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 جةبار قادر.د
 
 لةوانةي بة زؤر خؤيان خزانؤتة خانةي نوسةرانةوة ، لة سةر هةموو شيت هةندي 

لة هةموو دةرطايةك دةدةن يب ئةوةي شتيكي . ئةمانة بة طشيت مشةخؤرن . شةرةدةنوكيانة
ضاوة و بةلَطة و بةرهةمي شةوخنوين خةلَكاين دي ، كة ئاماذةكردن بة سةر. ئةوتؤي يلَ بزانن 

بنةما و كؤلَةكةي هةموو تويذينةوة و نوسينيكي جيدي و جيطةي متمانةية ، بةالي ئةمانةوة 
 . نيشانةي الوازي و كالَفامية 

وتةي . ئةمانة ئةوةندة نةخوينةوارن سةرضاوة و بةلَطة و دةكومينت ليك جودا ناكةنةوة 
شارةزايان بة شيواوي دةطويزنةوة و وةكو بةرهةمي بريي تيذي خؤيان ثيشكةش بة خوينةراين 

 . دةكةن 
. ئةم ثاشاطةردانية زؤر بة زةقي لةو بوارانةدا دةبينري كة ثةيوةنديان بة مايف كوردةوة هةية 
. ية باس و خواسي كةركوك و دةور و بةري يةكي لة طؤرةثانة طةرمةكاين ئةم بطرة و بةردةية

ثييان واية ضون ئةوان بةرطري لة مايف كورد دةكةن ، ئةوا دةكري ) نوسةرانة(واديارة هةندي لةم 
 .  ريطة بة خؤيان بدةن راستيةكان بشيوينن و ئةلفوبيكاين نوسني و تويذنةوة ذيرثي بكةن 

شيواندين ميذوو و راستييةكاين .  ئةم بؤضونة نةك هةر هةلَةية ، بةلكو طةيلَ زيانبةخشة
خزمةيت كةسي نةكردووة ، ئيستاش لةم سةردةمي شؤرشي تيكنؤلَؤذي و زانياريةدا ناتواينَ 

مرؤظ بؤ ئةوةي لة ميذوو بكؤلَيتةوة دةيب هيض نةيب سةد ئةوةندةي . خزمةت بة كورد بطةيةينَ 
 دةيب بةرهةمي بريمةنديك ميذونووسيين دروست و راستةقينة ، كة. دةنوسي خبوينيتةوة 

مرؤظ     ئؤقيانؤسيك ئاو ( خويندنةوة و تويذينةوةي دوور و دريذ يب  و وةكو ئةوة واية 
ئةم بليمةتانةي الي خؤمان كوثي ئاو ناخؤنةوة ، يلَ . خبواتةوة ، يلَ تةا كوثي ميز بكات 

 ! . دةرياية ميز دةدةلَينن 
ئةم باسة ثةيوةندي بةو بطرة و بةردةوة هةية كة لة مةر شةمسةدين سامي و قاموسي ئةعالمةكةي 

 دةكري رة و لةويلة كايت خؤيدا دكتؤر نوري تالَةباين بؤ يةكةمني جار لة بواري . لي
تويذينةوةي كورديدا ئةو دةقةي شةمسةدين سامي لة مةر ميذووي كةركوك بةكارهينا و 

ئيدي دواي ئةوة طةيلَ كةس . دا بالَوي كردةوة وينةيةكيشي لة بةر طرتةوة و لة ثاشكؤي كتيبةكةي
عةودالَي شةمسةدين سامي و قاموسي ئةعالمةكةي بوو بؤ ئةوةي دوو ثيت لةوةي دكتؤر نوري 

رةنطيب ئةمةيان اليةنيكي . ئةو سةرضاوةية بؤ خؤي تؤمار بكات ) دؤزينةوةي (زياتر ريز بكا و 
من بؤم دةركةوتوة كة طةيلَ لة . زةقي دةردةكوردة يب ، كة كةس كةسي تيدا ناخوينيتةوة

خوا . نوسةراين كورد لة رؤذنامة و طؤظارةكاندا تةا نوسينةكاين خؤيان دةخويننةوة 
 . هةلَناطري هةندي جار ثةسن و سةناي دؤستان و برادةرانيش دةخويننةوة 

هةولَياندايب  دةقة رةنطيب هةندي لةوانةي باسي سامي و قاموسي ئةعالمةكةيان كردووة ، 
ئؤرجيينالة بة دةستبينن ، يلَ لة دةرةوةي ئةوة شتيكيان لة ثرسةكان نةزانيوة ،  ضونكة شارةزا 
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بؤية ليكدانةوة و وتةكانيان دوورن لة . و ثسثؤر نني لةو بوارانةدا كة باسيان ليوةدةكةن 
يةكي لةمانة ئةو بةرهةمة شةش بةرطةي شةمسةدين . بنةماكاين نوسيين زانسيت و جيديةوة 

سامي دةكا بة دةكومينت ، و يةكيكي دي نوسةرةكةي دةكا بة طةريدة و بة زؤر سةرداين كةركوكي 
هةنديكيش ئامادةن لة سةر سامي و قاموسي ئةعالمةكةي شةري توركمان و بةرةي . ثيدةكا

 . توركماين بكةن ، يب ئةوةي شتيكي ئةوتؤيان لة سةر بزانن 
 لةم ثرسانة دةكةم ضونكة بؤتة نةريت و دياردةيةكي خراث لة ضاثةمةين و بؤية باس

وتنةوة و نوسينةوةي ديد و بؤضوين خةلَكي دي وةكو تويت و يب . رؤذنامةطةري كورديدا 
. ئاماذةكردن بة سةرضاوةكان بؤتة دياردةيةكي بةرفراوان لة طؤرةثاين ضاثةمةين كورديدا 

