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ئەحمەدی خانی
1707 – 1650

َى  1650لة شارى (بايةزيد") لة دايكبووة
ناوى (ئةمحةد)ى كورِى (ئةلياس)ي كورِى (رِؤستةم)ة و لة هؤزى (خانيان)ة .سال
 ،لة مزطةوتى (مرادية)ى ئةو شارة دةستى بة خويَندن كردووة و  ،دوايي بؤ خويَندن شارةكانى (ئورفة) و (ئةخالت) و
(بدليس) طةرِاوة  ،ثاشان هاتؤتةوة بايةزيد و  ،ئةوجار ضؤتة (جزيرة) و لةوآ خويَندنى تةواوكردووة و ئيجازةى مةاليةتيي
وةرطرتووة و  ،لة بايةزيد بؤتة مامؤستا .فةرهةنطيَكى عةرةبيي – كورديي بة ناوى ((نوبهارا بضويكا)) نووسيووة  .شاعرييَكى
نيشتمانثةروةرى طةورة بووة و  ،يةكةم شاعريى كوردة شيعرى نيشتمانى و كوردايةتيي نووسيووة و شيعرةكانى خواناسيي
و عريفانيي و نيشتمانني .داستانى (مةم و زين) يةكيَكة لة شاكارةكانى خانى كة ثرِة لة بريى فةلسةفى و خواناسيي و
َى  1707لة بايةزيد كؤضى دوايي كردووة و هةر لةويَش نيَذراوة.
عريفانيي و كوردايةتيي .سال

لەو ڕا کو دەما ژ غەیب فەک بوو
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تەئریخ هەزار و شەست و یەک بوو
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َآل
سـةرنامةييَ نامة نامآ ئةل

َآل ()1
 بآ نامـآ تة نا تةمامة وةل
َةعآ حوسنآ عيشقبازيي
 ئةى مةتل
 مـــةحـــبـــووبآ حةقيقى و مةجازيي ()4
 نــــامــآ تةية لـــــةوحآ نامةيا عيشق
 ئيسمآ تةية نةقشآ خامةية عيشق ()3
 بآ نةقشــآ تة نةقشآ خامة خامة
 بـــآ نـــامــآ تة ناتـــةمـــامــــة نـــامـــة ()4
 نــامآ تةية شــــاهبةيتآ مةقسوود
 فيهريستآ مــوكاتةباتآ مةمحوود ()5
3



مـةحبووبآ قــــولووبآ (من لة القلب)

 قةلــبان تو دكةى بــ بال خؤوة ضةلب ()6
 مةعشووق توويي بــ فةخر و نازى
 عــــاشــــق تـــويي  ،ليك بـــآ نــيـازى ()7
َدار
 نوورى تو دحوسنى رِووى دل
 نـــارى تـــو دقــــةلــبــآ عــاشقآ زار ()8
 شــــــةمـعى  ،نةذقيسمآ نوور و نارى
 شةمسـى  ،نة عةيان  ،تو ثةردةدارى ()9

 طةجنى تو دنيظ تةليسمى عالةم
 كـــةنزى تو عةيان ذئيسمآ ئادةم ()10
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سةرنامةيآ نامة  :سةرةتا (ثيَشةكى)ى نامة و كتيَب.

َةع  :مطلع  ،سةرةتاى قسة  ،يةكةم بةيتى ثارضة شيعريَك.
 مةتل

 عةيان  :ئاشكرا.
 ثةردةدار  :نةديو و ناديار.

 عيشقبازيى  :ئةوينداريي.

 دنيظ  ،لةنيَو.

 مةحبووبآ حةقيقى  :خؤشةويستى رِاستةقينة (خوا).

 كةنز  :خةزيَنة.

 مةجازيي  :خؤشةويستى دنيايي و بةشةريي.
 فيهريست  :رِيزبةندى نيَوةرؤكى كتيَب .

 طةنج  :خةزيَنة

 شةمع  :مؤم.
َبةر.
 مةعشووق  :دل

 موكاتةبات  :كؤى (مكاتبة)  ،واتة نامةنووسني.

 جةلب  :رِاكيَشان.

 مةمحوود  :ستايش كراو  ،مةبةست ثيَغةمبةرة (د.خ).

 قةلبان  :دآلن.

َى هةية  ،واتة ئةو كةسةى ئةويندارى خواية.
 من لة القلب  :ئةوةى دل

 شاهبةيت  :بةرزترين بةيتى ثارضة شيعريَك .

 تو دكى  :تؤ دةكةى.
 خؤظة  :خؤتةوة.

 مةقسوود  :مةبةست.
َةم ثيَداهيَنان و نةخشاندن.
 نةقش  :قةل
َةم.
 خامة  :قةل

 بــ بال  :بةالى  ،بؤالى.

 لةوح  :تابلؤ.

 ليك :بةآلم.

 ناتةمام  :ناتةواو.

 ذار  :هةذار.
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حوسن  ،جوانى.

 خام  :خاو و نةكامأل.
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گەر دێ هەبوا مە ئیتیفاقەک

روم و عەرەب و عەجەم تەمامی
تەکمیل دکر مە دین و دەولەت

5

ڤێگرا بکرا مە ئینقیادەک

هەمیا ژ مە را دکر غوالمی
تەحسیل (تحصیل) دکر مە عیلم و حیکمەت
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مەیدانی کەمالی دیت خالی
خانی ژ کەماڵێ بێ کەمالی
بەلکی بتەعەسوب و عەشیری
یەعنی نە ژ قابلیوو خەبیری
******
عالی کەرەمەک لەتیفە دانەک
گەر دێ هەبوویا مەژی خودانەک
شیعر و غەزەل و کیتاب و دیوان
عیلم و هونەر و کەمال و ئیزعان
ئەڤ جنس ببویا ل با وی مەعمول ئەڤ نەقد ببویا ل نک وی مەقبول
عالی بکرا ل بانێ گەردوون
من دێ عەلەما کەالمێ مەوزوون
بیناڤە ڕوحا مەالی جەزیری پێ حەی بکرا عەلی حەریری
حەتا ب ئەبەد بمایە حەیران
کەیفەک وە بدا فەقێ تەیران
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کرمانج د دەولەتا دنێدا
ئەز مامە د حیکمەتا خودێدا
ئایا ب چ وەجهی مانە مەحرووم فیل جوملە ژ بۆ بوونە مەحکووم
ئەڤ ڕۆم و عەجەم بوان حەسارن کرمانج هەمی ل چار کەنارن
******
زینێ و مەمێ بکەم بەهانە
شەرحا غەمێ دل بکەم فەسانە
******
ئەڤ نامە ئەگەر خەرابە گەر قەنج کێشایە مە دگەل وێ دووسەد ڕەنج
*****
ئەو دی نەگرن ل من چو حەرفان
ئومێد ئەوە ژ ئەهلێ عیرفان
ئیسالح بکن ل من قسوران
تەشنیع نەکن وەکی غەیوران
******
سەهو و غەلەتان نکن تەعەججوب
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تەئویل بکن ژ بۆ تەعەسوب
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