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شهرەفخان بهدليسی

نووسهر و م ژوونووسی کورد ڕۆژی ٢٥ی شوباتی سا ی ١٥٤٣ی
زايينی له گوندی گهرمڕوودی سهر به شاری قوم له ئ ران له دايك بووە و
سا ی  ١٦٠٣يا  ١٦٠٤کۆچی دوايی کردووە.
شهڕەفخان سياسهتوان و م ژوونووسی ناوداری کورد و خاوەن کت بی
شهڕەفنامه بوو که به م ژووی کوردان يان تاريخ اﻻکراد ناود ر بووە.
شهرفخان بهدليسی وەك گهورەترين ڕووناکبير و نووسهری سهردەمی
خۆی له ئهژمار هاتووە و به نووسينی شهرەفنامه زانياريی لهمهڕ جوگرافيا
و ژيانی ڕامياری و چوارچ وەی جوغرافيايی دەسه تی کورد و زمان و
کۆمه گای کورديی تۆمارکردووە.
بنهما هی شهرەفخان له ئهنجامی شهڕ و پ کدادانی دوو حکوومهتی ئ ران
و عوسمانيدا ،له باکووری کوردستانهوە کۆچيان کردبووە ڕۆژهه تی
ئ ران به م سهفهوييهکان هاوڕێ لهگهڵ ههموو هۆزی مهزنی
چهمشگهزەکدا ئاوارەی خۆراسانيان کردن.
شهرەفخان لهديوەخانی شا تههماسبی يهکهم ،له سا ی  ١٥٤٣تا ١٥٧٦
لهگهڵ کوڕەکانی ئهودا خو ندوويهتی .شا ئيسماعيلی يهکهم ،له سا ی
١٥٧٦دا پايه و نازناوی 'ميری ميران'ی پ بهخشيوە و کردوويهته سهرەک
هۆز ک له ناو کوردەکانی ئ راندا .کات که ڕاستهقينهی سياسهتی
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سهفهوييهکان سهبارەت به کوردی بۆ ڕوون بووەوە ،له شهڕی سهرەتای
سا ی  ١٥٧٨ن وان ئ رانييهکان و عوسمانييهکان دا پشتی ئ رانييهکانی بهردا
و ﻻيهنگری عوسمانييهکانی کرد .شهڕەفخان بهخۆی و  ٤٠٠چهکدارەوە
دژ به ئ ران وەستا و سهرکردايهتی عوسمانييهکانی کرد .له سا ی ١٥٨٩
سو تان مورادی س يهم دژ به ئ رانييهکان پايه و نازناوی 'خان'ی پ بهخشی
و کرديه ميری ويﻼيهتی بهدليس .له سا ی  ١٥٩٠له تهمهنی  ٥٣سا يدا
پۆستی فهرمانڕەواييهکری خۆی دايه دەست کوڕەکهی به ناوی شهمسهدين
بهگ.
له سا نی  ١٥٩١تا  ١٥٩٢دەستی کرد به نووسينی شهرەفنامه و له سا ی
 ١٥٩٧کۆتايی پ ه نا .ئينجا له سا ی ١٠١٢ی کۆچی دا بهرانبهر به
 ١٦٠٣يان  ١٦٠٤کۆچی دوايی کردووە .بهسا نامهی زايينی  ٦٠ساڵ
ژياوە به م به سا نامهی کۆچی مانگی تهمهنی گهيشتۆته  ٦٣ساڵ.
کت بی شهڕەفنامه چهندين بابهتی گرنگ لهسهر م ژووی کوردی گرتۆته
خۆ وەك :
.١
.٢
.٣
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حکوومهته کوردييهکانی مهڕوانی و حهسنهوی و فهچلهوی و
ئهيووبی.
ئهو حاکمه کوردانهی وا پشتاوپشت حوکمڕانيان کردووە.
ئهو حاکمه کوردانهی سکهيان ل داوە و وتاريان بهناو
خو ندراوەتهوە.
جگه لهمانهش به دوورو در ژی باسی حکوومهتی بهدليسی
کردووە.

پهرتووکی شهرفنامه به فارسی نووسراوە ،له دوو بهش پ ک هاتووە که
بهرگی يهکهمی باسی سو تانهکانی عوسمانييه و ئهوەی وا کورد بگر تهوە،
بهرگی دووههميهتی .له کۆنهوە گرنگييهکی زۆر به کت بهکه دراوە .له
سا ی ١٩٧٨ی کۆچی بهرامبهری ١٦٦٧ی زايينی لهﻻيهن شامی ناو کهوە
وەرگ ڕدراوەته سهر زمانی تورکی و لهدواييدا "وليامينۆف ز ڕنۆڤ"ی
ڕووسی وەريگ ڕاوەتهوە سهر زمانی ڕووسی و و "شارمۆ"ی
م ژوونووسی فهڕەنسيش کردويهته فهڕەنسی و له ميسريش نهمر
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فهرەجو زەکی مهريوانی له چلهکانی سهدەی رابردوودا به فارسی چاپی
کردووە و محهمهد عهلی عهونی بۆ يهکهم جار کردوويهته عهرەبی.
ههروەها نهمر مهﻻ جهميل ڕۆژبهيانی له سا ی ١٩٥٣دا بهپهراو زی
بهنرخهوە وەرگ ڕاو کی ديکهی عهرەبی چاپ کردووە دواجاريش مامۆستا
ههژار موکريانی به پهراو ز و پ شهکيهکی در ژەوە کردوويهته کوردی
سۆرانی و له سا ی ١٩٧٢دا لهچاپخانهی کۆڕی زانياری کورد له بهغدا
له چاپ دراوە .درەنگتر ،له سا ی  ١٩٩٧دا کاک زيا ئهڤچی وەريگ ڕاوەته
سهر کوردی کرمانجی ،که له سويد چاپ کراوە .دوايين کار ک که لهسهر
شهرەفنامه کراب ت ،کاری بهنرخی کاک سهﻻحهدينی ئاشتييه که ههردوو
بهرگی شهرەفنامهی کردۆته کورديی سۆرانی و له سل مانی چاپی کردوون.
ههروەها کاک ئهنوەر سو تانی زانياريی سهبارەت به  ٤٣نوسخهی
دەستنووسی شهرەفنامه له کت بخانهکانی جيهانی له بهرگ کدا ب و
کردۆتهوە.

در ژەی ههيه ...
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