واش ثةيدابوونة كة زؤر بة ئاساين وتاريكي تةواوي ضةند الثةرةيي كةسيكي دي بة ) نوسةراين(
من بؤ خؤم ضةندين جار روو بة رووي ئةو جؤرة تاالَنضيانة . نيوي خؤيانةوة بالَو دةكةنةوة 

واديارة كولتوري تاالَن ، كة ضةند دةيةيةكة بؤتة كولتوري رةمسي حكومةت و . بومةتةوة 
، بة هةمان شيوة ) عرياقي هيوا و ئاشيت بة هةموو ثيكهاتةكانيوة  (تويذيكي فراواين هاوالَتياين

ينكم لة مةر كةركوك و سالَنامةي ئؤمساين .   لة بواري نوسني و ضاثةمةنيشدا خؤي دةنويوتاري
بة زماين عةرةيب لة ضةند جيطةيةكدا بالَو بؤتةوة و تا ئيستاش لة سةر ضةندين مالَثةري 

 ت دةستدةكةويك (لة طةلَ ئةوةشدا . ئينتةرنيكردويةيت بة كوردي و لة رؤذنامةي ) نوسةري
لة هةموو ئةمانة . ، كة لة كةركوك دةردةضي ، بة نيوي خؤيةوة بالَوي كردؤتةوة) باسةرة(

سةيرتر كايتَ بةرثرساين ئةو رؤذنامةيةم لةو كارة ئاطادار كردةوة ، روونكردنةوةيةكي ئةوةندة 
( طواية ئةو . وكردةوة ، كة باوةر ناكةم خودي نوسةرةكةي ثيي قايل بوويب كالَ و كرضيان بالَ
هةرضةندة . ئةوةي لة بري ضوة نيوي نوسةرة ئةسلَيكة لة سةر وتارةكة بنوسي ) نوسةرة وةرطيرة

 -دةقي ئةسلَي وتارةكةشيان بؤ نيردرابوو ، يلَ ئاماذة بةوة ناكةن و تةا دةلَين كة فالَن كةس 
لةو رؤذةوة . هةلَبةتة ئةمةش دوو شيت جياوازن.  لةو ثرسة ئاطادارياين كردؤتةوة -بةندة 

املنار ( ضةند سالَي ثيش ئيستاش لة رؤذنامةي . بريارمدا ئيدي بؤ رؤذنامةي لةو جؤرة نةنوسم 
ي )كورد(، كة لة لةندةن بة زماين عةرةيب دةردةضو ، وتاريكم لة مةر رؤذنامةي ) الكردي 

املنار ( خواهةلَناطري . ئةستةمولَ ، بةهةمان شيوة لة اليةن تاالَنضيةكةوة وةبةر تاالَن كةوت 
، كة بةو كارةي زاين ، روونكردنةوةيةكي لة مةر بالَوكردةوة كة لة طةلَ نؤرم و ئاكاري ) الكردي 

 .  رؤذنامةوانيدا دةطوجنا 
( لة ضةند وتاري خؤمدا بؤ يةكةمني جار ئاماذةم بة وتةي ئةندازياريكي رووسي بة نيوي يؤسيث 

 1873 - 1872ئةو وتةية بؤ سالَي . ضيرنيك لة مةر دانيشتواين كةركوك كردبوو ) يوسف 
 . دةطةريتةوة ، واتا ئةو دةمةي ضيرنيك سةرداين كةركوكي كردبوو 

تةا .   ينري لة دةيان وتار و نوسيندا ئاماذة بة وتةية كراوة يب ئةوةي نيوي سةرضاوةكة
دكتؤر نوري تالَةباين وةكو تويذةريكي راستطؤ و دةستثاك بة رووين ئاماذةي بة سةرضاوةي ئةو 

سةير لةوةداية هيض يةكي لةوانةي ئةو وتةيان بالَوكردؤتةوة نة . زانيارييانةي ضيرنيك كردووة 
 . رووسي دةزانن و نة دةستيان بةو سةرضاوةية طةيشتوة تا مرؤظ ثاكانةيان بؤ بكات
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كورد لةم بوارانةدا دةينوسن زؤر كالَ و كرض و يب كةلَكن و ) نوسةراين(هةر بؤية زؤر لةوةي 
ناتوانن ببنة بةلَطة بة دةست كوردةوة بؤ ئةوةي ديد و بؤضؤنةكاين نةيارانيان  ثي بةرثةرض 

 مةر سامي و قاموسي توركمانةكان لة) نوسةرة(بة ثيضةوانةوةي ئةمانةوة ئةوةي . بدرينةوة 
 . ئةعالمةكةي نوسيويانة زياتر لة راستيةوة نزيكن 

طواستنةوةي وتة و زانياري و دةقي نوسةران يب خويندنةوةي رةخنةطةرانة و ليكدانةوة و 
 . تاوتوي كردن خةسلَةتيكي سةرةكي ميذونووسيي كوردية 

بؤ ئةوةي باسي شةمسةدين سامي و قاموسةكةي نةيب بة بابةيت شةرةدةنوك و بطرة و بةردة ، 
، ) ئةرنائوتة (ليرةدا ئاماذة بة طرنطترين ئةو زانيارييانة دةكةم كة لة سةر ئةم نوسةرة ئةلبانية 

 . لة سةرضاوة ميذووييةكاندا بالَوكرانةتةوة 
لة دةسثيكةوة دةيب بة راشكاوةيي ئةوة بلَيني كة شةمسةدين سامي بة رةطةز ئةلبانية و لة 

( لة طةيلَ سةرضاوةي ميذووييدا بة نيوي ئةو طوندةوة . ونديكي ئةلبانيا هاتؤتة دونياوة ط
نةك هةر . بة خؤيشي هةندي بةرهةمي بةو نيوةوة بالَوكردؤتةوة . ثيناسة دةكري ) فراشةر 

