətiyı 
karde - həzo conən bıbo, qıləyən roxniey nibəzıneş, ən beməxə odəm 

bətı zu bome. Ehanə çəy dastədə bımardoş, rısvoətiş sə nibəbıe.
   Əncəx ərbob nıboş, ism-rəsmı nıbo, tay-tuşun arədəən ğırbı nibəbıe. 
Jəqo umr kardencə, bımardoş əfzəle. Yəne de çokə nomi mardey de 
bevəcə nomi jiyeysə peye.
                                   

Beyt
Çı xoşe bımardom de çokə nomi,

Nom mandedə, zəmin hardə andomi.

  
 Əncəx əyən bızın ki, nohəxə xun ruməkə. Çe hiç kəsi xuni həlol məzın. 
Kıştənin bıboş, dızdon, roəbıron, ğolduron iyən  şəriəti kiş nəzərədə 
qətəbu, bə çəvon lo bınışt. Nohəxə xun ekardey har dı dınyoədə cəzoş 
qone, əyən bızın. Ə dınyoədə çımi cəvobiku vitey nibəzıneş, əv hiç. 
Mande, ım dınyoədən zəyfon bətı etıbo nibəkarden, xıdmətəkon tıkuşon 
umi bəsiye, xəlğ bətı nifrət bəkarde. Bə kin-kudurəti səbəb bəbıeş. Ə 
dınyoədə əzob-əziyəti veyni bəsə nohəxə xun ru kardeyro bəbıe.
   Əmmo mı kitobonədə handəme, təcrubədəən vindəme ki, Xıdo heqo 
ın dınyoədən nohəxə xuni cəzo doedə. Çe xunkori ıştən tale çokən bıbo, 
çəy baləlion bə bəlo dıço bəbıen. Bı səbəbən Xıdo nıkardəy, nohəxə xun 
ru kardeyku duəro bıbi - bo ıştə hırdənonı bəboləti bo.
   Mande ki, həxə xun ru kardeyku norohət məbi - bə ıştı koy ziyon 
bəvarde.
   Timsal, çımı bobo Şəms-ul-Məali barədə votedən ki, əv vey qıyoəbırə 
odəm bıə, hiç kəsi qınoku dənəvardiybən. Xəyli bevəcə odəm bıə. Bı 
səbəbən ləşqər bəy nifrət əkəybən. Sərdoron bə çımı amu Fələk-ul-
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Məali rosniedən ki, əv ehanə ıştə pıə dastqir nıko, bəvədə ləşqər şahəti 
çəvon nəsli dasto bəstəne, bədoe bə co kəson. Amu şahəti çe dasto şey 
çəşi vədəş qətə, bı koy rozi bıə. Bəle, odəm vığandedə, ıştə pıə doedə 
qətey, çəy dast-poçə dəbastedən, şodoedən bə Canəşk ğələ. İ dastə 
etıboynə odəmon bo əyo kuvun oqətedən.
   Əy dəro dəğandə odəmon arədə Avdıllə nomədə qıləy merd hestbe. 
Roədə Şəms-ul-Məal bəy votedə:
 - Avdılla hey, tıku qıləy çiy bıparsım - çımı kəy dılədə, çımı po bıni 
kandedən, bı zori ko qətedən, çoknə bıedə ki, çımı hiç çiyku xəbəm 
bıedəni? Tı bəzıneş oxo, çı koy xıvand kiye?
   Avdılla çe penc sepahsalari nomi qətedə, votedə azən çəvon dılədəm. 
Peşo oqardedə:
 - Əncəx tı bəməku, ləşqərikuən hiç taxsi məvind. Çun boçi, vey 
odəmonı tı bədbəxt kardə, çand kəson doə ehaşte, çand xonəxon kəyı 
ğandə.
   Şəms-ul-Mual votedə:
 - Avdılla, qasbuən mı kamə odəmım kıştə, kamə kəm ğandə, əve ın ko 
bə çımı sə ome. Ehanə mı vaxtədə ə Penc sepahsalarım doəbəy 
ehaşte, tınım çe arəo bekardəbəy - jıqo nəbiy.
   Imım bə səbəb qəp jəy ki, zəruri holonədə ıştəni ləs məqət - ziyonış 
bəbıe.
   Ha, qıləəyn çi bıvotım bətı, hiç vaxt odəmi çe merdətiku məğand, ımən 
nohəxə xun ru kardey hisobədəye. Bo ıştə şəhvəti xoto çe qıləy nəsli 
rişə petoşedəş - çımisəən yolə zılm nibəzıne bıey. Ehanə bətı xədim 
lozim bıbo, hozoə xədim pəydokə ki, qınoş ıştı qıyədə nımandı.
   Bo canqi məsəlon oqardomon, bəpe bıvotım ki, daveyədə bə ıştə coni 
hay məmand. Iştə andomi çanə ki bo sıpon hard kardeyı çəşi vədə 
noəni, ıştə nomi çe şiron siyahiədə vindey nibəzıneş. İ kərə oməbuş, i 
kərəən bəşeş.
   Məlum bıedə ki, bəyjion se curin: sıxan kardə bəyjion, sıxan kardə 
mardəon, coninə bımiyon. Yəne mələkon, insonon, pərəndəon iyən 
həyvonon. Pəhləvi zıvonədə qıləy farsə kitobədə handəme: ˝Zərduştiku 
parsedən ki, coninon çand curən, əv cəvob doedə: sıxan kardə bəyjion, 
sıxan kardə iyən mardə bəyjion, mardə bəyjion˝
   Voteyım əve ki, həmə bəyjiyon əcəlışon rəseədə mardedən. Əve 
daveyədə ciqəmand bıbi, cəhd bıkə ki, bə dışmeni zu boy - həm bə nun 
bərəseş, həmən tıni de anqıştə nışon bədoen.
   Çe mardey-mandey həxədə əmirəlmominin Əli (ə.) votəşe: ˝Az moəmo 
bıə ruji çı dınyokum rehlət karde.˝
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   Oqardedəm bə mətləb - bızın ki, odəm nuniyən, nomiyən bı dınyoədə 
bə dast vardedə. Əve cəhd bıkə, bə dast vardəyon çok oqət, həmən 
vırəş omeədə xarc bıkə.

                                 
Vistı iminə fəsl

          
Mol-davlət bə dast vardey dəsturon həxədə

   
Çımı balə, diyəkə, bətı votedəm, bə dast fırsət eqınie, bə fot mədə, mol-
davlət qırdəkə. Əncəx vinde həvo muze, ıştəni bə otəşi qəv şomədə. 
Cəhd bıkə, har çi de usuli bə dast biyə ki, bini bətı loyığe. Mol-davləti 
sohib bıeş, bə hədərə çiyon pul xarc məkə. Çun boçi, davləti dastədə 
oqətey vey çətine, nəinki çəy ğəzənc kardey.
   Lozim bıeədə quşə qəvi okardoş, cəhd bıkə ki, çəy vırə ijən pur bıkəy. 
Dəmadəm peqətoş çəyo, əmmo vırədəş hiç çi nınoş, lap çe Haruni 
davlətən bıbo, dasto bebəşe.
   Əncəx bə mol-davləti veyən meyl mədə ki, maşqi orəxeədə pərişon 
nıbiy.
   Votəşone: ˝Çiy bo dışmeni oqətey əfzəle, nəinki dustiku de mınnəti 
piyey.˝
   Dastədə bıəy bərk-bərki oqətey hostone, nəinki bo əy çoçəşi nəvey.
   Dastədə kami oqətey nızınoş, veyən nibəzıneş oqətey.
   Kıvolətiku həyo bıkə, çun boçi, əv çe bədbəxtəti şoğorde.
   Zəhmət kəşey, daim bə əlləyək bıey - ıme bo neməton sohib bıey yek 
ro.
   Mıdrikə odəmon votəşone: ˝Obodəti piyedəbu - zəhmət bıkəş, mol-
davlət piyedəbu - bə kami bımand, veyə dust piyedəbu - purdəmox bıbi.˝
   De həlolə zəhməti bə dast vardəyon xomiəti iyən kıvoləti ıştı dasto 
nıstənı.
   Zəhmət kəşedəşbu, bəhrəən bıvind.
   Qıləy çiy molyət çanə veyən bıbo, əy bə loyığinə odəmi baxşeyku 
dıltanq məbi. Səbin bəy ki, de ıştə bə qur hiç çiy bardedənin.
   Əmmo piyedənibu bə bevəcə ruj bımandiy, ıştə lınqon lefiku beməkə. 
Çun boçi, ərbobonən sunq (mıflis-red.) bıey zınedən.
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   Dərəmudı çanə bubo, xarcı çəysə lıskəy bə kam bıənine. Jıqo bıkoş, 
kosibəti bətı nez nibəbıe.
   De kami ıştəni rozi kardey bızınoş, ıştə nəfsi oqətey bızınoş, bızın 
ərbob bəbıeş. Çun boçi, ıştə dasti dəkırniey ıştən davləte heqo.
   Ğısmətədə hestebu, əv bətı bərəse.
   Pul xarc məkə bə koy ki, bini de şinə zıvoni, yaən de odəmon dast 
qətey bəbıe kardey.
   Çe insoni ən bevəcə ruj çəy kosibətiədə de əjo vəbəvə mandə 
vaxtonin.
   Bo ərbobiro bə tərifi loyığ bıə hərəkət, bo kosibi ayb hisob bəbıe.
   Səxavətin bıey çe insoni zinəte. Har kəsi ğıyməti bə çəy zinətiro bıdə.
   Bədxarcəti bo ıştə dışmen bızın. Çe Xıdovandi-Aləmi bəqəm nıkardə 
har ko odəmi bə bəlo dıço bəkarde.
   Çoknə ki, votə bıə: ˝İsrof məkən, çe Əy bədxarconku rık bomeşe.˝
   Çe har bədbəxtəti qıləy səbəbış bəbıe. Çe kosibətiyən səbəb 
bədxarcətiye.
   İsrof heqo əv ni ki, mol-davləti vılo bıkəy, poymol bıkəy, bə lınq-ləğə 
bıjəniy. Çe hardeyən, çe sıxan kardeyən, umumən çe har koy çərçivəş 
heste. Çə cızonku beşeədə odəm çe hol-hərəkəti bəqınie, rufış rəncidə 
bəbıe, ağlış bəvite, umrış obəkışie.
   Hiç fikı doəni ki, çe ço sutey bə ruəni bastə bıə? Əncəx ruəni 
əndozəku vey bıkardoş, ço ijən obəkışie. Tərəfo, əndozədə bıeədə otəşi 
vəş kardə ruən, co tərəfo əndozəku beşeədə, yəne isrof bıeədə otəşi 
həmuş kardedə. Bə ruşnə səbəb bıə çiy isrof bıeədə peqardedə çe toyki 
bino noedə. Əve, Xıdo isrofış dışmen hisob kardə.
   Əmmo ıştə quzəroni bə zəhər peməqordın, bıə vırədə bə ıştə çok 
diyəkə, lozim bıə koon de ciqə bıkə.
   Bo ıştə coni rohəti mol-mələ bə xırid doeyku mətars. Roste, mol şin 
bıedə, əncəx ıştı con bəsə molisəən şine.
   Mılxəs, bəştə dast vardə mol-davləti bə xəyrmandə koon xarc bıkə.
   Bə pəxılə odəmi mol-davləti etıbo məkə.
   Ğomarbozonku, əyyaşonku duəro bınəv.
   Mol-davlət qırdə kardeyku bez məbi.
   Rohətəti ənə zəhmətədəye.
   Zəhmətən ənə dinciədə.
   Zinə zəhmət çoknə ki, çe ımrujnə dinciye, ımrujnə zəhmətən çe 
maşqinə dinciy.
   De zəhməti, ya bezəhmət - bə ıştı dast 1 dirhəm oməbu (1 dirhəm=6 
dinqə), çəy 2 dinqəsə ziyod bo ıştə, bo xıyzoni xarc məkə. Çəysə ziyod, 
lap bısutoən, bə dirhəmi məqın həni. Çı dirhəmi 2 dinqəən bınə bə kəno, 
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əy çe yodo bekə. Piətiədə bətı lozim bəbıe, yaən bədoeş bə ıştə 
vərəsəon. Çı dinari mandə oxonnə 2 dinqə ısə boy bıdə ğızıl, nığə, mıs 
iyən co bohoynə zinəton bıstən, bini vaxt dəvardencə, çe dəqəri 
qıniedənin.
   Şayət, məvot həni, çımisə ziyodən dastədə həniyən çiy bımando, bıdə 
zəmin bıstən. Çun boçi, bə bumi doə pul hiç vaxt qin bıedəni - həm 
lozim bıeədə vəbəziyod ıştə moyə zınedəş bekardey, həmən dərəmudı 
bol iyən həlolədə bıedə.
   Kəynə kə-bə sohib bıeş, vırəş ome-nome, çe kəy ələq-diləqonədə 
məhəvat. Ki, ˝hiç çiy nibəbıe, ısət lozime, bəhəvatım, peşo ijən 
bəhıriem.˝ Həvatə çiyon vırə pur nıkardoş, i kərəən xəbədo bəbıeş ki, kə 
mandə təyli, dastədəən hiç çiy ni. Yəne ım tıni sof bə mıflisəti bardə 
roye, bızın.
   Ha, qıləyən çiy bətı bıvotım, bo har hırdə koy ıştə əmloki qirov mənə 
ğarz kardeyro.
   De sələmi pul məstən, bə sələm pul bə ğarz mədə.
   Pul bə ğarz sey bo ıştə yolə rəzolət, behəyoəti hisob bıkə.
   Cəhd bıkə, ıştənən bə hiç kəsi 1 dirhəmən ğarz mədə, məxsusən bə 
dusti.
   Çun boçi, dustonku ğarzi bə dumo piyey vey qonə koye.
   Əmmo, koye həni - bıedə, ğarz bıdoş, çə puli məhəbbəti ıştə dılo 
bekəş həni, jıqo hisobkə ki, ə pulı baxşə doə bə dusti.
   Tainki ıştən onıqordıno, çəy səpe məjən, səbin bəy ki, dusti qin kardey 
hostone, dust qətey çətin.
   Çe odəmon ən çoki ə kəse ki, imkonış bıə vırədə bə xonəxoon baxşə 
bıdə.
   Bə co kəsi moli hiç vaxt çəşı nıbu.

Vistı dıminə fəsl
                          

Əmonət oqətey həxədə
   

Səçam, bo əmonət oqəteyro hiç kəsiku ğətiyən çiy peməqət. Əncəx, 
koye-şayət peqətoş, əy ğoym oqət.
   Əmonət oqətey qıləy bəloye ki, çımi se holış bəzıne bıey.
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   Ehanə əmonəti bə çəy sohibi bızınoş rosniey, bəvədə çe Xıdo ın votəy 
bə vırə bərosnieş:
   ˝Əmonəton bə çəy sohibi oqordınən.˝
   Merd bəy bəvotem ki, əmonət penıqətı, peqəteşe - oqırdını bə çəy 
sohibi.
                                   

H i k o y ə t
   
Jıqo məsəme ki, qıləy merd maştə rəbədə kəyku beşedə. Ki, bə həmom 
bışu. Roysə bə ıştə həmro peqıniedə, bəy votedə ki, ˝ome piyedə, 
bışəmon de mı bə həmom˝.
   Həmro votedə ki, ˝tosə həmomi kəybə de tı bə həmroəti bomem, çun 
boçi, peşo bə co vırə şəninim,kom heste.˝
   Hələ bə həmomi nırəsəy, çokosə bedə,həmro ənəxəbədə esiedə 
merdiku, şedə bə co səmt.
   Təsaduf, qıləy dızdən de ın roy bə həmom şedəybən bo dızdiəti 
kardey. Bə həmomi kam mandəy merd peqardedə bə peşt diyə kardedə, 
toykiyədə jıqo zınedə ki, həmonə dızd çəy həmroye - tikəy bə peşt 
mandə. Iştə kıştiku (pısəku-red.) dılədəş 100 tımən bıə qıləy tumbə 
bekardedə, dıroz kardedə bə dızdi, votedə:
 - Zə, ımi bıqət, az həmomiku beşeədə obəqordınieş.
   Dızd ğızıli peqətedə, tosə ə merdi çe həmomiku beşey hiç co şedəni, 
mandedə əy çəş kardedə.
   Bəle, merd dənıştedə, ıştə oləton tan kardə, beşedə həmomo, və 
noedə bədi ıştə kəy.
   Həvo bəvədə həni obıəbe. Merd dızdi tono dəvardeədə dızd əy 
oqətedə, votedə:
 - Zə, ıştə əmonəti bıstən mıku, çəyo bəke şedəş, bışi. Bo ıştı əmonətiro 
az ımruj avarə bıem.
   Merd çoçəş bıedə:
 - Çı əmonət, tı kiş?
 - Az qıləy dızdim. Tı bə həmom dəşeədə ın tumbəyı doe bəmı, vote ki, 
beşeədə obəqordınieş.
 - Madam dızdiş, bəs çıro ın ğızılə tumbə ijən bəmı oqordıniedəş?
 - Ha, diyəkə, ıyo qıləy co ko heste. Ehanə mı ğızılə tumbəm tıku 
dızdiəbəy, lap həzo tımənən bəbəy, hiç ufən nəkəm - əvaştim çəy səyku. 
Əncəx tı bənə alicənabə odəmi ımı bəmı etıbo karde - əmonətı doe, 
azən nibəzınem nonəcibəti kardey ki, əy bıdızdım.
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 Əyən bıvotım ki, əmonət ıştı dastədə ehanə xərob bıbo, çok bəbıe ki, 
çəy əvəzi bıhıriy, bınəy çəy vırədə.
   Ehanə şəyton tıni çı royku beko, tamə dənoş bə əmonəti, əy bə həşə 
bıjənoş - vey bevəcə koye.
   Əmonəti tosə bə çəy sohibi oqırdınie bəzıneən bıey vey əziyəton, 
iztirabon bıkəşiy. Əmmo əy bə çəy sohibi rosnieədə bəzıne bıey ki, 
sohib hiç qıləy təyliə səğbiyən nıvotı.
   ˝Çımı molbe, oqordınie bəmı, ıştəku oqətənin nıbiş ki…˝
   Bəle, bə zəhmətiro bətı sepas nıvoteyən bəzınen, əncəx bə əmonəti 
xəyonət bıkoş, nomı bəd bəbıe.
   Əmonət qin bıbo ıştı dastədə, hiç kəs bovə nibəkarde. Xəyonətkor 
nıboşən, məxloği tono çe ğırbo ebəqınieş. Həni hiç kəs bətı etıbo 
nibəkarde, çe çəşo ebəqınieş.
   Ya xeyr, ıştəku oqətoş - nıdoş, bə çəy sohibi, qınobəqıy bəbıeş, 
hərome - əy ın dınyoədə oko doey nibəbıe, ə dınyoədəən bə Xıdo ğəzəb 
bomeş.
           

H a ş I y ə
   
Bə xonəxo əmonət bıdoş, cəhd bıkə ki, oşkoədə bıdə. Dı kəs şohidən 
bıqətoş vey çok bəbıe. Əmonətı doe, çəy ğəbzi bıstən, bıdə maştə 
məhkəmə rınə nıbu. Şayət məhkəmə bıe, ıştəni kobud məbə, sədo barz 
məkə, ğəssəm məhə ki, bənə həx-nohəx ğəssəm əhə məşhur bəbıeş. 
Çun boçi, ehanə i kərə həxədə ğəssəm hardey lozim bıeədə, bıdə bətı 
bovə bıkən.
   Çanə ərbobən bıboş, xəymand, rostəvoj nıboş, ıştəni bəpe kosib hisob 
bıkəy. Səbin bəy ki, bədxoh iyən duəvoji oxoy sıvoy kosibəti çiy əbı ni.
   Çe əmonəti ğədi bızın.
   Əmonət bənə kimyaqəri ğızılə sığiye - heqo tıni ərbob bəkarde. Çun 
boçi, etıboynə odəmon, rostəvojə odəmon heqo ərbob bıedən.
   Cəhd bıkə ki, odəm bə dast dəmənə.
   Curiy bıkə, ıştı ıştəniyən bə dast dənınən.
   Məxsusən ğul hırieədə. Xıdo Kərime.

Vistı seminə fəsl
                  

Ğul hıriey iyən çəy şərton həxədə
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Ğul hırieədə bəpe vey ayığ bıbiy. Odəm hıriey vey çətinə koye. Kali 
ğulon bə çəş vey çok çiyedən, əmmo de elmi çəşi bə əvon ediaşteədə, 
hakanə tərsinə beşedə.
   Ve xonəxo jıqo zınedə ki, ğul hırieyən bənə co savdıone. Əncəx 
famedənin ki, ğul hıriey çe fəlsəfə elmi predmete.
   Ənəzınə moli hıriə odəm ald bıedə.
   Əncəx ənızınə odəmi hıriey sa ğat çətinə koye, çun boçi, odəmon 
mənfi iyən mısbətə xısusiyətonışon bıedə.
   Jəqo ayb heste ki, çəy edoeyro sa qılə mısbətə xısusiyət lozim bəbıe. 
Jəqo mısbətə cəhətən bıedə ki, bo sa qılə aybi edoey kifoyət bəkarde.
   Əncəx de təcrubəynə bəsirəti çəşon ediaşteədə odəmi bəbıe zıney.
   Əv ısə boy sof bə peyğəmbəron xas bıə əloməte. Əncəxpeyğəmbər çe 
odəmon fər iyən bədə cəhəton mıəyyən kardey bəzıne.
   Dımiyən jıqo, azən ıştə zınəyonku, məsəyonku bo tı ğul hıriey həxədə 
sehbət kardeyım piyedə.
   Bıfam ki, çe ğuli hıriey se qılə şərtış heste:
   İminəni əve ki, de fərosəti vasitə çe ğuli zahiri iyən batini cəhəton oşko 
bıkəy.
   Dıminəni əve ki, de zahiri əloməton çe ğuli batiniə noxəşin mıəyyən 
bıkəy.
   Seminəni əve ki, ğuli cinsiku sə bekəy.
   Ğul hırieədə çok-çoki fameyro fərosət lozime.
   Ğuləhıron dı cur bıedən - kaliyon bə ğuli çəşi diyə bəkan, həni dast-
lınqi fik nibədoen. Kaliyonən bə çəşi diyə nibəkarden, əncəx bə andomi 
diyə bəkarden, bəpeyeşone ki, ğul reçin, barz-bılınd, panəkulunc bıbu.
   Əncəx tı ğul hırieədə sıftə bə çəy sıfəti fik bıdə. Səbin bəy ki, tı çəy 
dimi rəyrə-rəyrə bəvindeş.
   Peşo bə çəy çəşon, bəvon, bukə, lıvuton, dandonon, lap oxoyədəən 
bə səy mu diyəkə.
   Xıdovandi-Aləmi çe insoni həmə reçinətiş çəy çəş-bəvədə, zərifətiş 
çəy bukədə, şiniətiş çəy lıvutonədə iyən dandononədə, təravətış çəy 
sifəti ranqədə ifadə kardə.
   Çımi bəçəton bə ğuli əmandə vıronən bəzıneş diyə kardey.
   Çımı balə, bətı i kərə votəmbe, ijən votedəm - bo kom koy ğul 
ıstənedəş - bıstən, əv həm boloədə, həm ləşi qoniədə, həm ranq-rufədə, 
həm andomi cussədə, həmən xaçi nizamədə mıtənosib bəpe bıbu.
   Çəy ğəddış sərost, qujdış nam, yanış qırd-vırd, pustış həmo, çəşonış 
siyo, bəvonış ğalin, səy muş şabəludi ranqisə, bukəş nozık, çonəş 
qırdul, dandononış sipi bəpe bıbu.
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   Bo kəy koon nəzərədə qətə ğuli əloməton ımonin: ğəddış sərost, nə 
qonə ləş, nəən həddisə ziyodə lod, sipiloşə, sifətış sı-sıncin, panəkulınc, 
bılındə təvil, sırədiyən, aləçəş. Im əlomətonış bıə ğul bo elm omutey, 
təsərrufati idarə kardey, bo katibəti kardey, bo xəzinədarəti kardey bəvəc 
bome.
   Bo musiği ğul hıriey bıpiyo, çəy qujd nam, məxsusən yani tərəfədə nə 
kok, nə lod, anqıştəonış nozık bıənine. Ayığ bıbi - qujdinə dimə ğul 
məstən ki, hiç çiy omutey nibəzıne. Fik bıdə ki, çəy dasti dılə nam, 
anqıştəonış bə yəndı tikəy duəro, sırədiyən, nozıkə pust, səy muş nə 
vey kırt, nəən vey dıroz, nə tınd siyo, nəən tınd sı, pobınış sərost bıbu.
   Im əlomətonış bıə ğul har sənəti çəsmoni omutey bəzıne, məxsusən 
musiği.
   Ğulı bo canq kardey piyedəbu, bəvədə çəy səy mu saxt, ıştən hozi, 
boloş barz, vızmə, astonış saxt, qujdış hışk bıbu. Çəy andomi həmə 
vırəonədə damaronış bəpe oşko bıçi. Panə kulınc, anqıştəonış bərk, 
dasti dıləş yol, qıyışən ənə bəpe sıraf bıbu ki, de dıxolə bılanqi 
dənomonie nıbu. Səş kəçəl, luzış epıxə, miyonış tanq, diyənış bənə 
zəhəri, çəşi dıləş xunin bıənine.
   Bo hərəmxonə hıriey bıpiyo, çəy əloməton ımonin: pustış siyo, diyənış 
qend, dimış pədoş.
   Sipi poşkə, dimı sı-sış odəm jənə ğulon bı koy rəviedənin.
   Ğul ki kurən bıe, ıştə səy muş vey dıroz karde, çəyku duəro bımand - 
əvon ya jenboz bıedən, yaən arəbıjən.
   Miyonə sinnədə, həyo-ovru nızınə ğuli dənə bə təvulə, bıdə aspəvon 
bıbu. Əv bəpe panəbəv, dambuləçəş, panəkulınc, bırhoz, hozi, 
lınqədəən çoləğ bıbo, lap bə vırə ebəqınie. Həmən çok bəbıe ki, əv 
kurən, kavuəçəş, çəşi sipiədəş sıə ləkəon bıbun, lıvutonış elaşqiyı, pələ 
dandon, yoləqəv bıbu. Jıqo ğuli həyoş nibəbıe. Nonəcib, beədəb bəbıe, 
heqo davey-davey bəkarde, bo rıxnə eğandey hozı bəbıe.
   Bo aşpejəti iyən bo fərroşəti nəzərədə qətə bıə ğuli əloməton: dimış 
təmiz, andomış pok, sifətış qırdul, dast-poş zərif, çəşonış kavu, boloş 
barz, səy muş nam iyən dıroz. Əv həmən bəpe kam damə-dini bıbu.
   Im savdıədə çe ğulon cinsiyən rolış heste.
   Timsal Hındıjon çokə farsi nızınonən, çəvon cariyon sədo-sədoku 
kədə odəmi sə-quş şedə. Hındıjon bə co qovmon oxşəş ədə nin. Çun 
boçi, həmə xəlğon bə i yəndı umjən bıedən, de i yəndı qıledən - sıvoy 
çəvon.
   Çe Adəm peyğəmbəriku jıqo bəvonku adət ıme ki, məsələn sənətko 
əncəx de sənətkoon əşt-nışt bəkarde, bəvon kinə bədoe, çəvonədə 
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vəyu bəvarde. Qujdəhəvaton, de kaşte-ko məşğul əbın, hərbçion, 
braxmanonən jəqo.
   Əve, har qılə kasta ıştən əxloğ, ıştən adət-ənənəonış heste ki, az 
əvoni həmə nibəzınem.
   Əncəx bəmı çok məlume ki, çəvonədə ən ağılmand, ən zırək, ən çok, 
həmən təsərrufati koonədə sərıştə bıə qıləyon brahmanon iyən alimonin.
   Nubivıjon iyən abissinıjon bəsə həmməy bə jiə-keşı çok omedən. 
Çımonən dılədə ən çoki abissinıjonin - çəy barədə peyğəmbəriyən kali 
famonış məlume.
   Ğul hırieədə bə çımı ın votəyon vir səğand, çoçəş bıbi.
   Oşko çiyə əloməton hestin ki, əvon çe ğuli zahiri həmən batini 
noxəşionku xəbə doedən.
   Əve, ıştəni bənə xomə odəmon məbə, yəne de səpe-səpe diyə kardey 
ğul məhır.
   Səbin bəy ki, sıftə bə çəş reçin çiyə vey qıləon şoxon peşo çiyedən.
   Yaən ki tərsinə - çə ğuliku ki sıftə xoş nəvoy, peşo məlum bıedə ki, ıştə 
imonı çanə sutəybən.
   Həmən ki, insoni diyən heqo i curə mandedəni ki - hakanə vindedəş 
sırədiyən bıedə, hakanə zəhər emedə diyənikuş.
   Çoçəş bıbi ki, hiç çiy ıştı nəzəriku nıvitı.
   Curiy batini noxəşionən bıedən ki, əvon haliyədə ıştəni nışon nıdonən, 
3-4 ruji bədiqə vindedəş ki, bəle, hozıye.
   Çə noxəşion məxsusi əlomətonşon heste.
   Timsal, ehanə diməkukonış qədəy ıştəni bə zardi jəydəbu, lıvuti 
ranqonış vitəbu, çəşonədəş oşko pərişonəti osə bıedəbu kardey - bızın 
ə ğul çe babasiliku əziyət kəşedə.
   Heqo çəşməloğış kardəbu - beşubhə əv çe istisqa (bə andomi təyliə 
vırəon ov qırdə bıey) əloməte.
   Çəşi dılon sı bıey, çe təvili damaron bə bi beşey çe ıştəku şe noxəşi 
əloməte.
   Xonəxo ıştə mijə di-di ekuedəbu, ıştə lıvuton rəyrə-rəyrə 
pesovniedəbu, bızın melanxoliyə noxəşi əvış qətə.
   Çe bukə astə şat bıey, çəyo rəyrə-rəyrə xun emey çe bukə babasili 
əloməte.
   Səy muş tınd siyoyebu, vırəbəvırə ranqi siyoəti dəqış bıedəbu, bızın 
xeynəş noə bə sə - ald məbi.
   Bə andomi bə vırəon ki adətən doğ jəydənin, həmonə vırəonədə bənə 
doği çiy vindedəbuş, çok fik bıdə ki, çəy jiədə cuzamə noxəşi bəzıne 
bıey.
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   Çe lıvuton ranqi vitey, çəşon dılə zard bıey bə zardinə noxəşi dəlalət 
bəkarde.
   Ğul ıstəneədə əy oloxton bə peştəy, bə çəy kəmon dastəvəno bıkə, 
diyəkə bini pandom, ya dəjə vırəş ni ki?
   Ehanə bıbo - bızın ım çe sıparzi həmən siyo ciqərə noxəşi əloməte.
   Batini noxəşion osə kardey bəpeştə bə oşkoə noxəşion fik bıdə.
   Çok fik bıdə ki, bin qəvikuş, ya bukəkuş bu omedə, ya ne; kor, şıl, 
pəltək ni ki?
   Dandononış həmə ıştə vırədə, həmən vıjq nıbu. Fik bıdə bə ro 
poyemonış çoknəye - ğıvrəğe, ya ne? 
Çoçəş bıbi ki, tıni bə dast dənınən.
   Bı şərton həmməy əməl kardey bəpeştə, həmən cəhd bıkə ki, ğuli 
etıboynə, əhli-xıbirə odəmiku bıhır, bıdə ıştı kədəən ıştəni duz bıbə.
   Bə farsi dənırəsə ğul pəydo bıkoş, farsi zınə ğul məhır. Səbin bəy ki, 
əcəmi bənə ıştə piyey bəzıneş tərbiyə kardey, əmmo farsi - ne.
   Şəhvət bətı zu omə holədə rozi məbi ki, bo hıriey ğulon iyən cariyon 
nışon bıdəyn. Səbin bəy ki, çe ehtirasi ziyod bıeyku kifirə ğulonən bə ıştı 
çəş bənə reçini bəçiyen.
   Əve, sıftə ıştə şəhvəti okışt, peşo bo ğul hıriey binokə.
   Rujış co vırədə vey xoş dəvardə ğul məhır. Çun boçi, ıştə anqıştə bə 
şon dənoş, dənoş bə çəy qəv - ijən ğıç bəjəy - tıku norozi bəmande. Əv 
mınnətdoəti əkə ni, oxo hard-həşış, şəraitış heqo çok bıə, bımi pemujiə. 
Kanə vırəsə qədəy bevəc diyə bıkoş, ya bəvite, yaən tələb bəkarde ki, 
əy bəhəvatiy.
   Yaən ki ıştə dılədə bo tı kin-kudurət obəqəte.
   Istəneədə jəqo qıləy bıstən ki, bəy kanə vırədə fər diyə kardə bıəni. 
Bəvədə əv ıştı çokion ğədri çok dəbərəse.
   Vaxti-vaxtədə bə ğuli cifə xarci bıdə, heqo bə puli mıhtoc məhaşt. İ 
kərəən bəvindeş bo dərəmudiro beşe şe bə co vırə.
   Bohoə ğul bıstən, çe har kəsi ləyoğət de çəy ğıyməti mıəyyən kardə 
bıedə.
   Veyə sohibış bıə ğul bənə veyə şuəş bıə jeniye - çəvon hiç qıləku tərif 
kardəninə çiy nibəbıe.
   Hırieədə jəqo çiy bıhır ki, ğıymətış rujbəruj rost bıbu.
   Ehanə ğuli piyedəşe ki, tı əy bəhəvatiy, inod məkə. Çoknə ki, jenən 
təloğış bıpiyo, oməqət, bıdə bışu. Çəvon hiç qıləyku bo tı xəyr nibome.
   Ehanə ğul zıney-zıney, de məxsusi məğsədi kıvoləti kardəbu, ıştəni bə 
koy jəydənibu, bəy de zu ko kardey çəmi oməmut, əy əlhol ıştə səyku 
rədd bıkə.
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   Hıtə odəmi de sədo oğo kardey bıedə, əncəx kıvolə odəmi hiç de 
tambuəən bə hərəkət vardey nibəbıe.
   Befərə əhli-əyali bə ıştə sə qırd məkə, çun boçi, bə kamə jeni sohib 
bıey ıştən qıləy ərbobətiye.
   De ıştə xıdmətədə mandəkəson çok rəftor bıkə.
   Kam bıbun, əncəx fər bıbun.
   Məhaşt ki, kədə ıştı ğulon bə i yəndı boə, cariyəon ısə boy hovə 
bıvotın - çımi yolə xətoş bəzıne bıey.
   Bə ğulon ənə ko dəsvard ki, bini vışqiey bəzınen.
   Jəqo nıbo, bənoen - bəviten.
   Iştən ıştə həx-hisobonədə duz, həmən insofin bıbi. Bıdə 
xıdmətəkəonən tıku tərbiyə peqətın.
   Ğul ıştə sohibi bəpe bo ıştə həm pıə, həmən moə bızını.
   Ğuləhəvatiku nıtarsə ğuli məhır, səbin bəy ki, hə çe molə doktoriku 
çoknə bətarse, ğulən ğuləhəvatiku bəpe jəqo bıtarsı.
   Har hırdə çiy dastəvuz qətə ğul ki, ıştə həvatey tələb bəkarde, əy rəyrə 
qinkə, çun boçi, bo savdı obyekt bıey adətış kardə - çəvədə xəyr əvo ni.
   Bə çımı ın votəyon həzohəlbət əməl bıkə ki, səyı nıdəjı.

                              
Vistı çominə fəsl

                        
Kə iyən zəmin hıriey həxədə

   
Çımı balə, kə, zəmin, di, umumən çe savdı obyekt bıə har çiy 
hıriedəbuş, həzo-həlbət bə ğanunon rioyət bıkə. Har çiy ıstənedəş - 
boliədə bıstən, har çiy həvatedəş - omandətiədə (qıtlıq-red.) bəhəvat. Im 
savdıədə bə nav dəşey dimı nıdəjı.
   Votəşone ki, çiy hırieədə həm dastədə zırək bıbi, həmən ənq kuey 
yodo beməkə, çun boçi, savdıədə ğıymət kıştey çe ğəzənci niməye.
   Əncəx çiç səydəbuş, çəy xəy-şəri çok bəpe bızıniy.
   Ehanə sunq (mıflis-red.) bıey piyedənibu, hələ bə dast nıvardə 
ğəzənci xarc məkə.

