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1. A la conquête du Caucase, Eric Hoesli, Editions des 
Syrtes, 2006, pages 53 -54 
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1. Caliphs’ last heritage. A short history of the Turkish Empire 
LT. Col. Sir Mark Sykes. First published in 1915. By 
Macmillan And Co, London. Garnet Publishing. Page 434- 
435 
2  ) Ibid. Page 430 
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1. The Caliphs’ last heritage. A short history of the Turkish 
Empire. LT. Col. Sir Mark Sykes. First published in 1915. By 
Macmillan And Co, London. Garnet Publishing. P.434 



 
 





 












  

  

  

  

  

  

                                                             
1. Caliphs’ last heritage. A short history of the Turkish 
Empire. LT. Col. Sir Mark Sykes. First published in 1915. By 
Macmillan And Co, London. Garnet Publishing. Page 434- 
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   مرد) محمد (ھرجى روژا 
 ی    دو آغا رابون وەت خورد

          دەشتا ناڤـ كۆر لی ھلگرد


          ھرێ قوباد بگو گوركى ھار
     كر خزينداروان تاالن 

     ھروەكو جارى جار
     سمايل آغا توى كۆرى
     سوارى جانى دى برى

     جخماخى لى دجیيت گورى


      جوانى قوت یيت نری
     و الوى لشكریسمايل

               )سركفت سرى شمدری


     جخماخا تاڤيت پشكا
              )شكاھ لخانا(شڤ ما 


      سمايل بازى سرليسى

     جيت بريسىجخماخى د
       سركفت سرى بيرسى

     ھه سپ قوت رەقسى



 
 

كفرا سيدان ھات        
      شتى دكت جوالنپشير ل

ر دەراڤا دالنفراڤين اينا س   


     گوت يان ديلم ديالنى
      بژیت خال ئحمد كانى؟

      شڤى ھات بارزانى


   )ھوستان(گوت جابى بن بو 
        داشر بين ليشانه
ناڤـ ب دێ جينرواريان     

رجى وسالياندێ اينين خ     


     )سرشمى(جابى بن بو 
     پلنگ درك ڤن لكونى دا

      ناڤ برواريا دێ جمى


     )يانھسن(جابى بن بو 
ردانومى من قداب     

                                                             


 



 
 

رواريانناڤـ ب دێ چين      
رجى و سالياندێ اينين خ      


بين كوم ڤ لبارزان     

ك ھاتينكبيرا پپاش ت     
روارى آسى بينب       


ھيشتا زوي سپيدەي     
سمايل آغا سوار بيي     

ل وى يسور دگ سنھ      


زيندێ زەر دبرە چي     
     بازبى ييى ال آڤ دەر


       ھو دلمنو لھنگورا

      سوار بى سمايل آغاى سورا
 ھاتن ڤھلورا(ش(     


   

                                                             
 



 
 

      ھو دلمنو لخوريكى
        دكت جيكى زرنا
شت برە سھاريكى(رت(     


      ھو دليمنو لڤ نھارێ

     روژھالت ل زبارى
     فراڤين برە برێ گارێ


       ھو دلمنو لخمدا
     روژھالت تاڤى لدا

     سراف جون دە شتدا
     شر سركةفتن كلدا


ڤیمنو ل ھھودل      

       زردنا دكت جيك جیکى
       شيف بره آمديى


   

                                                             
 

 



 
 

     بگى بروارى الرحيمعبد
     ھردو چاف لبن تارى

     ھنارى) سمايل(كاغز بو 


      سمايل آغا گردن زەر
     بال بتن لسر سر

      دێ دەين مالو زيرێ زەر


ز خونديسمايل آغا كاغ     
     هزور باش تگيشتي

 س ر زڤرانديم     


     عبدالرحيم بگى بروارى
   ھردو چاف لسرێ بن تارى

       ھنارى بوفالجاب 
      ھات خرجى زيبارى


       تيارى ھاتن خارە

      قوتاندن دولو نقارە
      ن دو  ن سى نچارە

     گوت مو زيباريا ئف جارە




 
 

