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  بنکی ژین
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  مـکـی یـرگـب

  ژیان و بسرھاتی میرانی کوردستان
  
  
  



  
  
  



 

  
  

تــرســپ  
  

  ٢٥........................................................................برایی
  ٤١.......................................................................  سرەتا
  ٥٧......................................................................  پشکی

  
مکتب ک٦٩.............................  ی ی  

ک ئای سربستییان ھداوە و  باسی کۆمک لو میرانی کوردستان
  دا ڕیزیان کردوون و پنج بشیان بۆ ترخان کراوە مژوونووسان ل ڕیزی پادشایان

م کشی ی٦٩.............................ب  
  ) جزیر( و جزیرە باسی میرانی دیاربکر

 ئحمد نسر   ٧١.....................................  کوڕی نسروددەول
 ئحمد سعید   ٧١...................................  کوڕی نسروددەول

 ئحمد کوڕی نسر منسوور   ٧١................  کوڕی نسروددەول
م شی دووھ٧٢..........................  ب  

  ک ناسراون ب حسنویی) شارەزوور( و شارەزوول دینوەر میرانیباسی 
 بدر   ٧٣...................................................  کوڕی حسنویی

  ٧٤..........................................................  کوڕی بدر ھیالل
ھیر ھیالل تا   ٧٤.........................................................  کوڕی 
ھیر بدر ھیالل کوڕی تا   ٧٥..........................................  کوڕی 

ح محممد فت ول ب   ٧٥......................................  عییارکوڕی  ئ
  ٧٥............................  عییارکوڕی محممد کوڕی  ئبوششۆک



  

 

ھل ل ٧٦...................................................................  موھ  
  ٧٦................................................  کوڕی محممد سورخاب

  ٧٦.........................................ی کوڕی ئبوششۆک»سعدی«
ھل کوڕی بدر سورخاب ل ٧٧................................  کوڕی موھ  

ولمنسوور ب   ٧٧..............................................................  ئ
م ھ شی س٧٨   ......................... ب  

وییزلورە باسی میرانی فلوڕی گ ب ناوبانگن کب  
ھیر ووتا ب  ٨١....... یکوڕی ئبولحسنی فزلو ڕی علیکو دکوڕی محمم ئ
  ٨٢.................................................................  ھزارئسپ

 ل تابک تۆک ھزارئسپ ئ   ٨٣.......................................کوڕی 
تابک شمسددین لب ئ   ٨٥..................................  ئرغوون ئ

تابک یووسف   ٨٥............................  ئرغوون ئلبکوڕی  شا ئ
فراسیاب تابک ئ   ٨٦..................................  شا کوڕی یووسف ئ

تابک نسرەتددین ئحمد   ٨٩... ئرغوون ئلبکوڕی  شا کوڕی یووسف ئ
تابک ڕوکنددین   ٨٩.......................  کوڕی ئحمد شا یووسف ئ

فرەددین فراسیاب موزەف   ٨٩..............  شا کوڕی یووسف ئحمد ئ
تابک پشنگ   ٩٠.....................................شا کوڕی یووسف ئ
تابک ئحمد   ٩٠........................................  کوڕی پشنگ ئ

تابک ئبووسعید   ٩٠...................................  کوڕی ئحمد ئ
تابک شاحوسن   کوڕی کوڕی پشنگ کوڕی ئحمد کوڕی ئبووسعید ئ

  ٩١...................................................................شا یووسف
م   ٩١.......................... بشی چوارە

  بــاسـی میــرانـی لــوڕی بچــووک



 

 
 

عددین خورشید    ٩٣.. کوڕی محممد کوڕی خورشید کوڕی ئبووبکر شوجا
فددین کوڕی محممد  کوڕی ئبووبکر کوڕی نوورەددین محممد ڕۆستم سی

  ٩٥.............................................................  کوڕی خورشید
بووبکر شرەفددین   ٩٧...............  کوڕی نوورەددین محممد ئ

  ٩٨....  کوڕی نوورەددین محممد) گرشاسپ( گرشاسف عیززەددین
لیل ددین خدر حیسامددین خورشید کوڕی بع   ٩٩....کوڕی شوجا

عددین خورشید کوڕی بدر بدرەددین مسعوود   ١٠٠..کوڕی شوجا
لیل شا تاجددین ددین خدر کوڕی حیسامددین ـــک کوڕی بوڕی شوجاع
  ١٠٢.....................................................................  خورشید

ددین خدر  کوڕی بدرەددین  کوڕی حیسامددین خلیل شا کوڕی تاجددین جما
عددین خورشید   ١٠٣............................................کوڕی شوجا

  ١٠٤..................................................  حیسامددین عومربگ
  ١٠٤..............  کوڕی نوورەددین محممد سمسامددین محموود

ـک محممد عیززەددین ـ ـ نـ عیززەددی ـحوسن ک وڕی میر  وڕی بدرەددین ـ
  ١٠٥....................................................................مسعوود

عیززەددین خاتوون دەوت   ١٠٦............................  محممد ژنی 
  ١٠٦.............................  خاتوون برای دەوت حوسن عیززەددین

عددین محموودوش   ١٠٦..................................................  جا
عیززەددین لیک  حموود مددین مع   ١٠٧...................  کوڕی شوجا

  ١٠٧.............................................................ئحمد سیدی
عیززەددین شاحوسن لیک  ١٠٨....................................  کوڕی م  
م ن شاڕۆست١٠٨.............................................  کوڕی شاحوس  

م ئۆغوور ١٠٨................................................  کوڕی شاڕۆست  



  

 

  ١٠٩.................................................  کوڕی شاڕۆستم جانگیر
م ١٠٩.................................................  کوڕی جانگیر شاڕۆست  

  ١١٢.................................................محممدی کوڕی جانگیر
وردی   ١١٧.............................................  کوڕی محممدی شا

م نجشی پ١١٩............................ب  
  ، ک ناسراون ب بنمای ئییووبیو شام باسی سوتانکانی میسر

ییووب یووسف سالحددین   ١٢٣...................  کوڕی نجمددین ئ
ح عوسمان فت ول ب   ١٣٥.....................یووسف کوڕی سالحددین ئ

فزەل لیک ئ تیی م   ١٣٦.............یووسف کوڕی سالحددین پادشای
لیک  تیی م ییووب عادلپادشای   ١٣٩................کوڕی نجمددین ئ

لیک ئشرەف لیک  مووسا باسی م ١٤١...................  عادلکوڕی م  
لیک کامیل د باسی ممملیک  مح ١٤٢....................  عادلکوڕی م  

مانی پادشایانی میسر و ن   ١٤٤و یمن و شام باسک سبارەت ب مرگ 
 و چۆنیتیی ئاوابوونی ھ دان  یتاوــباسی پادشاکانی دیکی ئو مزنخان

ـب ـ ـ نـ   ١٤٦....................................................  خت و دەستیا
وزەکانی مامۆستا جمیل[ یانی پڕا   ١٥٣............................  ]ڕۆژب

  
مکتب ١٧٩..........................  ی دووھ  

ە ب شوەیکی ھر چندک  باسی کۆمک لو مزنمیرانی کوردستان
وە و برەو لووتکی دەست تھنچوون،  سربخۆ خۆیان ب پادشا داننا

وەتوە و بم دیسانیش جاروبارە سک و خوتپیان ب ناوییوە لدراوە و خوندرا
  پنج بشیان پ تایبت دراوە

  



 

 
 

  ١٧٩.............................بشی یکم
  بــاسـی مـیرانـی ئــردەن

لۆ کوڕی مونزیر باسی مئموون کوڕی  کوڕی خدر کوڕی حسن کوڕی باب
لیاس  ۆڵ ئ   ١٨٥.................  کوڕی بابائردەن کوڕی خدر کوڕی ک

  ١٨٥...........................................  بگ کوڕی مئموون بگبگ
  ١٨٦...........................................  کوڕی بگبگ بگ مئموون
  ١٨٧......................................  بگ کوڕی مئموون بگ سورخاب

  ١٨٨......................................  بگ کوڕی مئموون محممدبگ
لی ع تان    ١٨٩...........................................کوڕی سورخاب سو

  ١٨٩..........................................بگ کوڕی سورخاب بگ بیسات
لی تیموورخان ع تان    ١٩٠......................................  کوڕی سو

ۆخان لی ھ ع تان    ١٩٢.................  بگ کوڕی سورخاب کوڕی سو
م شی دووھ١٩٢..........................  ب  

  نبۆک ناسراون ب ش) ھکاری( حککاریباسی میرانی 
عیمادەددین کوڕی گووی باسی ئسدەددین   ١٩٦...............  کوڕی 
عیززەددین لیک  دەددینی مسر کوڕی ئین چنگ ش٢٠٠............  ز  

ھیدبگ عیززەددین زا   ٢٠٠.......................................  شر کوڕی 
لیک گ مگ بھیدب   ٢٠٠..............................................  کوڕی زا

ھیدبگ سید محممد   ٢٠٤........................................  کوڕی زا
لیک بگ زەینڵ گ کوڕی م٢٠٨............................................  ب  

  ٢١٠...........................................بگ کوڕی زەینڵ زەکریابگ
م ھ شی س٢١٣............................  ب  

دییباسی میرانی  ناوبانگن ) بادینان( بھادینانک ب ) ئامدی( عیما   ب



  

 

  ٢١٩.................................................  ) زندین( زەینددینمیر 
فددینمیر  وەدین( سی ٢١٩.............................................  ) س  

فددین  حسن   ٢١٩...............................................  کوڕی سی
تان حوسن   ٢٢٠............................................................  سو

وبادبگ تان حوسن ق   ٢٢١.......................................  کوڕی سو
م یرا تان حوسن بگ ب   ٢٢٣......................................  کوڕی سو

وبادبگ بگ خان سیدی ق   ٢٢٥........................................  کوڕی 
م   ٢٢٦...........................  بشی چوارە

  دەبن س لک و ک ناسراون ب بوختی ،)جزیر( باسی میرانی جزیرە
یمان لید باسی سول   ٢٣٤............................................  کوڕی خا

م لکی ک٢٣٥...............................  ی  
  ک ناسراون ب عزیزان باسی میرانی جزیرە

فددین عبدولعزیز میر سی   ٢٣٦....................................کوڕی 
  ٢٣٦.....................................................................  میرعیسا
  ٢٣٧.............................................................  ەددینمیر بدر

بداڵ   ٢٣٧...................................................................میر ئ
عیززەددین   ٢٣٧.............................................................  میر 

بداڵ عیززەددین میر ئ   ٢٤٠.......................................  کوڕی میر 
م بداڵ میر برای   ٢٤٠..............................................  کوڕی میر ئ

  ٢٤٠.................................................................  میر شرەف
  ٢٤١.....................................................................میر بدر

م کاک محممد   ٢٤١.........................................  کوڕی میر برای
  ٢٤٢.............................................کوڕی میر بدر میر شرەف



 

 
 

علی   ٢٤٤........................................بگکوڕی میر بدر بگ شا
لی بدربگ ع   ٢٤٥.............................................  بگ کوڕی شا

  ٢٤٨...........................................  کوڕی بدربگ میر محممد
تان محممد   ٢٥١................................  کوڕی میر محممد سو

لی ناسربگ ع   ٢٥٢.............................................بگ کوڕی شا
عزیز   ٢٥٧........................................  کوڕی کاک محممد میر 

بداڵ کوڕی خان میر محممد   ٢٦١.........................................  ئ
بداڵ کوڕی خان میر شرەف   ٢٦٣...........................................  ئ

م    ٢٦٥...........................لکـی دووھـ
  کــلوربـاسـی میـرانـی گـ

  ٢٦٦............................  شمسددین کوڕی میر میر سید ئحمد
  ٢٦٨.......................................  کوڕی میر بدر میر شمسددین

م   ٢٦٨................................................  کوڕی میر بدر میر برای
م میر ئحمد   ٢٦٨............................................  کوڕی میر برای

  ٢٧٠.......................................  کوڕی میر ئحمد میر محممد
  ٢٧٠.......................................  کوڕی میر محممد میر ئحمد

م  ـ ھ ٢٧٠.............................  لکی س  
  فنیکبـاسـی میـرانـی 

م نجشی پ٢٧١............................ب  
  ک ناسراون ب ملیکان ،)حوسنکیفا←حسنکف←حسنکف( افیباسی میرانی حسنک

یمان لیک سول ٢٨٠...........................................................م  
لیک محممد ٢٨٠............................................................م  

لیک  د عادلممملیک مح ٢٨٠...................................  کوڕی م  



  

 

لیک ئشرەف لیک  م ٢٨١....................................  عادلکوڕی م  
لیل لیک خ شرەف ملیک ئ لیک کامیل کوڕی م م و ب   ٢٨١.....  ناسرا

لیک خف چاوسوور م و ب   ٢٨٢...................................  ناسرا
لیل لیک خ یمان م لیک سول ٢٨٣.................................  کوڕی م  

لیل لیک خ ن کوڕی ملیک حوس ٢٨٧....................................  م  
یمان لیک سول لیل م لیک خ ٢٨٧.................................  کوڕی م  
لیک محممد لیل م لیک خ ٢٨٩..................................  کوڕی م  

تان حوسن لیک سو د ممملیک مح ٢٩٠......................  کوڕی م  
وزەکانی مامۆستا جمیل[ یانی پڕا   ٢٩١............................  ]ڕۆژب

  
مکتب ھ ٢٩٩............................  ی س  

  ک بریتین ل س دەست و حوکمدارانی دیکی کوردستان باسی میران
  نۆ بش دەبتدەستی یکم 

م کشی ی٢٩٩.............................ب  
  س لکبریتین ل ک  ،)چشمکزەک( باسی میرانی چمشکزەک

  ٣٠٢.........................................................بگ حاجی ڕۆستم
م بگ پیرحوسن گ کوڕی حاجی ڕۆست٣٠٥..............................ب  

م ک٣٠٨...............................  لکی ی  
  باسی میرانی مجنـکـورد

م ٣١٠............................  لکی دووھ  
  باسی میرانی پرتک

م ھ ٣١١..............................  لکی س  
  سوقمانباسی میرانی 



 

 
 

  ٣١٥..........................  بشی دووھم
  دەبن س لکک  باسی میرانی مرداسی

م ک٣١٨...............................  لکی ی  
  ک ناسراون ب بودوقانی باسی میرانی ئگیل

م   ٣٢٣............................................  دوقوکوڕی میر ب میر برای
م میر محممد   ٣٢٤..........................................  کوڕی میر برای

عیسا   ٣٢٤..........................................  کوڕی میر محممد میر 
عیسا یشا دەوت   ٣٢٥............................................  کوڕی میر 

عیسا   ٣٢٥............................................  شا دەوتی کوڕی میر 
عیسا شامحممدبگ   ٣٢٥.......................................  کوڕی میر 

  ٣٢٥.......................................  کوڕی شامحممدبگ بگ قاسم
دبگ عیسابگ مرا   ٣٢٦.................................................کوڕی 

قاسم جعفربگ   ٣٢٧............................................  بگ کوڕی 
م ٣٢٧............................  لکی دووھ  

  پالووباسی میرانی 
ھمزە بگ حوسن   ٣٢٨...........................................  کوڕی میر 

م گ کوڕی ڕۆستمشیدبگ ج٣٢٩.........................................ب  
  ٣٣٣....................................  کوڕی جمشیدبگ بگ جان حوسن
  ٣٣٤.........................................  کوڕی جمشیدبگ بگ حسن

یمان   ٣٣٤.......................................بگ کوڕی حسن بگ سول
م ھ ٣٣٦..............................  لکی س  
  )چرمک( باسی میرانی چرمووگ

فددین   ٣٣٦.............................................................میر سی



  

 

  ٣٣٧...................................................................شایووسف
  ٣٣٧...................................................................  بگ تالوە

لی ع   ٣٣٧.................................................................  بگ شا
دیاربگ   ٣٣٧.............................................................  ئیسفن

وندوربگ   ٣٣٧................................................................  بای
  ٣٣٨...............................................................  محممدبگ

م ھ شی س٣٣٩............................  ب  
  ک ناسراون ب حزۆ باسی میرانی ساسۆن

بووبکر خدربگ   ٣٤٠..........................................  کوڕی میر ئ
لی گ عکر ببووب   ٣٤٠.........................................  کوڕی میر ئ

علی خدربگ   ٣٤١.................................................بگ کوڕی 
علی محممدبگ   ٣٤١..............................  بگی ساسۆنی کوڕی 

یمان علی کوڕی محممدبگ بگ سول   ٣٤٣................  بگ کوڕی 
ھائددین گ بگ بدبمملی کوڕی محع   ٣٤٤..............  بگ کوڕی 
  ٣٤٦....................................کوڕی محممدبگ بگ سارووخان

  ٣٤٧....................................بگ کوڕی سارووخان محممدبگ
  ٣٥٠..................  برای و محممدبگی کوڕی خدربگ ئحمدبگ

م   ٣٥٨...........................  بشی چوارە
  ل س لک بریتینک  ،)ھیزان( باسی میرانی خیزان

م ک٣٥٩...............................  لکی ی  
  ی ناودرکرانیانیو چۆنیت باسی میرانی خیزان

ود لیک میر دا ٣٦٢..............................................  کوڕی میر م  
تان ود ئحمد  سو   ٣٦٢........................................  کوڕی میر دا



 

 
 

تان ئحمد میر محممد   ٣٦٦..................................  کوڕی سو
لیل لیک خ دوکوڕی س محمتان ئ...................................٣٦٧  
تان ئحمد میر محموود   ٣٦٧..................................  کوڕی سو

لیل میر حسن لیک خ ٣٦٨.......................................  کوڕی م  
م ٣٧٠............................  لکی دووھ  

  مۆکسباسی میرانی 
بداڵ ئحمدبگ   ٣٧٠...........................................  کوڕی میر ئ

بداڵ   ٣٧١...........................................  کوڕی میر ئحمد بگ ئ
م گ ڕۆستن بسگ کوڕی ح٣٧١.........................................  ب  

م ھ ٣٧٢..............................  لکی س  
  )ئسپایرد( ئسبایردباسی میرانی 

م تان برای   ٣٧٢......................................کوڕی محممدبگ سو
م محممدبگ تان برای   ٣٧٣......................................کوڕی سو

  ٣٧٣.......................................  کوڕی محممدبگ شرەفمیر 
م نجشی پ٣٧٤............................ب  
  باسی میرانی کلیس

قاسم پۆبگ جان   ٣٧٧.....................  کوڕی ئحمدبگ بگ کوڕی 
  ٣٨٠.........................................  پۆبگ کوڕی جان جعفربگ

  ٣٨١...........................................  پۆبگ کوڕی جان بگ حبیب
  ٣٣..........................................پۆبگ کوڕی جان بگ حوسن

م ششی ش٣٨٥...........................ب  
  دەبن س لکک  باسی میرانی شیروان

  



  

 

  ٣٨٦...............................  لکی یکم
  باسی میرانی کفرا

  ٣٨٦....................................  کوڕی میر حسن میر شامحممد
بداڵ   ٣٨٧......................................کوڕی میر شامحممد میر ئ

بداڵ میر شامحممد   ٣٨٧......................................کوڕی میر ئ
  ٣٨٨..................................  کوڕی میر شامحممد محممدبگ

بداڵ   ٣٨٩......................................  کوڕی میر شامحممد بگ ئ
بداڵ   ٣٩٠..........................................  بگ محمووبگ کوڕی ئ

بداڵ بگ زەینڵ   ٣٩١............................................  بگ کوڕی ئ
بداڵ   ٣٩٣............................................  بگ کوڕی زەینڵ بگ ئ

م ٣٩٣............................  لکی دووھ  
  باسی میرانی کرنی

م ھ ٣٩٤..............................  لکی س  
  باسی ناوچی ئیروون
م وتشی ح٣٩٤..........................  ب  

  ل دەبتوە یانک چوار لک باسی میرانی زەرقی
م ک٣٩٦...............................  لکی ی  

  میرانی درزینیباسی 
ھمزە لیل میر  غازی کوڕی میر خ   ٣٩٦.......................  کوڕی میر 

لی گ عگ بدبمم٣٩٧...........................................کوڕی مح  
قوی   ٣٩٧........................................کوڕی محممدبگ بگ شا
قووب   ٣٩٧........................................  کوڕی محممدبگ بگ یا

  ٣٩٨.......................................  بگ کوڕی دوومان محممدبگ



 

 
 

  ٣٩٩  ......................................  لکی دووھم
  باسی میرانی گردکان

  ٤٠٠...........................................  کوڕی ناسربگ محممدبگ
  ٤٠١...........................................  کوڕی محممدبگ ناسربگ

م ھ ٤٠٢..............................  لکی س  
  باسی میرانی عیتاق

ھم   ٤٠٤............................................  کوڕی ئحمدبگ بگ شا
  ٤٠٥.........................................  کوڕی ئحمدبگ بگ یووسف
  ٤٠٥.........................................  بگ کوڕی یووسف بگ حسن

لی   ٤٠٦.............................................بگ کوڕی حسن بگ وە
م   ٤٠٧.............................  لکی چوارە

  باسی میرانی ترجیل
  ٤٠٩...........................................بگ کوڕی حسن عومربگ

وداق   ٤١٠.............................................  کوڕی عومربگ بگ ب
وداق ئحمدبگ   ٤١٠............................................  بگ کوڕی ب

لی گ عوداق ب   ٤١٠...............................................بگ کوڕی ب
  ٤١٣.................................................................  بگ شمسی

  ٤١٣..........................................بگ کوڕی شمسی حیدەربگ
وداق   ٤١٣............................................  کوڕی حیدەربگ بگ ب

وداق بگ حوسن   ٤١٣............................................  بگ کوڕی ب
وداق بگ سمایل   ٤١٤.............................................  بگ کوڕی ب

  ٤١٤...........................................  کوڕی حیدەربگ عومربگ
  



  

 

  ٤١٤..........................  ھشتمبشی 
  باسی میرانی سویدی

ھاب میر جالل ٤١٨............................................کوڕی میر ش  
  ٤١٩.........................................  کوڕی میر جالل میر محممد
فخرەددین میر حسن   ٤١٩.....................................کوڕی میر 

  ٤١٩......................................  کوڕی میرحسن فخرەددینمیر 
بداڵ   ٤٢٠.........................................  کوڕی میر محممد بگ ئ

بداڵ بگ سوبحان   ٤٢١..........................................  بگ کوڕی ئ
تان بداڵ ئحمدبگ  سو   ٤٢٢.................................  بگ کوڕی ئ

  ٤٢٢......................................  بگ کوڕی سوبحان مقسوودبگ
دبگ تان ئحمد مرا   ٤٢٣...................................  بگکوڕی سو

یمان دبگ بگ سول   ٤٢٤...........................................کوڕی مرا
م  ھـ ـۆ   ٤٢٦...........................  بشی ن

  دوو لک بنک دە) سلڤانی( سلمانیباسی میرانی 
م ک٤٣١...............................  لکی ی  

  و باتمان بلباسی میرانی قو
لی گ عگ بدب ل وە   ٤٣٣...........................................  کوڕی شا

تان حوسن علیبگ  سو   ٤٣٣..................................  بگ کوڕی 
تان حوسن بگسید ئحمد   ٤٣٤........................  بگ کوڕی سو

م ٤٣٥............................  لکی دووھ  
  میافارقینباسی میرانی 

ووڵ بگ میرخان    ٤٣٦...........................................بگ کوڕی با
ووڵ عومربگ    ٤٣٧............................................بگ کوڕی با



 

 
 

  ٤٣٨.......................  دەستی دووھم
 ی   بـریتییـ لـ دوازدە بــشئم دەست

م کشی ی٤٣٨.............................ب  
  )ســۆران( سۆھران بـاسـی میـرانـی

لی ع عیسا بگ شا   ٤٤٠.................................................  کوڕی 
وداق لی پیرب ع   ٤٤٠.............................................  بگ کوڕی شا

فددین وداق میر سی   ٤٤١.........................................کوڕی پیرب
وداق میر حوسن   ٤٤١.............................................  کوڕی پیرب
لی میر سیدی ع   ٤٤١..........................................بگ کوڕی شا

فددین وداق کوڕی میر حوسن میر سی   ٤٤٢.................  کوڕی پیرب
یمان بگ قوی   ٤٤٤...................کوڕی میر سیدی بگ کوڕی سول

وداق قوی بگ ب یمانکوڕی  بگ کوڕی    ٤٤٦....................  بگ سول
یمان قوی بگ سول یمان بگ کوڕی    ٤٤٦...............  بگ کوڕی سول

لی گ عیمان ب   ٤٤٨..........................................بگ کوڕی سول
م شی دووھ٤٤٨..........................  ب  

  میرانی بابانباسی 
وداق بداڵ پیرب   ٤٤٩...............................................کوڕی میر ئ
م پیرنزەر یرا   ٤٥١....................................................  کوڕی ب

یمان   ٤٥٢...................................................................  سول
م   ٤٥٢.........................................................................  برای

خ م حاجی ش   ٤٥٣..................................................  کوڕی برای
وداق خ ب ٤٥٤.................................................  کوڕی حاجی ش  

یمان میر حوسن   ٤٥............................................کوڕی سول



  

 

  ٤٥٩............................  بشی سھم
  باسی میرانی موکری

فددینی موکری سارم   ٤٦٠.......................................  کوڕی سی
فددین کوڕی سارم حاجی عومر کوڕی میرە   ٤٦٢.........  کوڕی سی

خ میرەبگ یدەر کوڕی ش٤٦٢............................................  ح  
م   ٤٦٩...........................  بشی چوارە

  دەبن دوو لکک  باسی میرانی برادۆست
م ک٤٧٠...............................  لکی ی  
  )سۆما( باسی میرانی سۆمای

قان شامحممدبگ غازی    ٤٧٠.....................................  کوڕی 
وداق   ٤٧٠.......................................کوڕی شامحممدبگ بگ ب

  ٤٧١....................................  کوڕی شامحممدبگ بگ حسن
لی گ عن ب قا غازی    ٤٧١.............................................  کوڕی 

لیابگ و وداق ئ   ٤٧٢.................  کوڕی شامحممدبگ بگ کوڕی ب
م ٤٧٢............................  لکی دووھ  

  و قی داود باسی میرانی ترگوەڕ
خ کوڕی شربگ ناسربگ ن کوڕی شسگ ح٤٧٣...................  ب  

م نجشی پ٤٧٤............................ب  
  )ماموودی( باسی میرانی محموودی

خ بگ میر حوسن حموود کوڕی ش٤٧٤.................................م  
  ٤٧٥...........................................  کوڕی میر حوسن میر حامید
  ٤٧٥.............................................  کوڕی میر حامید عوزبگ

  ٤٧٨...............................................  کوڕی میر حامید میرەبگ



 

 
 

عوزبگ بگ حسن   ٤٨٠.....................  کوڕی میر حامید کوڕی 
  ٤٨٤..............................................  بگ کوڕی حسن شربگ

م ششی ش٤٨٤...........................ب  
  باسی میرانی دونبولی

خ بگ حاجی ووڵ کوڕی ش    ٤٨٦......................................  بگ با
ووڵ ئحمدبگ    ٤٨٨...........................................بگ کوڕی با

ووڵ ی محممدبگڕکو منسووربگ    ٤٨٨...............  بگ کوڕی با
لی   ٤٨٩...........................................کوڕی منسووربگ بگ وە

  ٤٨٩..............................................  بگ کوڕی حاجی بگ حاجی
لی ع تان  ووڵ بگ سو    ٤٩٠...........  بگ کوڕی جمشیدبگ کوڕی با

تان نزەربگ   ٤٩١......................................  بگ علی کوڕی سو
چ لی تان بگ ق لی  کوڕی سو گ ع٤٩٢......................................  ب  

م ھ   ٤٩٣............................  بشی دە
  باسی میرانی کھـوڕ ک بریتین ل س لک

م ک٤٩٤...............................  لکی ی  
  )پانگان( باسی میرانی پنگان

وبگ   ٤٩٤................................................................  غیب
وبگممحم غیب   ٤٩٤............................................  د کوڕی 

  ٤٩٥.............................................................  میر ئسکندەر
م ٤٩٦............................  لکی دووھ  

  باسی میرانی دەرەتنگ
  ٤٩٧..........................................  بگ کوڕی سۆھراب عومربگ
وبادبگ   ٤٩٧.............................................  کوڕی عومربگ ق



  

 

  ٤٩٨.................................لکی سھم
  باسی میرانی ماھیدەشت
م ھ   ٤٩٩.........................بشی یازدە

باسی میرانی بان  
  ٤٩٩..........................................  کوڕی میر محممد میرزابگ

وداق   ٥٠٠...............................................کوڕی میرزابگ بگ ب
  ٥٠٠.............................................  کوڕی میرزابگ بگ سمان

م ھ ی س٥٠١.........................  دەست  
  ک دەبن چوار لک باسی میرانی کوردانی ئران

م ک٥٠٣...............................  لکی ی  
  ]ی[باسی میرانی سیامنسوور

تیار لیل دەو ٥٠٤..............................................  خان کوڕی خ  
م ٥٠٧............................  لکی دووھ  

  میرانی چگنیباسی 
  ٥٠٩.................................لکی سھم

نباسی میرانی زەنگ  
م   ٥٠٩.............................  لکی چوارە

  باسی میرانی پازووکی
  ٥١٠...................................  بگ علی کوڕی حوسن شاسواربگ
لیدبگ وەیسبگ   ٥١١..............................................کوڕی خا

چ لی   ٥١٢...............................................  کوڕی وەیسبگ بگ ق
فقار ل   ٥١٢..............................................  کوڕی وەیسبگ زو



 

 
 

ـک یادگاربگ ـ ـ وورـ ـنڵ وڕی منسـ وڕی زەی وکور کـ وڕی شـ وڕی  کـ کـ
  ٥١٣...........................................................  بگ علی حوسن
  ٥١٤................................................  کوڕی یادگاربگ نیازبگ

و  وەیسبگ  ناسرا چب لی   ٥١٤..........................................  بگ ق
وزەکانی مامۆستا جمیل[ یانی پڕا   ٥١٥............................  ]ڕۆژب

  
مکتب   ٥٢٣........................ی چوارە

لیس   باسی میرانی بد وانیک دەبن  نووسری ئم الپڕان و ئویش بریتیی با
  ل سردەقک و چوار بگ لگڵ کۆتایی

  ٥٢٣..................................  سردەق
لیس قی بد   ک ک بردی بناغی داناوە و کردوویت ئاوەدانی باسی شار و 

  ٥٥٢  ..............................  بگی یکم
ی ڕۆژەکی رھاتی خسرکرانیان باسی ژیان و بود تیی نا   و چۆنی

م ی دووھگ٥٥٨.........................  ب  
کچو بن   لیس یباسی بن   ، ک دەچنوە سر کمیرانی بد

م ھ ی سگ٥٦٣...........................  ب  
ھس  ،وکوتی جوان و ڕزدارانی پادشایانی پشوو لگڵ میرانی بدلیس باسی 

  ک بریتیی ل چوار بش
  ٥٦٣...............................  بشی یکم

  باسی ملیک ئشرەف
م شی دووھ٥٦٩........................  ب  

  کوڕی زیائددین باسی حاجی شرەف
  



  

 

  ٥٧١............................  بشی سھم
  کوڕی میر حاجی شرەف باسی میر شمسددین

م   ٥٨٦...........................  بشی چوارە
  کوڕی میر حاجی محممد باسی میر برایم

م   ٦٠٢..........................  بگی چوارە
لیس ھۆکاری ڕووخانی حکوومتی بد  و بانوەی دەستی میرانی، باسی 

ردچوار س ل بریتیی ک  
م کی یرد٦٠٢........................  س  

م ف باسی میر برای گڵ میر شرە ل ل یو کشی    خۆشبوو خودا
ردسم٦١١.......................  ی دووھ  

دانوەی میر شرەف    ل جی میر برایم لسر تختی دەستی بدلیس باسی پا
م ھ ی سرد٦٢٠.......................  س  

لیسباسی  باشان ڕزگار کردنی بد قز  چنگ    بدەست میر شرەف ل
م   ٦٤٥....................  سردی چوارە

  خان کوڕی شرەف یباسی ژیان و بسرھاتی میر شمسددین
  ٦٥٦....................................  کۆتایی

ـب   ڕۆژیــر لــاز، ھــنگــلــان و سربوردەی منی کۆی شکستبای بـی ژیـاسـ
  ی کۆچیی١٠٠٥بوونوە ھتا ئستا ک سای  ل دایک 

وزەکانی مامۆستا جمیل[ یانی پڕا   ٦٧٣............................  ]ڕۆژب
  
  
  



 

 

  برایی
  

 زیندوو کردنوەی وەکوو  ل   ئاشکرای نووسینوەی مژوو، بریتیی
وەکانی ڕابردوو تکو بوونی ھر مژوونووسک لگڵ سردەمی ژیانی، . ڕوودا

 و دەیکات نم درھینی بۆ بوانین و زمانی دەربو ت وەیک تگیشتن  ش
 ناخی ڕابردوودا وازی ڕۆچوونی ب ک بۆ شڕاست. چرای وەی دا نووس یلین

مژوو تکۆشانک بۆ خوندنوەی ڕووداوەکانی پشوو بپی پوەری زانست و 
گایم ڕبواری ئرچاوڕوونیی ڕژوو، . ئاستی بوەی موە نووسینکی دیکالی ل

وەکان، چشنک ھسنگاندنی ڕەوتی ژیانی کۆمگا و  سرەڕای تۆماری ڕوودا
وەیک شی ھۆکار ش ھل و ھکوتکان و برەو کردنوە و دۆزینوەی  ی 

ل دەکوتک پئاکام.  
ھوراز چوون یان سیس ھگڕان و داگڕانی نتوەیک ل  گش و نش و 

، بریتین ل کۆمک باریک ڕەوتی زەمان ڕی ھزاربھزار و ھاۆز ک زۆربیان  دا
لک جودا دەکرنوە یان دەچنوە سر ڕباز و   و بۆچوون  وقن  ن نیا ب ت

و زانیاری دەورکی یکجار برچاویان . شاڕیک فکرین  و ت وەز  ترازووی ئا
ل   وازی گانوە و چنینوەی ئاکام و لکدانوەی مودای مژووییھی ش   دا و

وگۆڕ پ بکا یان  ڕوانگی نووسرەوەی مژوو دەتوان ڕەوتی ڕووداوەکان ئاڵ



  برایی/  ٢٦

 

