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 بەرایی

 
وەکوو ئاشکرایە نووسینەوەی مێژوو، برریتییە ەە یینردوو کررونەوەی دووواوەکرانی دابرروووە ورێکە و 
بوونی هەر مێژوونووسێک ەەگەڵ سەروەمی ژیانی، شێوەیەک وێگەیشتن و وێڕوانین و یمانی وەربڕینی 

وا نووسینەوەی ەە داستیبۆ بەرهەم وێنێ و وەیکاوە چرایەک بۆ شێوایی دۆچوونی بە ناخی دابروووواە 
مێژوو وێکۆشانێکە بۆ خوێندنەوەی دووواوەکانی پێشوو بەپێی پێوەری یانست و ئاسرتی بەرچراودوونیی 
دێبواری ئەم دێگایەە ەە الیەکی ویکەوە نووسینەوەی مێژوو، سەرەدای وۆماری دووواوەکرا،، چەشرنێک 

وۆییرررنەوەی هۆکررراری هە  و  کرونەوە وهەڵسرررەنگاندنی دەووررری ژیرررانی کۆمەڵگرررا و شرررێوەیەک شررری
 هەڵکەووەکانە و بەرەو ئاکامێک پە  وەکووێە

وا، بریتین هەڵگەدا، و واگەدانی نەوەوەیەک ەە دەووی یەما، گەشە و نەشە و هەورای چوو، یا، سیس
دێی هەیاربەهەیار و هرراڵۆی کە یۆربەیررا، وەنیررا بە نرروۆچنە و بۆچرروو، ەێررک  ررووا ەە کۆمەڵێررک برراریکە

وەکرێنەوە یا، وەچنەوە سەر دێبای و شادێیەکە وەرایووی ئاوەی و وێفکرین و یانیاری وەورێکی یەکجار 
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وا و دوانگەی ە شێوایی گێڕانەوە و چنینەوەی ئاکام و ەێکدانەوەی مەووای مێژووییبەرچاویا، هەیە ە
وگۆد پێ بکا یا، بەپێچەوانە پارسرەنگی یانسرتییانە نووسەرەوەی مێژوو وەووانێ دەووی دووواوەکا، ئاڵ

 الوا برو، بپارێزێە دابگرێ و خۆ ەە وەسکاری و گۆدین و بە
وا گەیروەوە شرێوەیەک ، کە ەە دۆژگراری خرۆی، باوکی مێرژووی نەوەوەی کروروخانی بدەیسیشەرەف

وەخۆ هاونەوەی نەوەوەیی و بۆوە پێشەنگی بیری سەروەمی بەرەە پەیردا بروونی مرۆوێرنیتە و وادێژرانری 
وە سەر وا وێپەدیوە و خرمانێک ئەیموونی خستۆپایەکانی نەوەوەخوایی، بە گەەێک ۆۆناخی واریک و دوو،

وخۆڵی بیرانووی بیرر و براوەدی خەسرت 1یەک و پاشا، ەە ئاسۆی مێژوویەکی ەە بیرکراووا گزینگری واوەە
و  و هەرا و بگری ووند و ویژی وەسرە ودارانی شرییەی ئێرانری خا،ژیانی شەرەفوینی ەە هەرێمی  ێ

سوننیی وروورانی، کە  و هەوایەکری واڵیرا، برۆ مرۆەری سرەروەمەکە بەوی هێنراوەە پەروەروە بروو، ەە 
کۆمەڵگررایەکی ئەووررۆوا، یەیررری وەمررارگرژی و ناخۆشەویسررتی و شررەد و ئرراژاوە چرری وی ەررێ بەرهەم 

وررەوە و ئەم وا، کەمتر ئاود ەە ووخم و وۆرەمرە وراوەبەستووی فکرینەهاوووەە ەە بارووۆخێکی ئاوا چەق
وا خۆ  کرروووەە سرێبەری وەسە وەکانی ەە نێو فەرهەنگی وینیدەووە دێگای پووکانەوەی نەوەوە کەم

 سەنگینی وینی رر مەیهەبی بۆوە ەەمپەرێک ەەسەر دێبایی خۆناسین و گەدانەوە سەر خۆە
و پێگەیشتووی ۆەڵەمڕەوی ئێرانە، بە هەناوی هەست  کە پەروەروە بووی بارگای سەفەوی خا،شەرەف

وا دۆچووە و ەە دێگای خوێند، و خوێنردنەوە و و هەڵوێستی وەسە ودارا، و  ەماوەری بەر فەرمانیا،
وانرووی  ئەیموونەوە بۆوە سیاسەومەوار و یانیرویەوی وەبرێ برۆ پاراسرتنی خێری و ویررە و ورۆرەمەی خرۆی

ا، بکوڵێە وا ویارە وەبێ وێگەیشتبێ کرە برۆ داهێنانی وەچررەکانی ئەوسررا و واهاووو ەەگەڵ فەرمانڕەوای
وا وێ، کە پشووورێژی پێویستەە ئەگەر ووودە وەبێ و بە وابری نەیرارا، کروروی وێوسرشرتی بە ۆەڵەمری

ا، وێتە سەر باسی مەینایەوی، ئایایەوی، خوێندەواری، و وایی، وەۆوانی و چاکی و پاکیش حەۆی خۆیر
خا، وەیهەوێ بڵێ کە وەنیا دێگای ما، و نەووانەوە، وەواوێیەە بەپێی وەۆی شەرەفنامە الم وایە شەرەف

یەکییەورری و خۆناسررینە و هەسررتێکی نەوەوەیرری ئرراوا گەرا واوەنررێ و وواوررر وەگرروورێ، بررۆیە هێنرردە بە 
 نەبوونیانەوە وەدەیەەیەک