شتا زويھ دەيسپ     
     دگل وی )ن سورھس(

سمايل آغا سوار بي     
دۆ وي زيندى زەر ل     


فتیآميدى خوار ك     

 نيزيك بونقومرى ي      
راھى يب ھاتن لف     


کبير كرى يال تف     

زيبارى ريز كرين       
دۆی ريكى يك لھ      

راھى يبسمايل آغا ل     
دى وى ي مام بثيو ل     


     ميرە كى بحسيب) ھسن(

سوند خارى بكتيب      
ال لگفان فليڤل م     


      ديرى ) بثيو(

     گشت مام سمايل لورێ
     بوچی ھاتي ڤرێ گوتى تو



 
 

     برازى خۆیس) بثيو
ت وەريسمل تسم       

  ت مام سمايلو ببريسگو  


گوت مام بثيو وەنين     
چونينكوشتن  نك م     

خينریس كردن لنك م            


     گو ب ئنجيلى ب قرآنى
   نابی بارزانى )١(توشش خانى

 مشيڤا ليزانى(دى ب(      
      جانىدێ بى كم آرمان


     گوب ئنجيلى ب قورآنى

      نابي ليزانى شش خانى
ى ئارمانجانناك پ      

آخا بارزان ڤمدێ ب      


   

                                                             

 



 
 

نگكوالنا قومریى ت     
     ل گرتى تڤنگ) بثيو(


را كوشتن گرتيگوت م     

دیتیروس كردن ن     
لدمينى رادمينى ف     

      خنجرى ھلكشينى
      ملت سمايل وەرتينى
       مالكا ل دبز دينى

      خۆين لپاخل دبنگينى


      سمايل دمينى رادمينى
      خنجرى ھلكشینی

      ناڤ خودى دگل تينى
       ھورگى فلى وەرتينى

رم دبژينىڤارا گ      
مام سمايل راوە ستاڤ     

نجرخ شاڤلكھ     
ناڤى خودێ ايناڤ       

                                                             
–

 



 
 

ی وەرداڤلف ھورگ     
     ڤارا گرم بژياڤصا
   ھاڤرى ڤداڤ) ھسن سورى(


       توی دينى) مام سمايل(گوت 

      تو لرە دەست ھلينى
      دى تو ڤ مقلينى

       توچی تبینیا تنابینی


سنو وەنينگوت مام ھ     
تا من نينخ ڤئ      
لينرگيزى من ھب      

ژى خينپاخال من ت     
ليندەست ھر بم     

 سمن ك حازر نين     


     مام ھسن ك خبر
       خوھاڤت برامبر

      خنجر داينا پور تاسر
  خنانيشو ك فت بر  
     لبن ئرزينك كرەدەر
     دەست دەبان بو كر



 
 


   گوت شكست زيالنا خنجرێ

     زمحتل بم ڤ گرێئ
   چوخنجرا فلى لبن کشا دەرێ

     ھسنى) ھسنى(مام
     نجر وكو گاسنىخ

     ھچى گشت ھنجنى
     ناف شرا خود پسنی


      )زيندێ زەر(لوى ڤھات 

   دەستى لسر كماخا خنجر
     رھچى گشت داب


     كر ھوار) خيو(ملك 

     ل ھمى اليكى ھاتن خار
     وەكو گورگت بريندار


     ھو بگلتبۆن گلتبۆن
     لبن گۆزێ بگلتبۆن
     س وجوت فلبون

       بوندەز ئو زور د
      ھسن سور لناف دەبرەبون



 
 

ھو خوالمت بم دەبان      
      اڤ كوالنبترما 

      ا لكدانئڤرو روژ
     )ليزان(كوشتو ملكى 

تا روژا آخرێ زەمانگوھ   
رە لبارزانمن بگ ناڤ      
      خوالمت بم شر خورێ

      اڤ ناف كورێبترما 
        ئڤرۆ روژا گرگرێ


      ھاى بارى بارى بارى
      سپدێ ھتا ھڤارى
      روژ كرە شڤاتارى

      خين سر زەندێ زەربارى
      كفت ناف آقارى شر

 ێ  !بارك الله تيارى بارك الله زبارى


     بارزانى گورگت ھارن
     دەوام چخماخ دسوران

     خاسما فل نيارن

                                                             
 