دەسکاری و گۆڕین و ب ڕابگرێ و خۆ ل   پارسنگی زانستییان پچوان الدا  ب
  .بردن بپارزێ

لیسی شرەف دا  ، ک ل ڕۆژگاری خۆی، باوکی مژووی نتوەی کوردخانی بد
توەیی و بۆت پشنگی بیری سردەمی  ھاتنوەی ن وەیک وەخۆ  ش وەت گی
و داڕژرانی پایکانی نتوەخوازی، ب گلک   رنیتدا بوونی مۆد ی  پ ل بر

وە و خرمانک ئزموونی خستۆ قۆناخی تاریک و ڕوون ت سر یک و دا تپڕی
 بیرکراودا گزینگی داوە ل  ئاسۆی مژوویکی  ل بیانووی بیر و باوەڕی  ١.پاشان 

و ھرا و بگری توند و تیژی  خان ژیانی شرەف وخۆی دینی ل ھرمی ج خست
دارانی بۆ  و سوننیی توورانی، کش و ھوایکی تایان شیعی ئرانی دەست

پروەردە بوون ل کۆمگایکی ئوتۆدا، غیری . ەمک بدی ھناوەدمرۆڤی سر
و ناخۆشویستی و شڕ و ئاژاوە چی دی ل برھم نھاتووە ل . دەمارگرژی 

وا چق فکری بارودۆخکی ئا و تۆرەم بستووی   توخم  ل وڕ   ـدا، کمتر ئا
وەت و ئم ڕەوت ڕگای پووکانوەی ـدرا دەستکانی ل نو  نتوە کموە 

ـ مزھبی بۆت . دا خۆش کردووە فرھنگی دینی ـ سبری سنگینی دینی 
لسر ڕبازی خۆناسین و گڕانوە سر خۆ مپرک    .ل

و پگیشتووی قمەوی  ک پروەردە بووی بارگای سفوی خان شرەف
ھن  ب ، دا  اوی ھست و ھوستی دەستداران و جماوەری بر فرمانیانئران

 ڕگای خوندن و خوندنوە و ئزموونوە بۆت سیاستمدار و  ل و  ڕۆچووە 
و تۆرەمی خۆی و تیرە   بۆ پاراستنی خ تی دەبوی دانووی لگڵ  زانی

ەوایان بکورمانکانی . فنانی وەچــبـۆ ڕاھ کـ یشتبگت وا دیارە دەب
ویست ژی پھاتوو پشوودر و دا ـا  ئگر تووڕە دەب و ب دابی نیاران . ئوسـ

                                                                         
١- یگنـد بـم چکی دوکتـۆر ئیسـماعیل لنووسـراوەی لکـم لمس دا کشـ  ــووە ک وەرگرت

 . و. بۆی ناردبووم و بسری کردبووموە کاتی خۆی



رەفنام٢٧/  ش 

 
 

می ق   دا دێ، ک دت سر باسی مزنایتی، ئازایتی،  کوردی دوسرشتی ب
لۆوان بپی . چاکی و پاکیش حقی خۆیان دەداتی و یخوندەواری، دوایی، د

وای شرەف فنام الم   ک تنیا ڕگای مان و  دەقی شرە خان دەیھوێ ب
وانوە، یکییتی و خۆناسین و ھستکی نتوەیی ئاوا گرا دادەن و دواتر  ت ن

ھندە ب یک  وە وەڕەزە دەگوورێ، بۆیوونیان ب   .ن
 بیری  ل ھرگیز  بردۆتوە ک کوردەنووسر  و زانیویتی نیشتمانکی  ن

می نخشین و خۆی  ق و  لم خۆبخشین ندزیوەتوە و  پویستی ب دەست 
 خۆم دوورێ ل وەکوو  خان شرەف. نکوتۆت شون ئاگرەسوورێ، 

 تی خۆی لوە و ویستوویناوەتی ھدیدە پاساوی بۆ کارەک وانکی دنیا سیاست
ھر ل سرەتای . و کسانی دووڕاز و دووزمان کال بکا زمانی ناحزانی کورد

 بڕوونی دەردەکوێ  کارەکی م مبست میشی دەسو دا ئشی دووھب ت ـک
لسر داگ  کردووە، پتری پ تانی عوسمانی. رتووەپو  بۆ وەی سو بندەرھ

 بۆچی مژووی سوتان و شاھانت وەدوا داوە و   و ن  نیش ل ن دی گردی 
وە و کوردت ل پش لنا و پاشکۆت  دوو بگی بپزی ! دا ڕاناوە؟ ناوی کۆتایی 

وە وکھنا وە و سروبری کارەکی چاک    .نیشان دا
م   ل ل خلیسکان و تالسا بوون  برھمدا ئوەندەی توانیویتی خۆینووسر 

ک سرچاوەی نووسراو یان . پاراستووە رەی کۆمگوب  وای ئگر جاری 
ڕوە دەنـگ  ل وەز دەگتوە،  وکی دوورە ئا کوت و ڕوودا ھ زارەکی، 

ر خودا بۆخۆی دەزانھ ،ێ و دەنووسـ دەب  وە دەر! ھم شزۆرجاران ئ ینب
فارسی و کوردی  زمانی  دا، ب ھو نبوونی گانوەک دادەندرێ و قسیکی  ل

 و چۆنیتیی  خان نامھوێ پاکان بۆ ھ  و پی کاری شرەف. مند و متین
 ست خۆیان لئانقر بھ دەچو م، کوەکانی بک  سرچا ل نوەرۆکی بشک 

کردبچواش کر ھ غیری خۆیان  توەکانی  دۆزین و . دنی مژووی ن



  برایی/  ٢٨

 

م پشکییدا ناگونج و پویستی ب نووسینی تر و   ل برەکان  ل وەی کدۆزین
خۆیربلی سست.  

 ب بارەتمیان سکی رگ، کدوو ب  ل   فنام بریتیی وەکوو دیارە شرە
و ئوی دیکیان سربوردەی پادشایان و  مژووی مزن و میرانی کوردستان

کانی ئران تان لخۆ دەگرێ؛ بم وەک ڕۆژ ڕوون ک ماک و  انو توور سو
ورد دارانی کـ و  ھونی سرەکیی کتبک گانوەی دیرۆکی دەست

 پاشکۆ و ئوانی دیکی کردوون   کانی کوردستان   .میرنشین
و ب زیرەکی بیر و  خان شرەف وە  ج و مبستی پکا  ئامان زۆر ژیران

 سرەتای کتبکی بۆچوونی خۆی ل و  وە  منی گیاوردیلی «: دا دە دەربی
و ک دەمزانی  ی سرسووتا فدەرانی بووکی وت و وتار و پۆلی بابردە فتی تی

ووتییانی شکرستانی باس  ھیچ دەور و زەمانک ت ل  و نوێ  دا  وخواسی کۆن
  و  نکوتوون سر باری گانوەی ژیان و سربوردەی میرانی کوردستان

و ناوە، ب ل ست و دا ھات تاکوو بپی ب بیرم بارەدا کتبکی سربخۆیان دان
 نووسینوەی چۆنیتیی ژیان و بسرھاتی ئو میران شل بکم ل م  وانا شان لو . ت

م ئو ھندەی ک ل مژووی عجمان وەبرچاوم ھاتووە، یان ل  دا ڕبازەدا ویست
و ئوەندەی ب چاوی خۆم دیتووم و لی   کی ڕاستگۆوە بیستووم زمان خ
ھودای ھموویان برموە سر یکتر و بیاننووسموە و ناوی  دارم، گوی  ئاگا

فنام م شرە نی کوردستان . بنرھاتی میرەماسب تا چی دیکام ھبل وا    بۆی
و  کشر نس وە تۆزی بتشاردرزانایانی چاک و پاک . ن خوازم کوات ئا

وکام بوانن و ئگر تووشی ھ و ب  لرولوێ بوردبینی لم نووسین کرچ
می گوەربار و ب پنووسی   ق    بیرچوونکم بوون، ب ل و  سردا تپڕین 

م بۆ ھگرنوە   ەمی وا ئوان لیان ڕوون ک سرشتی ئاد. زەوشانی خۆیان پ
 کچوونم بت ل بۆی ،دوور ب رامۆشی بف و   بوون   ھت   ل وە ناکرێ  داڕژا



رەفنام٢٩/  ش 

 
 

ئم شوە ھوست و دەربین پاپشت بۆ » .تالسان دابنن باش، نک ب نزانین
، ک وریابوونوەیکی نتوەیی ھانی شرەف م بۆچوون کی  ئالی خانی داوە و ل

ھ  بوون و ب سردا تپڕینی دیکشوە دەردەکوێ نووسر   ھت  ست ب
وبرینی و سینگ و ئمش نیشانی برچا لماندووە  ی  سو چاوەڕ فرەوانیی

بکورتی و پوختی برگی یکمی . وجی ھسنگاندن و ڕەخنی بڕێ
توەی کورد فنام پشینی ن و مزن و میرانی کوردستان و چۆنیتیی  شرە

گی و خزنیک بۆ وکوت ھس ل   توە بادەستکان و ن ی حکوومت 
ینوەی باری ئابووری، کۆمیتی، سیاسی و فرھنگی و ئاونی بانونی  لکۆ
فیای سروشتیی ئم خاکی ک کوردی تدا دەژین و ئو ب کوردستانی  جوغرا

دەزان.  
 برگی یکموە ماندوو کردووە، قت ھندەی  نووسر ئوەندەی خۆی ب

 برگی دووھم و زۆر بپل تپڕیوە و قمبازی ھاویشتووە و  وەت دا گوێ ن
لی ترساب نیدرکاندووە و خاتری دەستدارانی گرتووە ی   دابی کۆن چی د . ب

فارسی ک ل برگی یکم  دا باسی ئوەندەی وشی جوان و ڕەنگینی زمانی 
گری پ بدی ھناوە، قت ھندەی بۆ  کوردانی پ ڕازاندۆتوە و دیمنی د

ب کوردی . دەکار نکردووە انو توور گانوەی ڕابردووی دەستدارانی ئران
دە  ی زنۆڤوداو ننووسیوە و ب دەرد برگی دووھمی ب دڵ خان شرەف

ناگین، بم خۆ ل چند سرانوە خری  قازانجکی واش ب مژووی کورد
 وەی پ:  

وسیانی ئاشنا دەکا کورد -١ گڵ مژووی درا ل دەیک    .ھتا ڕا
سبارەت  مژوونووس و نووسرکی مژووی کوردان توانینی کوردکی -٢

وستی پادشایان و سوتانکانی سفوی  ھ  ئاکار و  دەردەخا، جا  و عوسمانی ب
ز کردببا زۆریشی پار.  



  برایی/  ٣٠

 

م ل نوان سفوی -٣ ق گیرانی پارسنگی  و نشکانوە ب  و عوسمانی ڕا
  .دەردەکوێ دا الیک
وانایی و زانستی کوردک -٤ بۆ نووسینی مژووی دراوسیانی و  دەرکوتنی ت

 دەربینی ھستی خۆشویستی و ناخۆشویستی و زمان ل   .چپرەکی خۆ پاراستن 
 شاھانی  -٥ ل دارانی سرەکیی دەناسن ک بریتین  و  سفویدەست

کانی عوسمانی تان   .سو
تیی باری سیاسی، کۆمیتی، ئابووری و فرھنگیی  -٦ دەیک چۆنی تا ڕا

ن م دوو وتی ئرا   .نیشان دەدا و ڕۆ
و بایخی دەست و دەستپرستی و چۆنیتیی ڕوانگی حاکمان  -٧ سنگ 

  .لسر حکوومت دەخاتڕوو
دەوری دین و مزھب بۆ ھگیرساندنی شڕ و کش  و نیازی پچوان و  -٨

توەکان ڕوون دەکاتوە   .چوساندنوەی ن
و ناوچ و مبندانش  -٩ ل فارسی    و بوونی خوندن و نووسین ب با

فارس  ک نلم بوون دەسزمان ن.  
وسینوەی مژوو ل ڕۆژھتی نوەڕاست ب دەب بزانین ک ھر ل کۆنوە نو

عرەبی فارسی و تورکی، ک زمانی دەست بوون، بۆت باو و س زمانی   ،
پاراو  ڕاھاتووی زمانی فارسی بووە و وەک وژەوانکی زمان ک خۆی خان شرەف

 تی زاڵ بحکووم داوەتی نوە و گونووسیوەت ی پفنام دەرکوتووە، شرە
لیس نووسری شرەفنام بجگ ل ئایاتی . بوون عوسمانی ، ک تورکانیدا سر بد
عرەب قورئانی و ب، زمانی   دەقی یچند جیکی دەگمنی دیک ن ل ی 

 ند کورتچ ستووە بنیا پشتی بوە و بۆ تورکیش ت دا نووسینکی خۆی وەرن
  .شعرک



رەفنام٣١/  ش 

 
 

فنام، زمانکی کم گرێ وگۆڵ و ڕەوان و گلک جار ئدیبان و  زمانی شرە
ی و مرۆڤ برەو دنیای نخشینی قم ڕادەکش و عیران پشووی پ تازە  شا

 دووسد جار بۆ سلماندنی قسی خۆی. دەکاتوە ل و ڕەنگاندنی دەقکی  پتر 
ونوە ھنا    نموون م کارە نیشانی ڕووحی . شعری کورت و درژی ب ئ

عیرانی شرەف و الم وای بشک ل شعرەکانیش ھر برھمی قمی  خان شا
 دیارە م مبست ئاشکرا ئ  چند جیک ب ل و    .خۆنی 

 گرژەن چووی  خان زمانی وژەوانانی شرەف ل دەکرێ ب زمانی 
ی  بکتام و خۆشی زماننی بوو ھ کوردی و شیل تستا بکررەی ئروبس

ناوی وەرگانی مژوویکی ڕووتوە پڕوپۆی پوە نمن و بگیرێ و ب
وانی لم ڕوانگیوە چاو دەبن دەقکی کۆنی وەک  وەڕووت بکرێ، بم ئ ئا

ب ،فنام دی کلن و قوژبن و جوانییکانی زمانی فارسین و  شرە   گومان ناب
و بگیان  وردەکاری  ل چ شتکی ئوتۆش  ازانن، خۆشیی زمانی کوردی ن ھی

 قان وە دە م شت بۆ ئتایب   .ب
ژوویی بنی دەقی کۆنی مخوت وانتایبژوو، بواری م ونب  خوندەواری ب

وا نب، خۆی م  دا و ما  ژە و زمان بزانو  ل  دەب  کو زمان مرخمتک
ب  وان تدا خۆم ب دەروەستی دەقی نووسر و زمانکی و . تا م باب  ل من 

 ک ب جکان بندو گازندەی ھ  ل م و دەشکرێ گ ن دەزان تیی وەرگا چۆنی
ھندە دەربستی زمان نیی و پویست لمش   مۆی ئمندەواری ئن خو دە

اب، بم ھتا دەق ساکارتر ب، خونرەوە ڕەنگ و. ساکارتری بۆ بنووسرێ
و باریکڕسییکانی زمانی ال گوم دەب و برەبرە چژەی  قووڵ دەبتوە  کمتر 

ھستکی ڕەق  تدەبی دەگۆڕێ و دەبندەی  ئق و پشووسواری مکانیکی و ھوت
دا دەچدێ و تویشک ھ ک ناچ خۆی . پ نیم ک یو ڕوانگڵ ئگندە لب ب



  برایی/  ٣٢

 

وەیک تۆوب کردن یان النی گای شو ملی ڕ م  دەروەستی زمان نازانک
 بر داشتنی دەگرت  ھ.  

و دەقــی ب ماکی وەرگانم  ـ ـ م دەگڕموە سر ئ بتراز ک م باس  ل
ل کارە ناوازەکانی زانای ڕووسی ڤالدیمیر ڤالدیمیرۆڤیچ ناسراو   ککو ی وە  ـا ن دا

لییام ڤی   زنۆڤ پاش بدواداچوون و وردبوونوە ). ١٩٠٤- ١٨٣٠( نۆڤنۆڤ زیب
فنام توانیویتی سای   چوار دەقی دەسنووسی شرە برگی یکم و  ١٨٦٠ل

ی   سنت پترزبوورگ  ١٨٦٢سا ل م  رگی دووھنینگراد(بو ) لچاپ و ب
م کارەدا دەستی ب کۆنترین دەقی دەسنووس. بکاتوە  ل ی شرەفنام دیارە 

ی  وەتوە و خودی نووسر پیدا چۆتوە و  ١٥٩٨ڕاگیشتووە ک سا نووسرا
فنام   .دەبت دوو ساڵ پاش نووسرانی شرە

، پاش ئم کارە بنرخ شرەفنام ب گوتی دوکتۆر کماڵ مزھر ئحمد
مانی، فکی وەک ڕووسی، ئاند زمانر چس وەت و  ەنسی، عرەبیڕوەرگدرا

 ١٨٥٩- ١٨٥٨، سای )١٨٦٧- ١٧٩٧(ھر لم ڕەوتدا مال محموود بازیدی . تورکی
ھان  کساندر ژابا«دانی کوردناسی ڕووسی  بلی  »ئرەفناممی شکرگی یب

ی  ون ١٩٨٦کردۆت کوردی و سا  وە و  ١چاپ بو کراوەتڕووسیا ب  ل
 کاک سعید ی  بختوەران  دەزگای سپیزی دھۆک  ٢٠٠٧درەشی سا ل

و پویستی بۆ  وزی پوخت  و پڕا و پشکی  نوێ چاپی کردۆتوە  سرل
   ٢.نووسیوە

                                                                         
ــاوی ھژارخانی بدلیســی شــرەفشــرەفنامی  -١ تــا ، وەرگســت ھت و شڕە ســالپ ،

 .و. ١٩٨١، سای ست و حفتا و شش، چاپی دووەم، چاپخانی جواھری، تاران
ــوودێ بازیــدی، خان بدلیســی شــرەف شــرەفنامیا -٢ لکــۆینوە و ، ترجمــا مال محم

 .و. ٢٠٠٧، درەشی، دھۆک پداچوونوەی سعید



رەفنام٣٣/  ش 

 
 

ھژار ی  ھروەک ئاشکرای مامۆستا  سرلنوێ برگی  ١٩٧٠-١٩٦٩سا
ل  ١٩٧٣یکمی شرەفنامی ل ڕووی دەقی سرەکییوە کردۆت کوردی و سای 

وە و دیسانیش برگی دووھم ھر الی ل نکراوەتوە بغدا مامۆستا . چاپ کرا
ی، ھانی دام ھتا برگی دووھم بکم کسکی تبین و شارەزا ک خۆی جعفر

م سلماند ی پشنیارەکی نابد و ب بۆ بنابدی؟ چونک برگی یکم . کوردی 
ونی وەک ھژارە و خۆ ل قرەدانی زۆری پدەوێ م  کی ککاری مامۆستای .

م ڕاپڕاند و چندی بۆم کرا ونم ل شوەی کاری  ک بوو کارەکرچۆنھ
گر ھ  وەرگانی ئازاد پاراستمامۆستا  ل م  بنکی ژین سای . توە، بم خۆ

وەرگانکی برگی دووھمی بو کردموە و چند ساڵ دواتریش  ٢٠٠٧
 چاپی دایوە ل دا خۆشویستانم ل بنکی ژین کوتن سر  لم ماوەی. ھمیسان 

  برگی یکمیش بکم کوردی، بم ھر خۆم دەبوارد و دەمگوت  مئ بوای
ھژار ن ناکاتوە پاش مامۆستا  ئوان ھر سوور بوون . پویست ب وەرگا

نیا  لسر بۆچوونی خۆیان و دەیانگوت کتب زۆرن ک چند جارک ت
ھر خودی شرەفنام جار ون سر زمانک و   ک مامۆستای کوردوەرگدرا

عونی کردوویت کوردی و جارکیش مامۆستا ) ١٩٥٢-١٨٩٧( محممدعلی 
یانی جمیل  الیکی دیکشوە چند دەسنووسکی ). ٢٠٠١-١٩١٢( ڕۆژب ل

ونوە ک یکیان ب ختی خودی شرەف فنام دۆزرا و وەرگانکی  خان شرە
م پ ر ئسل و   ند دەبم دەو و پ نوشو کانیانواوی دەسنووسی تن  

م   .بۆ نارد
 ڕاستی ب ختکی خۆشی نستعلیق  خان دا ئو دەقی ک خودی شرەف ل

ھموو دەقکانی دیک پتر بوو ب یاریدەدەرم و لرەدا ب دەقی    ل ویتوە  نووسی
لیان« ود وە »ب ودر کرا تابلۆی نخشینی مینیاتۆر  ٢١وەکوو دیارە ئم دەق ب . نا

پی لکۆینوە و لکدانوەی مامۆستا عبدوڕڕەقیب یووسف و ب وە  ل  نخشندرا



  برایی/  ٣٤

 

فنام«کتبی  لۆکانی شرە خانن، ک  دا سرجمیان کاری خودی شرەف»تاب
خان باسی فربوونی ونکشانوەی  شرەف ١.باسی نکردووە بداخوە خۆی

 بارگای شاتھماسبی ل و دوو جاریش قمی خۆی ب قمی  سفوی دەکا 
ھاندووە، ک ونگر و ختخۆشکی بناوبانگی عرەب یحیا واسیتی جگ . شوب

و بوو مش ئاشکرای ک پاش توا  نووسینوەی دەقک تابلۆکان ل ل نی 
 کاتک شرەف ھر بۆ نموون ونوە و  وگۆڕکی ل الپڕەی پش  خان ئاڵ کشرا

وە و سرلنوێ نووسیویتوە، چونک جی  ھنا لۆی ژمارە سزدەدا بدی  تاب
 و ڕەنگ رەوەی تابلۆکالی س ی خستۆتکنووسین ل و ڕستیک  بۆتوە، نی ن

 ل گکان ب بۆوەی ک کاری خۆی ب ئمش یکک   دا  من ل شونی خۆی. ب
وازیی ئم جی و دەقی زنۆڤم ھر چۆنک ب ھتا زەمانکی . کردووە باسی جیا

عبدوڕڕەقیب یووسف نسلمندرێ، ئم  پچوانی بۆچوونکی مامۆستا 
لۆیان شرەف و ئمش چۆن ھاتوون ل دەسنووسکی  تاب ونییوە  خان کشا

  .خودی نووسردا دەیانخینوەڕوو
شوازی  وەک پشتر باسم کرد، بۆ وەرگانی برگی دووھم تا ئندازەیک

ھژار دا ھروا  ل برگی یکمیش. م ڕەچاو کرد تاکوو زۆر دوودان نبمامۆستا 
دا ڕۆیشتووم ب النی زمانی ی  پکشینوازی نووسین و دابواو شم تب ، دا

ل نکردۆتوە شرەف م  و پۆپی زیادی لک  م پاراستووە و  ل وەرگانی . خان
وەکان ا تووشی کورەوەرییکی زۆر بووم، چونک بڕاستی نووسر د ھۆنرا

کابتا ئامانجی پھ ب کنستی شوپ ب تی پزۆرجاران ویستووی . دەستم ل
وانی بئانقست بیانگرتوە ک ششنکا چن ، دا و پردوویان ن گر ب . دار 

دم وەرگابا وەیکی ئازا چینچاکترم دەھات نشندی، کمر کب   ڕامیان گل
                                                                         

ــدوڕڕەقیب  -١ ــانی شــرەفنام، عب ــن،یووســفتابلۆک ــنکی ژی ــاپی ســھم، ب  ،ســلمانی ، چ
 .و. ٢٠٠٥



رەفنام٣٥/  ش 

 
 

تامی پکھاتی خۆیان نگۆڕێ، بم خۆم یکجار ب دەروەستی کشیان داننا و 
وو م ب الوە گرینگتر ب   .ھنانی معنا

بۆ ڕاگرتنی پارسنگی زمانی کوردی و دەربین و نووسینوەی کۆمک ناو، 
م و ب الی زمانی باوی سردە تالسا  خان دا شکاموە و ل شوەی شرەف توا

یکیان دەخم بر چاو د نموون  ؛ بوختی)شارەزوور( شارەزوول: بووم و چن
عقرە )بۆتانی( دینان)ئاکرێ(؛  ھا دینان( ؛ ب دیی)با عیما ؛ طاسنی )ئامدی( ؛ 
ن) داسنی(   ).سۆران( و سۆھرا

  ویستیان ب ش پکی دیک م مبستان چند خا  ل  جگھا ب ھروە
وەینانھ   :وەبیر

ن، ل برامبر سای کۆچیـ ل برگی . داناوندا، سای زایینیم  ـ بۆ ڕاستی کارا
م الی ڕاست  دووھ وتوونی کوانساڵ دیاری کراون، ئ کان برباسس دا ک

ی زایینین و ئوانی الی چپ سا ی کۆچین    .سا
مـ رگی دووھب  ل قورئان  تکانی  دا، تکایان ل ڕووی  ـ وەرگانی ئای

ھژار قورئانی مامۆستا   برگی یکم وەرگانی  ل و  ونوە    .دا نا نووسرا
مـ رگی دووھدەقی ب  ل کانی پرسیار    .دایناون دا خودی زنۆڤ ـ نیشان
وەکانی بۆ ڕکخراوە و لی زیاد کراوەـ لیزگی نا پی پوەری زانستی    .ـ ب
وەی تابلۆکان، کتبی ـ عبدوڕڕەقیب ی مامۆستا »تابلۆکانی شرەفنام«ـ سرچا

  .یووسف
عبدوڕڕەقیب یووسفـ وزانی ک مامۆستا  و پڕا زەحمتی  ـ ئو تبینی 

و بۆ ئم وەرگانی نووسیون ب کورتنیشانی  وە  دیاری کراون و  »ی.ع«کشا
و یاریدەر بن لک ڕوونکرەوە  وانن گ   .دەت

ـ وزانی ک دوکتۆر زرار سدیق وـ ئ و پڕا پوە ماندوو  تۆفیق خۆی تبینی 
و بۆ ئم وەرگانی نووسیون، سرەڕای پوانی ڕەوتکی زانستی و  کردوون 



  برایی/  ٣٦

 

ی دیرۆکیش ڕاست بکنوە ھ ویان چندین  وانی و ب  ڕووناکیدەر، ت
نیشانی  دا بڕزیان زۆری خۆ ب برگی  ل ڕاستی. دیاری کراون» س.ز«کورت

 باری زمانی دا شوازکی ساکاری تدا وەبر چاو  یکموە سرقاڵ کرد تا ب
ن ھند وەرگا  و ب و ئوەندەی کرا تبینییکانی توا دەربارەی . بگیرێ 

م ک زۆربیان بپی پداچوونوەی خۆم داڕژرانوە، ھتا  وزەکانی دەب ب پڕا
گ   .ڵ دەقک یکدەست بنل
وزەکانی مامۆستا جمیلـ وی پڕا ل وەرگان عرەبییکی  ڕۆژبیانی ـ توا

وی خۆی فنامی وەرگا ون و مامۆستا سدیق ساح شرە بوردی  وەرگیرا
سبارەت بم . تۆفیق ھیبژاردوون کردوونی ب کوردی و دوکتۆر زرار سدیق

مندانش پویست بم ک زۆربیان بگورەی پداچوونوەی خۆم  زە دەوو پڕا
و ب ھتا باری یکدەست بوونی دەقک پارزرا ونوە،    .داڕژرا

 برگـ نوێ ب م چاپدا سرل ل دا چووموە و ھ و پکانیم  ی دووھمـ 
پی زانیاری و سرچاوەی نوێ پڕاوزم ل زیاد کردووە و ب گرتۆتوە  ھ .

 پشکیی برگی دووھم ل چاپ کرابوو ڕاگوزراوەت  ٢٠٠٧ک سای  ،بشک 
وزەکانی خۆم ل ھردک برگ. ئرە  ،دیاری کراوە »و«دا کورتنیشانی  بۆ پڕا

واتای وەرگب.  
 دەقی زنۆڤـ ل  جگان، ـ برەکیی وەرگرچاوەی سس تکردووم ک ،

حوەک پشتر ئاماژەیکم پ کرد،   بنکی ژین ونی ل  مامۆستا ڕەفیق سا
و برگیرا فنامی بۆ ناردووم ک بریتین لەل   :ی چوار دەسنووسی شرە

لیان -١ ود ، خان ، زانستگای ئاکسفۆرد، دەسنووسی خودی شرەفکتبخانی ب
ی  لۆکانیشی تدان١٥٩٧/ ی ک١٠٠٥ک سا و تاب ویتوە    .ی ز، نووسی

/ ی ک١٢٥٢سای  ، ک بایزید کوڕی سمایل ئفندیکتبخانی سلمانی -٢
ویتوە١٨٣٦   .ی ز، نووسی



رەفنام٣٧/  ش 

 
 

ی ز، ١٨٥٦/ ی ک١٢٧٣، ک ودەچ سای )تورکیا( کتبخانی دیاربکر -٣
و ناوی  وەی»عبدولمجیدخان«نووسرابتوە  ی پ.  

لمانی ئران -٤ ، ک ننووسراوە چ ساک نووسراوەتوە، بم کتبخانی پار
ناوی  وە و  خۆی »ئمیربختیاری جمشید«کسک ب وەنی زانی ب خا

ناوی   کتبخانی یکک ب ویتی ب ل الپڕەی یکمی . »پرویزخان«بخشی
یرەفنامم شکی دەقی ئدا نووسراوە دەسپ :» رە بناود یرەفنامبی شم کتئ

ن وڕان و کوردا ل ن مژووی   ب سربوردەی مزن و میرا و  و سبارەت
وڕستان ل   ».و کوردستان فرمانەوایانی پایبرزی 

م دەسنووسان، دەقی چاپ ل  وە بکی دیکالی  کراوی برگی یکمی ئم  ل
 وە بوو کدەستشم بیفنام سای  »محممد محممدلووی عبباسی«شرە

. ، چاپی کردووە و پشکی و پڕاوزی بۆ نووسیوەی زایینی١٩٦٤/ ی ک١٣٤٣
ھر ب ونچاپ دەقکی چاپخانی شخ عبباسی ی من  فرەجو زەکی « دە

دیارە ئم شرەفنامی کاری . چاپ کراوە م چاپ کردۆتوە ک ل میسر»کوردی
عونی«مامۆستا  پڕاوزی تر و  ی ک بپی سردەمی خۆی»محممدعلی 

فرەجو زەکی وە و مامۆستا  لی بۆ نووسی سڵ گرتووە شتگدەسباری ل.  
  

**  
، دەگڕموە سر نمانی خودی شرەف م مبستان  ل و  خان پاش تپڕین 

و دەکم ل دوایین الپڕەی شرەفنامدا دە  شرەف. باسکی پ توا خان 
ی  لی خۆم دەستم ل کاروباری میرایتی ١٠٠٥ئستا ک سا ، ب می ی کۆچیی

وەتوە و شمسددین بگی کوڕە گورەم ل جم داناوە؛ بم بپی چند  کشا
وەندی  وا نب و حکوومتی نا  ک دەبینامگ  و ب  نابھ   تینی بۆ 

ر کاری الدابسل! ...  