	 �70



   Ə savdı bino məkə, kəynə bini dəqiq zınedəniş bo tı ğəzənc bəvarde, 
ya ne.
   Ehanə ərbob bıboş, pəxıl, həmən həris məbi ki, çe odəmi kəy xo 
bəkarde.
   Har koədə səbrin bıbi. Səbin bəy ki, səbr de ağılmand bıey i qətə 
bıedə.
   Har koədə ıştə xəyri çe dasto vamədə. Çun boçi, laqeydəti de 
axməxəti i qətə bıedə.
   Koon çəmışon nıbo, kəybəon bə ıştı dim dəbastə bıbon, ıştə sərıştə 
qin məkə. De səbri vəziyətiku beşey cəhd bıkə.
   Dastpoçə bıey hiç foydəş ni.
   Kə hıriey bıpiyo, jıqo vırədə bıstən ki, ətrofədə odəmonış etıboyn 
bıbun.
   Şəhəri kənoədə, divo bınədə, iyən bə bə erjoni ald məbi - xo bıə qılə 
məhır. İminə mıəyyən bıkə ki, hamsiyəonı ki bəbıe. Çun boçi, votəşone:
   ˝Sıftə hamsiyə, çəyo kə.˝
   Mıdrikə Buzurcmehri votəşe:
   ˝Ço şey bo odəmi sə yolə bəloye - bevəcə hamsiyə, yolə xıyzon, 
nocinsə jen, iyən əjo.˝
   Çımı balə, diyəkə bətı votedəm - hiç vaxt hamsiyəş ələvi bıə kə 
məstən.
   Çe alimi iyən devləti xadimon kəən məstəniş.
   Cəhd bıkə, jıqo kuçədə kə bıhır ki, əyo ən ərbobə odəm ıştən bıbi.
   Də şərti ki, etıbonə hamsiyə bıbi.
   Kə hıriey bəpeştə, iminə koyı əv bıbu ki, bə hamsiyon hurmət bıkə, 
çəvon həxi bə lınq-ləğə məjən. Votəşone ki,
   ˝Çe hamsiyə həx vey yole.˝
   Bə ıştə kuçə, bə ıştə məhəllə odəmon mehribanəti nışon bıdə. 
Nəxoşon kefi xəbə bıqət, uzurə vırəonədə bınışt, dəfnə koonədə çok 
şirkət bıkə, umumən, bə hamson har koy bırəs, həm vəyə-koyədə, 
həmən bədə rujonədə bo çəvon tono mandey cəhd bıkə. Baxşə 
vığandeədə kırnisəti məkə.
   Çımı ın votəyon bıkoş, çe kuçə ən ğırbinə odəm bəbıeş.
   Məhəllə hırdənonən de nəvazişi damə-dini bıkə, bə çəvon səy dast 
dəsu.
   Pion hurməti oqət, çəvon nozi peqət.
   Tı ıştən de məxloği çok rəftor bıkoş, əvonən de tı jəqo mınosibətədə 
bəbıen.
   Bızın ki, bə odəmi sə çı ko omedəbu - bevəc ya çok - çəy ıştən 
əməlonku omedə.
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   Noloyığə ko məkə.
   Noloyığə sıxan məkə.
   Bı nəsihəti əməl bıkoş, bə noloyığə rujən nibəmandeş.
   Mımkun bıencə, yolə şəhəronədə bo ıştə yurd eğand, bıdə çokə şəraitı 
bıbu bo jimoni.
   Jıqo qıləy kə bıstən ki, çəy divoon co divoonku bılınd bıbu ki, kuçəku 
çəy dılə nıçiyı.
   Də şərti ki, tınən bə hamson kəy dılə emərəx ki, bıdə norohət nıbun.
   Zəmin hıriyənin bıboş, hamsoş iyən çolış nıbıə so məstən. Çok bəbıe 
ki, zəmini boliətiədə bıstən. Çə zəmini ki, sənədonədə işkil bıbo, yaən ki 
bəy çand kəs xanboz bıbu, çəyku duəro bımand. Zəmin davləte.
   Zəminı ki hırie, əy obod bıkə. Cəhd bıkə ki, dəmadəm əyo lozim bıə 
çiyon bıdut ki, har çiyədə mənfəət bo.
   Zəminədə mədaxil əncəx de obodəti omey zınedə.
   Əve bo obodəti kıvoləti məkə.
   Obodəti nıbıə vırədə mədaxil nibəbıe.

                                

                               
Vistı pencminə fəsl

                               
Asp səy həxədə

   
Çımı balə, asp səydə çoçəş bıbi.
   Odəmi de aspi mahiyət iye.
   Bə çokə odəmiyən, bə çokə aspiyən çanə tərifot bıdoş pebəqəte; çe 
bevəcə odəmiyən, çe bevəcə aspiyən pozi çanə bıkuoş - vırəş heste.
   ˝Aləm de insoni, insonən de aspi˝, - votəşone.
   Çe həyvonon ən reçini aspe.
   Bə aspi çok diyə kardey i tono təsərrufati bə nav bəbarde, çə tonoən 
bə aspi sohibi mərdəti dəlolət bəkarde.
   Məsəl heste, bəvoten:
   ˝Iştə aspi, iyən ıştə oləti çok oqət ki, əvonən tıni çok oqətın˝
   Çe aspi fəri-befəri zıney bəsə odəmi çoki-bevəci zıneysə saxte.
   Odəmi damə-dini bıkoş, çəy həxədə təsəvvur bə dast bəvardeş. 
Əmmo çe aspi bo sıxan kardey zıvonış ni oxo, aspi nitğ çəy zahiri 
çiyemone.
   Aspı zıney bıpiyo, bə çəy zahiri nəzər səğandiş.
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   Bə çəy xom-xosiyəti bələd bıeədə bəzıneş bə rədd şey, əmmo bə aspi 
zahiri vindemoni çı sıxan bəzıne bıey - har çiy çəşə vədəye. Zahirış 
reçin bıə aspi xom-xosiyətışən adətən, çok bıedə.
   Çe təcrubəynə baytəron votəyku, ğəşənqə aspi dandonon nozık, bə i 
yəndı nez iyən sipi; jinə şul qədəy elaşqiə; bukəş dik, hevuj iyən bılınd; 
təvilış yol, quşi dıləonış sof, quş ıştən dik iyən şax; qıyış nozık, şax iyən 
dik; çe qıy jinə hissə dıroz; sinəş hevuj, dast-poonış bə i yəndı qədəy 
duəro; dumış ğalin (pınd-red.); xoyəş siyo, çəş-mijəş siyo; bə ro 
poyeədə ayığ; peştış kırt, dumoş hevuj; çəpərəon har dı tərəfış qujdin 
bəpe bıbu.
   Çokə asp poyeədə bəpe çe aspo fami rə dərəsı.
   Çımı ın votəyon həməy ıştı sə har qılə aspədə bıey hıkməne.
   Aspi ranqi məsələ qədəy co curəye, əv mıtləğ ni.
   Xımo ranqə kiyə (kəhər-red.) asp həməysə çoke.
   Jəqo asp həm ğəşənq çiyedə, həm bə tat-sardi tovış bıedə, həmən çe 
ko kardeyku si bıedəni.
   Sipiyə asp qədəy zəyfən bıbo, çəy xoyə, şıvəkon miyonə, nanqıron, 
dast-po, sinə, təvil iyən dumış siyo bıbo, çok bəbıe.
   Kurəynə aspi, məxsusən çəvon tındə ğızılə ranqisə bıə qıləyon təvil, 
şıvəkon, çəşon, şulon siyo bıbo, çok bəbıe.
   Səməndə aspən jəqo.
   Xoki ranqisə bıə aspədə co həni ranq iyən co xol bəpe nıbu.
   Siyo aspi ranq bəpe bujovə (tınd siyo-red.) bıbu. Çəşi dılədəş sıəti 
nıbu.
   Ve vaxti sıə çəşə aspon cındo, yaən aybəjə bıedən.
   Ğaşğə aspon kam çok beşedən. Çəvon xoyə, narək (quşqun-red.) 
nanqıron, çəşon sipi bıə qıləyon lap befər bıedən.
   Çımı bo kurəynə aspi votəyon bə siyo pisəynə bozə aspiyən aide.
   Bə aləpoçə aspi çok votə xonəxom hələ vindəni.
   Çe aspon çokə cəhətonı zınə, ısə bə çəvon aybonən bələd bıbi.
   Çə aybon kali qılə həm bə koy ziyonış bəbıe, həm bə zahiri ləkə 
bəvarde, həmən təbiətış çırkin bəbıe. Əncəx kali co aybonən bıedən ki, 
çımı ın votəyon bəvonədə bıedənin, əmmo nəhs bəvarde. Hakanəən 
bıedə ki, ıştə sohibi bəjəy bəkışte.
   Çe aybonədə iyən noxəşionədə kali qılə heste, əy de hostonəti bə 
dərhal vardey bıedə, əncəx kaliyən heste bə jiə-keşı omedəni.
   Çe har noxəşi, har aybi ıştən nomış bıedə, de həmonə nomon əvoni 
zınedən.
   Imon komonin? - az votedəm, tı anqıştə ğat bıkə:

	 �73



   Qıləy lolətiye. Lolə asp ıştə ro rəyrə-rəyrə dəbəqijonie. Əv delə asp 
vindeədə ocımış omedəbuən, əncəx şiveydəni.
   Co qılə əşatiy. Bı noxəşi dıço bıə aspon bənə korə kaqi bıedən. Əvon 
şanqone səmt nibəzınen, co aspon rəmə çiyonku nibərəmen, tarsə 
osəşon ni (qorxu hissi-(tırki) red.), bə kom vırə bıromoş - bəpoyen, çe 
hiç çiyku onibəkırien.
   Korətiyən asponədə bıə qıləy co aybe. Çəy əlomət ıme ki, şivə sədo 
omeədə ğət reaksiyə nibədoe. Quşon heqo ebəloşkonie.
   Çəpiləti. Aspi çəpil bıey çok ni. Imi bəvədə zıney bıedə ki, bə so 
romeədə, iminə ıştə çəpə lınqi noedə.
   Əv həmən bə ro şeədə rə opırtiedə.
   Kali aspən heste, əv bə ruj ku bıedə. Əlomətış əve ki, çəşi hədəğonış 
ıştəni bə kavu jənə siyo ranqədə bıedə. Çəşon heqo oj oqətedə, mijə 
kuedəni. Im ayb bəzıne bıey bə har dı çəşi aid bıbu, bəzıneən bıey bə i 
qılə çəşi.
   Herəti. Herəçəşə asp zahirən şıkəst bə nəzər bıqınoən, həm əcəmon, 
həmən ərəbon bı fikrədən ki, ın əlomət bə xəye. Çımı zınəyku Dul-Dulən 
herə çəş bıə.
   İ kərəən vindedəş ki, çe aspi lınqədə sipiə ğaşğə heste. Bə jəqo aspi 
ərcəl votedən. Ehanə ğaşğə çəy çəpə lınqədəybu, jəqoye - fərğ əkəni, 
nav ya dumunə lınq.
   Bıedə ki, asp kavuə çəş bıedə. Har dı çəşış kavuyebu, həmən herebu 
- bə nez məmand.
   Sipiyə çəşə aspən fər ni, bini bəy muğrəb bəvoten.
   Əqvədə asp ki, qıyış sərost bəbıe - bevəce.
   Har dıqlə lınqonış şat bıə Hurə asponən bevəc hisob bıedən. Farson 
bəy kaminəlınqə asp votedən. Rəyrə-rəyrə dəqıniedə bə zəmin.
   Sıvoy çımon əsdəf, əxnəf, fərsun nomədə asponən fər bıedənin.
   Navnə, yaən peşnə lınqonış dıroz bıə aspon sape ya saru şeədə ociz 
bəmanden, bə ro şey nibəzınen. Bımon votedən fəzəq.
   Əzələ aspən bevəce, bini dumış şate. Bəy həmən kəşəf votedən, 
səbin bəy ki, aybə vırəş heqo bə daşte.
   Əfxəcə asp ıştə lınqon bə çəy vırə qırd kardey nızıney səbin bevəc 
hisob bıedə.
   Əsbətə aspon sori donzə manq, heqo bəlanqien, çun boçi, 
çobendonədəş pandom bıedə.
   Ərunə asp bə səbəb bevəce ki, çobendonədəş astə bəbıe.
   Həmonə astə çəy peşonə lınqonədə bıbo, bə  aspi nomi əqrən 
votedən və əvən bevəc hisob bıedə.
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   Ə asp ki nıhaşto bəy penıştın, həx-nohəx cıftə bığando, ha dəğədə 
bışivo, ıştəku rəyrə-rəyrə vo beroxno, bə təxərruş omeədə rost bıbo ıştə 
peşınə lınqonsə - çok nibəzıne hisob bıey.
   Kavuəçəşə aspon bə şəvone ku bəbıen.
                                     

H i k o y ə t

   
Məsəme ki, çe Əhmədi Feriqini aspəvon Nəvuzə idə ruji omedə çəy 
tono, votedə ki, bo tı nəvuzə baxşəm zınəni vardey, mıni bıbaxş. Əncəx 
baxşəsən çok şoyə xəbəm vardə.
 - Bıvot, binim çı xəbəye.
 - Zinə ıştı aspon həzo qılə kavuə çəşə kırəşon zandə.
   Əhmədi Ferquni əmr kardedə:
 - Bı aspəvoni sa qılə veyz ekuən, çun boçi, əv tosə ısət zınəşniybən ki, 
şanqone ku bıə aspon moəku bıey şoyə xəbə ni.
   

***
Isət bo tı aspə noxəşionku bıvotım, bızın.
   Ve ak kardey, qəvi ovi şey, poşnə pandımey, nanqıri pıtı-poə bıey, 
rəmey, fistul (nığılə çırkinə yarə-red.), səkkov (nanqırinə həyvonədə 
ovaştə noxəşi-red.), zono key bıey, xorə, qevındən, cuzam, sidiki 
befasilə şey, xırtə omey, tanqənəfəsəti, əndozəku vey lod bıey, yəhərə 
yarə.
   Çı noxəşion nomım umumi kəşe, səbin bəy ki, əvoni şərh bıkom, vey 
vaxt bəşe.
   Çımı ın votəyon həmmə aybin, əncəx ən yolə ayb piətiye. Ve ayb 
heste ki, çəvonku qəm jəy, dəvardey bəbıe. Əncəx piəti nıvindey 
nonsense.
   Əyən bızın ki, çe aspon rostə tərəfi çəpərəon bəsə çəpə tərəfi 
çəpərəonsə vey bıedən. Başmard, vinde ki, əvon arbən, bəvədə çə aspi 
puli vəbəziyod bıdə. Çun boçi, aspətojnədə bəy ərəs nibəbıe.
   Həyvon, zəmin, mılk - har çiy ıstəneədə jıqo qılə bıstən ki, çanə conı 
səloməte - ıştən çəvon xəyri bıvind, peş ıştıən bıdə ıştı xıyzon bıvindı.
   Oxoy rujiy bome, tınən xıyzonsohib bəbıeş.
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Vistı şəşminə fəsl

                            
Jen vardey həxədə

   
Çımı balə, jen bıvardoş, bəy çok diyəkəş. Dınyo mol çanə şinən bıbo, 
əğıl-xıyzoniku hiç çi bəkam məkə. Məxsusən bəvədə ki, xəymandə jen 
de votəməsə hırdəni tərbiyə kardeyı zınəbu. Ki, ım ıştı ıştən dastədəye.
   Çımi barədə mı jıqo qıləy satılım nıvıştə:
    

˝Jen jen bıedə de oqətey, əğıl əğıl bıedə de tərbiyə.˝
   
Əmmo jen sədə bə çəy mol-davləti ald məbi. Ve ərbobə qılə, veyən 
reçinə qılə məstən, çun boçi, bo reçinətiro məşuğə bəqəm bəkan.
   Jen bəpe namusin, ismətin, imonin, bə ıştə şuə ğırb ənə, təmizkor, 
səbəji, ıştə roədə duz, dastədə bıəyon qırdə əkə bıbu. Jəqo qılə həmən 
reçin bəbıe. 
Votəşone:
   ˝Reçinə jen əve ki, bə jimoni rəvış bədoe.˝
   Jen çanə reçin, mehribonən bıbo, bə ıştı dıli bınıştoən, ıştə rişi rəyrə 
bə  çanq mədə.
   İskəndəriku parsedən:
   ˝Çıro çe Dara kinə kəsohib kardedəniş bo ıştə - oxo əv vey məhbube?
˝
   Əv cəvob doedə:
   ˝Bəvəc bome ki, əmə bə həmə dınyo hıkm kardedəmon, qıləy moynə 
bəmə hıkm bıkəy?˝
   Iştəsə ərbobə jen məstən.
   Bakirə moynə mandə vırədə ıştə meyli bə şu vində jeni dəmənə.
   Səbin bəy ki, bıdə çə moynə dılədə sıvoy ıştı eşği co hiç kəsi eşğ nıbu; 
jıqo bıfamı ki, həmə merdon i curə bıedən. Bıdə bə co merdi meyl 
dənınə.
   Ə jen ki mehribon nıbıe, zıvonış dıroz bıe, çanə ıştı kəş ğandəni - 
çəyku duəro bımand.
   Votedən ki, ˝Vəyu vəyu nibəbıe, çəy eqıniə vırə əy vəyu bəkarde˝.
   Ehanə jen bətı nıhaşto ki, ıştə moli bənə ıştə dılipiəy oko bıdəy, bızın 
əv bo tı jen ni, tı çəy jeniş.
   Bo jen sey bə hampo kəybə bışi.
   Jeni bo şəhvət okuşniey ne, bo dirik-quzəran kardeyro vardedən.
	 �76



   Şəhvəti vıjorədə hıriə bıə cariyəən okuşniey bəzıne - bo ənə xarc 
kəşey hiç əjo nibəbıe.
   Jen bəpe bə həddi-buluği bırəsı, ağılmand, çanq-vanqin, çoçəş bıbu. 
Iştə pıə kədə dirik-quzəran kardey çəmi omutı. Jəqo moynə vırə bıznoş, 
fırsəti ğət çe dast vamədə, ıştə daynə bıvğand.
   Ha, qıləyən bətı çi bıvotım - kədə rıvniə (qısqanclıq tırki -red.) ko bəpe 
nıbu.
   Ehanə jeni bərıvnieşbu, çokiş əve, hiç sıftəku jen məstən. Çun boçi, 
merdi rıvniəti bə jeni çe roku beşey səbəb bəzıne bıey. Hakanə bıedə ki, 
bə con qırdə bıeədə ğıryətmandə jenon bı koy səbin ıştə şuə kıştedən.
   Əmmo jeni nırıvniyoş, ıştə bıey-nıbıey çəyku niyon nıkoş, Xıdo doeyku 
bə çəy ğəyd bımandoş - əv bo tı pıə-moəkuən, əğlonkuən mehribon 
bəzıne bıey. Tı çəyku səmimiyə, nezə dust nibəzıneş pəydo kardey.
   Əmmo arədə rıvniə ko bıbo, jeni şəxsədə bo ıştə kəy dılədə jıqo qıləy 
dışmen ğəzənc bəkaş ki, bəy zu omey vey saxt bəbıe.
   Bakirə kinə bıstənoş, əv çanə reçinən bıbo, çanə naz-ğəmzəynən bıbo 
de əy har şəv səbəso məbi. Əv tıku rəncidə nibəbıe, səbin bəy ki, jıqo 
bəzıne adət ıme.
   Kəynə bə səfər beşoş, ya bə co səbəbonro nezəti kardey bəvəc nıvo, 
jen tov bəharde, bə co fikir dənibəşe.
   Noməhrəmə merd çanə çırkin, ya piəən bıbo, ıştı jenon bəpe nıvindı. 
Hiç qılə xıdmətəvoni - lap zənciyən bıbo - bə jenon bıə vırə vamədə.
   Çe ğıyrəti şərton bızın.
   Beğıyrətə merdi odəm hisob məkə.
   Çe merdi ğıyrətış nıbo, çəy namusışən nibəbıe.
   Jeni bənə çımı votəy oqətey bızınoş, Xıdovand-Aləm bətı avlodə 
baxşəon bıdo, de çəvon tərbiyəən məşğul bıey lozim bəbıe.

                              
Vistı haftminə fəsl

                   
Avlod tərbiyə kardey iyən çe tərbiyə 

                                
dəsturon həxədə
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Çımı azizə balə, ehanə Xıdo bətı qıləy zoə toyfə bıdo, iminə əve ki, bəy 
çokə nom bınə. Səbin bəy ki, bə avlodi fərə nom doey çe pıə 
vəzifəonədə qıləye. Dıminə əve ki, əy bə mehribonə doləvoni dəsvard. 
Vaxtış rəseədə bıdə bırie, imkon bıbo, bə ov-avlodon, bə ıştə nezə 
odəmon hard-həş bıdə dı mınosibəti.
   Peşo Ğıron bıdə omute. Lap çok bəbıe ki, bıdə əzbər bıkə.
   Qədəy perəseədə davey qətey, canq kardey dəsturon bəy bıdə omute. 
Bəy asp tojniey, har silohi oko doey dəsturon təlim bıkə.
   Ənə bıe ki, canq kardey, davey qətey dəsturonış çok-çoki omute, bıdə 
sinov hardey omutı.
                                    

H i k o y ə t
   
Çımı 10 sinn tojə təmom bıəbe. Çəmə Bamənzər nomədə qıləy 
hacibımon hestbe, çokə asp tojniedəbe. Qıləyən Reyhan nomədə 
zənciə xədimmon hestbe ki, əvən asp tojnieədə nomış bekardəbe. 
Çəmə rəhmətinə pıə çəvon har dıynənış doe vakarde. Dəsvardeşe ki, 
asp tojniey, nizə oko doey, zubin, bə dırozi vaştey, çoukan, tabtab, 
kəmənd ğandey, umumən bə iqidəti de ğəhrəmonəti nom çiç bastə 
bıəbu, əvoni həmə bəmı omutın.
   Mıddəti bəçəton ımon bə çımı pıə votışone ki, çe əğə zoə çəmə zınə 
çəmon həmə zınedə.
   Maştə boy bə kəvşən, ıştə zınəyon bo tı edaştı.
   Əmir rozi bıe.
   Mı kəvşənədə ıştə omutəyon həməm nışon doe bə əmiri. Pıəm vey 
rozi mande. Dəsvardışe ki, bə Bamənzəri de Reyhani ərməğon doə 
bıbu.
   Çəyo dimış qəte bəvon, votışe:
 - Şımə bə çımı zoə çiçın omutəbu, əvonış vey çok peqətə. Əmmo qıləy 
vacibə sənətın bəy hələ omutəni.
 - Əv çı sənəte, əmir?
 - Şımə ın omutəyon jıqo qıləy çin ki, lozim bıbo, əvoni çəy əvəzi co 
xonəxoən bəzıne kardey. Əncəx qıləy co sənətən heste ki, sıvoy çəy hiç 
kəs əy nibəzıne kardey, har kəs ıştən kardənine əy. Çəy nom sinov 
hardeye. Ki ımi çəy əvəzi bəzıne kardey?
   Absukuniku dı qılə mahirə sınovqor, (ğəvvos-red.) dəvət kardışone. 
Ğət meylımən nıbo, ıştənım məcbur karde, çokə sinov hardeyım omute.
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   Təsaduf, az həmonə sori bə Hoc şeədə, çe Mosuli dərvozə paylo 
ərəbon bəmənışon həmlə karde, çəmə kərvonışon talan karde. Əvon 
veybin, əmə kam. Əve dastikumon hiç çiy nome.
   Bə Mosul təyliə dast omem beşem. Qij bıəbim, bə ağlım çiy 
omedənıbe. Dəclədə penıştim bə qəmi beşem şem bə Bağdad. Əyo 
Xıdo çımı koş duz karde, oxoy şem bə Hoc, ziyorətım karde. Sıxanım 
bəvədə ni. De Dəclə bə Bağdad şeədə çe Əkbəriyə paylo qıləy nığılə 
qırdovə vırə heste ki, kam qəmi ərom çəyo səlomət beşey zınedə. Çəmə 
qəmiyən çəyo dəvardeədə bat bıe. Çe 25 kəsiku cəmi 3 kəs bə kəno 
beşey zınemon - az, Bəsrəvıjə qıləy piə merd iyən çımı Kavu nomədə 
ğoçəğə ğulam. Əmandənion həmə həlok bıen.
   Çı hadisə bəçəton çımı bə ıştə pıə məhəbbətım xəyli ziyod bıe, de çəy 
nomi bastə bıə sədəğə de əhsononım ziyod karde. Ə ağılmandə pi çımı 
ın rujış navədə vindəybən. Isət boy az bə ıştə cıvonəti dərəsənim.

***  

 Voteyım əve ki, elmədə, sənətədə çiç lozimebu həmə bə ıştə avlodi 
omut. Tı əncəx bəvədə ıştə pıə bıey vəzifə bə sə jəy bəzıneş. Çun boçi, 
dınyo koy nibəbıe zıney - har sənət, har elm oxoy ıştə foydə nışon 
doənine. Yəne elm-sənət omuteədə sıstəti nışon doey bəvəc əvo ni.
   Təlimə prosesədə qavar bə quşi bıqıno ki, mıəllimon hakanə veyz oko 
doedən, bə ıştı kefi nıqını. Çun boçi, hırdən bə veyzi zu rə obəmute.
   Iştən bə əğıli dast dıroz məkə - bıdə ıştə dılədə bo tı kin-kudurət 
onıqətı, əy de mıəllimon nomi bıtorsın.
   Ciddi bıbi de əğıli, ıştı zəhmiku bıdə çəş bıjənı.
   Ğızılədə, dirhəmədə, molədə çiçış bıpiyo - bıdə, nıdoş ıştı rə mardeyış 
bəpee, bo merısiro ıştə nomi bədtər bəkarde.
   Bə sənəti, elmi sohib bıey çe hırdəni həxe. Lap avlod befərən bıbo, 
bəy elm-sənət doeyədə sıstəti məkə.
   Sıxan heste, votedən: pıə-moə ıştə avlodi tərbiyə nıkardo, əy zəmonə 
tərbiyə bəkarde.
   Əve, tı bəpe ıştə pıə bıey ğarzi bə sə bıjəniy - taleş çoknə bəbıe, 
jəqoən bəjiye.
   İnson çe hiç çiyku bə əməl omeədə, çəy xom-xosiyətən de əy bə ico 
ofəyə bıedə. Əmmo dast ocizəti, dast besərıştəti, dast zəifəti ə xarakteri, 
xom-xosiyəti buruz doey saxt bıedə bo əy. Perəseəsə çəy rufən, çəy 
andomən bə ğıvvə omedə, xarakterədə bıə fər iyən befərə cəhəton bə 
çəş çiyedən.
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   Əncəx tı elm iyən sənəti mirosi ğəzinə bo avlodi bınə ki, ıştə 
valideynəti ğərzi bə sə bıjəniy, çun boçi, bo avlodi çokə tərbiyəku fərə 
miros nibəzıne bıey.
   Bo soyə odəmon avlodon ən çokə miros peşəye. Peşə co çiye, sənət 
co çi.
   Əmmo çımıku bıbo, peşə heqo ən çokə sənəte. Çe nominə odəmon 
avlodon dastədə sa qılə peşəən bıbo və əvon çımon hiç qıləən oko 
nıdon, ım ayb hisob nibəbıe - qavarən sənəte, vaxt bərəse qərəkış 
bəbıe.
                                       

H i k o y ə t
   
Qoştapsışon ki  taxto eğande (ım vey dırozə əhvolote, az ıyo əncəx çəy 
ro bə Rum eqınieyku qəp bəjəym), beşe şe bə Konstəntiniyyə 
(Konstantinopol-C.Ə.). Daston oşadey-oşandey. Bo nuni peəçınəti 
kardey dimış omedəni. Məvot hələ hırdənəti vaxtonədə çəy bə osınəğəti 
kardey vey həvəsış bıə, bə osınəğəon dastonış fik doə ki, binı əvon 
şımşi, çəxo, ləğom iyən co osınə diləqon çoknə soxtedən. Im peşəşon 
jıbızın bə çəy taleşon nıvıştəbe.
   Bəle, əv Rumədə çe qıləy osınəğə paylo de muzdorəti ıştə ruji 
dəvoniedə, bə hiç kəsi əjoş bıedəni. Bə məhol oqardey bəçəton bə 
ləşqəri sərdoron dəsvardedə ki, bəştə avlodon peşə omutey hiç vaxt ayb 
hisob nıkən. Har peşə oxoy bə vəc omənine.
   Qoştapsi çı məsləhətiku bə avlodon peşə omutey Əcəmədə peqarde 
bə adət. Jəqo yolə odəm pəydo kardey nəbiy ki, bə ıştə hırdəni qıləy 
peşə onımutı.

***  

 Voteyım əve ki, çiçi omutey mımkune, əy omut bə ıştə avlodi, oxoy 
foydə bəvinde.
   Zoə bə hədd-buluğ rəseəsə fik bıdə, bin bə çı ko meyl kardedə, de çiçi 
məşğul bıey həvəsış heste, təsərrufati rost kardeyış piyedə, ya jen 
vardey bə çəy sə dəşə.
   Vinde ki, jen vardey səykuş beşedəni, bəvədə bo vəyu vardey hozıəti 
bıbə.
   Vəyu vardeədə, ya kinə bə şu doeədə, cəhd bıkə ki, de co ğəbilə 
xışəvand bıbi. Səbin bəy ki, bə tojə xışəvandobə hisob ıştı ğəbilə zu, ıştı 
çubıjən dı ğatə vey bəbıe.
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H a ş I y ə
   
Ehanə avlodı kinə bıbo, bo əyo qıləy həyo-abruynə doləvon, yol bıey 
bəçəton mıəllimə bıqət. (Professor R.Sultanovi kardə tərcumədə jıqo 
nıvıştə bıə. Əncəx professor Y.Bertelsi tərcumədə ın vırə jıqoye - ˝Yol 
bıeədə bəyro qıləy mırəbbe bıqət ki, bəy nomoj, rujə iyən co vacibaton 
omutı. Yazi nıvışte bəy onımutoş çok bəbıe. Cəhd bıkə ki, kinə rə bə şu 
bıdə. Umumən, kinə hiç nıbo, çok bəbıe. Bıey bəçəton, əv ya bəpe şuə 
kədə bıbu, yaən qurədə˝ - C.Ə.)
   Çanə kinə ıştı kədəye, de əy mehribon rəftor bıkə. Səbin bəy ki, kinə 
çe valideyni əsire. Bevalideyn əv ıştəni noğo doey nibəzıne.
   Zoon qədəy co curin. Əvon bevalideynən ıştə koon bə səhmon dənoey 
zınedən.
   Dastədə bıəyon iminə nubədə bo kinə xarc bıkə, bə çəy əjo və beşi. 
Kinə vırəbəvırə bıkə ki, çəy ğəhəriku conı bırəxı.
   Ehanə ıştı kinə bakirəybu, cəhd bıkə, bo əy bakir merd pəydokə. Bıdə 
kinə ıştə dıli bəy bıdə, merd jeni ğədri bızını. Har dı tərəf de i yəndı bəpe 
bob bıbu.
                                        

H i k o y ə t
   
Çımı məsəyku, Şəhrəbanu çe Əcəmiku bə Ərəbiston əsir bardeədə hələ 
lap qədə kinəbe. Umər əmirəlmominin (Xıdo çəyku rozi bıbu) vindedə, 
votedə ki, əy bıhəvatən. Şəhrəbanu bo həvatey bardeədə Əli 
əmirəlmominin (Xıdə çəyku rozi bıbu) bəvon rast omedə, çe 
peyğəmbəriku ın hədisi vardedə:
   ˝Çe şahon avlodon həvatey rəvo ni.˝
   Bı hədisi səbin Şəhrəbanu ozod kardedən, bardedən bə Səlmon Farsi 
kə ki, bə şu bıdən.
   Şəhrəbanu votedə ki, az tain ki, de ıştə çəşi merdi nıvindom bə şu əşı 
nim.
   Şəhrəbanu qıləy barzə vırədə nışandedən. Ərəbi de Yəməni nominə 
merdon qılə-qılə çəy vədə dəvardedən ki, ki bəqəm bıko, bəyən bə şu 
bışu.
   Çe nomijəon (nomizədon-red.) barədə Səlmon bəy məlumat 
doedəybən. Məsələn, votedə ki, ım fılonkəse, kali nırəsə cəhətonışən 
ıme, ıme, ıme.
   Umər dəvardeədə Şərəbanu parsedə:
 - Im kiye?
   Səlmon votedə:
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 - Uməre.
   Şəhrəbanu votedə:
 - Yolə odəme, əncəx piye.
   Əli əmirəlmominin dəvardeədə Şəhrəbanu votedə:
 - Alicənabə merde. Əncəx çe Fatimeyi-Zəhruku xəcolət kəşedəm. Az 
maşqi bə çəy dimi çoknə diyə bəkam? Bə ın səbəbən piyemdəmni.
   Qıləy co dəvardə merdi çe Əli əmirəlmominini yolə zoə Həsən bıey 
zıneəsə votedə:
 - Bəmı vey loyığe, əmmo jenış veye - piyedəmni.
   Peşo dəvardə merdi Səlmon nışon doeədə votedə:
 - Im çe Əli əmirəlmominini zoə Huseyne (Xıdo çəyku rozi bıbu).
   Şəhrəbanu votedə:
 - Ha, diyəkə hələ, ım çımı mole. Çımı şuə əv bəzıne bıey. Çe bakirə 
kinə şuə bakir zoə bəzıne bıey. Az bə şu şənim, əyən jenış vardəni.

***   

Reçinə yəznə bıqət, kinə bə kifiri mədə. Kinə bə kifirə merdi mığış 
nibəvaşte, oxoyədə ıştənən rısvo bəbıeş, kinəən rısvo bəbıe.
   Çe kinə pəvəndi reçin, dastədə duz, sof, sərıştəynə zoə bəpe bıbu. Tı 
zınəniniş ki, əv ıştə xıyzoni de kon puli obəqəte. Əmmo jəznə həm 
molədə, həmən nomədə tıku bəji bıənine ki, de tı fəxr bıkə. Bəvədə kinə 
rujən rohət dəbəvarde.
   Kinə məhəvat. Jıqo bıeədə jəznəən mıruvətin bəbıe. Dastədə çiç 
heste, xarc bıkə, əncəx kinə dəro dəğand bə şuə kə. Ki, ıştəni çı 
bədbəxtiku peroxniy.
   Bə dustonən ımi məsləhət bızın.
   Mande ki, çoki Xıdo bəzıne.

Vistı həştminə fəsl
                

Dust qətey iyən çəy dəsturon həxədə
   

Çımı balə, bızın ki çanə odəmi con səğe, çəy bə dust-oşıno əjoş bıedə.
   Boə nıbo, qon dəvardedə bo odəmi, əmmo dusti nıbıey çəysən 
bədtəre.
   Qıləy alimiku parsedən:
 - Çok kon qıləye - boə ya dust?
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   Alim cəvob doedə:
 - Boən dust bıbo, çoke.
                                 

Beyt
        

Dust bıbu çımı Bo, bomı boə çoke,
Dışmen bıbo- siyo sığən çəysə çoke.

   Voteyım əve ki, ıştə duston çe yodo beməkə. Bo əvonro baxşə, 
ərməğon bıvğand, bə çəvon sədo sədo bıdə, bə çəvon hay bımand. Jıqo 
nıbo, odəm bedust-oşıno bəmande.
   Votedən ki, qiya duston odəmi çe ov-avlodiku kardedən - duə sıxane, 
bovə məkə.
   Duston rəyrə-rəyrə dəqış məkə.
   Veyə dustış bıə xonəxo aybon edoə bəbıen.
   Tojə dust qəteədə kanə qılə çe yodo beməkə.
   Votəşone ki, çokə dust bənə yolə xəzinəye.
   De tı bo dustəti meyl kardəkəson ıştəku məvitvon. Bə çəvonən ğəyd 
bımand, dast dırozkə, xəy-şərədə koməqkə - bıdə peqardın bıbun 
sadığə dust.
   İskəndəriku parsedən:
 - Kamə mıddətədə çoknə bıe ki, ənə zəminonı qətey zıne?
   Vote:
 - Bə dışmenon lutf nışonım doe, bə duston kəromət.
                            

Beyt
          

Bolima, rədd bıjən tı çə dustiku,
Əşt-nışt kardedəbu deştı dışmeni.

De ıştı dışmeni dustəti kardə dustonku duəro bınəv.
   Hiç səbəb nıbıəy, tıku şikat kardə duston bə dust məzın.
   Bı dınyoədə beaybə odəm nibəbıe. Əncəx tı mərd bıbi, çun boçi, 
mərdə odəmi ayb bə çəş əçi ni.
   De nomerdi dustəti məkə, çəyku xəy əvind niş.
   Butulka dustonkuən bo tı çiy beəşı ni, əvon tıni ne, butulka dust 
bəzınen bo ıştə.
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   Çe duston fərişonən bıedə, befəriyən. De har qıləyon dustəti bıkə - de 
fərion dılo, de befərion de sıxani.
   Vağt bıedə bə bevəcə dustonən odəmi əjoş eqıniedə.
   Əncəx de axmaxə odəmon dustəti məkə. Səbin bəy ki, axməxə dust 
jəqo qıləy hərəkət bəzıne kardey ki, bini hiç sa qılə dışmen əy əkə ni.
   Əncəx fər iyən de sərıştəynə odəmon dustəti bıkə ki, əvoni tərif 
kardeədə bətınən çiy bırəsı.
   Coyli mandey de bevəcə odəmi əşt-nışt kardeysə əfzəle.
   Çımi barədə mı qıləy dıbeytım votə:
            

Ha dıl, bənə əşivo vitedəş bə bi,
Nə sıxan dərəsedəş,nə zındəş dardi.
Bevəcə həmdəmiş tı, çı çok be ki, şiş,
De bevəci mandeysə bəmandem coyli.