و یانیویەوی نیشتمانەکەی پێویستی بە وەست و ۆەڵەمی  نووسەر هەرگیز ەە بیری نەبروۆوەوە کە کوروە
ەەم خۆبەخشرررینە نەوییررروەوەوە و نەکەوورررۆوە شررروێن ئاگرەسررروورێ، ەە خرررۆم ووورێە  نەخشررینە و خرررۆی

وەکروو سیاسرەووانێکی ونیاویردە پاسراوی برۆ کرارەکەی هێنراوەوەوە و ویسرتوویەوی خرۆی ەە  خا،شەرەف
وا ئەم مەبەستە و کەسانی ووودای و ووویما، کال بکاە هەر ەە سەرەوای کارەکەی یمانی ناحەیانی کورو

رورووەە برۆ وەی بەدوونی وەروەکەوێ و کە بەشی وووهەمیشی وەسرت پێ کروووە، پتری پێ ەەسەر واگ
وەرهەڵنەبێ و وڵری گەروی ەرێ نەنیشرێ و نەڵرێ برۆچی مێرژووی سروڵتا، و شراهانت  سوڵتانی عوسمانی

                                                           
برۆی نراروبووم  وەرگروووە کە کاوی خرۆی شەمس ووکتۆر ئیسماعیلوا کەەکم ەە نووسراوەیەکی ەەم چەند بڕگەیە -1

 و بەسەری کروبوومەوەە وە 
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وا دانراوە!  ووو بەڵرگەی بەپێرزی نیشرا، وەووا واوە و ناوی کۆوایی و پاشکۆت ەێناوە و کوروت ەە پێش
 واوە و سەروبەری کارەکەی چاک وێکهێناوەە

ەە خلیسکا، و والسا بوو، پاراستووەە ئەگەر  اری  بەرهەمەوا ئەوەندەی ووانیویەوی خۆینووسەر ەەم 
وایە بەگرروێرەی کۆمەڵێررک سررەرچاوەی نووسررراو یررا، یارەکرری، هەڵررکەوت و دووواوێکرری ووورە ئرراوەی 

برڕینە وەگێڕێتەوە، ەەدێوە وەنرر  هەڵدەبررڕێ و وەنووسرێ، هەر خرووا بۆخرۆی وەیانرێ  ئەم شرێوە وەر
وا، بە هەو نەبروونی گێرڕانەوەکە واوەنردرێ و ۆسرەیەکی مەنرد و یۆر ارا، ەە یمانی فارسری و کروروی

و چرررۆنیەویی نێررروەرۆکی بەشرررێک ەە  خا،مەویرررنەە نرررامهەوێ پاکرررانە برررۆ هەڵە  و پەڵەی کررراری شرررەرەف
ونی مێژووی نەوەوەکانی یەیری سەرچاوەکانی بکەم، کە وێدەچێ هەر بەئانقەست خۆیا، ەە چەواشە کر

خۆیا، هەڵکروبێە وۆیین و وۆیینەوەی کەەەبەرەکا، ەەم پێشەکییەوا ناگونجێ و پێویستی بە نووسرینی 
 وێر و وەسەەی سەربەخۆیەە

وەکوو ویرارە شرەرەفنامە برریتییە ەە ووو بەرک، کە یەکەمیرا، سرەبارەوە بە مێرژووی مەی، و میرانری 
ەەخرۆ وەگررێب بە م  ا،و وروور و ئەوی ویکەیا، سەربوروەی پاوشایا، و سوڵتانەکانی ئێررا، کوروستا،

و  وەک دۆژ دوونە کە مرراکە و هەوێنرری سررەرەکیی کتێرربەکە گێررڕانەوەی ویرۆکرری وەسررە ودارانی کررورو
 کەی کرووونە پاشکۆەمیرنشینەکانی کوروستانە و ئەوانی وی

وەربڕیروە و ەە  یۆر ژیرانە ئامانج و مەبەستی پێکاوە و بە ییرەکی بیر و بۆچوونی خرۆی خا،شەرەف
منی گیاورویلەی بابروەڵەی سەرسووواو کە وەمزانی ویفتیفەوەرانی بووکی »وا وەڵێ: سەرەوای کتێبەکەی
وا نەکەوووونە وخواسی کۆنە و نوێ ەە هیچ وەور و یەمانێکووووییانی شەکرستانی باسووە و ووار و پۆەی 

و ەەو بررارەوا کتێبێکرری سررەربەخۆیا،  سررەر برراری گێررڕانەوەی ژیررا، و سررەربوروەی میرانرری کوروسررتا،
وا هات واکوو بەپێی بڕست و ووانا شانم ەە نووسینەوەی چۆنیەویی ژیا، و بەسەرهاوی ئەو وانەناوە، بە بیرم

وەبەرچاوم هاوووە، یا، ەە  وامیرانە شل بکەمە ەەو دێبایەوا ویستم ئەو هێندەی کە ەە مێژووی عە ەما،
داستگۆوە بیستوومە و ئەوەندەی بە چاوی خرۆم ویتروومە و ەێری ئاگراوارم، گەوی هەووای  یما، خەڵکی

هەموویا، بەرمەوە سەر یەکتر و بیاننووسمەوە و ناوی بنێم شرەرەفنامەە برۆیە وا ەێبرڕام هەورا چری ویرکە 
نی چاک و بەسەرهاوی میرەما نی کوروستا، وۆیی بە سەر نەکشێ و نەشارورێتەوەە ئاواوەخوایم کە یانایا