 
 

      لشكر داخشیا خارێ
      ھسن دكت زيمارێ
ر آسنى كرماننجخ      
ت وەشينى دەبانی      


نگكوالنا قومرى ت     

رنگ ش خانا رنگش        
نگباريا جال وزف        


      خنجر آسنى بريتى

     )آشیت(كوشتو ملكى 


كوالنا قومرى راست     
ردى بى ماستر ھخين س     

     بارزانى يت ماى بازدة


      ر خورێخوالمت بم شي
     كلخ كفت ناف كۆرێ

       نمان چ رێھسنى 


        )قومرى( كوالنا
     شش خانا ليرە ليرە



 
 

       ھوارا م ياديرە


كوالنا قومرى دەشت      
     ھسن سور سمبل پشتة

شتت ماى ھبارزانى ي     


     تارى) قومرى(كوالنا 
      خنجرا خين ل دبارى

           ھاتن فال زبارى


     پان) قومرى(كوالنا 
دانش خانا دەنگ ڤش     
النروارى وفبكوژن ب        


     بدارە) قومرى(كوالنا 

     خين سر ھردى چو خارە
     وەكو جو كو روبارە

        بارزانى يت ماى چارە
     سةرگا گوندى بدارە
      ل ھسن كرە زبارە
       بوەرھاتن دوبارە

    ھسن دخينى گڤزى كفت خارە



 
 

 
 

 

 






















   



 
 

     گو بدەن بحس خوش

ك لگحب گوشصا س     

     خودى نکن فراموش


      يرپئگر جوان ئگر 

      بكت ژبيركسى خودى 

     قيامت دێ بيت 


      كس خودى نناسى

     رون نابى قلب قاسى

  نابى      


ڤالھ ي ك خالق     

       النمانندە نمث

زەوالن مردنن       


مانندە نه نن     

     نشريك ن مشيرە

ن ن معيننە      

      يارب تو زورى بلندى



 
 

      بى مثال ومانه ندى

   تنين چون وچندىبو  


     دڤ چون تت خبر

      ئو نجسم نجوھر

       نبشر نعر


بتن ئةو خالق       

        منزە ھ ژمردنى

      ێ وخارنھم ژخو


 رەوانين      

       بو معبودى ذو الجالل

     دگل عالما شبھ ا


     ربى تۆى فردى وەحيد

ك ل عيدنابى ب     

بل الوريدئقرەب ترى ئز ح   


   



 
 

     ربى توی شاھى متين

     ايجاد كر ژ اڤا مھين

     کری ر تت م چند 


     تخودێ ھن حفت 

      قديمن ئو وەكى ذات

     ك علم يادى حيات


     ك قدرەت يادى بيستن

     ك ارادە ي يادى ديتن

       سابع وان آخفتن


     كالمى وى دورە ژحرف ودەنگا

    ھ ژت ثليثا فرەنگاذاتى وى مۆنزە

    مۆقدەس ژھندى ئلوان و رەنگا


   

                                                             


 



 
 

     ژھندى جملى ممكناتان

      ژجواھر و زەراتان

     تانرن بوتكدا مه 


     ك توجانىگوت یاھمو جسم

    گوت ياھمو دارەكن توبانى

    گوت ياھمو شھرەكن توخانى


     بارى بو ك نزا مستور

  گيرا       

 ستوركر عالما م       


         نکر ژ ا

ما به بينا كافى ونون      

م اينا بيرونعال       


   

                                                             
 



 
 

      رزىايجاد كر بوێ 

        ژبو بروزا كنزى

    نيت حكم تا رەمزىئو دزا


     ژحالى دى خبردەم

     ر كر عالماول ا

       آخر ايجاد كر آدم


        آدەم اينا وجودێ

     فرمان كرە ملكت شھودێ

سجودێبو آدەمى ھرن      


     ئوان بھیست ئو خبر

      كس ژ أمرى نجودەر

د نب اال ابليس     


     فرمان كرشاھ وەدود

     دگل ابليس مردود

     تبوجى نبر سجود؟





 
 