   
Piyedənibu tıni mızəmmət bıkən - çe dustonən, çe co odəmonən həxi bə 
lınq-ləğə məjən.
   Votedən ki, dı cur odəm bə mızəmməti loyığe: qıləy ıştə dusti həxi 
darıştəkəs, qıləyən bə xəymandə koy ğıymət nıdoəkəs.
   Bızın ki, odəmiku dust beşey-benışey dı curə mıəyyən kardə bıedə: 
qıləy əve ki, bo dusti ko bıqını, bə bəlo dıço bıbo - ehanə xonəxo dasto 
omə koməqi kardəbu, çəy bədə rujədə daim çəy tonoyebu; qıləyən, dust 
bə rəhmət şəbu, ehanə çəy əğılon, ov-avlodon bəştə sə qırd bıko, ıştə 
koməqi təklif bıko, har bəjən əhli-ğoborədə ğəvi ziyorət kardeədə ıştə 
həsrəti buruz doedəbu, ğəmqin bıedəbu - bızın əsl duste.
                                     

H i k o y ə t
   
Jıqo məsəme ki, Sokrati bo ehaştey bardeədə bo əy şərt noedən ki, 
ehanə butpərəstəti ğəbul bıkoş, tıni bəbaxşemon.
   Cəvobədə Sokrat votedə:
 - Xıdo nıkəy  az sıvoy Ofəyəvoni bə co qıləyni sitoyiş bıkəm.
   Çəy tono-kəno poyə tələbəon ah-fəğon kardey-kardey çəyku parsedən 
ki, ustod, madam bo mardey rozi bıəş, bıvot, tıni kon co bə mu 
bıkəmon?
   Sokrat oqardedə:

	 �84



 - Peş edami ehanə mıni pəydo bıkon, bəvədə kon co piyəone, əyoən 
dəfn bıkəyon.
   Yəne, ˝çımı con ki beşe, bə şımə çəş çiəy həni az nibəbıem, çımı pulə 
bəbıe˝(quru cismim tırki-red.)

 
  ***

Bə ıştə duston veyəti veyən peşt dəməbast. Yodo beməkə ki, hiç kəs bo 
tı ıştı ıştənisə çokə dust nibəzıne bıey.
   Dusti xoşə rujədə iyən bədə rujədə dəvinəku dəvon - bə xoşə ruji 
hurməti, bə bədə ruji koməqi səbin.
   Iştı dışmeni bo ıştə dışmen zınedənibu, çəvo bo tı dust benibəşe. Bəy 
oşıno bəvoten.
   Də odəmi dustəti bıkə ki, bini əvən ıştəni bo tı dust zınedə.
   Bə dusti ıştə həmə sırron mədə ki, maştə - nıbıe jıqo, bıe jəqo - bətı 
ziyon nıjənı.
   Kosib bıboş, ərbobə dust məqət bo ıştə, səbin bəy ki, kosibi çe hiç 
kəsi tono ğırbış nibəbıe, məxsusən çe ərbobon tono.
   Ərbob bıboş ərbobə dust bıqət, kosib bıboş - kosibə dust.
   Əmmo çokə dustəti bıkə, bəvədə ıştı koonən çok bəşen.
   Qıləy hədərə koysə dust tıku bıqardo, əy oməqordın, çun boçi, 
ləyoğətış ənəyebən.
   Taməkorə dustiku duəro bımand.
   De kininə odəmonən dustəti məkə, səbin bəy ki, çəvon dılədə bıə kin 
bo dustəti əyo dəşey mane bəbıe.
   Isət ki dust qətey dəsturonı zıne, bo tı çe dınyo koonku, çoki iyən 
bevəciku qəp bıjənım.

Vistı nəvminə fəsl
                  

Dışmeniku hodi kardey həxədə
   
Ehanə mımkun bıbo, bə ğədri-ğıvvə, bo ıştə dışmen ğəzənc məkə. 
Şayət dışmenı bıbo, çəyku ğət mətars. De əy daim mıborizə bıbə. Bə 
çəy koon həmə fik bıdə. Bə dışmeni hiylə ald məbi. Əy ğandey bo ıştə 
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iminə vəzifə hisobkə. Iştə koon jıqo bə riyə bınə ki, dışmen çəyku sə 
benıkə.
   Dışmeni de tı koyış nıbo, tınən ıştəni bevuli məkə. Bə çəy şəkə zıvoni 
ald məbi. Əv bətı şəkə bıdo, əy bo ıştə zəhə hisob bıkə.
                           
 

Şeir
     

Andomi kom uzvon dust bıbun de deşmeni,
Xəncər bıjən, dıqlə dışmen blzın əvoni.

Çe zumandə dışmeniku ıştəni çəş bıkə. Çəyku çəş bıjən, hodi bıkə.
   Xainə dustiku bıtars, iyən zumandə dışmeniku.
   Dışmeni hiç vaxt zəif hisob məkə, məvot ki, ˝hiç ğələt nibəzıne 
kardey˝, ya ˝əv- çımı sıpə˝.
                                    

 H i k o y ə t
   
Votedən ki, Xorasanədə Mıhəlləb nomədə qıləy vey alicənab, ğırbin, 
xəymand, nıfuzinə əyyar hestebən. Rujiy de roy poyə vırədə lınqi jiədəş 
qıləy qaməkə lu mandedə, pefırsedə, dəqardedə. Əlbəsahat çəxo 
bekardedə cifo, ə qaməkə lu anc-anc kardedə.
   Bə çəy sə qırd bıə kəson parsedən:
 - Xacə hey, tı ki jıqo ğoçəğiş, nomı bekardə - ım çiçe, de qaməkə lu bə 
canq beşəş?
   Xacə oqardedə:
 - Mıni dəəqordın ım luye. Bəs az ki ləvə bıkəm? Mıni dəəqordın çımı 
dışmene. Bə dışmeni ˝qədəli˝, ˝hədər˝ nibəbıe votey.

***  

 Bə dışmeni ki, ğalib omeş, əvı ğande, nəbadə bıvotiy ki, əv zəif iyən 
ocizbe. Çun boçi, dınyo koye, i kərəən bəvindeş əv bətı zu ome.
   Bıdə bəvədə cəmat nıvotı ki, qıləy zəifi dastədə ociz mandiş.
   Bəs tı vindedəniş ki, qıləy podşo zəfər bə dast vardeədə çəy katibon, 
səlnomə ənıvışton çe dışmeni ləşqəri vey zumand təsvir kardedən, çəy 
piyodəonən, asponən de Zerobi, de əjdəho mığoyisə kardedən. Yəne 
bıdə məxluğ bızını ki, çəmə podşo ləşqərış vey zumand bıə qıləy 
keşvərış vırtı-volo kardə.
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   Ehanə dışmeni ləşqəri bəsə po de zu mandə zəifə piyodəon, fəğırə 
aspoon ibemoni ğəzinə təsvir bıkon, bəvədə bo ğalib omə podşo çı 
˝mədhnomə˝, çı ˝fəthnomə?˝
               

H a ş I y ə
   
Bə Rey məmləkəti Seyyidə nomədə qıləy jen toyfə podşoəti kardedəbe. 
İrz-namusin, çe şah nəsliku əbıə, ıştə koonədə sərost qıləy jenbe. Çımı 
pıə amukinə, həmən çe Fəxr-əd-devlə kəsohibbe. Fəxr-əd-devlə bə 
rəhmət şey bəpeştə, çəy Macdəd-devlə nomədə qıləy hırdənış hestbe, 
podşoətişon bəy doe. Əncəx məmləkəti idarə koon çe Seyyidə dastədə 
cəm bıen. Im Macdəd-devlə yol bıeəsə noxələf beşe, podşoəti ləyoğətış 
nıbe, əv bənə qıləy hışkə nomi mandəbe çəy kutisə. Əncəx kədə ənıştiy, 
de kənizon eyş-işrətədə ıştə vaxti dəəvoniy.
   Çəy moə Seyyidə si sor bə Rey, İsfəhoni iyən bə Kuhistoni podşoətiş 
karde.
   Imoni qəp jəyədə məğsədım heste.
   Rujiy ıştı bobo Soltan Mahmud ibn Səbuktəkin bo Seyyidə ğasid 
vığandedə ki, bəpe çımi bəçəton xutbə həni bə çımı nom bıdəy hande, 
pulon bə çımı nom bıdəy bırınie, bac-xərac bıvğandiy bo mı. Nıbo, 
bomem Rey xərobə bəkardem.
   Seyyidə bə Soltani ğasidi votedə:
 - Bışi bə Soltani bırosın, çanə çımı şuə con səğbe, çımı astə bə larzbe 
ki, tı bə Rey hurrəc bəkardeş. Çoknə ki, Fəxr-əd-devlə şe bə rəhmət, 
məmləkəti idarə koon həmə ru bıen çımı səpe, ə tars həni çımı cono 
beşe. Çun boçi, az ıştən bo ıştə famem ki, Soltan Mahmud ağılmandə 
podşoye, əv hiç vaxt de qıləy jen toyfə bə canq beəşı ni, ım bə çəy şəni 
dənibome.
   Mande ki, çiç bəbıe? Isət ki, bə ıştı sə bə Rey məmləkəti hurrəc 
kardey dəşə, Xıdo şohide ki, az ıştı vədə əvit nim, bebəşem bə canq de 
tı.
   Dı qıləyədə qıləy bəbıe - ya ıştı ləşqər dəbəboxte, ya çımı.
   Ehanə az bətı zu bom, bə həmmə dınyo car bədoem kəşey ki, çand 
qılə ğudrətinə podşoon bə zono nışandə Soltan Mahmudi ləşqərım vırtı-
volo karde. Bo mı mədhiyyəon, fəthiyyəon bənıvışten.
   Ehanə tı bəmı zu boş, çiç bəvoteş?Bəvoteş ki, qıləy jen toyfəm 
məğlub karde?
   Bə qıləy jen toyfə ğalib omey hiç bə ıştı nomi dəbame?
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   Çı sıxani səpe, çanə ki Seyyidə bə Rey məmləkəti podşoətiş karde, 
Soltan Mahmudi i bəjənən bə hurrəc kardey xıyol dənışe.
   Imoni voteyədə niyətım əve ki, çımı balə, ıştə dışmeni rısvo məkəyş, 
əmmo çəyku arxayinən məbi.
   Çe məmləkəti xaricədə bıə dışmenisə vey, dılədə bıə dışmeniku çəş 
bıjən. Səbin bəy ki, dılədə bıə dışmen bə ıştı sırron çok bələde, koon 
holi zınedə, nəinki kənoədə bıə dışmen.
   De dışmeni həğiğiə dust məbi. Simvolikə dustəti bıkə. Çun boçi, 
məcaziyə dustəti hakanə bıedə bə həğiğiə dustəti peqardedə.
   Hakanəən tərsinə bıedə.
   De dışmeni nez bıey əncəx co çorə nımandeədə mımkune.
   Bə dışmeni jəqo zərər bıjən ki, çəviku bə ıştı ıştəni ziyon nıqını.
   Iştı duston miğdor dışmenon miğdarisə dı bəjən bəpe vey bıbu.
   Veyə dustsohib, kamə dışmensohib bıbi.
   Bə həzo dusti umdəvo i qılə dışmen ğəzənc məkə, bızın ki, kali kərə ə 
iqlə dışmen bətı vey ziyan jəy bəzıne.
   Har kəsi bə çəy vırə bınışand.
   Iştə ğədi nızınə xonəxo mərdətiədə noxsan bəbıe.
   Dışmen tıku çanəən zumand bıbo, bəyro sədoj bısoxt, bəy mane bıbi.
   Dışmeni tıku əmonış bıpiyo, har çanə yolə dışmenən bıbo, bətı har 
çanə bevəcişən kardəbu, bəy əmon bıdə. Bə dışmeni əmon doey bo ıştə 
yolə hərəbaxtəti hisob bıkə.
   Yolon sıxane, bəvoten: ˝Dışmen ya bıvito, ya bımardo, yaən əmonış 
bıpiyo - iye.˝
   Dışmeni zəif iyən ociz bıvindoş, ıştəni rə çəy səpe məğand. Bızın ki, 
əv de ıştə əcəli con bıdo, ıştı bo şoy-voy karde həxı ni, çun boçi əmə 
həmə kəynəbu bəmardemon.
   Ya xeyr, de ıştı dasti dışmen həlok bıəbu, bəvədə bə şoy-vo kardey 
bəqınie.
   Mıdrikon votəşone ki, ehanə tı mardeədə dışmenisə i bəjən ziyod 
nəfəs bıstənoş, çəyo bımardoş, ə maq bo tı hərəbaxtətiye.
   Əncəx çəmə həmə oxoy mardeyebu, bımi çı şoy-vo?
   Mı çımi həxədə jıqo qıləy şeir nıvıştəme:
          

Əcəli pələşe çı dışmeni ço,
Çıro tı sıredəş, kardedəş şoyşo?

Ruji sə bəqəte ıştınən kəy bə,
Co kəsi qonə ruj xoşı omdə ço..?
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Həmə insonon bə qıləy mıəyyənə vırə şeyro bə səfərbər ıstənə bıən. Bə 
ın səfər beşeədə sıvoy çokə əməli hiç çiy peqətey haştedənin.

                                     
H i k o y ə t

   
Jıqo məsəme ki, Zulqərneyn həmə dınyo fəth kardey bəpeştə bə ıştə 
məhol oqardeəsə Damğand nomədə qıləy vırədə əcəlış təmom bıedə. 
Vəsiyət kardedə ki, əy bə mafə noeədə, curi bıkən ki, dastış beşu 
mafəku. Bıdə məxluğ bıvindı ki, həmə dınyo fəth bıkomən, təyliə dast 
beşedəm şedəm. ˝Ğəsb kardemone, tərk kardemone.˝ (˝Zəxəbnə və 
tərəknə˝(ərəbi)-C.Ə.)
   İyən bə çımı moə bırosnişon ki, ehanə çımı rufi şo bıeyış bıpiyo, bo mı 
de jəqo odəmi yas oqətı ki, bini çəy ya hiç nezə odəmış mardəni, yaən 
umiş heste ki, ıştən hiç vaxt nibəmarde.

***   
  
 Çıki lınqiku dəçıkoş bo ğandeyro bə zəmin, çəy dastiku bıqət rostkə. 
Yəne çe har koy əndozə bızın.
   Bə odəmon dast vonə mədə ki, bini bətı pəxıləti bəkarden. Əvon tosə 
ıştə umri oxoy ıştə dılədə bo tı kin obəqəten.
   De bədxohon bədxohoəti bıkə.
   Əmmo de taməko, mənsəbpərəstə odəmon koy nıbu, çun boçi, çəvon 
ə xosiyət beçəyən çəvon kəy bəğande.
   De behəyoə iyən daveykorə odəmon qəvbəqəv mədə.
   Əncəx de təşəxxısinə odəmon təkəbbırin bıbi.
   Kon vəzifədə bıedəş bıbi, de odəmon bənə insoni rəftor kardey yodo 
beməkə.
   Rıkin bıeədə ıştə rıki ebardey çəmi omut.
   Nə de dusti, nəən de dışmeni zikkə jəy-jəy sıxan məkə, şinəzıvon bıbi. 
Çun boçi, şinəzıvonəti bənə codu qıləy çiye.
   Çok-bevəc, çiç qəvo beşo, əyən bəməseş.
   Iştən çiç məsey piyedənibu, xəlxiyən məcbur məkə əy bıməsı.
   Bə xonəxo dim votey ciqə kardənişbu, dumoədən sıxan məvot.
   Bə xəlxi hərbə-zorbə məvo. Məvot ki, ˝jıqo bəkardem˝, ˝jəqo 
bəkardem˝; bıvot ki, ˝jıqo kardıme, jəqo kardıme˝.
                           

Şeir
Yo, ıştı eşğım şodoy bekame dılo,
Bandi to dardonım karde vırtıvılo.

Az ımruj votedənim bəkardem çiçon,
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Maştə bəvotem çiçon kardıme, çiçon.

   
Koy sıxanisə bəpe bıqət.
   De zıvondırozəti kardə odəmi sə məqət.
   Hiç vaxt dıdiməti məkə. Dıdimə odəmonku duəro bımand.
   Əjdəhoku mətars, bini otəşış bə qəv qətə, əncəx sıxan ənovoniku 
bıtars. Çun boçi, çəy bə i sahat xərobə kardə vıron hiç bə i sorən bərpo 
kardey nibəbıe.
   De ğuli həsbəhs məkə.
   çanə yolə odəmən bıboş, de ıştəku bəjiə odəmon hıcət məkə.
   Mıdrik votedə ki, çe bəloon veyniku perəxey piyedəbu, da qılə xosiyəti 
bo ıştə peşə bıkə:
   De ıştəsə zumandi çanqbəyəxə məbi;
   De duəvoji kompaniyə məsoxt;
   De kırnisə odəmon unsiyətədə məbi;
   De nodoni tasıb məkə;
   De dıdimi dustəti məkə;
   De duəvoji savdı məkə;
   De tındxosiyətə, daveykorə, nocinsə odəmon ərəğəhəti məkə;
   De jen toyfəon vey əşt-nışt məkə;
   Bə co kəsi sırr mədə, çun boçi, çe ğırbi bəqınieş;
   Bətı şər bığandon, cəhd bıkə ki, əy ıştəku rədd bıkəy;
   Odəmi mızəmmət kardeədə jıqo bıkə ki, lozim bıeədə bo tərif kardeyro 
vırə bımandı;
   Odəmi tərif kardeədə jıqo bıkə ki, lozim bıeədə bo mızəmmət kardeyro 
vırə bımandı;
   Ə odəmi ki, bətı hiç əjoş ni, bəy hərbə-zorbə, tars məvo - ıştəni çe 
həyo-abru bəğandeş;
   Ə odəm ki, bətı tabeye, qınoşən bıbo, veyən məşi bəsə əy, ıştə həmə 
rıki bəsə əy eməkə, əy bıbaxş, rəhmdıl bıbi.
   Rukon ıştı mılkin, ıştı mol-davlətin, bəvon çok diyəkə ki, koon soz 
bışun. Jəqo nıkoş, benun, beazuqə bəmandeş.
   Bə sıxan pemandə noxsaninə nokə, bə sıxan penımandə benoğsanə 
nokəsə əfzəle.
   Ehanə piyedəbu, ıştı doə əmri bə vırə bırosnın, əy bə dı kəsi 
dəməsvard. Votedən ki, xorəki dı qılə jen bıpato, ya su bəbıe, ya ses.
   Şair votedə:
         

Boy, iqlə koy hiç maspard tı bə dı kəsi,
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Kəş ənərıt bəmande dı jen bıə kəsi.

Odəmonku qıləy qədə xəto vindeədə, ıştəku beməşi, peməşi, bə har 
sıxani sə jiə dəmənə, həx-nohəx cəmati rəncidə məkə ıştəku.
   Piyedəbu tıni tərifkən, ıştə kəroməti ziyod bıkə.

                             
Siminə fəsl

            Cəzo doey iyən çe təxsiriku dəvardey
                              

dəsturon həxədə
   

Çımı balə, yodədə oqət, bəsə har qədə xəto bə odəmi cəzo nibədoen. 
Ehanə odəm cızo beşəbu, sıftə ıştən dıliku əy baxşey bıpi. Oxo, əvən 
odəme. İminə qıno Odəmi kardəşe.
   Çımi barədə mı jıqom votə:
                                     

Şeir
Əgər ruji omənımbu bə vindemon,

Xıdo vində bə ohu-zom az har zəmon.
Bıbaxş mıni, çı Odəmiy ımnə qıno,
Azən odəmim, kardəme qıləy qıno.

Bə nohəx cəzo mədə - nohəxə cəzo ıstəney piyedənibu.
    Bo har hırdə çiysə ğıyzin məbi, ıştə rıki ebardey çəmi bızın.
   Tıku xahiş bıkon ki, çe fılonkəsi qıləy qınoku dəvard, ğəbul bıkə.
   çanə yolə qınoən bıbo, baxşey, qınonku dəvardey adət bıkə bo ıştə.
   Bo har qıno ehanə cəzo bıbıroş, bəs çe əğə kəromət kon co 
bəmande?
   Ehanə baxşey vacib bızınoş bo ıştə, bəvədə yol bıey şərəfikuən 
məhrum nibəbıeş.
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   Əmmo baxşey bədiqə ə qıno həni bə çəy yod dəmağand, bəy səkuə 
mədə - ım bənə nıbaxşey qıləy çi bəbıe.
   Tı ıştənən jıqo çiy məkə ki, peşo uzr bıpiy. Ehanə xəto bıkoş, bo uzr 
piyey xəcolət məkəş, arədə bıdə dışmenəti nımandı.
   Xonəxo bə cəzo loyığə koş qətəbu, sıftə çəy qıno cəzo mıəyyən bıkə, 
peşo bə qıno arbə (mıvofiğ) cəzo bıbır bo əy.
   İnsofinə odəmon votəşone: ˝Cəzo bə qıno bəpe mıvofiğ bıbu˝.
   Çımi barədə mınən votəme ki, ˝ehanə xonəxo qınoş hestebu, bə cəzo 
loyiğebu, bəy cəzo mıəyyən kardeədə helm, kəromət iyən rəhm kardey 
dəsturon çe yodo beməkə. Ehanə qınoş i dirhəmebu, bəy nimə dirhəm 
cəzo bıdə.
   Jıqo bıkoş, həm kəromətin bəbıeş, həm ləyoğətin. Çun boçi, bə 
ləyoğətinə odəmon rəhmdıləti vey damedə. ˝
                                  

H i k o y ə t
   
Votedən ki, çe Muaviyə devrədə mıtəşəkkilə formədə i dastə odəm bə 
qonə cinayəti dast noedə. Çe əvon kıştey vacib hisob bıedə. Muaviyə 
əmr doedə ki, çımon səon jə bıbu.
   Cəllodon bo əmri əlbəsahat icro kardey bino kardedən.
   Nubəş rəseədə, çı merdonədə qıləyni votedə:
 - Ya əmirəlmominin! Az ıştə qıno bə qıy qətedəm - bəmə çiçən bıkoş 
həxı heste. Əmmo tıni ğəssəm doedəm bə Xıdo, sıftə bə çımı dı kəlimə 
sıxani quş bıdə, bəy cəvob bıdə, çəyo çiç bıkardoş - bəkardeş.
   Muaviyə votedə:
 - Bıvot!
   Cinayətkorə merd damə bıedə:
 - Bə dınyo həmə məlume ki, tı çanə həlim iyən kəromətiniş. Ğəzori əmə 
ehanə ın cinayətımon co podşoon hıkmdorəti kardə co məmləkətonədə 
kardəbəy, çəmə cəzo çiç əbiy?
   Muaviyə votedə:
 - Ə podşoonən bənə mı əkəyn.
 Merd votedə:
 - Jəqoyebu, ıştı kəromətin, rəhmdıl bıey konco mande bəs? Madam bo 
həmonə qıno həmonə cəzoyebu?
   Merdi ın sıxan Muaviyə qətedə.
   Muaviyə votedə:
 - Tı ın sıxanon ehanə lıski bə nav votəbəy, şımə hiç qılə səy nədəym 
jəy. Bışi, əmandənionən həmə baxşedəm.
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Voteyım əve ki, qınokor ıştə qıno bə qıy qətedəbu, piyedəşebu çəy 
qınoku dəvardiy, ğəbul bıkə. Çun boçi, jəqo qıləy qıno ni ki, çəyku 
dəvardey mımkun nıbu.
   Qıləy xonəxo bətı əjoş eqıno, bətı qəv okardo, ehanə bə dini, bə dınyo 
koon dəsturi zidd nibu, çəy dasti oməqordın, bə çəy əjo və beşi. Bıdə 
çəy ıştı barədə bıə çokə fikir dəqeş nıbu. Oxo, əy tınış alicənabə odəm 
zınə, omə bə ıştı kəybə. Jıqo bıə nəbəy, bətı qəv onəkəy.
   Votəşone: ˝Əjo eqıniey bənə əsir eqinieye.˝
   Bə əsiron rəhm kardey lozime.
   Əsiron kıştey bəqəm nıkardə bıə koye, vey bevəc hisob bıedə.
   Bı koonədə sıstəti nışon nıdoş, har dı dınyoədə nom bebəkardeş.
   Bə qıləy odəmi əjo dəqıno, sıftə fik bıdə, bin əv səxavətine, ya kırnis?
   Səxavətinebu, ıştə dıli okə bo əy - əmmo çəy məğamədə, timsal, 
ğıyzinebu, vəşiələvəyebu, nez məbi.
   Çiy xohiş kardeədə, çok-çoki bıfam, çokə sıxanon oko bıdə, bınışt, ıştə 
fami kırt iyən dəğiğ ifodə bıkə.
   Xohiş kardeəsə həddisə ziyodə təvaze iyən nəzokətin bıbi. Imon 
vacibə şərtonin.
   Ehanə bə xohiş kardey dəsturon tam əməl bıkoş, ıştı dast hiç vaxt təyli 
bə peşt onibəqarde.
   Çımi barədə mı votəme:
                           

            Rubai
            

 Dıl bəetəpiş pidə nigor,
Çı vusoli iqlə roş heste.

Bəpe bıkəş tı çiç votdə yo,
Rame de xoşi, de mınnəti.

Ko eqıniəbu bə i kəsi, bəy əjo hestebu, ıştəni bənə çəy nokə, bənə çəy 
ğuli bıbə. Iştı dasti qətey bəpeştə, konco vinde, dıvo-səno bıkə, har 
vırədə çəyku roziəti ifodə bıkə. Çun boçi, nıvıştəyədə heste ki,
  
 ˝Şukur bıkon, şımə ğısməti ziyod bəkam˝
   
Xıdo şukur kardə kəsonış bəpiye.
   Bətı kardə bıə çoki əvəzi şukur bıkoş, dıvo-səno bıkoş, ısənə səfə bəy 
ijən ko eqınieədə çəy ijən bətı dast qətey umi ziyod kardedə.
   Iştı xohişi bə ji eğandon, çəyku şikat məkə, ko ıştı bəxtədəye. Əv ıştı 
şikatiku ətars bıəbəy, bəştı əjo və beəşiy.
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   Kırnisə odəmon, nocinson sərxoş bıeədə səxavətin bəbıen, məstəti 
dəvardey bəpeştə pəşmon.
   Ko ehanə bə oləyzə (rəzil-red.) odəmi eqıniəbu, de bəboli bo tı.
   Votedən ki, se odəm ahbəqıy (yazıq -red.) hisobe:
   Çe axməxi dasti jiədə koəkə ağılmand;
   Bə zəifə odəmi tabe əbıə zumand;
   Bə kırnisi əjoş eqıniə səxavətin.
   Isət bo tı çe peşon həxədə qəp bəjəym.
   Çe har peşəku lıskiy bəvotem ki, bo sıxani kırnisəti nıkəm, ıştə 
zınəyon həmə votey bızınım.

Sivı iminə fəsl
              

 İlahiyot iyən ğanunşınosəti (fiqh) həxədə
   

Çımı balə, ləzi bə nav az ˝çe peşon həxədə bəvotem˝, - voteəsə qədə 
dukun, budkə oqətey nəzərədə qətedənıbim. Peşə əncəx dukunədə 
nıştey ni.
   İnson de çiçi məşğulebu, əvən çəy peşə hisob bıedə. Iştə sənəti əncəx 
çok zınəkəson çəyku foydə bə dast vardey bəzınen.
   Isəti zəmonədə (!-C.Ə.) bəmı jıqo qıləy peşə məlum ni ki, əyo nizom-
intizom tələb kardə nıbu.
   Peşəon veyin, həmən curbəcurin. Çəvon həmə barədə ıyo bınıvıştom, 
kitob bəpandıme, çe bınəçəku bə rədd ebəqıniemon.
   Əmmo kon sənət bıedə-bıbu, çəvon təsnifat 3-ye:
  bə peşə aid bıə elm;
  bə elmi aid bıə peşə;
  bə ağıli oko doey hisob bə əməl omə peşə.
   Bə peşə bastə bıə elmon ımonin: tibb, nıcum, həndəsə, zəminəvıjın, 
şairəti, həniyən co.
   Bə elmi bastə bıə peşon ımonin:
musiğişınasəti, baytərəti, həniyən co qılon.
   Çımon har qılə ıştən dəsturonış heste.
   Tı ustoən bıboş, piyodə mandey piyedənibu, ın ğaydə-ğanunon bəpe 
çok-çoki bızıniy.
   Peşon ısə boy ıştəni bə əlavə şərhi əjoşon ni, əvon vey məşhurin.
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   Bə ıştı ğırbon, çe ilahiyot elmiku hali bıboş vey foydə bəvindeş.
   Çe dınyo elmonku çiy dərəmud kardey bıpiyo, bəpe bə çəy yani 
qıləyən co peşə anqıl bıkə.
   Timsal, şəriətə elmi omuteəsə ğazi, ğəyyum, mıdərris, vaiz nıboş, çe 
dınyo moliku hiç çiy bə dast vardey nibəzıneş.
   Nıcumə elmi sohib bıboş, təqviməvonəti, rəmmoləti, foləvonəti, 
çəşbastəti dastiku nıvo, bənə vəşi bəmardeş.
   Çun boçi, bə mınəccimi çı pul?
   Tibbə elmədə sahədə - dastədə ğıvrəğ nıboş, ğəsto dılvandi doey 
nızınoş, kıştiədə pifə dəmonı hozı nıbo, bə ıştı təbibəti hiç cırən ədə nin.
   Əve, bə çımı votəy çok quş bıdə, elm ğanunşınosəti elme (fiqh, 
dinşınosəti) - əmandəni duye.
   Səbin bəy ki, çe elmi bınəçə tohid, çəyku bə əməl omə şəriəti 
əhkomon, səkıştəşən dınyo molonin.
   Voteyım əve ki, bə ğədri-ğıvvə, ğanunşınosə elmi sohibən bıboş, bə 
nav bəbıeş.
   Mıvəffəğ bıboş, sıftə çe dini bınəçə omut, peşo ovaşt bə çəyku bə 
əməl oməyon.
   Təqlid kardey bəqəm kardedənim.
             

H a ş I y ə
   
Ehanə çımı votəyonədə dinşınosəti səçın bıkoş, bəpe pəhriz oqətiy. 
Ğənaət bıkə. Bə dınyo moli aludə məbi. Səbrin, di əhıt, rə əştəkəs bıbi. 
Kitobə həris, təvazekor bıbi. Tikror kerdeyku, əzbər kardeyku oməqın.
   De alimon dustəti bıkə, çəvon hurməti oqət.
   Elm omuteəsə xəcolət məkəş, tədğiğat bıbə.
   Çe mıəllimon həxi qin məkə. Çəvon ğədri bızın.
   Iştı səpe heqo kitob, ğələm, ğələmjən iyən co jıqo çiyon bıbu.
   Çiçı məse yodədə oqət, tikror bıkə, əmmo danq məbi.
   Tikəy duəroəvind bıbi.
   Təqlidəkə məbi.
   Kon alimiku çımı votə ın sifəton bıbo, əv, hiç şubhə ni ki, ıştə əsri yek 
alim bəbıe.
               

H a ş i y ə
   
Ehanə mıfti bıboş, çımı balə, bəvədə bəpe sinədəftər, veyəzın bıbiy.
   Nımoji voteədə, rujə qəteədə həddiku dəməvard.
   Dıdim məbi.
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   Andomi təmiz oqət.
   Bə ıştə sə-tani fik bıdə.
   Sıxani jiyo məmand.
   Ə məsələ ki, təmom-kəmol tədğiğ nıkoş, çəy barədə fitva mədə.
   Co kəsi təğlidi ne, ıştə rəy əsos peqət.
   Dı qılə odəmi şohidəti kifoyət ni ki, bə qıləy ray boy.
   Sıvoy etıboynə odəmon bə co hiç kəsi nıvıştəy bovə məkə.
   Har risalədə, har kitobədə nıvıştəyon bo ıştə ğanun hisob məkə.
   Ehanə bə rəvayəti quş doey bıpiyo, bə noməlumə odəmon rəvoyəton 
ne, bə məşhurə ravion rəvoyəton quş bıdə.
   Etıboşon nibo, bə odəmon qılə-qılə vardə xəbon bovə məkə.
   Əncəx xəbəon befasilə omedənbu, bəvon lozımi reaksiya nışon bıdə.
   Bə votəyon həmə quş bıdə, əncəx ğərəzinə mınosibət nışon mədə. 
Ehanə mıbohisə kardənin bıboş, bə rəğibi fik bıdə, bə çəy sıxani və 
sıxan şodoey cəbbə rəsedəbu, umjən bıbi bı tasıbi. Ya xeyr, bıvindoş ki, 
arqumentonı zəife, bəvədə sıxani kırt bıkə, i qıləy misal bıvardoşən 
kifoyət bəkarde.
   Eyni məsələ barədə bə i yəndı zidd dı qılə sıxan məvot. İminə votəy 
yodədə oqət ki, de peşonə sıxani əy bə puçi benıkəy.
   Usuli-dini məsəlonədə tasıb bıboş, vacibaton de vacib nıbıə məsəlon 
baste-baste izah kardey ayb hisob bıedəni.
   Sıftə bə ıştə və məğsəd bınə - peşo bəy rəseyro oşkor, sərrost iyən 
reçin qəp bıjən. Mız-mız məkə, ənq məku, mətləbi dıroz məkə.
              