وکاڵەم بڕوانن و ئەگەر وووشی هەڵە و بە سەروا وێپەدین و ەە پاک ەێروەەوێ بەوروبینی ەەم نووسینە کرچ
بیرچوونێکم بوو،، بە ۆەڵەمی گەوەربار و بە پێنووسی یێڕەوشرانی خۆیرا، پەڵەم برۆ هەڵگررنەوەە ئەوا، 

فەرامۆشری بە ووور برێ، برۆیە ەرێ  ەێیا، دوونە کە سرشتی ئاوەمی وا وادژاوە ناکرێ ەە هەورڵە بروو، و
ئەم شرێوە هەڵوێسرت و وەربرڕینە پاڵپشرتە برۆ ئەم « وێکچوونم بە والسا، وابنرێن باشرە، نەک بە نەیانرینە

خانی واوە و ەە الیەکری ویکەشرەوە وەروەکەوێ بۆچوونە، کە وریابوونەوەیەکی نەوەوەیی هانی شرەرەف
سررەەماندووە و ئەمە  نیشررانەی بەرچرراوبەرینی و  نووسررەر هەسررت بە هەوررڵە برروو، و بە سررەروا وێپەدینرری

و ێریەە بەکروروی و پروختی بەرگری یەکەمری فرەوانییە و چاوەدێی هەڵسەنگاند، و دەخنەی بەدێسین 
وکەووی حکوومەت و و مەی، و میرانی کوروستا، و چۆنیەویی هەڵس شەرەفنامە پێشینەی نەوەوەی کورو
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نەوەوە با وەسررتەکانە ەەگەڵرری و خەیێررنەیەکە بررۆ ەێکررۆڵینەوەی برراری ئررابووری، کررۆمە یەوی، سیاسرری و 
فەرهەنگرری و ئرراوێنەی بررا نوێنی  ویرافیررای سروشررتیی ئەم خرراکەیە کە کرروروی وێرردا وەژیررن و ئەو بە 

 کوروستانی وەیانێە
بە بەرگری یەکەمەوە مانردوو کرروووە، ۆەت هێنردەی گروێ نەواوەوە بەرگری  وسەر ئەوەندەی خۆینو

وووهەم و یۆر بەپەەە وێپەدیررروە و ۆەڵەمبرررایی هاویشرررتووە و بە وابررری کرررۆ، چررری وڵررری ەێررری ورسرررابێ 
رسی کە ەە نەیدرکاندووە و خاوری وەسە ودارانی گروووەە ئەوەندەی وشەی  وا، و دەنگینی یمانی فا

وا باسی کوروانی پێ دایاندۆوەوە و ویمەنی وڵگرری پرێ بەوی هێنراوە، ۆەت هێنردەی برۆ بەرگی یەکەم
بەرگری  خا،وەکار نەکروووەە بە کوروی شەرەف ا،و ووور گێڕانەوەی دابروووی وەسە ودارانی ئێرا،

ناگەیەنێ،  وەڵێ ۆایانجێکی وا  بە مێژووی کورو وواو نەنووسیوە و بە وەروی یێڕنۆڤوووهەمی بە وڵ
 بە م خۆ ەە چەند سەرانەوە خێری پێوەیە:

 هەوا داوەیەک ەەگەڵ مێژووی وراوسێیانی ئاشنا وەکاە کورو -1
سەبارەت بە ئاکار و هەڵوێستی  مێژوونووس و نووسەرێکی مێژووی کوروا، وێڕوانینی کوروێکی -2

 وەروەخا،  ا با یۆریشی پارێز کروبێە و عوسمانی پاوشایا، و سوڵتانەکانی سەفەوی
 وا وەروەکەوێەو نەشکانەوە بە الیەک و عوسمانی داگیرانی پارسەنگی ۆەڵەم ەە نێوا، سەفەوی -3
بررۆ نووسررینی مێررژووی وراوسررێیانی و خررۆ پاراسررتن ەە  وەرکەوونرری ووانررایی و یانسررتی کوروێررک -4

 چەپرەکیەوەربڕینی هەستی خۆشەویستی و ناخۆشەویستی و یما،
 ەو سوڵتانەکانی عوسمانی بریتین ەە شاهانی سەفەویوەسە ودارانی سەرەکیی وەناسێنێ کە  -5
 و دۆم وا داوەیەک چۆنیەویی باری سیاسی، کۆمە یەوی، ئابووری و فەرهەنگیی ووو و وی ئێرا، -6

 نیشا، وەواە
دوانرگەی حاکمرا، ەەسرەر حکروومەت  سەن  و بایەخی وەسرە ت و وەسە وپەرسرتی و چرۆنیەویی -7

 وەخاوەدووە
وەوری ویررن و مەیهەب بررۆ هەڵگیرسرراندنی شررەد و کێشررە  و نیررایی پررێچەوانە و چەوسرراندنەوەی  -8

 نەوەوەکا، دوو، وەکاوەوەە
یمرا، باو بوونی خوێند، و نووسرین بە فارسری ەەو نراوچە و مەڵبەنردانە  وەسرەەمێنێ کە فارس -9

 نەبوو،ە
، هەر ەە کۆنەوە نووسینەوەی مێژوو ەە دۆژهە وی نێوەداست بە سێ یمانی عەرەبیوەبێ بزانین کە 

داهراوووی یمرانی فارسری  کە خرۆی خا،فارسی و وورکی، کە یمانی وەسە ت بوو،، بۆوە باو و شرەرەف
پرراراو وەرکەووررووە، شررەرەفنامەی پررێ نووسرریوەوەوە و گرروێی نەواوەوە بررووە و وەک وێژەوانێکرری یما،
بروو،ە نووسرەری شرەرەفنامە برێجگە ەە ئایراوی  عوسرمانی ، کە وورکانیواحکوومەوی یاڵ بە سەر بدەیس