       حجت اينا عينى

      ئزچترم بي قينى

      ئز نار يم او 


     ئو دكت قالو قيال

       فايده ن دا دەليال

     ئو گريا بو ژ ذەليال


تفتة ذلابليس ك      

تكر دعايا مۆھل        

تتا روژا قيامح      


     خودى ئو نكر محروم

     مب ياگوت مۆ

     محتا روژا وەختى معلو


     حال کۆ بو سرەنگۆنن

 كنونبوسرا م     

     ھر کافر بۆ اۆ ملعون





 
 

      ملعون مجدبۆ لكارى

      سوندخار بعزەتا بارى

       ىئزدى انسانا كشم نار


ريقغ شمدآ وان ك      

     ريقدى رونم سر 

ريقح ممى رەنگا وى بھ    


 كر رەبى عزەت       

تعنل ل مستحدگ      

تم رحمزدى لوان كئ       


تن ذلر بكگئ      

توبن تھندى بك      

غفیرەتم مك ز دێ لئ     


   ھر كس کۆ سرکش بيت

     شبھى تدێ رو رەش بيت

     حقى وى دێ آته ش بيت





 
 

      ئو ملعون بدفعال

 ب دەبئ ب     

     ئۆ جند درژ كر مقال


     درژ كر دگل شاھ مجيد

     ئو ابليس وى مريد

     ژشریکان ماى وەحيد


وەحدەت  ببسب      

تعنل قمستح بوي      

رمس ريا بو بو گئت    


     ابليس كو ن بوقانع 

     ژئمرێ خودێ بو مانع

     لعنت ل كر شاھ


     ئو بو منعا عجول

     فرمان نكر ئو قبول

     ژمرتب گريا عزول





 
 

 بر سجودكون     

     فرمان كر شاھ وەدود

       خارج بب يا مردود


تنژ ج خارج بي      

تيان ژ عسمان يان ژ رفع     

تعا آيرجم ف رەنگئ      


      الزم لسر عبيدا

     قبول بكن ئمرێ سیيدا

      يا مريدا دانبن ژ زمرە

 م ڤو دەكز لئ ت    

س گوە بدەتر كھ       

بخو بگريت عبيرەت      


     نفسائ مارة بالسوء

     ھندى مھلت بدەن لدو

     زوبزوتوب ناكت 


   



 
 

ومن ژڤ رابزو ب     

ومل فسا خو بك ژن      

رمش ژخالقى بك      


ژخالقى بتن        

ژ مرن بترس        

دن ڤ رك بكت      


        ياێترك بك دون

ژ لقائ بترس        

     برى خوبدە فناێ


     توبس بب مغرورە

     سفةرات زورا دورە

     منزالت قبرى كورە


نگبرى تق نزالتم     

     بزان ئو جى رەنگتو

دەنگ وارو بھ ب     





 
 

      ب دەنگوب ھوارە

      چار كنار ل ديوارە

     تژی دوپشكو مارە


      تمام ڤشاری گاڤا

    دێ ھت سرێ ت ھشيارى

      ت بارىصددێ نازل بن قا


      گاڤا ت تین شۆھۆدێ

      دى تراکن حال قعودێ

م ن ژتسؤال دكدێ      


   چ مقسۆدێ ئو دێ قسدكن

     سۆاال خالق ئحد كن

   ھم پرسا نبى ئحمد كن


   ئگر جواب نبيت سديدە

     گوزرا وان بم حديدە

     قالب دكت قديدە





 
 

 –    وان بم زور كوبارەگوزرا 

   گر لجيا يا بدەن ك جارە

     دکتن توز وغوبارە


    ئو دێ مينيت بوى عيشى

      قد نامينيت چی خوشى

        ژفراشا آته شى


       چ آتش ۆ ھم گۆری

     ملک وی ل قبرى خورى

      حتا تنيشت تك پرى


       ئو ميت وەى ب مفر

       تاقت ناكت بتدەر

     دێ لنيك مينيت كورۆ كر


      ناڤت وان بينم ب تفسير

       ك مۆنكیرە ك نكبر

      يان مبشرە ھم ب بشير





 
 