H a ş I y ə
   
Çımı balə, ehanə vaiz bıboş, cəhd bıkə ki, hofizi-Ğıron bıbi. Sinədəftər 
bıey ın koədə vey çok hisob bıedə.
   Bə ıştə rəğibi zəifəti sof əmin nıboş, bə tasıb dəməşi.
   Bə minbər ki pedatiş, çiç piyedəbu, bıvot. Hiç kəsiku dəməkır. Bətı 
quşədə odəmon bənə bezıvonə həyvonon bıvind. Çiç votedəş, bıvot.
   Əmmo ıştəni dəməqijın.
   Iştı muridon bəpe cəmati dılədə vırəbəvırə bınıştın ki, qıləy təsirinə 
sıxan voteədə əvon nərə bıkəşın, sədo bekən ki, məclis bıtaspı.
   Şayət dəqijoş, ya yodo çiy beşəbu hiç zərəlış ni, salavat bıdə kəşey, 
dıvo bıkə.
   Minbərədə nışteədə ıştə diyəni eməkə, dıltanq məbi, məclisi bə dast 
bıstən.
   Sıxan voteədə bə qonə arqumenton peşt bıbast. Bə cuş boş ehanə 
bəikərə sıst məbi, ahəstə, qədə-qədə məclisi dənə bə çəy məcra.
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   Bə məclisi fik bıdə, bıfam ki, ıyo kon curə odəmon bətı quş doedən. 
Lozimebu rəvoyət bıvot, lozimebu əhvolot.
   Diyəkə bini cəmati çiçış məsey piyedə, əyən bə qəv biyə.
   Vinde ki, məclisı bə dast ıstənə, vıjor ıştıne - ha, ısət həni çiç votedəş-
bıvot. Əncəx de fəsahəti, de bəlağəti - ğəbul bəkarden.
   Əncəx ın vaxtonədə dışmenikuən dəkır.
   Ə vırədə ki, tıni bəqəm nıkon, əyo kam bımand.
   Minbərədə bıeədə bətı doə parsi cəvobi zınedəşbu, cəvob bıdə, 
zınedənişbu, bıvot dəsvardəşone ki, dıvo bəpe bıkəm.
   Heqo sırə diyən bıbi.
   Şəhəronədə kam bımand. Səbin bəy ki, çe rozəxanon de foləvonon 
nuni çəvon dasto ıstəney bəzıneş.
   Koon sərost bışon, çe vaizəti şərəfi heqo barz bıqət.
   Həm zahirədə, həmən batinədə sof, təmiz bıbi.
   Bə vacibaton sərost əməl bıkə.
   Iştə zıvoni şin bıkə. 
Rəyrə-rəyrə bə vıjor məşi.
   Jıqo bıkoş, cəmati arədə ğırbin bəbıeş.
   Çe minbəri hurməti oqət. Minbərədə çı qəpon jəydəşbu, jimonədəən 
ıştəni bəy uyğun bıbə.
   Sıxani kon mətləbisə bardəşbu, umi iyən tarsi arədə manevr bıkə. Nə 
bəikərə məxloği de Xıdo nomi ənə mətorsın ki, fəxəşon qırd bısi, nəən 
əvoni beəməl, besəvob bə vəhişt bıvğand.
   Ehanə alimətiədə ıştınki bıvardo, bə ğazi rutbə rəsey bızınoş, cəhd 
bıkə hovsələyn, təmkinin, çoçəş, ğıvrəğ, çanq-vanqin, duəroəvind, 
odəməzın, siyosətmədor, dinşınosətiku baxəbə, təriqətonku səbeəkə, bə 
har toyfə mentaliteti bələd, bə har məzhəbi mahiyəti vaqif, bə har təbəğə 
məraği oşıno bıbi.
   Tı çe ğaziəti sənəti ciki-biki bəpe ənə ğəşənq bızıniy ki, ehanə qıləy 
məzlum bətı mırociət bıko ki, nohəxədə əvışon rəncidə kardə, çəy 
həxışon hardə, şohidışən ni - tı bəpe ıştə məharəti dənəy bə ko, hiylə 
bıkəy, çə fəğıri həxi bəy oqırdıniey nail bıbiy.
                                        

H i k o y ə t
   
Təbəristonədə qazi-əl-quzat Əbul Əbbas Ruyani nomədə qıləy merd 
hestbe. Im odəmi elmədə, helmədə, pəhrizkoətiədə, navi vindeədə 
nomış bekardəbe.
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   Ruji qıləy merd omedə, bəy şikat kardedə ki, xonəxoku ıştə 100 dinar 
ğarzi sey zınedənim.
   Ğazi cəvobdoku parseədə əv bə həşə jəydə.
   Peşo ğazi mıddəiku parsedə:
- Şohidı heste?
   Mıddəi votedə:
- Ne.
   Ğazi votedə:
- Bəvədə bə cəvobdo ğəssəm bədoem harde.
- Imi məkə, ğazi! Səbin bəy ki, əv çe ğəsto ğəssəm bəharde-nə imonış 
heste, nəən tars.
   Ğazi votedə:
- Az şəriəti ğaydə-ğanunon bə kəno noey nibəzınem oxo! Ya bəpe ıştı 
şohidı bıbu, yaən cəvobdo ğəssəm hardənine.
   Mıddəi ru kardedə çəşə arsi, eqıniedə bə ğazi lınq ki, əv duədə 
ğəssəm bəharde, az məğmun bəbıem, çımı şohidım ni, 100 dinarım 
arədə bəşe. Bo mı co qıləy ro pəydokə, çorə bıkə.
   Ğazi vindedə ın merd ki jıqo ah-zo kardedə, bəmə-şivənış bə ərş 
beşedə, bovə kardedə bəy.
   Votedə:
- Jəqoədə hələ ın ğarzi məsələ bo mı vırəbəvırə qəp bıjən, binim qo çıki 
hiədəye.
   Merdi vote:
- Ğazi, bəştı sə çavom, ın merd çımı vey vaxtinə duste. Rujiy çe rujon əv 
bə qıləy kənizi aşığ bıe. Kənizi ğıymətən 150 dinar. Cifədəşən i pətəq ni. 
Məcnuni ğəzinə bə şəv-bə ruj ah-zo kardedəbe. İ kərə bə nəve 
beşəbimon de əy, kəvşənədə nıştəbimon. Im merdi ijən binoş karde 
kəniziku qəp jəy, ijən purğıbo bıe çəşə arsonış eme. Çımı bo əy dılım 
sute. Çoknəən nıbo, vist sornə dustbimon. Bəy votıme ki, çımı həmə 
hestı-nistım cəmi 100 dinare, çand sorone de təhəriy qırdə kardəme. Az 
əncəx əy doey bəzınem bətı. Əmandə 50 dinariyən qıləy co kəsiku 
bıstən bə ğarz. Kənizi bıhır, manqiy oqət, peşo bəhəvat, ğarzon oqordın.
   Dust eqınie bə çımı dast-po ki, hiç manqiyən dənibəvarde, az kənizi 
lap bə zərər bəhəvatem, ıştı ğarzi obəqordıniem. Mınən bovəm karde, 
ıştə kıştiku ğızılınom bevarde, aşmardıme, doeme bəy. Qıləy azbim, 
qıləy əvbe, qıləyən çəmə Xıdo.
   Isət ço manq dəvardə çə koyku - nə kənizi həvatedə, nəən ğarzi 
doedə.
   Ğazi parsedə:
- Ğarzi doeədə şımə konco nıştəbişon?
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   Merdi vote :
- Qıləy doy bınədə.
   Ğazi vote:
- Madam ki, doy bınədə nıştəşon, bəs çıro votedəş ki, şohidı ni?
   Ğazi cəvobdo doedə vakarde. Bəy votedə ki, tı ıyo bınışt çımı paylo.
   Bə mıddəi votedə:
- Tı bışi çe həmonə doy bınədə dı rıkət nomoj bıvot, 2-3 bəjən bə 
peyğəmbəri salavat bıvğand, peşo bə do bıvot ki, ğazi tıni bo şohidəti 
kardey  hele kardedə.
   Cəvobdo zevılə sırəy kardedə. Ğazi ımi bıvindoən, ıştəni bə vırə 
noedəni.
   Mıddəi vote:
- Ğazi hey, tarsedəm oxo do de çımı sıxani nıvo.
   Ğazi mıhiş dıroz karde bəy, votışe:
- Bıqət çımı mıhi, bə do nışon bıdə, bıvot ki, həzohəlbət bo şohidəti 
omənine.
   Merdi ğaziku mıhiş se, beşe şe.
Cəvobdo mande çe ğazi kabinetədə.
   Ğazi binoş karde de ıştə co koon məşğul bıey. Bə merdi ğət fik 
doedənıbe. Arəku kamişəvoy dəvarde, ğazi səş pedoe, merdiku parse:
   Çoknə zınedəş, ə merd ısət bərəse bə həmonə doy?
   Merdi vote:
   -Çətin, ğazi. Hələ rəsə nibəbıe.
   Ğazi ijən dəmandedə bo ıştə koon məşğul bıey.
   Mıddəi dastədəş çe ğazi mıhi, rəsedə bə  doy, votedə ki, ğazi tıni bo 
şohidəti kardey hele kardedə.
   Ləziy çəş kardedə. Doyku hiç sədo-sorax beşedəni. Oqardedə bə peşt 
ğaziku. Votedə:
- Ğazi, bə ıştı ğıbon, bə doy nəzər ıştı votəyonım rosnie. Əmmo do hiç 
cımışən nıharde.
   Ğazi vote:
- Ne-ne, tı ıyo səhvədəş - tı hələ nırəsəy, do ome ıyo, şohidətiş karde, 
beşe şe.
   Peşo ğazi dimış qordınie bə cəvobdo tərəf, vote:
- Bekə, çı merdi 100 dinari bıdə!
   Cəvobdo vote:
- Çımı ıyo nıştə mıddətədə hiç do-mo ıyo bo şohidəti kardey oməni oxo!
   Ğazi vote:
- Rost votedəş, ıyo do bo şohidəti kardey oməni. Əncəx ehanə tı çə doy 
jintono pulı sə nəbəy çı merdiku, az tıku xəbə ıstəneədə ki, merd ısət 
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rəsə bə doy ya ne, tı çıro cəvobı doe ˝Çətin, ğazi hələ rəsə nibəbıe˝? 
Ehanə pulı sə nəbəy, bəmı əvotiş - ˝Az do-mo zınedənim. Çı bızınım ə 
merd bə kon vırə şə?˝
   De ın ğaydə ğazi merdış məcbur karde ğarzi oqordını bə çəy sohibi.

   ***
Voteyım əve ki, həmə hıkmon kitobonədə pəydo kardey nibəzıneş, bəpe 
ıştı ıştən ğabədəən çiy bıbu.
   Əyən bızın ki, kədə çanə tıvoxin (təvazökar (tırki)-red.) bıboşən, 
məhkəmədə bəpe ıştəni ciddi bıbəy, nısıriy, ıştə diyəni ekəy. De vuğari 
iyən de təmkini hərəkət bıkəy. Hıkm handeədə ıştə xuni ğət siyo məkə, 
səbrin bıbi. Saxtə məsəlon bə rast beşeədə, co ğazionkuən məsləhət 
sey bo ıştə ayb məzın.
   Çoknə ki, sati votıme, sıxan kardeədə bə arqumenton peştpur bıbi. 
Şəriətə məsəlon ovıjqınieədə ıştə təcrubəən oko bıdə. Çun boçi, kali şəri 
məsəlon de şəriəti roy həll kardey bıedənibu, çe ğazi hıkm ğanuni 
ğısmədə bıedə.
   Ğazi həmən mıctəhid bıbo, çok bəbıe.
   Ğazi pəhrizko, zahid, imonin iyən mıctəhid bıənine.
   Kali məğamonədə çe ğazi fitva doey həxış ni:
   İminə, vəşiələvəsə;
   Dıminə, təşi bıeədə;
   Seminə, xunış siyo bıeədə;
   Çominə, həmomiku tojə beşədə;
   Pencminə, de dınyo koon səş ğal bıeədə.
   Çe ğazi sərıştəynə vəkilonış bəpe bıbu. Əvon bəpe bə mıttəhimon 
nıhaştın ki, fitva doey bəpeştə əvon çe ğazi səy de curbəcur 
sərquzəşton, rəvayəton ğal bıkən, çəy vaxti bıstənın.
   Ğazi vəzifə istintağ bardey ni, fitva doeye.
   Ğazi nitğ kırt iyən ruşin bıənine.
   Çe ğazi adil iyən təcrubəynə məşvərətəvonış bıənine. Əv ıştə fitvoon, 
hıkmon hiç vaxt dəqeş kardənin ni, ıştə doə əmron bə dumo peqətənin 
ni.
   Vacib lozim nıbo, de ıştə dasti hiç vaxt ğəbz, təliğə nıvıştənin ni.
   Bəştə ğoli ğırb noənine, ıştə hurməti oqətənine. Əncəx bə ıştə ğol bıə 
vıron mıhi ekuənine.
   Çe ğazi ən yolə hınə çəy elmi iyən helmi ğəşənq zıneye.
   Ehanə dı sənəton məşğul nıboş, ya mıvəffəğ nıboş, ya ləşqərədə 
ğolluğ nıkoş, bəvədə de savdı məşğul bıbi. Səbin bəy ki, de savdı bə 
dast omə dərəmud həlol hisob bıedə, həmə kəsən əy bəqəm kardedə.
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Sivı dıminə fəsl
                               

Savdı (ticorət) həxədə
   

Çımı balə, tərəfo fik doeədə savdı bənə sənəti hisob kardey çətine, 
əmmo çı tərəfoən bəvədə bə co peşəon aid bıə qıləy ğaydə-ğanunən 
bərmalə çəşəvədəye. Çı koyku sə bekardə odəmon votəşone ki, savdı 
bınəçə nodonəti, çəy tum ısə boy ağıle. Qıləy jıqo sıxanən votedən ki, 
˝axməxon bıə nəbəyn, ağılmandon bənə vəşi əmardin.˝
   Yəne axməxon bıə nəbəyn, dınyo vılo əbiy.
   Voteyım əve ki, çe Həşipeməku bə Həşiemə çand band, çand dıyo 
oəvaşt, ıştə coni de moli bə xəto eəğand, dızdon iyən ğoldoronku, 
əşivoonku, rodoronku, kərvon əçıponku nıtarsə qıləy odəm hestebu - əv 
savdıqore. Ki, Şərğiku mol peqətedə bə Ğərb bardedə, Ğərbiku bə Şərğ 
bardedə, bıdə dınyo obod bıbu.
   Bə jıqo xətoynə koon əncəx ə kəson rozi bəbıen ki, bini ağlışon vırədə 
ni.
   Savdı dı cure, har dıynəniyən xətoş heste - qıləy sə-vıjore, ə qılə səfə.
   Sə-vıjor bəy bəvoten ki, bini de boho həvatey umi ısət bə ko nışə 
molon bəhırien, bənışten çəş bəkan. Iyo çe moli məhv bıey xətoş heste. 
Bəpi çanə duəroəvind, şiri ciqə əhə bıbiy ki, ənəhəvatə (satılmayan tırki -
red.) çiyon bıhıriy.
   Bə səfə beşey savdıon həxədə sati votıme.
   Har dı holədə savdıqor bəpe ənətars iyən ğoçəğ bıbu. De ımiyən jıqo, 
dastədən duz, dılədən bəpe sof bıbu ki, bə ıştə ğəzənciro xəlği ziyonış 
nıpi.
   De ıştəku bəji bıə kəson mıomilə bıkə. Iştəku peə odəmon mıomilə 
bıkoş, bə çəvon etıboyn, dəyonətin, insofin, imonin bıey fik bıdə. Savdı 
de odəm bə dast dəəğandon, moliku sə benıkardə noşion məkə ki, peşo 
ıştı kəybə nıkun, tıni norohət nıkən.
   Çok bəbıe, de kosib iyən axməxə odəmonən savdı məkə ki, tamə bətı 
zu bo, bə dustəti zərər nıqıno.
   Ənə bıə ki, bə hırdə mənfəətiro dustəti qin kardə bıə…
   Nısyə savdıku duəro bımand. Ve ğəzənc kardey niyət tıni kamikuən 
bəkarde. Qıləy qədə ğələt bə dıjdə zərəli səbəb bəbıe.
                          

          Rubai
         Çəyku duəro bıbum əqər- votıme,
         Ğasbu dılım kamişəy rohət bəbıe.
         Beşem çəyo, hanən vite, iştəfoən,
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         Hırdə ğələt bo mı dıjdə zərəl bıe.
         (satılə tərcumə)

  
 Ğəzənciku xarc kardeədə bədxarc məbi. Bə moyə məqın. Bızın ki, bə 
moyə dast bardə savdıqori kə xoye.
   Çokə ğəzənc bəvədə bıedə ki, ıstəneədə de xəlvori bıhıriy, həvateədə 
de mısğoli. Çımi tərsinə məkə.
   De ğəzənci niyəti taxıl məhəvatiş - taxıləhəvaton heqo bədniyət iyən 
bədtiynət bəbıen.
   Savdıədə ən yolə sofəti du nıvoteye.
   Im koədə du votey nə bə kofiri dəbame, nəən bə mısılmoni.
                              

            Rubai
           Çı eşğiku çımı ğəlbi voşış qətə,

           Nozı-ğəmzəş sinəm bə muzin qətə.
           Xunım doə, eşğım hıriə - ənə boho,
           Zınedəş, avdıədə, du bəpe nıbu.

           (satılə tərcumə)   

Beh nıstənəy mol mədə. Ticorətədə xəcolət kəşey, dim qətey vırəş ni. 
Zırəkə odəmon votəşone - ˝xəcolət kəşey ruzi bə kam bəkarde.˝
   Boho həvateyku mətars, əmmo insofi çe dast vamədə.
                                       

H i k o y ə t
   
Məsəme, votedən.
   Qıləy savdıqor navədə behış oqətə dukunədə i həzo dinari miğdarədə 
mol hıriedə. Oxoyədə çımi de dukunsohibi tasıbış eqıniedə. Bəy votedə 
ki, bəmı i dinar ğızıl de i qılə siyo puli doəniniş. Imon tosə nimrujə, 
cəmati dılədə bəsə ın məsələ ıştə sədo barz kardedən, hay-kuy 
dənoedən, ənq-çonə kuedən. Nəhoyət, dukunsohib çe hol-hərəkəti 
qıniey bəpeştə ə i dinar ğızıli de i qılə siyo puli doedə bə savdıqori, əv 
beşedə şedə.
   Ləziy bədiqə dukuni şoğord ğıvrəğ bıedə, rəsedə bə savdıqori, çəyku 
˝şoğordonə˝, yəne ıştə həxış piyedə. Savdıqor bekardedə bəy i dinar 
ğızıl dinar, iyən qıləy siyo pul doedə.
   Şoğord bə dukun dəşeədə dukundor bəy votedə:
 - Zə, həromzodə, tı bəs nıvinde ki, əy cəmati dılədə çanədəş de mı 
bəsə i dinari ənq-çonəş kue, çı qulonış qordınie, hiç dimış nıdəje, jıqo 
zıne bətı şoğordonə bədoe?
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   Hırdən ıştə mışti okardeədə dukundo əyo həmonə pulon vindedə, 
çoçəş bıedə. Iştən bə ıştə votedə ki, ˝Vuy şinə Xıdo, ənədə kırnisə odəm 
çoknə ənədəən səxavətin bıedə?˝
   Iştəni oqətey zınedəni, şedə vıjorədə ə merdi pəydo kardedə, votedə:
 - Ha merd, hey! Az çoçin mandəm bə ıştı kardə koy. Tı bəsə ın i dinar 
de i qılə siyo puli cəmati dılədə həni çiçonı nıkarde, həmə vıjor bə çəmə 
sədo mande, sədojne karde, çəğınən peqəte ın pulı heqo jəqoən doe bə 
çımı şoğordi. Ə kırnisəti çiçbe, ın səxavət çiçonəye?
   Savdıqori cəvob doeşe:
 - Ha xacə, hey! Az qıləy savdıqorim. Çı sənəti şərt əve ki, ehanə 
savdıədə i dirhəm ald bıboş, bızın ıştə umri nimə hədər jiyəş. Ya 
səxavətədə dast dəkırnoş, ıştə nonəcibəti sıbut bəkardeş. Əve az nə 
Xıdo doə ın umri nimə qin kardeyım, nəən nonəcib bıeyım piyedə.
   Çe savdıqori dastədə pulış ehanə kam bıbo, xanbozə ko nıko çok 
bəbıe.
   Həmən əv jəqo mol bəpe nıhırı ki, çəy oqətey boho bə sə bo, arşiə 
qılə, zay bıə qıləş vey bıbu. Əncəx bə holədə ımi bəbıe kardey ki, bə 
ziyon şeədə peştpur bıbu ki, çe moyə hiç nıbo nimə bəmande.
   Ki tıku bə co vırə nomə bardey xohiş bıko, sıftə əy okə bıhand, bin əyo 
çiç nıvıştə bıə. Çun boçi, ənəhand nomə bardey vey merdi səş bə bəlo 
dənoə. Əmmo çe beçizə, fəğırə odəmon nomə bırosın.
   Bə şəhər rəseəsə qəvisə oməy məvot, bevəcə xəbəon, siyo xəbəon 
mədə, əmmo mıjdi rosnieədə tadi bıkə.
   Bə səfə beşeədə de ıştə etıboynə həmro peqət.
   Kərvonədə çe odəmon qılə vırədə bımand, ıştə moliyən heqo jəqo 
vırəonədə oqət.
   De mısəlləhə (silohinə-red.) odəmon arə məşi. Səbin bəy ki, kərvoni 
oçınieədə iminə bəsə mısəlləhon şedən.
   Piyodə bıboş, bə aspo umjən məbi.
   Nobələdə odəmiku ro-riz xəbə məqət. Çun boçi, əv bətı çı ğəsto duzə 
ro nışon ədə ni, çəğınən ebəqınie bədi tı, ıştı moli bəstəne tıku.
   Roysə bə odəmi rast bıqınoş, sırədiyən bıbu, səlom bıdə, ıştəni fəğır 
iyən sıst nışon mədə.
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 Sivı seminə fəsl
                           

Mıolicə kardey dəsturon
   
Zoəlima, ehanə təbib bıboş, bə mıolicə kardey bınəçə həm nəzəri, 
həmən praktikə cəhəto bəpe çok bələd bıbuş. Bəpi bızıniy ki, insoni 
tanədə bıə həmə çiyon ya təbiiye, yaən qeyri-təbii. Təbii bıə çiyon se 
curən. Qıləy əve ki, bə təni dəvominəti de bərkiəti doedə. Dıminə 
dəvominəti de bərkiəti doə təzahuron obaste. Seminə əve ki, bə tani holi 
dəqiş bıey səbəb bıedə.
   Qeyri-təbii bıə çiyon ya ıştən, yaən de co vasitə, de co hərəkəton bə 
tani zərər bəjəyn.
   İnsoni andomi oqətə çiy ya maddi bıedə, yaən formal.
   Maddi bıə çiyon ço qılən - otəş, həvo, ov iyən zəmin - ımon taniku bə 
duəron. Temperament ısə bə tani nez bıə elementonədəye ki, əvonən 
nəvin - i qıləşon mıvozinətin, həşt qıləşon qeyri-mıvozinətin bıedən. 
Çımonədəən ço qılə soyəye, ço qılə mırəkkəb. Çə maddi bıə çiyon bəsə 
temperamentiyən bə tani nez bıə qıləonışən heste, timsal zo, 
melanxoliya, xun. Mande, çe insoni andomi təşkil kardə uzvon, əvon bə 
qıləy təlimi iddio kardeyro çon, co təlimi omuteyro dın.
   Voteyım əve ki, insoni tan çe təşkiləkə hissəonku iborəte. Təşkiləkə 
hissəon çe temperamentiku, temperamentən çe elementonku, element 
ısə ən vey duəro kardə maddəye.
   İnsoni andomi bə dərhal vardə formalə çiyon se curən - ğıvvə, hərəkət 
iyən ruf.
   Ğıvvə ıştənən se nevış bıedə - coni, həyvoni, təbiəti. Coni ğıvvə bə 
penc vırə baxş bıedə - vindemon, məsemon, qəvi təmi zıney, bu zıney 
iyən de pexəviey hiss kardey.
   İnsoni bə hərəkət omey təmin kardə uzvon çand qılənbu, insoni 
ğobiliyəti miğdorən ənəye.
   İnsoni tani çe holo bə hol dəşey zəruri səbəbon şəşin. İminə - həvo, 
dıminə - hard, seminə - hərəkət de dinci, çominə - han de oğo mandey, 
pencminə - roziəti iyən noroziəti holon, şəşminə - ğəm-ğıssə, tars, 
ğəzəb iyən bənə ımon co çiyon ğəzinə bıə holon. Bımon zəruri votedən 
bə səbəb ki, andom beçımon movcud nibəzıne bıey. Çı holon har iqlə bo 
andomi sof zəruriye. Ehanə çımonədə i qılə ıştə mıvozinətış qin 
kardebu, yaən ki, andomi çımonədə qıləyni co curə oko doeşe, 
əmandənionən çe sırəku bebəşen, bə andomi mərəz mıbtəlo bəbıe.
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   Andomədə bıə qeyri-təbiiə çiyonən se curin - mərəzi səbəb ya bə 
yəndı dəmə orqanonin, ya bəyəndı dənomə orqanonin, yaən çe orqanon 
arədə rabitə qırd qin bıeye. 
   Çı se cur səbəbonən har qılə ıştən bo ıştə çand curə məxsusi 
xısusiyətonış heste.
   Bızın ki, mıolicə kardey elm çe dı hissəku iborəte - nəzəri iyən praktiki. 
Nəzəri hissə mı bə ıştı nəzərım rosnie. Isət bətı bəvotem ki, ın fərə iyən 
befərə teoriyəon həniyən hır-hevuj ğəlibədə bıə şəklədə konco bəbıe 
handey.
   Çımı votə ın nəzəriyon Qalinusi ıştə həm ˝Şonzə traktatədə˝, həmən 
kali co əsəronədəşən qeş-qeşi bə rujə ruşnəş bekardə. Mande ki, bə 
unsuron nəzəriyə oşıno bıe bıpiyo, bı barədə əvi ıştə ˝Şonzə traktati˝ 
dılədə bıə ˝Unsuron˝ fəslədə, temperamenton barədə ˝Məzacon˝ 
fəslədə, tərkibon nəzəriyə həmonə məcmuə ˝Təbii ğıvvəon˝ kitobi 
dıminə məğalədə, bə yəndı dəmə uzvon bəhsi ˝Qədə anatomiya˝, bə 
yəndı dənomə uzvon bəhsi ˝Dıjdə anatomiya˝ kitobiku, təbii ğıvvəon 
nəzəriyə ˝Təbii ğıvvəon˝ kitobiku, çe həyvonon ğıvvə nəzəriyə ˝Ən-nəbz˝ 
kitobiku omut. Imon həmə ˝Şonzə traktat˝ məcmuədə hestin. Nəfsani 
ğıvvon nəzəriyə ˝Hippokrati de Əflatuni rəyon˝ kitobiku bıhand.
   Ehanə ıştə zınəyonı tikəyən nığıl kardey bıpiyo, unsoron de 
temperamenton barədə ˝Əlkun-əl fəsad˝, ˝Əs-səma-ul aləm˝ kitobon, 
ğıvvəon iyən hərəkəton barədə ˝Ən- nəfs˝ iyən ˝Əl-hiss-us-Məhsus˝ 
kitobonku bıhand. Çe uzvon barədə ˝Əl-heyvanat˝ kitobiku, çe mərəzon 
nevon barədə ˝Əl-iləlu-əl Əraz˝ kitobiku bəbıe handey ki, ımonən bə 
həmonə ˝Şonzə traktat˝ məcmuə daxilin.
              

H a ş I y ə
  
 Çanə ki nəzəriyəku bə qəpim, lıskəy dırozən bıbo, bəpe çe 
praktikakuən bıvotım. Səbin bəy ki, nəzəriyə de praktika bənə rufi de 
cismi bə i co bəbıen. Cism beruf, rufən becism komil nibəzınen bıey.
   Bə mıolicə bino kardeəsə fik bıdə, bin pion iyən cıvonon çiç hardedən. 
Səbin bəy ki, çe mərizon mıolicə kardey dı curəye - təbib tainki çe mərizi 
tani ğıvvə, çe mərəzi nevi, çəy səbəbi, çe noxəşi temperamenti, çəy sini, 
çı sənəti sohib bıey, çəy şəxsiyəti, çəy jimon kardə məntəğə, çəy 
andomi vəziyəti nızıno, bə mıolicə bino kardənin ni.
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H a ş I y ə
   
Çokə təbib sidiqi, nəbzi, bentoni çiyemoni, zərələ iyən zərəl nıbıə 
əloməton, peşandəyon nevon, ləkon, dıləntono zınə bıə mərəzon, 
bəvonku zınə bıə hərorəti, doji, behranon nevi zıney bəpeştə, diaqnoz 
noənine, dəvo-dəmon hozı kardeədə mahir bıənine, ımoni bo har qılə 
mərizi mıtəxəssison hamuə dəsturon əsosədə bə sə vardənine.
   Çımon har qıləy konco handey mımkun bıey bətı votedəm ki, lozim 
bıeədə bəhrəmand bıbi.
   Çe hifzi-səhhəti barədə ˝Şonzə traktat˝ məcmuə ˝Tədbir-əs-siha˝ 
fəslədə handey lozime.
   Çe mərizon mıolicə, mıolicə dəsturon barədə ˝Şonzə traktat˝ 
məcmuəku bıhand.
   Umumən, ın kitob heqo jidasti bəpe bıbu.
   Iştəni, həmən ıştə tani oləton heqo təmiz oqətiş. Tıku xoşə ətrəbu 
omənine.
   Bə noxəşon de sırədiyəni erəx, mehribon bıbi, de umi pur bıə sıxanon 
çəvon dıli evə. Çe təbibi bə noxəşini doə dılvandi çəy tani ğıvvə iyən çəy 
fitri hərorəti bə ziyod bəkarde.

   H a ş I y ə
   
Ehanə noxəş bə ıştı çəş bənə əhıti bıçiyo, əncəx vanq kardeəsə cəvob 
bıdo, bıpiyoşe çəşon oj bıkə, mande nızıno okardey - ım fərə əlomət ni.
   Iştəku şə noxəş ehanə ıştə vırə tar bıko - fərə əlomət ni.
   Hamonə odəm ıştə daston de anqıştəon dəmadəm eqəto, bucə bıko - 
ımən fərə əlomət ni.
   Noxəşi çəşi dılə həddisə ziyodə sipi, çəşə qıləon ısə həddisə vey siyo 
bıbo, ıştə zıvoni qəvədə heqo bıqordıno, qon nəfəs bıstəno - fərə əlomət 
ni.
   Pəxılətiku, yaən ğəm-ğıssəku bə yonqo qıniəbu, tanqənəfəs bıedəbu - 
fərə əlomət ni.
   Noxəş befosilə sı, zard, siyo, sipi pevardo, yaən ki, pevardeş 
dənımando - əvən fərə əlomət ni, tarsış heste.
   Ehanə noxəş vey lod bıəbu, həmən ekıriedəbu, çəy bəlğəmədə kamişi 
qıləy kanə kanəsə bınə, çəş bıkə hışk bıbu. Peşo ə kanə bışışt. Ehanə 
çe bəlğəmi riz bımando - fərə əlomət ni. 
   Im əloməton bıə noxəşon mıolicə məkə. çanə ki ın əloməton 
bəvonədə bımandon, çe mıolicə xəyış nibəbıe.
   Noxəşiku bıvindoş ki, ın əloməton çiyedənin, bəvədə çəy şifo ıstəney 
şansış ziyod bıedə.
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H i k o y ə t
  
 Peşo çəy nəbzi bıqət. Anqıştə jiədə tıp-tıp oşko osə bıedəbu, jıbızın 
piyedəşe anqıştə de ıştə ğıvvə pedə - bızın xunış ziyod bıə; rəyrə-rəyrə 
iyən zəyf jəydəbu - jiyey eşğış ziyod bıə; zərif, zəif, nam-nami, qədə-
qədə jəydəbu - zoş ziyod bıə; di-di, saxt, sıst jəydəbu - rutubətış ziyod 
bıə. Çe nəbzi jəymoniku çı səkıştə bekardoş, mıolicə bə səmtədə bıbə.
   Çımi bəpeştə bə sidiqi diyə bıkə.
   Ehanə sidiqi ranq sipi bıbo, şəffaf nıbo, noxəşiş - çe ğəmikuy.
   Sipi, şəffaf bıbo, noxəşiş çe rutubəti ziyod bıeyku iyən həzm 
prosesiədə ənqəl bıeyku bə nav omedə.
   Bənə ovi şəffaf bıbo, bızın çe əsəbiku iyən koon çe reçə beşeyku bə 
nav omedə.
   Bırınci ranqisə bıbo, həmən dılədəş qədə-qədə zərrəon bə çəş bıqıno 
- bə daşt beşeykuye.
   Sesəkə ruəni ranqədə bıbo, həmən bınədəş xətton bıçiyon - bızın 
orəxış rəsə.
   Ehanə sidiqi pe zardisə, jiş siyo ranqisəybu, ım zardə xunsardəti 
əloməte; ya tərsinə bıbo - mıolicə məkə.
   Sidiqi bın ıştəni bə zardi, ya bə havzə jəydəbu, əv rə obəqarde bə ıştə 
adi hol.
   Noxəş sair-bair kardedəbu, həmən sidiqi ranq sısəybu, bızın çəy zo bə 
xuni umjən bıə - çımiku ityot bıkə.
   Sidiq zəfəroni ranqisəybu, ya nimrujə həşi ranqisəybu - xunış noxəşe. 
Xun bıdə ıstəne - noxəş şifo pəydo bəkarde, pebərəxe.
   Ehanə zard bıbo, bınədəş sıə xətton bıçiyo - əvi bə Xıdo dəsvard.
                

H a ş I y ə
   
Ə noxəşi ki, de hardi tənzim kardey dəbəvarde, dəmon iyən ruənon təyin 
məkə.
   Dəxısniə dastəmol, məlhəm iyən de ruəni ko dəbəvardebu, həb iyən 
xokə mədə.
   Heqo səy bıkə ki, dəmon təyin kardeəsə bə ifrat məşi.
   Ehanə ko de rohətəti iyən aşişəti bərpo kardey bə sə bomebu, 
noxəşini pevardovney çı hacət?
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   Holış peqardo, de məxsusi dəmonon bə mıolicə bino bıkə - ıyo həni 
aşişəti bərpo kardey vəs nibəkarde.
   Bə noxəşini hiç vaxt tahnə məjən, məvot ki, ıştı vəziyət xərobe.
   Bə ləvəynə, çəşdəğılə noxəşon pəhriz təyin məkə - beəyən əv əməl 
əkə ni. Çokiş əve, çəy hardemoni foydəynə tərəfi bə çəy nəzə bırosın. 
Kali xorəkən bə noxəşi doey zınə zərəlon çe arə bekardə roon nışon 
bıdə.
   Çe təbibi ən çokə xısusiyət sərostə diaqnoz noe iyən bımi aid dəmon 
mıəyyən kardeye.
   Çımi barədə bə səbin vey sıxan kardedəm ki, bə təbibəti az aşığim. Ve 
foydəynə elme.
   İnsonon ıştə vey piyə çiyon barədə veyən qəp bəjəyn.
   Zoəlima, təbibəti ğısmətı nıbo, nıcumə elmiyən şərofətış veye. Bə 
nıcumə elmi omutey səy bıkə. Çə elmi yoliəti bəvədəye ki, çe 
peyğəmbəri (s.ə.a.s.-C.Ə.) mecuzonədə qıləyədəye.
   Voteyım əve ki, ım peyğəmbərəti elmonədəye, mande çəmə 
zəmonədə de şəriəti hıkmi qədəğən kardə bıə.

                                

Sivı çominə fəsl
                    

 Nıcum iyən həndəsə elmi həxədə
   

Çımı balə, bıfam ki, ehanə mınəccim bıboş, har çiyku bənav riyoziyotə 
elmiku bəpe çok sə bekəy. Səbin bəy ki, ehkam (astronomiya-red.) ənə 
nığılə elme ki, kam xonəxo bəbıe ki, əy təmom-kəmol bızını, bə xəto ro 
nıdə.
   Əncəx çe nıcum elmi foydə navbənav xəbə doeədəye. Təqvimi 
foydəən heqo əve.
   Im koədə navbənav xəbə doeyku ıştə yəxə bə kəno qətey mımkun ni. 
Yəne bıpiyoən, nıpiyoən bəpe de navbənav xəbə doey ğal bıbiy.
   Əve çe nıcum elmi bınəçon çok omut.
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   Astovon cədvəli tərtib kardeyədə usto bıbi. Çun boçi, navbənav doə 
xəbə bəvədə sərost bəbıe ki, çe astovon təğvim dırost iyən komil soxtə 
bıbu, rəml duz ğandə bıbu.
   Çoçəş bıbi, de mıvəğğətiə cədvəlon ko məkə. Dasti jinton heqo 
mıfəssələ cədvəl bıənine.
   Sıftə duz-duzi hisobkə, peşo de cədvəli osəkə. Şayət əvon bəsə yəndı 
eqınon, hıkm doeədə ımi dastəvuz bəbıe kardey.
   Hıkm doeədə hıkməne ki, bə etıboynə təğvimon peştpur bıbiy. Im 
təğvimon bəpe nominə mıtəxəssison bısoxtın. Imon çok-çoki bəpe bə 
vıjə qətə bıbun, dəvinəku bekardə bıbun.
   Tikror-tikror osə kardə bıbu, dırostə hisobon bəpe çəy əsos bıbun. De 
ımiyən jıqo, ımoni oko doeədə ityotin bıbi, bə xəto ro nıdoeyro əyo bıə 
rədd-bədəlon sərost bıkə.
   Bə çımı ın votəyon həmə arxayin bıey bəpeştə votey bəzıneş ki, ˝az 
çiç bıvotım, jəqoən bıənine˝.
   Iştən bə ıştə votəy bovə nıkoş, əy bə qəv məvə - duz əvo ni.
   Moəku bıey məsələdə ımi bızın ki, çe insoni bə dınyo omə ruj əslədə 
çəy moəku ozod bıə ruj ne, çəy pıə moyə bə moə bətn eqıniə ruje, çe 
nıtfə bə əməl omə ruje.
   Əsl taleən çıyo bino bıedə. Bə təvil çiç nıvıştə bıedəbu - çok-bevəc - 
əyo nıvıştə bıedə.
   Çə sahati ki, inson moəku bıe, bəy bəvoten yolə peş bıeyə tale. Soron 
dəvardeədə votedən ˝miyonə tale˝.
   Manqon dəvardeədə bəy votedən ˝qədə tale˝.
   Bə insoni sə çiç omedəbu, bə çəy tale bastə bıə, bini bə moə bətn 
eqıniəcəğın nıvıştə bıedə.
   Çımi barədə peyğəmbəri (s.ə.a.s.-C.Ə.) votəşe:
   ˝Hərəbaxtən çe moə bətniku hərəbaxte, bədbəxtən.˝
   Çe dınyo əğə ın sıxanon çımı tıni dərosniə səbəbonro votəşe. Mande 
ki, ıştı ko ni moə bətnədə nıvıştə bıə taleku xəbə bıdəy.
   Əncəx yolə peş bıeyə tale həxədə sıxan kardeəsə çe kanə yolə alimon 
təcrubə oko bıdə. Har bəjən hıkm doeədə bə yolon votəy əməl bıkə.
   Ehanə tıku çiy bıparson, çoknə ki navədə bətı votəmbe, sıftə-sıftə bə 
astovə foli məğami, çəğın bə əparsi ıştəni, bə ovşumi, bə ovşumi bırci, 
bə bırcon hıkmdoon, bə astovon ki, bə ovşumi nez bəbıen, bə astovon ki 
ovşumiku şey-şey duəro bıedən, peşo bə tale astovə, bə astovə nıştə 
iminə xonə erəx.
   Ehanə əyo veyə astovə bıvindoş, fik bıdə ki, çəvon hıkmdo kon qıləye, 
kon qıləyon həniyən xoşbəxtin.
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   Əncəx peş çımon həmonə astovə həxədə ıştə sıxani bıvotoş, duz 
bebəşe.
   Çe navbənav xəbə doey şərton həxədə kali çiyonım bətı vote.
Ehanə mıhəndis, ya zəminəpam bıboş, hisobi çok omut.
   Kıncon pamueədə kıvoləti məkə. Məvot ki, ın vırəm pamue, ə 
mandənion çəşənəvo bəkam. Kıncon dəğiğ mıəyyən kardeyro məxsusi 
cəhd bıkə. Ve sekınciə zəminon duəroku bənə dıləvunə formə bə çəş 
çiyedən. Bo pamuey çətinə sahə bə rastı beşo, əvoni bə sekınci iyən bə 
çokıncion baxş bıkə, çəyo bıpamu. Im dəstur bo həmə zəminon şedən.
   Çımi barədə az hələ vey çiyonən bəzınem vote. Əncəx bəvədə kitob 
ıştə əndozəku bebəşe.
   Nıcum elmiku çiç lozimbe, əvım bə ıştı nəzə rosnie.
  Çımı balə, bətı çe har elmiku lıskiy məlumat doedəm ki, feyziyab bıbiy.