چەند  ێیەکی وەگمەنی ویکە نەبێ، یمانی عەرەبیی ەە وەۆی نووسینەکەی خۆی وەرنەواوە و  ۆورئانی و
 بۆ وورکیش وەنیا پشتی بەستووە بە چەند کوروە شێیرێکە
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وگۆڵ و دەوانە و گەەێرک  رار ئەویبرانە و شراعیرانەیە و مررۆڤ یمانی شەرەفنامە، یمانێکی کەم گرێ
پشووی پێ وایە وەکاوەوەە پتر ەە وووسەو  ار بۆ سەەماندنی  بەرەو ونیای نەخشینی ۆەڵەم داوەکێشێ و

و دەنگاندنی وەۆەکەی شێیری کرورت و ورێرژی بە نمروونە هێنراونەوەە ئەم کرارە نیشرانەی  ۆسەی خۆی
ەە  و الم وایە بەشێک ەە شێیرەکانیش هەر بەرهەمری ۆەڵەمری خرۆنی و خانەدووحی شاعیرانەی شەرەف

 چەند  ێیەک بەئاشکرا ئەم مەبەستە ویارەە
سرەروبەرەی ئێسرتا بکررێتە وەکررێ بە یمرانی ەە گرێرژەنە چرووی بێ خا،یمانی وێژەوانانەی شەرەف

کوروی و شیلە و هەوێنی بەوام و خۆشی یمرانەکەی بگیررێ و بەنراوی وەرگێڕانری مێژوویەکری دوووەوە 
پەدوپۆی پێوە نەمێنێ و ئاوەدووت بکرێ، بە م ئەوانەی ەەم دوانگەیەوە چاو وەبڕنە وەۆێکی کۆنی وەک 

، نابەڵەوی کەەێن و ۆوژبن و  وانییەکانی یمانی فارسین و هیچ شتێکی ئەووۆ  ەە گوماشەرەفنامە، بێ
 خۆشیی یمانی کوروی نایانن، بەوایبەت بۆ ئەم شێوە وەۆانەەوروەکاری و بەگیا،

ونەبرێ وەبرێ ەە وێرژە و خوێندەواری بواری مێژوو، بەوایبەت وانەخوێنی وەۆی کرۆنی مێژوویری بێ
واوانەە من ەەم بابەوەوا خۆم بە وەروەستی کەمتەرخەمە و یمانەکە بێ بێ، خۆییما، بزانێ و ماوام وا نە

وەۆی نووسەر و یمانەکەی و چۆنیەویی وەرگێڕا، وەیانم و وەشکرێ گلە و گاینردەی هێنردێکا، بە رێ 
برۆ بێ کە وەڵێن خوێندەواری ئەمڕۆی ئێمە هێندە وەربەستی یما، نیریە و پێویسرتە ەەمە  سراکاروری 

بنووسرررررێە دەنررررگە وابررررێ، بە م هەوررررا وەق سرررراکارور بررررێ، خرررروێنەرەوە کەمتررررر ۆررررووڵ وەبێررررتەوە و 
ووەق باریکەدێسییەکانی یمانی ال گوم وەبێ و بەرەبەرە چێژەی ئەوەبی وەگۆدێ و وەبێتە هەستێکی دەق
وانگەیە و پشووسواری مکانیکی و هێندەی پێ ناچێ کە ویشک هەڵدێ و وێدا وەچێە بەندە ەەگەڵ ئەو د

کەم هەڵداشرتنی نیم کە خۆی بە وەروەستی یما، نایانێ و ملی دێگای شێوەیەک وۆوبڕ کرو، یا، النری
 وەگرێتە بەرە

ەەم باسە کە بترایێم وەگەدێمەوە سەر ئررەو وەۆررەی بە ماکەی وەرگێڕانم وانرراوە و یەکرێکە ەە کرارە 
(ە 1904-1830) بە ەیلییررامینۆڤ یێڕنررۆڤ ناوایەکررانی یانررای دووسرری ەێالویمیررر ەێالویمیرررۆەیچ ناسررراو

 1860یێڕنۆڤ پا  بەوواواچوو، و وروبوونەوە ەە چوار وەۆی وەسنووسی شەرەفنامە ووانیویەوی ساڵی 
بەرگی وووهەم ەە سەنت پێترێزبوورک )ەێنینگراو( چرا  و برچو بکراوەوەە  1862بەرگی یەکەم و ساڵی 

 1598ۆنترین وەۆررری وەسنووسررری شرررەرەفنامە داگەیشرررتووە کە سررراڵی ویرررارە ەەم کرررارەوا وەسرررتی بە کررر
 نووسراوەوەوە و خووی نووسەر پێیدا چۆوەوە و وەبێتە ووو ساڵ پا  نووسرانی شەرەفنامەە

، پا  ئەم کارە بەنرخە شەرەفنامە وەرگێڕوراوەوە سەر چەند بە گووەی ووکتۆر کەماڵ مەیهەر ئەحمەو
و وورکیە هەر ەەم دەووەوا مەال مەحمووو باییدی  دووسی، ئاڵمانی، فەدەنسی، عەرەبییمانێکی وەک 

بەرگرری  «ئەەێکسرراندر ژابررا»وانی کوروناسرری دووسرری بە هررا، 1859-1858(، سرراڵی 1797-1867)
ەە دووسررریا برررچو کرررراوەوەوە و  2چرررا بە وێنە 1986کرررروۆوە کررروروی و سررراڵی یەکەمررری شرررەرەفنامەی 

                                                           
، الپەدە سررەت و شێسررت هەوررا سررەت و حەفتررا و شررە ، ، وەرگێررڕاوی هەژارخانی بدەیسرریشررەرەفنامەی شررەرەف -2