ئةمانة بةلَكؤ ، لة خوارةوة بؤمان رووندةبيتةوة ، شةمسةدين سامي يةكي لة رابةرة ضاالكةكاين 
براكةشي ئيرباهيم . بزاظي سياسي و رؤشنبريي و بوذانةوةي ناسيؤناليزمي ئةلباين بووة

فراشةري يةكي لة رابةراين بزاظي رزطارخيوازي طةيل ئةلبان بووة لة دذي داطريكةران و 
 . دابةشكةراين ئةلبانيا 

دين سامي نةك هةر ثرسيكي تر كة دةيب لة دةسثيكةوة ئاماذةي ثيبكةين ئةوةية كة شةمسة
طةريدة نةبووة و نةهاتؤتة كةركوك ، بةلَكو زؤر حةزي لة طةران نةبووة و سةرضاوة ميذوييةكان 

بؤ ) قاموسي ئةعالم و قاموسي توركي ( باس لةوة دةكةن كة لة كايت نوسيين قاموسةكانيدا 
لة نيو هةموو ئةو . ماوةي ثينج سالَ لة مالَةكةي خؤي نةهاتؤتة دةري و سةر و ريشي نةتاشيوة 

بريمةند ، ئةدةبياتضي ، زمانةوان ، فةرهةنطساز ، ( نازناوانةشدا كة ثيي بةخشراون 
 .  كةس بة طةريدة نيوي نةهيناوة) ئينسكلَؤثيديست ، وةرطير و رؤذنامةوان 

 سالَي ئةم زانيارييانةي ليرةدا بالَوي دةكةينةوة بؤية جيطةي متمانةن ضونكة بة دةسيت خؤي لة
 .  ي نوسيبوو )سةروةيت فنون ( بؤ طؤظاري ) تةرجومةي حالَ( لة شيوةي ذياننامةدا 1896

 لة طوندي فراشةري ئةلباين لة بنةمالَةيةكي 1850شةمسةدين سامي لة يةكي حوزةيراين 
نيوي خؤي سامية . شةشةم مندالَي خيزان بووة . هاتؤتة دونياوة ) بةطتاشي ( تةريقةيت بةطداشي 

باوكي نيوي خاليد بوة و . نيوةكةي كردووة بة نيويكي ليكدراو ) خؤري ئاين ( و شةمسةدين 
بة رةضةلَةك دةطةريتةوة سةر ) ئةمينة خامن ( دايكيشي . خاوةين تيمار و هةلَطري ثلةي بةط بووة

دي دووةمني بنةمالَةي يةكي لة سةركردة سةربازيية نيودارةكاين سةردةمي هةردوو سولَتان مورا
 . و موحةمةدي فاتيح ، بة نيوي ئيمراهور ئةلياس ئةفةندي 

 كؤضي دوايي دةكةن ، و 1861 و ئةمينة خامني هاوسةريشي لة سالَي 1859خاليد بةط لة سالَي 
لة سالَي كؤضي دايكياندا   عةبدويل فراشةري . عةبدويل برا طةورةي سامي دةبيتة طةورةي مالَ 

 . ي ئيستا لة لة يؤنان ) ئيؤنينا( بريار دةدا بة خاوخيزانةوة بطويزنةوة بؤ يانيا 
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خويندن لةو ) . زؤسيميا سكؤلَي( سامي دةضيتة باشترين قوتاخبانةي يؤناين ئةو دةظةرة 
 بروانامةي 1868قوتاخبانةية هةشت سالَ بوو ، يلَ ئةم بة حةوت سالَ تةواوي كرد و لة تةمموزي 

كؤن و نوي (  ئةوروثايية هاوضةرخةكاين ئةو كاتة ، زمانةكاين يؤناين لة تةك زانستة. وةرطرت 
بةر لةوةي بار بكةن بؤ ئةو شارة يؤنانية لة تةكيي . و التيين و ئيتايل و فةرةنسي دةخويند ) 

لة تةك قوتاخبانةشدا لة سةر . بةطداشيان ئاشناي كولتوري ئيسالمي و رؤذهةالَتيش ببوو 
دةسيت مامؤستاياين وةكو يعقوب ئةفةندي زماين عةرةيب و فارسي دةخويند و زياتر لة زانستة 

 . ئيسالمي و كولتور و زمانةكاين رؤذهةالَت قوولَدةبوةوة
لة . دةست بةكار دةيب ) قةلَةمي وياليةت( لة ثاش دةرضوين لة قوتاخبانة بؤ ماوةيةكي كورت لة 

ةركةسي بيويستاية   ئةستيرةي بةخيت ئةو سةردةمة ه.  رووي لة ئةستةمولَ كرد1871سالَي 
ئةستانة ، دارولسةعادة ، دةروازةي (  بدرةوشيتةوة رووي لة ثايتةخيت ئؤمسانيان ئةستةمولَ 

 . دةكرد ) باالَ 
لة هةوارطةي نوييدا شةمسةدين سامي لة تةك كاري دةزطاكاين دةولَةتدا ، خةريكي نوسيين 

واثيدةضي دواي ئةوةي . كتيبيك بوو لة سةر ميذووي طشتيي بةالَم ئةو كارةي قةت روناكي نةبيين 
 1872ي كرد بة توركي ئؤمسانلي و لة سالَي )ميذووي فةرةنسا ( كتييب مةدام دي سانت ئؤون 

 . بالَوي كردةوة ، وازي لةو بريؤكةية هينا 
الَةوة دةسيت كرد لة كؤتايي ئةو س. ميذووي فةرةنسا يةكةمني بةرهةمي بالَوكراوةي سامي بوو 

 ئةو 1873و لة سالَي ) باخضة-حةديقة ( بة بالَوكردنةوةي زجنرية نوسينيك لة رؤذنامةي 
لة . هةلَطرد) تةعةشوقي تةلَعةت وة فيتنةت ( زجنريةية تةواو بوو و بوو بة رؤمانيك نيوي 

دواييدا و بة هؤي ئةم بةرهةمةوة سامي ثيطةي يةكةمني رؤماننوس لة ئةدةبيايت توركيدا بة 
 يندةسدي . 