                                 
Sivı pencminə fəsl

                          
Çe şairəti dəsturon həxədə

   
Çımı balə, şair bıboş, cəhd bıkə ki, ıştı sıxan səhle-mumtəne bıbu. 
Yəne, əhandon de hostonəti dərəsın, əncəx jəqo nıvıştey bıpiyoşone - 
nızının.
   Ğəlizə sıxanonku bıvit. Bə ıştı ıştəni məlum bıboən, kam odəmon zınə 
sıxanon oko mədə. Ə sıxanon ki, bini əvoni şərh kardey əjoş bəbıe, 
çəvonku dast peqət. Çun boçi, şeiri bo xəlği nıvıştedəş, bo ıştə ne.
   Vəzn vıjın kardey, ğafiyə pəydo kardey hələ bo şeir nıvıştey kifoyət ni. 
Sənətkoəti, ahənqdoətiyən bəpe çəş bıkəy.
   Şeirədə bəpe sənət iyən məharət, ahənqdoəti iyən musiği bıbu ki, bə 
məxloği xoş boy.
   Çe şairon oko doə dəsturon ımonin:
   Mıcanis, mıtabiq, mıtəzad, mışakil, mıtəşabih, mıstəap, mıkərrər, 
mırəddəf, mızdəvəc, mıvəzənə, mızvər, mısəlsəl, mısəccə, mıləvvən, 
mıstəvi, mıvəşşəh, mıvəssəl, mığəttə, mıxəllə, mıstəhil iyən co.
   Piyedəbu ıştı sıxan ali bıbu, yodonədə heqo bımandiy - mıstəar 
şəklədə bınıvışt.
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   Mədhnomə bınıvıştoş, istiarəon oko bıdə.
   Ğəzəl ya mahne bınıvıştoş, soyə iyən ğəşənq bıənine.
   Yodədəmandə fərə ğafiyəon vıjın bıkə.
   Sərinə iyən pesoxtə sıxanonku dı ruji roy məsafədə bıbi.
   Bə aşığon holi uyğun bıə lətifon, nəcimə sıxanon bınıvışt ki, bıdə həm 
bə adi odəmon, həmən bə zadəqanon lı bıdə.
   Əmoni ruje, de qonə şeiron əruzi zay məkə.
   Əruz qonə vəzne. Ə odəm əruzədə bənıvışte ki, bini ıştən təbış qone, 
xoşə sıxanon nıvıştey dastoş nibome.
   Əmmo siforiş bıkon, bəzıneş nıvıştey.
   Şairəti dəsturon çok omut ki, mısobiğədə bətı zu oməkəs nıbu, çe 
dəvinəku beşeyro ociz nımandiy.
   Farsi əruzi havdə qılə dairə iyən bəhron nom ımonin:
   Həzəc, rəzəc, rəməl, həzəci-məkfuf, həzəci-əxrəb, rəcəzi-mətvi, 
rəməli-məxbun, mınsəri, xəfif, mızare, mızarei-əxrəb, mıktəzəb, mıctəs, 
mıtəqarib, səri, ğəribi-əxrəb, mənsərihi-kəbir.
   Ərəbi vəznonədə ısə boy bəsit, mədid, xamil, vafir, təvil iyən co bəhron 
hestin.
   Im 17 bəhrədə 53 əruz iyən 82 zərb heste ki, çımon həməyku bəpe sə 
bekəy.
   Şeir, mədh, ğəzəl, həcv, mərsiyə, tərkidınyo iyən co ehanə bınıvıştoş, 
cəhd bıkə ki, movzu bitov əhatə bıkə, hiç vaxt nimə ko məkə.
   Əyən bızın ki, nəsrədə oko doə sıxanon şeirədə oko doey nibəbıe.
   Nəsr rəiyəte, şeir şah.
   Bə rəiyəti danomə çiy bə şahi çoknə dəbame?
   Ğəzəl iyən təranə bə ğələm ıstəneədə nəcim, zərif, nam bınıvışt.
   Mədhnomə nıvışteədə de təntənə, de bərkə vanqə sıxanon bınıvışt.
   Sıxan voteədə bənə merdi bıvot, har kəsi bə çəy loyığ bıə formədə 
mədh bıkə. Məsələn, ə odəmi ki bə ıştə şəlbendi umrədəş çəxo dəjəni, 
veyən bəçəy kəşəbın mədə, çəy barədə məvot ki, ˝ıştı şımşi şiri 
bancəne, Bisutinə bandi çəy vırəku bəlovnie, səy muy bəbırnie.˝
   Yaən ki, ıştə umrədə hiç bə həən penınıştə odəmi məvot ki, ˝ıştı asp 
bə Dulduli, Buraqi, Rəxşi, Şəbdizi mandedə.˝
Bə ki kon sıxanon votey lozime, əy bəpe çok bıfamiy.
   Şair çe mədh kardə odəmi xarakteriku xəbədo bıənine. Bəpe bızıniy 
ki, çiç bə çəy xoş omedə. Tı həmonə çiyon nınıvıştoş, əvən bətı xoş 
omə çiyon bətı ədə ni.
   Iştə şəxsiyəti hiç vaxt bə lınq-ləğə məjən, ləyoğətış nibu, ğəsidədə 
ıştəni çəy ğul bıey mənıvışt.
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   Həcv nıvıştey bo ıştə peşə məkə. Çun boçi, mavlə heqo de ovi oəqard 
ni.
   Zehd iyən Tohidi barədə nıvıştey dasto bo, kıvoləti məkə, har dı 
dınyoədə çəy ğıymət vey bohoye.
   Roste, şeirədə mıboliğə məharət hisob bəbıe, əmmo duə çiyon veyən 
bə ranq dəmənə.
   Çe duston iyən yolə odəmon barədə mərsiyə nıvıştey lozime. Əncəx 
ğəzəli de mərsiyə de i uslubi, həcvi de mədhi ısə boy de co uslubi bə 
ğələm bıstən.
   Əmmo çiç nıvıştedəşbu, ıştə sinəku bınıvışt, co şaironku məsə çiyon 
oko mədə. Jəqo bıbo, hiç vaxt bə nav nibəzıneş şey, heqo ıştə iminə 
şeiri səviyyədə bəmandeş.
   Şayət kəsiy bızınoş pəydo kardey ki, tıni bənə məddohəvoni bə ko 
peqətı, bəvədə bə ıştə sə-tani fik bıdəyş, ıştə diyəni qend məkəyş. Bətı i 
məholi nodirə hikoyəon, sırəynə əhvoloton, dəqərinə rəvoyəton, 
molyətinə zərb-məsəlon sinəku zıney vacibe ki, bo mədh kardə odəmi 
iyən bo çəy ətrofədə bıə odəmon qəp bıjəniy. Şairon ko beçımon 
dəvardə ni.
   Votəninə sıxan veye, əmmo ımon vəs bəkarden.

Sivı şəşminə fəsl
                    

Musiğişınosəti dəsturon həxədə
   
Çımı balə, şayət sazəndo (mıtrib) bıboş, bəpe xom-xosiyətədə xoş, 
zıvonədə şin bıbiy, bə ğədri-ğıvvə bə ıştə sə-tani fik bıdəy. Tıni ehanə 
bənə sazəndo bə vırəy dəvət bıkon, diyəni qend məkə, bıvot-bısır. 
Repertuari əncəx de qonə həvoon, yaən de sıvıkə həvoon pur məkə, 
səbin bəy ki, eyni curə həvo vey bıjənoş, bıhandoş, məxloğ bez bəbıe. 
Oxo çe har kəsi ıştən xarakter, xom-xosiyətış heste.
   Məclisonən curbəcur bıedən. Əve, manıson (musiqiədə hal əhli 
bıəkəson) bı sənətədə jıqo qıləy ğaydə noəşone - məclisi de Xısrovani 
dəsqo (bə ˝Bəy havası˝ oxşedə, bini prezidenton raxs kardedən-C.Ə. ) oj 
kardedən. Peşo omedən bəşedən bə qonə həvoon. Bəsə ın həvoon 
bəpe de avazi bıhandiy, bəy ˝rah˝ votə bıedə. Im rahon bə qonətəbiətə 
odəmon iyən bə pion rufi nez bıedən. Məclis təy çe piəonku iborət 
bıedəni ki. Bı səbəbən votəşone, boən bo cıvononən qıləy həvo 
pesoxtəmon. Sorəx kardəşone, sıvıkə şeiron səpe handə bıə ˝xəfif˝ 
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janrədə həvoşon pesoxtə. Əve, har qıləy rahi səpe qıləy xəfifışon jənə. 
Dı niyəti ki, bıdə məclisədə bıə pionən, cıvononən hay ıştə ləzzəti bıbən.
   Peş çımon jen toyfəon, hırdənon, iyən dılışon namə bişi bıə merdon 
nubə rəsedə. Çəvonən məcliso bebəhrə beşey bə vəc əvo ni - əve 
təranə mahnen pesoxtə bıən. Çe təranə vəzniku həniyən zərif, həniyən 
nəcim, bə odəmi dılnıştə vəzn kam bəbıe.
   Voteyım əve ki, heqo i curə mahne məjən, bənə çımı votəy bıkə, 
cəmat tıni ıştə səysə bənovnie.
   Bə məclis ki dəşeş, ıştə vırə karde, çəğın bə ənışton fik bıdə. Ehanə 
çəvon veyni dim sı şul dəvəşəbu - bəmədə bıjən. Ne, ehanə vinde 
dimışon zardəçəm, pəleşke - ovaşt bə zil. Vindebu sıfətışon siyo-səmut, 
diməkukanışon epıx, kavu bıən - de miyonə pərdə bışi. Sipiloşə, ak-ovi 
dılədə bıbon, evo bə bəm. Çe Rumi alimon, musiğişınoson ın sənəti 
bino noeədə çe odəmon 4 cur xom-xosiyətışon bə nəzər ıstənə, 4 qılə 
pərdəşon tumu kardə.
   Roste, çımı ın votəyon bə sazəndoəti dəsturon dəxlış nıboən, votıme 
ki, bızın.
   İyən kon co bıboş, sırəynə əhvoloton qəp bıjən, zərfət bıkə ki, ıştə 
sazəndəti sıvık dəvardı. Şayət xanəndə bıboş, şeir nıvışteyən dasto bo, 
bə ıştə nıvıştəyon vey aludə məbiş, əvoni kam bıhandiş. Oxo 
xanəndəon çe şairon ravin (rəvoyət nəğl əkə), ıştə ravi nin.
   Ehanə nərdboz bıboş, bıvindoş ki, məclisədə nərd jəydən, ıştə 
sazəndoəti mənə bə kəno, məvit çəvon səpe. Çe yodo beməkə ki, ıştı 
vədəşon ıstənə ki, sazəndoəti bıkə.
   Şahmatən heqo bənə əy.
   Qıləyən çi bıvotım yodədə oqət. Iştə zınə mahneon ahənqi çok oqət. 
Yəne, jıqo bıkə ki, mizrab de ıştı sədo, de jənə zənquləon sinxron bıbu.
   Bənə sazəndə ıştı repertuarədə bo har holi, bo har vəziyəti hozıə 
mahne bıənine.
   Məsələn, fərağ, vusal, mızəmmət, məlamət, rədd, noroziəti, roziəti, 
vəfo, cəfo, hədiyə, baxş, xələt, şoy-voy, şikati aid vey-vey şeir-ğəzəl 
omut. Də ğaydə bə semoni, vaxti - bə tovıstoni, zımıstoni, pozi, bə əvə 
aidən jəqo. Çe har həvo handey vaxti bızın. Həni jıqo nıbu ki, məsələn, 
əvədə pozi, xəzoni mahne bıhandiy. Yaən tovıstonədə çe zımıstoni.
   Çoknə ki sati votıme, lap bərk şə sazəndəən bıboş, bə məclis ki 
dəşeş, bə ənışton de dığğəti fikdə. Vinde ki, ənışton veyni bə musiği 
sənəti ciki-biki bələd bıə əyan, əşrəf, pionin, bəvədə zu bıdə bə rahi. 
Çokə həvoon bıhand, zənquləon bıjən, çe dınyo bevəfo bıeyku şikat 
bıkə, bıdə bə pion xoş bo.
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   Ehanə məclisədə ləşqəri zabiton, canqəvəon (cəngavər) veynbu, 
mıhoribə kardey, xun ru kardey tərənnum əkə Mavarənnəhri dıbeyton 
bıhand.
   Odəmon zibə məbə, heqo Xısrovani həvoon məhand.
   Çımı balə, qıləyən çiy yodədə oqət ki, çe sazəndoəti ğaydəon təmom-
kəmol bə vırə rosniey vacib ni. Məsələn, ehanə tı, çoknə bini ğaydə 
tələb kardedə, sıftə Badə, İrağ, Uşşağ, Zirəfkəndə, Busəlik, İsfahani, 
Nəva iyən Bəstə pərdəon həməy bıjənoş, çəyo ovaştoş bə sıvıkə 
təranəon, cəmat məst, məclis vılo bəbıe.
   Fik bıdə, bin ki kon rahış piyedə, çıki həvo kome, əv tost voteədə 
həmonə həvo bıhand, həmonə rahi bıjən. Ə xonəxoən ıştı ın nəzəri ıştə 
səpe osə bıkardo, ıştı piyəy bətı bədoe. Musiğişınosəti ən yolə məharət 
çe mıştəri orzu, çəy piyəyon qətey, əvoni təmin kardeye.
   Məclisədə nışteədə şərov kam peşom, çe badə dıjdiku dəməçık. 
Şərov kam peşom ki, pul vey bə dast bıvardiy. Vinde ki, ha, nəzərədə 
qətə pulı nağd kardə, bəvədə çanə piyedə şəroviku bıjən bo ıştə.
   Məclisədə bəsə həvo de sərxoşi hes-pes məkə. De səbri koy bə 
səhmon bınə.
   Vinde ki, məst-xumariş, de ıştə kolleqa qəvbəqəv mədə. Çun boçi, 
bəvədə pul ni.
   Cəhd bıkə, daveykorə, divinə sazəndə məbi. Çun boçi, xışminəti de 
sazəndoəti əqət ni. Tıni hırd-xəşil bəkan, ıştı sə-quşi bə xun dəbənoen, 
ıştı diləqi barışten, olətonən pıt-poə bəkarden, dəro bəkarden bə kə. 
Bızın ki, sazəndon çe məst-xumaron mıjdin. 
Kon məst bə divinə mıjdi pul doedə?
   Ehanə məclisədə kəsiy tıni tərif bıko, bəy dıvo-səno bıkə ki, co 
kəsonən tıni tərifkən.
   Məclis tojə bino bıeədə mıftə tərif kardedən. Ənə bıe ki, məst-xumar 
bıen, tərifən de puli bıedə.
   Çəvon adəte ki, sazəndon va ədənin. Ta ki, qıləyən rah, ya qıləyən 
təranə nıdon hande. Jəqo holonədə bə ıştə niyəti nırəsoş, kıvoləti məkə, 
çəvon votəy bıkə - çiç votedən bıhand, bıjən.
   Çe sazəndon ən xəymandə qılə de sərxoşon nozi hənək kardə 
kəsonin. Səbr nıkon, pulən nibəbıe.
   Ha, həmən votəşone ki, sazəndə quş kor, zıvonış lol bəpe bıbu. Har 
çiy nıvindı, har çiy nıməsı.
   Qıləy məclisədə vində çiyon co məclisədə qəp nıjənı.
   Çe jəqo sazəndə heqo sıvorişış bəbıe.
   Çoki Xıdo zınedə.
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Sivı haftminə fəsl

                    
Bə podşo xıdmət kardey həxədə

   
Çımı balə, ehanə təsaduf tıni bıbo bekardo bə podşo saray (kuşk-red.), 
bə xıdmətəkon dılə, bə podşo xıdmət kardənin bıboş, çoçəş bıbi - vinde 
ki podşo bənə ıştə nezə odəmon de tı rəftor kardeyış piyedə, şəvlo tano 
enıqını, jıqo rəftoriku bə ğədri-ğıvvə ıştə yəxə bə kəno bıqət. Əmmo 
votedənim ha, xıdmətədə bə peşt bımand. Çun boçi, bə podşo nezə 
dairə daxil bıey bo çəyku esiyey səbəb bəbıe, ıştə xıdməti səviyə rost 
kardey ısə boy bə podşo nez bıey.
   Kon ruji podşo bətı bıvoto ki, ˝bışi, bətı həni zəvol ni˝, - ə ruji norohət 
bıbiş, çə rujiku bıtarsiş.
   Ehanə tı bə podşo hisob luz bə nav doəbu, ıştənı qətəbu - bızın əv tıni 
bo obırniey perosniedə.
   çanədə əziz-ğıramiyən bıboş, ijən ıştə vırə bızın, bə əğə xoş omə 
çiyon qəp bıjən, hiç vaxt de əy hes-pes məkə.
   Misale, bəvoten:
   ˝De podşo hıcət əkə ıştə əcəliku bə rə bəmarde.˝
   Bo ıştə əğə heqo çokə ro-rəviə bınə ki, əvən de tı çok rəftor bıkə.
                                           

H i k o y ə t
   
Votedən ki, çe Qəncə podşo Fəzlun Məmla ism-rəsmış bıə qıləy 
Deyləmıvojə mışovirış hestebən. Har kəynə Fəzlun məholi əyanonədə 
bəsə kon qıno qorəsə bə zindon şoədəybu, həmonə mışovir bəy 
əvotiybən ki, ˝məholi əyon-əşrəfi ıştəku rəncidə məkə, kardebu tosə 
oxoy bışi, çəy səy bıdə jəy.˝
   Ha de jıqo, çe Qəncə kali yolə odəmon de ın deyləmıjə mışoviri dasti 
həlok bıəbin.
   Rujiyən həmonə mışovir ıştən qıləy xətoş karde, podşo əmrış doe ki, 
əy şodən bə zindon. Kanə mışoviri odəmış səğande podşo səpe ki, ˝ənə 
mol bədoem, ənə pul bədoem, əncəx mıni məkışt.˝
   Fəzlun Məmlan bəy oqardedə:

	 �115



 - Tıku omutəme, ˝əyon-əşrəfi ıştəku rəncidə məkə, kardebu tosə oxoy 
bışi - çəy sə bıdə jəy.˝
   Çəy vaxtədə bə əğə bevəcə məsləhət doey səbin, mışoviri ıştən səən 
şe.

***   

Demı bıbo, çoki bıkə - tahnəbəconən buboş, bevəci məkə - tərifotən 
bıdon bətı.
   Çe həmə xahişon oxo noxsanin bıedə.
   Mol-davləti vey bıey hiç vaxt ıştı çəşi nıqətı.
   Çe podşo xıdmətədə sıftə-sıftə bo ıştə çokə nom, ism-rəsm ğəzənc 
bıkə.
   İsm-rəsmı bıbo, pul ıştən de ıştə lınqi vitey-vitey ebəqınie dumo tı.
   Bə podşo xıdmət kardey şərəf bəsə pulisə vey-vey barze.
   Podşo xıdmətədə mandeyku ıştənı qətəbuən, ıştəni beçiz bızın, 
arxayin məbi.
   Fik bıdə, pəs ehanə lodebu, hiç kəs çəy bırniey niyətədə bıedəni. 
Əmmo ənə bıe ki qədəy bə con ome, qujdış baste, həmə kəsi taməş 
vaştedə bəy.
   Əğə bə puli məhəvat. Podşo xıdmətədə ğəzənc kardə dirhəm bənə vıli 
qıləy çiye: ətrə buş odəm jəydə, zərife, tərovətinə, əmmo umrışən bənə 
vıli kutoye, bənə vıli rə pəleşk bıedə.
   Şahənşahi xıdmətədə mandey ısə boy ən ğəşənqə sərmoyəye.
   Kamişi ğəzənc kardeyro ıştə moyə çe dasto mədə. Dastədəyı 
sərmoyə bıe - umi heste ki, kəynəbu ijən ğəzənc bəzıneş kardey.
   Moyə ki çe dasto beşe, ğəzənci kəybəon həmə dəbastə bıedən bə ıştı 
dim.
   Har kəs puli ıştə conisə əziz bızıno, şinə conış zəlil bəbıe.
   Şərəf bıeədə bo mol-davlət qırdə kardey meyl bıkoş, hıkmən çəvədə 
mıəyyən ğədər xarc kardey lozime ki, co kəson qəvi dəbastı, nıbo, məhv 
bəbıeş.
   Podşo xıdmətədə mandeədə bə barzə mənsəbi bırəsoş, bə ıştə əğə 
xəyonət məkəyş. Bıkoş, ım bo ıştı bədbəxt bıey ro oj bəkarde. Səbin bəy 
ki, qıləy yol qıləy ruki bə yolə mənsəb bırosno, ə ruk çımi əvəzədə 
xəyonət bıko bəy, ım bə Xıdovandi-Aləmi xoş nibome, bəy zəvol 
bəçoknie. Oxo ə bədbəxt çoki əvəzi çıro bevəci bıkə bə ıştə əğə?
                                       

H i k o y ə t
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Əmir Fəzlun Əbussuvar rujiy Hacib Əbul Yusri bə şəhri Bərdə 
sepahsalar vığadey piyeədə Yusri bəyış vote:
 - Ta ki zımıston oməni, az əyo şəkəs nim. Çun boçi, çe Bərdə iqlim 
yavəye. Məxsusən tovıstonədə.
   Əmir çımi barədə vey ehandeşe de Əbul Yusri. Bəyış vote:
 - Oxo dərəsedənim, tı çıro rəmedəş əyo şeyku - odəmi əcəl nırəso, əv 
nibəmarde. Ya jəqo ni?
   Yusri votışe:
 - Podşo rost votedə, xonəxo əcəl nırəso - nibəmarde. Əncəx əcəlış 
nırəsə odəmən tovıstonədə hastey-hastey penibəbıe nibəşe bə Bərdə.
   

***
Lozim bıeədə bə dusti dast qətey, ya bə dışmeni zərəl jəy nızınoş, çe 
yolə mənsəbi çı məna?
   Odəm bə yolə mənsəbi rəseədə bənə bemivə do bəpe nıbu. Iştə 
movğe əncəx bo ərbob bıey oko nıdə. Ehanə əv bə hiç kəsi komək 
kardənibu, ya lozim bıeədə zərəl jəydənibu, əv bə yəhudi bəmande ki, 
bini 100 həzo dinarış noəbe, nıştəbe çəy səpe. Ə yəhudi ən yavə odəm 
hisob bıedə, çun boçi, bə hiç kəsi nə çoki, nəən bevəciş rəsənıbe.
   
Məsəşone ki,peyğəmbəri (s.ə.a.s.-C.Ə) votəşe:
  

 ˝Çe insonon ən fəri bə insonon dast əqəte.˝
   
Hıkumətış bə orəx-orəx rəsə bıə podşoon ğolloğ məkə.
   Bə ko dəşeyro bə piəmerdə podşoon dəftəri (administrasiyə -red.) 
qırd-kəno məqard.
   Ehanə bıpiyo ki, çe podşo ğolloğədə vey bımandiy, bəvədə çe Əbosi 
bə ıştə zoə Avdılla votəyon bıkə. 

Əy votəşe:
  
 ˝Çımı balə, ın merdi, yəne Umər Xəttabi (Xıdo çəyku rozi bıbu) tınış bə 
ko peqətə, çe həməysə vey bətı etıboş kardə, tınən piyedəbu dışmen 
bətı zu omey nızını, tıku ın penc xosiyət bıənine: 
iminə, bəpe ıştı qəviku du benışu; 
dıminə, çəy tono bə hiç kəsi rəkit (zameçaniya urusi-red.) məkə; 
seminə, bəy xəyonət məkə; 
çominə, çəy əmriku beməşi; 
pencminə, çəy sırri faş məkə. 
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De ın ğaydan tı ıştə coni çe cəmati dastiku pebəroxnieş, bə ıştə 
məğsədi bərəseş.˝

   ***
Koye həni, bıedə - ehanə xətoyı karde, bə ıştə qıy bıqət, yəne bıdə əğə 
bızını ki, ımı zıney-zıney kardəni. Iyo tabe nıbıeyəti ni, betərbiyəti ni, 
beməsuliyətəti ni. Nodonətiku bə nav omə.
   Çəş məkə ki, kəynə bəvoten -bəkardeş ,ənəvotəy ıştə vəzifə bə vırə 
bırosın.
   Xıdmətədə heqo hozı bıbi. Bıdə bə podşo lozim bıeədə iminə tı bə çəy 
çəş bıqıniy. Har dəfə xıdmətəkə vanq kardeədə tı ıştəni bə nav bıdə. Iştı 
sarayədə bıey har ləzədə bəpe osə kardə bıbu.
   Çe ruk bıey zəhməti bə qıy penıqətoş, çe yol bıeyən rohəti nibəvindeş.
   Fikı doəni ki, çe surmə doy livə ta ki nıpıxo, çəvədə surmə hasil əbı ni?
   Cah-cəlolinə Xıdo çe Zəmini dimi yolış jıqo ofəyə ki, həmə bəy xıdmət 
kardey əjoədə mandə.
   Podşo tono hiç vaxt məvot ki, bə fılonkəsi həsəd bardedəm. Çun boçi, 
peşo rostiyən bıvotış, jıqo hisob bəkarde ki, bəy həsəd bardeyku 
votedəş.
   Çe podşo ğəzzəbiku heqo bıtars.
   Dı qılə çiy bə həşə məjən:
   Çe podşo ğəzəbi iyən çe alimi məsləhəti.
   Ki bə ın dı qılə çi pape nıbo, rə xar bəbıe.
   Çe podşo xıdmətəkon dılədə bıey şərton ımonin.
   Koye həni, bıedə - ehanə xıdməti poplinqon qılə-qılə pedatiş, bıeş çe 
podşo nədim, çəyən dəsturonış heste ki, ısə qılə-qılə bə ıştı nəzər ərz 
bəkam.
   Xıdo ıştən bətı komək bıbu.

                                  
Sivı həştminə fəsl
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Nədiməti * dəsturon həxədə1

   
   Çımı balə, ehanə podşo bətı nədiməti vəzifə bıdo, tıku bə nədiməti xas 
bıə xosiyəton nıbon, ğəbul məkə. Çun boçi, nədimiku kali xısusiyəton 
bıəninin ki, podşo məclisi bə təm vardey nıznoən, hiç nıbo, əy poymol 
nıkə.
   İminə əve ki, çəy penc osə uzvon (lamisə) çəy ixtiyorədə bıbun; 
dıminə, çəy zahirış bəpe jəqo nıbu ki, bəy erəxə kəsi pevardeyış bo, 
yəne çe əğə bəy diyə kardeyku zibəş nışu; 
seminə, ərəbi-farsi ğəşənq handey-nıvıştey zınənine ki, qavar bə podşo 
qıləy nomə nıvıştey, ya handey lozim bıe, tı nezədəşbu, i kərəən çe 
saray katibi vanq nıkən; 
çominə, nədim şairən nıbo, bə ərəbi, bə farsi çokə şeiron peğandeyən 
nızıno, əmmo de nəzmi dəsturon tanış bıbu, həmonə zıvononədə vey-
veyinə şeir əzbər bızını ki, bə podşo şeir qərək bıeədə ıştən bıvotı - ya 
ıştə şeiron, yaən çe co şairi şeiron - bıdə i kərəən çe saray şairi məxsusi 
vanq nıkən.
   Həmən nədimi çe tibbi iyən nıcumi elmiku bəpe xəbəş bıbu. Şayət çə 
barədə sehbət eqıniədə, tı bəpe ıştə sərıştəynə mınosibəti nışon bıdəy 
ki, bə saray mınəccimi, ya bə saray təbibi əjo nımandı.
   Jıqo bıkoş, çe podşo bətı etimadış ziyod bəbıe, bə ıştı kardə xıdmətiş 
rəğbət ziyod bəbıe.
 Ha, conım bətı bıvotı, nədimi həmən musiğiku bəpe səş beşu. Qıləy 
musiğiyə diləqədə jəy bızını. Bıedə həni, vindedəş xəlvətədə çe podşo 
dıli musiğiş piye, sazəndon nezədə nin - bəvədə ıştə məharəti bə miyon 
bınə, podşo çəşədə xəyli rost bəbıeş.
   Sıvoy çımiyən, əlavə, nədimi çokə bıriey-bıriey sıxan kardemonış 
bıənine, nitğə ğabiliyətış bəpe bə çəş dəşu. Qəvi okardeədə podşoən, 
co əməsonən bəpe bə vırə eqıniə hikoyon, lətifon, çoçinə rəvayəton 
bıməsın.
   Imış nıbo, əv nimə nədim hisob bəbıe.
   Çokə nərd kardey, şahmot kardeyən bə nədimi tərcumeyi-holi rovnəğ 
doə vacibə çiyonədəye.
   Əncəx ğomarone məkə - bo nədiməti rəviedəni.

Nədim-sarayonədə çe podşoon, çe soltanon ən nezə eyş-işrətə dust, həmpiyolə. Bə 
saray dılə koon təlimoti əsosən, nədimi vəzifə podşoon fiki ovojqıniey, əvoni bo 
xıvət kardey nıhaşteybe. Əmmo əvoni de ləğvə (təlxəki-red.) i nibəbıe qətey. Im 
fəslədə çe nədiməti məxsusi şərton şərh kardə bıedən.
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   Çımı ın votəyonku əlavə, nədim həmən Ğıroni bəpe əzbər bızını, yəne 
hofizi-Ğıron bıbu. Çe təfsiriku, fiqhiku, məlumatış bıənine,peyğəmbəri 
(s.ə.a.s.-C.Ə.) hədisonku iyən co şəri məsəlonku umumi xəbədo bıənine 
ki, podşo məclisədə çımi həxədə sehbət eqınieədə ıştı bıə vırədə bədi 
ğazi, yaən bədi fəqihi odəm nıvğandın.
   Nədim bıə şəxs vacibe ki, həm çe ımrujnə şahi, həmən tosə ısət 
məholədə hıkmdorəti kardə podşoon tarıxiku məlumatış bıbu. Çe məholi 
tarıxiku, çe podşoon əməlonku vırəş eqınieədə jıqo əhvoloton qəp bıjənı 
ki, podşo dılədə bo Xıdo bandon xəymandə koon kardey stimul bə əməl 
bo.
   Ha, əyən bızın, tıku həm qıləy ciddiəti bıənine, həmən məzəmandəti 
(təlxəkəti-red.). Çəy vırədə ımoni oko doey zıney ıştən qıləy co 
məharəte. Iştə zınə mətləbon çəy vırədə bə məclisi nəzə rosniey 
nəzınişbu, çə elmi zıney de çəy nızıney fərğış nibəbıe.
   Çımı ın votəyonku əlavə tıku bəpe merdəti iyən canqəvəti bıbu. Səbin 
bəy ki, oxo podşoon ruj dırozi heqo məclisədə nıştənin, səşon heqo de 
eyş-işrəti ğal bıedəni ki.
   Vırəş omeədə ıştə ğoçəğəti nışon bıdə. Tıku çe dı nəfəri peşti bə 
zəmin jəy ğədər zu bıənine. Xıdo nıkardəy, xəlvətədə, ya kefə 
məclisonədə bəikərə koyku ko beşo, qıləy xonəxo bə podşo xəyonətə 
niyət dəşo, ıştə insondustəti iyən merdəti bəpe bə miyon bınəy, 
vəlineməti (podşo-red.) coni bıroxniy. Şayət çı hadison dılədə həlok 
bıboş, bənə ıştə xıdməti vəzifonsə həlok bıə odəmi de çokə nomi bəşeş 
çı dınyoku. Iştı vərəson çe podşo qıyədə həxışon bəbıe.
   Ya xeyr, səlomət bımandoş, tosə ıştə umri oxoy quzəronı xoş bəbıe.
   Çımı ın votə xosiyəton tıku nıbon, məşi bə vəzifə, ıştəni bəy loyığ 
məzın.
   Nədiməti əv ni ki, heqo xorək bəhəy, şərov bıjəniy, lətifə bıvotiy - ımon 
bo podşo nədim bıey kafi nin.
   Həmən bəpe curiy bıkəy ki, nədiməti bo ıştı səy bəlo nıbu.
   Iştə fiki bə ıştə əğə bıdə.
   Podşo məclisədə bə saği, bə xıdmətəkon sifəti emərəx - nə bə ıştı 
piyolə şərov ekardeədə, nəən təyə piyolə bə çəy mıcmə noeədə. Sə 
bıqət bəji - bıdə podşo ıştı barədə co çiy nıfamı.
   Iştəni oqət ki, bə ıştı sə bəlo nıvo.
                                         

H i k o y ə t
   Votedən ki, Məmun ğazi Əbdul-Məlik Ukbəri bo ıştə nədim təyin 
kardedə. Əv bə şərovi vey aludə bıeyro çe hığuğ-mıhofizə orqanonku 
beğandə bıəbe.
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   Ruji podşo məclisədə qıləy ğulam bə ğazi piyolə şərov ekardedə,gazi  
piyolə sədə  bə çəy sifəti erəxedə, ıştə i çəşi qədəy dəkırniedə, yəne bə 
ğulami çəş jəydə. Im ko çe Məmuni çəşiku vitedəni. Ğazi kəynə dərəse 
ki, Məmuni ımış vində, ıştə həmonə çəşış həni hiç oj nıkarde.
   Sahatiy bəçəton Məmun çe ğəsdo bəyku parsedə:
 - Ğazi hey, bə ıştı çəşi çiç bıə jəqo?
   Ğazi heqo bə i çəşə holədə votedə:
 - Hiç ıştənən nıznəme. Sahatiy bənav bəikərə qıləy çəşım jıqo epuşie.
   Çımi bəçəton, çanə əv səğ mande - səfədə, şəhərədə, xəlvətədə, 
oşkoədə, kədə, kəvşənədə, məclisədə, kırt - kon co bıebu, ıştə ə çəşış 
oj nıkarde.
   De ın ğaydə çe Məmuni dılədə bı hisob bıə şəkk bə puçi beşe.
   Diyəkə, nədim jıqo bəbıe.

                                  
Sivı nəvminə fəsl

            
Kotibəti kardey dəsturon iyən şərton həxədə

   
Zoəlim, bızın ki, kotib bıboş, bəpe ğələmı ğudrətin, xəttı ğəşənq bıbu. 
Heqo cəhd bıkə ki, vey bınıvıştiy ki, xəttatətiədə mahir bıbiy. Çun boçi:
                                          

H i k o y ə t
   
Məsəme ki, Sohib İsmoyil Əbbad şambə ruji divonxonədə çiy 
nıvıştedəybən. Əv dimi bə co kotibon qətedə, votedə:
 - Az har şənbə ruji ıştə nıvıştəyonədə ğələt vindedəm. Səbin bıəy ki, 
cumə koy ruj ni, hiç çiy nıvıştey lozim bıedəni. İ ruj ğələm bə dast 
nıqətey ıştəni nışon doedə.