 وەە 1981، ساڵی چاپی وووەم، چاپخانەی  ەواهێری، وارا،
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ەە وەیگای سپیڕێزی وهۆک سەرەەنوێ چاپی کروۆوەوە و  2007وێرەشی ساڵی  ختەوەرانە کاک سەعیدبە
  3پێشەکی و پەداوێزی پوخت و پێویستی بۆ نووسیوەە

سررەرەەنوێ بەرگرری یەکەمرری شررەرەفنامەی ەە  1970-1969سرراڵی  هەروەک ئاشررکرایە مامۆسررتا هەژار
چا  کراوە و ویسانیش بەرگی وووهەم  ەە بەیدا 1973دووی وەۆی سەرەکییەوە کروۆوە کوروی و ساڵی 

یە، هانی وام هەوا بەرگی کەسێکی وێبین و شارەیا کە خۆی هەر الی ەێ نەکراوەوەوەە مامۆستا  ەعفەر
وووهەم بکەمە کوروی و بەنابەوڵی پێشنیارەکەیم سەەماندە بۆ بەنرابەوڵی! چرونکە بەرگری یەکەم کراری 
مامۆستایەکی کەم وێرنەی وەک هەژارە و خرۆ ەە ۆەرەوانری یۆری پێردەوێە هەرچۆنێرک بروو کرارەکەم 

وەوە، بە م خۆم ەە وەرگێڕانی ئرایاو داپەداند و چەندی بۆم کرا وێنەم ەە شێوەی کاری مامۆستا هەڵگر
وەرگێڕانەکەی بەرگی وووهەمی بچو کرومەوە و چەند ساڵ وواوریش  2007پاراستە بنکەی ژین ساڵی 

وا خۆشەویسرتانم ەە برنکەی ژیرن کەوورنە سرەر ئەم برڕوایە بەرگری هەمیسا، ەە چاپی وایەوەە ەەم مراوەیە
پێویست بە وەرگێرڕا،  و وەمگوت پا  مامۆستا هەژاریەکەمیش بکەمە کوروی، بە م هەر خۆم وەبوارو 

ناکاوەوەە ئەوا، هەر سوور بوو، ەەسەر بۆچوونی خۆیا، و وەیانگوت کتێب یۆر، کە چەند  ارێک وەنیا 
 محەممەوعەەری عەونری وەرگێڕوراونە سەر یمانێرک و هەر خرووی شرەرەفنامە  ارێرک مامۆسرتای کرورو

(ە ەە الیەکری 2001-1912) دۆژبەیرانی ( کرووویەوە کوروی و  ارێکیش مامۆستا  ەمیرل1897-1952)
و  خانەویکەشررەوە چەنررد وەسنووسررێکی شررەرەفنامە وۆیراونەوە کە یەکیررا، بە خەورری خررووی شررەرەف

 وشوێنە وێنەی وەواوی وەسنووسەکانیا، بۆ نارومەوەرگێڕانەکەی پێ وەوڵەمەند وەبێ و ەەسەر ئەم پێ
بە خەوێکی خۆشی نەستەعلیق نووسیویەوەوە ەە هەموو  خا،وا ئەو وەۆەی کە خووی شەرەفەە داستی

نراووێر کرراوەە وەکروو ویرارە ئەم  «ەیا،بوو»وەۆەکانی ویکە پتر بوو بە یاریدەوەرم و ەێرەوا بە وەۆی 
ورررابلۆی نەخشرررینی مینیررراوۆر نەخشرررێندراوە و بەپێررری ەێکرررۆڵینەوە و ەێکررردانەوەی مامۆسرررتا  21وەۆە بە 

خانن، کە وا سرەر ەمیا، کراری خرووی شرەرەف«وابلۆکانی شرەرەفنامە»ەە کتێبی  عەبدوددەۆیب یووسف
خا، باسررری فێربررروونی وێنەکێشرررانەوەی وەکرررا ەە بارگرررای شرررەرەف 4باسررری نەکرررروووەە بەواخەوە خرررۆی

شوبهاندووە، کە وێنەگەر و  و ووو  اریش ۆەڵەمی خۆی بە ۆەڵەمی یەحیا واسیتی سەفەوی شاوەهماسبی
خەوخۆشێکی بەناوبانگی عەرەبەە  رگە ەەمە  ئاشرکرایە کە پرا  وەواو بروونی ەە نووسرینەوەی وەۆەکە 

وگۆدێکی ەە الپەدەی پێش ورابلۆی ژمرارە خا، ئاڵوابلۆکا، کێشراونەوە و هەر بۆ نموونە کاوێک شەرەف
 ێی نەبۆوەوە، نیو دستەیەک ەە نووسرینەکەی  سێزوەوا بەوی هێناوە و سەرەەنوێ نووسیویەوەوە، چونکە

خستۆوە الی سەرەوەی وابلۆکە و دەنگە ئەمە  یەکێک ەە بەڵگەکا، بێ بۆوەی کە کاری خۆی بێە مرن 
کروووەە هەر چۆنێک بێ هەوا یەمانێکی  وا باسی  یاواییی ئەم  ێیە و وەۆی یێڕنۆەمەە شوێنی خۆی

                                                           
 ، وەر ەمررا مەال مەحمرروووێ باییرردی، ەێکررۆڵینەوە و پێررداچوونەوەی سررەعیدخانێ بدەیسرریشررەرەف شررەرەفنامەیا -3