  برایی/  ٣٨

 

ی   ڕۆژانی زستانی سا ل ھتاوی١٣٩٥ڕۆژک  ی زایینی، ھر ٢٠١٧/ ی 
فنام تلیفوونم کرد بۆ مامۆستا ئنوەر سوتانی و ل گرمی  سبارەت ب شرە

وژینوەی تازە کراوە سبارەت ب شرەف قسان م، ک ت گیاند و  خان دا پی ڕا
و بابتکان و ئیمیلی نووسرەکانی بۆ ناردم پاش . مبستی نوێ دەرکوتووە 

داچوون بۆم ڕوون بۆوە ک دوو نووسر و توژەری کورد ، بڕزان کاک بدوا
ھقانمس فا د ڤورا ت چ لو کاک  دوو وتاری بپزیان ب زمانی  ٢٠١٥، سای گن

لیسی سبارەت ب ژیان و بسرھاتی شرەف خان نووسیوە و ل گۆڤاری  ئینگ
پیوەندیم ب . بو کراونوە »پترزبوورگ سنت«دا ل »منوسکریپتا ئۆرینتالیا«

ل خواست تا وتارەکانیان پاش وەرگان بۆ سر  م  و ئیزن وە کرد  فا کاک مست
م وەرگاندا چاپ بکرن ل ئو بڕزەش وای . زمانی کوردی، وەک پاشکۆ 

 الین خۆی ل ی،  ڤ دەربینی خۆشحا وڕیوە ڕەزامندیی لراوو کاک  ھا ی 
پی. دەربی بوو  ی کۆچی١٠١٢خان ک  ئم لکۆینوەی سای مرگی شرەف ب

رەف بش وە کتواو ڕوون دەبو ت دەوەشتوە   ھ خان ب مردنی  یکجاری 
ھزی پالماردەری عوسمانی و بدەست  وای . کوژراوە خۆی نمردووە 

ویان تیشک باون سر چۆنیتیی ڕەوتی  وانی م دوو بڕزە ک ت ل   دەسخۆشان
و تا ئندازەیکی تواو چارەنووسی شرەف وەکان  خان ڕوون بکنوە، چی  ڕوودا
 زمان خۆیانوە بیبیستن ل م با    . دیکی درژە نادە

م کوت ئستۆی کاک سلمان کوتاری ی و  لندەنل  علی وەرگانی 
وتاری دووھم کاری کاک  و  ی ل مھاباد»عبدوڕڕەحمان پناھندە«وەرگانی 

و وتارەکان کراون پاشکۆی برگی  پداچوونوەشیان ھات سر شانی خۆم ئرکی
پ بدڵ سپاسی ئم بڕزان و تواوی ئو کسانش دەکم ک لرەدا . دووھم

و ئگر یارمتیی ھموویان نبووبا، کم وە  ویان تۆمار کرا ڕیی کارەک ووکو نا
  .زۆر زیاتر دەبوو



رەفنام٣٩/  ش 

 
 

**  
 زادە تایپی کوت ئستۆی و کاک ئاوات حکیم ئرکی خاتوو پروین پیرەبابی

 م کارەش لرمیان ئی گناسھ کاندنی و بوە و ڕرستی ڕازاندنرپس بوو ب
  .ک دەرچوو

  
  

  ئاشتی سالحددین                                       
 ٢٨/٢/٢٠١٧ ــ ی ھتاوی١٠/١٢/١٣٩٥ مھاباد

 



 

 

  
  



 

 

  اــرەتــس
  

  انـۆڤـو دل دوای ـزدانـاوی یـنـب
  

پسن و گزینگی وتار شایانی سپاس و تاریفی ئو مزنمیرەی ک  سرەتای 
شنی ھو چ ستوە ھدەروونی ڕووناک  ل دانی   ھ دا رەو دنیاداگر  یتاوپب

ھچ ئاسمانی بانی پڕۆچکی ر تتی. سی خۆیج  ر بی وتاریش ھکلک
گوتنی ئو جیھاندارە داکووژێ ک گش و نشی  ھ و پ   یادی ل ناخی شوکران

ھرە برزی بختوەری سرکوێ لی    .دڵ و سینوە برەو پ
ی ـتـایـی ئـ دەنگـم ک بـایـادشـو پـبژری ئ ـرانـوکـی شـایـۆتـا کـوە تـووکـ نـل

م خاکدا کردە جنشین« ل وەمان  شان و شکۆی ئادەمی و پرشنگ، ١»ئ ی داوە ب
ھۆمی تختی ئاسمان وەلنادەستی ڕزی   نۆ ن ل   .دا جی بۆ دابین کردووە و 

وەن دەستک ک سکی عیارچاکی مزنایتیی مرۆڤی ل   پروەردگار خا
وەی برکردنسی بخانوەی سکانتی برموویداوە و فزمان «: دا لڕ مئ

م   ٢».دانا بۆ تۆرەمی ئادە

                                                                         
  .و. سووڕەی یوونسی ١٤؛ بشک ل ئایی »...االرضوجعلناکم خالئف فی... « -١

  .و. ی سووڕەی ئیسراء٧٠؛ بشک ل ئایی »...ولقد کرمنا بنی آدم « -٢



  سرەتا/  ٤٢

 

ن بادەستک ک ئای شکاوەی  وشکۆی ئادەمیزادی  شانب خونکارانییزدا
یکشاوە«ھوراز بردووە و ھ لی باش  ھر خۆیتی ک بیداخی  ١.»ھتا پ

 شاران و سرتاسری ھرم و م ل دووە و ـانـکـا ڕاشـبندەکانی دنیـپادشایانی 
تیی بۆ خۆش کردوونـڕگ ھانگیری و سرکردای خواوەندی برزەج . ای جی

قان شقاوی  دادەوانکانی گیاندۆت سر ئسترەی دووبراالن و ل بان تختی خا
و زۆرک ل خوقاوەکانی خۆی«و  یناوندادەست  چا شانبرزەی پتری پ  ل

ون  بگورەی یاسای دادپروەری جوی دەستی ٢»دا   .کردوون خت؛ کوای
پی شمشیری  ل پادشایانی جیھانگیری کردۆت ئو خودایی نمر بۆخۆیتی، 

ونی دیمنی بووکی سرکوتن و بپی سنگ ونی بان وترازووی ماکی  ئا
ھوساری کاروباری گرینگی دنیا و ڕکخستنی تان و پۆی ژیانی فرەزانیی خۆی  ،

دپروەری دوا وەت دەست خونکارانی دا انی ـل و لبـیـی مـپـب. بنیادەمی دا
شیرەتان بھۆز و ع و  ن  ل وقسانی دەستیکی  دا ڕەسر خستوون و ختی  ن

 بای بیون و پلی برزی دەستی پروەردگار . پ بخشیون ھرە بنرخی ب
کی  موو خھ»تیرە و تۆرەم  پی جیاواز و ک چی لوەشابتوە  ٣ی»کردوون

وە ت بخشی و میرای ی  قڕا و  لی پادشایتی    .دیاری کردووە ی بۆیو پ
  

  ایبت ب ـ ـ ــ  ت ـۆی ـ ــ ایتیت ـ ـ   پادشــ
  رێـگ ان بووـــچون چا دەناسی ھم

 ماسی تا مانگ   تۆو خودایتی ل
ـی ـک دەکـ ـ   یلت بیگرێــا مـــیت شـ

                                                                         
ا « -١ پغمـبرە ک خوداوەنـد  باسـی ئیـدریس. ٥٧، ئـایی سـووڕەی مـریم ؛»ورفعناه مکانا علـی

  .و. »ھتا پلی برزیش ھمانکشا«: فرموویتی
لچـاو «: ی سووڕەی ئیسراء٧٠؛ بشک ل ئایی »وفضلناهم علی کثیر ممن خلقنا ففضال... « -٢

  .و ».زۆرک ل خوقاوەکانی خۆمان شانبرزەی پترمان پ داون
  .و. ی سووڕەی حوجورات١٣؛ بشک ل ئایی »... .وجعلناکم شعوباً و قبایل... « -٣



رەفنام٤٣/  ش 

 
 

  
دروود و سوی خودای لسر  ی پغمبری مزنرباسئم جار دەچین س

وژی و سرەتای پڕاوی پ کاکی  ب، ک بۆت سرپڕی ڕووپڕی خۆش ڕا
فرموویتی و  ا ــھشت ، بابادەمئو دەمی کوا من کرابووم پغمبر«: چازانی 

ـل ـ نـ ووـ قوڕدا ب و و  ن ئا   ١».وا
: دا ھاتوووە سر شانی لرەوە دەردەکوێ ک ل قوڕئان گڕانی ئرکی وەڕاست

 تۆمان نارد، ھتا ببی ب مایی خر و خۆشی بۆ تواوی خکی « ھر بۆی  مئ
  ٢».دنیا

م پغمبرە سردارە وەختایک سفری پیرۆزی خۆی رەو ئبارگای خودا  ب
فی بوراقی ڕک ی نایو پ پشوو  ، یکیتاوخۆشبزی وەک تیشکی  دەست پکرد 

لی مینی ڕزدار لگی دەرن وا ڕۆیی که جوبرائی عیب ئو  پاک و ب«. چووئ
 شوک ل  ی کند خودای ، ب   ٣».ی خۆی بردە شوگڕێەدا

وە   وا بد دا،  ت دارە تایب  جنگی ئو دی ل پغمبری برزەشان 
گڵ خودا«:گوتی ل   ھی م  دەی دیدارە ک فریشتکانی بارگای یزدان و  ٤،»وا

ھا خۆیان کوتا بۆ پشوازی و بخرھنانی، ک جی یکی  پغمبرانی پشوو وە
  .دیک ندەبۆوە

یرانم سل ڵ تۆ دەرچگوانی ل یت   دا جبریل ن
چ وڕکفت ب لم دەوران ھی ھا  وان   دا کس نات

  

                                                                         

١- ئاوای کدیسو ».بین الماء والطین کنت نبیا و آدم«: ح.  
  .و. ١٠٧سووڕەی ئنبیاء، ئایی  ».وما ارسلناك اال رحمۀ للعالمین« -٢
  .و. ، بشک ل ئایی یکمی سووڕەی ئیسراء»... .سبحان الذي اَسري بعبده لیال « -٣
٤- ئاوای کدیسو »لی مع اهللا وقت«: ح.  



  سرەتا/  ٤٤

 

مانگی بارگای پغمبرایتی، پادشای ھیوانی شکۆمندی مزنایتی، مۆری 
یامبری، سن بانوەی ووقچی پ گوھری بخشری، گلنی نو دڕەوتی پ

لکی دین، سۆمایی ـ و  ١قاپرانی نمبغرتۆپی پی ئاسمانی شین، سو ترووسک
م ی ـرخـروون، سودەزگای گردوون، سردەقی پڕاوی بیری شاراوەی دە دا

ن، میر و سرۆکی بواھناوان  وا ی نردرا کۆمفایدی مستممدروودی مح ،
و یارانی خودا بۆ سر خۆی    ما   .و بن

  
دینھی  م عارەب و شا   ڕەسووی 
  مانگی پیرۆزی ئاسمانی شرەف
ـامبری ـ ی ـی پ ـ رزی ڕــی ب   کتب

ــان وای گی   پروەرن دروودی خــ
  ئوالدی پاکی بۆ سر گیانی خۆی،

  

رزەمین ــ نگی ئم س ــ  پش ـۆت   ب
قوڕەیشی سدەف   مرواری تاق و 
  بوی داگیرسا و گیی ئو  سری
وەرن و دا ن بن    وەک دەنکی بارا
اکی ــ ارانی چ ــ و ی ـژە  تی و ن   نوە 

  

  
ی دەسۆیشتوو، دوای لدانی سوات ل دیداری پاش بژاردنی شوکرانی خودا

فات شیاوی ئو سوتانی ک ھیوانی ئاسمان  و پاکان، تاری سروەری چاکان 
و ترزی، دیسانیش کمترین خش بۆ سردەرانی خونکاری . سرەڕای برزی 

م ک خۆری ناوە و ترووسک و تیرژی ھموو جیھان دادەگرێ،  وانی چوارە سی
 تووانانیدەکوانان و دەرکرترینی پاسرەژزەی بری . ڕوھگ م پادشایئ

ەوایانی جرمانف لووتکی ھرە بای ل نو ئو . برز و خاندان تاجی سری 
دا ک بوون سرچاوەی تیشک و ڕووناکی پنا و پسیوی قیسرە . قڕان

 بۆ کیسرا پایبرزەکان دەی  و دا   کان ان دووقد دەبنوە و دەچن چی خاق. مزن
                                                                         

  .و ».ما زاغ البصرُ وما طغی«: ی سووڕەی نجم١٧ئاماژەی ب ئایی  -١



رەفنام٤٥/  ش 

 
 

ی ـاشـمزەبان دەپارزێ و خ ئم پادشای سوننی. ڕامووسانی ژردەرانی ھژای
 ـڕەوت ل پۆپنشینی دەست و . دین الدان و الڕێ بوون دەکش و لی دەبزێی 

نردری وەبس سموو کھ  و  دەوان ب ڕبازی چاک و . میرکی یکجار دا
دپروەری م بار و ھوای ھیداوە ئای پشوایتی و دا  دا ر ئسل و  داژوێ 

و برەکتی یزدانی ھموو کاتک ل ھر . بۆت نووسرەوەی ئایاتی پ پیت 
. دەستی بووب، الپڕی پ نخشاندوون و کردوونی ب کتب شونک ڕێ

ردوو الیوەری ھختو ب  و دنیای و دوو  ١خاوەنی دوو دەریا. سرۆکی دین 
، و  ٣ان»رعوم«سھمینی . یو مدین ککغوالم و خزمتکاری م ٢بژان

پرەی داوە ب ئارامی و وتی ل ھرا و . قۆچ دووھمین ئسکندەری جووت
وە پاراستووە  شاھانی خۆیخودای سرچاوەی خروبر ب سیلنیگای . ئاژا

م مزنمیرەی کوا باسی دەکم، ئبولموزەففر سوتان . بسری کردۆتوە ئ
دارم خودای گورە ڕاوەس ٤خانمحممد وا ھی  ژر بای بی کا و دەستی تاوو 

ھموو کس بگرتوەبگرێ و خر و  نتوە و    .چاکی بت
  

  یزدانی مزن، بۆ خک یاری
ھی سربرز، پسنی پ ناوێ   شا

  یـــــــ ملکچــــــاڕموە زۆر بـــــدەپ

  ک ئم سبرەت کردۆت دیاری
 تیشکی تاوێ م ب  ب ھ   چلۆن 

  یـــــئم حکوومتن قت تدانچ
                                                                         

  .و. و سپی دەریای ڕەش. ک یکتر دەگرنوە و فارس ھردک دەریای ڕۆم -١
  .و. ھاون و سپی ئو ھرمانی ک ل دەورەی دەریای ڕەش -٢
ــومر -٣ ــوری ختتـاب و دووھمـین ع ــوڕی عـومری یکم، عـومری ک ، دەبـت عـومری ک

ــدولعزیز ک ب ھشــتمین خلــیفی ئموی دادەنــدرێ و ) ی ز٧١٩-٦٨٠/ی ک١٠١-٦١( عب
  .و.) ١٦٣٥٤ل  ،١١، ب دھخودا: ب. (تنیا دوو ساڵ و نیوی خلیفایتی کردووە

و دەبـت ســزدەھمین  ی ســھم، کـوڕی ســوتان مـرادی ســھمخـانسـوتان محممد -٤
ـــی ـــردووە و ١٦٠٣-١٥٩٤/ی ک١٠١٢-١٠٠٣ســای . ســوتانی عـوسمان ـــی ک ی ز، پـادشـایــتی

 .و. سـاڵ ژیاوە ٣٨مـاوەی 



  سرەتا/  ٤٦

 

  
 وا باش ئو کسان بکین ک گرش و ورشی دەروونیان وەکوو  باسیئینجا 

ـم ـاکـ ـی گـ ل بواری دەمـ و  دا ملوانکی مرواری دەھۆننوە و  پاراوی وھربارە 
میان ب ڕەوگی ڕەوانبژی بیریان  ق و  وێ  ف دا گون مانگ تری . دا داژوێ ل

ن و بلیمتانی لیان ئاشکرا ب ک زانایانی زۆرزا و   با بزانن  وان بستنی  ئ
 ئگر ب و زانستی مژوو چواربندەی ب ئایت و حدیسان  وای فرەزانی الیان 

ژایھ وکی ھند. لکبدرێ، کارکی جوان و  شازە ک قم ناتوان ب ە ھنگا
قازانج و دەسکوت و دەرکوتکانی بکا و شزمانی و  شیرن کروەشانی باسی 

لی وردەکارانی بخات برچاو و نزی  قن .ر پسر لنی  ھوشو م بۆچوونئ
نووسری  ١محممدی کوڕی خواندشا، کوڕی محموود ناسراو ب میرخواند،

ل»ڕەوزەتوسسفا«مژووی  دا نووسیویتی زانینی   پشکیی کتبکی خۆی، 
 دە سرانوە  ل دڵ  - ٢. نیاریی مرۆڤ ھوراز دەبااز - ١: پوەی دەسکوتیمژوو 

نەوموە و ختشی دەگکی  - ٣. پرایری، خھرە و برەڕای زۆر بوونی بس
لـاکـبرھمی چ و   ھدەگیرێ و چرمسری و کورەوەرییکی واشی ناوێـی 

تیژ دەب ٤. بیری مرۆشی پ -  ی لکر یو ھ دایوی تم و ئی ئقس چونک
وازک، مرۆڤ ڕاست و درۆی بۆ  و ئا ڕوون دەبتوە و دەتوان ھق و ناھق ساز 

دا  کردنوە ل کاران بیران گوتوویان تاقی ژیران و خاوەن -٥. جودا بکاتوە لک

                                                                         
ب . ، نازنـاوی محمـمدی کـوڕی خاوەندشـای)ی ز١٤٩٧-١٤٣٤/ی ک٩٠٣ـ ٨٣٨( میرخانـد -١

ـــاراوەمنــدای بــاوکی مــردووە و   ب ھتیــوی گورە بــووە و لبر ھژاری و نداری ل بوخ
ــدوویتی و بـۆت پیـاوکی ھـکوت چـۆت بلـخ  ئم مژوونووســ. و لوێ الی زانایـان خون

ــ ــردۆت ھرات خوەئـرانیی ل بل ــی ســوتان حوســن ڕووی ک ر دب ــۆت ــایقورا و و کوت ی ب
ـــی میــر علی ـــوو شــری نوای ــــم . ک وەزیـــری ب مـــژووی ڕەوزەتوسســـفای بـنـــاوی ئ

ــــوە ــــی. وەزیـــرەوە نـووسی ــــوانی شعــــری خــۆیـت ـــانی دیــــکی دیـ . یکــک ل برھمک
  .و). ٦ـ ٢١٢٥، ل ٣ئعالمی سوخن، ب  فــرھــنگــی(



رەفنام٤٧/  ش 

 
 

 برزەکانی ئادە تیی  تایب ل  ککی تاقییقمیزاد و فرەزانان ع  وەیان بکردن
لک  دە  ل ـلکک  عـ ـی  قـ ـ ئو کسی شارەزای باری مژوو ب، ل  - ٦. اوەــ دانـ

ن وا قومانی ڕوودا ، پویستی ب ڕاوژی ئاوەزمندان ناب جنگی  ئو  - ٧. دا
دارانی  خۆیان ب خوندنوەی دیرۆکوە خریک دەکن، باری دڵ و دەست

 کـدەروونی ل . چوون و شژان نابـووشی تکـــاندا تـــنگـارەسات و تـاتی کـان 
وەزی مرۆڤ و پرە ب تگ -٨  ئا ی و ــیشتوویــزانینی زانستی مژوو گش ب

و ـڕا و ـ وبۆچوونی بڕێژ  وکولنی  ئگر کسک ب کلن -٩. وج دەدا ڕا
ئگر  - ١٠. ــاو دەکالسرەخۆیی ڕەچوخواسی مژوو بزان، پشوودرژی و  باس

سر  پادشایان ئاگاداری مژوو بن، دەزانن دەستی لووتکبزنی خودای بانی
ل دێ ب خۆیان وایان  و  سپی بادیھوایی ـوو ئـاکـدا بچنوە ت چندە ب دەکا 

یـھ گـاننـو بـ ـرێ  ھـ  ـ ی پـپــ  یـنگـتـژارە و دــی پـارەڕەشـالماری چـ
لرەدای ک خودای شای شایانی فرەزانا بۆ برچاوڕوونی و . رێـگـدایانن جا 
و  قووڵ قوڕئانبوونوە    ل مانی ئادەمی،   ڕا وپک  ەجۆیکی ڕکردا ک پ

 چیرۆکی سربوردەی ئماندا، پند ھی بۆ ئاوەزمندان«: فرموویتی   ١».ل
م پ ر ئسل ی یزدانی گورەمیری ڕنون، ک چاو ل دەستوشون منی  جا 

وم  و نا م  ڕانم الپری ئرەف«نووسددین«ی کوڕی »شمسە و بۆ »ش
و دنیادا خۆم ل ختی پروەرندەم خۆش کردووە،   ڕۆژی دین  ل ڕووسووری 

 بازەبوومم ڕ واری ئ ، پاش تمنوەی الوی و ھڕەتی بھاری فھر ل تا. ڕب
 زانستکانی دینی ڕاھاتم و ب قووییی نھنییکانئوەی  دا ڕۆچووم و برەو  ل
ن کاروباری دیوانی، جارجارە  پوختشو وتمچووم و کھ بوونی دەروون ت

ی ژیان و چارەنووسی یخۆم ب خوندنوەی بسرھاتی ڕابردووان و چۆنیت

                                                                         
  .و. ی سووڕەی یووسف١١١بــشکــ ل ئایی ، »لقد کان فی قصصهم عبرة الولی االلباب« -١



  سرەتا/  ٤٨

 

م . پادشایانوە خریک دەکرد ھاتوا و کا ل م زانست   ل  ک نرخ و پرە ب
. ڕادی ھتا بپی توانا بکوم تۆمار کردنی وردەکارییدا شارەزا بووم و ل خۆم

م رزۆک ل و  ی سست  لو زانست ج ب خیا ھتا  ھات  برزەدا بکوم سر  دا 
ھۆشی چازانانی مژووی  وا ک تاکوو ئستا تیشکی  نووسینی کتبکی 

قووی شونگانی وێ و بیری   وتبکی پادشاھانی  نرگوریشتباری ژیان و س
بر کند و کۆسپی زەمان و چپاوچپ ل و تازەی بۆ نچووب؛ بم     کۆن

ات و کتبووی ژر چارشوی حشار و ـدەھـگڕانی ڕۆژگار، ئو ئاواتم وەدی ن 
ل ھموو . دنا و دەبرد، نیدەتوانی ڕووبندی ل ڕووی داما ی خۆیھر چند

بانوە گژەبای دژایتی دەیھووالند و گردەلوولی ئاژاوە برەو ئاسمان کۆکی 
  .دەبست

  
وە وا شـویالن پ ـرا ھروەکوو پرچـی گ  زەمان  
ھر جمی دێ وا ل ئاژاوە   ھموو دنیا سراسر 

وارە توو ــ فس ـانی  م   سـایی زا وەل ــژا شـی گ  
وە  و داما ندە و مات   زنجیری بدا گیروب   ل

لشکری جنگن بجارێ دەورەیان داوە   ب کۆ دن 
  شپۆلی خم چپۆکان دەکا و ھر خک تاساوە

  
رلوی س  گژا ل وی و سرگردانی کۆمنی خک  وا مابوون و  شدا ت

لۆڤان ڕا   .وەستابووندەستودۆعا برەو دەرگانی کریمی کارسازی د



رەفنام٤٩/  ش 

 
 

وەری کۆڵ ھاتبوون و ب خاکڕایی دەپاڕانوە و دەیانگوت ب چۆک جما : دا 
ھموومان، ئرکی« تاقتمان پی وامان مخرە سر شانی ک  ئی خودای 

شک١».ن  
و کات ل ناکاو شنی الونرەوەی یزدانی و گرشگرشی  ڕاست  ل دا  و سات

ھناوی زاماری ھژاران و  وەندی پاک برەو  ھتاوی بسرکردنوەی خوا
ن بزووت و شۆقی دایوە ھنگاوی . دەردەدارا  سایسری چاک و  ل

وەن م پادشا خا ی ئروەراندپ ، پردەی زوم الدرا و حشامتی وەشکۆی دا
و ل ماڵ و نیشتمانی خۆیان بستزمان  و  دا ئۆقرەیان گرت و ئاسوودەیی بای  داما

وپڕی تر ل و  دا سریان وەسر  ھمنایتی و تسلی و یب سر کشان 
  .سرینی خاترجمی کرد و بۆی خوتن

نوێ  ھاتدا سرل ھل و  و  دا  اخمـ نـب لـبیری نووسینی کتترووسکی ل
وو گشایوە و  ولفتی شیرنی وەزمان  ی قم ب گفتشتووتیی قسخۆوەکوو پۆل
ونی خیاڵ  ئا ل و  مانگی دخۆشکرەی  دا دیمنکی تڕ و تازەی نواند و ھات 

و زانیاری ڕووبندی ل ڕوخساری فێ دا و چاوی دی پ ڕوون بۆوە . مبست 
ی سرسووتاو ک دەمزانی تیفتیفدەرانی بووکی وت لی بابردە وردی  و منی گیا

ووتییانی شکرستانی باس و پۆلی ت وخواسی کۆن و نوێ ل ھیچ دەور و  وتار 
دا نکوتوون سر باری گانوەی ژیان و سربوردەی میرانی  زەمانک

و بارەدا کتبکی سربخۆیان دانھناوە، ب بیرم کوردستان ل دا ھات تاکوو  و 
 نووسینوەی چۆنیتیی ژیان و بسرھاتی ئو  ل م  وانا شان و ت پی بست  ب

م شل بک م . میران و ڕبازەدا ویست  دا ھندەی ک ل مژووی عجمانئو ل
 زمان خ  ل ھاتووە، یان  وم  کی ڕاستگۆوە بیستووم و ئوەندەی ب وەبرچا

                                                                         

  .و. ی سووڕەی بقرە٢٨٦، بشک ل ئایی »ربنا وال تحملنا ما ال طاقۀ لنا به« -١



  سرەتا/  ٥٠

 

دارم، گوی  لی ئاگا و   ودای چاوی خۆم دیتوومرمھموویان بر ـھوە س
و ناوی بنم و بیاننووسموە  بۆی وا لبام ھتا چی دیک . »شرەفنام« یکتر 

ـبسرھ ـاتـ ـی میـ ـرەمـ ـانـ ـی کـ ر ــ ســبیرچوونوەیان ب ل ۆزیــان تــوردستـ
شاردرو ن  کشوەنن . و پاک واتخوازم ک زانایانی چاک  لرولوێ ئا

 کرچب م نووسین  ل م بوانن و ئگر تووشی ھ و  وردبینی    ب سردا وکا
 بیرچوونکم بوون ب قمی گوەربار  و تپڕین ب پنووسی زەوشانی و ل

گرنوە ھ م بۆ     سرشتی ئادەمیزاد وا ھون ئوان لیان ڕوون ک . خۆیان پ
ل بۆی ،دوور ب رامۆشی بف و   بوون   ھت   ل وە ناکرێ  تکچوونم ب   کرا

زانین  ن   .تالسان دابنن باش، نک ب
  

قاو   م بکی ب ل و     تیری تان م ندۆزی ب   ھ  
و ب وای ـادەمی سرشتی  ونک ئ ـاژی چـ  ن  ھ  

 ، وەرە بوان و برچاوی ڕوون   گرچی خۆرەتا
م ھا   وشۆی تنیا شونک و ڕگی ھردەمی کوا ڕی 

  
  

ک بریتیی  برھمئستاش دەچین سر خستنڕووی پکھاتی سرەکیی ئم 
 پشکییک و چوار    .و پاشکۆیک کتبل

ن: پشکی و بنچکی کوردا    کووە پیدا بوون و چۆن  باسی بن ل  ک
و ب چ بارودۆخک و دانیشتوون    .دا تپڕیون ھستاون 

مکتب کی کوردستان: ی یو میرانک ل ستییان  باسی کۆمربی سئا ک
وە و مژوونووسان ل ڕیزی پادشایان دا  شیان بۆ  ھنج بدا ڕیزیان کردوون و پ

وە   .ترخان کرا



رەفنام٥١/  ش 

 
 

م بشی ککر: یجزیر( و جزیرە باسی میرانی دیارب (  
م شی دووھوەر: بناسراون ) شارەزوور( و شارەزوول باسی میرانی دین ک

وییسنح ب.  
م ھ شی سباسی : بویی فزل وڕی گ میرانی  ل     . بناوبانگن رەوک ب

م وڕی بچووک: بشی چوارە ل   باسی میرانی 
م نجشی پکانی میسر: ب تان ، ک ناسراون ب بنمای و شام باسی سو

ییووبی   .ئ
مکتب ی کوردستان: ی دووھمیرانزنو مک لباسی کۆم  ندکر چھ ە ب

و برەو لووتکی دەست  وە  نا  پادشا دان وەیکی سربخۆ خۆیان ب ش
نچوون، بم دیسانیش جاروبارە سک و خوتپیان ب ھ ت دراوە ووە لناویی

ج بشیان پ تایبت  و پن وەتوە  وەخوندرا   :درا
م کشی ین: بردەباسی میرانی ئ  

م شی دووھب :کاری( کاریکباسی میرانی حنبۆ) ھش ناسراون ب ک.  
م ھ شی سب : دیی عیما ) بادینان( بھادینانب ک ) ئامدی( باسی میرانی 

وبانگن نا   ١.ب
                                                                         

١- ـــادیی ـــدی( عیم ئام( ،ـــاکووری مووســـ ـــووە ل ب ـــایم و گورە ب ـــی ق ئم قی . قیک
ــوردان ــووە و ب  سـرەتا نیشــتمانی ک ــووە . ناســراوە »ئاشــب«ب ــاو ب ــدە گورە و برچ ھن

سـای  سـونقور ، کـوڕی ئاقزەنگـی عیمـادەددین. ھیانکوتاوەت سری و خاپووریان کردووە
  . ی ز، سازی کردۆتوە و ناوی ناوە عیمادیی١١٤٢/ی ک٥٣٧

ـــــانی مووســــ عیمــــادەددین ـــــرزنجیرەی ئتابک ـــــرە س ـــــام و جزی ـــــرەتا . و ش س
ــورکی  ــووە ســلجووقی شــای ملیکغوالمت ی ز، ١٠٩٤ -١٠٨٤/ ی ک٤٨٧تــا  ٤٧٨ســای . ب

ـــاری  ل حلب ـــوڕی ئرســالنی ســـلجووقی»تۆتــۆش«کــراوەت بریک ـــوومتی  ی ک و حک
ــوژرانی بـاوکی ل مووســ . کـردووە ــاش ک ــی ١١٢٧/ ی ک٥٢١، ســای )ی ک٥٢٠(پ ی ز، ج

ــدا ــۆت حــوکمانی بغ ــۆتوە و ب ــراوەت ســر قمــەوی ھر لو ســادا مووســی. گرت   خ
ــا«و  »حـومس«ی ز، ١١٢٨/ ی ک ٥٢٣سـای . دەسـتی ــر »حم  ←ی گرتـووە و سـاک دوات



  سرەتا/  ٥٢

 

دەبن  و ١ک ناسراون ب بوختی) جزیر( زیرەـج میرانیباسی : بشی چوارەم
لک  س:  

م ک٢جزیرە میرانیباسی : لکی ی  
م ـلباسی میرانی : لکی دووھ ـ ورک   گـ

م ھ فنیکباسی میرانی : لکی س  
م نجشی پسنک: بف( فایباسی میرانی حسنکح ← سفنکح← 

فا لیکان ،)حوسنکی م ون ب   .ک ناسرا
مکتب ھ ی کوردستان باسی میران: ی سو حوکمدارانی دیک  س بریتین ل ک
دەست:  

م کی یدەست :  ی ئم دەست   :نۆ بش دەبت
م کشی یزەک: بمشکزەک( باسی میرانی چکشمــک ،)چ ــن لــریتیــب 

لک  س:  
م کنکورد: لکی یباسی میرانی مج  

م لکی رتک: دووھباسی میرانی پ  

                                                                                                                                                                           
ــــتی ب ســــر  و  ی ز، دیــــاربکر١١٣٩/ ی ک٥٣٤ســــای . دا گرتــــووە یــــش»حلب«دەس

ــــزی دەســـتی کوردستانیشـــی ــــک ١١٤٦/ی ک ٥٤١ســـای . کوت نـــو جغ ی ز، کۆم
ــاردانی قی  ـــی پالم ـــی ل جنگ ــوالمی زەنگ ــبر«غ ــرد و ب »جع ــ ک ــان ل دا کاکوبرالی

ــات بدواوە ب . دا دا و کوشــتیان سـریان ــابکی شـھید«لو ک ــ. (ناســرا »ئت وشــدانی : ب
ــولی نـوێ، ب دھخـودا ــاوی، ١٣٧٧، سـای ١٦٣٢٠و  ١٦٣١٣، ل ١١، چـاپی دووھمـی خ ی ھت

  .) ی ز، تاران١٩٩٨
ــــان ــــدینان وەرگیرابــــ، وات دین بادین ـــــ ل بھ ــــان وــدەچـ ـــــەوانی دینـــــی . باش پـی
  .و. زەردەشتی

 .و. بۆتانی -١
  .) و. نووسر لم پرستدا نینووسیوە، بم ل باسکدا ھی. (ناسراون ب عزیزان -٢
  .) و



رەفنام٥٣/  ش 

 
 

  باسی میرانی سوقمان: لکی سھم
م شی دووھرداسی: بباسی میرانی م  لکک  س دەبن:  

م کگیل: لکی ی١باسی میرانی ئ  
م ووباسی میرانی : لکی دووھ ل   پا

م ھ رمووگباسی : لکی سرمک( میرانی چچ (  
م ھ شی سزۆ باسی میرانی ساسۆن: بح ون ب   .ک ناسرا

م ن: بشی چوارە ن( باسی میرانی خیزا لک بریتینک ) ھیزا  س    :ل
م کن: لکی ی ودرکرانیان باسی میرانی خیزا تیی نا   ٢.و چۆنی

م مۆکسباسی میرانی : لکی دووھ  
م ھ سبایرد: لکی سسپایرد( باسی میرانی ئئ (  

م نجشی پلیس: ب   باسی میرانی ک
م ششی شن: ب لکک  باسی میرانی شیروا  س دەبن:  

م کباسی میرانی کفرا: لکی ی  
م باسی میرانی ئیروون: لکی دووھ  

م ھ ٣باسی میرانی کرنی: لکی س  
م وتشی حچوار  باسی میرانی زەرقی: ب وە لکیانکتدەب ل:  

م کرزینی: لکی یباسی میرانی د  
ملکی  باسی میرانی گردکان: دووھ  

م ھ عیتاق: لکی س   باسی میرانی 

                                                                         
ــدوقانی -١ بو دا . (ناســراون بـــ ـــ بــاســک ـــم لـ ـــینووسیوە، بـ نووســر لم پرســتدا ن

یو. ھ (.  
  .و. کرتی دووھمی ڕستک لم پرستدا نھاتووە و ل دەقی باسک وەرگیراوە -٢
  .و. لکی سھم دەبت لکی دووھم و ئیروون ل دەقی کتبکدا کرنی -٣



  سرەتا/  ٥٤

 

  باسی میرانی ترجیل: لکی چوارەم
م شتھ   دییباسی میرانی سو: بشی 

م شی نۆھمانیباسی میرانی س: بڤانی( ل سل ( کلک دەبن   :دوو 
م کو باتمان قولبباسی میرانی : لکی ی  

م فارقینباسی میرانی : لکی دووھ   میا
م  ی دووھش: دەستدوازدە ب  ل    بریتیی ی   :ئم دەست

م کشی ین: ب ن( باسی میرانی سۆھرا   ) سۆرا
م شی دووھمیرانی بابان باسی: ب  

م ھ شی سباسی میرانی موکری: ب  
م لکک  باسی میرانی برادۆست: بشی چوارە  دوو    :دەبن

م ک١باسی میرانی ئوشنی: لکی ی  
م ٢باسی میرانی سۆمای: لکی دووھ  
م نجشی پحموودیباسی : بماموودی( میرانی م (  

م ششی شولی: ب   باسی میرانی دونب
م وتشی ح٣باسی میرانی زەرزا: ب  
م شتھ   ٤باسی میرانی ئستۆنی: بشی 

م شی نۆھ٥)داسنی( باسی میرانی تاسنی: ب  

                                                                         
ــاوی پرســتکی، بم ل دەقکدا نووســراوە -١ وەرگ مو  باســی میرانــی ســۆمای: ئ

  .و. نیی بناوی ئوشنی
٢-  ،یکرســتاوی پــ وەرگ مدا نووســراوەئکدەق م لوەڕ: برگو  باســی میرانــی ت

  .و. قی داود
  .و. تنیا سردە و ل دەقکدا ھیچ باسکیان پ تایبت ندراوە -٣
  .و. تنیا سردە و ل دەقکدا ھیچ باسکیان پ تایبت ندراوە -٤
٥-  ە و لردنیا سدراوەتت نتایب کیان پدا ھیچ باسکو. دەق.  