***   

Əve har ruj çiy bınıvışt. Xətton dıjd, heyvuj, ruşin bıəninin, çəvon pe 
hissə bə yəndı bəpe dəçıkı.
   Bə nomədə ki, çı vey mətləbonku sıxan şedə, əy dıroz məkə.
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   Çoknə ki, votəşone:
   

Bə hıkməti diyəkə, çiç votəşone yolon -
         ˝Kırtə sıxanədə bəbıe nığlə mətləbon˝

            (satılə tərcumə) 
   
Bə ıştə nıvıştə nomon de istiaron, de məsəlon, de Ğıroni ayon, de 
peyğəmbərə hədison rəvış bıdə. Ehanə bə farsi bınıvıştoş, curiy bınıvışt 
ki, ıştı xətti handey bızının. Nobələdə sıxan oko mədə, çok beşedəni. 
Jəqo nıvışteysə hiç nınıvıştey əfzəle.
   Bə ərəbi nıvıştə nomon məziyət, çəvon dəsturon məlumin.
   Ərəbə nomonədə səc (ğafiyəynə nəsr-red.) yolə hınə hisob bıboən, 
farsiədə çəyku xoşışon omedəni, əy oko nıdoş çok bəbıe.
   Əmmo çiç bınıvıştoş barzə boloədə, kırt, ruşin iyən şin bınıvışt.
   Kotibi bəpe dərrakəş bıbu, sənəti sırri bızını, rə rımuz peqətı.
                                         

H i k o y ə t
   
Jıqo məsəme ki, ıştı bobo Soltan Mahmud (Xıdo rəhmət bıkə) rujiy bə 
Bağdadi xəlifə nomə vığandedə ki, bəs Mavərənnəhri bəmı baxşey 
həxədə fərmon bıdə. Yaən az de şımşi zuy məmləkəti bəqətem, de ıştə 
əmri cəmati tabe bəkardem.
   Çe Bağdadi xəlifə bəy cəvob nıvıştedə:
   ˝İslamə dınyoədə bəsə əvon dindor, bəsə əvon muti nibəbıe pəydo 
kardey. Xıdo nıkəy ki, az ə fərmoni bətı bıdəm. Ehanə tı əyo hurrəc 
bıkoş, həmə dınyo bəsə tı pebəkardem.˝
   Soltan Mahmud xəlifə çı sıxanonku pərt bıedə, bə daynə votedə:
 - Bə xəlifə voji ki, əv hiç zınedə çiç votedə? Məqər az çe Əbu Muslimisə 
bevəcə merdim? Isət ki, jəqo bıe, az de 1000 qılə fili bomem. Xilafəti çe 
filon lınq-ləğə jinton xərobə bəkardem. Darulxilafə (Abbasion vaxti bə 
sərşəhr Boğdodi doə nombıe-red.) zəmini bə filon bo bəkardem, 
bədoem kırnie bə Qənzə.
   Mılxəs, de ıştə dəvon bə xəlifə vey tarson ome.
   Daynə beşedə şedə, mıddəti bəpeştə oqardedə.
   Soltan ıştən nıştedə taxtədə, bə ləşqəri canqi hozı bıey əmri doedə, 
filonən çe saray qırdo doedə dəvoşte. 
Əmr kardedə daynə vanq bıkən, bıdə bo bə çımı huzur.
   Bəle, daynə dəşedə, təzim kardedə, qıləy qədə pətə vardedə noedə 
çe soltani vədə. 
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 - Xəlifə vote ki, ıştı noməm hande, ıştı cəlolım məse, ıştı cəvobım ənə 
bı pətədə nıvıştə.
   Çe soltani administrasiyə rəis rə vaştedə pətə peqətedə ki, bıhandı. 
Vindedə ki, ıyo sıftə Bisimilla-hirrəhman-nirrəhim nıvıştə bıə. Peşo tikəy 
məsafə vadoə bıə, ˝məqər˝ kəlimə nıvıştə bıə. Oxoyədəən ˝Şukur bə 
Xıdo˝ iyən salavati sıxanon. Vəssəlom.
   Soltan Mahmud de ıştə həmə kotibon, əyon-əşrofon nıştin ə rəmzə 
sıxani məna fameyro. Ğıronədə çanə ayə de ˝məqər˝ kəlimə bino 
bıedəbe, həməşon çe nəzəro dəvonie. Əmmo çiyışon nızıne bekarde bə 
miyon.
   Oxoyədə cıvon bıeyro hələ jıqo məclisonədə nıştey rısxətış nıbıə Əbu-
Bəkr Quhistoni ki, nədimon paylo bəsə po mandəbe, damə bıe:
 - Çe şahi con səğ bıbu, xəlifə ˝əlif, lam, mim˝ (Məqər) nıvıştəş ni. Oxo, 
Şımə bə səfə bəy ğədəğon vığandəbe ki, çe Dar-ul-Xilafə zəmini bə filon 
bo bəkaşon, bə Qəznə bədoeşon kırnie, əvən Ğıroni ın ayəş bo Şımə 
nıvıştə:
   ˝Məqər yodo bekardə ki, Xıdo bə filsohibonış çiç karde?˝
   Yəne, filon cəvobi Xıdo ıştən bədoe.
   Votedən ki, Soltan Mahmud ımi məseəsə ranqış qardə, mıddəti bə ıştə 
oməni, dəmandə bo ah-zar kardey. Əv vey dindorə odəm bıeyro 
Əmirəlmomininiku vey-vey uzrış piyə.
   Im vey dırozə əhvolote. Mı kırtım karde.

***  

 Soltan bə Quhistoni ğıymətinə xələt baxşedə, bəy çe nədimon arədə 
nıştey rısxət doedə, həmən çəy mənsəbi rost kardedə.
   Əv de i kəlimə dı qılə yolə dərəcə sohib bıedə.
                                       

H i k o y ə t
   
Ha, iyən məsəme ki, çe Samanion devrədə Əmir Bu-Əli Simcur nıştəbe 
Nişapurədə, votedəbe ki ˝az bə Xorasani Əmir Sipahsalari tabem˝. Əve, 
həni bə samanion saray şe-omə kardedənıbe. Çe Samanion oxonə 
devronbin bəvədə, əvon həni çe zu qıniəbin. Bə Bu-Əli çəy vırə de zu 
vasitə nışon doey bəvon çətin əbiy. Əve bə çəvon nom xutbə 
handovniey iyən hakanə çəyku pul ıstəney bo ıştə vəs hisob kardedəbin.
   Bə devrədə Əbdul-Cabbar Xocani Xocanədə kotib vəzifədə ko 
kardəbe. Əv şəriəti ğanunon çok zınedəbe, çokə ənıvışt, mahirə kotib, 
çe har çiyku sə beəkə, dastoş vey çiy omə qıləy ustoə odəmbe.
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   Bu-Əli əvi çe Xocəndo doedə varde, bo ıştə kotib peqətedə. Bəy kulli 
ixtiyor doedə. Har koy de əy məsləhət kardedə. Əbdul-Cabbar bıedə 
ıştən dast, ıştən yəxə.
   Əhməd ibn Rafi əl-Yəğobi çe Xorasani Əmiri kotibbe. Əvən vey alimə 
odəmbe, ismı-rəsmış hestbe. Çe Mavərənnəhri həmmə koon çəy 
dastiku dəvardedəbe.
   Əhməd Rafi de Əbdul-Cabbari bərkə dustbin, rəyrə-rəyrə bə yəndı 
nomə nıvıştedəbin.
   Rujiy çe Xorasani əmiri vəzir əmiri səy pur kardedə ki, ˝ehanə ın 
Əbdul-Cabbar çe Bu-Əli kotib nıbo, əy rə həmul bəbıe kardey. Çe Bu-Əli 
ın zağarəti, ın hoziəti səbəb məhz ə Əbdul-Cabbare. Boy bə Bu-Əli qıləy 
nomə bıvğandəmon ki, ehanə əv ıştı nokəybu, ehanə bətı tabeyebu, ın 
nomə handeəsə çe Əbdul-Cabbari səy bı daynə bıdəy bıvğandı bo əmə. 
˝Jəqo nıbo, az çe Xorasani əmir, şəxsən bomem bə şımə tərəf, bəvədə 
bəpe bo ıştə səy çorə bıkəy.˝
   Çe kotib Əhməd Rafi de Əbdul-Cabbari dust bıey bımonən məlumbe. 
Əve dəmandin bo no-peqət karde ki, çoknə bıkəmon Rafi bə Cabbari 
xəbə nırosnı. Koy səpe obu, Cabbar çe arəku bebəşe.
   Oxoyədə əmir bə Əhməd Rəfi votedə:
 - Bə Bu-Əli nomə nıvıştey bəpeştə se ruj, se şəv sarayədə mandəniniş, 
ıştı nə de çımı odəmon, nəən de ıştə odəmon bəpe obastı nıbu, yəne bə 
Cabbari navbənav xəbə doey nızını.
   Əhməd Rafi xırtə hışk bıedə. Famedə ki, jəqo qıləy yolə alimi, 
alicənobə odəmi çıro de çımı nıvıştə nomə bıkıştın? Im çı bəlobe bə 
çımı sə ome? Çanə famedə bə ağlış jəqo qıləy çi omedəni. Ləzi 
dəvardedə, bə ikərə bə çəy yod ˝Ehanə bıkıştın, ehaştın...˝ ayə omedə.
   Iştən bə ıştə vote - qasbu Əbdul-Cabbar ın rəmzi zınedənibu? Əncəx 
bə ğərar ome ki, ımi bınıvıştı, yəne ıştə dustəti ğarzi bə vırə bırosnı.
   Jəqoən kardedə.
   Nomə nıvıştey bəpeştə, çəy səpe ədresi nıvışteəsə haşiyə vırədə de 
nozıkə xətti i tono ! (əlif), ə tono " (nun) nıvışte risk kardedə. Yəne, ˝ən 
yukəttəlu˝. (Ehanə bıkoştın, ehaştın…(ərəbi)-red.)
   Bəle, nomə bardedən doedən bə Xorasani əmiri, əv çe nəzər 
dəvoniedə, mıhi jəydən, qıləy ğasid vanq kardedən, doedən bəy, çəy 
məzmuni barədə çiy votedənin.
   Əncəx dəsvardedən ki, Bu-Əli bətı çiç bıdo, peqət biyə.
   Əhməd Rafi se ruj, se şəv nıştedə sarayədə, ıştə dıli hardedə.
   Ğasid bardedə nomə doedə bə Bu-Əli. Bə devri rəsmi qorə Bu-Əli 
nomə sedə, maç kardedə, noedə çəşonsə.
   Parsedə ki, əmir çoknəye, çiç kardedə?
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   Kotib Əbdul-Cabbarən əyo nıştəybən. Bu-Əli nomə doedə bəy ki, mıhi 
okardı, bıhandı, bini əmirı çiçış nıvıştə.
   Cabbar nav mıhi okardey bə çəy çəş ə dı qılə hərf pexəvedə. Bə yodış 
omedə - ən yukəttəlu. Dərəsedə. Nomə onıkardəy, ıştə bukə qətedə, 
qiya çımi bukə rəğış siyə, işarə kardedə bə əmiri, nomə noedə əyo, 
beşedə bə bi.
   Şedə qıləy vırədə niyon bıedə.
   Bu-Əli xəyli çəş kardedə, vindedə ki, ın kotib nome benışe oxo. Odəm 
vığandedə bədi əy. Daştədə votedən ki, Cabbar de aspi şəni, bə kon 
vırə şəbu, piyodə şə.
   Mandedən beçorə, okardedən nomə handedən. Mətləbi zıneəsə 
çoçəş bıedən mandedən.
   Ğasidən de əvon bə i co. Dərəsedənin ki, oxo Cabbari nomə nıhandəy 
çoknə çəy məzmunış zınə?
   Həlbəttə, Bu-Əli ıştə dılədə şoy-şoy kardedə ki, bəs Cabbar çok çe 
arəku beşey zınə. Əncəx ğasidi paylo bequli kardey zınedəni.
   Bu-Əli car doedə kəşe, har coyebu, Cabbari pəydokən bıvardən bə 
saray. Cabbar xəlvəti de qıləy etıboynə odəmi ğədəğə vığandedə bəy ki, 
az fılonə vırədəm.
   Bu-Əli bəy xəbə vığandedə ki, bımand əyo, çəyo beməşi.
   Dı-se ruj bəpeştə bə ğasidi çokə ənam doedən, əy dəro dəğandən bə 
peşt. Im hadison çoknə cərəyan kardey həxədə qıləy nomə nıvıştedən, 
doedən bəy.
   Xorasani əmirən bı koy vey mot-məəttəl mandedə. Qıləyən mıhiynə 
nomə vığandedə ki, ehanə Əbdul-Cabbar bə dim beşo, bə qıy bıqəto ki, 
çoknə rımuzış zınə, əy bəbaxşem, əv əmonədə bəbıe.
   Əbdul-Cabbar əhvoloti votedə, həmonə iminə məktubi bardedən 
sənibəton doedən bə əmiri, ıştən de ıştə çəşi ə dı qılə nozıkə hərfi 
vindeəsə bə Əhməd Rəfi nığılə fəhmi, ağıli, bə çəy sərıştə əhsən 
votedə.

   ***
Hisob bardeyədə usto bıbi. İ sahati dılədə məxaricon, təsərrufati koon, 
nomon iyən ğəbzon bınıvışt sə bıkə. Imon həmə bo kotibi məharət hisob 
bıedən. Əncəx bo kotibi ən çokə xısusiyət çəy ıştə zıvoni dinc haşteye. 
Iştə əğə sırri faş nıkardeye, sırpuş bıeye. Əğə ıştə zınə har məsələku 
xəbədo kardeye.
   Xəttotətiədə bənə co kəsi xətti nıvıştey, yəne ıştə xətti bə co kəsi xətti 
oxşəş kardey vey çok hisob bıedə. Əmmo ımi bə har kəsi nibəbıe votey 
ki, bə ıştı qıy həx-nohəx şər-şəbədə şobədoen.
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   Bə votəyon qorə mahir iyən fazilə xəttoton de xətt oxşəş kardey vasitə 
bə vey ağılmandə iyən təcrubəynə vəziron oxo beşən.
                                       

H i k o y ə t

Rəbi ibn Mıtəhhər əl-Qəsri qıləy ismı-rəsminə kotibbe. Çe Sohibi 
admistrasiyədə kotibəti kardedəbe.
   İ kərə saxtə sənəd tərtib kardışe Im bə Sohibi quş rəse. Sohib bə 
heyrət ome, çoçəş bıe mande. Vote ki, əy kıştey həyfe - vey yolə alim, 
həmən komilə odəme. Bənə əy kam odəm bəbıe pəydo kardey.
   Dəmande dıştə dıli no-peqət kardey ki, bəy çı cəzo bıdə.
   Bı arədə Sohib noxəş qıniedə. Bə protokoli qorə administrasiyə yolə 
vəzifəynə odəmon həmə bəpe bəşin bə Sohibi qınieyro. Nubə rəseədə 
Rəbi dəşedə çəy tono. Adəte, xəbə-xubə ıstənedə - çoknəş, çiç 
peşumedəş, çiç hardedəş? Sohib votedə - ˝ıştı tumu kardə 
muvəzzəriədə qədə-qədə hardedəm, şukur.˝ (Muvəzzəri - omonime, 
həm bə noxəşon doə bıə kijə ovi votedən, həmən bə co kəsi xətti oxşəş 
kardey vasitə saxtə sənəd soxtey. Umumən bə saxtəkoətiyən 
votedən.Şərh kitobi çı farsiku bə tırki peəqordon pr. R.Sultanoviye.)
   Çe Sohibi ın cəvobi məseədə Rəbi dərəsedə ki, ey dod bidod, Sohibi 
rımuzış zınə.
   Əve, votedə ki, Əğə, mıni bıbaxş, zınəmni, həni nibəkardem.
   Sohib əy baxşedə.
   Çımı balə, ıyo har çi votey bıedəni, mətləbiku duəro ebəqıniemon. Tı 
ıştən bəpe diyəkəy, nəticə bekəy.
   Qavar Xıdo mərhəmətış nışon doe, çe kotibətiku rost bıeş bə vəzirəti 
mərtəbə. Əve, çe vəzirəti şərtonən bıvotım bo tı, səbin bəy ki, ən 
şərəfinə vəzifə iyən ən bılındə rutbəye.

                                      Çılminə fəsl
                     

Bo şahi vəzir bıey şərton həxədə
   
Bızın, çımı balə, ehanə ko vardeşe, vəzir bıeş, ıştə həx-hisobədə duz, 
həmən de məxloği rəftorədə dəğiğ iyən mahir bıbi. Çe əğə həxi qin 
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   Zili heqo bəştə noğnə oməkırın. Votəşone ki, ˝har çiy bo ıştə əpi 
oxoyədə təyliə dast bəmande.˝
   Bətı har çi ədə nin, bıdonən ləzi bəpeştə bəstənen. Tain ki, həməy ıştı 
dasto nıstənın, dast əkəş nin.
   Voteyım əve ki, çe əğə mol-davlətisə çəş bıbi. Bıhardoşən qədə-qədə 
bəhə ki, xırtədə nımandı.
   Əmmo çe məmuron dast-lınqi vey dəməkırın. Bə co kəsi 1 danq nıdoş, 
ıştən 1 dirhəm nibəzıneş hardey.
   Bə neməti sohibi noinsofəti məkə. Çımisəən vey de ləşqəri iyən de 
rəiyəti de insofi rəftor bıkə.
   Uci-uci məkə. De dandonə xılidi luz si əbı ni. Sıvıkə doyənə ləşqəri 
norozi bəhaşte. Rəiyəti ısə boy podşosə pebəqordınie.
   Doyənonı qırdə karde, çe məholi xo bıə vırəon obod bıkə. Jıqo bıkoş, 
həm ıştən dərəmudı ziyod bəbıe, həmən çe rəiyəti ruzi çəy dasto 
nibəstəneş.
                                        

H i k o y ə t

  Votedəm, bızın. Çe Parsi podşoonədə qıləyni bə ıştə vəziriş rık ome, 
əvış koyku bekarde. Bə çəy vırə co kəsış təyin karde. Bə kanə vəziriş 
vote ki, ıştı ixtiyorədə bıə vilayətonədə qıləyni nışon bıdə, əy bətı 
bıbaxşım, ıştə davlətiyən, xıtmətəkonən peqət ovaşt əyo.
   Vəziri vote:
 - Mol-davlətədə hiç çiy lozim ni bəmı. Bıəyonən bo tı haştedəm. Hiç qılə 
obodə vilayətımən piyedəni. Əmmo dılo dəvardedəbu, bəmı qıləy 
xərobə di, yaən qıləy xo bıə kanə kə bıdoş de ıştə odəmon bəşem əy 
obod bəkardem, əyo bəjiyem.
   Şah sərəncom doedə ki, bınəvən məholi, 3-4 qılə xərobə di pəydokən, 
bıdən bə kanə vəziri. Məmuron mıddəti bədiqə xəbəşon varde bo şahi 
ki, məholımon həmə esue. Nəinki qıləy xərobə di, hiç qıləy xo bıə 
dinqəlonımonən pəydo kardey nızıne.
   Vəziri bə şahi vote:
 - Çımı əğə, az çok zınedəbim ki, çımı ixtiyorədə bıə vilayətonədə bo 
dəmoniyən hiç qıləy xərobə mandə di, xo bıə kə ni - həməm obod kardə. 
Isət ki, məholi mıku ıstənedəş, hiç nıbo, bə jıqo qıləy odəmi dəsvard ki, 
rujiy çəykuən ıstəneədə, məholi bənə mı təhvil bıdə.
   Çı sıxani səpe şahi vəziri dılış evarde, bəyış xələt doe, sənibəton 
təyinış karde bə vəzirəti.

***   
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Vinde, vəzir bıboş, bə obodəti, bə dutey, soxtey fik bıdə, adil bıbi ki, 
zıvonı dıroz bıbu. Jıqo bıkoş, ıştı conən əmonədə bəbıe.
   Ehanə ləşqər peqardo, podşo ıştəni peroxnieyro tıni mığəssir bəkarde, 
həmə təxsiron ebakarde bə ıştı qıy. Əve sıvıkə doyənə məsələdə uci-uci 
məkə - əv nə bə ləşqəri, nə bə podşo, nəən bə ıştı ıştəni xəy əvə ni.
   Podşo vadar bıkə ki, bıdə bə ləşqəri iyən bə rəiyəti çok diyəkə. Çun 
boçi, məhol bə ləşqəri iyən bə rəiyəti hisob, di ısə boy bə divoji hisob 
obod bəbıe.
   Bızın ki, məholi de ləşqəri obəqəten. Ləşqəri de puli. Puli ısə boy 
obodətiku ğəzənc bəkarden. Bə obodəti de ədoləti iyən de insofi 
rəsedən. Yəne ədoləti iyən insofi bə nav eğand.
   Çanə sodığ, çanə ityotin bıboşən, podşoku heqo bıtars. Çe podşoku 
ən vey tarsə qıləy odəm hestebu, əv vəzire.
   Şah çanə rukən bıbo, tı əy yol hisob bıkə. Şahzodə çe bili balə 
timsalədəye, bini bəy sinov hardey omutey lozim ni.
   Şah ehanə bə həddi-buluği rəsənıbu, dı holədə qıləy bəbıe: ya axməx 
bebəşe, ya ağılmand. Ağılmand bıbo, şey-şey ıştı xəyonəti səpe 
obəkarde, ıştı dast-poçə qırd bəkarde. Ya xeyr, axməx bıbo, de 
beaburəti tıni vəzirətiku bətojnie.
   Çe ağılmandi çanqo ıştə coni roxniey hostone. Əmmo çe axməxi dasto 
beğıriey vey saxtə koye.
   Şah bə kon vırə bışo, tınən eqın bədi əy. Bıdə bo dışmenon qirəvə 
nıbu ki, de ıştı bevəci podşo səy pur bıkən.
   Çe əğə hol-əhvoliku heqo xəbədo bıbi. Curiy bıkə ki, çəy nez-kənoədə 
qardə odəmon bo tı ko bıkən. Çe podşo ıstənə har nəfəsiku ıştı xəbə 
bıənine. Çun boçi, bə zəhə vaxtədə podzəhə hozı kardey fırsətı bıbu.
   Ətrofə şahon holikuən xəbədo bıey lozime. Iştı dusti, ya dışmeni ğortiy 
ovışən peşuməbu, əy bəpe bıvardın bətı xəbə bıdən. Hamsoədə bıə 
məholon koon bənə ıştə məholi bəpe çok bızıniy.
                                           

H i k o y ə t
   
Məsəme ki, çe Fəxr-ud-Devlə devrədə Sohib İsmoil ibn Əbbad (çəy 
vəzir) dı ruj bə ko beşedəni (bə saray omedəni). Imi bə Fəxr-ud-Devlə 
rosniedən. Əv xəbə vığandedə bo vəziri ki, ehanə məholədə jıqo qıləy 
ko bıə ki, ıştı xunış siyo kardə, bıvot çorə bıkəmon. Ya, çımıku rəncidə 
bıəşbu, ıştı dıli evəm.
   Vəzir xəbə vığandedə:
 - Xıdo nıkə az ıştə hıkmdoku rəncidə bıbum. Məholədəən həmə koon 
de ıştə ğaydə şedən. Çımı xunsiyoəti rə dəbəvarde, norohət məbən.
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   Seminə ruj Sohib İsmoil inb Əbbad ğəşənqə hol-əhvolədə omedə bə 
saray, bənə har səfə votedə-sıredə, zərfət kardedə.
   Fəxr-ud-Devlə məəttəl mandedə, parsedə:
 - Səbəb çiç bıe ki, ıştı xunı siyo bıe?
   Vəziri vote:
 - Çımı casusi çe Kaşğariku nıvıştəşbe ki, xaqani de fılon sərdori 
vindemon kardışe. Az çanə ki zınedənıbim əvon çı barədə qəp jəyşone, 
xırtəkum nun dəvardedənıbe, ıştə coni noə vırə zınedənıbim. Oxo çoknə 
bəbıe ki, çe Tırkistoni xaqan bışu Kaşğarədə sıxan bıkəy, əmə ıyo 
nızınəmon çımi barədə?
   Imruj nəhoyət, co qıləy noməm se, çə sehbəti məğz məlum bıe. Dılım 
ome bə çəy vırə.

***   

Voteyım əve ki, çe dınyo super devləton podşoon əməlonku xəbə qətey, 
əy bə ıştə hıkmdo rosniey çe vəziri sərıştəyn bıey nışon doə əloməte.
   Ko bə odəmon dəsvard ki, bin ləyoğətışon heste. Bə tamə xoto bə 
zolımon ko dəsvardoş, dınyo xərobə bəkardeş.
   Buzurcmehriku parsedən:
   Çe Sasanion koon həmə oxo bənə tı qıləy odəmi obastə bıəbe, bəs 
çoknə bıe ki, əvon jəqo xani-xərob bıen?
   Vote:
   -Bə səbəb ki, əvon yolə koonədə çe hırdə xıdmətəkonku koməqışon 
çəş karde. Əve bə ruj mandin.
   Bə sunq (mıflis-red.) bıə məmuri ko dəməsvard. Səbin bəy ki, əv ıştə 
bo nıqəto, bətış hay nibəbıe.
   Məqər tı fik doəni ki, cuə tar bıeədə ov rə rəsedə bə tumjori. Ehanə 
hışk bıbo, sıftə-sıftə ovi bə ıştə pebəqəte.
   Yəne mıflisə məmur çe hışkə cuə timsalədəy - tainki ıştən si nıbo, ovi 
ıştəku dəəvon ni.
   Ha, əyən bıvotım bızın ki, ıştə doə fərmonon ğədi bızın, məhaşt ki, kon 
xonəxobu əy dəqeş bıkə, ya çəy tərsinə bıkəy, ya bəy pape nıbu.
                                          

H i k o y ə t
   
Məsəme ki, Əbulfəzl Bələmi çe Səmərğəndi divonxonə rəison rəhbərəti 
doedə bə Səhl Xocəndi. De ədəb-ərkoni çımi barədə fərmon doedə. Çəy 
səpe mıhi jəydə, xələtən doedə bə Səhli.
   Ə ruji ki, bəpe dəro bəqıniy bə Səmərğənd, həmən fərmoni ıstəneyro 
Səhl dəşedə bə xacə ğəbul. Kali dəsturon ıstəneyku bəpeştə xohiş 
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kardedə ki, dıbədı bəy sıxanış heste. Xacə əmr kardedə, həməkəs 
beşedə çe kabineto.
   Səhl votedə:
 - Çımi əğə umr dıroz bıbu. Az zınedəm ki, bə Səməğənd rəseəsə bomı 
fərmon bəsə fərmoni bəvğandeşon. Hələ tı bə ıştə nokə bıvot ki, az de 
kon işarə dəbərəsem ki, çəvon kon qılə bə vırə rosniey lozime, kon qılə 
ne?
   Xacə bəy oqardedə:
 - Bəmı yəğıne ki, tı ın sıvoli doeyro navbənav faməye. Əve, bıdə 
əmənən 2-3 ruj fikr bıkəmon, çəyo bətı cəvob bədoemon. Im pars vey 
ciddiyə məsələye.
   Səhl Xocəndi oqardedə bə ıştə kə.
   Xacə Suleyman ibn Yəhya nomədə qıləy məmuri bə həmonə 
Səmərğəndi divonxonə rəhbər təyin kardedə, çəy fərmoni doedə, mıhi 
jəydə, xələtən baxşedə bəy, dəro dəğandə əyo.
   Bə Səhli ğədəğə vığandedə ki, əv bəpe i sor çe kəyku benışu.
   Yəne kədə dastqir bıənine.
   İ sor mıddət dəvardey bəpeştə, xacə əvış doe vanq karde, bəyış vote:
 - Səhl hey, hələ bəmı bıvot ha, tı kəynə çəmə bə i qılə məsələ həxədə 
dı qılə fərmon doeyı vindəbe? Qiya ki, çəvonədə qıləy lozime bə vırə 
rosniey, qıləy ne? Əmə bəştə şımşi zu həmə dınyomon tabe kardə. Əmə 
bo şəytoni papuş dutedəmon. Çəməku çı axməxə koyı vində ki, tı bə fik 
dəşəş? Tı ki əmənı koədə bı dərəcə piyodə hisob karde, mınən tınım 
bevəzifə oqəte. Çıki çı curətış bəbıe ki, çəmə fərmoni bə vırə nırosnı?

***
   
Çanə conı səğe, duədə fərmon mədə. Ehanə məmur ıştı fərmoni bə vırə 
nırosno, çəy quşi çok-çoki dəkırın.
   Bə ıştə imza hurmət bınə. Jıqo nıkoş, tı vəzifədə nıbıeədə ıştı 
fərmonon həmə ləğv bəkarden.
   Voteyım əve ki, çe şahon, çe vəziron fərmon i qılə bıənine, həmən 
ğəti. Bəvədə şah əzəmətin bəbıe, koonışən çok bəşe.
   Şərov peməşom. Xıdo ıştən əməni şərovəhə vəziron şəriku oqətı.
   Ehanə şah əyyaş bıbo, çe vəziri səən şərov peşumeyku onıbo, çə 
məholi koon fəno bəbıe.
   Vəzir bıboş, bənə çımı votəy bıbi.
   Vəzir çe məholi kuvune.
   Çok nibəbıe ki, səpe kuvuniyən qıləy kuvun noə bıbu.
   Ehanə vəzirəti ğısmət nıbo, sipahsalar bıboş, çəy şərtonən bızın.
   Xıdo ovand bıdo.
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Çılı iminə fəsl
                

Sərdorəti dəsturon iyən şərton həxədə
   
Bızın ki, çımı balə, ehanə sərdor (sipəhsalar, çe ləşqəri yol mənada-
red.) bıboş, de ləşqəri, həmən de rəiyəti çok rəftor bıkə. Rəiyət tıni bənə 
xəymandə odəmi zınənine.
   Zahirən zəhmin bıçi.
   Çe ləşqəri təşkil kardey iyən canqi dəsturon tı çok bəpe bızıniy.
   Mıhoribə bino bıeədə ləşqəri rost iyən çəpə cınəğədə çe dəvinəku 
beşə, təcrubəynə sərkərdon bıhaşt.
   Ən çokə dastə bə ən şucaətinə sərkərdə dəsvard ki, ləşqəri cınağonku 
iyən peşto mıdofiə bıkə.
   Dışmen çanədə zəyfən bıbo, əy zumand bızın, ıştə ityoti hiç vaxt dasto 
vamədə.
   Canqədə veyən cındoə vo tıni nıqəto - ləşqəri bə bod bədoeş. Əmmo 
vey tarsoən məbi ki, canqi dəbəboxteş.
   Bə aspon çok diyəkə, silahonən təmiz oqət.
   Dışmeni vəziyəti omuteyro casus bıvğand. Ləşqəri navədə bə şəv-bə 
ruj kəşfiyotə qrupon ko kardəninin.
   De dışmeni ləşqəri vəbəvə mandeədə sırədiyən bıbi, sərbozon canqə 
ruh bıkə, çəvon dəvardə daveyon bə çəvon yod dənə, əsıl-nəsəbiku qəp 
bıjən, voji:
 - ˝Isət çe dışmeni pıə quri bəsutemon, əvoni vırtı-volo bəkardemon.˝
   Ləşqəri həmə, çı sə-bə sə bə ikərə bə nav məbə, pərçəm-pərçəm, 
dastə-dastə bə nav şe əfzəle. Bo əvon hay qılə sərdastə təyin bıkə. 
Timsal, voji:
 - ˝Fılonkəs, tı de ıştə dastə hurrəc bıkə bə nav!˝
   Bə çok canq əkə, əsir əvə, asp əvə, sə əvə vəbəziyod dəqər bıdə, 
çəvon dərəmudi ziyod bıkə, bohoə xələton (mıosir orden, medal - C.Ə.) 
bıdə.
   Ğəniməti dumo məvit, xəbisə təbiət məbi, bəvədə Xıdo ıştı mətləbi 
bədoe.
   Cınbəcuş məbi - i vırədə bımand. Çun boçi, sərdori ıştəni bə canqi 
məydon dəşey şuloğəti vardey bəzıne. Əmmo vinde ki, həni vaxte, 
bəvədə ıştəni bıjən bə dışmeni ləşqər. Çe dışmeni sərbozon bıçıpın. 
Bənə şiri canq bıkə. İ ğədəmən bə peşt oqardey bə ıştə ağılən hiç məvə. 
Iştə mardey bə çəşi və bıqət, səbin bəy ki, bə jəqo odəmi hiç kəs zu 
omey nibəzıne.
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   Ehanə zəfər bə dastı varde, ğalib omeş, vitə dışmeni təğib məkə. Çun 
boçi, oqardeədə xətoş beşey bəzıne.
   Yolə əmir (çımı pıə), Xıdo bəy rəhmət bıko, hiç vaxt dumo əviti (ətıli-
red.) enəqıniy, hiç kəsiyən nəhaştiy ki, əvoni təğib bıkə. Çun boçi, bə 
mıhoribə dəsturon həmə kəsisə çok bələdbe.
   Soltan Mahmudən jəqo əkəy, həmən əvotiy:
 - ˝Vitə dışmen conış bə qıy omeədə bəmande, sənibəton canq kardeyış 
bəpeye - dəvon sənibəton bə canq dəşey, xətoş bəbıe.˝
   Bə canq dəşeədə de ıştə zahiri çəşon əyo dəşey vindəş. Əmmo de 
batini çəşon çəyo çoko beşey roən bəpe bıvindiy.
   Ha, çımı balə, diyəkə hələ, navədə votıme, ijən tikrar kardedəm - i 
ğədəmən bə peşt po mənə. Jəqo bıkoş, tıni tarso hisob bəkarden, davey 
dəbəboxteş.
   Iştı ğırb ləşqərədə heqo bılındə səviyədə bəpe bıbu - bə ıştı con, bə 
ıştı səy ğəssəm bəpe bəhən.(Çoknə ki 1941-1945-də bə hurrəc şeədə 
bini votedəbin - za Stalina! - C.Ə.)
   Iştənən ojədıl bıbi, hədiyə, ənam, xələt doey nızınoşən, hiç nıbu, xoşə 
sıxani, nuni, şərovi çəvonku bə kam məkə. Şinə nunı nıboən, şinə zıvonı 
bıbu. İ ğort şərovən, i cılmə nunən beləşqər ıştı xərtəku dənıvardı.
   Ə ğırbi ki de nun doey bə dast bəvardeş, əy de hədiyə, de ğızıli, de 
nığə doey nibəzıneş kardey.
   Bıpiyo ki, ləşqər ıştı roədə con bınə, çəvon nuni məbır.
   Har çiy çe Xıdo dastədə bıboən, tı de ağıli lozim bıə tədbiron bıvind, 
beçəyən, çiç bıbo - bəbıe.
   Voteyım əve ki, ehanə Xıdo bətı mərhəmət nışon bıdo, bə şah 
mərtəbə bırosno, bəvədə çəy şərton bə vırə bırosın, bə tərifi loyığə umr 
dəvon, ali dərəcədə famey bızın iyən ıştı ıştən, mıstəğilə famonı bıbu.

Çılı dıminə fəsl
             

Şahəti dəsturon de çəy şərton həxədə
   
Çımı balə, şah bıboş, əməli-saleh bıbi. Bə xəlği jen-kinə çəşı enıqını. 
Duzə odəm bıbi. İffətin bıbi. Bə koy ray nıdoəy dıştə dıli no-peqət bıkə, 
bə ıştə ağıli bıjən. Çun boçi, çe şahi əsl vəzir çəy ağıle. De ağıli ehanə 
tərəddud bıkoş, bo ğərar doey tadi məqət, dast poçə məbi.
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   Bə kon koy dılə dəşey bıpiyo, sıftə çəyo beşey roon mıəyyən bıkə. Çe 
koy oxoy nıvindoş, əy bino məkə.
   De həliməti bəsə omə koy de zılmi məkə. 
Zılməkə məbi.
   Zılməkə şahon oxoy bə bəbolə ruj mandedən.
   Bə har koy, bə har sıxani de ədoləti çəşi diyəkə ki, həxi çe nohəxiku co 
kardey bızınış.
   Çe şahi idrakə çəş oj nıbo, çe royku rə bebəşe.
   Həmişə sıxani rosti bıvot. Əncəx kaməvoj bıbi, ıştəni sıvık məbə ki, 
bətı tabe bıə xıdmətəkəon ğodur bəbıen.
   Votedən ki, çe şahi bədbəxtəti bəvədəye çi, rəiyətış bə sıxani quş 
nıdə, xıdmətəvonon ğodur bıbun.
   Baxşəon, hədiyyəon bə dəmandə kəson bıdə.
   Alicənabə odəm bıbi. Əmoni ruje, rəiyəti paylo ıştəni bənə xəbisə 
odəmi məbə. Ocizə odəm bıeyən bə şahi dəmedəni.
   Bə Xıdo ofəyəyon rəhm bıkə. Əncəx bə berəhmə odəmon dim məsır, 
çəvon cəzo sərt, saxt bıkə. Məxsusən bə vəziri quzəşt məkə.
   De vəziri votəy heqo əşt-nışt məkə, əv nızını ki, tı çəy votəyku 
beşedəniş.
   Vəziriku məsləhəton bıstən, əy bıməs, əncəx nav ğərar ğəbul kardey 
bə ıştə sə bıjən. Bə vəziri məsləhəton bedəvinə əməl məkə. Dəsvard, 
osə bıkən, bin zili ıştə noğnəsə okırniedə, ya məxloği bə nəzər ıstənedə. 
Har tərəfə no-peqət kardey bəpeştə ıştə ray bıvot. Bıdə bızını ki, har 
məsələdə oxonnə həll əkə sıxani sohib tıniş, əv ni.
   Vəzirı bə ko peqəte, məmləkəti dəsvard bəy ki, koon de ıştə ğaydə 
bışun.
   Bə şahəti rəseədə cıvonbuş, ya pi - vəzirəti bə pi dəsvard.
   Qıləy jıqo beytən heste çə barədə.
         

Vəzirəti əncəx bə pi bıdə,
         Çun boçi, məhol rə bəşe bə cıvonon bod.