 وەە 2007، وێرەشی، وهۆک
 ە وە2005 ،سلێمانی ، چاپی سێهەم، بنکەی ژین،یووسفوابلۆکانی شەرەفنامە، عەبدوددەۆیب  -4
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خا، مۆسرررتا عەبررردوددەۆیب یووسرررف نەسرررەەمێندرێ، ئەم وابلۆیرررانە شرررەرەفپرررێچەوانەی بۆچررروونەکەی ما
 کێشاونییەوە و ئێمە  چۆ، هاووو، ەە وەسنووسەکەی خووی نووسەروا وەیانخەینەوەدووە

م دەچاو وەک پێشتر باسم کرو، بۆ وەرگێڕانی بەرگی وووهەم وا ئەندایەیەک شێوایی مامۆستا هەژار
وا، بە م وەواو وا هەروا پێدا دۆیشتووم بە النی یمانیواکوو یۆر ووووا، نەبێە ەە بەرگی یەکەمیشکرو 

خانم پاراسررتووە و ەررک و پررۆپی ییرراویم ەررێ نەکررروۆوەوەە ەە شررێوایی نووسررین و وابەشررینەکەی شررەرەف
ر ررارا، وا وووشرری کرروێرەوەرییەکی یۆر بررووم، چررونکە بەداسررتی نووسررەر یۆوەرگێڕانرری هۆنراوەکررا،

ویستوویەوی پڕ بە پێسرتی شروێنەکە برێ هەورا ئامرانجی پێکرابێە وەسرتم ەە وار و پەرووویرا، نەوا، نەکرا 
چەشنێک شێوانی بەئانقەست بیرانگرێتەوەە گەر بە شرێوەیەکی ئرایاوم وەرگێڕابرا، چراکترم وەهراونە بەر 

ار بە وەروەستی کێشیا، کەمەندی، کەچی ەێیا، گەدام وامی پێکهاوەی خۆیا، نەگۆدێ، بە م خۆم یەکج
 وانەنا و هێنانی مەعنام بە الوە گرینگتر بووە

بۆ داگرونی پارسەنگی یمانی کوروی و وەربرڕین و نووسرینەوەی کۆمەڵێرک نراو، وەواو بە الی یمرانی 
چراو:  والسا بووم و چەنرد نموونەیەکیرا، وەخەمە بەر خا،وا شکامەوە و ەە شێوەی شەرەفباوی سەروەم

(ب )ئامێردی (ب عیمراوییە)باوینرا، (ب بەهاوینرا،(ب عەۆرە )ئراکرێ)بۆوانی (ب بوختی)شارەیوور شارەیوو 
 (ە)سۆرا، ( و سۆهرا،)واسنیطاسنی 

 هەروەها بێجگە ەەم مەبەستانە چەند خاڵێکی ویکە  پێویستیا، بە وەبیرهێنانەوەیە:
وا کە وا، سراڵی یایینریم وانراو،ە ەە بەرگرری وووهەمررر برۆ داسرتەی کرارا،، ەە بەرامربەر سرراڵی کرۆچی

ئەوانەی کەووروونە الی داسرت سراڵی کررۆچین و ئەوانەی الی چە  سەرباسرەکا، بە سراڵ ویراری کرراو،، 
 ساڵی یایینینە

وا، وێکڕایا، ەە دووی وەرگێڕانی ۆورئانی مامۆستا رر وەرگێڕانی ئایەوەکانی ۆورئا، ەە بەرگی وووهەم
 وا ناەنووسراونەوە و ەە بەرگی یەکەم هەژار

 وایناو،ە وا خووی یێڕنۆڤبەرگی وووهەمرر نیشانەکانی پرسیار ەە وەۆی 
 رر بەپێی پێوەری یانستی ەیزگەی ناوەکانی بۆ دێکخراوە و ەێی ییاو کراوەە

 ەەی مامۆستا عەبدوددەۆیب یووسف«وابلۆکانی شەرەفنامە»رر سەرچاوەی وابلۆکا،، کتێبی 
یەحمەوی کێشاوە و بۆ ئەم وەرگێڕانەی  مامۆستا عەبدوددەۆیب یووسف رر ئەو وێبینی و پەداوێزانەی کە

 ویاری کراو، و وەووانن گەەێک دوونکەرەوە و یاریدەر بنە «عەی»نووسیو، بە کوروەنیشانەی 
پێرروە مانرردوو کرررووو، و بررۆ ئەم  وۆفیررق خررۆی رررر ئەو وێبینرری و پەداوێررزانەی کە ووکتررۆر یرار سرردیق

وەرگێڕانەی نووسریو،، سرەرەدای پێروانی دەووێکری یانسرتی و دووناکیردەر، ووانیویرانە چەنردین هەڵەی 
وا بەدێزیا، یۆری خۆ بە ویاری کراو،ە ەە داستی« یەس»ویرۆکیش داست بکەنەوە و بە کوروەنیشانەی 

ێوایێکی ساکاری وێدا وەبەر چاو بگیرێ و ئەوەندەی وا شبەرگی یەکەمەوە سەرۆاڵ کرو وا بە باری یمانی
کرا وێبینییەکانی وەواو بە هێنرد وەرگێرڕا،ە وەربرارەی پەداوێزەکرانی وەبرێ بڵرێم کە یۆربەیرا، بەپێری 

 پێداچوونەوەی خۆم وادێژرانەوە، هەوا ەەگەڵ وەۆەکە یەکدەست بنە
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ەە وەرگێرررڕانە عەرەبیررریەکەی شرررەرەفنامەی  نیدۆژبەیرررا ررررر وەواوی پەداوێزەکرررانی مامۆسرررتا  ەمیرررل
 بەوروی کرووونی بە کوروی و ووکتۆر یرار سردیق وەرگیراو، و مامۆستا سدیق ساڵح وەرگێڕاوی خۆی