 لة بةر رؤشنايي شانامةي . هةر لةو سةر و بةندةدا خةريكي نوسيين شانؤنامةش دةيب
خمابن لة بارةي ئةم شانؤنامةوة زانياري . دةنوسي) كاوةي ئاسنطةر (فريدةوسي شانؤنامةي 

توركيا ئةم باسة وا ثيدةضي وةكو بةشيك لة سرينةوةي كورد لة . زؤرمان لة بةردةستدا نني 
 نرا يبثةردةي بةسةردا هي . 

ئةوةندة دةزانني كة لةو سةر و بةندةدا سامي رادةطةيةينَ كة زةمينةي شانؤ و منايش لة 
 سامي كة لة قوتاخبانة و كةش و . ئةستةمولَ لة ئارادا نية و بؤية دةست لةو كارة هةلَدةطري

هةواي يؤنان و لة سايةي زانست و رؤشنبيريي ئةوروثادا طةورة ببوو ، ديد و بؤضونةكاين زؤر 
 . ناكؤك بوون لة طةلَ كولتوري باوي دةروازةي باالَ و كؤمةلَطةي دةقطرتووي ئؤمسانيدا   

ئيسقايت جةنني ، يا ئيكيسي ( هةر لةو كاتدا بة نوسيين دوو رؤمانةوة خةريك بوو كة بة نيوي 
وون ، بةالَم بؤي دةردةكةوي كة ئةم باسانة لة ب) ئيكيسي ضيلدرميش وة رقابةت ( و ) ئيؤمليش 

ئةو لة . دارولسةعادةدا تابويان لة سةرة و نايب خؤي لة قةرةيان بدات بؤية   بالَويان ناكاتةوة 
ذيانيدا بة ناضاري دةسيت لة زؤر شت هةلَطرت ، كة حةزي ليدةكردن و بةاليةوة طرنط بوون بؤ 

 . ثيشخستين كؤمةلَطة 
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ئةو ماوةيةك بوو لة تةك يةكي لة . سامي هةر زوو خؤي لة ريزي ئؤمسانية نويكاندا بينيةوة
. ئةبوزيا تةوفيق بوو ) سرياج(و ) حةديقة (دامةزرينةراين ئةو طروثة و خاوةين رؤذنامةكاين 

 سالَيةوة ، هاتبؤوة   جيهاين 22 ، واتا لة تةمةين 1872سامي لةو رؤذنامانةدا لة سالَي 
بة هؤي دوورخستنةوةي ئةبوزيا تةوفيق بؤ دورطةي رؤدس،  وةكو هةموو . ةوة رؤذنامةطةريي

 ئةو 1873دا بةردةوام بوو و لة سالَي ) حةديقة(نةياراين سولَتان ، سامي لة دةركردين رؤذنامةي 
 . رؤذنامةيةي بة نيوي خؤيةوة دةركرد

لة دواي داخستين ئةو رؤذنامةية لة تةمموزي ئةو سالَةدا ، سامي لة كاري دةولَةت لة نوسينطةي 
 راين دوو بةرهةمي فةرةنسي دةيبو لة هةمان كاتيشدا خةريكي وةرطي ضاثةمةين بةردةوام دةيب

( يةكي لةو دوو بةرهةمة شانؤنامةيةك بوو بة نيوي . كة لة هةمان سالَدا بالَويان دةكاتةوة
لة منايشكردين ئةو .  منايش كرا  لة ئةستةمؤل1874َئةم شانؤنامةية لة سالَي ) . ضاوشي ثري 

ئةو دةنطدانةوة . شانؤنامةيةوة ئةستيرةي سامي لة ئامساين ئةستةموالَ كةوتة درةوشانةوة 
 هانيدا شانؤنامةيةكي تر لة هةمان سالَدا بة نيوي 

بريؤكةي شانؤنامةكةي لة . بنوسي و لة ئةستةمولَ منايش بكري ) بةسا يا عةهدي وةفا ( 
 . فؤلكلؤري ئةلبانيةوة وةرطرتبوو 

سامي وةكو روناكبرييكي سةردةم و خوينةري ئةدةبيايت فةرةنسي كاريطةري كولتور و زمان و بري 
. ي فةرةنسي بةسةرةوة ديار بوو و باري دواكةوتووي كؤمةلَطةي ئؤمساين هةراساين كردبوو 

) ليبياي ئيستا ( ابلوسي غةرب بؤية زؤر ئاسايي بوو بكةويتة بةر غةزةيب دةروازةي باالَ و بؤ تةر
 . دوور خبريتةوة 

هةندي نوسةري تورك ثييان واية كة لةوي ثيويستيان بة رؤذنامةوانيك هةبوو بؤ ئةوةي   
 ، 256رؤذنامةي واليةيت تةرابلوسي رؤذئاوا بةردةوام يب ، بؤية سامي براوةتة ئةوي و لة ذمارة 

.  دا دةرضوة ، نيوي ئةو وةكو بةريوةبةر بةسةر ئةو رؤذنامةية هةية 1874 حوزةيراين 18كة لة 
ئةو تةا نؤ مانط . بةالَم نوسةراين ئةلباين واي بؤ ناضن و بة دوورخستنةوةي لة قةلَةم دةدةن 

لة ريطةي طةشتةكةيدا بؤ ليبيا بة . لةوي مايةوة و لة دواي ئةو نؤ مانطة طةرايةوة بؤ ئةستةمولَ 
ئةوة تاكة طةشت و دوا طةشيت سامي بوو بة .  و ئيتاليا و مالَتةدا تيثةري يؤنان و ئةلبانيا

 . والَتاين ئةوروثادا 
واديارة سامي بؤ خؤي لة ذياننامةكةيدا ، كة لة سةردةمي سولَتان عةبدوحلةميدي دووةمدا ، 
نوسيبوي ، نةيويرابوو خؤي لة قةرةي ئةوة بدا ، كة بؤضي ئةو نؤ مانطةي لة تةرابلوسي غةرةب 