رەفنام٥٥/  ش 

 
 

ھم ھوڕ: بشی دە  لک باسی میرانی ک  سی  ل   :ک بریتین 
م کنگان: لکی ی نگان( باسی میرانی پ    ) پا

م نگ: لکی دووھباسی میرانی دەرەت  
م ھ ھیدەشت: لکی س   باسی میرانی ما

ھمبشی  : یازدە   باسی میرانی بان
م ھ   ١باسی میرانی ترزا: بشی دوازدە

م ھ ی سن: دەست لک ٢باسی میرانی کوردانی ئرا   :ک دەبن چوار 
م کنسوور: لکی یی[باسی میرانی سیام[  

م باسی میرانی چگنی: لکی دووھ  
م ھ لکی س :   باسی میرانی زەنگن

م   باسی میرانی پازووکی: لکی چوارە
مکتب ری ئم الپڕان و ــی نووسباوانک دەبن  رانی بدلیسـباسی می: ی چوارە

 سردە ل   گڵ کۆتاییقئویش بریتیی ل  گک و چوار ب.  
ک ک بردی بناغی داناوە و کردوویت  باسی شار و قی بدلیس: سردەق

وەدانی   .ئا
م کی یگی ڕۆژەکی: ب رھاتی خست باسی ژیان و ب ی یو چۆنی

ودرکرانیان   .نا
م ی دووھگی میرانی بدلیس: بکچو بن     کک دەچنوە سر  ،باسی بن

م ھ ی سگس: بھ وکوتی جوان و ڕزدارانی پادشایانی پشوو  باسی 
گڵ میرانی بدلیس  چوار بشل ل     :، ک بریتیی

م کشی یشرەف: بلیک ئ باسی م  
                                                                         

 .و. تنیا سردە و ل دەقکدا  ئم میران ھیچ باسکیان پ تایبت ندراوە -١
٢-  ڕەی دەقی لم الپشتگۆران«: دا نووسراوە»بودلیان«ھ ناسراون ب مانو ».ئ. 



  سرەتا/  ٥٦

 

  کوڕی زیائددین باسی حاجی شرەف: بشی دووھم
م ھ شی سددین: بمسرەف باسی میر شکوڕی میر حاجی ش  

م م: بشی چوارە   کوڕی میر حاجی محممد باسی میر برای
م ھۆکاری ڕووخانی حکوومتی بدلیس: بگی چوارە و بانوەی  باسی 

ردچوار س  ل     :دەستی میرانی، ک بریتیی
م کی یردرەف: سن میر ش وا ی نشم باسی ک   و میر برای

م ی دووھردرەف: سوەی میر شدان  لسر تختی دەستی  باسی پا
لیس  جی می بد مل   ر برای

م ھ ی سردلیس: س قی بد  چنگ قزباشان باسی ڕزگار کردنی   ل
  .بدەست میر شرەف

ـس ـردـ ـی چـ کوڕی  یی میر شمسددینــاتــسرھــان و بــاسی ژیــب: وارەمـ
  میرشرەف
باسی ژیان و سربوردەی منی کۆی شکستبای بلنگاز، ھر ل : کۆتایی

 دایک ل ی  ڕۆژی  ھتا ئستا ک سا   .ی کۆچیی١٠٠٥بوونوە 
م( پاشکۆ رگی دووھەوایانی خاوەن: ) برمانف ب بارەتشکۆی  پاشکۆ س

دانی عوسمان و پادشایانی ئرانخان و زۆربی ئو خونکارانش ک  انو توور ی 
  .ھاوچرخیان بوون

  
  



 

 

  پشکی
  

سرھاتانوە سرقاڵ ـی بـتیـۆنیـئو کسانی خۆیان ب نووسینوەی چ
ـکردووە و دەزان سبارەت  ١رێ،ـکپ دەی ــارکــوو کــمــ ھــودایــر خــ ھــن کـ

و تۆرەمی کوردان و داب و نریت و ئاکاریان، تیشکیان ھاویشتۆت سر  توخم 
  وویان م بارە و گوت ئ رکسەبۆچوونی زۆر جیاوازیان ل . نک الیان بۆ وندھ

تیی فرمانەوای  ڕۆژگاری  ل   ک پنجمین پادشای  ،٢دا»زوحاکی ماران«وای
 انو توور لسر تختی دەستی ئران بووە و پاش جمشید ٣یکان»پشدادی«

وەتوە و دەستی ب سر بشی ھر ی دا ، بم ٤) ...( زۆری دنیادا ڕۆیشتووە ەپا

                                                                         
  .و. چندین ئایتی قورئان، بشک ل »وهو علی کل شی قدیر« -١
، گــۆیــا لــ سـردەمــی حــزرەتـــی ، نــاسراو بــ بیووراسپ، ئژدەھاک، زەھاکزەحاک -٢

ــــووح ــــردووە  دا ن کــــــاوەی ئاسنگـــــر لـــــی ). ؟(!ژیــــاوە و ھزار ســــای پادشــــایتی ک
  .و). ؟(!ل جی داناوە  ھبزیوەتوە و جماوەری ل ھان داوە و فرەیدوونی

ئم برەبــاب بــۆی بم نــاوە . ە»ســیامک«ی کــوڕی »ھووشــنگ«ســرناوی  پشــداد -٣
 ســم ککنگی پادشــا یھووشــ ر کــراون، چــونککــی »داد«نــاودنــاوە و دادی خی ھ

ــاو ــانی دادەوانیــی کــردۆت ب ــاوە ل پــش. داوە، ی حمــدو موســتوفی . دا بنــاغی دادی دان
ــ یــازدە پادشــایان لــ ھکوتــووە و  ەوایی کــردووە  ٢٤٥٠دەرمــانیان فم !). ؟(ســائ

ــــان ــــان و کۆنچیرۆک ــــوەی ئفس چوارچ ــــا ل ـــــکی  پادشـــایان تنی ــــاونوە و مژووی دا م
ــاوە ڕک ــاوەڕ و متمانیــان ل پــاش بجنم ــک و جــی ب وپ) . واننــاریی زیــاتر بــ بــۆ زانی

ـــودا ـــوێ، ٥٩٧٧، ل ٤، ب وشــدانی دھخ ـــی خــولی ن ی ز، ١٩٩٧/ ی ک١٣٧٧، چــاپی دووھم
  .و.) تاران

  .و. چند وشیک ل قم کوتووە -٤



  پشکی/  ٥٨

 

ھو ل  دیرۆکنووسان ب  و ب ڕئوەندە م ل قمک  یان »شدداد«دین بووە ک تا
وەتوە   :دە پاراو سبارەت ب زوم و زۆرییکانی زوحاک زانایکی زمان ١.لکدا

  
 دنیای بسام ئوەی جمشیدپاش  ل وە    بارگی پچا

  و جام ھات جی، تازە بسرچوو دنیای جم زوحاک
ر بس وای ب می  ژین کرو ھنای حھ   چارەنووس 
ـ ر ب ـانی سـ  ب ل و  وڕ  ھـ ل  م ـت ب ددادسرشتش  

  ئو دوژمنی دین چی شڕ و گڕە کردی ب تشوو 
وو ایانی پشـ ـازی شـ و ڕب  گ ـ ری کـردەوە ڕو   کـ
و ا ــ  ب وو ب ـ دێ ب ـ ن ـاری بزەبروزەنگـی پ ـۆ ڕۆژگ   ب
و وە ب چا یدی د ن قت ئادەمیزا وا ڕەش    ڕۆژگاری 

  
مانی، دوو دەماریش وەکوو دوو مار لسر شانی  سرباری ئاکاری زا

م ڕۆژگا ل  ستابوون، کھنجرپن ش بو  زوحاک. رەدا پزیشکان پی دە
ن و ئش و سیروسمرەوە دەنای و ئاراوقارای ل ھگیرابوو  بژا . نخۆشیی

ـئوەندەی پزیشکانی ش وە خریک ــپی اشــبارەزا و حکیمانی وردەکار زۆر ـ
وە ئشاند، ھیچیان بۆ نکرا و ل بوون  ریان پچاکی سریو بمان چارەسدا ت .

ھتا ڕۆژکی ش وەیکی پچوو  ـما ـیتـ ـانـ کردە  کراو ھات و خۆی ی بلعنتـ
                                                                         

ــاد«کـوڕی  گۆیـا شـدداد -١ بانگیھشــت برەو  فرمـانەوایک بـووە ک داود پغمـبر. ە»ع
ــرد و. بھشـتی پـداخوداپرسـتی و وادەی  ـــۆشک و بـــاغکی گـــورەی سـاز ک  ئــویش کـ

ــا و ــوەی ل گوھران تــدا ڕان ــاری ئو شــون، ویســتی ... . دار و می پــاش تواو بــوونی ک
دا بـوو  بیبینـ، بم القکـی گیبـووی زەوی و ئو دیـکی ل ئـاوزەنگی بچ ب چاوی خـۆی

ـــل دا یـــــکجار  ئدەبیـــاتی زارەکـــــیل » بـــاغی شـــدداد«. گیـــانی لـــ ســـتاند ک ئیزرائی
نــاوبــانگـــھخودا. (بــدانی دوش واننرگی بۆ زانیاریی زیاتر بو.) ٩، ب.  



رەفنام٥٩/  ش 

 
 

ن بکن شت و بیھاون سر  و ب زوحاکی گوت ئگر مشکی الوا پزیشک 
کی ژانیان دەشکجارو ب  کوی ھر یکا وا ھات . شرپنجی سرشانت، 

 دووی قسی ئو کتنگە ڕۆیشتن، دەرمانکی پکوت و ژانی  ل وەختایک 
م . ۆمرکاڕ ر ئسو ێڕلنزلوومی شوموو ڕۆژێ دوو الوی مسپاردەھیان ئ 

 مو زانخۆرەوەی ئدەسووشیری خوشانی ھ شکی تازەیان لم . دەکرد و مئ
ب رکی ڕەوتی ئسو کم ئشا، بژەی ککی زۆر دروەی کوژرانی  فڕە ما

بزەیی و دلۆڤان و چاککار  الوانی خرابووی سر شانی، پیاوکی یکجار خاوەن
وو، ھموو ڕۆژک ـب ١ب  رۆیبری سینیلکی دەکوشت و  بکر یسان، ھدوو ک

نھنی ئازاد دەکرد و مرجی مشکی مڕکی لگڵ لکدەدا و کسکی دیکی ب
دەنا ناب  بمن و ـبۆ دا و نیشتمان ل   وێ دەبواران و لچیا و چۆل ڕوو بکات

وا دەرباز ببوون برەبرە پرەیان گرت و تووشی . خۆی بشارتوە وانی ئا ئ
و وەند  وتوە و ب ـژنخوازی بوون و تۆرەمیکی زۆریان لک خزمایتی و زەما

ودر کران کورد بروەی م. نا وەیـل  کۆمنی دیکی خک ـا ل کی درژ 
یاندەورا ڕوو بکن و ن بابوون  ھیـھ الن و ـار و ئـچ شـشاخ و ت ک، لاوەدانیی

ن، زمانکیان بۆ خۆیان داھنا و جی حوانوەیان ساز کردن و  لەوارا و   شم
 کشت ل لیان نا  دا  ھندکیان ب سر دەومندی. وکاڵ و بوون خاوەنی ئاوەدانی م
  وون و ب دار و ڕوکوتن   و پدەشتان و وەک دەن ئو ئاژە ویان کردە بنار 

ک، ئوەندە ئازا و بجرگ و چاونترس بوون ک ناوی کوردیان خ   کۆم 
فرەزانان گوتوویان کورد . خرای سر شانی   ل قمک  و  ل توخمی جندۆکنتا

                                                                         
ــاوە  -١ ــی دەــ ئو پی ــانی بیروون ــل«وەک ئبووڕیح ــاک»ئرمائی بــووە و  ی وەزیــری زوح

: بـۆ زانیـاریی زیـاتر بـوانن. (زگی بو الوان سووتاوە و ئم دابی ڕزگار کـردنی داھنـاوە
  .و.) ١٥١٤٣-١٥١٤٢، ل ١٠، ب وشدانی دھخودا



  پشکی/  ٦٠

 

ون لسر الدا تۆرەمی بپی گانوەی چند مژوونووسک . خودا سرپۆشی 
ر خودا دەیزانوەش ھوە و ئوتۆتو و مرۆڤ کوان دوەندی ن  زەما ل   ؟!کورد 

ل ، دەب بزانین کورد پاش  و نزیالن  قو ن ل بسر چوار بای  بوونوە 
  :دا دابش دەب، ک زمان و داب و نریتیان پکوە جیاوازە و بریتین ل سرەکی

ج -١  وڕ  -٢ ١) کرماج( کرمان ن -٤ ھوڕک -٣ل   .گۆرا
  کوردستان سنووری خاکی  ٣سر لواری دەریای ھیندەوە ٢ی»ھۆرمز«ل

ـکپ دەدەست  وـ ل و  ـا  ھـ ھدەکش و ھتا ھرمی ک ڕاستوڕاست ـوە 
التییش و مرعمی فارس. دەڕوا مرم ھجراقی عو  و ئازەربایجان ٤و ع

ی باکووری ئو ھ ٥ئرمنستان  با وون و عراقی  و مووس دیاربکر. کوت
کوتوون ٦عرەب ھ  شانی باشووری  سرەڕای ئوەش تیرە و تۆرەمی . ل

ھتا ئوپڕی خۆرنشین بوبوونوە کورد ھرمی خۆرھتوە  وپڕی    .ل
ن و بفی زۆربی کوردا ور و دوا  و ب ئوەندە ئازا و . ارنــدەمز و ــبکار 

و ڕگر دەخن سر شانی خۆیان و لم  مرد و ڕەند و جوامرن، ناوی دز
وەدا گیانیان بخت دەکن، بم بۆ نانک نابن چاوشۆڕی کسانی  نزم و پنا

وپی ئم شعرە . چنۆک و نوەرۆکی پا  ن کاک   :ک دە نن برچاوناھئوا
                                                                         

ــژی کوردسـتان -١ ـژووی دوورودرم ،رەفنامرەفشـــر شـ ، بدلیســیخانی  ، نووسـینی می
الی  پرۆفسـۆر مینۆرسـکی: ( ٦٠٦پشکی و پڕاوزی بـۆ نووسـیوە، ل  محممد عبباسی

، ک ل »مـان« -٢. ە»کـورد«، ک ھمـان »کـور« -١: پکھـاتووە ل سـ بش وای کورمـانج
 .و.). ک نیشانی ئاوەناو و دان پا »ج« -٣. وەرگیراوە» ماندایی«یان  »ماننایی«
 .و. دەریای ھۆرمز -٢
٣- زنستی مبو. دەریای ھیندە م.  
ــرکرماشـان. و تـاران و ھمدان ھریمکـی نـوان ئوسـتانی ئیســفھان -٤ ، ، ھمدان، مالی

  و. وەکوتوون نو بازنی عراقی عجم و ئیسفھان وەختی خۆی ، گوپایگانئراک
 .و). ١٠، ل دەقی بودلیان( و ئرمنستانی گورە بچووک ئرمنستانی -٥
٦- ی ڕەققڵ ناوچگلبوستان لو). ١٠ ، لدەقی بودلیان( و ئ. 



رەفنام٦١/  ش 

 
 

  گدایی کردن بۆ وەرگرتنی دەنک جۆیک زیو
 بین چ بۆ یک دانگ و نیو وەی چاترە دەس ب   ١ل

  
 دواڕۆژی کاران بکاتوە، ترسنۆک یپشینی ل ھر کس بیر   وویان ان گوت

ھر بۆی کوردەکان  ،ر دەبر وەسی کاروباری گرینگی دنیادا ھزۆرب   ل
 برودوای ھوست و جوونوەی خۆیان ناکنوە ل و بیر  زۆربیان . دەپڕن 

فعی و ب ڕبازی ئیسالم و سرتۆپی  )١(کوتوون شون ڕچکدینی شا
دان لسر ب ەک حزرەتی محممد ،دا دەڕۆن ئادەمیزا  .سوی خودای 

وە ــژانــوــو خلیف مزنکانی برنادەن و خۆیان ب ن ی یارانی پغمبرـپ نـوـش
دا ب دەیدەن و خۆ بۆ  ن و ڕۆژوو دەگرن و چی زەکاتی ل پیانـخریک دەک

  . چوون حج دەکوتن و چاک سر بو کارانوە دشنن
د تیرەیکی دیکی کوردان  تاسنی، ک بریتین ل و شام ل ناوچی مووس چن

لیدی ،)داسنی( لتی( خا  ،)بۆتانی( لگڵ کۆمک بوختی ،)پسیان( بسیان ،)خا
ولی محموودی  و کوتوون شون شخ لسر ڕبازی یزیدین و دونب

فیر»عدی«  ٢.بووە و ئویش پیەوی پشوایانی مروانی ی کوڕی موسا

                                                                         
  :٢٦، حیکایتی ٣، بشی گوستانی سعدی -١
جـۆیک زـو، دەسـت لبر  ئرێ تۆ شرم ناکی بـۆ بـی دەنک: دزک ل گدایکی پرسی«

  :بچیک پان دەکیوە؟ گدا ل وم گوتی ھموو ناکس
 ببـــرند بــ کــ سیم     بــ و نیـــمدانگــی دست دراز از پی یک حب !«  

ــای ھــۆنراوەک ل دەقــی ســرەوەدا نووســرا دانــگ بردکــی دوو قیــراتیی و ھر . معن
کیش چــوار دەنکقیــرات جــۆی . ـــۆ، وات ـــگ و نیوــک دەبــت شـــش ھنــدەی دەنکــک ج دان

»ببک»حو. ی.  
، یکـک ل شـخانی سـر ب )ھکـاری( ، کوڕی سمایلی ھکتاری، کوڕی موسافیرعدی -٢

ـــازی ســـۆفییاتی ـــان. ڕب ـــدرنعدەوییک ــــەوی وی دادەن کســـکی دینـــدار و . ، بـــــ پــیـ
ــووە و ســای  ــاک ب ــزی ژیــان ی ز، ل بعلــبک١٠٧٤/ی ک٤٦٧پیاوچ ــاوەت جغ ــی ن پ . ل← 



  پشکی/  ٦٢

 

وەڕکی پووچن و دەن شخ  )٢()ئیزەدی( یزیدی نوژ و  ١»عدی«لسر با
 پ   و ل ڕۆژی ڕابوونوەدا ھمانناپچن و لمان ی خۆیاڕۆژووی ئمی خستۆت

رە و بکسو ی  بھشت ناپرسنوە  ن زۆریان  ئم یزیدییان. پای دەمانب
، دا کوردەواری ل خاکی. پاکژەکان ناخۆش دەوێ و دەیانبوغزنن مامۆستا مزن و

 ئامدی ل تایبت  و باش ب لک زانا  ردک بواری  گھ ن و لالی چازان ھم
ی ق و ن ی  عق دا شارەزان و خۆیان داوەت بابتی حدیس و شریعت و  زانستی 

ھرچی باوە لو بستندا و ماناناسی و  زۆر . ڕنووس و ڕزمان و منتیق 
دا کتبیشیان نووسیب، بم ناوبانگیان دەنگی نداوەتوە،  واران و ب ل  دەچو

ـگ ـرچـ ـی خـ ـۆیـ ـان زۆر ب ڕۆچـ ـ   )٣(.دا خریک دەکن ڕووپڕان وون ب
م مـئ خشان و ـامـعر و داڕشتنی پوەی شھۆنین  ریان بزۆر س  ۆستایان

ـونریتی تک ختخۆشی و داب فرمانەوایان و میرانوە ـ گڵ  ل و بوون 
وا ناکن ک الی پادشایانی دادەواننایشنن  بن برچاو و پل و  ٢و کارکی 

یان    .برز بتوەپای
و نخوندەواری کورد بۆ ڕەچاو کردنی مافی دایک و باوک و  ئاپۆرەی خک 

وان و ڕێ ئرکی وانداری پشنگن ڕز گرتنی می  . وشونی می خۆیان ب
وە و ئمگی مزنی بسای و سبریان دەدەنوە و  وەڕیان دانا پناوی با ل سر

ل دەزانن م ڕبازەدا گیانی خۆیان بخت بکن و چاکی   ل   .ئامادەن 

                                                                                                                                                                           
ــاری خانقــایکی بــۆ خــۆی ــانی نــاوچی ھک ــنی داکوتــاوە چیاک ساـــی . دانــاوە و لوێ ب

، وشــدانی دھخـودا: بــ. (ی ز، ھر لوێ دەسـتی ل داونـی ژیــان بــرداوە١١٦١/ی ک٥٥٧
ــ.) ١٥٧٧٥، ل ١٠ب  ــۆ زانیــاریی زیــاتر ب  ؛١٢٥٩، ل ٢فرھنگــی ئعالمــی ســوخن، ب : ب

  .و. ٣٢شرەفنامی وەرگاوی ھژار، ل 
  . و. مرقدی ل چیای اللشی سر ب ناوچی مووس] ک: [٢٧، ل عبباسی شرەفنامی -١
 .و). ١١ل  ،دەقی بودلیان( و ڕۆم انو توور پادشایانی ئران -٢



رەفنام٦٣/  ش 

 
 

ل ودەچ وشی کورد و د  مانای ئازا  ـب زۆربی بورانی ر ب، چونک ـ
وانانی ناودار کوڕی کوردن  و پا  یوەکوو ئاشکرای پاوانی چاونترس. ڕۆژگار 

، یانی ڕۆستمی زاڵ تنی زەمان ل تیی  فی فرمانەوای  سردەمی  ل  ک
وباد« ق وە کوردە»کی پی ناوەت جغزی  و چونک ل مبندی سیستان دا ژیا

، ی تووسی»فیردەوسی«خاوەنی شانام . ژیان، ب ڕۆستمی زابولی ناودر کراوە
  .بۆ تۆمار کردووە ب ڕەحمتی خودا شاد ب، سرناوی ڕۆستمی کوردی

ھا  قارەمانی ڕۆژگھروە و  ودار   ل ـارامی چووبین کـار بـسپاساالری نا
وە و گشی کردووە و ل زەمانی پادشایتیی  و خوراسان تورکستان یدا ھ

ڕەگزیان  »غوور«و » کرت«دا ژیاوە و میرانی »نۆشیروان«ی کوڕی »رمزۆھ«
ی مردازای زەبروەشنی »ین میالدگگور«. بووە دەچتوە سر وی، کورد

ھر کوردە وودەنگ ئویش  نا و ئستا نیزیکی چوارھزار سا ک نوە و  ب
بندی  م  ل تیژەکانی  میری سربخۆن و حکوومتیان دەستاودەستی  ١»الر«ن

وای سک و خوتپیان ب . ناوییوە لدراوە و خوندراوەتوەنکردووە و جاری 
وەن ب تۆزک پشکشی و دیاری، لیان ڕازی  شکۆی عجم فرمانەوایانی خا

وپژن  یان ئا و د ل ھرمی دەستیان بوون  وە و دەستیان    .وەرنداوەکرا
، پاشان بۆت ٢»بورووسا«سرەتا مامۆستا بووە ل  موالنا تاجددینی کوردی

ئینجا وا . ی باربوو کراوە»پاشا خیرەددین«و سرناوی  ١مزنوەزیری ئوورخان

                                                                         
ــدرێ ل  ناوەنـدی شارسـتانی الرە و ب یکـک ل شـارە کۆنکـانی ئـران شـاری الر -١ دادەن

سـازی کـردووە و  دەسـتیک ل مژوونووسـان الیـان وای گـورگین مـیالد. پارزگای فارس
: بـۆ زانیـاریی زیـاتر بـ. (بردی بنـاغی دانـاوە تاقمکیش پیان وای بالشی کوڕی فیـرووز

  .و.) ١٩٥٢١، ل ١٣، ب وشدانی دھخودا
ـــــینی دوڕگوای ئاســــیای بچــــووک -٢ ـــــووری بورووســــ، شــــارک ل خۆرنش ، ل باش

مـــاوەیک  دا لـــ سـرەتای دامزرانـی حکـوومتی عوسـمانی. خۆرھتی دەریـای مڕمڕە
  .و. پــایتــخت بووە



  پشکی/  ٦٤

 

وڕک  و تاقانی زەمان، پشنگی باش ئا ن  کوتی دەورا ھ بدەینوە سر 
ن دارا تکش، وات  ٢ئوین دارانی مین فا ی وە رخرھاد«و سکوردی  ٣ی»ف
ھوڕی  ردەمی  کس ل  ھان ک وانی جی    :ژیاوە و بۆت ٤دا»خوسرەوپرویز«پا

  
وارەی ڕگا  داریئا    و ڕچی د

ناڵ  نا ی پۆ ژەن، چن ب پ   ت
خوسرەوێ ب ب کخت تاج، یت  

وونی دەستی چاوەشان قان   وەکوو 
  

داری ــ وین ــی ئ وی ڕ ــرا   زنجیرک
فت لیسای بریای ت   وتاڵ ڕەبن ک

  دخۆشکرەی گل بدبخت خۆی
ی کردن زوەشان   ٥کیاری نا

  

                                                                                                                                                                           
پـاش میـر عوسـمانی یکمـی بـاوکی ). ی ز١٣٥٩-١٢٨٨( ئوورخانی سوتانی عوسـمانی -١

شـکاند و دەسـتی  ئیمپراتــۆریــی بیزانسـی). ی ز١٣٥٩-١٣٢٦(دەستی بدەستــوە گــرت 
دا گرت و پاش مردنـی، مـرادی یکمـی کـوڕی جـی  ب سر بشکی زۆری ئاسیای بچووک

  .و.) ٢٤٤، ل ١ئعالمی سوخن، ب فرھنگی . (گرتوە
 »جفـاکش«گومـان ھی و  ک ب »عاشـقان جفـاکیش«دا نووسـراوە »زنـۆڤ«ل دەقـی  -٢

ــانی  ــاکش«دروســت، ی ــی ،»جف ــای ل ھق ــراوە ئو کســی جف ی دەقــی ١٢ل الپڕە . دا ک
ـــــراوە»بودلیــــان« ـــــرحلقی عاشــــقان و «: دا نووس ـــــرو س ـــــان، پیش ـــــردارخیل وفاکیش س

 .و ».اندیشان محبت
ی نیزامیـی گنـجوی، فرھـاد دـی ب شـیرینی کچـی »و شـیرین خوسـرەو«بپی دەقـی  -٣

ــۆت ڕکبری خوســرەوپرویزی پادشــای ساســانی پادشـای ئرمنســتانوە . نووســاوە و ب
ــۆ . کـردوویت کـۆکن پادشـا سـزای داوە و ل بســتوون ــی نمـانی شـیرینیان ب وادرۆ ھ ب
، وشــدانـــی دھخـودا: بـۆ زانیـاریی زیـاتر بـ. ھداشـتووە بـردووە و ئویـش لتـاوان خـۆی

  .و. ١٧١٣٠، ل ١١ب 
یــان ھمــان خوســرەوی دووھم، کــوڕ و جگــرەوەی ) ز ی٦٢٨-٥٩٠( خوســرەوپرویز -٤

، ل ١فرھنگی ئعالمـی سـوخن، ب : ب. یکک ل پادشاکانی ساسانی ھورمزی چوارەم؛
  .و. ٦٤٦

٥- یلی. ھۆنراوەی نیزامییی نیزامی، لمسجنوون خو. و م.  



رەفنام٦٥/  ش 

 
 

ھیچی ناھن و دوورە ل یک  ئوەی ڕاستی ب کورد ھیچی سر وەبر 
 زەمانکی بۆت مامۆستای پادشای ک مزنمالی زانا سعدەددین ئفندی. بوون

ل سبارەت دا ک  ، ل مژووە تورکییکی خۆی»خانسوتان مراد«خۆشبوو  خودا
دانی عوسمان ب  بابت ئمی، خان ھر : دە وەئاکار و کردارەی کوردان ل

قی کوردک تا ھوڕی ھدەدا ب ل نیا ئای م ل ب شوەیکی سربخۆ  کوردان. ت
ووتکی ل و  ن برزایی  وا رستی شاخ و کپتاقان روەردە بوون و لدا پ  بدا ن

نبوونی کوردان دەگڕتوە بۆ   وەک دەگنوە ھۆی ئم یک. یکتر ناگرنوە
وک وازەی دینی محممدی . سر ڕوودا و ئا ن کاتک دەنگ  و چریکی دە

وازی ناب لوسرەوسری دنیا دەنگی داوەتوە،  ،)خ.د( پغمبری نازدارگا
 ن و ببن بتا بھ ون  لبا ھان  فرمانرەوایانی پایبرزی جی و  ن  خونکارا

قبگوی    بوون  پمل پۆشی زینئو سردارە مزن و سری وەبربنن و ئا
  گورەپادشای تورکستان یئۆغووزخانبۆ ئم مبست . سر شانی خۆیان بخن

قووکی زلحۆرتی ڕەزاگرانی ڕەشتای کوردی بناوی بوغدووز وما وەکوو  پیا
ا و سروەری ـردوو دنیـی ھـوـرگـڕاسپاردە ناردۆت دەرگانی بختالنی س

د و جندۆکان، دروود و سوکی یکجار خست کاتک ئم . وخۆی ل ب ئادەمیزا
وەت خزمت پغمبری سرتۆپی  گی  وە خونتا جیھان و ڕاسپاردەی  نردرا

فرمانەوای خۆییسر شانی و چۆنیت وەڕی پاکی دڵ و دەروونی  پ  ی با
وە و پرسیویتی تۆ ل کام توخم و تۆرەمی؟  لی بزرا گیاندووە، حزرەت  ڕا

فرموویتی پروەردگاری  پغمبر. کوردانمبوغدووز گوتوویتی من ل ڕەگزی 
بوونی نھاویشتۆت نو کوردان، دەنا دنیایکیان  پاکی پایبرز یکییتی و یک

و ڕۆژەوە دامزرانی دەستی با و پادشایتیی . دەستی دەچووب ل ئیدی 
ـگورەیان بدەستوە ن ھاتووە، بجگ ل پنج دەستیان ک خۆیان ب پادشا و ـ 

لداوە و خوتپیان بناوییوە  وای سکیان  وە و جاری  مزن و سردار دانا



  پشکی/  ٦٦

 

وەتوە و ڕۆژگاری دەستیان ھندەی کشاوە ک ب ھیوای خودای مزن  خوندرا
 جی خۆی   .دا باسیان دەکین ل

وو فرمانەوایکی قسڕۆیشت بروەی   ی یکالکرەوە ل نو کوردانل
زەبروزەنگن و لژ و بنەق و خو یان د نکوتووە، زۆرب رھو  س ھ

وانکی بچووک، کش و ھرایکی یکجار نالبار دەننوە کیژک یان ئسپک . تا
ک بۆ تۆی خونی مرۆیک دیاری کراوە یان چند سر بوونی   سقت. ئاژە

وە گیرا و ن ھایکی بۆ وەبرچا چ بارب ھی و    .دەست و پ و ددان و چا
و چوار کنیزیشی  ١وار ژن دننــڕۆن و چەد) خ.د( لسر دابی پغمبر کورد

 زاناییی خۆی. رـدەخن س و وەک  ەوای ھناوە ک زەووزوویان زۆر خودا ب
دا دەب ی  پشتی پ ل یان  دا ئگر دەمیان تکننابا و خونی . خیز و خۆڵ من

دبا ک وتی ئران و بگرە  یکتریان نڕشتبا، ڕەنگ ئوەندەیان پرە ئستان
قاتی ھانیش ب سر  خودا چۆنی بوێ دەیکا و ھر «دا کوتبا، بم  وقی جی

ل   ٢».دەدا  خۆشی بیاری 
  

ر جوانمووی ھفرانی جیھان ھ   ئا
  

سووچی چاوان بین   یک وای ن

و میرانی کوردستان ن  ئوانی خاوەنی ھۆزی گورە و پ جماوەر و  دا ل

ھۆزەکیانوە دەناسرن ناوی  ، ، بابان، سۆرانوو ھکاریــوەک. ھزدارن، ب

اوی ــنــ ب سر ق و شارۆکیک ڕادەگن، بـو ئو حوکمدارانش ک ئردەن

                                                                         
  .و .»ئگر دەستیان بوا و بۆیان بخو بکرێ«: ١٣، ل بودلیان -١
و ئـایی  ی سـووڕەی ئیبـاھیم٢٧؛ بشـک ل ئـایی »یفعـل اهللا مـا یشـاء ویحکـم مـا یریـد      « -٢

  .و. یکمی سووڕەی مائیدە



رەفنام٦٧/  ش 

 
 

ـئو ش ـونـ ـوە نـ ون، وەک میـ و  ئگیل ١،، جزیرە، بدلیسی حسنکفـرانـاسرا

واش چندی   .دیکی ئا

، ناوچیکی سخت و چ و ب لوڕستانیشوە کوردستان دیارە خاکیوەکوو 

ھاتی ناگات ئاستی خۆبژیو و دا م  رھو ب لەوارە  و  ی حشامتی، یشاخاوی 

کی دیک زۆر کوری دەبینن و ب کورەوەری ڕایدەبورن و خ لچا ناچار  . ب

وەش برەڕای ئرن  سکی چاوتوەیتم نب ن دەب دا  ھ دا و پ و ڕووبینی 

 نانی ھرزن و گاڵ شوکرانبژرن ئاپۆرەی کوردان ن ب او نانی ـپنـل. زۆرجارا

و پکوەنانی  م  دا، زارەخوارە لبر کس ناکن و ڕوو ناکن  ماڵ و سامانگن

دان و کامەوایان من دەرگای دەو .زن و جدانیش  پادشایانی مورە و خانگ

ـچ ویـ ـا ـان نـ ـبـ ـیـ ان ــاری وازیــب وەرگرتنی دیان و تنیا ــیــ خاک و ژینگــــوەتـ

 جنگی  ل  دەب یھ و ئوەندەی  ھناون   جاڕللر و گفن و خۆ  داسب

ـالندەن و سر وەب فـ ـر  نـ فرمانەوایان بن   .رمانی 
د پادشایکیش خۆیان ل گرتنی کوردستان ھکردووە و لو  خۆ ئگر چن

وەدا بجارک تووشی چرمسری و کورەوەرییکی ل ڕادەبدەر ھاتوون،  پنا
ن بوونوە و ب خاوەنی پشوویان ئسپاردۆتوە وا بۆ نموون . ئاخرییکی پژی

ھرمکانی گورجستان  ٢،، ڕۆستمدارنیال، گ، تاششیروان، ، شککیناوچ و 
، بارودۆخکی کوردستانوەی ک ب سر خاکی ی باکووری ئران»ئستراباد«

وە وایان بسردا تپڕی   .ئا

                                                                         
  .»حزۆ«نووسراوە  ، پاش جزیرە١٤، ل بودلیان -١
  .و. »مازندەران«نووسراوە  پاش ڕۆستمدار دا ی دەقی بودلیان١٤ل الپڕە  -٢



  پشکی/  ٦٨

 

ـن زۆربی خاکی وچـ ـا ندەکانی کوردستانـ ب و م   میرو ھن وتوونک
 ک بڕی کوردستان نوپکی ئیند شارۆچکنیا چ و ت م  ھم و چوارە س

ھرمی پنجمن  ر بس وای   ١.زانایان الیان 
می   ق لرەدا   ستا کب ٢سرشتم»واسیتی«ئرەکیاریدەی م نووسینی  ب ل

 بۆوە و سرەتای کارەکی دامزراند، بپی ئو  م پشکیی یئنب  ل ک
وم، دەچم سر  مکتبنوەرۆکی  خستنڕوویپرستکدا دا کی ی.  