وۆفیرق هەڵیبرژارووو،ە سرەبارەت بەم پەداوێرزە وەوڵەمەنرردانە  پێویسرتە بڵرێم کە یۆربەیرا، بەگرروێرەی 
 پێداچوونەوەی خۆم وادێژراونەوە، هەوا باری یەکدەست بوونی وەۆەکە پارێزراو بێە

وا چرروومەوە و هەڵە و پەڵەکررانیم هەڵگروررۆوەوە و بەپێرری رررر ەەم چرراپەوا سررەرەەنوێ بە بەرگرری وووهەم
نیاری و سەرچاوەی نوێ پەداوێزم ەێ ییاو کروووەە بەشێک ەە پێشرەکیی بەرگری وووهەم، کە سراڵی یا

 «و»وا کوروەنیشرانەی چا  کرابوو داگوێزراوەوە ئێرەە برۆ پەداوێزەکرانی خرۆم ەە هەروک بەرک 2007
 ویاری کراوە، بەواوای وەرگێڕە
سەرچاوەی سەرەکیی وەرگێڕا،، وەک پێشتر ئامراژەیەکم ، کە کرووومەوە رر بێجگە ەە وەۆی یێڕنۆڤ
ەە برنکەی ژیرن وێرنەی ەەبەرگیرراوەی چروار وەسنووسری شرەرەفنامەی برۆ  پێ کرو، مامۆستا دەفیق ساڵح

 ناروووم کە بریتین ەە:
ی ک/ 1005، کە سراڵی خا،، یانستگای ئاکسفۆرو، وەسنووسی خووی شەرەفکتێبخانەی بووەیا، -1
 ی ی، نووسیویەوەوە و وابلۆکانیشی وێدا،ە1597
ی ی، 1836ی ک/ 1252سررراڵی  ، کە بایەییرررد کرررودی سرررمایل ئەفەنررردیکتێبخرررانەی سرررلێمانی -2

 نووسیویەوەوەە
ی ی، نووسرابێتەوە و ناوی 1856ی ک/ 1273(، کە وێدەچێ ساڵی )وورکیا کتێبخانەی ویاربەکر -3

 ی پێوەیەە«عەبدوەمە یدخا،»
، کە نەنووسررراوە چ سرراڵێک نووسررراوەوەوە، بە م کەسررێک بەنرراوی کتێبخررانەی پارەمررانی ئێرررا، -4

بە خرراوەنی یانیرروە و بەخشرریویەوی بە کتێبخررانەی یەکێررک بەنرراوی  خررۆی «ئەمیربەختیرراری  ەمشررید»
ئەم کتێبررری »وا نووسرررراوە: ەە الپەدەی یەکەمررری وەسرررپێکی وەۆررری ئەم شرررەرەفنامەیەە «پەرویزخرررا،»

و  و سرررەبارەوە بە سرررەربوروەی مەی، و میررررا، شرررەرەفنامەیە نررراووێرە بە مێرررژووی ەرررودا، و کررروروا،
 «ەو کوروستا، فەرمانڕەوایانی پایەبەریی ەودستا،

کراوی بەرگرری یەکەمرری ئەم شەرەفنامەیەشررم ەە الیەکرری ویررکەوە بررێ ەەم وەسنووسررانە، وەۆرری چررا 
، چرراپی ی یایینرری1964ی ک/ 1343سرراڵی  «عەبباسرریمحەمررمەو محەممەوەررووی »بەوەسررتەوە برروو کە 

وەڵری مرن هەر بە وێنەچرا  وەۆەکەی چاپخرانەی  کروووە و پێشەکی و پەداوێزی بۆ نووسیوەە عەبباسی
چرا  کرراوەە ویرارە ئەم شرەرەفنامەیە  م چرا  کرروۆوەوە کە ەە میسرر«فەرە وڵچ یەکی کروروی» شێخ

پەداوێزی وێر و وەسەەی بۆ نووسیوە  یە کە بەپێی سەروەمی خۆی«محەممەوعەەی عەونی»کاری مامۆستا 
 وەسباری ەەگەڵ گروووەە شو مامۆستا فەرە وڵچ یەکی

** 
و باسرەکەی پرێ وەواو  خا،وێرپەدین ەەم مەبەسرتانە، وەگەدێرمەوە سرەر نەمرانی خرووی شرەرەفپرا  

ی کرۆچییە، بە مەیلری 1005خا، ەە ووایین الپەدەی شەرەفنامەوا وەڵێ ئێسرتا کە سراڵی وەکەمە شەرەف
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ەە  ێم واناوەب بە م  بەگی کودە گەورەمخۆم وەستم ەە کاروباری میرایەوی کێشاوەوەوە و شەمسەووین
ەەسررەر کرراری  بەپێرری چەنررد بەڵگەنررامەیەک وەبررێ وا نەبررێ و حکرروومەوی ناوەنرردی وینرری بررۆ هێنررابێ و

 الوابێەەە 
ی یایینرری، هەر سررەبارەت بە شررەرەفنامە 2017ی هەورراوی/ 1395دۆژێررک ەە دۆژانرری یسررتانی سرراڵی 

وا پێری داگەیانردم، کە وروێژینەوەی ورایە و ەە گەرمەی ۆسا، وەەەیفوونم کرو بۆ مامۆستا ئەنوەر سوڵتانی
و مەبەسرتی نروێ وەرکەوورووە و بابەوەکرا، و ئیمەیلری نووسرەرەکانی برۆ  خا،کراوە سەبارەت بە شەرەف

ێررزا، کراک مسررتەفا ، بەدنرارومە پرا  بەوواواچرروو، برۆم دوو، برۆوە کە ووو نووسررەر و وروێژەری کرورو
ووو وواری بەپێزیا، بە یمرانی ئینگلیسری سرەبارەت بە ژیرا، و  2015، ساڵی و کاک ەورا  گەنچ وێهقا،