بةالَم ئةوة ئاشكراية كة ليبيا يةكي لةو شوينانة بوو كة دةيان و بطرة سةدان نةياري . بردة سةر 
يةكي لة رؤشنبرية هةرة ديارةكاين كورديش دكتؤر عةبدوالَ . سولَتاين بؤ دوور دةخرانةوة 

 .جةودةت لة نةوةدةكاين سةدةي نؤزدةميندا بؤ ئةوي دووخرايةوة 
و سامي لة تةمةين بيست و ضوار سالَيدا ئةزموين بةريوةبردن و دةركردين دوو طرنط ئةوة بو

 لة ضةند 1875رؤذنامةي ال كةلَكةلَة ببوو ، بؤية لة دواي طةرانةوةي بؤ ئةستةمولَ لة سالَي 
 حمرر(هةر لةو كاتانةشدا بوو كة سةرثةرشيت رؤذنامةي . رؤذنامةيةكدا دةست بةكار دةيب (

 . دةكرد
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 ذوو و . لة هةمان كاتدا لة نوسيين شانؤنامةدا  بةردةوام دةيبئةو زياتر ثةناي دةبردة بةر مي
سيدي (لة رووداوةكاين ميذووي ئةندةلوسةوة   شانؤنامةي . فؤلكلؤر بؤ نوسيين شانؤنامةكاين 

 .  ي ئامادة كرد )يةحيا
بةكري طرت و دةستيان كرد بة ) تصويري أفكار(  لة طةلَ ميهران ئةفنديدا ضاثخانةي 1876لة سالَي 

لة سايةي ئةم رؤذنامةوة سامي جيطةيةكي تايبةيت لة ميذووي ) . سةباح (دةركردين رؤذنامةي 
يةكي لة هةنطاوة هةرة طرنطةكاين سامي ئةوة بوو كة . رؤذنامةطةري ئؤمسانيدا طرتةوة 

بة نرخيكي زؤر هةرزان دةفرؤت كة دةيكردة ضواريةكي نرخي رؤذنامةكاين ) سةباح ( رؤذنامةي 
بةم هةنطاوةي ذمارةي خوينةراين بةرين كرد و بنةماي كولتوري رؤذنامة . تري ئةو سةردةمة 

جؤري (بة كاليتةي ) سةباح ( هةروةها رؤذنامةي . خويندنةوةي لة كؤمةلَطةي توركيدا بةهيز كرد 
. كاين تري ئةو سةردةمة خاسي و نيوةرؤكي دةولَةمةندي ، بوو بة منونةيةك بؤ رؤذنامة) 

نةريتيكيشي داهينا لة رؤذنامةطةريدا ئةويش ئةوة بوو ئةو وتارانةي سانسؤر ريطةي بة 
سالَيكي تةواوي لة طةلَ ئةو . بالَوكردنةوةيان نةدةدا ، جيطةكةياين بة بةتالَي دةهيشتةوة

ي بة )سةباح (ميهران ئةفةندي و رؤذنامةي  ) 256(رؤذنامةيةدا بردةسةر ، بةالَم لة دواي ذمارة 
 . جيهيشت 

هةرضةندة شةمسةدين سامي و ميهران ئةفةندي ماوةيةكي زؤر ثيكةوة هةلَيان نةكرد،  يلَ زوربةي 
( خاوةين رؤذنامةي . هةرة زؤري بةرهةمةكاين سامي لة اليةن ئةو ضاثخانةوة تؤمار كران 

 . دن و نيودةركردين ساميدا و ضاثخانةكةي رؤلَي طةورةيان بيين لة ناسان) سةباح 
 دا ، بة يةك مانطيك 1877لة كانوين دووةمي سالَي ) سةباح(لة دواي جيابونةوةي لة رؤذنامةي 

 دوورطةكاين -جةزائريي بةحري سيظيد ( لة وياليةيت )  هةلَطري مؤري وياليةت -موهردار (دةبيتة 
 ودةبريوةراست يا وةكو باوة بة دةرياي سثي نينج مانط ئةو كارة دةكا و ) . دةرياي نيا ثيتة

بةالَم ثيش ئةوة دةيةوي سةرداين كةس و كاري لة ئيؤنينا . برياردةدا بطةريتةوة بؤ ئةستةمولَ 
هةر لةو دةمةدا  شةري ئؤمساين و رووس دةقةومي و ئةميش بؤ ضةند مانطيك لة . بكات

 . دةست بةكار دةيب لة شارةكةي خؤيدا ) كؤمسيؤين سةوقيايت عةسكةري (
طةيلَ نوسةري ئةلباين ئةو ضونةي رؤدسيش وةكو دوورخستنةوة لة قةلَةم دةدةن ، بةالَم ئةو بؤ 

 . خؤي باسي لةو ثرسةش نةكردووة 
(  دةسدةكا بة نوسني بؤ رؤذنامةي 1877دواي طةرانةوةي بؤ ئةستةمولَ و هةر لةو سالَةدا 

 دةست بة 1878 ماريت 29 كة لة 74لة ذمارةي . كة ميهران ئةفةندي دةريدةكرد ) ترمجاين شرق 
 . نوسني لةو رؤذنامةيةدا دةكا

بةشيكي  ) 1878ماريت (لة كؤتايي شةري رووس و ئؤمساين و لة طؤر ريكةوتنامةي ئيستيفانؤس 
والَيت ئةلبانيا لة دةسيت ئؤمسانيان دةركرا و برياردرا بة سةر بولَطارستان ، يؤنان و 

 . دابةش بكري )  ضياي رةش -مؤنتينيطرؤ ( ضرينؤطؤريا 
برا . ئةمانة كؤبونةوةيان طريدةدا. طةيلَ لة رؤشنبرياين ئةلباين لة دذي ئةو بريارة بوون 