  
م جیھانل ک بموو الیی ھد ب م خۆشدا پ!  

                                                                         
ــکی  -١ ــاوەدان و ئوی دی ــواریکی ئ ــن و دەـن چ ــوار بش دادەن ــۆی زەوی ب چ زانایـان گ

ـــاوە ــــ بــــاکوورەوە ئم بشـــ . ئ ـــان حوت ھرـــم ک ل ئـــاوەدانش دەکن حوت بش ی
  .دەست پدەکا و دەگات ختی ئوستوا وات کمرەی زەوی

  .و شام ھرمی سھم بریتیی ل میسر
  .و ئرانشار ھرمی چوارەم دەبت ئران

  .و. و سقالب ڕۆمھرمی پنجم 
 .و .ی ونگر و ختخۆشی عرەب»یحیا واسیتی«مبستی  -٢



 

 

  ی یکمکتب
  

وردستان ک ئای سربستییان ــی کــرانــباسی کۆمک لو می
داوە و مڕیـان لـووسـژوونـھ ردوون و ـان کـزیـدا ڕی انـایـادشـزی پـ

  پنج بشیان بۆ ترخان کراوە
  

  بشی یکم
  ) جزیر( و جزیرە میرانی دیاربکرباسی 

  
 ئاونی پاک و ب ل   م مبست ئرو ڕووناکیدەری دڵ و دەروونی زانایانی  دگ

دا خۆی و دیارە ک یکمین ک شارەزا  نو ی کی وا ل ناوچـوردـوڕە کـدەن
کوڕی  ١ی»ئحمد«لسر تختی دەست پای داوەتوە،  و جزیرە دیاربکر

                                                                         
ــمد -١ ــوڕی مروان ئح ــوڕی دۆســتکک ــدی ئبوونســری ، ک ــوردی حمی ل ســردەمی . ک

ـــائیمووبیلالی ـــیفی عبباســـی ئلق ـــوکمانی میافـــارقین دا خل ـــۆت ح ـــاربکر ب پـــاش . و دی
ـــرای بــۆ مــاوەی ئبووســعید ـــردووە  ٥٢، منســووری ب ی ٤٥٣-٤٠١(ســـاڵ حکــوومتی ک

ــی ژیــان برداوە ٧٧، ل تمنــی ٤٥٣دا  ســای). ی ز١٠٦١-١٠١٠/ک . ســای دەســتی ل داون
  . و.) ١٣٦٩، برگی یکم، ل وشدانی دھخودا(

ـــوڕی ـــروان، ک ـــوڕی مــ ــمدی ک ــک، ئح ــی ســرچاوەکانی دی پــ«ب وارزای ـ، خــ»کـک
  .س.ز .دۆستکوڕی ـک کـک، نـوڕی دۆستـی ک»باد«



  کتبی یکم/  ٧٠

 

م میرە )٤(.ە»مروان« زەمانی  ئ  عبباسی»قادر«ل دەستی برەو  ١دا ی 
ھچووە و گ ت  پۆپ شـچ وەت ف ـخ ونک کـی لی »اوی ـازنـن» قادر

» پڕی تری و وساڵ ژیاوە و ل ٨٠ماوەی  )٥(.ی پ بخشیوە»نسروددەول
لی و کامەوایی ست  ، ی ڕەبق لسر تختی پادشایتیی دیاربکر و  ٥٢دا سا

ناردۆت الی سوتان  ڕاسپاردەیکی )٦(.جزیرە دانیشتووە و حکوومتی کردووە
تی دڵ و دەروونم لگی پاک و ختوخای ــوویــوتــو گ بگی سلجووقی غرۆڵوت

دا نیی ک . تکی بۆی ناردووەینرخانب و دیاریی ک بووە یاقووتکی برچاو  ،ل
می ل کانی دەی تان  سو ل ن   نرخکی گرا   .٢کیبووی ب

دوفخر« ھیرڕی کو»دەول وەزیر )٧(،ی ج دواتر بوو ب کانی  یکلیفخ
گڵ عبباسی ل قاسم«،  ول ب وەک . ، دوو کس بوون ل وەزیرانیی مغریبی»ئ

ن   گلژنخانی ٣کنیزی ٣٦٠دە ل دا ڕاگرتووە و ھر شوەی  خۆشویستی 

                                                                         
  .و. ی ز، حکوومتی کردووە١٠٣٠-٩٩١/ی ک٤٢٢-٣٨١سای  -١
، دا ل باس و بـابتی سـبارەت ب میرنشـینكانی سـردەمی عبباسـی  خان شرەف دیارە  -٢

 یـان بزۆرب یشـتووە كگكان ڕانڕەتییرچاوە بنس رەبـیدەستی بع  نووسـراون؛ بـۆی
زۆر بكورتی تنھـا لسـر سـیان دواوە و پـوختی بـابتكی یادداشـت كـردووە و ئوانـی 

ــــاوانی، ڕەوادی، شــــ: دی، وەك ــــردووە و دوور نیــــی  ودادی دگ ــــانیی فرامــــۆش ك ھزب
 مدسرچاوەی سرەكیی بـۆ نووسـینی مـژووی ئم سـ میرنشـین، كتـبكی قـازى ئحـ

ـــاری ـــ) ز ی١٥٦٧/ ی ک٩٧٥: م( غفف ـــوان. ب ـــاتر ب ـــۆ زانیـــاریی زی ـــاریخ جھـــان( :ب آرا،  ت
  .س.ز .)ـ، شھ١٣٤٣ تھران، ،نشریات كتابفروشی حافظ

، یالفـارق : بـوان ،)مروانـی(دۆسـتکی بـۆ ئاشـنا بـوون لگڵ تواوی مـژووی دەوتـی 
الدولۀ (، )تاریخ الفارقی( تاریخ آمد و میافارقین). م1181/هـ 577ت بعد (بن االزرق  یاحمد بن یوسف عل

. وسطیـعبدالرقیب یوسف، الدولۀ الدوستکیه فی کردستان ال( ؛) 1974یروت، ، دارالکتاب اللبنانی، ب)ۀالمروانی
  .س.ز .)2001، أربـیل، ، القسم الحضاري، دار ئاراس2ج و1972داد، ـواء، بغـ، مطبعۀ الل1ج
ـــــیش -٣ ـــــردەمی عبباس ـــــییكی  ل ســــرچاوەكانی س ـــــی ل دەق فارس دا ھروای، كچ

  .س.ز .كنیزە ٣٦٦دا  ڕۆژبیانیو وەرگیانكی  محممد عبباسی



رەفنام٧١/  ش 

 
 

واردووە گڵ یکیان ڕایب رج ل ـان سـ  دوو جاری ـان سـا ھیچی ی یو 
ی . وەبرنکوتووە   .مردووە ی ز، ب مردنی خۆی١٠٦١/ی ک٤٥٣سا

  
  )٨(کوڕی نسروددەول ئحمد نسر

مانی باوکی ھوساری دەستی ب سای  ٢١دەستوە گرتووە و ماوەی پاش ن
و و تکۆشانی کوڕی جھیری توا ھوڵ   تی کردووە بڵ . وەزیری، حکوومگل

و  میافارقینل  نسر. ی برای کوتۆت سرباری شڕ و تکھچوون»سعید«
 ئام ل ی ٤٧٢ی سای ـانــوربــی قـانگـم )٩(.بوون جگرەوەی باوکیان ١دسعید 

ونی ژیان بردا١٠٨٠/ک  دا ل   .وەی ز، دەستی 
  

  کوڕی نسروددەول ئحمد سعید
وەیکی زۆر حوکمداری ئام ل دما و  و نداران ب گڵـبووە  ن   ھژارا

وەرەبانی و ھموەتوایی جوود . ک و پیاوانی  ڕۆژگاری ویلدا ئاپۆرەی خ
ھمنایتی وپڕی ئارامی و  ل ـدا ژی لشکری  ونـ ی ٤٦٥رەنجام سای ـس. ا

  .مردووەی ز، ١٠٧٢/ک
  

  کوڕی نسروددەول ئحمد کوڕی نسر منسوور
دەی جی باوکی گرتوە و سرەنجام ل شڕی  م میرزا ئ»خروددەولی »ف

 ی»جگرمش«پاشان  )١٠(.دا ھات وەزیردا شکستی ب سر شانی کوڕی جھیری
ک دەس گرتی و بردی بۆ جزیرە سپاساالری مووسیکجوول ما ری  و لسب

ی . کرد ی ز، نمانی ل چارەی ١٠٩٦ -١٠٩٥/ک ی٤٨٩مانگی محررەمی سا

                                                                         
  .و. ؛ دیاربکر؛ ئامدئامیدا -١



  کتبی یکم/  ٧٢

 

ی ماوەی . نووسرا  ما م بن  ل سایان حکوومت کردووە و ب  ٩١چوار کس 
ب بوو مردنی منسوور   .ەدەستیان بن

  
  بشی دووھم

ک ناسراون ب ) شارەزوور( و شارەزوول دینوەر میرانیباسی 
  ـحسنویی

  
و ڕابردوو بزانن و ل چاوی  ی ئستا  ھوا وی شونگانی باس و  با توا
 ک بران بزر نرەژو ب ی خۆراسای پارزەرانی بسرھاتی مزنان  خیا

 ژوونووسان الیان وایای مکت»وییسننکوڕی  ١ی»حرخی  )١١(حوسھاوچ
»وددەول لمی»بووی«ی کوڕی »ڕوکن  سردەمی  ی دەی ل و  دا  ئوبووە 

و پرەی ئستاندووە سرەڕای . کاروباری حسنویی چاکی گش کردووە 
ھات و داھاتی خۆی   ل . داوە و ل ڕوکنوددەول ھگڕاوەتوەھ ئمش شقی 

ی  وەزیری خۆی ب لشکرکی  ی»ئیبنوولعمید«ی ز، ٩٦٩/ی ک٣٥٩ئویش سا
و چوون  اردوونـنخودای ـحسنویی کی. گورە و گرانوە ناردۆت سری

و ب ئاشتی و ئارامی لشکرەک برەودوا گ ھنانوە  ن ــدە )١٢(.ڕاوەتوەـپکیان 
ـپی وکی یکجار زەنگین و دەسۆیشتووە بووە و ھموو ساک ماڵ و سامانکی ـ ا

 ڕی خودای پاکی پایبرزدا دەکردە خر و دە و زۆر ل . وەـشییخـبیزەوەندی 

                                                                         
١-  ویینســوی(حنســنی ) حرزەکــانی«کــوڕی حوســــانی«یــان » ب ی و ب »برزیکـ

، ٦، ب وشــدانـــی دھخـودا: بـۆ زانیـاریی زیاتـــر بـ. (ناسراوە یکک ل سرھۆزانی کورد
  .و). ٩٠١٤ل 



رەفنام٧٣/  ش 

 
 

م میـئ ـ ی ز، ٩٧٩/ی ک٣٦٩سای  مولوودیرە ڕۆژی شممۆ سھمی مانگی ـ
  .ووەدوایی کرد کۆچی
  

  ١کوڕی حسنویی بدر

وییسنمانی ح ی ٩٩٨/ک  ی٣٨٨سای  )١٣(.کوڕی جی گرتۆتوە بدری پاش ن
 بارگای بغداوە باپۆش، ز ل و  وەت سر شانی  تیی خرا ناوی بر مزنای
» وەی »ناسروددەول  . پ بخشرا ل ـبگ دینوەرەوەھر  و  رە تا ئھوازـ

وە تاکوو برووجرد خووزستان و ل سرلبریان ب ، و نھاوەند و ئسداباد و 
 ی٤٠٥جارکی سای . دەشت و چیا و چۆلوە کوتوون نو قمەوی دەستی

قی کووسجد  ی١٠١٤/ک  وەت سر  یکوتا ھ و لوێ حوسنی کوڕی  ز، 
وە ب سر زستانکی ئوەندە سارد و تاڵ و تووش بای . ٢منسووری گمارۆ دا

وە  کشا ھر چندی سپاکی ویستوویتی بگڕتوە و دەست ل ئو شون  ک ،
گرێ، بم  ھ کاتدا تیرەیکی لم . دەربازبوونی بۆ نڕەخساوە دەرفتیگمارۆ 

و ئویش خۆی ٣ی»جوورەقان« بۆ ڕانگیراوە و  ھرشیان کردۆت سری 
ناچاری ڕایکردووە ١(.ب ٤(  

                                                                         

ـ  «، اویــــازنــ، نی ز٩٩٨/ی ک٣٨٨ی ـــسا لیفـــدا خ یــــل ڕاست -١ ـــ »ۀناصـرالدین والدول ی پـ
  .س.ز .بخشی

، نك كـوڕی ەدا حوسـنی كـوڕی مسـعوود ل ڕاسـتی بگورەی سرچاوە عرەبییكان، -٢
ــل« كچــی ل كتبـی ؛منسـوور ــواریخ والقصــص  مجم ، ب ز ی١١٢٦/ی ک٥٢٠ســاى دا ك »الت

سعوود، بن كوڕی مسـعوود  زمانی فارسی نووسراوە، حوسوەی خۆشـینی كـوڕی مش
 .س.ز .لم شڕە ھنھات بكوو كوژرا ھروەھا دەب بزانین ک میر بدر ؛ھاتووە

٣- ی حولـواننـاوچ ر بکی سـوە جووزەقـان گونـدنـاوی کـوردانی جووزەقـانکـراوە و ب .
 .و. جووزەقان دروست، نک جوورەقان



  کتبی یکم/  ٧٤

 

  کوڕی بدر ھیالل
وانی لگڵ با ھیالل ندە نبووەوکھی  )١٥(.ی خۆش نی ز، ١٠١٤/ی ک٤٠٥سا

ون و چکداریان ب گژ یکتردا کردوون پژا کھکی پجار . رەنجام ھیالل لس
  )١٦(.ب دیل گیراوە و خراوەت سیاچاوە ی وەزیر ل بغدا»فخرولمولک«شڕی 

ک  کوڕی ڕوکنوددەول کوڕی عزۆددەول کوڕی بھائوددەول جاللوددەولی
و  وو، وەختایک بیستی شمسوددەولی دا حوکمانی بغداکاتل کوڕی  ب

 کوڕی   ، میر و مزنی ھمدانکوڕی بووی ڕوکنوددەول حسنفخروددەول
و   ناوچ  وەت بندی بدرچاوی بی شکر و مشا و لند دەرکب ھیاللی ل  ،

و ناردی بۆ ناوچی ب میرات بجماوی باوکی چک  بردەستی  . وچۆی خست
ی  قوربانی سا ھیالل٤٠٥مانگی  وان  ن  ل و  ی کۆچی شڕکی قورس 

قومادشمسو دا  ترووسکی  ئاستل  ھیالل لو ھرایدا نیتوانی خۆی. دەول
  ئاسۆی ڕۆژداگڕانی شیری شمسوددەول ل و  دا بدەست دلرانی  ڕابگرێ 

لۆر بۆوە و تکھچوون برەو شوی چارەڕەشی گ   .خونخۆرەوەی شڕ 
  

  کوڕی ھیالل تاھیر
ھیر دانی شارەزووردا ١تا  زین ل ھر   ترسی  ھشتا باوکی  ل  بوو ک

نای بردە بر ئو شارە ١(.پ یکوتای سر قمەوی  )٧ ھ وەیک  دوای ما
ـدەستی باپیری، بم چی ب ـۆ نـ ـکـ و کـ ویـوتـرا  ـنـمـک  دا دی ـ

 دا ـاـو ســر لــم ھـــرا، بــازاد کــی ز، ئ١٠١٥/ی ک٤٠٦سای . شمسوددەول
ـب ـ ـ چنـ ـ ـئ«گ ـ ـبـ ـوششـ   .ووچب کوشت  »ۆکـ

  

                                                                         
  .و). ظاھر(، زاھیر ٩٠١٤، ل ٦، ب وشدانی دھخودا -١



رەفنام٧٥/  ش 

 
 

١(کوڕی ھیالل کوڕی تاھیر بدر ٨(  
ی  فرمانی برایم ١ی ز،١٠٩٥/ی ک٤٨٨سا   کراوەت فرمانەوای  یناڵ ب

  .و دینوەر سربخۆی قومش
  

١(عییارکوڕی  ئبولفتح محممد ٩(  
ح ماوەی بیست ساڵ ل حولوان فت ول ب ی ٤٠١حکوومتی کردووە و سای  ئ

 دنیای ١٠١٠/ک منوە ڕووی کردۆت  دنیای ن ل ئو ل . ھتاھتاییی ز، 
ی کوردانکی دیکیکچبن وییسنرەبابی حر بوە ستم  )٢٠(،کانو ناچب

 میرانی  ل  یکک  و  زووریان داناوە و قومشەو شار دینوەرمژوونووسان ب
وەندی دەستی بوون شارەزوور   .٢نا

  
٢(عییارکوڕی محممد کوڕی  ئبوششۆک ١(  

ی ز، ١٠٣٠/ی ک٤٢١سای . ناوبانگی ڕۆیشتووە ب حیساموددەول ئبوششۆک
ھرمی  ویتی دەست ب سر  وانی ئوەندەی ژیاوە لگڵ . دا بگرێ»قوما«ت

                                                                         
ــ، ١٠٤٦/ی ک٤٣٨: دا نووسـراوە ی دەقـی بوولیـان١٦ل ل  -١ ی ز، دەبـ ئمیـان دروسـت ب

ــرایم ــارە ب ــوژراوە ٤٥٠ســای  ینـاڵ چـونک وا دی ــ. (ک ــاتر ب ــۆ زانیـاریی زی شــرەفنامی : ب
  .و.) ، تاران١٩٨١، سای ٥٥، پڕاوزی ل ، وەرگانی ھژارخانی بدلیسی شرەف

ب ھ  ی ک٤٣٨ا، ســای د و وەرگیــانكی ڕۆژبیــانی ىل دەقكی محمــمد عبباســ 
 س.ز .كۆچی  ی٤٨٨كراوە ب.  

یك دانــاون، كچــی ل  ىعننــازی ل دوو یعییــارمیرانــی حســنوی و   خان شــرەف -٢
ـــی یكـــدی و ل دوو ھـــۆزی  ڕاســـتی ـــاوازن، تنـــانت نیـــار و دوژمن دا دوو بنمـــای جی

ــــۆزی . جیـــاوازیش بـــوون ــــنوی ل ھـــۆزی برزەكـــان و عننـــازیش ل ھ بنمـــای حس
 عییـاردا، عنـان یـان  ھروەھـا ل ھمـوو سـرچاوە عرەبییكـان ؛) نگانەشـاز( شازەنجان

 .ب عنناز ھاتوون
انوەرگیــ ل رەبیــییــانیعی ڕۆژبتح  كبــولفـــى ئ ـــۆچیی٤٢١ســاى دا مردن ، ك ی ك

رەدا تۆمار كراوە بل ك وەیی ئكو ڕاستیی یس.ز .گومان ھ.  



  کتبی یکم/  ٧٦

 

ھر شڕ و کشی بووە کانی  ی . برا م سا ی ز، ١٠٤٥/ی ک٤٣٧سرەنجا
  .١مردووە

  
٢(موھلھل ٢(  

م برایی ئبوششۆک بووماجید«نازناوی  ئر شانی»ئس ی . ی خرابوویسا
و زۆر چاکی ل  بگی سلجووقی ی ز، چۆت خزمت توغرۆڵ١٠٥٠/ ی ک٤٤٢

ھتا  ل کردووە  و تکای  وەتوە  . ی برای ل زیندان ئازاد بکا»رخابوس«پاڕا
تان بجوانی وە سو و بری دا وەتوە و خاتری گرتووە    .ومی دا

  
٢(کوڕی محممد سورخاب ٣(  

 بگ برەو حکوومتی ماھکی پاش دەربازبوونی ل بندی توغرۆڵ سورخاب
وە ب ژیانی لوێ درژەی دا و  وە  ـب. بزووت وەـ م ڕوودا ی ٤٣٧سای  ،رل

 پیالنگان و گرتوویان و بردوویان و ی ز، ١٠٤٧/ک وون لی کوت خزمکانی 
م ت دەست برای ویان ناڵ دا وانی  ی و ئویش کوری کردووە و چرای چا

  .کووژاندۆتوە
  
٢(ی کوڕی ئبوششۆک»سعدی« ٤(  

 ئبولعسکری. دا بندی کرد مامی گرتی و ل قی خۆی سورخابی ،سعدی
ـک ـ، موڕی سورخابـ سای . ک پاش کورکرانی باوکی، ل زیندان ئازادی کردـاوەیـ

                                                                         
ھی  ڕۆژبیانى قومـای ب قـومس لكـداوەتوە و مـن دنیـام لوەی ك قومـا مال جمیل -١

 اقووقـای، چـونك وەك دەزانـین میـر ئبوششـۆکیـان د نووسـینوەی و ڕاسـتییكی داقـووق
  .س.ز .توانی داقووقیش بگرێ محممدى كوڕی عنناز، جگ ل شارەزوور



رەفنام٧٧/  ش 

 
 

بگ لشکرکی قورس و گرانی خست ژر ڕکفی و  ی ز، توغرۆڵ١٠٥٢/ی ک٤٤٤
عرەبئویش ڕووی  قی  عرا   .دەردەست کرد و موھلھلی مامی خۆی کردە 

  
٢(کوڕی موھلھل کوڕی بدر سورخاب ٥(  

فوارس«نازناوی  سورخاب ول ب وە ب کوڕی »ئ و ناسرا و  ئبوششۆکە 
وەیک حوکمداری ھرمی شارەزوور ی ز، ١١٠١/ی ک٤٩٥سای . بووە و قوما ما

ویتی دەست ب سر قی  وانی بگرتوە ک ماوەیک پشتر  )٢٦(دا»جقندەکان«ت
ھنابوون  چنگیان دەر وکی یکجار دارا و دەسۆیشتووە بووە و مانگی  ١.ل پیا

شی کش   .مردووەی ز، ١١٠٦/ی ک٥٠٠انی سا
  

  ئبولمنسوور
ساڵ  ١٣٠اوەی ــۆ مــباوکی بۆت حوکمان و ئم خاندان ب دوای سورخابی

دار بوون ٢(.میر و دەست ٧(  
  

  

  

  

  

                                                                         
  .ی.ع. ڕۆژھتی گوندی گۆپتپ ل ناوچی ئاغجلر؛ ئم قی کوتۆت خوفتیزگان -١

ـــــی ـــــردەمی عبباس ـــــرچاوەكانی س ـــــتییكی  بپــــی س ـــــدەكان ھی و ڕاس جقن
  .س.ز .ە، ک قیك بووە لسر زى بچووك ل دەشتی كۆی»خفتیدەكان«



  کتبی یکم/  ٧٨

 

  بشی سھم

  ١بناوبانگن ک ب لوڕی گورە میرانی فزلوییباسی 

 کتبی  خ«ل وتتواری دا نووسراوە بۆی بوان دەن لوڕ، چونک ل »زوبدەت
ناوی » مانوود«ناوچی   ب ھی ل دەورانپشتی ئو دی . »کورد«گوندک 

ن کوول و لوش شونک ھی ک پی  وڕی پی دە ل   ھی ک ب ندک  دەرب
وڕ ل ن  . جا چونک بنچکی لوڕان لووە پیدا بوون بم ناوە ناودر کراون. دە

د نق و نزیلیکی دیکش  م بارەوە چن  ل دەگنوە، بم چونک وەبر ھر 
ۆڵ ی منی ک  برچاوی نمنووسینوە د ھاتن و ب الوازم    .نکوتن 

وڕستان خاکی وڕی گورە: دوو بش ل گۆیا دەوروبری . و لوڕی بچووک ل
ـس ـ ـا ئوەی . لوڕستانوکمداری ـ حــوونــوە بــا پکــی ز، دوو ب٩١٢/ی ک٣٠٠ی ـ

وڕی گورە ڕاگیشتووە ناوی بدر ل و حوکمانکی لوڕی  بسر ناوچی 
  . بووە بچووک ناوی منسوور

لسر تختی میرایتی پای داوەتوە و پاش نمانی،  بدر وەیکی درژ  ما
ھیالل نسیرەددین محممد ٢(کوڕی بدر، کوڕی  ک کوڕەزای بووە جی  )٨

  .گرتۆتوە

                                                                         
ــایبت ب لوڕســتان  خان شــرەف -١ ــابتوە ك ت ــات ســر باســی  ل ســرەتای ئم ب ــا دەگ ت

ــامی ئتــابك ڕوکــنددین یووسف حمــدو «ب دەســكارییكی زۆر كموە ل  شــا، ژیانن
خان ھـیچ  شـرەف ئم كـارەی  ).548-537تـاریخ گزیـده، ص   ( :بـی وەرگرتووە؛ »مستوفی

دا ك  ی و وا بـاو بـووە ل نـو مژوونووسـان خوشكی تدا نیـی و دیـاردەیكی زۆر ئاسـایی
ــان ئم كارەیــان كــردووە، بتــایبت ئگر لو ڕاســتیی ئاگــادار بــین ك ســرچاوە  زۆربی

. ی سـبارەت ب لـوڕ و لوڕســتانو فارسـییكانی دی، زانیـارییكی وەھایـان تـدا نیـ عرەبـی
ــ ــدو مســتوفی ب ــانی خــودى حم ــا ئوەش بــین ك زانیارییك ن و ــــووڕی نیــــوك كم ب

  .س.ز .لن و ھی گورەیان تدای و لگڵ ڕەوتی ڕووداوەكان یك ناگرنوەـك



رەفنام٧٩/  ش 

 
 

ی ٥٠٠سای . ی کردۆت وەزیری خۆی»خورشیدحم«، نسیرەددین محممد
ک لگڵ مزنی  ،ی شام»سماق«چیای  کوردکی ١ی ز، چوارسد ما١١٠٦/ک 

و باریان ت  ھاتوون، خ  شڕ و کچـکـخۆیان تووشی شوەپرەو اوە و ــب
وڕستان ی باببرەسریان وەبر  ،پاش ئوەی گیشتوون وێ. وونھات ل

ون و دامزرا وە  ھنا ٢(.حمخورشید  ٩(  
  ل ن یکک   ڕۆژا ل ک ئویش ھر  نوە و نتیژەکانی حمخورشیدڕۆژک 

و کوردانئ ،وە وەزیر دەبتنکی جوان دەڕازشتن دەکا و خوانبانگھ . ل
وانان دانانی چشت فزلوی می ولحسنی  ب ، ئ ، سرۆکی ئو کوردان دا

ڕوو دەکات خزمکانی و دە چاکی ھناوە و ئم . دەکوێ سرەگایکی وەبر
 مزنی    .ھۆزە ئمدەبین

ولحسن کوڕکی ھبوو بناوی علی ب ش یڕۆژکی دەچت ڕاوێ و سگک. ئ
گڵ خۆی مقا و ەی تووشی چند کسک دەب، لگی دەکن دگال ڕ. دەبا ل

ـو پالق و مست و ک ھندەی ب شپ ان ل دەدەن، ک ل ھۆش خۆی ــکــوتـ
ھست ل دەچ و  وا دەب نماوە، بۆی زەبروەشنکان پیان .  دەبێـوخوستی 

و ڕایدەکشن و دەیخن ئشکوتکوە  دەکوت سگی علی. لینگی دەگرن 
ـشو ـن ئـ ـو خنیمـ لـ و    ـان و دادێ و ـوەی شــدوای ئ. وەــان نابتــ دوویـ

دا  ێ، دەچت زگ سرگورەیان و قپ ب باتوویھموو الیک خویان ل دەکو
ھند و پاشان برەو ماڵ دەبتوە ەیدەکا و   ی دەتۆق ھتا د دەکرۆژێ  . دا

لی دەبینن دەم ع و نۆکرانی  ولوسی خوناویی، دەزانن  وەختایک دەگاتوە 

                                                                         
ــــكانی دیــــكی شــــرەفنام و ل الپڕە -١ ــــتی بــــ وەك ل دەسنووس  ی٥٣٩ ئوەی ڕاس

ئوەی جگـای سرسـوڕمان ئو . دا ھـاتووە، سـد بنمـای نك چوارسـد تاریخی گوزیـدە
ــوردە، ل الین  ــا ك ــزی«سـد م ــوعینددین نتن ــای عرەب»م ــراوە ب ســد بنم ؛ یوە ك

س.ز ).38منتخب التواریخ معینى، ص ( :ب.  



  کتبی یکم/  ٨٠

 

وە قوما دا دەڕۆن ھتا  پش خۆیان دەدەن و ب دوایخرایکی سگ وە. شتک 
کوتشکزارکی ئ وە. دەگاتوە دەبینن ئک خورد دەبنبرینداری  کات لی بع

ـکوتووە و شپ ــ نوە و شان ل بو برەو مای دە ھیدەگرنی ــکــرایــخ. وەـ
ھتا چاک دەبتوە   .تیمار کردنی خۆش دەکن، 

لی ع ٣(،پاش مردنی  ٣(ی کوڕی»محممد« )٠ فی  )١ ر ڕکژ تدەچ
فارس»سولغورییکان« ھرمی  ھشتا خۆیان ب پادشا ی حوکمانی   ک ،

وو ناب وو، ھندەی . دان کوی  پنچووچونک محممد کسکی زۆر ئازا ب
بجرگ و  دوای مردنی محممد، ئبووتاھیری. ی خرای سر شانییمزنایت

ف و جھاوڕک  وو ب لو دەمدا . سونقورمتمانی ئتابک  مردازای کوڕی ب
گڵ میرانی شبانکارە ل تابک  کتبووی دژایتی و کوەکشی، ) شوانکارە( ئ
لشکرکی    ھیری ب ووتا ب  ئ و ئویش  ١گورە و گرانوە ناردە یاریدەیانبۆی

و بزاندن دەسخۆشیی ل کرد و  سونقورئتابک . کامەوایی گڕایوە فارسب ی 
ی دنیای ب ک ما ووتاھیر. گوتی ت ب ل کرد و  خۆی چاکی داوای ئسپکی ئ

وە باربووی کرا ڕ ووتاھیر دەستی لسر . دیسان گوتی دەی بخوازە. ل ب ئ
دانا دانی میری  ی نشکاند ؛درۆشمی خان جارەی ئتابک  بۆ سری س. میر د
ئبووتاھیر گوتووی جا ئگر وای ئیزن بفرموو . گوتوویتی دیسانیش بخوازە

وڕستان ل ھرم بگرم و بیخم نو قمەوی ھتا برەو  و ئو   ببزووم 
خست و لشکرکی تر و تیاری  قبووڵ کردئم داوایشی ل میر . دەستی میر

فی و  ژر وە ناردی بۆڕک لینگ دا وڕستان ئسپی  ٣(.ل ٢(  
  
  

                                                                         

. دا نیشـانی پرسـیاری بـۆ ئم ڕسـتی دانـاوە و ب ھـــــی زانیـوە٢٥ل الپڕە  زنۆڤ -١
 .و. ئمیان دروست. دە ناردوویت شڕیان ی دەقی بودلیان١٨ل 



رەفنام٨١/  ش 

 
 

  کوڕی ئبولحسنی فزلوی کوڕی علی دکوڕی محمم ئبووتاھیر
ھیری ووتا ب  گیاندە خاکی ، خۆیسونقورئستوور ب یاریدەی ئتابک  پشت ئ

وڕستان وەنوە ب قسی خۆش و نرم ل و ن ونیان  و جارجارە ب زەبروزەنگ 
ھرمکدا گرت ، وەختایک بارودۆخکی ئاوا ھاتۆت برچاوی. دەستی ب سر 

ھوای سربستی کوتۆت مشکی و فرمانی داوە تا لوەی بوالوە خک پی 
تابک ن ئ ڕۆیشتوون و ئم ان وشونی باوکی کوڕەکانیشی ھر لسر ئو پ. ب

تابک  زڕەئ وون وا ب و ئا وە  ھنا یان دا   .داب
 ی سنوورنشین بوون کو میرانک لن کۆمکی ڕەستاب وەکوو دیارە ئ

سپاردن ھتا ئاگایان لیان ب و پ دەمنداکانی خۆیان  )٣٣(پادشاکانی سلجووقی
دەی . پروەردەیان بکن یشکاڵ و شازا دا  واتدەبوو پیان بن ئتابک،  من

وکبگ«   ١.ە»با
ووتاھیر ب م ئ  پاش ئوەی لوڕستانی خستۆت ژر دەستی،  بکورتی دەب ب

ی  ـل ٢ی ز،١١٥٥/ی ک٥٥٠سا تابک ـ قور ئ ـی سسون ـ ایپروەرنی ـ
وەیک  وەتوە و ما گڕا ر بارھستی  لوی حکوومستی جربوای سو ھ

م برەو دنیای پاشین گڕاوەتوە و پنج کوڕی ب دەستوە گرتووە و سرەنجا
 پاشیادگار وەکوو  وە ک بریتی بوون ل ل  ،)ھزارئسپ( ھزارئسف: بجما
عیمادەددینبھمن ن ،  وا  واکوشپا ل  ئی وددەول   .و قزڵ ئتابک ، نسرەت

  

                                                                         

ـــابگ -١ ـــگ، ئت ـــک، ئتابی ـــوردانیش. ئتابی ـــو ک ن ـــاتۆت ـلی بگ ھ ــ ـــورکیی . پ وشـــک ت
  .و. یشی لکوتۆتوە»دەرەبگ«و  »بگزادە«
ــۆڤ -٢ ــا نووسـراوە  خـودی زن ــی . ٥٠٥ھ نووسـینوەکانی ڕاســت کـردۆتوە، دەن ل دەق

ـــرانیش ـــانی ئ ـــانی پارلم ـــنوەکی ٥٠٥دا ھر نووســـراوە  کتبخ ـــارە ھچنی ی ک، بم دی
نۆڤ دروستو. ز. 