      جملى وان چار اسمن

      مسمايي وان دو جسمن

      تكدا اموات دو قسمن


      كرب ئو ملكت 

      گاڤا لمیت دەن

     ھوار دێ چیت مشرق ومغرب


      دەنگاواندێ گول بيت 

      اسمانانخةلق عرد وع

      غيرى جن وانسانان


      گر لگوھى وان بدەت

      دێ بیت ترسو ھيبت

       ايمان دى بیت بى منت


       ملک ل دخۆری گاڤا

      كافر دى لجواب حيرى

       دى ھا ھا ال أدرى





 
 

     ئگر جواب سديد بيت

زمان دى لى فئ بيت    

     حالى وى دى مليح بيت 


  جوابا دروست دى ئو بى  

          بژيت الله رەبى

        ومحمد نبيي


 وأن االسالم دينى   

 والقرآن امامى    

  والكعبة قبلتى    


        انى والمؤمنون اخو

        والمؤمنات اخوانى

       وابراھيم الخليل أبى  


        جواب گاڤا تمام بو

      بژ غیب دى ھت 

      وابعبدى من گوت يا





 
 

        من گوت ياحقىعبدى 

    بو رابخى فراش واستبرقى

       دگل سندس وبال ببقى


       لع وفلكاژيمنا 

كالت بومب دێ ھ      

       بوعبدى من ڤكن كولكا


       كولكا ڤكن دجنتى

      خوش بت بنا رحمتى

       نبینیتن زحمتى دا


      پاش كو بريان مقال

       لبوعبدى خوش بوحال

       مال ق ئو دى كتن


كلوى م ندى بي      

كبدو تو وەنع        

 كماال خون      





 
 

      قبرى تدێ بيت آڤا

      ميقدارێ ديتنا چاڤا

      بنڤ وەكو بوكو زاڤا


ف نئ ن جديدە      

      شو بھت وەعدو وەعيدە

      اقتدا بكالمى مجيدە


    ئگر عيبك تدا بى  

         كس يارو برا بى

      بخرابىذكر نكت 


      ئگر چنديش خراب بى

   بىحق وى عيتاب   

        وابىتو ببژە 


ن قيم بىندا سج       

 ليم بىر حگئ       

      عنى سليم بىدێ ژ 





 
 

ن ر برەواگج بىئ       

 لجاج بى ر بگئ      

      ب شك ئو دێ حراج بى


       ژھيجرە تى دەم خبر

        ساال جارى بوقدەر

رابرى بو ل رمفع       


      جارى ببون چند سنون

       ذ ھيجرەتى رابرى بون

      حاؤ راْ و غ ينو نون


        رەبى تو غافرى

          رىآزبكى شاع

         ژ عزابا ئاگرى


        رەبى توى راحمى

خ  ىبك       

       روژا ئخذا 





 
 

قى سورەتا قافبح       

      ھم سببى فى 

خم وفىى ژخبك       


        رەبى تو شاھى متينى

م عينىى ژ لبك     

         وەقتى كو آڤتینی


راتركزعا سن وەقت      

رەبى توبدەی راحةت       

خم  ى ژبكتزەحم     


       ھر ھي عبدا أومد

       واکراما سیيدا ژ لۆ

        قيداآزا بكى ژ 


      أومد ھي عبدێ غريب

     يبھڤى كارە بندى غر

      بو رەحمتا رەب قريب





 
 

       ڤ دێ كم ب اعالمنا

المببم كيانو ھ        

    )سالم(ف بال ) عبدێ(


     ئگر ببژیت سائل

        ئف اسم نابيت كامل

       قيداوى نابیت داخل


      مدفوعتن ئو مسل

       قةيداوى دى بيت داخل

       بحكم مجازێ مرسل


        ئو  خالدێ زيبارى

        ھفى دەكت ژ بارى

        آزا بكى ژ نارى


 خالديمتريق         

      زباريم بعشيرەت

     بارزانيم بمسكن قريت





 
 

   رەبى آزا بكى عبدێ 

     عفو بكى مريدێ 

      بى حورمتى النبى الفاتح
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