سامي بؤ خؤيشي . طةورةي سامي عةبدولَ بةطيش يةكي بوو لة ئةندامة ضاالَكةكاين ئةو طروثة 
لةو سازي و كؤمةالَنةي . ي دةبيين ) ئةلبانيا -دؤزي والَيت ئةرنائوتيان ( رؤلَي طوتةبيذي 
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ئةندامي كؤميتةي ناوةندي .  ئةلبانيةكان لة ئةستةمولَ دروستيان دةكرد ضاالكانة بةشداري دةكرد
و كؤمةلَةي بالَوكردنةوة و رؤذنامةطةري ئةلباين ) 1878(بةرطري بوو لة مايف طةيل ئةلبان 

هةر بؤ ئةم ناوةندة بوو ، .  خؤي سةرؤكي بوو و ناوةندي زانسيت ئةلباين ، كة بة ) 1879(
ئةلفباي (  بة نيوي 1879شةمسةدين سامي ثييت التيين بؤ زماين ئةلباين دانا و لة سالَي 

طةيلَ نوسني بةو ئةلفباية بالَو كرايةوة و هةر ئةو ئةلفبايةي سامي . بالَوي كردةوة) ئةستةمؤلَ 
 .بوو لة سةدةي بيستةميندا بووة بنةماي   بنطةي ئةلفباي هاوضةرخي زماين ئةلباين 

ئةلفباي زماين ئةلباين (  دا كتيبيكي لة ذير نيونيشاين 1879ناوةندي زانسيت ئةلباين لة سالَي 
بةشةكاين زماين ئةلباين و جوطرافياي ئةلبانيا لة اليةن شةمسةدين ساميةوة . دةركرد ) 

 . نوسرابوون 
 ، سامي 1878 لة كانوين دووةمي 180لة ذمارة )  شرق ترمجاين( دواي داخستين رؤذنامةي 

لةو كاتة خؤي بة دؤزي طةيل ئةلبانياوة . يةناضاري ناوبةري بة كاري رؤذنامةواين دةدات
 ب نوسينيشدا بةردةوام دةيبران و كتيخةريك دةكا و لة كاري وةرطي . 

ي فريدريك سةويل كرد بة توركي ئؤمساين ) يادطارييةكاين شةيتان (  دا رؤماين 1878لة سالَي 
يةكةمني كتييب ئةم . دا ) كتييب طريفان ( دةستيكرد بة بالَوكردنةوة لة زجنريةي 1879لة سالَي . 

) كتييب طريفان ( لةو دة . بوو ) ذياري ئيسالمي( زجنريةية بة خامةي سامي بوو و بة نيونيشاين 
ئةم كتيبؤلَكانة لة سةر بابةيت . ةدين سامي بوون كة لةو سالَةدا تؤمار كران ، ثينجيان هي شةمس

هةر ئةم زانيارييانة بوون كة لة دواييدا . جياواز بوون و زانياري هةمةجؤرةيان دةطرتة خؤيان 
 .  ، كة بة يةكةمني ئينسكلؤثيديا بة زماين توركي دادةنري ) قاموسي ئةعالم( بوونة بنطةماي 

دةكا بة توركي ) داماوان ، بيدةرةتانةكان (  دا رؤمانة بة نيوبانطةكةي فيكتؤر هوطؤ 1880لة سالَي 
هةر لة هةمان سالَدا سي ذمارة لة يةكةمني طؤظاري ذنان . ئؤمساين و بةشي زؤري بالَو دةكاتةوة 

 . تؤمار دةكا )  خيزان -عايلة ( بة توركي بة نيوي 
 ئةم طؤظارة زانياري طشيت بة خوينةران .بالَوكردةوة ) طؤظاري هةفتة (  بيست ذمارة لة 1881لة 

 . ثيشكةش دةكرد 
 ئةلبانيةكان بيدةنط كران و عةبدول بةطي براي   سامي 1878لة ئةجنامي ريكةوتننامةي بةرلني 
مجوجولَي سياسي و كولتوري ئةرنائوتياين ئةستةمولَيش . دةسطري كرا و لة زيندان قامي كرا 

سةرضاوة ميذووييةكان باس لةوة دةكةن كة سةرباري ئةو رةوشة سامي بة يين . خةفةي ثيكرا 
 . لة هةولَ و ضاالكيةكانيدا هةر بةردةوام بوو 

كؤمسيؤين ثشكنيين ( سامي دةبيتة كارمةند لة  ) 1880( سةير لةوةداية كة ئا لةم سةردةمةدا 
اي ئاسايش و سيخوريي مابةين هاوتاي دةزط. دا دامةزريندرا )مابةين(كة لة دةزطاي ) سةربازي 
واتا سامي كة ئةندامي ريكخراويكي يين ئازادخيوازي ئةلباين و روناكبرييكي دياري . ئيستاية 

 .سةردةمةكةي خؤي بووة ، لة كاري دةزطاي هةستيار و طرنطي دةولَةتيشدا بةردةوام بووة 
ئاشكراية كة شةمسةدين سامي نةك تةا لة زؤر بوارةدا ضاالك بووة ، بةلَكو لة طةلَي لةو 

يةكي لة بوارةكاين ضاالكي سامي بواري فةرهةنط و  فةرهةنطسازي . بوارانةدا ثيشةنطيش بووة 
  توركي  -يةكةمني بةرهةمي لةم بوارةدا فةرهةنطي فةرةنسي .  بوو
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رياين ئةو دةمة تويذيكي طرنطي روناكب.  بالَوكرايةوة 1882بوو كة لة سالَي ) قاموسي فرةنسوي ( 
دةولَةيت ئؤمساين لة ذير كاريطةري كولتور و ئةدةبيايت فةرةنسيدا بوون ، بؤية ئةم بةرهةمةي 

