
 

خالَة حةمة.... طؤرانييةك بؤ كةأوكاسةكان   
 

  واوه م دنیا ئیشیان ته س له دوو آه
  ك الیان سواوه ڕه ك خه رخ وه چه
واو ت بگا ردارێ ته به خه: ك یه  
  ندوباوه م به ب لهر به ب خه:دوو 

) خیام (   
 

  
   ره وهساقی 
موو ڕوشتن  آان هه مه ب خه  

   وه سۆزه به
  ریبم آه ێ غه ڵ ده گه  له جیانه ره آی قه مایه سه

ی شه گهپی ) هش نه(   له آانم پآه چاوه  
..ی یار ساقی بوو و ڕۆژانه ئه  
   خخات ستی پ له ده به

   لوانلوآه
..م آه لوانه  
ستكه م مه هنده  

م آه سووتانا هاوار نه له  
  م نۆشكه هنده

  ته م غوربه ی ئه آه تیه فره نه   ڕی وبانه له
..م آه نه وون ڕێ  

)2(  
  ره ساقی وه

ستت بنه ده(  
) یشكنه  مه زۆر ناسكه)شاعیر(دی (  
ی یاقوتییه رابه  و شه  له شم بده به  
  )دیالن (ستی ده
دایش)یام خه(ی  آه  گینه ولكه)جام( له  
..ژه هه) نوور(نھا قومك  ته  
  خته م ناوه به

Administrator
kn



 

   م نوژه ڕمای ئه ر به سه له 
  .. پبژهی ب هۆشیمآان یهنھن

تم یخانه من مریدی مه  
نازی چاوو ری  من مشته  
  ڕازی دڵ و

..تم ند پككی پاشماوه چه  
)3(  

   ره ساقی وه
   یه یش لره)س بكه(و  مشه ئه

یه زۆر توڕه  
  یه شپرزه

  ی پشتی په آه شكۆه آه
رد به آهخ له  

آا هاوار ئه  
را  سه ین به آه  خاك و خون ئه ئمه*((   
  نگه  خون گوڵ ڕه ی به ڕشه و عه ش ئه ئوه

  )) نگه ن هیچ نان نه به ی بۆ ئه سوجده
  ره تو خوا وه

بت  نه منیش توڕه لهبا  
جت ئه  وه له  
خوای دواندبت)موسا(آوو وه  
) م ره هه (ی ب) ون فیرعه (دوو  له  
م رهه  بهی ب) ون فیرعه ( دوو له  
..بت ویاخی ب   
)4(  

   گوی لبگره ره آچ وه
 واپمده  
  مه حه خاه
  مه خه خاه
ی شتووت هه  

  مۆآه آ ئه
گرت  لدهگوت  



 

می تۆ ی پ خه گبه  هه آ له  
..گرت ده  ههمكی نھا خه ته  
  یه ریبه غه ،ش و ساقیه ئه

  سته  مه هنده
..رژت ی ناپه تۆی شتۆآهر سه  

  رده ی به خه ، یه آه بانگی مه
   ،شونه ی مه آه یخانه مه
. تۆیی ناوت آه  
و  هم ب خه آه  

...نوت م ئه ب خه  
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