  کتبی یکم/  ٨٢

 

  ھزارئسپ
و  لسرکشانی تکایقلسر دوائسپاردەی باوکی  کانی و  ۆڵ  برا

وو ب میری سربخۆی لوڕستان قوون، ب وما ل سردەمی دەستی ئودا، . پیا
بندی لوڕان وایان گش کرد ک باغی بھشت خۆزگی  م و م رخواستن بۆھ .

و ت  تیرە  ھر بۆی ٣(کی زۆرـیـۆرەمـجا   چیای سماقی )٤ برەو  شاموە ل
 ژر سبری دەستی ھاتن و چوون وڕستان  ل  یعقیلبۆ نموون تیرەی . ل

لتوخمی  قی کی ھاشمیعبوتالب و کۆمی ھــل ی کوڕی ئوەچ ی کوڕی ــاشمــ
ن ـاتــش ھــرەی دیکـــۆز و تیرە و بــن ھــدیــنــچ. ردـان تکـڕووی ولمنافدعب

ـک ـ بــ لـ   بختیاری - ٣) ؟مامکۆیی( مماکۆی -٢ ئسترکی -١: ـریتی بوون 
دانیان -٥ جوانکی -٤ دیان -٦ بم   دــــوەنــوتــب - ٩ ٣لوتوەند - ٨ ٢عالنی - ٧ ١زا

ـب -١٠ ـ ـ ـوازەکـ ـ ـخ -١٣ ڕاکی -١٢ شنوەند -١١ی ـ ـاکـ ـھ -١٤ی ـ   اڕوونیـ
ـئ -١٥ ـشکـ ـک -١٦ ٤یـ ـووئـ ـ وی -١٧ی ـ    ٦بحسفوی - ١٩ ٥ووییــم - ١٨ لیرا
١کداوی - ٢٤ ٩توایی - ٢٣ ٨ووملکیــئ - ٢٢ ٧یــتــاســومــم - ٢١ کمانکشی -٢٠ ٠ 
٢٥- دیحکووالرد -٢٧ ئاکورد -٢٦ م.  

                                                                         
  . و). زاھیدیان: (١٩ل  بودلیان -١
  .و). عالیی: (١٩ل  بودلیان -٢
  .و). کووتوەند: (١٧و پارلمان ل  ١٩ل  بودلیان -٣
  .و). شککی: (١٧دەقی پارلمان ل  -٤
  .و). مووینی: (٢٠ل  بودلیان -٥
  .و). تــحسفــوی: (٢٠ل  بودلیان -٦
  .و). ؟ممسنی( ←) موماسنی: (١٧دەقی پارلمان ل  -٧
  .و. ئوومکی: ٤٧ل  عبباسی -٨
  .و). توابی: (١٧، پارلمان ل )تواپی: (٢٠ل  بودلیان -٩

  .و). گراوی: (٦٧ل  شرەفنامی وەرگاوی ھژار -١٠



رەفنام٨٣/  ش 

 
 

و ت لک تیرە  ھا گ ازانین ــ ب بنچکیان نـ ئمــکۆرەمی دیکش ـھروە
ھزارئسپ  پاڵ  و دایان کانی و ھز و شان و شکۆیان ئاوا پرەی  ھاتن  و برا

ــتاند ــاتوای . ئس ھ ــتان ل وڕس ل کری  ــ لش  ر  ک ــ ــت ب س وانی دەس ــ ت
ھزارئسپ  یش»شووستان«  برەو چپۆپی خۆیدا بگرێ و دەستی 

چھ م میرە. ت و زانی بۆ ئاوەدانی و کشت ئ ھر جیک   وکاڵ ڕووی کردە 
ل بنیات نا و خکی ل نیشتج کرد و نیھشت ھیچ  دەش و ، گوندی  دەنا

وڕستان و شووستان ب چۆلواری  ل . من و جووتر تۆوی ل نچنبشونکی 
دەوانی و خر و چاکی ب دا  یبر فرمانک و حشامتی ــــڕووی خــدەرگای دا

پاش  )٣٥(.وەوخت و نامی بسرکردنوەی بۆ نارد کردۆتوە و خلیفی بغدا
فریشتی پمردن گیشتۆت سری و ڕووی کردۆت دنیای  تپڕینی ڕۆژگارک 

ھتایی   .ھتا
  

ک تۆکلتابسپ ئزارئکوڕی ھ  
 ل تابک تۆک  دایکوە دەچۆوە سر ڕەسنی سولغوری ئ و پاش مرگی  ل

ی دایوە فرمانەوایتی پا لسر تختی  ی مردنی . باوکی  ھوا کاتک 
ی سولغوری لبروەی دەیزانی ئو »سعد«، ئتابک گیشت فارس ھزارئسپ

وە کوتۆت کش لگڵ باوکی، س جاری لشکر ناردە لوڕستان و ل تواوی  پیا
ھاتئو   سرکوتنی بدەستوە  ل دا تۆک ٣(.پالماران ٦(  

ی  ئسپی ھمتی برەو  ١ی ز، وەختایک ھۆالکۆخان١٢٥٧/ ی ک٦٥٥سا
 خۆی بغدا ل ، تۆک و دا گیاندە خزمتی و سری وەبرھنا و ئویش خستیی  تا

                                                                         
 ، یکمــین ئلخــانی مغــۆل ل ئــران)ی ز١٢٦٤-؟ ١٢١٧/ ی ک٦٦٣-؟ ٦١٤(ھۆالکۆخــان  -١
ــــوڕی توولی)ی ز١٢٦٤-١٢٥٥/ ی ک٦٦٣-٦٥٣( ــــان ، ک ــــان و نوەی چنگیزخ ــــوو خ : بــــ. ب

 .و. ٢٣٩٤-٢٣٩٣، ل ٣فرھنگی ئعالمی سوخن، ب 



  کتبی یکم/  ٨٤

 

ھزار کسی کیتمۆقا نۆیین لشکری دە پاش گیرانی بغدا ھۆالکۆخان . پاڵ 
لیفی بغدا و شکستی مسومانانی پ ناخۆش  کوژرانی خ  ل بیستییوە ک تۆک

و پژارەی  و داخ  ی گران ـ دـی لــھۆالکۆ ئو قسان )٣٧(.دەربیوەخۆی بووە 
ل ببز لبا بیکووژێ، بم پش ئوەی دەستی  و  بۆی  انی،ی زێ پوھاتن 

فی وە ری ڕکوە سڕ و  ئاژاوتی ووڕاند و ب ئیزن خواستن برەو لوڕستانــسرل
  .فی

گرتنی و چند سرکردەیکی دیکی ب مبستی  ینۆیکیتمۆقا ن ھۆالکۆخان
وڕستان ل  برەو  ل لـوا ڕککوت ئم سپای. گاڵ دا تۆک  مــ ــودای ڕدا گا

ـت ـووشـ برای تۆکل ھات ک برەو ھۆردوو دەبزووت و  )٣٨(ی»ئرغوون ئلب«ی ـ
لبر  گیشت ھرمی لوڕستان و تۆکل خۆی] مغۆل[لشکری  سوی. گرتیان

قی مانخوست نای بردە بر  و پ ای ـانی سپـردەکـرکـس ١).؟( نگرتن 
و نیانی و  ینرمارک ب ھڕەش و چاوسوورکردنوە و ھلک بـکۆخان جالھۆ

دانوە پوەی خریک بوون، بم ھیچیان ھیچی ل شین نبوو  سرەنجام . د
لی  نگوستی تۆکل باوەڕی پکرد و . خۆی ب مانای لبووردن بۆ ناردھۆالکۆخان ئ

قی خست سرپ وی  درا  سرکردەکانی سپای . ت و ھاتدەرشدەروازەی گا
 تورز] مغۆل[ ھۆالکۆخان ل ھپچان و . بردیان خزمت  ئویش پاش 

نھنی ترمکیان پیاوەکانی ب. کردنوەی تاوانی، کوشتی لپرسینوە و ڕوون
 گوندی  ل و  وڕستان  ل   .ناشتیان ٢»دزوە«بردەوە 

  

                                                                         
 و مامۆسـتا ھژار ڕۆژبیـانی مامۆسـتا جمیـل. ئم نیشانی پرسیارەی دانـاوە زنۆڤ -١

 دەب خش جان«الیان وایتسب« ب .ژار: باوی ھی وەرگرەفنامو. ٧١، ل ش. 
ـــانی » دوزدە«: دا نووســراوە ی دەقــی کتبخــانی پارلمــان١٨ل الپڕە  -٢ ی ٢١ل . »دزە«ی

  .و). ؟( »زەردە«: نووسراوە دا ی شرەفنامی عبباسی٥٠ل ل . »دروە« :بودلیان



رەفنام٨٥/  ش 

 
 

٣(ئرغوون ئلب ئتابک شمسددین ٩(  
لی برای شاناز ھید بوونی پ با، ھۆالکۆخانیپاش ئوەی ک تۆک ی ش 

وڕستانی پ بخشی ل و دادەوانی  یماوەی پازدە سان ب پیاوچاک. حکوومتی 
ی بمرھ وە برد و گش و پرەی ڕئو   ئاوەدانیدا مردنی . ب رەنجام بس

و ئای دەستی بردە دنیای دیک و لم دنیای دوو کوڕی ل پاش  خۆی مرد 
 ی ل عیمادەددین اش سفووبجما، ک بریتی بوون  وان و     .پا

  
  ئرغوون ئلبکوڕی  شا ئتابک یووسف

تابک دوا وکی، ئ کوڕی  ١ی» ئبقاخان«ب فرمانی  شا سفیووی مردنی با
وڕستان ھۆالکۆخان ل و دووست  چونک ھمیش ب خۆی. بوو ب حوکمانی 

ب فی ئ ڕک  ل دا بوو، پیاوانی باوەڕپکراو و دەماستی، کاروباری  قاخانسوارەوە 
وە دەبرد ڕتیان بەوی دەسم  ق.  

تابک   زۆر شڕ و سفران شا یووسفئ دا خزمتی گلک شایانی ب  ل
بقاخان ٤(ئ ٠(  نیگای میرانسیل وت و بەوا کرمانی فر دوەب ر بۆیھ کرد؛ 

لۆی و ناوچی خووزستانخوندرایوە  فیرووزان و کۆھگی و  و شاری 
دوای نمانی ئبقاخان، . یشی خرای سر قمەوی دەستی»جوربادەقان«

فی ئحمدخان وڕک ھا  وو ب تابک ب ھید بوونی ئحمدخان، . ئ پاش ش
جارکی ناردی بۆ  )٤١(.شای دەڕوانی ب چاوی ڕزەوە ل یووسف خانیش نئرغوو

ھان ددین ئیسفمسش تا خواجد ھممبمحو  ی ساحن و ل ندیوانی بۆ ب

                                                                         
ی ٦٦٣پـاش نمـانی بـاوکی ل سـای . کـوڕی ھۆالکۆخـان. ، ئبقائان، ئباقائانئباقاخان -١
ــــوو ی زایینـــی٥-١٢٦٤/ک ــــاوەی . ب پادشـــا دا، ل مراغ ب ــــانگکی  ١٧م ــــد م ســـاڵ و چن

  . و.) ٢٨٤، ل ١، ب وشدانی دھخودا. (دەرمانداو کرا و مرد حکوومت کرد و ل ھمدان



  کتبی یکم/  ٨٦

 

نزخۆی. ھۆردووی دایب خواج  شکری میری دەھات و لل ی ڕبرەو 
نگووتن و پکوە ھاتن نو ھۆردوو  کھرغوون )٤٢(.تھید بوونی  خان ئرگی شب

 بای خواج بی وای شین بۆ خواج شمسددین گاوە. ب و  زانایک ئا
وە   :شعری بۆ دانا

  
 نی  لر ئاسۆ خومس، سوابوونی ش گڵ ئا   باریل

ھید پسا تلی تاری ھات و ڕوومتی ڕنی، نا   مانگ 
  شوگار برگی ڕەشی پۆشی، کوت داوی کش و ماتی
یان برۆکی دادڕی و ھناسی سرد بوو ب کاری   ب

  
تابک یووسف  دواڕۆژەک شا ئ ـل ـانـ ـی ژیـ  خان  ئرغوونـدا ئیزنی ل انیـ

و ل مودای ڕیدا  لووە ڕووی کردە کۆھگیلۆی. رت و گڕایوە لوڕستانـوەرگ
د و برەو ماڵ بۆوە، بم ــووڕانـی وەرسـو سری ڕکف یتخونکی ناخۆشی د

ی  ھر ئو کات ک سا دا و  ایینی بوو، ی ز١٢٨٥/ی ک٦٨٤مرگ مودای ن
 دنیا بردا و دەستی  فراسیاب«ل  پاش بجمان»ئحمد«و  »ئ ل   .ی 

  
  شا کوڕی یووسف ئتابک ئفراسیاب

فرمانی ئرغوون پی  و  بوو ب جگرەوەی باوکی و گڕایوە لوڕستان خان ب
فی ئرغوون ڕک  ل رد ب کاری ــی کــدەست. بجھشت دا خان ئحمدی براشی 

م و خیرەسری تکوت و کوت وزەی ڕیش زو و ب بار  ل سپی و کیخودا و  نا
و پپی پ گرتن و ھیپچان و تیان ڕۆھات و  خۆی )٤٣(کاربدەستان و خزمانی

 اتی لــی و حیــری زۆرەملـــبر لپشیانی دان ـــسرەنجام تواوی. تانی کردن



رەفنام٨٧/  ش 

 
 

 کس. بین  ل ک  ھان کۆمنایان بردە ئیسفترسانی پ  ل و نیزیکانی  و  وکار 
یان داکوتا   .لوێ بن

فراسیاب تابک ئ قزی ئامۆزای ناردە ئیسفھانئ و ڕایئسپارد ھر کسی  ، 
و ڕاکردووانی وەبر دەستی ھات بیگرێ و گل لو جنگیدا ھوای . ی بداتوەـل

مانی ئرغوون و ن قزڵ لگڵ سولغورشا خان مرگ  ڕاپڕی و  بو بۆوە و 
ی دارۆغی شاری ئیسفھانی کوشت و خوتپی بناوی ئفراسیابوە »بایدوو«

فراسیاب. لدا تابک ئ  پادشای سربخۆ دانا و تاقمک ل خزمان و  خۆی ئ ب
پاشان لبا . یارانی نیزیکی خۆی بربژار کردن بۆ ناوچ و مبندەکانی عراق

و پایتختی مغۆالن ی کوڕی »جاللددین«ھر بۆی  ؛ل چنگیان دەربن )٤٤(بوا 
تابک  ئ ل  لشکرکی قورس و گرانوە کردە پشنگی پالماری و  یتۆک ناردی ب

لوێ تووشی سدان چکداری مغۆل. کرھوودبۆ دەربندی  وڕ  بوون و  ل
یان تکھچوون و شکستیان ب سر شانی گ پاشان . و ڕاویان نان  ھنان دا ل

و ج و بن  ر بارگوە سڕانوەیان گسانیف و ڕابواردن و  و حک ملیان نا ل
ون وایان زانی غیرەتیان ب. پیسی دا و بپتاو گڕانوە و ب  زووتــمغۆل ک ئا

وڕانیان ل لشکری  . حوشیان پکردن و دەماریان دەرھنان ب دا دا و سگ سر 
و شڕەدا ژنکی مغۆل بتاقی تن دە پیاوی لوڕی ب دەستی  ل وەک دەگنوە 

 ڕاپڕینی ئفراسیابی لشکر و کیخاتوونو کاتک ئم ھوا گیشتوە . چووبوو
ھزار کسی سوارەی مغۆل و میرانی  لشکرکی دە وە  ڕ ل بۆ ڕوون بۆوە، 

وڕی بچووک فراسیاب و ل ی کردە سرکردەی »تودای یداجی«ی ناردە سر ئ
م پالمارە ئ .ک ئکدانل و  دای پاش شڕ  و فراسیابی ب دیل گرت و بردی بۆ ت



  کتبی یکم/  ٨٨

 

بۆی کوتن تکا  )٤٥(کرمانی و پاشاخاتوونی خاتوون ئورووک ١.الی کیخاتووخان
می بخشینی ب سر تاوانکانی  ق و ئویش  دا کشا و سرلنوێ  پاڕانوە 

وڕستانی خستوە ژر دەستی   .ل
فراسیاب  ڕکف کیخاتووخانئ ل ئسپی بجھشت و  دا ، ئحمدی برای 

وڕستان ل و دا برەو  و  ھیچی نبوو، کوڕە مامکی خۆیھر ک گیشتوە ل . تا
قت وڕی  ل قووی  وما و پیا ک سرکردە  کردن کۆم وب.  

ن غازا فراسیاب ٢خان کاتک  ھان، ئ فرمانرەوای جی   وو ب گیاندە  خۆی ب
ھمان دەستوور کردییوە  ڕایخ ی بختی دا و  و پادشاش با ڕامووسانی 

وڕستان ل ی . حوکمانی  خان برەو  ودەمی ک غازانئی ز، ١٢٩٥/ی ک٦٩٥سا
فراسیاب بغدا تابک ئ ھمدان دەبزووت، ئ  نیزیک  جارکی دیکش ب  ل

 بسرکرایوە و برەو قمەوی  و ب چاوی ڕزی میران خزمتی گیشت 
 مودای ڕیدا میر ھورقوداق. دەستی گڕایوە دەھاتوە و  ک ل فارسوە ل

غازان  ن دەچۆوە بۆ الی  و ب ھات  وە خواھیشت یخان، تووشی  و نی وە زۆر 
کار و کردەوەی دزو و  سرلبریپاش ئوەی گیشتنوە الی خان، . گایوە

فراسیابی باری ئ ل ھندەشی بۆ تچان نا و دا و  قا     .ب کوشتی دا تا دل

                                                                         
ــاتوو کیخـاتوو -١ ــرانیـان گیخ غـۆلی ئــانی م ــا  ٦٩٠سـای . ، یکـک ل ئلخان / ی ک٦٩٤ت

ــان١٢٩٤-١٢٩١ ــک ل نوەکـانی چنگیزخ کدەسـت یــردووە و ب ــاوی  ی ز، حکـوومتی ک بن
 .و. کوژراوە »بایدوو«
ــوون -٢ ــوولی  غـازان کـوڕی ئرغ ــوڕی ھۆالکـۆ کـوڕی ت ــوڕی ) توولـووی(کـوڕی ئبقـا ک ک

ـــۆالنی ئلخـــانیی ئـــران ـــز، ب حوتم پادشـــای مغ ـــدرێ پـــاش ھۆالکۆخـــان چنگی . دادەن
ـــــان غازان ـــــای )ی ز١٣٠٣-١٢٧١/ ی ک٧٠٣-٦٧٠( خ ـــــا  ٦٩٤، س ـــــۆت ٧٠٣ھت ـــــۆچی ب ی ک

دا ل شــاری  ســای ٣٣ل تمنــی . ئیســالم ھنــاوە فرمــانەوای ئــران و بــوای ب دینــی
، دھخـودا: بـ. نـژراوە غازان دوایی کردووە و ل شـنبی ئران کۆچی تورزی ئازەربایجانی

 .و .١٣٠٥ ، ل٢فرھنگی ئعالمی سوخن، ب : ھروەھا ب ؛١٦٥٣٩-١٦٥٢٢، ل ١١ب 



رەفنام٨٩/  ش 

 
 

  ئرغوون ئلبکوڕی  شا کوڕی یووسف ئتابک نسرەتددین ئحمد
ـنسرەتددین پاش ک ڕووی کردە  خان راکی، بپی فرمانی غازانــوژرانی بـ

وڕستان لسر تختی حوکمداری پای دایوە ل دەستی کرد ب کاری چاک و . و 
و وو ب ڕەچا دپروەری و کب خاشی کزەڕی و زوم و زۆری کشا و ری دا

کی گشاندەوە بازی پاکی دینی خۆی. خڕ وەندەی بۆی دەکرا لدەدا و  ئالی ن
وەی . بڕوەی دەبرد  وتی بمیراتگڕاوی ٣٨ما ل دا  لوپڕی کامڕانی ،ساڵ 

شای  یووسفی ز، ب مردنی خۆی مرد و ١٣٣٢/ی ک٧٣٣ژیانی تپڕ کرد و سای 
دەی کوڕی جی گرتوە ڕەسن   .زا

  

  کوڕی ئحمد شا یووسف ئتابک ڕوکنددین

جوی حکوومتی بدەستوە  ل لوڕستان ساڵ بۆ ماوەی شش شا یووسف

پ وتماوەری  گرت و کڵ جگو ل دەوانی  ی بوپڕی بر فرمانوشونی دا

ی  جمادیڕۆژی ششمی مانگی . جوانی جوویوە ی ٧٤٠یکمی سا

  دوایی کرد کۆچیی ز، ١٣٣٩/ک ل   ١.ناشتیان »مدرەسی ڕوکناباد«و 

  

  شا کوڕی یووسف ئحمد ئفراسیاب موزەففرەددین

دەی دوای مردنی باوکی ل لوڕستان م میرزا ئ  ری و لس تیی نایتاجی میرای

 ٢گوورکانی یئای ئمیر تیموور سر نووچکی داری دا مانگیلی ئوڕۆژگاری 

                                                                         
١- وانی لوڕ بـم میران؛ 53-48الدین نطنـزى، منتخـب التـواریخ معینـى، ص     معین( :دەربارەی ئ

  .س.ز ).172-170آرا، ص قاضى احمد غفاري، تاریخ جهان
 ، ســـــــــــرزنجیرەی)ز ی١٤٠٤-١٣٣٥/ ی ک٨٠٧-٧٣٦( گوورکـــــــــــانیتیمـــــــــــووری  -٢

ـرانکـانی ئیموورییتورکسـتان. ت ک لڕشـ ورە بـووە و لل  گـی شـنگـواوە و پدا ئ← 



  کتبی یکم/  ٩٠

 

لوڕستانیش و  فی دنیای داگرت  ران ــوەکوو تواوی ناوچ و مبندەکانی ئ تری

و گیـرا و بازنی دەستی  ن   جمادیی مـانگــی ٢٣ڕۆژی دووشـممـۆ . کوت

جوی حکوومتی لوڕستانی ] لنگ[ی ز، تیمووری ١٣٩٣/ی ک٧٩٥دووھمی 

ھندەی نبرد ک موزەففرەددین. دای دەستی وە  ڕووی مرد و  پاش ئم ڕوودا

  .کردە دنیای خامۆشان

  

  شا کوڕی یووسف ئتابک پشنگ

مانی مامی بوو ب حوکمداری لوڕستاندوای  و چند ساکی وای بسر  ن

٤(دا دەستی پڕی ک مرگ برۆکی گرت )٦ ٤(.تن ٧(  

  

  کوڕی پشنگ ئتابک ئحمد
تابک ئحمد مانی باوکی تاجی میرایتیی ل سری نا، بم ل  ئ پاش ن
وڕستان سردەمی دەستی ل ی ب سر  ورانی با   .کشا دا دا تکولک و 

  
  کوڕی ئحمد ئتابک ئبووسعید

ک مرگ  پنچوودوابدوای باوکی بوو ب حوکمان، بم چند ساکی پتر 
ی   دەرگای دا و سا  بربوو١٤٢٣/ی ک٨٢٧ل م دنیای  ل   .ی ز، دەستی 

  

                                                                                                                                                                           
ــگ ــاتوە ب تیمـووری لن ــک . ناسـراوە بـووە و لو ک لپاراســتووە و گڕدا دەسـتی نشــ ل

ـــی کــردۆت بختــی شـــڕ و  ـــک ســاز کــردووە و تواوی تمن ری خســللک منــارەی ل
 .و. ٥٠٠، ل ١ن، ب فرھنگی ئعالمی سوخ: ب. تکھچوون



رەفنام٩١/  ش 

 
 

ــابک شاحوســن ــوڕی ئحــمد کــوڕی ئبووســعید ئت ــوڕی پشــنگ ک کــوڕی  ک
   شا یووسف

لسر تختی مزنایتی ئۆقرە بگرێ و  شاحوسن وانی  یت چند مانگ پتر ن
دا دوابدوای باوکی،   و سا ل  شنگووکوڕی ھ کوڕی کاوس ددینیوغیاسھر 

٤(کوڕی پشنگ کوڕی میرزا  برایم میرزا سوتانپاشی ئم ڕووداوە . کوشتی )٨
. و ل وتی دەرپڕاند و پڕەوازەی کرد ددینوغیاسلشکری ناردە سر  شاڕوخ

وەی بوالوە  ل چئیدی  و بنمای نیتوانی لسر تختی دەستی  کس ھی ل
وڕستان   .دابنیش ل

  
رخی زەماننازونووزەی چب ژنو پیری دڵ بدەی بکن  
و بووکی جیھان زاوای لوی گ   ١چونک یکک و مارەکرا

  
  بشی چوارەم

ـی میـاســب   ٢ووکــوڕی بچــی لـرانـ
  

 بشی پشوودا باسی ئوەمان کرد ک ناوی لوڕ ل چییوە ھاتووە و چۆن  ل
 کوولی مانوود ل ژیاون و پاشان پرەیان ئستاندووە و وەچیان زیادی  سرەتا 

و تیرە و  برەیان لکداباون و ھر یکی کردووە و جگیان پ تنگ بووە 
ک قۆ    کوێ نیشتج بووب ناوی ئو شونی خراوەت . ڕووی کردۆت ل  ک

                                                                         
  و،. ی»خواجووی کرمانی«ھۆنراوەی  -١
ــا كۆتـاییی دەنگ خان شـرەف -٢ ــاتوون وباســی دەوت ئم بشــی ل سـرەتاوە ت ھر ل  خ

  .س.ز ).562-549تاریخ گزیده، ص ( :زیدەوە نووسیوەتوە؛ بوڕووی تاریخی گ



  کتبی یکم/  ٩٢

 

ھر لو جگای ژیاون و ھر تیرە و  و ئوتری ١بۆ نموون جنکروی. سر شانی
ن ک لوێ بنیان دانکوتاب، لوڕی ڕەسن نین  وڕا ل فیکی  و ب سر چندین تای

و برەباب  ، ڕووزبھانی، لنبکیکرسکی: دا دابش دەبن ک بریتین ل تیرە 
یانی( ودعیانی، شادلوویساکی ،)ڕۆژب   .، محممد کوماری، دا

وڕی بچووک تیرەی جنکروی ل وانن، دەگنوە سر برەبابی  ک میرانی  ل
لبووری ـخ. ش و تـ ـزم  فـ ـای ـکـ ـانـ ـی دیکـ ن بـ وڕا ل ـی  ـ ل  ٢،کاران: ریتین 

فزلیوجنکرەزەڕ وەندی،  ھ، ئاالنی، ست ، ، برارەند، دەری، ڕەخوارەکیکاھی، کا
نارەکیمانگرەدار ، ، خوودەکیسولکی ٣،، کیجاییممایی  ، علی، ئبولعباسی، ئ

 و ئرکی ، سھی، ئسبانبم تایفی سامی. و چندکی دیکش ندەرووی
وەری  وڕ نین و جما ل وڕی داخون، خۆ ب ڕەسن  ل ئگرچی ب زمانی 

ھتا سای . گوندنشینی ڕەمکین   مان ی ز، خاوەنی مزن و ١١٥٥/ی ک٥٥٠ئ
پاشان . ھناوە] بغدا[وون و سریان وەبر کۆشکی خلیفی خوی سربخۆ نب
م ون سر دا تۆرەمی ، ل ، حیسامددین شوھلیودەزگای دەستی عراق ک خرا

فرمانەوایانی سلجووقی ٤ی»ئفشر« تورکانی   حوکمانی  وەتکرا سر ب
وڕستان  خاکی ل ل   .خووزستان و بشک 

 تیرەی جنکروی خورشید ، کوڕانیمحممد و کرامی چوون خزمت  ل
گلکیان کوڕی ڕۆ و . و برەو پلی برز ھوراز چوون حیسامددین شوھلی

ون ش لکوتوە، بۆ  وە  عددین خورشیدولوەشا   .ک لرەدا باسی دەکین جا

                                                                         
ــۆڤ -١ ــاتر بــوان وشــدانی دھخــودا. نووســیویتوە ھی ئمی زن ــاریی زی : بــۆ زانی
  .و). ؟( یان جنکوردی جنکوردی »جنکردی«
  .و. کارن: ی بودلیان٢٤ل  -٢
 .و. کومایی: ی بودلیان٢٤ل  -٣
 .و. یان ئفشاری ھن ئفشری. ئاقسری: ی بودلیان٢٤ل  -٤



رەفنام٩٣/  ش 

 
 

و ڕۆژگارەدا، سورخابی ل ـ ک پشتر ک یشعییارکوڕی  ھر   ئاوڕکمان ـورتــ
 یکک ل پیاوانی بارگای حیسامددین  وو ب ـ بب ـ  ژیان و بسرھاتی دایوە ل

ودا، شوجاعددین خورشید. شوھلی  جنگی ڕا ل و سورخابی کوڕی  ڕۆژکی 
لیان بوو ب قە و دەستیان برد بۆ خنجران و دەگژ  عییار  شکرور کسل

و لکی کردنوە؛ کچی  وانیان  ن  یکتر ڕاچوون، بم حیسامددین کوت
 یکتر ب ڕق ل و  یان گرت  پاش ماوەیک حیسامددین . دا چوون ھردکیان وەد

وڕی بچووک ل ھرمی  ھندک ناوچی  ی دای دەست شوھلی دەستی 
عددین خورشید د ناوچیکی دیکشی ئسپاردە سورخابی کوڕی  شوجا و چن

  .عییار
 و کات عراق ل پانوە کوتبوون چوساندنوەی جماوەری  دا میرانی  ب

وڕستان لبابوون ڕاپڕن و دەستیان تکوەپچن ل ھانایان بۆ . و خک 
عددین خورشید برد و گوتیان ھرچی تۆ بیی ل قست دەرناچین و دەب  شوجا

 یمانمان با لزی مۆرکراوی پوەش کاغی و ئندە ڕزگارمان بک و ب و کۆت  ل
ت تۆ بن. خزمروبو سددین شوھلیڕاست لددین  دەدا حیساممرد و شوجاع

وو ب میری سربخۆی ناوچکانی ژر دەستی خورشید برەبرە . ب
 چنگ سورخابی ل ندەکانی دیکی  ب ییاروڕی ـک من عندەی تین بۆ ـدەردا و ھ

ھ ـبتا ـھنا  ل زیـ لسر ئم . دا بوو ب دەستداری مانوود  ژر فرمانیـو 
وی خاکی  توا ھوای کوت نو جوغزی دەستی و گری  لوڕی بچووک بار و 

بر نما   .ل
  

  کوڕی محممد کوڕی خورشید کوڕی ئبووبکر شوجاعددین خورشید
دا  پاش ئوەی ک خودای پاک و مزن بای گرت و ب سر لوڕستانی بچووک

و ی کرد  وانی سروبری کاران  زا و ئارامی و سقامگیری  وپک بکا ڕکمیر ت



  کتبی یکم/  ٩٤

 

نتوە، کوڕانی بۆ شڕی تیرەی  ناردن ناوچی سمھا و حیدەری ، بدرخۆی بت
کاتک کوڕانی گیشتنج لڕوە باوەشیان  ).یان جنکوردی جنکوردی( جنکروی

ھنا و مچکیان ل ئنگاوت»سیا دژی«ب دەوری  ل جنگی گمارۆدا . دا 
 تۆی خونی کوڕی تووشی . حیدەری کوڕی کوژرا ل عددین  ھر شوجا

ووای دەیکوشتکس  ب م تیرەی کی ئ . ھاتوایواو لی  یتماوەرە لو جئ
  . یان بۆ چۆل کرد و ڕۆیشتن»مانوود« بزران و خاکی

فی  لی ک خوەی و  ناردی ب شون شوجاعددین خورشید] بغدا[پاش ما
. دا و داوایان ل کرا تاکوو ل قی مانگرە بکشنوە برای ینوورەددین محممد

و ناکرێ، بۆی ھردووکیان گرتن و ل بندیان   وا ناب . توند کردنگوتیان شتی 
نوورەددین محممد لو بندەدا دەرینبرد و مرد، بم پش ئوەی سر بنتوە 

عددینی برای ڕاسپارد و گوتی نکی ئو بردەن و تمتمان ل کیس  شوجا
لسر وەستی براکی ماوەیکی دیکش کۆی ندا و ھروا ل . بدەی ئویش 

ن دا دا مایوە، بم سرەنجام بۆی ڕوون بۆوە ھتا قک بدەستوە ندا لو  زین
ناچار ملی دا  ب ندە دەرباز ناب، بۆی   .ب

عددین ل برامبردا داوای ل خلیف کرد ھتا قتکی دیکی بداتی و  شوجا
لمندرا و ناوچی  س ل واکی  . پ بخشرا ی سر ب خووزستانی»تڕازەک«دا

وڕستان ل دەستی دا، دیکش درژەی ب و بۆ ماوەی سی سای  ئوسا گڕایوە 
ھمیش . بم ئوەندە پیر ببوو ک چاک و خراپی لک ندەکردەوە و خرفابوو

فددین بدری  ڕوستمی برازای، ک کوڕی نوورەددین محممد کوڕی و سی
ف ندەکرد ل خا ویان   دەورەی بوون و چا ل وو،    .ب

و دەمد لیک بیات«ال ر لوڕستان ی تورک»مس یکوتایو  ھ دەستی ل
پاراست و خکی داڕووتاند تان ب خۆیان و  ڕۆستم و سیفددین بدر. وبۆ ن

وڕستانوە  ل دا چوونوە و پاش شڕ و  گرت و ب گژی  لبرەگیان لشکری 



رەفنام٩٥/  ش 

 
 

بدابیان وخست و دەستی ھ دیان و  اوچی ـدە نـانـیـان گـلکدانکی زۆر بزان
مەوی خۆیان بیات  ق   .و گرتیان و خستییان سر 

عددین، بدر دانان، بم  ب جگرەوەی خۆی یڕۆستم و سیفددین شوجا
یفریواند و دی کرم کرد و گوتی بدرەددینی کوڕت لگڵ  ھ فددین مامی  سی