 . سامي ثيشوازييةكي طةرمي ليكرا و لة اليةن ذمارةيةكي خوينةري زؤرة بةكاردةهينرا 
  1898لة سالَي . دوا سالَةكاين تةمةين بؤ كاري فةرهةنط و فةرةهةنسازي تةرخان كرد 

 دةستدةكا بة 1899لة سالَي .  توركي -دةستدةكات بة بالَوكردنةوةي فةرهةنطي عةرةيب 
) فةرهةنطي ئؤمساين( بؤ يةكةمني جار لة جيطةي دةستةواذةي . ئامادةكردين فةرهةنطي توركي 

فةرهةنطي توركي سامي لة دواي كؤضي دوايي . بةكار ديين ) فةرهةنطي توركي ( دةستةواذةي 
طةيلَ لة نوسةران و ميذوونوساين تورك كارةكاين سامي لة . ي بالَودةكريتةوة نوسةرةكة

هةر بؤية بةالي زؤر . بوارةكاين زماين توركيدا بة بزوينةر و جؤشدةري هةسيت توركضييت دادةن 
 سامي لة ريزي رابةراين ئةو برية دابنري لةمانةوة دةيب  . 

 Dictioraire Universsel( قاموسي ئةعالم   (  دةستدةكات بة بالَوكردنةوةي 1889لة سالَي 
d’Histoire et de Geographie  . (  تا ئةو كاتة ئةمة باشترين و طشتطرترين ئينسكلَؤثيديا بوو

باوكي  ( هةر بؤية شةمسةدين سامي نازناوي . كة بة زماين توركي ئامادة كرابوو 
 . توركياي قازانج كرد ) ئينسكلَؤثيدياين 

، ) ئةجنومةين نوينةران ) ( مةبعوسان ( دةبن بة ئةندامي ) نةعيم و عةبدول ( و دوو براي سامي 
 . بؤية زوربةي خيزانةكةي لة ئةستةمولَ نيشتةجي دةبن 

 لة طةلَ ئةمينة خامن ذياين هاوسةري 1884 مايسي 4لة تةمةين سي وضوار سالَيشدا ، واتا لة 
لة يةكةم سالَدا ، واتا . واديارة ذياين هاوسةرييت خيروبيري بؤ سامي زؤر بوو . دةسيثَدةكا 

دةقة فارسيةكان بة وةرطيران (ئةمانة برييت بوون لة .  ، ضوار كتيب بةيةكجار بالَودةكاتةوة 1885
و روونكردنةوة ، رؤبنسن كروزؤي دانيل ديفو ، كة بة زمانيكي سادة و ساكار بؤ منداالَن دةقة 

هةروةها كتييب . لة ئؤرجيينالة ئينطليزيةكةوة كردبووي بة توركي ئؤمساين فةرةنسيةكةوة نةك 
خمابن ئةو ذيانة دةميكي زؤري نةكيشا ، ) . و قاموسي فرنسوي  -مهة اهلمام يف نشر اإلسالم  -

سالَي ثيش ئةويش عةبدويل براي كؤضي .  دا كؤضي دوايي كرد 1893ضونكة ئةمينة خامن لة سالَي 
عةبدول لة سةرةمةريطدا بةلقيسي هاوسةري و مةدحةيت كوري و ئةمينةي كضي بة . كردبوو 

بؤية هةر سالَي لة دواي مردين هاوسةرةكةي ذين براكةي بةلقيس . ئةمانةت رادةسيت سامي دةكا 
 وةكاين . دةخوازيسامية ، عةيل سامي ، سةعدية و ( لة ئةمينة خامن ضوار مندالَي هةبوو بة ني

لة بةلقيس خامنيش كوريكي بة نيوي . دالَيكيشي لة تةمةين يةك سالَيدا مردبوو سةعدي و من
 ئةسكةندر دةيب .( 

هةر ئةو عةيل ساميةي كوري شةمسةدين سامي بوو كة يانةي طةالَتةسةراي بة نيوبانطي لة 
دةطويزيتةوة و لة ئةرةنكؤي ) قةنديللي ( لة طةرةكي مالَي خةزوري ثيشوي . ئةستةمولَ دامةزراند 

ثيش ئةوةي خانوةكةي .  جادةي بوستان ثارضة زةوييةك دةكري و ظيلةيةكي لة سةر دروستدةكا-
هةر لةو كاتةدا . تةواو يب دةطويزيتةوة نيوي و ئيدي ثامشاوةي ذياين لةو مالَةدا دةباتة سةر 

 ) 1895-1894( ةنةكاندا دوكانيك دادةينَ بؤ فرؤشتين بةرهةمةكاين خؤي ، بةالَم لة هةراي ئةرم
 و دةست لةو كارة هةلَدةطري بةر زيان دةكةوي . 
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لة طةلَ نةعيمي برايدا لة ئةستةمولَ طؤظاريك  ) 1884( لة بواري رؤشنبريي ئةلبانيشدا لة سالَي 
، تةا سي ذمارةي بةو نيوة ليدةرضوو و )  روناكي -دريتا (بة زماين ئةلباين دةردةكرد بة نيوي 

 دوازدة 1885و تا تةمموزي )  زانست -ديتوريا ( بوةتة  ) 1884 نؤظمبةري 10(لة ذمارة ضوارةوة 
 دةردةضيطةي دياري سامي لة بزاظي سياسي و رؤشنبريي ئةلبانيدا . ذمارةي ليئةم طؤظارة جي

ةشي ئةلف و باك. ثيشاندةدا و زياترين زانياري لة سةر طةيل ئةلباين و والَتةكةي طرتبوة خؤي 
 ريزماين زماين ئةلباين هةر بةو زمانة 1888لة سالَي . بؤ زماين ئةلباين ضةندين جار لة ضاثدرا