          (satılə tərcumə)
   Ehanə pi bıboş, çok benibəşe ki, cıvonə vəzir bətı məsləhət bıdə. Ya 
xeyr, tınən cıvon bıboş, vəzirən - bəvədə dı tərəfə otəş bəjəyşon bə 
məmləkəti.
   Vəzir xəymand, sipiriş, yolə luz, barz-bılınd, panə kulunc, piyən bıbo 
hələ conisə bıə qıləy merd bəpe bıbu.
   Lod, kırtımə, siyorişə vəziri əzəmət nibəbıe.
   Çe vəziri rişış dof dıroz bıənine.
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H i k o y ə t
   
Soltan Toğrul bəqi ray jıqobe ki, bo ıştə çe Xorasaniku vəzir peqətı. 
Qıləy alimi səpe mandin. Çımi sıraf iyən vey dırozə rişış hestbe, tosə 
çəy nofə rəsedəbe. Çe şahi niyəti bı alimi rosneəsə əy votışe:
   ˝Bə dınyo Xıdo bırosınən ki, Xıdovandi-Aləm çəy umri 1000 sor bıkə. 
Vəzirəti jıqo qıləy peşəye ki, odəmiku mıəyyən xısusiyətınoş piyedə. 
Çımonədə əncəx i qılə - dırozə riş mıku heste. Əve bə şahi voji, ha 
dırozə rişiku vəzir benibəşe. Çoki əve, bo ıştə co kəs pəydo bıkə.˝

***   

Bə vəziri ıştəni, bə çəy nezə odəmon çoki bıkə, bo əvon rəyrə-rəyrə 
baxşə bıvğand. Əmmo bə vəziri ğom-ğəbilə vəzifə mədə. Səbin bəy ki, 
ım qələ bə neçi dəsvardey bəbıe.
   Ə nezə odəmon bə vəziri peştpuri bə rəiyəti ənə zılm bədoen ki, co 
məmuron çəy hiç niməən doey risk əkə nin.
   Vəzir çəvon vırədə ğol bəzıne kəşey, əmmo xəlxon vırədə nibəzıne.
   Bə dızdi rəhm ni. Qıyoəbıri məbaxş. Bıbaxşoş, ğıyoməti ruji çəy cəzo 
bəkəşeş.
   Əncəx de ıştə nokəon de insofi rəftor bıkə, əvoni çe bəlonku peroxın, i 
dastı heqo çəvon səpe bıbu.
   Çun boçi, hıkmdo bə qələvoni, xıdmətəkəonışon bə qələ nisbət doə. 
Ehanə çe qəlovoni qələsə çəşış nıbo, çəy oxo çoknə bəbıe?
   Fik bıdə ki, bin çıki mədaxil çe konco omedə. Bəvon vəzifə bıdə, ko 
dəsvard ki, bıdə co vırəkuşonən jı çiy mədaxil bıbu. Həm çəvonku 
arxayin bəbıeş, həmən koon səhmon bəbıen.
   Əncəxən vəzifə baxş kardeədə çoçəş bıbi, bə noloyığə odəmon dast 
vəzifə bəpe dənıvardı. Bə har kəsi çəy loyıği ko dəsvard.
   Timsal, bo saqiəti bəvəc omə odəmi fərroş mənə. Bə ambodoəti loyığ 
bıə odəmi hacibəti dəməsvard.
   Har koy bə har kəsi dəsvardey nibəbıe.
   Kırt - piyedəbu sə nıdijı, koy dəsvard bə xonəxo ki, bini sutə bo koy.
                           

 Beyt
                  

                  Bə şəv-bə ruj bə dıvom ki, 
                  Koy bə koəzıni dəsvardış. 

                  (Satılə tərcumə)
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Şayət dıliku dəvardedəbu qıləy xonəxo ıştı sayədə ğırbin, həmən 
sərvətmand bıbu, vacib ni ki, bəy vəzifə bıdəy, yəne ıştə nodonəti buruz 
bıdə. Çımisə çok, bəy çe xəzinəku sof hışkə dinar bıdə.
   Şah bıə devrədə hiç vaxt imkon mədə ki, ıştı əmri mızokirə bıkən, ya 
dəqeş bıkən, əy beğırb bıkən. Im heqo ıştı ıştəni beğırb kardeye.
   Şah əmr ədəye, rəiyət ısə boy əy icra əkə.
                                       

  H i k o y ə t
   
Məsəme ki, votedən, ıştı bobo Soltan Mahmudi Əbulfəth Busti nomədə 
qıləy amilış (veyrgi məmuru(tırki)-red.) hestebən. Çe Nəsa de 
Bavərdiniyən idarəşon bəy dəsvardəbe. Im ğoççəğən Nəsadə qıləy 
xonəxo mol-davlətış çəy dasto səybən, ıştənışən dastqir kardəbən. Ə 
merd de kon fandibu çe zindono beşedə, şedə bə Qəznə - Soltan 
Mahmudiku. Ve lovə-mınnəti bəpeştə soltan əy baxşedə, bəy əfvi 
həxədə sorəxnomə (arayış) doedə.
   Merd oqardedə bə Nəsra sənədi nışon doedə bə amili. Amil bə sənədi 
pape bıedəni.
   Iştən bo ıştə famedə ki, ım həni dıminə kərə bə Qəznə şey nibəzıne. 
Əve, çımi mol-davləti oqordıniedəni.
   Merd de kon roybu dıminə kərə ijən bə Qəznə şey mıvəffəğ bıedə. 
Soltan ıştə Zəfər nomədə boğədə nəveədə nolə-şivən rost kardedə, əy 
peqətedən bardedən bə soltani ğəbul. Hol-hikoyə qəp jəy bəpeştə soltan 
bəy ijən əfv sorəxnomə doedə.
   Merd votedə ki, az i kərə çı sənədiku qıləy doeme bə amil Əbulfəthi, 
xəyrış nıbıe.
   Soltaniyən bəvədə ovğətış təlx bıedəybən. Oqardedə bə i qəv votedə 
ki, ˝çımınki əve, sənəd bıdəm. Pape bıedənibu, az çiç bıkəm? Bışi kon 
vırəy xoki ekardəş bə ıştə sə-ekə!˝
   Merd votedə:
 - Çımı şah, ehanə ıştı amil ıştı əmriku beşedəbu, xoki az bə ıştə sə boçi 
ekəm?
   Şah tikəy bə dumot şedə, çəyo votedə:
 - Rostı vote, ğələtım karde, xoki az bəpe bə ıştə sə ekəm.
   Ə sahat dı kəs vığandedə bə Nəsa. Əvon nahiyə şəhna (polisə rəis-
red.) de soltani əmri oşıno kardedən. Soltani doə həmonə fərmoni 
eşhaştedən çe Əbulfəthi qıyku, çe şəhəri dəşəsədə ehaştedən əy.
   De soltani əmri car kəşedən ki, ki ıştə hıkmdo fərmoni bə həşə bıjəno, 
mıkofotış ım bəbıe.
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H i k o y ə t

   
Məsud bə şahə taxt pedatey bəpeştə çe royku beşe, bə mərdonəti iyən 
şucaəti xulya dəşe. Çe məmləkəti idarə həxədə çəy ğət sərəsış 
(təsəvvür(ərəbi), ponyatiye(rusi)-red.) nıbıe. Rujış sarayədə de kənizon 
əyyaşətiədə dəvardedəbe. Ləşqəri de xıdmətəkəon vindeşone ki, şah çı 
rujədəye, əvonən dəmandin de rəiyəti bədə rəftor kardey. Cəmati 
vəziyət şey-şey qon bıe. Hətta ləşqər de rəiyəti qırd çe tabeətiku beşen, 
məmuron zılm ziyod bıe.
   Rujiy çe Fəravə kərvonsarayədə qıləy məzlumə jen çe amiliku (veyrgi 
müfəttişi) bə şikat ome. Soltan Məsud bəy sənədış doe ki, bıdə bə amili, 
ıştı həxi bərpo bəkarde.
   Amili koğəzış se,fame ki, ın jen həni i kərəən bə Qəznə, bə şahi ğəbul 
şey nibəzıne ki… Əve bə şahi vığandə sənədi pape nıbıe.
   Jeni conış qəte bə ğıç de zılmi-zəfo ijən şe bə sərşəhər, Məsudi tono. 
Hol-hikoyəş bəy qəp jəy bədiqə şah ijən bəy sənəd doeədə jeni vote:
 - Çe şahi con səğ bıbu, çı koğəzon hiç xəyrışon ni, bə amili təsir 
kardedənin.
   Məsudi vote:
 - Bəs ısət az həni çiç bıkəm?
   Jen bəy oqarde:
 - Ya tı məmləkəti jıqo idarə bıkə ki,  ıştı fərmanon icra kardə bıbun - 
tınən beşi bışi bə ıştə kef, yaən ıştə vırədə jıqo qıləy merd bınə ki, çəy 
fərmonon zuşon bıbu.
   Şah Məsud çe jeni ın sıxanonku jıbızın pelarze, bə ıştə ome, xəcolətış 
kəşe.
   Əmrış karde çı jeni həxışon rosnie bəy. Həmon amilışon ehaşte. 
Məmləkəti idarə kardeədə yolə islahatonış dəvonie, koonış çəsmoni bə 
səhmon eğande.

***   

Çe şahi doə əmri bə həşə jəydənbu, bızın ki, əv həni şah ni.
   Şahi de odəmon arədə fərğ çanəyebu, çəy əmronən de adi odəmon 
əmron arədə ənə təfot heste.
   Məholədə ğaydə-ğanun, asayiş de fərmonon icra bə nizom dəbəşe. 
Fərmonon icraən de cəzo tədbiron obastin.
   Voteyım əve ki, piyedəbu məholədə koon rəvon bışun, cəzo doeədə 
sıstəti məkə.
   Ha, çanə yodədəme, əyən bıvotım - rəiyəti bə ləşqəri zılmi və mədə.
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   İ dastı ləşqəri səpe bıeədə, ə qılə dast rəiyəti səpe bıbu.
   Podşo bo məholi bənə həşiye - bə vəc nibome ki, əv bə qıləy ruşnə 
bıdə, bə qıləy ne.
   Rəiyəti de ədoləti bə ro bədoen. Ədolət bıə vırədə rəiyətən kosib 
nibəjiye. Oxo, çe hıkumətiyən mədaxil bə rəiyəti vəziyəti obaste. Yəne, 
piyedənibu xəzinə təy bımandı, bə beədolətəti ro mədə. Məholi idorə 
kardey usuli bınəçədə ədolət nımando, əyo nə asayiş, nəən əmin-
əmonəti bəbıe. Həmən çe devləti suveyrenə status rə çe dasto bebəşe. 
Çun boçi, ədolət obodətiye, zılm ısə boy xərobəzorəti.
   Ədolət bıə vırədə obodəti əbədi bıedə.
   Ədolət nıbıə məhol rə bə xərobəzor obaqarde.
   Alimon votəşone:
   ˝Adilə şah çe dınyo şoy-voyə çəşməye, zolımə şah ısə boy ğəmə 
çəşmə.˝
   Məhaşt ki, Xıdo bandon əzob bıkəşın, bımi tov məhə.
   Heqo bə xəlvəti oməkır, çe məxloğiku məvit, ıştəni bə yan məjən.
   Ləşqəri, həmən rəiyəti idorə kardey çanə ıştə səyku bıkoş, əvonən 
ənə duəro bəbıen bətı. Nə ləşqəri, nəən rəiyəti ıştəku norozi emağand. 
Dışmen kəybə bıreədə bə çəy və de çiçi bebəşeş?
   Iştı ləşqər bəpe sof i ğovmiku iborət nıbu. Sıxani bə i vırə noeədə çə 
ləşqəri vədə ociz bəmandeş. Co-co ğovmon ləşqərədə xıdmət bıkon, 
qıləyni əmriku beşeədə, de ə qıləy çəy dərsi bədoeş.
   Iştı bobo Soltan Mahmud heqo 4 həzo tırkə ğolam oəqətiy, 4 həzoən 
hındə ğolam. Lozim bıeədə, əvoni de i yəndı həmul əkəy, bə jiə-keşı 
əvəy. Əve, ləşqəri hissəon çe yəndıku çəş əjənin..
   Ləşqəriku nuni iyən şərovi bə kam məkə. Bəvon hədiyyə bıdə, baxşə 
bıdə, vədə bıdə, çəvon dıli bə dast bıstən. Əncəx çe i şəxsi baxşə qədəli 
bıqono, çəy qədəli bıey bo ıştı imici xələl bəvardebu, bəvədə ıştən de əy 
bə dialoq dəməşi, ın məsələ ictimai məkə. De co kəsi vositə ə koy bə 
səhmon dənə. Bıdə ıştı kırnisəti bə məhol pevılo nıbu.
   Az Qəznədə 8 sor bə soltan Modudi nədim bıem. Bəyku 3 qılə çiyım 
nıvinde.
   İminə, ehanə çəy doə ənam 200 dinarisə bə kam bıedəbebu, hiç vaxt 
ıştən dastbədast nədəy, əvığandiy.
   Dıminə, hiç vaxt jəqo nısıre ki, dandononış bıçi.
   Seminə, bə ğeyz dəşeədə bə hiç kəsi dıjmon nıdoeşe.
   Imon vey çokə xısusiyətonin.
   Məsəme ki, çe Rumi şahikuən ın 3 xısusiyət heste. Əmmo bəvonku 
jıqo adəton hestin ki, ərəbədə, əcəmədə əvon nin. Timsal, ehanə 
Rumədə şah ıştən de ıştə dasti qıləy xonəxo bıku, həni hiç kəs ciqə 
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nibəkarde ki, ə xonəxo bıjənı. çanə conış səğe, bəvoten ki, ˝şahi dast 
bəy qıniə, əy kuəkəs bənə şahi bəpe bıbu.˝
   İjən oqardəmon səxavəti movzusə. Ehanə səxavətin bıey ıştı 
təbiətədə nibu, de zu ıştəni məcbur məkə. Əncəx çoknə ki, sati votıme, 
curi bıkə, cəmati arədə de kırnisəti məşhur məbi. Çun boçi, səxavətin 
nıboş, həmə məxloğ bətı dışmen bəbıe. Ehanə əlbəsahat bətı çiy 
nızınonən kardey, dışmen hurrəc kardeədə, ıştə həyfi tıku bəstənen.
   Iştə coni bo tı ğıbon ədə nin.
   Pebaqarden bə ıştı dışmeni dust bəbıen.
   Diyəkə, bətı dəsvardedəm, şah bıe tıni məst nıkə. 6 xosiyəti çe dast 
mədə: zəhmin bıey, ədolətin bıey, səxavətin bıey, həyomand bıey, 
mıloyim bıey iyən rostəvoj bıey.
   Çı aşmardə xosyətonku lap i qıləən şahiku bə rədd bıbo, ə şah bə 
sərməstəti nez bəbıe. İ kərəən bəvədə obəsəme ki, kəynə bini şahətiş 
dasto bebəşe.
   Şah bəpe soyə nıbu.
   Çe super devləton şahon fəoliyətiku bəpe xəbədo bıbiy.
                                       

H i k o y ə t
  
Çımı bə Xıdo rəhmətşə pıə zınedəş ki, çı məmləkəti soltanbe. Əy i kərə 
qəp jəyşe ki, Fəxrəddevlə ıştə boə Əziəddevləku vitedəbe. Hiç kəs bəy 
sohib benışe, ome bə çımı bobo saray, çe Qabus şahikuş əmon piye.
   Şahi bəy əmonış doe, çokə hurmətış karde, hətta çımı bibiş bəy bə şu 
doeşe. Çımı nənə çe Fəxrəddevlə xaləbe. Pıəm ısə boy de Fəxrəddevlə 
har dıynəən çe Həsən Firuza nəbisə bin (kinə nəvə-red.). Əve vəyə vey 
çok dəvarde.
   Peş vəyə Əzudəddəvle de daynə qıləy noməş vığande bo 
Şəmsulməali. Nomə tərifi vırədə nıvıştə bıəbe:
   ˝Əziəddevlə bo tı vey-veyinə səlom vığandedə, çəğın votedə: Iştən 
zınedəş ki, əmə de tı i qılə xıyzonimon, de yəndı çoknə con-ciqərimon. 
Bə ıştı saray dəvitə çımı bo Əli demı dışmene. Əvi bıvğand bomı, çımı 
kon vilayətı bıpiyo, çəy bədələdə bəbaxşem bətı. Çəmə mınosibəton 
həniyən çok bəbıen, həniyən mehrəvon bəbıemon. Ya xeyr, jıqo 
bədnoməti bə ıştı dıl bevəc omedəbu, bəzıneş kardey, heqo əyo bə çəy 
xorək keçəy zəhə umuj bıkə. Heqo jıqoən həm çımı niyəti təmom bəkaş, 
həmən qıləy vilayətı ziyod bəbıe.
   Əmir Şəmsulməali vote: ˝Şinə Xıdo, jəqo qıləy ğırbinə odəmi bı 
sıxanon votey çiç məcbur kardedəbu? Az oxo çı curə ə ko bəkam ki, to 
bə ğıyomət çəy rısvoətiku perəxey nibəzınem?˝
	 �138



   Daynə bəy vote:
 - Çımı yolə əğə, hey! Bəsə əmir Əli, yəne Fəxrəddevlə bə Əzuəddevlə 
xoto məqın. Çəmə şah tıni ıştə boəku co kardedəni.
   Daynə de jıqonə bə Şəmsulməali kəşə vey doey bəpeştə votışe:
 - Ə ruji şah mıni ıştı paylo dəro kardeədə, məseme, qəvədəş beroxnie: -
Xıdo zınedə ki, mı çe Şəmsulməali xotom çoknə piyedə. Navone 
məseədə ki, əv fılon manqi çandədə, fılon şənbə ruji, fılon həmomi 
miyonə otağədə lınqış pefırsiə, dəqıniə - de çımı dılış bırie, ıştən bə ıştə 
votıme ki, oxo 47 çı sinne ki əvış bı dərəcədə pi kardə?
   Im sehbəti oj kardeədə çe daynə məğsəd əvbe ki, bə Şəmsuddevlə 
nəzər bırosını ki, Əziəddevlə çəy cikiyən zınedə, çəy bikiyən. Əy ıştən 
daynəş jıqo omutəbe.
   Şəmsuəddevləən çe kamə aşi don nıbe, diyəkə çı cəvobış doe:
 - Voji vey səğ bıbu. Mərhəmətış ziyod bıbu. Ə ruji azən çəy barədə xəyli 
norohətətim dəvonie. Tıni çımı paylo dəro kardə həmonə seşanbə ruji 
manqi fılonədə şanqo əv fılon məclisədə şərov peşumey bəpeştə heqo 
əyoən hani əvış dəroxniəbe. Çəyo de Nuştəkini okıriəbe bə xəlvət, 
çəyən bəpeştə bə jenon bıə kə dəşəbe, əyo pedatəbe bə kəy bonəkulə, 
de bıxi qılu bıəbe bə Xizran nomədə sazəndə otağ. Əyoən de əy mıddəti 
dıbədı vaxt dəvoniey bəpeştə, de sırdi (şındı) bə əyvon eşeədə qılu bıə 
bə ji. Az ımi məsədə, çəy barədə norohət bıem, fameme ki, tı diyəkə 
hələ, 42 sinnədə merd ıştə səy villəş çoknə qin kardə? Oxo əy ənədə 
şərovış boçi peşumə ki, bonəkuləku bə əyvon eşey nızını? Oxo şəvi 
nimədə əv ıştə tatə yonqoku çıro beşedə ki, bə səşən jıqo sərquzəşton 
bo?
   De ın sehbəti Şəmsuəddevlə daynə dərosniedə ki, əvən har çiyku 
xəbədoye.
   Dınyo super devləton podşoon fəaliyətiku çoknə xəbədoşbu, ıştə 
məmləkəti ləşqəri, rəiyəti holikuən jəqo xəbədo bıbi, bızın ki, əvon ıştə 
xıyzoni çoknə noğo doedən, çiç famedən.
                                         

H i k o y ə t

Çımı balə, ıştı day Modud ənə Qəzneədə bıeədə azən beşim şim vəyo. 
Bə çımı və çok beşe, ehtiromış nışon doe. Mıddəti dəvarde, bəmı bələd 
bıey bəçəton mınış bo ıştə məxsusi nədimış peqəte. Çe məxsusi nədimi 
vəzifə əvbe ki, bəpe heqo de əy bıbiy.
   Əve, ə qılə nədimon bıen ya nıbıen - xorək hardə vaxti az heqo de əy i 
sufrədə əbim.
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   Ruji maştə-maştə subh, lul-ğənbər peşoməşbe. Ləşqəri rəsmi paradi 
ğəbul kardedəbe. Cəmatən dastə-dastə omedəbe, sə jəydəbe, 
dəvardedəbe şedəbe. Tikəy dəvarde, i xonəxo qıləy noməş dıroz karde 
bə vəziri. Vəziriyən əvış doe bə şahi. Şahi noməş okarde, handışe. Bə 
vəziriş vote:
 - Bə ın xəbə bo mı vığandə kəsi (informator-C.Ə.) 100 veyz bıdə jəy. 
Bıdə omə səfə məlumati doeədə dəqiq bıdə. Iyo nıvıştəşe ki, ım şanqo 
Qəzneədə donzə həzo kədə kefə məclis təşkil kardə bıə. Isə az çoknə 
bızınım ki, ə kəon ədres çiçe, çəvon sohibon kin - ıştə dasti dıləm bu 
kardə?
   Vəziri bəyış vote:
 - Çe şahi con səğ bıbu, ın məlumatış hır-hevuj nıvıştə bıəbəy, nomə 
əvəzi kitob bəpe bəvardiy - əv vey dıroz əqıniy. Çəy handeyən xəyli vaxt 
əbəy. Im səfə əy bıbaxş, dəbəsvardem, omə səfə ıştə ğələti sərost 
bəkarde.
   Şahi vote:
 - Çok, çəy qınoku dəvardim, əmmo omə səfə bənə xacə votəy təki 
bınıvıştı.
   Voteyım əve ki, həm bə ləşqəri, həm bə rəiyəti vəziyəti çok bələd bıbi, 
həmən vəziri nəzorəti jiyo oqət.
   Çəy har ıstənə nəfəs, ekuə mijə tıku niyon mandənin ni.
   Oxo tı məmləkətı bəy dəsvardə! Ehanə çe vəziri ıştən dast, ıştən 
yəxəybu, bızın məmləkətı besə vadoə.
   De tı bob bıə şahon dustəti bıkoş, çokə dustəti bıkə, dıləvunə siyosət 
məbə. Dışmenən bıeədə oşko dışmenəti bıkə.
                                            

H i k o y ə t
  
 Məsəme, İskəndər bo canq kardey şedəbe. Bəy xəbə doedən ki, 
dışmen çanə hıtə, hurrəc bıkəmon bəsə əy.
   İskəndər bəvon votedə:
 - Ə şah ki, ğələbə bədızde, bəy şah nibəbıe votey.

 ***  
Bo yolə koon kardey adət bıkə. Şah həmə kəsisə yole, çəy koonən, 
sıxanonən həməysə yol bıənine.
   Əncəx de ın roy bə şan-şehrəti rəsey bəzıneş, səbin bəy ki, çe şan-
şehrəti ro əzəmətinə koon, iyən mıdrikə kəlomonku dəvardedə.
   Ə məlunə sıpə zoə Fironi ənə dıjdə sıxanış kardə nəbəy (˝Az tısə yolə 
Xıdom˝) tosə ğıyoməti ruji çəy nomi de lənəti bə yod nəvəyn oxo!
   Yolə hədiyə doeədə, yolə vilayət baxşeədə sənəd bıdə, mıhi bıjən.
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   Sıxanı doe, bə vırə bırosın.
   Vədəxilof beşey bə hiç xonəxo dəməni, məxsusən bə şah toyfə.
   Ha, jıqo, çımı balə! Çe şahəti şərton ımonin. Harçand vey ğırbinə 
peşəye, əmmo de kitob bastey ğaydə-ğanunon az çiç mımkun bıebu, 
əvonım həmə vote.
   Mande ki, qavar co sənəti sohib bıboş, timsal, kaştəvon bıboş, bəvədə 
çəyən şərton omut ki, koonı bənə ruəni bışu.
   Ovand ədə Xıdoye.

                                 
Çılı seminə fəsl

                  
Kaştəvonəti iyən ıştı zınə co peşəon 

                                
dəsturon həxədə

   
Çımı balə, ehanə kaştəvon (əkinçi-red.) bıboş, çe har çiy ıştən vaxti 
zıney vey vacibe.
   Kaştey piyə çiyon çəy vaxtiku da ruj bə nav bıkaşt, nəinki i ruj bə peşt. 
Iştə koy diləqon, qiti soz bıkə, çokə neqo, kəl bıstən, çəvon aləfi bol 
bıkə. Təvulədə neqo bəpe vəbəziyod bıbu ki, ehanə xış kardeəsə, 
çəvonədə qıləy noxəş bıqıno, əy çəsmoni əvəz əkə neqo amadə bıbu ki, 
tum peşandey enısi.
   Kaştemoni vaxt rəseədə zəmini şum kardey çe yodo beməkə. Omə 
sori çiç pebəşandeş bə zəmin, çəy fikri ısətiku bıkə.
   Jəqo zəmini bıkaşt ki, ıştəni tan kardey bızını, bəvədə ə zəmin ıştı 
taniyən nu bəkarde.
   Ehanə vıjorə sənətkoonədə bıboş, cəhd bıkə ki, dastədə zırək bıbi. 
İyən hozı kardə çiyon keyfiyət fər bıbu. Jıqo bıkoş, ıştı mıştəriyən heqo 
bəbıe.
   Har ko ıştə hamsosə rə bəsə biyə, erjon bıhəvat.
   İ kərə ibəda ğəzənc kardey əvəzi, dı kərə ibəpenc ğəzənc bıkə.
   Ğıymətisə de mıştəri vey ənq-çonə məku, çəy zəhlə məbə.
   çanə molı hələ həvatə ni, ıştə şinə zıvoni bə ko dənə, bə mıştəri ˝əğə˝ 
bıvot, çəy namə luə bıqət.
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   Sırədiyən bıboş, mehribonəti nışon bıdoş bə mıştəri, tıku rozi 
bəmande, bə ıştə məğsədi bərəseş.
   Bənə çımı ın votəyon bıkoş, mıştərionı vey bəbıe, vıjorədə nomı 
bebəşe, çe sənətkoon həməysə vey ğəzənc bəkardeş.
   Əmmo bətı çiyən bıvotım, yodo beməkə - rostəvoj bıbi. Məxsusən çe 
molon həxədə qəp jəyədə.
   Kırnis məbi, isrofən məkə.
   Iştəsə bə jion bıbaxş, bə peon ehtiram bıkə.
   Iştəsə zəifon rəncidə məkə.
   Jenon, hırdənon savdıədə bə dast dəmənə.
   Miqrantonku (ğəribon-red.) vey pul məstən.
   De ovruynə odəmon vey bə ənq-çonə mədə, bə əjo bıə kəson dast 
bıqət, de əvon çok rəftor bıkə.
   De şahon mıxolif məbi.
   Bə şahi xıdmət kardey veyən həvəs mədə.
   Bə ləşqərədə xıdmət əkəonən dim mədə.
   De sufion sof sufi bıbi.
   Tavzıdə mıştərion məjən.
   De ıştə xanbozon dıdiməti məkə, bə xəyonəti po mənə.
   Çiç soxtedəşbu, fər bısoxt - diyə məkə ki çımi əstən kosibe ya ərbob.
   ˝Çımi takan moləvonbe, bəs çımi ədut?˝- ın yolon sıxani bıdə bətı 
aidətiş nıbu.
   Imkonı bıbo, ğərz doeyku imtino məkə.
   Nə rosti, nəən duədə ğəssəm məhə.
   Puli bə sələm mədə.
   Savdıədə qıyəjən məbi.
   Bə kosibi ğərzı doe, vədə rəseədə vinde ki, dastış hələ bəjiye, əy 
veyən məcbur məkə, bə hışkə divo peməkışt.
   Dılədə xəymand bıbi, dimədə nikbin.
   Xıdo bə ıştı koon rəvoc, bə ıştı savdı bərəkət bədoe.
   Çımı ın votə xısusiyəton tıku bıbo, çe əsılmandon əsılmand bəbıeş.
   Çe har peşə sohibi qıləy peşə nəcibətiş, alicənabətiş (cıvonmerdi) 
bıedə.
   Isət oxonnə fəslədə çe har peşə nəcibəti şərton həxədə bəvotem. De 
Xıdo koməqi, bə ğədri-ğıvvə, çəvon şərton həxədə sıxan obəkardem.
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Çılı çominə fəsl

                           
Cıvonmerdi adəton həxədə

   
Çımı balə, ehanə çe cıvonmerdi iddoədə bıboş, sıftə bəpe bızınış ki, 
cıvonmerdi çiçonəye, əv çiçiku bə əməl omedə.
   Bızın ki, bə həmə insonon xas bıə se xısusiyət heste ki, jəqo odəm 
pəydo nibəbıe, bıvotı ımon mıku nin. Piyedəşe alim ya cohil, ağılmand 
ya axmax bıbu.
   Kon xonəxoku ın se xısusiyət hestebu, əvən çe Xıdovəndi-Aləmi 
məxsusi bandə hisob bəpe bıbu: iminə ağıl, dıminə rostəti, seminə 
insonəti. Həlbəttə, çe Xıdo ofəyə bandon həmməyku ın xısusiyəton 
bıəninin. Əncəx bımon bardə vasiton nosozəti, çe əvon kıləti vey kəsi bə 
ın se xısusiyəti həsrət haştedə.
   Xıdo odəmış de co-co uzvon bə i vırə qırdə kardey usuliş onoə. Tı bəy 
çe kulli aləmən bəzıneş votey, çe cuzi aləmən. Har dıynəən roste. Səbin 
bəy ki, çe insoni andomədə çe təbiəti ğıvvonku osmonon, astovon, 
maddon, unsuri, surəti, nəfsi iyən əqli hisson hestin. Imonən həmmə bə 
ıştə tərkibi qorə ne, bə ıştə dərəcə qorə co qıləy xısusi aləme ki, inson çı 
aləmon cəmiş ıştəku ehtiva kardəşe. Iştı vində osmonon, astovon, çe 
təbiəti ğıvvon həmməy de i yəndı rabitəşon heste, substansiyəşon 
mıxtəlif bıbuən bə i yəndı bastə bıən.
   Məsələn, bənə co-co cinsədə bıə ovi de otəşi, bumi de həvo. Fik bıdə, 
ovi de otəşi arədə rabitə oənə zəmine. Zəmin hışk bıedə de otəşi, tar 
bıedə de ovi; çe ovi sardınəti de zəmini, mıloyiməti de həvo; həvo 
mıloyiməti de ovi, sərinəti de otəşi rabitədəye. Çe otəşi zot efire, çəvədə 
hasil bıə qaməti ısə boy çe astovəon iyən osmonon podşo bıə Həşi 
obaste. Həşi zot məxsusi unsuriku soxtə bıə maddəye, de şua bastə 
bıə. Maddə ısə boy de ali ğıvvə vasitə de nəfsi, nəfsən de ağıli 
rabitədən.
   Səbəbi de nəticə çoknə ki, rabitəş heste, hadisonən de i yəndı bə 
maddə iyən ğıvvə səbin obastin. Ehanə nəticə səbəbiku ğıvvə nıstəno, 
çəvon obast puç bəbıe. Heqo de ə ğaydəən təbiət fələkiku, fələk zotiku, 
zot nəfsiku, nəfsən əsliku ğıvvət nıstəno, obastışon bə puçi bebəşe.
   Çe insoni andomədə de nosozəti, de qonəti anqılə çiç hestebu, həmə 
çe təbiəti ğıvvəonku bə əməl omedən. Surət, sifət, həyat, ğıvvət, hərəkət 
- ımon çe fələkonkun; penc cismani osəmon - yəne məsey, vindey, bu 
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məsey, təm zıney iyən lamisə, ımon çe maddəkun; ruhi osəmon - fik-
fam, həş-huş, votıvoj, bə dumot şey - nəfsiku bə əməl omən.
   Çımonən həmməy bınə ağıle.
   Çe ali ağıli sayədə ımon insoni andomədəşon ğərar ıstənə.
   Voteyım əve ki, con nıbo - andom, ruh nıbo - con, ağıl nıbo ruh 
nibəbıe.
   Çıki andomədə hərəkət bıvindoş, bızın əv conisəye.
   Xonəxo sıxan əkə bıvindoş - bızın ruhış hələ vırədəye.
   Kəsiy ki, ruh ənəv bıvindoş, bızın ıştə ağılış hələ hardəni.
   Əncəx andomi de coni arədə noxəşi pərdə elaşkieədə, mıvozinəti 
rabitə omandə, çe coniku bə andom omə ğıvvə, yəne hərəkəti ğıvvə 
rəsedəni.
   Çıki ruhi de coni arədə diafraqma, pərdə bə əməl bo, çəyku bə con hiç 
qılə maddə, yəne ə penc osəmoni uzv əşı ni.
   Çıki ruhi de ağıli arədə pərdə bə əməl bo, əv ağıli maddəku məhrum 
bəbıe, yəne fik-famış, votı-vojış, bə dumot şeyış əbı ni, insonətiş iyən 
rosti bə ruhi ərəs ni.
   Voteyım əve ki, jıqo andom ni ki, ağlış iyən insonətiş nıbu.
   Əncəx ruhi ro bo ali ğıvvə dəbastə bıbo, iddio bəməşeş, əmmo məna 
nibəvindeş. Yəne dınyoədə jıqo qıləy odəm nibəbıe bıvotı ki, az 
insonətiku bə kənom.
   Çanə ki, conı səloməte bənə co kəson məbi, çımı balə, bemənaə 
iddon məkə, de omutey, de dərk kardey vasitə çe ruhi roy bo ali ğıvvə oj 
oqət - bıdə tıku məna bıbu, iddio ne.
   Çımı balə, bızın ki, mıdrikon sıxanədə təcəssum kardə qıləy fiqurışon 
soxte ki, insonətiku iyən ağıliku iborətbe. Çə fiquri conış, hissiyot iyən 
mənəviyotış hestbe. Əvon voteşone: ˝Çe fiquri andomış cıvonmerdi, 
conış rosti, hissonış elm, mənəviyotış reçinətiye˝.
   Dəmandin ımi bə odəmon baxş kardey.
   Bə i dastə con eqınie.
   Bə i dastə con iyən andom eqınie.
   Bə co dastə con, andom, hiss iyən mənəviyot eqınie.
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   Bə kali odəmon baxşə hiç çi enıqınie. Bə ımonışon hərbiədə 
xıdmətəkə, əyyor * iyən əhli-vıjor voteşone. Cəmati çəvon nomış noe 2

˝cıvonmerd˝.
   Bə dastə ki, con de andomi rəse, əvon zahiri mərifəti sohib iyən kosibə 
sufibin. Bımonışon ˝zahid˝, iyən ˝urəfa˝ nom doəbe.
   Bə odəmon ki, andom, con iyən hisson eqıniye, əvon 
filosofon,peyğəmbəron iyən mığəddəsə odəmonbin. Cəmati bımonış 
˝mıdrik˝ vote.
   Bə odəmon ki, andom, con, hisson iyən mənəviyot eqınie - məlaikon, 
insononku ısə boy bə peyğəmbərəti rəsə qılonbin.
   Bə baxşəş cıvonmerdi eqıniə dastəən bə ın qrupi aidbe.
   Lap rosti bıvotım, çoknə ki votəşone, çe cıvonmerdi bınədə se qılə çi 
mandə - iminə - qəvo ki beşe, bəpe bıkəy, dıminə - bə rosti dastək 
bımand, seminə - səbrin bıbi.
   Bə cıvonmerdi band bıə həmmə çiyon bə ın se qılə xısusiyəti obastin.
   Isət, çımı balə, ehanə çətini kəşedəşbu, ın se xısusiyəton bo tı hırd 
bəkardem, dəbərəseş.
                