م  و دەیانئامۆژن وە  ئویش لبر خرفاوی . وێ سرت تدابرنھپیالنیان گا
 بۆ بدریب وای وەڕی پکرد و گوتی ئگر    .بکووژە ا

فددین  نیشانی ڕەزامندی ئنگوستیلیکی ل مامی وەرگرت و بدری سی  ب
ل پاش بجما ک بریتی بوون ل حیسامددین خلیل بدر. کوشت ، چوار کوڕی 

ھمتن ، شرەفددینبدرەددین مسعوود لیو  تع   .میر 
وەیک ب سر  کوژرانی بدردا، ڕۆژکی شوجاعددین دوای تپڕبوونی ما

م؟ چند کسک  پرسی ئرێ بدر ینک نایبین ، بۆ ب  کوی ل نیزیکان و ل
ونشینانی بسرھاتی کوژرانی بدریان لڕوە تمی خمکی . بۆ گایوە ھا

ی ٦٢١ئاخرییکی سای ا ــتــقورسی ب سر کشا و ژانی زای دڵ و دەروونی، ھ
دەی ڕەحمتباری پروەردگار١٢٢٤/ک ر ل ـن پتــدە. ی ز، ڕووی کردە ژر دا

ج ی بۆتر پیاوچاکی، گۆڕەکب ل و  وە    .زیارەت و نزرگی لوڕان ست ساڵ ژیا
  

کـوڕی محمـمد  کوڕی ئبووبکر کوڕی نوورەددین محممد ڕۆستم سیفددین
  کوڕی خورشید
فددین دوای نمانی مامی، کاتک توانی ب شوەیکی سربخۆ  ڕۆستم سی

 لوڕستانی بچووک بدەستوە بگرێ، حیسامددین خلیل جوی دەستی خاکی
  .بنی داکوتانوەندی دەست و لوێ ] بغدای[ڕووی کردە  کوڕە گورەی بدر

فددین  وتی خۆی ڕۆستم سی کوت سر ڕچ و ڕبازی چاک و  ل
دەوانی  گوندی . دا ل و ڕۆژگارەدا ژنک  ل ن  لبری ئزنگ و  »واشجان«دە



  کتبی یکم/  ٩٦

 

 ئاوردووی داناوە و نانی پ کردووە و ب  تندوور  دار، جۆی کردۆت  وشک .
وەختایک ب گوی سیفددین گیشتوە ژنی ھپچا ک بۆچی وای کردووە و 

م دەغو  ل   ؟ ژن وە ورەوە نا  ئا بۆیم وا کردووە ھتا ل : دا گوتی ودانی ب
 سردەمی تۆدا خک وا کوتۆت ن ل  وە کنداستان بیگ دواڕۆژدا ب و

ھرزانی ک ژنان لجیاتی ئاوردوو جۆیان ھناوە و تندووریان پ  خۆشبژیوی و 
وە یان دا و ن سیفددین ڕۆستم قسی ئو . و نانیان پ کردووە داخستووە 

وە و ختی کردووە و ئۆخژنی خستۆت دەروونی وە نووسا   د فیی ب   .زەعی
ھا دەگنوە ک ل سردەمی دەستی ئو سیفددیندا پۆل پیاوکی  ھروە

و بدەست وبردی لوڕان بوون چت و ڕگر و سامیان ب  شست کسی ڕەشید 
وە و  سر ڕێ موبانان کشا ھا لکی  ماوە کدا نندی میران. وشۆیان پر چو  ھ

عراق دەستیان ل بزاوتوون ھیچیان بۆ دەگڵ نکراون، بم ک  فرمانەوایانی 
فددین کیار لی . زاندوونی و گرتوونیـلیان وەخۆ کوتووە، ب ڕۆستم سی

 یکی ب شست سر یستری یکەنگ دەیانکنوە، بم  وویان ھاون و گوت
با ل ڕووپڕی کتبی شو و ڕۆژی شتی وا ناکم  گوتوویتی. پی نفرۆشتوون

دا ننووسرێ ک سیفددین دزفرۆشیی کردووە ئم بیروبۆچوونی  بپی. زەمان
 ل قی ڕەشی  وە فرا ن بی جا چونک لوڕ بو ئاکارە . و کوشتوونی ھمووا

دپروەرانی ڕازی نبوون و ل دیان گران ھات، چوون الی  و دا پارسنگ  ب
بووبکر شرەفددین گڵ تکڵ کرد ئ ل و گوتیان با ی برای و دەستیان 

ل . بکووژرێ فددین  تاشراو گرماودا بو کینوبینی زانی و ب سری نسی
لگڵ پیاوک فی و القی ل بوون باڵ و  خزمکانی دەم لسر . ڕایکردە دەرەوە 

 وتننیپشت کک شونی چیای  و کاتداو و«تازە لدەبوو، »کھپیاوەی  ت
وو ب یک، شیری داھنای و  گڵ دوژمنانی قسی کردب ل  ی کوڕ قاچی ھا

فددین ڕۆستمی. پڕاند  پ سی وو  ل .  لسر بردک تۆتکی گرت کوت



رەفنام٩٧/  ش 

 
 

 نگاوتی و لوەنا و ئکی پکری برای تیربووب کوڕی  یمیر علیشرەفددین ئ
 ت بدری و ب ودووی  کــئویش یری ببە و ــۆی باوکت ســڕاخوڕی ک بۆ 

  .ل نکرد
  

  کوڕی نوورەددین محممد ئبووبکر شرەفددین
بووبکر شرەفددین ڕایوە نو ــ، گ چیای کوــراکی لــپاش کوشتنی ب ئ
چونک ب تۆی  بوو، ک دایکی حیسامددین خلیل خزانی بدر. خ و خزمانی

  مردەکی خونی برای خۆی پشوازی و پیای خۆشاوی ڕشتبوو، چووی
وی ھرا و ئویش نۆشی ژە وی دای دەستی  پی نخۆش کوت و پاش ئوەی . کرا

وی بزووت و نمرد و کفنی دڕی  لی ڕا وە، می  گرشاسف ەددینزعیز. بووژا
کوڕی بدر گرت و گوتی جا با براشم  یمیر علیی برای بیانووی ب ) گرشاسپ(

وەردەدا و چت بوەی تۆ بۆ خۆت ت دا بوو بچی سری  برای خۆی کوشتب، ئ
ھرواشی کرد   .ببی؟ بۆی جیتی بتکووژم و 

 بغدا  گیشت  ھوا وە گڕای کوڕی بدر ، حیسامددین خلیلکاتک ئم 
وڕستان بووبکر شرەفددین. ل وەندی خۆی دەست ئ ر  وپگیاندن ئگت

فم ب سر خۆم ھکشا  ل ھر کاتک  م،  ھات سردان لیل  ددین خحیسام
وو، ئاوا . بیکووژن ھات سردانی و وەک چۆنی داناب لیل  ددین خحیسام

ھیچیان دەستیان ل حیسامددین نبزاوت و پاش ئوەی ڕۆیی،  جوویوە، بم 
ھووتان نکرد  گا؟ گوتیان ئی میر تۆ لسر جشرەفددین گوتی بۆچی گۆڕە

 وتووی و ڕەنگوەکبیی دەبین و و ئگر نمای، خودا شک  خۆش ن
 ددین، بۆیمانکوشتحیسام   .ن

دا و گوتی حیسامددین ھر دەکووژم شرەفددین ھدای ن . دیسانیش 
لبانی زانی،  شرەفددین لسر . گڕایوە برەو بغدا دیسانوەختایک بو 



  کتبی یکم/  ٩٨

 

و برگی نخۆشییکی نگرت و  وە  نستا ھ  یواییجرای بادیھرسس ڕا  ل
وپردەی شادمانی و عیززەددین   .برای جی گرتوە یگرشاسپ ڕووی کردە سرا

  
  کوڕی نوورەددین محممد) گرشاسپ( گرشاسف عیززەددین

عیززەددین دا مرد،  ھوساری ڕاپڕاندنی  ھر ئو ڕۆژەی ک براکی تی
کخاتوونی. کاروباری دەستی بدەستوە گرت ل خوشکی  پاشان م

یمان  خۆی شای سول وەژنی  ل ب  مانی برای ب مارە کردەوە، ک دوای ن
لیل. مابوویوە ددین خک حیسامغدا کاتب  وخواسی زانی، ب  بم باس ل
وڕستانمبستی  ل و لووە لشکرکی  ڕووی کردە خووزستان ڕزگار کردنی 

عیززەددین گرشاسپ و بۆ شڕی  فی  ر ڕکژ ی خستوپچ  کمررەو ھب
دا سری ل شڕ  بزووت، کچی ئوەی ڕاستی ب خۆ عیززەددین به ھیچ بارک

و ت ھرا  کھچوون حکوومتکی ندەخورا و دەیھویست بب کش و 
دا؛ بم خوشککانی خ ـبدەستوە ب ۆیان ل ھکرد و گوتیان ناب کاری وا ـ

 ب موەستی، ئرەنگاری ڕانر تۆش بگو ئ خۆمان چک  ژنتیبکی 
 میدان  دەکین و بۆی دەچین وان دەگرین و کاری پیا  ھ.  

فرەتانی کرد و لشکری ھنای شڕگ و ل  گرشاسپ عیززەددین ب گوی ئا
چکدارانی ، بم زۆربی بگژ یکتردا چووننیزیک گوندکی ناوچک ھزەکان 

وڕ ـب ل وڕەوی تکوت و  قــو سپای عیززەددین ت وون الگیری حیسامددین خلیلـ
 پاش . بزی ک  »کریت«بگینت قی  ویستی خۆی ڕاکردنیئم سرکردەی

کخاتوونی ل وێ بوو مزانی لکی . خسوار ی زانی و پۆللیل پددین خحیسام
یانھشت دەروازەی ق بقشتوە و ن ل گرت  و برەگیان  و بچت  ناردن 

و قۆبستی  گیشت سریک حیسامددین خلیل  پنچووھندەی . ژوورەوە
 ڕشتنی خونی خۆش بوو ل و  ی ئابۆق دا و »کریت«لڕوە قی ئوسا . کرد 



رەفنام٩٩/  ش 

 
 

فرمانی عیززەددین گرشاسپ، ملکخاتوون  پی  پاش تپڕبوونی س ڕۆژ ب
ق ـدەروازەی  و ئاژاوە ـ را  ھـ و  ر پشـت   سـ ـ ی خست دەستی مرکان و داـ

لیل ددین خوته چنگ حیسامک کمرھ.  
  

  کوڕی شوجاعددین خورشید کوڕی بدر حیسامددین خلیل
لیل ددین ختی لوڕستان حیسامختی دەسر تسل ئۆقرەی  پاش ئوەی 

عیززەددین  ،دوای ساک. دیاری کرد وەک جگرەوەی خۆی یگرشاسپ گرت، 
، بم ملکخاتوونی ڕۆژک ناردی ب شونی زانی دە بری گڕا و گوتی ــخ دا

و ب دای بۆ خزمت حیسامددین خلیل، ودوو ڕۆیی  س مچۆ؛ کچی گوی ن
گی جوویوە و لڕوە دەستووری دا بیکووژن ل   مران   .ئویش زۆر ناجوا

کخاتوون پی زانی، شوجاعددین خورشید ل ک مددین وەختاییفو س 
ـ، کو نوورەددین محممد ڕۆستم  عیززەددینو  خۆیوڕی ــرسکیان کـ ھـ

ل سۆنگی . برای شای لیمانو، یکوج بدزی ناردنی بۆ الی سبوون گرشاسپ
م کارەوە ئاوری دوژمنایتی ل ــئن لیلــددین خیمان وان حیسامشادا  و سول

وا برز بۆوە ک ل ماوەی مانگک گیرسا و گەمشقنی  ک دا سی ھجار   وی
م ھزەکانی سولیمان  چارەی نووسرا و شا شکستیان ل تکھچوون و سرەنجا

ھت  وو ب کوت  و چند ناوچ و مبندکی کوردستان ھت و قی بھار ب
وڕان ل یمان. بردەستی  وەیک سول بکاتوە و ل  شا توانی سپایک کۆ پاش ما

ن  لیز«شونک ک پی دە ھ کداھات و ئ »دلیل پددین خڵ حیسامگ م ــل
ـج ـارەیـ ھات ـ و برەودوا گڕایوەان سرکوتنی بدەستوە  . و شکاندی 

ھگرت و خۆی گیاندە   تۆی ئو تشکان شونی  لیل ب ددین خحیسام
لشکری و عومربگی یمان پاشکۆی  شای کوشت و کۆمکی  برای سول

قچۆ کرد  ل   .برچاوی خزمکانیشی 



  کتبی یکم/  ١٠٠

 

یمان ھانای بردە بر کۆشکی خالفتی بغدا سول و  و لووە ب خۆی شا 
 حیسامددین خلیل. ھزار چکدارەوە گڕایوە بۆ جستی خنیمی شست

دەشتی شاپوور س زار پیادەی جاڕ دان و لو نۆھ  ەلگی کرد ھزار سوارە 
یمان. شڕ لشکری سول دا ھات، بم خۆی  ر شانیــ ســشا شکستی ب سرەتا 

 گرمی ئو  ل و   دەستی کـردەوە  و ئازایان  میدان چقی  ل   مران
لشکر دا ڕاکردووانی   شڕ نایوەبگرەوبردەی ل لیان  و م . ی گڕانوە 

لیل تقی  ددین خلحیسام  ـخواردبوو ک ـو شـ  دوژمنی ـ ل ڕەدا ڕوو 
نیارانی دەورەیان دا و . بیبزن یان گیانی خۆی بخت بکا دەبوەرنگێ و 

یمان ویان بردە الی سول و ترمکیان سووتاند کوشتیان و سری با . شا 
یمان من نمدەکوشت و لی  الیئگر ب زیندوویی ھناباتان بۆ شا گوتی  سول

وە   :لڕوە ئم چوارخشتکییی بۆ دانا. خۆش دەبووم، بم تازە کارە و کرا
  

ــی بدر ل لی ردانی خرگ ـ  ب سـ   ئم ســیابخت
ـانی دە گی ـ ھـاتووی پژان ـی دا ھاری ژین تۆوی ب  

 شون تختی سولیمان ل وو  پی ب وی ئاواتی ھد  
یمان وانی سول چی دمانی کنووسیان چارەی ن  

  
وی ک ـڕوودا نـ ـوژرا ی ٦٤٠ی ــاــۆ سـوە بــڕتـل دەگـلیـن خـددیـامـی حیسـ

  .ی زایینی١٢٤٢/ک
  

  کوڕی شوجاعددین خورشید کوڕی بدر بدرەددین مسعوود
سکای بردە  پاش کوژرانی براکی ل دەشتی شاپوور بدرەددین مسعوود

و ب خزمتی ڕاگیاند چونک ئم ھر ل کۆنوە خۆمان ب  »منکووقائان«بر 



رەفنام١٠١/  ش 

 
 

ل خانخلیفی  وە،   دانا دان ئمیان  نیارییاریدەی ] بغداوە[الگیری ئو خان
ھاتووم و ھزم دەوێ   وە، جا بۆی ناردیانوە دا  ل ڕکفی ھۆالکۆخانو ئوانیش دا

ن  جنگی . ئرا دال کوتان سر بغدا ھۆالکۆخان ھ ه  ل کرد ھتا  تکای 
یمان قسیکی  ەھۆالکۆخان لی وەجواب ھات و گوتی ئو. پ ببخش شای سول

چۆن دەب ر خودا بۆخۆی دەزانھ گیرا و  پاش ئوەی ک بغدا. گورەی و 
یمان مسعوود پاڕایوە ک نی ب بژنی با، بدرەددین شھید بووشا برگی  سول

داڵ و کس و من ھۆالکۆخان تکای گرت و . شای پ ببخشرن وکاری سولیمان ژن 
گڵ خۆی ل ویانی  لوڕستان ئویش توا ان ــاوایـپاشان چۆن چاک ئ. ھنانوە 

ـل ـگـ ـڵ بـ ـزووتـ نیھشت  دا ھات و ل خاف نکردن و بدەورەیاناوی ــوە و چـ
م ب ھیچیان ک     .ل

ووژانوە، بدرەددین ب ــڕووی کردەوە ئاوەدانی و ب دوای ئوەی ک بغدا
یمان ی سول دا و من ڕاگیاند و گوتی بۆخۆتان سرپشک بن و ھر کس  شای ماڵ 

لی بچتوە بغدا دەستی وەبرناھنم و ھر کسکیش پی خۆش لرە  لی  می
گڵ خزمانی خۆم بۆ دەڕەخسنم ل وەندی  لی زەما ھ دەستیکیان . بمنتوە 

 لوڕستان لناوکۆچیان  برەو بغدا ماڵ ل ھر  قمکیش  بپی انوە و م و تا
و ب خزمایتی تکوتر بوونوە پشنیاری   .میر جوونوە 

ـپ بدرەددین مسعوود ـاش شـ ـازدە سـ فرمانەوایتی، سای ـ ی ٦٥٨اڵ 
ە دادەوان و وەک دەن ئو پیاو. ی ز، مودای تمنی باوەتوە٦٠-١٢٥٩/ک

 ل لۆڤان چوارھزار پرسی    ــ ڕازی ب ــودای لـخ ــدا  مزھبی ئیمامی شافعید
قت زیناحی نکردووە  بر بووە و    .ل
مانی بدرەددین، کوڕەکانی  و ناسرەددین عومر جماددین بدر: دوای ن

گڵ تاجددین ل ھنانی کورسیی دەست،  کوڕی  شای لسر وەچنگ 
و بۆ یکالبوونوەی کشکیان ڕوویان کردە  قە    وو ب لیان ب حیسامددین 



  کتبی یکم/  ١٠٢

 

قاخان لشکرگای ب بدرەددین کوژران و جوی  و بپی فرمانی وی کوڕانی ئ
وڕستان ل   .شای کوڕی حیسامددین درای دەست تاجددین حکوومتی 

  
  کوڕی شوجاعددین خورشید کوڕی بدر کوڕی حیسامددین خلیل شا تاجددین

فرمانی ئبقاخان دوای ، تاجددین بۆ ماوەی حڤدە ساڵ بوو ب دەرچوونی 
وڕستان ل ی ئبقاخان ی ز، ب فرمانکی دیک١٢٧٨/ی ک٦٧٧و سای  حوکمانی 

کددین حسن. کوژرا ل ن و عیززەددین فسعوود کوڕانی یحوسدرەددین مب 
وڕستان ل  مزنی  کددین کرا ب میر . کران ل میر  ١»ەالیو«ف و عیززەددین ب

  .داندرا و واش بیار درا ک عیززەددین جگرەوە و جنشینی کاکی ب ٢»ئینجوو«
وەی پازدە ساڵ پکوە حکوومتیان کردووە و ب سر  ئو دوو برای ما

وڕستان ل دەستیان ل . ھرمکیان گشاندۆتوەو ڕاگیشتوون  کاروباری 
یان بزاندوون و بدبختییان ل چارەی  وەشاندووەی خۆیان ندوژمنا و زۆرب

وەت سر ناوچی . نووسیون یانکوتا ھ ن  و » بشر«و  »بیات«زۆرجارا
وەند« ھا ن« زن و دەستیان بمیر و م یان بوونردا گرتوون و لنی . سوشک

ھمدانوە   ل  و لووە ھتا دەورانپشتی ئیسفھان تا شووشتر دەستیان 
بندی ج ڕۆیشتووە رەو مرەبانژیانی  و بڕەگاژۆی کردووە ع.  

کددین حسن ل م  فدین بووە، بکی زیرەک و زانا و بو ی پیا ھتا ب
ت  گا ل و پکنین خوراوە زۆری سر   یحوسن بپچوان عیززەددین. وگپ 
ئستوور بووە و زگی ب تاوانباران نسووتاوە و ب  ومۆن و ڕق برای کسکی مچ

                                                                         
 ومـاش و داراییـی خـانی مغـۆل میردەالی بو کس پـایبرزە گـوتراوە ک ب سـر مک -١

  .و. دروست» دەالی«، کچی »وەال«ل دەقکدا ب ھ نووسراوە . ڕاگیشتووە
٢-  رپرســو برناوی ئری زەویمیرئینجــوو ســچــاوەد ــۆت ــی بــووە ک ب رزەجوزاری  ب

  .و. تایبتی خانی مغۆل



رەفنام١٠٣/  ش 

 
 

وایک ڕوحمی پ چ ئا دپروەری ھردووکیان بوپڕی . کردوونن ھی دا
پکوە . حکوومتیان کردووە و ل تۆی خیارک، ھیانکشاوە ڕیشی چنارک

وڕەبا بوون و سری چکداری لشکریان  با . ھزار کس یوەت حڤدەگیکجار ت
ن یانوە  پادشایانی ئرا د و ب نووساون و تیرەیان ل توند لیان ڕازی بوون 

شیان پو ئ دوای تپڕبوونی زەمانک وا ب سردا . نگیاندوون  نکردوون 
ھردووکیان سای   ردەمی ١٢٩٢/ی ک٦٩٢ھات کس یخاتوو«ی ز، لدا، »نخاک

 پاش بجما ب. مردن ل کددین کوڕکی  ل فسعووددرەددین مو  ناوی ب
ما کجدوا ب  ل ھر یکی    ی»نوورەددین محممد«عیززەددین حوسنیش 

ـن ووـ و ب   .ا
  

کوڕی بدرەددین  کوڕی حیسامددین خلیل شا کوڕی تاجددین جماددین خدر
  کوڕی شوجاعددین خورشید

فرمانی کیخاتووخان   بوو ب پشنگی دەست، بم  جماددین خدر ب
کوڕی  تھمتن کوڕی شرەفددین ی کوڕی شمسددینحیسامددین عومربگ

ببوون کۆسپ و گری  و شمسددین لنبکی کوڕی شوجاعددین خورشید بدر
دنا ی ز، ب ١٢٩٣/ی ک٦٩٣سرەنجام سای . سر ڕگای و سریان وەبر ن

لشکربزیان کردبوو، شوکی ل  ک لو دەوروبران مغۆل لشکرییاریدەی 
م د نیزیک خوڕڕە ناکاو  ئابا سری و لگڵ چند خزم و کسکی ل  ھیانکردەل

ل ــلیــوزاند و مرگیان ل چارەی نووسی و تۆرەمی حیسامددین خـان گـونیـخ
 یکجارەکی  ووب   .خاشب ب

  
  
  



  کتبی یکم/  ١٠٤

 

  حیسامددین عومربگ
زەڕی بوو ب حوکمانی لوڕستان  ک ددین بددین حیساممسامم سب ،

، ک میرزادەی محممد و عیززەددین کوڕی نوورەددین محممد یمحموود
تزینوە ھ لی  ی گرشاسپی بوو، ک ل توخم ئمیر دانیال. ھرمک بوون 

گڵ چند سرکردەیکی دیک قسیان کرد ب یک و داوای تۆی کوڕانی  ل
ڕی ناکوێ میر ب، چونک ئو  کرد و گوتیان عومربگ شایان تاجددین
رەبابوتووە بکنھ تیان میر لق . وەی ڕاستی بحموود ئددین ممسامس

و باپیری حوکمداری  ، چونک پشتاوپشت باب    شیاوی تختی دەست
وڕستان بوون   .ل

الوکی یکجار ئازا و بجرگ و جوامر و فرەزان و  سمسامددین محموود
 بوو  وا لشکرکی ب ب خۆی. دەست و دڵ ئا  ئامانوە ل خووزستانوە و 

م و وایان دانا ک . ئاباد گیشت دەوروپشتی خوڕڕە ن  وا ن  ن کوتن تکاکارا
ھابددین کی شنبلیاسی ل  و براکانی ک مایفیتن بوون لو ئارامان نمنن و  ئ

وڕستان خاکی ن بج ل گ. بربددین عومحیسام روەھا دەبھ یش دەست ل
ال بو  ووھرد. جوی دەست بدات سمسامددین محموودتوە و کار بکش

 حموود بوو بددین ممسامڕازی بوون و ئاوا س وانیی وبژی و ن کیخودایتی 
وڕستان ل   .میری سربخۆی 

  
  کوڕی نوورەددین محممد سمسامددین محموود

 پاش  ، بوپڕی بخۆنازینوە ل پاوپشتی لخران و الچوونی عومربگل
ی دایوە و گش و پرەی دا ب کاروباری لوڕستان و ماوەیک ئاوا  میرایتی پا

ھابددین ڕۆژکی خۆی. تپڕی ش  لیاسی لنبکی ل  و براکانی ھکرد و  ئ
قی تا ن ب و ئوانیش لی وەدەست ھاتن و ل پنجاوچوار جوە  یات ن  پالماری دا



رەفنام١٠٥/  ش 

 
 

داریان کرد، بم ھر ڕووی  ل نکردنوە و تینی بۆ ل وەرنگان و پشتی برین
 فر و بب مووتی پکی ھن بۆ چیای ڕاکش ھمووی  ڕاکشھنان و ختی دا

لی پدان و کوشتنی و ت ھنان  ون    .برەو دا
وە نوەزایکی شخ ب مبستی کوشتنی ) کاکووی( کاھووی پاش ئم ڕوودا

 بوو ب و خان ی غازانلشکرڕووی کردە  و سمسامددین محموود عومربگ
وا باش خونی جماددین خدر ونی و گوتی   ئلیاس و شھابددین دەستودا

ب پی فرمانی خانی ھردووکیان ھنان و لویان ڕا. ون ن خان ل  غازان. گرتنب
ددین خدرت کوشتووە؟ گوتی چونک ئو منی  عومربگی  پرسی بۆچی جما

ی . نکوشت دا و من و کوڕە کاڵ  ل پاراست؟ گوتی باش بۆچی دەستت  ن
فرمانەوای مغۆل   ھر بۆی و تما؛  ما  ھیچی پ ن دای چنگ  عومربگ 

ددین خدر  ھروەھا سمسامددین . و ئوانیش کوشتیانوە خونگرانی جما
ھابددین ئلیاس کوژرامحموودی نی شی خوتۆ  ل ئم ڕووداوە سای . ش 

وە١٢٩٥/ی ک٦٩٥ قوما   .ی زایینی 
  

ــــن  کـــوڕی میـــر عیـــززەددین محمـــمد عیـــززەددین حوســـن کـــوڕی بدرەددی
٤(مسعوود ٩(   

، و سمسامددین محموود پاش کوژرانی عومربگ محممد عیززەددین
وو  داڵ ب و من ھر کاڵ  بدرەددین . دیاری کرا ک وەکوو میری لوڕستانھشتا 

کددین حسنمسعوود ل ف ب تمنتر بوو، ل ئامۆزای ک لوی  یی کوڕی 
داندرا و  ١»ەالیومیر«، ب ی خودابندەداسردەمی پادشایتیی سوتان محممد

تابک«نازناوی  عیززەددین محممدیش وەکوو . یشی باربوو کرا»ئ

                                                                         
١- و. میردەالی دروست.  



  کتبی یکم/  ١٠٦

 

ئرک خران سر  وودوای ماوەیکی ھرد .فرمانی بۆ دەرچوو »میرئینجوو«
م کارە گرینگانی ڕاپڕاندن و ئ عیززەددین محممد  سرەنجام ڕۆژی . شانی 

ی   ئاسۆ وەدرنا و سا ل م دنیا ١٣١٦/ی ک٧١٦پمردنی سری   ل ی ز، 
فی برد ب ھرمان ەبروپشتوە تشری   .سرای 

  
  محممد ژنی عیززەددین خاتوون دەوت

مانی مردەکی بوو ب شاژنی لوڕستان خاتوون دەوت ، بم دوای ن
نگ ل دا کوتن و بنمای میری برەوی  ولۆری کاروباری حکوومت ب سر 

ھاتوای . نمادەستیان  ل  غۆلبارگای م ل ی جاران میرانی دیکزۆرب ک
وڕستان بخن سر  ل ھتا ڕەوتی کارەکانی  ن  دەسپردرا . وپکی باری ڕکڕا

ھیچی م   چنگ  سرەنجا   .نھات و جوی دەستی دای دەست برایکی خۆیل
  

  خاتوون برای دەوت وسنح عیززەددین
 جی خوشکی بپا ل ، خکی وو ب پشوای حکوومتی لوڕستانــش ئوەی 

 بۆ ماوەی چاردە ساڵ ل ژر سبری دەستی دا تری و  ئو خاک و سرزەمین
و  لی  سشان شادمانیتر کس ی ب ٥(.با ٠(  

  
  جاعددین محموودوش

عیززەددین مانی  عددین محموودحوسن دوای ن ی کوڕی جی ، شوجا

  ل ی ٧٥٠کوتن و سای  وەتنگ ھاتن و لی وەخۆ دەستیگرتوە، بم خک 

٥(.ی ز، کوشتیان١٣٤٩/ک ١(  
  
  



رەفنام١٠٧/  ش 

 
 

  کوڕی شوجاعددین محموود عیززەددینملیک 

بدەستوە گرت و سوتانکانی  )٥٢(دوای کوژرانی باوکی دەستی لوڕستانی

م سۆنگیوە پلی ھوراز ڕۆیی و ناوبانگی برز  بسریان کردەوە عراق ل و 

م ئـم سبایوە؛ ـدرەوش ی ٧٩٠ای ــس ١گوورکان یوورممیر تیرەنجا

قی ١٣٨٨/ک و دەریکشا و ناردی بۆ  ل گرتی »بامیان«ی ز، دەورەی 

ھرایدا سیدی. سمرقند و  . ی کوڕیشی ڕاپچک درا بۆ ئندەکانئحمد ل

پاش س سان بسرکرایوە و حکوومتی لوڕستانی درایوە دەستی و لسر 

ی دایوە؛ کچی  بر ئاکاری ناحز و نالبار و الساریی تختی دەست پا ل

ی ١٤٠١/ی ک٨٠٤گرتیان و سای  سیدی ئحمدی کوڕی، کاربدەستانی مغۆل

 تانییبازاڕی سو وت ڕۆژان لتا حیان کرد و ھ وانی سربزوی کو  تا ز، ب

واسی یان ٢.ھ  
  

  ئحمد سیدی

وو، ب ک ھتا ئمیر تیموور مرگی و ش و شپوی ل وماب  چیاکانی
وڕستان  تاــھ ٣وورـــیمــی ئمیر تــانــمــاش نــپ. واردــۆی دەبــدەسووڕایوە و خ ل

ی  وڕستان١٤١٢/ی ک٨١٥سا ل   .ی ز، بوویوە مزنی 

                                                                         
  . و. و گوورەکانیش باون ، بم گوورکانینووسراوە گوورکان -١
ـــای زەنجـــان -٢ ـــۆت پارزگ ـــک بـــوونی لبر . ســـوتانیی کوت ـــۆش و فن کش و ھوای خ

ـــۆالن ـــی مغ ر دب وتــۆترغوون. کـــان ئ ـــاوە و  خ ـــی دان و جکی لی شـــارـــاغ بردی بن
بـۆ زانیـاریی زیـاتر . (ئولجایتووی جگرەوەی کـارەکی تواو کـردووە و ب پـایتختی دانـاوە

ن، ل : بنگی جوغرافیاییی سوخرھو.) ٥٤٩ف.  
ــر تیمــوور -٣ ــان یئمی ، بنــاغدانری زنجیــرەی )ی ز١٤٠٤-١٣٣٥/ ی ک٨٠٧-٧٣٦( گوورک

غۆلیموورییانی مو. ت.  