بچو  «سەنت پێترێزبوورک»وا ەە «مەنوسکریپتا ئۆرینتاەیا»خا، نووسیوە و ەە گۆەاری بەسەرهاوی شەرەف
کراونەوەە پەیوەندیم بە کاک مستەفاوە کرو و ئیزنم ەێ خواست وا ووارەکانیا، پا  وەرگێرڕا، برۆ سرەر 
یمانی کوروی، وەک پاشکۆ ەەم وەرگێڕانەوا چا  بکرێنە ئەو بەدێزە  وێڕای وەربڕینی خۆشحاڵی، ەە 

و کاک ەروراەی هراودێیەوە دەیامەنردیی وەربرڕیە بەپێری ئەم ەێکرۆڵینەوەیە سراڵی مەرگری  الیە، خۆی
خا، بوو بە یەکجاری هەڵدەوەشێتەوە و وەواو دوو، وەبێتەوە کە شەرەف ی کۆچی1012خا، کە شەرەف

ۆشانە ەەم ووو کوژراوەە وێڕای وەسخ بە مرونی خۆی نەمروووە و بەوەست هێزی پەالماروەری عوسمانی
بەدێزە کە ووانیویانە ویشک باوێنە سەر چۆنیەویی دەووی دووواوەکا، و وا ئەندایەیەکی وەواو چارەنووسی 

 خا، دوو، بکەنەوە، چی ویکەی ورێژە ناوەم با ەە یما، خۆیانەوە بیبیستنە شەرەف
و وەرگێڕانی وواری وووهەم  ەە ەەندە، عەەی وەرگێڕانی وواری یەکەم کەووە ئەستۆی کاک سەەما،

پێداچوونەوەشیا، هاوە سەر شانی خۆم و  و ئەرکی یە ەە مەهاباو«عەبدوددەحما، پەناهەندە»کاری کاک 
ووارەکا، کراونە پاشکۆی بەرگی وووهەمە پڕ بەوڵ سپاسی ئەم بەدێزانە و وەواوی ئەو کەسانە  وەکەم 

وکروودیی کرارەکە یۆر ییراور کە ەێرەوا ناویرا، وۆمرار کرراوە و ئەگەر یرارمەویی هەموویرا، نەبووبرا، کەم
 وەبووە

 

 

 ئاشتی سەالحەووین                                       
 28/2/2017ی هەواوی رر 10/12/1395 مەهاباو
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 بەرهەمەکانی سەالحەووین ئاشتی
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 ە2001وەرگێڕا، ەە فارسییەوە، وەیگای چا  و بچوکرونەوەی موکریانی، هەوەێر 

وەیگررای چررا  و بچوکرررونەوەی موکریررانی، چرراپی ە کوێری)دۆمررا،(، ژۆیێ سرراراماگۆ، وەرگێررڕا، ەە فارسررییەوە، 2
چرراپی سررێهەم: ناوەنرردی ئرراوێر، هەوەێررر  ە2007، چرراپی وووەم: چاپخررانەی شررلا،، سررلێمانی 2001یەکەم: هەوەێررر 
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 ە2014مووساسیر، مەهاباو 

ە بەم هەمووە واوانەوە ەێبوورونی چی! )داپۆرت و ەێدوانی سیاسی(،  اناوا، دەنردڵ، وەرگێرڕا، ەە فارسرییەوە، 4
 ە2003مەکتەبی داگەیاندنی یە ،ە ک، سلێمانی 

ەوەخوایی)ووێژینەوە و ەێکدانەوە(، ووکتۆر عەبدوڵچ ئەبریشەمی، وەرگێڕا، ەە فارسییەوە، چاپخانەی شلا،، ە نەو5
 ە2003سلێمانی 

 ە2005ە کەریم خانی یەند)مێژوو(،  ا، دە پێری، وەرگێڕا، ەە فارسییەوە، بنکەی ژین، سلێمانی 6
ریستێنسێن، وەرگێڕا، ەە فارسرییەوە، برنکەی ژیرن، ە ئێرانی سەروەمی ساسانییەکا،)مێژوو(، پڕۆفیسۆر ئارووور ک7

 ە2011چاپی وووەم:  ە2006سلێمانی 
بستووی ژیا،)بیرەوەری و شێیرەکانی محەمرمەو نرووری(، ئامراوەکرو، و پێرداچوونەوەی  -ە شەوێک و خەوێک 8

 ە2006سەالحەووین ئاشتی، بنکەی ژین، سلێمانی 
 ررر سررێیلری، وەرگێررڕا، ەە فارسررییەوە، بررنکەی ژیررن، سررلێمانی ە ئێرانرری سررەروەمی سررەفەوی)مێژوو(، ووکتررۆر دا9

 ە2006
یاوە(، ئامراوەکرو، و پێرداچوونەوەی سررەالحەووین ە وراپۆ و بوومەەێی)بەشرێک ەە پەخشرانەکانی سروارە ئێلخرانی10

 ە2000 /1379ئاشتی، وەیگای چاپەمەنی پانیز، وارا،
 ە2007گێڕا، ەە فارسییەوە، بنکەی ژین، سلێمانی ە کتێبی ویاربەکرییە)مێژوو(، ئەبووبەکر وارانی، وەر11
خانی بدەیسرری، وەرگێررڕا، ەە فارسررییەوە، خانی بدەیسرری)مێژوو(، بەرگرری وووەم، شررەرفە شررەرەفنامەی شررەرەف12

 ە2013چاپی وووەم:  ە2007بنکەی ژین، سلێمانی 
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