H a ş I y ə
  
 Çe əyyaron ən cıvonmerdi əve ki, bini ın çand qılə xısusiyətşonışon 
bəbıe: hınəmand, ciqəyn, har koədə səbrin, ıştə votə sıxani əqət, 
purdəmox, sofə dıl, bə co kəsi zərər nıjən, bə dusti xəyri bə ıştə zərəri 
rozi əbı, bə əsiron zılm nədə, bə beçizon dast əqət, nəhy əz munkər (çı 
bevəcə koonku oəkırın-(ərəbi)red.), rostəvoj, tikə ğədi əzın, bə hardə 
nun-nemeki ğıymət ədə, bə çoki de bevəci cəvob nədə, qəvoş bevəcə 
sıxan benışəkəs, har çiyədə xəy əvind.
                                        

H i k o y ə t
   

 Əyyor* - bə Xilafəti devrədə hiç ko-peşəş nıbıə, ıştə quzəroni de təsadufi koon dəvoniə 2

odəmon əvotin. Çı odəmonku mıjdiyə mısəlləhə daston təşkil əkəyn, asayişi mıhofizə 
koədə oko ədəyn ımoni. Əmmo vey vaxti ın daston bə band oəkırin, ğəçəğəti əkəyn, ro 
peəbırin, de talani məşğul əbin. Demiyən jıqo, har holədə, bə kosibon koməq əkəyn, bə 
beçizon dast əqətin. Həmən bə iqid, dastoş har çiy omə, zırək, çanq-vanqin, bərk əvit, 
ənətarsə odəmonən əyyar əvotin. Qabusnomədə əyyar sıxani çokə mənada oko doə 
bıedə -prof.R.Sultanov, farsiku bə tırki peəqordın).
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Məsəme ki, rujiy dastəy əyyar Kuhistonədə nıştəybən, qıləy xonəxo nez 
bıedə, səlomi bəpeştə votedə:
 - Mıni çe Mərvi əyyaron ıyo vığandəşone ki, bə şımə bıvotım - ˝Əmə 
məsəmone Kuhistonədə fılonə əyyaron hestin. Əmə ıştə tərəfo qıləy 
daynə vığandedəmon şımə paylo ki, kali parson bıdəmon, ehanə 
zıneone rostə cəvob doe, əmə de əvon rozi bıbomon, bəvədə şımə 
yoliəti ğəbul bəkardemon. Ya xeyr,  duz cəvob doey nızınon, bəvədə 
şımə çəmə yoliəti ğəbul kardənin bəbıeşon˝.
   Əyyaron votedən:
 - Bıvot.
   Daynə votedə:
 - Cıvonmerdi çiçe, çəy de cıvonnomerdi təfot çiçe? Məsələn, qıləy 
əyyar nıştə roy kəno. Qıləy xonəxo çəy vəku dəvardedə şedə. Ləziy 
bəpeştə qıləy co xonəxo dastədəş şımşi ə əyyariku bıparso fılonkəs çıyo 
dəvarde? - əv çı cəvob doənine - rosti bıvoto, bıedə xəbəədə, 
sıxanənovın; nıvoto - bıedə duəvoj. Hiç qılə bə əyyarəti damedəni.
   Kuhistoni əyyaron mandin məəttəl, diyə kardışone bə i yəndı sifəti. 
Çəvon arəku Fəzli Həmədani nomədə qıləy əyyar əşte, vote az cəvob 
bədoem.
 - Əsl cıvonmerdi əve ki, ıştə votəy bəpe bıkə. Cıvonmerdi de 
cıvonnomerdi fərğ səbr kardeyədəye. Mande ki, oxonnə parsi cəvob ıme 
- əyyar bəpe bəştı ıştə nıştə vırəku, tikəy bə pe bınıştı, çəyo bıvotı: çımı 
ıyo nışteyku çıyo hiç kəs dəvardəni. Həmən ım duze, du ni ki?

 ***   
Hərbiədə xıdmətəkə xısusiyəton.
   
Əyyaronku çımı ın votə cıvonmerdi ənə hərbiədə xıdmətəkonkuən 
hestin. Bımonku cınqıriyən saxt bə ımi əməl kardedən. Səbin bəy ki, 
hərbi ıştən mıtəşəkkilə əyyarətiye. Əncəx hərbiədə xıdmətəkəku 
kəromət, mehmonpərəsti, səxovət, nəzokət, silahi çok oko doey məharət 
bəpe bəsə əyyaron vey bıbu.
   Əmmo bə jen toyfə hurmət kardey, ıştəni oqətey, co kəsi ğolloğədə 
mandey, səbəji bıey bo hərbədə xıdmətəkə hınə hisob kardə bıedəbu, 
bo əyyari ayb hisobe.
   Cıvonmerdi bo əhli-vıjoriyən şərte, bini çımi həxədə sıftədə votəmbe.
    Çe dini alimon xısusiyət.
   Çoknə ki, peədə votıme, insoni fiqurədə bə baxşəş andom de coni 
eqıniə dastə ruhanion iyən kosibə sufionin. Bini cəmati bımonış urəfa 
nomış doə. Im dastədə cıvonmerdi həniyən vey bıənine. Səbin bəy ki, 
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cıvonmerdi çe insoni fiquri andom, rosti ısə boy çəy cone. Bı dastə sıboy 
çımon oxo conən baxşə eqıniə, yəne rosti.
   Əvon çe nəzokəti ğaydon zıneyku əlavə, həmən dini elmonku xəbədo 
bıey səbin, uləma bıey səbin insonətişon həniyən vey bıənine.
   Im xısusiyəton əbıon mıloyim bəpe bıbun, odəmi dıli bə dast ıstəney, 
odəmi dıli evardey çok bızının, bo xəymandə koon kardey meylin bıbun.
   Əvon dinədə bəpe saxt bıbun, riyaku duəro.
   Sıvoy dini koon hiç vaxt ğəzəbnok bəpe nıbun. Çe xonəxo dini fərği 
sırri faş nibəbıe kardey, cəzo doeyro bə cəmati fitva bəpe nıdən.
   Ğəssəm nəhən. De fitva cəmati rəncidə nıkən.
   Qıləy benəvo ğələtış kardəbu, çəy paylo bə məsləhət oməbu, çəy çorə 
bızıno, əy bıvotı, de şinə zıvoni bə ro dəğandı.
   Dini bə dınyo moli bəpe nəhəvatiy.
   Iştə zahidəti bə cəmati çəş bəpe dənınəy.
   Bə qınoş bıə odəmi cəmati dılədə tahnə nıjəniy, mızəmmət nıkəy.
   Bo xun ru kardey hiç vaxt bəpe rozi nıbiy. Hətta xonəxo bımi loyığən 
bıbo, fitva bəpe nıdəy. Bə həmmə ğələtə fitvon çorə bəbıe pəydo kardey, 
ğərəz kıştey fitva - mardə odəmi çoknə bəbıe bəyji kardey?!
   Bə məzhəbi fərği səbin bə hiç kəsi kofir nibəbıe votey. Çun boçi, 
kofirəti bə məzhəbi ne, bə dini əkse.
   Əv co kitobon, co elmi bə həşə jəy nibəzıne. Çəy nızınə çiyon bəzıne 
bıey ki, hiç kufr nin.
   Xəlği bo qıno kardey vadar nıkə.
   Kon fəqihiku iyən kon zahidiku ın xısusiyəton hestinbu, əv həm merde, 
həmən cıvonmerd.
   
Çe əhli-təsəvvufi xısusiyət.
   
Çe əhli-təsəvvufi adət-ənənə, ğaydə-ğanunon iyən çəy şərton ustod 
Əbulqasım Əbulkərim Quşeyri ˝Rəsaili adab-ət təsəvvuf˝, Şeyx 
Əbulhəsən əl-Mığəddəsi ˝Bəyan əs-Səfa˝, Əbu Mənsur əd-Dəməşqi 
˝Əzəmət˝ iyən Əli Vahidi ˝Kitabul-bəyan fi kəşful-əyan˝ kitobonədəşon 
bə məydon noə. Az ıyo çı təriqəti şərtonku, çə alimon kitobonku 
vırəbəvırə məlumat doey nibəzınem. Məğsədım bətı nəsihət doeye ki, 
bo ıştə ruj bıbəmiy. Əve çımonkuən qədəy xəbədo kardedəm ki, qavar 
bə çəvon dılə eqınieş, bıdə nə əvon bətı bo bıbun, nə tı bəvon.
   Az çı dastəən cıvonmerdi həxədə bo tı sehbət kardey piyedəme. Imon 
ıştəni həmə kəsisə ağılmand, həmən pe hisob kardedən. Əncəx tosə 
ımonən bə Xıdo xoto, de ıştə ray bı dərəcədə bə əziyət dıço bıə odəmon 
həni pəydo nibəbıe.
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   Məsəme ki, iminə kərə ın təriqəti Uzeyir peyğəmbəri kəşf kardəşe. 
Hətta ko bə vırə rəsə ki, yəhudion əvışon bə Xıdo zoə nisbət doə.
   Məsəme ki, çe Peyğəmbəri (s.ə.a.s.-C.Ə.) səhabəonədəən 12 nəfər 
˝çe suffə sohib˝ hestbən ki, həzrəti əvonış vey əpiy, de əvon rəyrə-rəyrə 
bə xəlvət oəkıriybən.
   Çı dastə cıvonmerdi şərton həmməysə saxtin. Çı adəton kali bə kosibə 
sufion xasin, kali qıləən bə sufipərəston.
   Çe har dıynəniku qəp bəjəym. Əmmo sıxani dırıstə mənadə əsl 
dəvuşəti əve ki, sof çe hiç çiy sohib nıbiy.
   Hiç çiy sohib niş, həmən coyliş (tənho-red.) - ıme çe təsəvvufi bınəçə.
                                             

H i k o y ə t

  
 Jıqo məsəme ki, dı kəs sufi de roy şedəbən. Qıləy hiç çiş nıbe, çe ə 
qıləy ısə boy 5 dinar ğızılə pulış hestbe. Ə sufi ki hiç çiş nıbe, bə ro şax 
əpoyiy, ənətarsbe, bə kon vırə rəsedəbinbu, ıştəni əyo vey çok osə əkəy, 
purdəmox, kırt - çiçış piyedəbe, jəqoən kardedəbe. Ə 5 dinari sohib ısə 
boy hiç rohət hıtey nəzıniy, heqo ityot əkəy.
   Nəhoyət ımon beşen bə qıləy çoli rəsen. Im çol ço roy qəvisə, vey 
xətoə vırədəbe.
   Hiç çiy sohib nıbıə sufi səş şodoe, hıte. Ə qılə heqo norohətbe, bə 
çəşış ğət han şedənıbe. Kosibə sufi ımış vinde, çəyku ə 5 dinarış səy, 
şodoeşe bə çol. Vote:
 - Conı rəxe, ısə rohət bəhıteş. Bə mıflisi zəvol ni.

   ***
Həmə şeyxon fam ıme ki, təsəvvuf se qılə çiyku iborəte: təcrid, təslim 
iyən təsdiq. Yəne, çe hiç çiy sohib nıbıey, ıştəni bə Xıdo təslim kardey 
iyən dılısoxtə imon.
   Ehanə bə har çiy de vahid qıləy nəzə diyəkoş, bəlonku duəro bəbıeş, 
hiç koədə ənqəl nibəbıe - çə təriqəti əsos heqo ıme.
   Iştəni bə Xıdo təslim əkə dəvuş şəxsən bo ıştəniro de hiç kəsi 
dışmenəti əkə ni. Iştə ov-avlodi, ıştə məsləkdoşi səbin bəzıne kardey.
   Əv əncəx bə ımi pəxıləti bəkarde ki, boəş çıro çəy ıştənisə çok ni.
   Bəyku ğərəz nibəbıe, əv ıştə ıştənış çe yodo bekardə, bə har çiy de 
təcridi iyən de təsdıği çəşi diyə kardedə.
   Şəkk, şubhə, qımon çəyku vey duəroye.
   Ə nəzədə ki şəkk-şubhə ni - əv təsdığe.
   Hiç kəs bımi etiraz əkə ni, çun boçi, çe rosti mahiyət dıtirəti rədd 
kardeye, çe təsdıği mahiyət ısə boy ziddiyəton rəf kardeye.
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   Çımı balə, ımi bızın ki, ıştə lınqi de sofə bovə, dılısoxt bə ov dənoş, ov 
bə biyə pebaqarde bo tı.
   Kəynə jıqo sehbət bıkon, bızın ki, ım mımkun nıboən, ağıl ımi rəvo 
zınedə.
   Bə kon koy dılısoxt bovə varde, bəy həni şəkk məvə.
   Sidğ, yəne dılısoxti jıqo qıləy xosiyəte ki, əy bə dıl de zu, de ağıli 
dəfırsıniey nibəbıe. Əvi ya bəpe Xıdo bə odəmi dıl dənə, yaən odəmi 
ıştən conədəş bəpe bıbu.
   Dəvuş bəy bəvoten ki, sof de sidği çəşi erəxı, conədəş ğət tars nıbu, 
zahirış de batini i bıbu, heqo tohidi (çe Xıdo yek bıe-red.) həxədə bıfamı.
   Əncəx ımi kardeədəən jıqo bəpe bıkəy ki, co avar-əncərə famon əy çe 
ro benıkən, nısutın.
   Im təriqəti tərəfdoon fameyışon jıqo qıləy otəş hisob kardə ki, ovış 
əncəx təsəlli bəzıne bıey.
   Bə səbəbən əvon musiği, işrət iyən raxsışon bo təsəlli bənə vasitə bə 
ğərorışon ıstənə.
   Ehanə dəvuş nıhando, vird nıko, əv çe famon dastədə beçorə 
bəmande, famon əy bə otəşi qəv şobədoen.
   Şeyx əxi Zənqani ( XI əsri ən məşhurə urəfanədəye-prof.Rəhim 
Sultanov) ıştə umri lap oxonnə vaxtonədə musiğiş ğədəğən karde. Əv 
votedəbe: ˝Musiği (səma-red.) ove. Ov otəş bıə vırədə lozim bıedə. 
Ehanə ovi səpe ovi ekardoş, lırdi iyən lili bə ziyodə bəkarde. Çe penco 
xonəxo qıləy vəşış qətəbu, ə mandə çılı nəv xonəxo səpe ov ekarde çı 
hacət? Çok bəbıe ki, ə i xonəxoku səbr, çe mandə çılı nəv nəfəriku 
sədağət tələb kardə bıbu.˝
   Ehanə çe dəvuşi batinədə ədəbə nur nıbo, çəy zahirədə hıkmən əv 
bıənine. Bə səbəb ki, çı xısusiyəton hiç nıbo qıləyış vırədə bıbu.
   Voteyım əve ki, dəvuş nomojəvot, şinəzıvon, ziyon nəjən, bevəcə 
koonku duəro əmand, ıştə pəhrizi oəqət, ıştə koonədə duzə odəm 
bıənine.
   Bə səfə beşeədə bə odəmi çiç lozimebu (timsal, dastə çu, səccadə 
(noliçə-red.), şonə, darzən, nanqırəqət, tumbə iyən co jıqo çiyon), əv de 
ıştə novniyənine.
   Çe dəvuşi bə derzi, bə olət əşışti bəpe əjoş nıbu. Im dı qılə koədə əv 
çok bəbıe ki, ıştən bə ıştə co boon dast bıqətı.
   Dəvuşi bəpe bə səyohət beşeyku xoşış bo. Əncəx yali benışu. Bə 
Xanqo (dəvuşon musiği məclisi dəvoniə vırə, bini əvon kom co 
handedən, raxs kardedən, bə cuş omedən. Şərği ədəbiyotədə Xanqo 
heqo de Məçiti vəbəvə noedən-prof.Rəhim Sultanov) tənho nışu. Har 
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bəlo çe tənhotiku bə və omedə. Bə Xanqo dəşeəsə bə hiç kəsi lınqi 
penıpuşı, bə har kəsi xoşə rəftor nışon bıdə.
   Bə Xanqo dəşeəsə sıftə çəpə lınqi şımi evatey lozime. Şeəsə ısə boy 
sıftə rostə lınqi şımi tan kardənine.
   Kışti tıkon bə yəndı dəbastə bıəninin, bəpe enılaşqiyı. Bə cəmati arə 
ıştəni de zu dənıfırsını.
   Iştı səccadə kon co noə bıəbu, əyoən bınışt. Nışteəsə icazə bıstən. 
Peşo ijən icazə bıstən, ıştə dı rıxət nomoji bıvot.
   Co vaxton bə Xanqo dəşeəsə səlom nıdoşən bəbıe, əncəx maştə-
maştə subhədə səlomi çe yodo nibəbıe bekardey.
   De cəmati xoşə movzuonədə sehbət bıkə, noloyığə sıxan bə ıştə qəv 
məvə.Çoko bəvoten, şinə nunı, nıbuən, şinə zıvonı bıbu.
   Jıqo bıkoş, Xanqoədə mandeəsə ıştı xotoşon bəpiye.
   Hiç kəsi de zu bə sohbət okırniey nibəbıe.
   Bə pion məxsusi hurmət kardey lozime.
   Ğırb noey vacibe, sehbət kardey mıstəhəb.
   Har koy de cəmiyəti roziəti, de dəsvardəy bəpe bıkəy.
   Bə cəmiyəti əleyh nibəbıe şey, lap jıqo etirazıən bıbo.
   Xəlği bəsə hırd-mırdə çiyonsə mızəmmət məkə, bıdə bə ıştı ıştəniyən 
tahnə nıjənın. Rəyrə-rəyrə səccadəku məşt (peməbi-red.) bə vıjor məşi.
   Çe cəmiyəti roziəti bə dast nıvardəy hiç ko qətey nibəbıe.
   Olət tan kardeəsə, ya tano evateəsə cəmiyətiku, yaən çe cəmiyəti 
mırşidiku icazə ıstəniniş.
   Bə səccadə təkiyə nibəbıe kardey, qırcəvəən nibəbıe əyo nıştey.
   Çe cəmatiku xəlvət hiç qıləy əyuən bə qəv şodoey nibəzıneş. Im vey 
bevəcə ko hisob bıedə.
   Hiç çi de çəy zahiri nomi bəpe vanıkardiy, came bəy çiç votedəbu, 
tınən jəqo bıvot.
   Dastə ov doey bo ıştə ğənimət bızın. Camati dılədə de tovi hərəkət 
kardey nibəbıe, cəmatiku bıhast dəşi bə nav - ımiyən məkə.
   Çe co kəsi vırədə nıştey nibəbıe.
   Xəlxi zibə məbə.
   Musiği jəyədə, ya mahne handeədə, ya xirqə dıriyədə, ya sırr faş 
bıeədə ıştəku beməşi, de mırşidi hes-pes məkə. Bəvədə bəsə po məşt, 
aşiş bımand ıştə vırədə.
   Bə vırə eqıno, raxs bıkə, tanədə olət dıreəsə, bıbə bınə çe mırşidi 
vədə. Ehanə qıləy dəvuş tıni tərif bıko, ya tənğid bıko, bışi bə çəy dasti 
dılə qıləy çiy bınə.
   Qıləy dəvuş bətı xirqə bıdo, bəpe bıstəniy, ˝vey xoşe˝ bıvotiy, ıştə 
çəşonsə bınəy, peş çımi oqırdıniy bə çəy ıştəni.
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   Ehanə dəvuşə ko bıkoş, yəne çı co dəvuşi oləti bışıştoş, ya bəy pinə 
bınoş, təşəkkur nıməsoş, oləti bə çəy sohibi oməqordın.
   Ənəzınəy bə qıləy dəvuşi kefi bıqınoş, rə çəy dıli bəpe evəy, çı koy 
kəffarə bıdəy.
   Ehanə qıləyku çoki bıvindoş, bəy təşəkkur kardey bə fot mədə, çə çoki 
əvəzi bıdə.
   Bə ğədri-ğıvvə çe hiç kəsiku, məxsusən, çe dəvuşonku hiç çiy məpi.
   İsfahonıjon bəpiyeşone - əncəx nibədoen.
   Xorasanıjon nibəpiyeşone, nibədoen.
   Təbəristanıjon nibəpeyeşone, əncəx bədoen.
   Çımı məsəyku sufiəti iminə kərə ənə Farsədə bə məydon beşə.
   Dəvuş bəpe cıvonətiədə çanq-vanqin bıbu, bo əzob-əziyəti ıştəni 
pemujinı, piətiədə ısə boy okıriyı bə qıləy kınc, ıştə dinci bıstənı.
   Xorək hardə vaxti boy surfədə bınışt, bıdə cəmat tıni çəş nıkə. Həmə 
kəsisə bə nav bə nuni dast dıroz məkə, həmə kəsisəən rəyrə ıştə dasti 
sufrəku oməkırın. Iştı vədə çiç noə bıəbu, əy hardəniniş. Iştə baxşədə 
beicazə bə co kəsi təklif məkə. Co kəsi baxşədəən çəşı nımandı.
   Ehanə bə noxəş bıey səbəb hardey nızınoş, çımi həxədə nav surfə 
oğandey bıvot, surfə səpe tam bıjən.
   Rujə bıqətoş, ijən surfə səpe çımi həxədə bə hiç kəsi hiç çi məvot, ıştə 
rujə tam-tamijə bəzıneş okardey.
   Dastnomoji ğaydon çok bızın, əy bənə həmə kəsi bıqət.
   Cıvonmerdi, sufiəti, çəvon dəsturon de şərton ımonin.
   Çe insoni fiqurədə bə baxşəş andom, con iyən hisson (yəne 
cıvonmerdi), rosti iyən mıdrikəti eqıniə kəson peyğəmbəronin.
   Kon bandəku ın se xısısuyət bıbo, bızın ki, əv ya peyğəmbəre, yaən 
nəsihət ədə filosof. Çun boçi, çe cismani istedadi har dıqlə bəykuye.
   Çe mıdrikəti sıxani mərifətiku bə peşt nıvıştə bıey iyən çe mərifəti 
mıdrikətiku bə çı səbəb navədə bıey dərəsedənişbu, əy bo tı bə rujə 
ruşnə bekardey bəzınem.
   Bızın ki, ˝mərifət˝ farsi tərcumədə ˝famey˝ voteye. Famey bəy bəvoten 
ki, qıləy çiy çı zıneyku bə vey çok bələd bıe səviyə bırosniy. ˝Mıdrikəti˝ 
bə farsi ˝daneş˝ (elm-red.) voteye. De çəy vasitə tanış iyən tanış nıbıə 
çiyon sof cobəco kardedəş, çəvon çoki iyən bevəci dərəcəon mıəyyən 
kardedəş.
   Bızın ki, sof zınəy penc cur bıedə - əniyət, keyfiyət, ləmiyət, kəmiyət 
iyən səbəbiyət. Yəne çiçonəti, çoknəti, çoəti, çandəti, səbəbiyot.
   Çiçonə əve ki, bıvotiy az fıloni zınedəm - əv çiçe, ya kiye. Im mərifəte.
   Mərifətədə həyvonon bə insonon ton. Oxo, əvonən ıştə balon, ıştə 
xorəkon zınedən, insononən. Əmmo insononku, əlavə bər in zınəyən 
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(bilik,tırki-red.) bıeyro əvon həməən çoknəti, çoəti, çandəti iyən 
səbəbiətiyən zınedən. Timsal, vindedə ki, çəy yem vəşış qəte, sute. 
Demiyən jıqo əv ijən ıştə bukə dənoedə əy bu kardedə, çəyo fəxəş 
siyedə. Çun boçi, əvon çe otəşi çiç bıe zınedən, əmmo bə çəy çoknə 
bıey bələd nin. İnsonon ısə boy çe otəşi həm çiç bıey, həmən çoknə 
bıey zınedən.
   Jıqo dərəsem ki, mıdrikəti mərifətisə çıro navədə bıey ruşin bıe bo tı. 
Bə səbəb votıme ki, çıki mıdrikəti komil bıbo, əv bə peyğəmbərəti loyığ 
bəbıe.
   Əmə çoknə heyvononku fərğ doedəmon,peyğəmbəronən jəqo de əmə 
i nin. Həyvonon əncəx çiçonə bıey zınedən, insonon çiçonə iyən çoknə 
bıey,peyğəmbəron ısə boy çe insonon ən mıdrikon bıey səbin, sıvoy 
çımon, həmən çand bıey, boçi bıey iyən bə çı səbəb bıeyən dərəsedən.
   Həyvon əncəx zınedə ki, otəş sutedə. İnson zınedə ki, otəş çoknə 
sutedə. Ən komilon ısə boy zınedən ki, çiç sutedə, çoknə sutedə, bo çiçi 
sutedə iyən bə çı səbəb sutedə.
   Əncəx çı odəmon ən komili əve ki, çəy cıvonmerdi komil bıbu. 
Cıvonmerdi bəvədə komil bıedə ki, zınəyış komil bıbu - ımən 
peyğəmbəronku bıedə. Peyğəmbərəti sof ruhaniye, bə səbəb ki, 
insonətiədə çe peyğəmbərətisə bılındə mərtəbə ni. Jıqo beşedə ki, çe 
insonəti fiquriku bə baxşəş andom, con, hisson iyən mənəviyot eqıniə 
dastə əncəx peyğəmbəronin.
   Voteyım əve ki, çımı balə, ki bıedəş-bıbi, navədə bıbi, bə cıvonmerdi 
nez bımand.
   Əncəx jıqo bıkoş, çı dınyo daynə bıey bəzıneş.
   Kon təbəqədə bıedəş bıbi, cıvonmerd bıeyı bıpiyo, bəpe cald, ğədəsər 
bıbiy.
   Se qılə çiy bə kilid bıjən - vindey lozim nıbıeədə - çəşi, məsey lozim 
nıbıeədə - quşi, kardey lozim nıbıeədə - dasti.
   Se qılə çiy heqo bə dustiyən, bə dışmeniyən dim oj oqət - ıştə kəy bə, 
ıştə sufrə, ıştə pulə quşə.
   Bə ğədri-ğıvvə du məvot - əv sof çe cıvonomerdi nışonəye.
   Qıləy xonəxo bə ıştı cıvonmerdi etıbo kardəbu, tı ən əzizə odəm 
bıboş, əv ıştı ən əzizə odəmi bıkışto, ıştı ən yolə dışmen bıbo - əncəx 
ıştə zəyfəti bə qıy bıqəto, tıkuş imdod bıpiyo, əy bıbaxş. Bın koysə ıştı 
umrən məhv bıbo - bıdə bıbu, mətars, tosə oxoy əy mıdofiə bıkə - 
bəvədə bə əsl cıvonmerdi bərəseş.
   Ha, qıləyən çiy bıvotım - çanə conı səloməte, de vaxtış dəvardə xısosi 
məşğul məbi. Cıvonmerdi jıqo dəsturış ni.
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   Çımı balə, ım vey dırozə sehbəte. Ehanə dəmandom bo har təbəğə 
cıvonmerdi şərton ovc kardey, vey ˝çıron˝, vey ˝çoknon˝ bebəşen. Əve, 
kırt kardedəm.
   Cıvonmerdi həxədə çiçım votəbu, çəy məğz ənə ın sıxanədəye: ıştı 
mol ıştıye, co kəsi mol çe co kəsiye - ımi ğəbul kardey ən komilə 
cıvonmerdətiye.
   Tamə dəmənə bə co kəsi moli.
   Doə dastı bıbu.
   Bə xəlxi moli çəşı nıbu.
   Bə xəlxi çoki nızınoşən kardey, hiç nıbo bevəci məkə; bə ğədr-ğıvvə 
əy çe bəloku bərədd bıkə.
   Ən yolə cıvonmerdəti, ən insonə cıvonmerdəti, diyəkə, ıme!
   Ki bənə çımı votəy bıjiyo, ın dınyoən çəye, ə dınyoən.
   Bızın, çımı balə, mı ın kitobədə çand kərə çınığəti, tanqəçəşəti həxədə 
nıvıştəme. İjən tikror kardedəm - piyedəbu rohət bıjiy, çiç hıste, bəy şıkır 
bıkə. Piyedəbu kefı heqo çok bıbu - pəxıl məbi.
   Pəxıl nıboş, ğəm-ğıssə çiç bıey nibəzıneş.
   İyən bızın ki, bə insoni çoki bıedə, ya bevəci rast qıniedə - ımon həmə 
çe fələki koonin. Çımı mıəllim əvotiy ki, inson bəpe duəroəvind bıbu, çe 
fələki koon vədə ıştə qəvi oj bıhaştı, sə bə ji. Zəifəti ome, eğandiy bə 
qıy; hard ome, şodəy bə qəv.
   Xıdovandi-Aləmiyən votəşe: ˝Iştə baxşə bıstən, şıkr bıkə bə Xıdo˝.
   Çe fələki təsir dı curə bıedə, çoknə ki votıme.
   Bənə çımı votəy bıkoş, ıştı ozodə andom hiç vaxt ğul əbı ni.
   Ha, iyən ıştə dılədə bo taməkorəti vırə məhaşt, ıştə nəfsi ebə.
   Çok, bevəc - çiçı heste, bəy qane bıbi, çe yodo beməkə ki, həmə 
toyfon çe i qılə Odəm peyğəmbəri avlodonku bə əməl omən. Hiç kəs hiç 
kəsiku əskik  ni.
   İnson ıştə dılo tamə bekardo, çəştanqəti bo ıştə peşə bıko, bəy zəvol 
ni.
   Dınyoədə ən mehtəşəmə odəm əve ki, bə hiç kəsi əjoş nıbu.
   Ən məzlum iyən beçizə odəm əve ki, bə çımi-bə çəy dasti diyəkəy, 
bənə ıştə merdonku bo ğərz ıstəney xəcolət nıkəşı.
                                          

H i k o y ə t

Çımı məsəyku ruji Şibli bo dı rıxət nomoj votey, iyən qədəy ıştə dinci 
səyro bə məçit şedə. Təsadufən çe mədrəsə şoğordonən ənə 
məçitədənbən, həmən çəvon xorək hardey vaxtebən.
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   Çe Şibli tono nıştə dı qılə şoğordi qıləy ərbobi zoəyebən, qıləyən çe 
kosibi. Çe ərbobi zoə kifədə (sumkadə-red.) nun de xəvlo, kosibi zoə 
zanbulədə təyliə nun beşedə. Kosibi zoə dəmandə bəy lovə kardey ki, 
xəvloədə bəyən bıdə.
   Ərbobi zoə votedə:
 - Bətı lıskiy xəvlo bıdom, çımı sıpə bəbıeş?
   Kosibi zoə votedə:
 - Bəbıem.
   Əv votedə:
 - Dərıv, xəvlo bıdəm.
   Bımon şohid bıə Şibli dəmandedə bo bəmey.
   Çəy mıridon parsedən ki, ya Şıx, çıro bəmedəş, ım çı hole?
   Şıx ıştə çəşə arsi moley-moley votedə:
 - Vindıone? Tamə, ıştə nəfsi enıbardey insonış bə çı ruj noe? Çiç əbiy 
ki, ə kosibə zoə bə həmro xəvlo taməş dənoə nəbəy, heqo bə ıştə hışkə 
nunı qane bıəbəy? Bəvədə əv bənə ıştə qıləy hırdəni sıpə nəbiy.
   Voteyım əve ki, çımı balə, zahidən bıboş, fasiğən - roziyo-məmnun 
bıbi.

 ***  
İyən ğənoətin bıbi.
   Bəvədə çe dınyo ən yolə odəmən, ən sofə odəmən tı bəbıeş.
   Çımı balə, ın kitobi 44 fəslədə çe har fənniku zınedəbimbu, çəvonku 
bo tı qəp jəyme.
   Bə ğədri-ğıvvə.
   Bətı nəsihət doeme.
   Sıvoy ağılmand bıey.
   De zu ağılmand bıey nibəbıe.
   Bızın, ağıl dı curə bıedə - movardə iyən peşo bə dast vardə bıə.
   Peşo bə dast vardə bıə ağıli omutey bəbıe, əmmo çe movardə ağıli 
ədə çəmə izzətinə Xıdoye, ki peşo ə ağıli de təlimi, de omutey bə dast 
vardey nibəbıe. Ehanə yolə Xıdo bətı movardə ağılış doəbu, ımi Xıdoku 
bənə baxşə ğəbulkə, bo ıştə hərəbaxtəti hisob bıkə.
   Zəhmət bıkəşoş, peşo bə dast omə ağıliyən omutoş, həmən əvoni bə 
ico umjən kardey bızınoş, tı çe dınyo ən yolə alim bəbıeş.
   Ehanə tıku movardə ağıl nibu, nə tı, nəən az hiç çiy nibəzınemon 
kardey.
   Əmmo peşo bə dast vardə bıə ağıli omuteyro kıvoləti məkə, bə ğədri-
ğıvvə vey omut.
   Ağılmandon restədə nıbuşən, çe axmaxon restədəən məbi.
   Çı dı curə ağılədə hiç nıbo, qıləyən bıbo, bəsə hiç nıbıeysə əfzəle.
	 �154



   Votəşone: ˝Pıə nıbıə vırədə, pıəlisə çokə çiy ni.˝
   Filosofə Ərəstuniku parsedən:
 - Ağıl ğıvvə çe kom co sedə?
   Votedə:
 - Ğıvvə mənbə hardey, ağıli hard ısə boy hıkməte.
   Isət, çımı balə, ıştən diyəkə. Az çiç zınedəm, 44 fəslədə iborət ın 
kitobədə cəm kardıme bo tı.
   Əğılətiku tosə piəti çımı ko-peşə ım bıə, az jıqo bıəm, çımı 63 sinnə 
umr jıqonə dəvardə.
   Mı ın kitobım 475-minə sori (1097 miladi-C.Ə.) bino kardıme. Çımi 
bəçəton ijən Xıdo çanə umrış doe, ijən jıqonə bəbıem.
   Bo mı çiç rəviəbu, əvım bo tı məsləhət zınə.
   Ehanə çımonku həniyən çokə adət, xosiyəton pəydo bıkoş, bəvon 
əməl bıkəyş - təki ıştı jimon çok dəvardı.
Şayət pəydo kardey nızınoş, bəvədə bə çımı ın nəsihətə sıxanon quş 
bıdəyş, bəvon çok əməl bıkəyş.
Bıpiyo, quş nıdoeyən bəzıneş - məcburi ni.
   Xıdo kon kəsonış hərəbaxt ofəyəbu, əvon bəhanden, dəbərəsen.
   Səbin bəy ki, çımı ın nıvıştəyon bo har dı  dınyoədə hərəbaxt 
bıeyroye.

(Orəx)
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Kitobi dılədə bıəyon 

Vəsə.
˝Qabusnomə˝  iyən tolışə tərcumə məktəbədə çe əy qətə vırə
Mığəddimə
İminə fəsl. De kon roy Xıdo dərk kardey bəbıe
Dıminə fəsl. Çe peyğəmbəron tərifat
Seminə fəsl.  Bə neməton Sohibi mınnətdoəti həxədə
Çominə fəsl. Fırsət bıeədə itaəti ziyod kardey həxədə
Pencminə fəsl. Çe pıə-moə hurməti oqətey həxədə
Şəşminə fəsl.Soyəti iyən çe zıney ziyod kardey həxədə
Haftminə fəsl. Natığəti məharəti ziyod kardey həxədə
Həştminə fəsl. Adilə Nuşirəvani nəsihəton bə yod                      
dəğandey həxədə
Nəvminə fəsl. Çe piəti iyən cıvonəti ğaydon həxədə
Daminə fəsl. Iştəni idarə kardey iyən çe xorək hardey dəsturon həxədə
Yonzəminə fəsl. Çəxır peşomey dəsturon iyən şərton həxədə
Donzəminə fəsl. Ğonəğ vanq kardey iyən çe ğonəğ bıe şərton həxədə
Senzəminə fəsl. Zərfət, nərd, şahmot iyən çəvon hənək kardey şərton 
həxədə
Çordəminə fəsl. Eşğbozəti iyən çəy dəsturon həxədə
Ponzəminə fəsl. Çe kef kardey dəsturon həxədə
Havdəminə fəsl. Han-hıt iyən dinci həxədə
Həjdəminə fəsl. Neçi kardey həxədə
Nonzəminə fəsl. Çoukanə hənəki həxədə
Vistminə fəsl. Canqi həxədə
Vistı iminə fəsl. Mol-davlət bə dast vardey dəsturon həxədə
Vistı dıminə fəsl. Əmonət oqətey həxədə
Vistı seminə fəsl. Ğul hıriey iyən çəy şərton həxədə 
Vistı çominə fəsl. Kə iyən zəmin hıriey həxədə
Vistı pencminə fəsl. Asp səy həxədə
Vistı şəşmininə fəsl. Jen vardey həxədə
Vistı haftminə fəsl. Avlod tərbiyə kardey iyən çe tərbiyə dəsturon 
həxədə
Vistı həştminə fəsl. Dust qətey iyən çəy dəsturon həxədə
Vistı nəvminə fəsl. Dışmeniku hodi kardey həxədə
Siminə fəsl. Cəzo doey iyən çe təxsiriku dəvade dəsturon həxədə

Sivı iminə fəsl.  İlahiyot iyən ğanunşınosəti (fiqh) həxədə
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Sivı dıminə fəsl. Savdı (ticorət) həxədə
Sivı seminə fəsl. Mıolicə kardey dəsturon
Sivı çominə fəsl. Nıcum iyən həndəsə elmi həxədə
Sivı pencminə fəsl. Çe şairəti dəsturon həxədə
Sivı şəşminə fəsl. Musiğişınosəti dəsturon həxədə 
Sivı haftminə fəsl. Bə podşo xıdmət kardey həxədə
Sivı həştminə fəsl. Nədiməti dəsturon həxədə
Sivı nəvminə fəsl. Kotibəti kardey dəsturon iyən şərton həxədə
Çılminə fəsl. Bo şahi vəzir bıey şərton həxədə
Çılı iminə fəsl. Sərdorəti dəsturon iyən şərton həxədə
Çılı dıminə fəsl. Şahəti dəsturon de çəy şərton həxədə
Çılı seminə fəsl. Kaştəvonəti iyən ıştı zınə co peşəon dəsturon həxədə
Çılı çominə fəsl. Cıvonmerdi adəton həxədə
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