لة بوخاريست ) جوطرافيا ( بةرهةميكي تري بة زماين ئةلباين بة نيوي 1890لة سالَي . نووسي 
 . لة اليةن كؤمةلَةي ئةلبانيةوة بالَوكرايةوة 

سةرضاوة ئةلبانيةكان باس لةوة دةكةن كة سامي لة هةموو ئةو ساالَنةدا زؤر ضاالكانة  بةشداري 
لة بزاظي رزطارخيوازي طةيل ئةلبانيادا كردووة و هةميشة لة ثةيوةنديدا بووة لة طةلَ ريكخراوة 

كؤميتةي ئةستةمولَي ئةلبانيش هةر لة اليةن خؤي و حمةمةد . نيشتمانيةكاندا لة دةرةوةي والَت 
 .  يين دامةزرا و دةبرا بةريوة و نةعيمي برايةوة بة

 1993لة طةلَ ئةو هةموو ئةرك و كارةدا دةسيت لة كاري حكومةتيش بةرنةدةدا و لة سالَي 
 طةيشتة ثلةي باشكاتب و سةرضاوةكان باس لةوة دةكةن كة نيشان و ثلةشي لة سولَتانةوة ثي

 . بةخشراوة ، هةرضةندة عةبدوحلةميد طوماين زؤري ليي بووة 
كاريكي طرنطي تري لة ثيناو طةلةكةيدا مانيفيستؤي نةتةوةيي ئةلباين بوو ، كة لة   بوخاريست 

هةرضةندة ئةم . بالَوكرايةوة) ئةلبانييت ضي بوو ، ضية و دةيب بة ضي ؟ ( لة ذير نيونيشاين 
ةمي بريي مانيفيستؤية نيوي كةسي بةسةرةوة نةبووة ، يلَ بة بؤضوين زوربةي نوسةران بةره

ئةم برية لة دةرةوةي توركيا لة اليةن ئةلبانةكانةوة بة طةرمي ثيشوازي ليكرا ، . سامي بوو ة 
ئيمام ) ج البالغة ( لة سةر . بةالَم كاربةدةستاين دةولَةيت ئؤمساين بة توندي رةتيان دةكردةوة

 .  نوسي . عةيل و ثراكتيك كردين زماين عةرةيب كتيبيكي هةية 
.   دوا سالَةكاين ذياين هةر لة مالَةوة دةبردة سةر و خةريكي خويندنةوة و نوسني بووة 

 . سةرضاوةكان باس لةوة دةكةن كة تةندروسيت باش نةبووة 
باسي لةوة ) سةروةيت فنون (  بؤ ئةمحةد ئيحساين ناردبوو بؤ 1896لةو نامةيةدا كة لة سالَي 

تةا .  وسيتةوة ، يلَ واديارة دةسيت بةو كارة نةكرد كردبوو كة دةيةوي بريةوةرييةكاين خؤي بن
 لة سةر بةرطي ئةو دةفتةرةي بؤ بريةوةرييةكاين تةخان كابوو ميذووي 

 . نوسرابوو و هيضي تر  ) 1902 حوزةيراين 19( 
واديارة طوماين لةوةدا نةبوو كة لة سيبةري رةشي دةسةالَيت سولَتان عةبدوحلةميدا ناتواينَ 

تةنانةت ناتواينَ هةندي لة بةسةرهايت  خؤيشي بة . راستيةكان وةكو خؤيان باس بكات 
ساميش وةكو مرؤظيكي راستطؤ باوةري بةوة هةبوو كة نةتواينَ راسيت . راستطؤيي بطيريتةوة 

 دةنط يبباشتر واية بي ينبدركي . 
هةرضةندة كارمةندي . رد  لة مالَةكةي خؤي لة ئةستةمولَ كؤضي دوايي ك1904 حوزةيراين 18لة 

كايتَ . دةولَةت بوو ، بةالَم ذيانيكي ثر لة زةمحةيت بردة سةر و بة قةرزاري كؤضي دوايي كرد 
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هيشتا لة ذياندا بوو مةترسي ئةوة هةبوو دةست بة سةر خانؤكةيدا بطريي بؤ دانةوةي قةرزةكاين 
 . خمابن ئةوة لة دواي مردين روويدا. 

هةولَي زؤر لة ئارادان بؤ ئةوةي شةمسةدين سامي وةكو توركضيةكي عةييار بيست و ضوار ثيناسة 
بكري ، هةرضةندة زؤر بة ئاشكرا ئةوة ديارة كة هةسيت ئةلبانييت الي ئةو زؤر بة هيز بووة و 

 . ضاالكانة بةشداري لة بزاظي رزطارخيوازي طةلةكةيدا كردووة 
بة يةكي لة نويخواز و رابةرة هةرة ديارةكاين زمان و هةلَبةتة لة بواري ئةدةبيايت توركيدا سامي 

 ستا ليستةيةكي تةواوي بةرهةمةكاين سامي لة بةردةستدا . ئةدةبيايت توركي دادةنريتاوةكو ئي
 . نني ، ض ئةوانةي بالَوكراونةتةوة و ض ئةوانةي ضاوةرواين بالَوكردنةوةن 

بؤ ئيمةش ئةو خير و بيرةي .  ناسيؤناليستاين تورك و ئةلبان بطرة و بةردةيانة لة سةر سامي 
هةبووة كة لة مةر كوردستانييت كةركوك و دانيشتوانةكةي قسةيةكي دورسيت  بؤ كردوين ، ئيدي 
ثيويسيت بةوة نية لة دواي سةد سالَ لة كؤضي دوايي سامي قسة و باسي يب سةر و بةري بؤ زياد 

 . بكةين 
مةنيدا ئةوةندةي كردووة كة بة بؤرة نوسةران و نيمضة ئةو لة ثةجنا و ضواري سالَي تة

 . خوينةواران تةم و طومانيان ناخريتة سةر 
 :بؤ زانياري زياتر لة مةر شةمسةدين سامي سةيري ئةم سةرضاوانة بكةن 
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