  کتبی یکم/  ١٠٨

 

  کوڕی ملیک عیززەددین شاحوسن

؛ بم ھدای وو ب میری لوڕستانــب ، شاحوسنئحمد مانی سیدیـدوای ن
ھرمی خۆیوە دەبزووت و ھیدەکردە سر ناوچی    ل و  و  ھمدانندەدا 

سرەنجام ل جنگی ھرا و . و مبندەکانی دەورانپشتی ئیسفھان ادەقانبجور
تان ئبووسعید کانی سو  وە تا گرت و ڕووی  دا ھمدانی ی گوورکانیڕوودا

 پیرعلیکۆر . و ھیکوتای سر خی بھارلوو کردە زستانھواری شارەزوور
لی ع ھارلوو، ڕی پگرت و برەگی ل تنی و  ، سرۆکسکر کوڕی  ی ب خ

ی   خونی خۆی١٤٦٨/ی ک٨٧٣سا ل   . گوزاند ی ز، 
  

  کوڕی شاحوسن شاڕۆستم

وەیکی زۆر ب سر ھۆز و تیرە و تایفی لوڕان ڕاگیشت و ل  شاڕۆستم ما
ی دایوە وپشتی میرایتی پا  و  ١سفوی دا ڕووی کردە شاسمایلی ل دوایی. پا

 بسرکرایوە و کوی شانازی و سربرزیی  ھان لچاوی چاکی شا ب سی
ھندەی  ٥(.ک گیانی ئسپارد پنچووخرای سر شانی؛ بم  ٣(  

  
  کوڕی شاڕۆستم ئۆغوور

وو ب جنشینی باوکی ئۆغووری کوڕە گورەی شاڕۆستم ی ٩٤٠سای . ب
 ب مبستی برپرچدانوەی عوخانی تھماسبشای ز، وەختایک ١٥٣٣/ک

                                                                         
ــــمایلی -١ ــــفوی شاس ــــراو)ی ک٩٣٠-٨٩٢( س ــــاغدانری  ، ناس ــــمایلی یکم، بن ب شاس

ئردەوـی، ک  ییددینسـفی پشتاوپشـت دەگـاتوە شـخ. حکوومتی سفوییکان ل ئران
کی ناسـراوی سـوننییوایشـشاسـمایل. پ  ی کــی  ی کـۆچی٩٠٥سـا بـۆت پادشـا، مزھب

ــوومت ــی ڕەســمیی حک ــامیی کــردۆت مزھب ــی: بــ. شــیعی دوازدە ئیم ســردەمی  ئران
 . و.٢٠٠٦، ئاشتی، بنکی ژین، سلمانی ، وەرگانی سالحددین، ڕاجر سیڤریسفوی



رەفنام١٠٩/  ش 

 
 

ھمیش  برەو خوراسان ئوزبک لشکری  بزووت، ئویش کوت ڕیزی 
 جانگیر. دانا وەک بریکار ل لوڕستان چووکی خۆیبو جانگیری برا  سرکوتووی

پاش ئوەی چاوی کاکی ل ون بوو، دەستی ب سری مزن و ماقوون و ھۆزی 
 گورەی خۆی ھگڕایوە و لسر تختی میری بنی داکوتا خۆی ل و  ھنا    . دا 

لشکری دنیاداگری پادشایتی  جنگی گڕانوەی  ئم ھوا  دا، ئۆغوور ل
ی ب گوی ئاشنا کرا  ئاژاوت و لشکریا، ئسپی ــادشــ پــوایی لپاش ما. تا

کۆمک التوپات و گندەومندەی  کاتک گیشت دەوروبری نھاوەند. وەدوا دا
 دەوری  ل وڕستانی  ر ــســو سردارانی لوڕ ل؛ بم مزنان و سرۆک ھانل

وەستان و پشتی جانگیریان برندا و ھر الشیان ل کاکی  یمانی خۆیان ڕا پ
و تکھچوونکی ب. نکردەوە ،  پاش شڕ    .ئۆغوور گیرا و کوژرامودا

  
  کوڕی شاڕۆستم جانگیر

 دوای کوشتنی کاکی بوو ب حوکمانی سربخۆی لوڕستان جانگیر و بۆ  ل
ی ١٥٤٢/ی ک٩٤٩ماوەی نۆ ساڵ ب خۆشی و کامڕانی حکوومتی کرد و سای 

 الین شا ل   .و کوژرا سزا درا وەتھماسبز، 
  

  کوڕی جانگیر شاڕۆستم
ک الالی  ، جانگیری کوشت، ئبووموسلیمی گۆدەرزیتھماسبپاش ئوەی شا

وکی دەوتخوا بوو، ب نیوەخۆشی و نیوەناخۆشی  شاڕۆستم شاڕۆستمی و پیا
لکش کرد بۆ الی پادشا  فرمانی دا ک بیخن زیندانوە و . پ وە  ڕ ل ئویش 

قی     بردیان بست ل چاکی ئم کارە  تھماسبشا ).ھمووت( ئمووتبا



  کتبی یکم/  ١١٠

 

لی میرئاخوڕیی تایبتی شاھانی پ بخشی و ل ھاوشانکانی خۆی  باشی، پ
  .تپڕاند

بوو، لبر منداییانی شیاو  »محممدی«، ک ناوی دیکی جانگیرکوڕکی 
وو بۆ میرایتی و نیدەتوانی کاروباری لوڕستان ب لوڕان ل ترسی . ھسووڕن ن

وویان جیکی سخت و الدەست بناوی چنگ سر ب گۆم و  دا کرانی بردب
وویانوە بنمایدا نمابوو ھتا نھ  مئیتر چاوسووری میراتگری وا ل. شاردب

وڕستان چۆل ب ل   .تختی دەستی 
کی خوتا وا ھات کابرایڕی، ھپردا تس کی بزەمان م بارودۆخ ی یئل

وڕستانی ک زۆر شوەی شاڕۆستمی دەدا، ھقوی و گوتی  من شاڕۆستمم و ل
قی    مووتل   ئوەی س ب و ترسی ڕنیش  پیاوەی گۆرین ب. ھتووم وەئ

ی شاڕۆستم شاڕۆستم ک چند ساک بوو ل مردەکی ژنی . ڕووی کردە ما
 وەی بڕانم گوو، ئ باب ر باری ھس وتی کگورە زانی و لکی گوتدەسک

ن بو گرم. ومردایتی تکڵ بوون و ژن وڕا ـ ل وڕی و  وەختایک  وگـ
می گومانیان ڕەوی و گوتیان بیان زانی، ت وون ونب ئوە خودی  شاگشکب

مریان شاڕۆستوە س   بد  قسی دەرنچوون؛ بۆی ل و  ھنا    .وەبر
وەنک   اتک پادشای خا ل ھوای ئم کارە سیروسمرەی  ١]قزون[شکۆ 

و فرمانی حکوومتی خوڕڕەم ن بردا  دا  زین ل  ئابادی پگیشت، شاڕۆستمی 
کوانووی دەستی خۆیانی بۆ دە کاغزی کرد و کوی میرایتیی لوڕستانیشی 

 بڕی کردەوە و ئویش ب سرڕەوھات و  ل  پ و ب ویشت سر شانی  دوو ھا
 بازک و وەک بای کاتک سروسۆراغی پیدا بۆوە و . شماڵ فی بازی کردن ب

تاین، ھر القی ل بوون ب باک و گیشتوە نو خزم و کسانی، شاڕۆستمی 

                                                                         
  .و. ٧٥، ل شرەفنام، محممد عبباسی -١



رەفنام١١١/  ش 

 
 

وان و دەست  ـیشتنـن گـوپوەندەکانی شاڕۆستمی خاس و ڕەس ڕەوی، بم پیا
یانھشت دەرچ و ـس و ن ان و داری تڕ و سی سگیان پکرد و ب ــرتیـگری 

متان وەریگ و گ ـبرد  نـ ـڕا ـو مشکی ـ ـان پـ نـ ڕا  د و ل ھتی بایھوییـژا
و تۆی نامووسیان کردەوە یانداشت  ھ.  

ندەدا  و سروب ک دەیتوانی چاک و خراپ  ی برای شاڕۆستم»محممدی«ل
لسر میرایتیی لوڕستان و،  وکی توا  پیا وو ب و بب  خۆی لک جوێ کاتوە 

ھتا ب گ بییوە  ـھ ـژ کـ دا بچ و تنانت کار گیشت وەشان و ھژانی  یــاکـ
و نزان و ڕژانی خونی سرلپناوان کیخودا و بڕیوان کوتن نوان و . شیر 

لوڕستان ڕابگا و محممدی دوو دانگکی وایان دانا کاکی ب سر چوار دانگی 
کتر دیکی بدەستوە ب و ئاوا پکوە حکوومتک ھسووڕنن و دەست ل ی

براکان بم قراروبیی ڕازی بوون و ماوەیک لسر ئم باروھوای . نوەشنن
لک ڕەخسا ھ ھتا زەمان تپڕی و    .ڕۆیشتن، 

لوڕ تۆوب بوون و ل سردەمی  ١وەکوو پشتر ب سرچی باسی کرا، میرانی
تیی ]سفوی[ یتھماسبشا ھۆز و تیرە و ختی لوڕان ئسپاردەی دا، مزنای

ئسترەکی ب یکک ل ختی گورەی کرابوو، ک  دەستی تاجمیری ئسترەکی
وە ن داندرا وڕا پادشا وای دانابوو ک ھموو ساک دراوکی برچاو وەکوو . ل

و ئم بە دراوەی بۆ تاجمیر بۆی ھنسووڕا . میریدیاری بنرت خزنخانی 
و پادشا حوکمی کوشتنی دا فرمانی . ندرا    پاش کوژرانی تاجمیر، ب

، ک ئویش یکک بوو ل گورەپیاوانی میر جانگیری بختیاری، تھماسبشا
ی خۆی خ زن، کرا بورەموڕستانی گ ل ل جنگی دەرچوونی فرمانکدا . ی 

                                                                         
  .و. ئتابکان -١



  کتبی یکم/  ١١٢

 

ھموو سا دەھزار سر  وەئستۆی خۆی گرتبوو ک میر جانگیر ١شاڕۆستم
و باجوەرگرانی بارگای پادشا ن  دات دەست کارگا   .یستر ب

ی   ٢،وومووس ، ئمیرخانیتھماسبی ز، ب فرمانی شا١٥٦٦/ی ک٩٧٤سا
وڕی گورە ل ھرمی  و پیتاکی  و باج  ھتا بوا  ک ناسراوە ب  ڕاسپردرا 

ھرمی خووزستانیش بختیاری  عرەبکانیدەست ، ک بکۆ بکاتوە و 
و بیچنتوە»موشعشع« دا  وو، وەپاش ن   . ەوە ب

ـۆ ڕاپـئمیرخان ب نـ  رەو خووزستانــات و بـانی ھــر شــی ســرکــی ئــدنــڕا
کچی  لم دەرفتدا شاپروەری. و شووشتر ۆڕ بۆوە و ڕووی کردە دزفوولـش

 »محممدی«، ک توانیبووی پنامکی فرمانی گیرانی و ژنی شاڕۆستم ئۆغوور
 الین ئمیرخانوە ل ھلی گونجاودا، کاری خۆی ل بکورتی پاش . کرد وەربگرێ 

. محممدی چوو بۆ بخرھنانی، ئاباد ت الی خوڕڕەمئوەی ک ئمیرخان گیش
وپوەندەکانی  چند ڕۆژک دواتر ئمیرخان، محممدی و کۆمک ل دەست

وانوەی خۆی ای ست کسک ل ـۆڕەدا وــو کــل. بانگشتن کردە شونی حا
وڕستان ل قوونی  ھموویانی ی مزن و ما قۆبست ناردن بۆ بارگای گرتی و 

ھی فرمانی پادشا ھموویان بردن بۆ زیندانی قی ئمووت. شا پی  ب  )٥٤(.ب
وانیی خودای گورە دواتر  سر بسرھاتی محممدی و  دەگڕینوەپشتی

  .شاڕۆستم
  

  محممدی کوڕی جانگیر
ل قی ئمووت محممدی لو ماوەیدا . زیندانی کرا بۆ ماوەی دە ساڵ 

 ل لی: چوار کوڕی محممدی ک بریتی بوون  مزخان عسو  ، جانگیر، ئ
                                                                         

  .و .بۆی دەستبر ببوو »محممدی«: ی بودلیان٣٥ل  -١
  .و. تیرەیکن ل خی قشقایی مووسوو -٢



رەفنام١١٣/  ش 

 
 

وردی مامیان و ژیانیان  کردنی شاڕۆستمی، کوتبوون سر باری دوژمنایتی شا
وو ب ژاری مار ھیاندەکوتای سر . ل کردب وویان النی سربزوی و  داب

مەوی دەستی پادشاش  دان. قمــو ن و جوربادەقان ھ ندەکانی اوچبو م
ھانیشیان ڕوپۆیان کردەوە ئیسفپ  ل و  و  کی شاڕۆستمھر چند. داڕووتاند 

باشان قز دا چوونوە و زۆر چاکیان خۆ  لسر سنووران، ب دەمیان فرماندەکانی 
ڕی زەبروزەنگوپو ب یان تکوتن، بم دەرەقتیان  وەل تیژ کردن  گ ل
چ نکرا ھی ھیچیان بۆ به  ھاتن و  ن.  

م سرۆکان و سپاساالرانی دەوت ب خزمت پادشایان ڕاگیاند ک  سرەنجا
اژاوەی محممدی ل زیندانی ق ئازاد ــوا باش بۆ چارەسریی ئو گرفت و ئ

ر سکس مرمووی دەتخوە و بفی بدەی ەدا ب کاری میرایتی و لو بکی و د
باشی بسپرە قز دان ک کوڕەکانی بن بۆ  یبۆ. سرکردەیکی گورەی 

یش ئاوا ئومرک و دائاژاوە  ئاگریبردەرانی برزی بارگای پادشایتی، ھتا 
ھا گ. ڕازی دەب ـھروە ـوتیـ ھزار سر ئسپ و  ک سی بیخن سر شانیان ـ

رزەجه پادشای ب دا ب ئوسا . یستر و مڕی سپیش دەب وەکوو دیاری ب
 گروی نان ل و  ھنان  با فرمانی میرایتیی لوڕستانی بۆ  ،وەختایک کوڕەکانی 

و بڕێ بکرتوە   .بنووسرێ 
، تھماسببگوری تگبیروڕای پیاوماقوون و مزنانی بارگا، ب فرمانی شا

مووت   قی ئ   ئسپاردیان دەست کرا و  محممدی ڕەوانی قزون وەل
وو بگی حوسن محممدی ھر یکندەردوو کاغزکی نووسی بۆ . ئوستاجل

ل کردن تا ھرچی زووە سی وای  و دا ھزار ئسپ و یستر و مڕ کۆ  کوڕەکانی 
ھنن و خۆشیان بن بۆ قزونی پایتخت کوڕەکانی . بکنوە و وەکوو دیاری بی

 یشتیان گکوەی ناموەپاش ئ ڕ ل ھر  ھزار سر یکسم و  دەستی  دە
و ب دوو برایان یان کۆکردەوە  دا ڕاپچیان دان بۆ قزون و پاش ئوەی  ئاژە



  کتبی یکم/  ١١٤

 

بگی ڕاگیاند ئستا ک کوڕەکانم  نیزیک بوونوە محممدی ب خزمت حوسن
ـگ فابادـ مڕ و ک ب ــاوــم و چــووی بچــرمـزن بفــ ئیــاشــوا ب ١یشتوون شرە

کتبوو،  دا مار وا نگدەنا ئ ،وە چاکر شایانی شان ئگم ئ و بزان بگم 
م با ئوەی دیکش بنن، ئو دەمی ک دەوەست ی شیاوی پادشا امچند ڕۆژک ڕا

م و گجروگوجربوو  ھن ورم یدەی دا  ھ  ل.  
لماند و لگڵ چند پیاوکی باوەڕپکراوی خۆی بگ حوسن س ل واکی   دا

د. ناردی بۆ الی کوڕانی فابا ن گیشتن شرە ل داھاتبووھتا ئوا وو . ، ب
وڕیانی و گوتی ئ ھا دا  وە تازه شو ب سر دەستانــمحممدی ڕووی کرده 

و  چ ناکرێھات  وا باش ئمشو لرە بین و کارەک بخین سبین بۆ ھی   ، بۆی
مژە چاوم ب کوڕەکانم نکوتووە، ـمنیش ل. دوای تاوھت ک جنگی خۆیتی

م  م و دڵ و دەروون یان تر قس ب گ ل باشکان . ی تگڕێنۆخژئبا  قز
لوێ بمننوە وایان بیار دا شو  و    .پشنیارەکیان ب باش زانی 

ی ب سر وت کشا، محممدی لگڵ کوڕانی و با  پاش ئوەی شو توا
ویشت سر خوانی زین و مامزەیان ل کلکی  ھا پیان نای ڕکف و خۆیان 

نگاوت، ک بای ن ئ شماڵ و شنی بیانیش تۆزی  ئسپانی دەرھاتووی شڕا
وڕستان ل و برەو  ھوا ل شاری  موەختایک بیانی ئ. فین ندەشکاندن 

ڵ پۆلک ــگــل حوکمانی ھمدانی ، ئمیرخانیتھماسبگڕا، شا قزون
بم سرۆک و سرکردەی دیک ڕاسپاردن ک خرایکی بکون پیکردەیان، 

فیان خرایکی ب خاو ک ر ڕکسپانی ژئ وتــچونکلیان گیرا و ـین و شان و پــ
م ب دیان دەرنچوون و دەستیان ھر چندوون، ـجما یان پی کردیان و کران

غار و ڕەوەدا چند سر یکسمیشیان پسان و سکت بوون. ڕانگیشت و    .ل

                                                                         
 .و» .دوور بووە فرسخک ل قزون شرەفاباد«: بودلیانی ٣٦ل  -١



رەفنام١١٥/  ش 

 
 

چوار ڕۆژ بی و خۆیان دە ڕۆژەڕیان ب ڕی محممدی و کوڕەکانی 
وڕستان ل بردەی نای  بو گڕانوەیی زانی، س کاتک شاڕۆستم. گیاندەوە 

و سار ئت و ھن ١مستی بووکی دەسزوو پاشماوەی ژیانی  ڕووی کردە ق
 چارەڕەشی و بش تی ل تازە چاوی ب تختی دەستی  میر .دا تپڕ کرد مین

 جنگی خۆی ل و  وڕستان نکوتوە  دا گژەبای مرگ ھیکوتای سری و  ل
چا و بوەپکییت ویستی خۆی سدەستی  ودوو گیانی خۆش نی گیاننایستئ.  

 خاکی ل وڕستان محممدی  دا و گوی مالییکی  ل  ھ ئای دەستی 
بکورتی پاش ئم ! ئاسمانانی زرینگاندەوە و گوتی ھر خۆم ھم و کسی دیک نا

، کوت سر ڕی حاوانوە و گونجان لگڵ شا وان  و شاسمایلی تھماسبڕوودا
و یاریدەشی دان دووھم ی ڕاگرتن  دوای نمانی ئم پادشایان، سری . و د

پنای لبووردنی سوتان مراد ھناوە، خودا لی  خانوەبر سبری بارگای خان
 دوازدە خاوار دراوی عوسمانیی. ب  خۆش ھموو سا بۆ بیوەتوە  ٢ئویش 

  عراقدەکات ، ھتا ل داھاتی ناوچکانی مندەلی ششست تمنی برەوداری 
وماشی تایبتی شاھانی سر  وەریبگبرێ ک مك و ترساق ٣، بادرانیسسانج

وایان دانا ھتا ئو ناوچان بکون نو قمەوی . بوون ب داروسسالمی بغدا
ھتا زەمانکی خۆی ب غوالم و خزمتکاری سوتان بزان و لو  دەستی و 

چ ئاڵ ھی  ،ب وگۆڕک ب سر چوارچوەی دەستی مکی  ڕگای تالسا ن

                                                                         
 .و» ... .ھر لو چند ڕۆژەدا«: بودلیانی ٣٧ل  -١
 ٣٠٠ھر خروارـک  ، ک بپـی پسـند کردنـی ئـران)خربـار ←خروار (دوازدە خاوار  -٢

 ــت دەب ،ــۆی ــە یکجــار زۆرە! کیلــۆ ٣٦٠٠کیل دوازدە خــروار «ل دەقکدا نووســراوە . ئم ب
دەکـرێ ب مانـای دراو بـ، جـا چ  بپـی لکـدانوەی دھخـودا ، زەڕی عوسمانی»زر عثمانی

 ــر دەش نووســر بــۆیــان مــز؛ ھ ــ، زــو ی ١٢ز  ر زەڕی عوســمانی و دەبــــاری ک ب
ر زک ھن ،ستی دراو ببو. م.  

٣-  دران«ڕەنگب «و. ب.  



  کتبی یکم/  ١١٦

 

بم . دەستیان ل نادرێدا نای و ئو شونانش ک خراون سری،  ویبمیراتگڕا
وڕستان و ختی ھرە چاک و کمرە و  ل تیی  فرمانی میرای تان  پی سو

شیری زینی بۆ نارد مایح.  
و پر ئسک لند ساڕبوونی چپی  پاش تچونکه زۆر چاکی به گو ،ودان

و ون گل و گازندە ندەکرد و بگلرانیش لی کوتبو مزنی سرکردەکانی بغدا
ۆ گیرانی مۆر ــوت کوتۆت سر باری گونبیستی، بدزی فرمانی پیرۆز بگدەیان

محممدی وەختایک بو کینوبینی زانی و ھستی کرد . و وەرگیرا اکر
دەپاراست، بم ئاخری  مزنی سرکردەکانی بغدا پوەی بیگرێ، ھمیش خۆی

ل خ ران خۆی  ل  بگ ل ـیکک  رد و تی بۆ دانایوە، محممدی پی ــۆش کـ
زانی و خۆی دەرباز کرد و دەستی ل داھات و قازانجی بغدا شۆرد و تازە ڕووی 

و خاک محممدی ک وەکوو  ، کوڕانیو جانگیر شاوردی. و مبندە نکردەوە ل
 بغدا گل درابوونوە، ڕۆژکی ل جنگی گشت و سیرانی پاشای  ل   بارمت

دا ، خۆیان دە خوارەبایان گرت و وەختایکی ھلیان بۆ ھکوت، ل قراغ بغدا
شتان و وا ب گاگاڵ و چوارناڵ پ دەن کردە اشارەوە بۆی دەرچوون و ڕووی

نوانی تۆزیان بشک یت   .ڕۆیشتن ک زریانی دڕ ن
ندەدا سوتان  و سروب ، ناردبووی سر تھماسبشا کوڕیی »محممد«ل

ھمزەمیرزای» محممدی«کچی  کوڕی بیخوازێ و دەیھویست ئاوا  ھتا بۆ 
لبابی دەرگای ئاشتبوونوە و برژەوەندی بکا و ب الی خۆی و ق . دا بیشکنتوە ت

نوێ سری وەبر قزباشان وە نووسا و سرل   د وەکی ب ھنگا  ئویش 
ک ڕووی کردە دنیای پاشین. ھنایوە   .پاش چند سا

  
  
  



رەفنام١١٧/  ش 

 
 

  کوڕی محممدی شاوردی
و قوون و مزنانی  دیرشا وما  یاریدەی پیا وکی، ب مانی با  پاش ن ل

وڕستانی، دانیشت سر تختی دەست  دیوانی . ل ەوە محممد شاسوتانل
ھرمکی باربوو  کاتک جوی کاروباری گرینگی  )٥٥(.کرافرمانی حکوومتی 

تیی ئران  بر دەستی بھزی شاعبباس پادشای ، خوشکی بروپشتی ١کوت
ورد  خۆی ییشا ھمزەمیرزایمارە کردەوە ل  .برای بوو] نماوی[ ، ک ژنی 

ھا بوو، ھتا  ٢میرزا ک نتیژەی بارامب شاوردی دا خۆشی ئامۆزایکی  ھروە
تیی نوایان چا ھات خزمایتی و دۆستای تری خۆ دادەڕشت، بم وەختایک کدە

عبباس حکوومتی ھمدانی ، بارودۆخک ٣دای چنگ ئۆغوورلووبگی بیات شا
ژا گ. شووب و ئۆغوورل وردی  لسر خاکی شا  کۆنوە  ل ناوچی  ھر 

وانیان ناخۆش بوو برووجرد یات . نزارکی کردەوە و لوڕ و ب برین م کۆن ئ
وان ن  ل ـشڕیان  ق یـ ـدا  ال خۆیان دە  ووھرد. وما و ڕمب و شیر ھاتن گۆڕێـ

و برەو ناوچی برووجرد بزووتن و لشکریان برەوڕووی یکتر  دەسک نا 
ھات ک ئۆغوورلووبگی بیات لو تکھچووندا کوژرا و کۆمکی . چقین وا 

تداچوون و بارگ و بنیان کوت بر شپۆلی تانی  برچاوی چکداری بیاتیش
و دایانو ن  وڕا   .وتاندنل

                                                                         
ــــفوی شاعبباســـی -١ ــــاندانی س ــــای خ ــــین پادش ــــمدی  یکم پنجم ــــوڕی محم و ک

ــدە ــۆچی٩٧٨ســای . یخودابن ــزی ژیــان ی زایینــی ل ھرات١٥٧٠/ی ک ــاوەت جغ ــی ن پ . ل
ــی ھژدە ســای ــۆت شــا و مــاوەی  تمن ــردووە و ســای ٤٢دا ب ــانەوایتی ک ی ســای فرم

ــان برداوە ی ز، ل مازنـدەران١٦٢٨/ ی ک١٠٣٨ ــی ژی ــاتر . (دەســتی ل دامن ــاریی زی ــۆ زانی ب
ھخودا: بو.) ١٥٦٩٢-١٥٦٩٠، ل ١٠، ب د.  
ـــوڕی شاســـمایلی بــارام -٢ ـــت ک ی  میرزا دەبم و ســـاکـــی ٩٥٥ی ـــردن برۆک ـــۆچی م ی ک

  .و.) ٥١١٤، ل ٤، ب دھخودا: بۆ زانیاریی زیاتر ب. (گرتووە
  .و.) ٥١٣٦، ل ٤، ب دھخودا. (تیرەیکن ل خی ئینانلووی پارزگای فارس بیات -٣



  کتبی یکم/  ١١٨

 

ـداکووژانی ش پاش ویـ ق   قزونـ، لبرای ئۆغوورلووبگ بگی ڕەک، شا
وار و سکای بردە خزمت شاعبباسـھ و چۆنیتیی کوژرانی براکی و خک و  ا

 نووکوە بۆ گایوە تان ل وڕانی  ل پادشا ب بیستنی ئو قسان، لڕوە . وبۆی 
و ئاورگی دەروونی ئاورینگی  ھستا  . ا و گی گیشت کشکالنی ئاسماندڕقی 

ویشت سر پشتی  ھر ئو ڕۆژە خۆی چکدارکی ئسپ و لگڵ کۆم ھا
کاتک . تقاند تی ئامادەی برپچکی تختی پادشایتی ڕکفکوت برەو شاوردی

عبباسی ھاتنی شا  ردی بو گڵ ژن و منداڵ و پۆلک ل یارانی ب  شا ل زانی، 
 ڕووباری ل گیاندە چیای خۆی  پڕییوە و» سمیرە«ھزار کورەوەری 

٥(.کو پاشماوەی خ و بار و زیندەماڵ و مڕ و پاتای لوبری چۆم مانوە و  )٦
 بردەستی  ٥(.لشکرچییانی حکوومتکوتن  ئینجا پادشا ھات و مھدی )٧

وی ووی کوڕەزای ئۆغزوارسوتانی لسر ناوەندی بختیاری ق تانی شامل و  سو
وڕ داندەستی میرانی  ـل و کـ ـا  ردی ب سپاساالری ھرمک و ب مبستی ـ

 باشی خستکی قزرکردەیند سماوەر، چت و ماڵ و سامانی جپاراستنی خ
فرمان فی برەو قزونی پایتخت وەرسووڕاند و گڕایوەبر  ری ڕکی و س.  

وردی ، ھات و ب نو ھۆزی گۆران و تیرە و دوای چوونوەی شاعبباس شا
 دەوری خۆی ل کی  ک خ ڕا و کۆمدا گتی دیکبۆ کۆکردەوە و  خ

وتف چمی سمیرەی ھبوارد و  سوتان زۆر ب چق قوی دەرپڕاندنی مھدی
 شڕ شل کرد و خنیم  ئاباد خوڕڕەمخۆی گیاندە ڕووکاری  ل و شانی 

پژان کھسووڕانی زۆر و زرم. پھ ھوڵ و  وکوتی ڕمب و شیران،  پاش 
وڕان شکستی ب سر شانی ل ھت و  دا ھات و بوو ب ڕاکڕاک و ھت لشکری 

 قۆکی ھر یکی کوتن ی دە شاوردوای ئم ڕووداو. وەکوو حوتوانان 
ی ھنا، ک و سری وەبر دەرگانی برزی خاندانی عوسمان ڕووی کردە بغدا

  .ملی دەکرد دەگڵ ئاسمانی نۆھم



رەفنام١١٩/  ش 

 
 

عبباس بو ڕووداوانی زانی، چاوی ل تاوانکانی پۆشی و حوکمی  کاتک شا
م تیی خوڕڕە وتی با بگڕتوە سر دۆخی ــو لوڕستانی بۆ نووسی و گ ئاباد میرای

و ختی کمرەشیری گوھربند  )٥٨(.وباپیرانی جارانی و میر ب وەکوو باب
ل نو  و  ھانی بۆ نارد  دا ھیکشا و ئای دەستی بۆ برز  کانیھاوشانپادشا

ھوراز خۆر و مانگی پھبرد ھتا  ی کۆچیی، ١٠٠٥ئستا ک سای . کردەوە و 
وردی لسر تختی دەستی لوڕستان شا ن    ١.پای داوەتوە شاد و کمڕا

  
  

  بشی پنجم
  ، ک ناسراون ب بنمای ئییووبیو شام باسی سوتانکانی میسر

  
قدارانی نیشتمانی ژیان و بسرھات،  شارەوانانی شاری دەنگ و  وباس 

ی خۆیان داگیرساندووە و گوتوویانوایان قس  ئا باپیری : سبارەت بو شایان
ک دەچتوە سر ە ک ب ڕەچ»مروان«ی کوڕی »شادی« پادشاکانی میسر

دا کوتووە و  ، ک ب سر ورانیئازەربایجان ٢ی»دۆوین«ڕەوەندەکانی  کوردە
ناوی  وە ب  جی ساز کرا ل   ٣.»چخورسعد کرنی«ئستا دیکی 

                                                                         
١- ژار،: بۆ زانیاریی زیاتر باوی ھی وەرگرەفنامو. ١٢٤-١٢٢ل  ش. 
٢- ژار،: بۆ زانیاریی زیاتر باوی ھی وەرگرەفنامو. ١٢٥ل  ش. 
نمزانی سر و ژـر و بـۆری چـۆن بـۆی چـۆنی نووسـیوە ) ؟(» کرنی«: بودلیانی ٣٩ل  -٣

  . و. چغورسعد. ھر ئاوام نووسیوەتوە



  کتبی یکم/  ١٢٠

 

تان مسعوود  زەمانی سو  بریکارانی دا سلجووقی ١یل ل ، یکک 
و  شادی پاش ئوەی پژارەی مرگ گیشت سر .دەکات میرقی تکریت شادی

و دایدڕی، نجمددین ئییووبی  برۆکی ژیانی  ووی کوڕە گورەی جی  ڕۆب
گڵ ئسدە. گرتوە ل ییووب  برای ب  یشرکۆ دیندڕۆژکی نجمددین ئ

لناک شونک دەبر گان و گوتی پیاوک  گریانوە خۆیاو ژنک بدا دەڕۆیشتن، 
 کۆڵ ناکاتوە ل م  چ و خۆڕایی دەست ھی   دین کابرای دیتوە و ئو دئسدە. ل

ھنا و گرم زەبرکی کوشندەی لدا و لڕوە پی   چنگی دەر ل وو  چکی پی ب
ییووب ئ ئگر. مرد  ــبراکی خۆی گرت و لی بینی، ــنــو دیمــنجمددین ئ

ـب ـنـ ھوای ڕووداوەکشی بۆـ وند کرد و  و بریکارەی سوتان مسعوود ئ دی ت
 وم. نووسی ل دا ڕوونی کردەوە و گوتی من لگڵ ئو کوژراوە وەکوو  ئویش 

وا ی یکترمان خۆش ویستووە، جا بۆی ھر جارکی  برایان  بووم و چندی ب
م دەکرێ  دا ب، کوای وا چاک ل  وەرگرتنوەی تۆی خونیم ب دڵتووشتان ب

 یکتر نکوێ ومان ب ھتا چا ٥(.شاری من وەدەرکون،  ٩(  
ومرجکی بۆ ڕوون  کاتک نجمددین ئییووب ومکی بۆ ھاتوە و ھل

گڵ ئسدەددینی ل . گایان کوتاڕ برای پیان نای ڕکف و برەو مووس بۆوە، 
عیمادەددین زەنگی تابک  وگوڕی بخری  گرمب پاش ئوەی گیشتنج، ئ

تابک دوای ئوەی . ھنان گرت، ھوساری کاروباری  بعلبکی] شاری[ئ
نای دەستی بھز و بشتی نجمدەددین ئییووب،  ھرمی ژر دەستی خۆی

ـک ـ سـ مند و دیندار و ـاقـاک و ئــرکردەیک بوو یکجار جوانچاک و دەروون پـ

                                                                         
 غیاســـــوددین) ی ز١١٥٢-١١٠٨ /ی ک٥٤٧-٥٠٢( ی ســـــلجووقیســـــوتان مســـــعوود -١

ــــوڕی ملیک ــــوڕی محمــــمد ک ــــولفتح مســــعوود ک ی ک، ل ٥٤٧-٥٢٩ســــای . شــــا ئب
ــراق ئازەربایجـان دان و عمھ ــردووە و ل ــدووە پادشـایتیی ک . بنـاغی دەســتی دامزران

)ن، ب : بۆ زانیاریی زیاتر بعالمی سوخنگی ئرھو.) ١٩٧٩، ل ٣ف.  



رەفنام١٢١/  ش 

 
 

و ئمین ن  دەوا و ڕۆژگارەدا ک ب سر بعلبک. دا ڕاگیشتووە خانقایکی بۆ  ل
و ناوی    ١.ی خستۆت سری»نجمی«سۆفییان دروست کردووە 

ھرمدا خۆی و  دپروەری و باڵ  ل وەت النی پاراستنی پارسنگی دا دا
عیمادەددین. بسرکشانی ئاپۆرەی خک مانی  گڵ زەنگی پاش ن ل  ،

ویش ــئ. برای چوون الی نووردەددین محموود یشرکۆ ئسدەددین
ـھ کردە سپاساالر و گورەی شڕ و  و ئسدەددینی بسرکردنوەانی ـردووکیـ

تیی    .پ بخشییشی »حومس«پالمار و مزنای

لی عازید« فڕەنگییکانبۆ برپرچدانوەی  عی  والیی میسر ٢ی»ئیسما

ونی نوورەددین ب ـدەستودا فریایـ   ھتا بگات ن . وو  ئویش س جارا

لشکرکی قورس و گرانوە ناردە ھانای و سری س جارەی  ئسدەددینی   ب

پی ڕەزامندیی عازید  ئسدەددین  وەزیری ل کوشت و خۆی )٦٠(ی»شاپوور«ب
                                                                         

ــان  -١ ــدین بھـرووز تكچـوو، ڕووی شـركۆ و ئییـووب، دوای ئوەی نوانیـان لگڵ موجاھی
كردە مووس  شوازی لرمی پگی و  و عیماددەدین زەنگی بی كـارگو پـای ـل كـردن و پ

ـــردن، چـــونک ئو دەمی زەنگـــی ، ل ی ز١١٣٢/ی ک٥٢٦ســـای  ســـربازیی بـــۆ دابـــین ك
شكسـتی ھنـا و كشـایوە مووسـ، كـوڕانی ئییـووب ل تكریـت ب  ھرشی بـۆ سـر بغـدا

ـل دەنگیـیوە چـوون و یارمتییـان  ــتوە دا و ڕیـان بـۆ خـۆش کـرد تـا ل ڕووبـاری دیج ڕبپ. 
  .س.ز
ـــین )ی ز١١٧١-١١٥١/ی ک٥٦٧-٥٤٦( ، ئبــوو محمــمد عبــدوعاضــد لــدین اهللا   -٢ ، دوای

ــیفی فــاتمیی ھر بڕوات ب پشــوا دانــدراوە، دەنــا ھوســاری کاروبــاری . میســرە خل
ــــانی خاوەن ــــووە وتک تواو بدەســــت مزن ــــاکیوە ب ــــتی بارگ ــــیعگری. بش دا  ل ش

ــــاندنی  ویشـــک وبرینگ و دەمـــارگرژ بـــووە و ب عـــالم ئاشـــکرا دەســـتی ل ئـــازار و ئش
یکـک ). ١٢١٨، ل ٢برگـی  فرھنگی سـوخن، ئعـالم،: ب. (جماوەری سوننی بزاوتووە

 ب ــازی شــیع ــان وای پشــوایتیی ڕب ــامی ک پی ــی ڕچــکی حوت ئیم ــووە ل پیەوان ب
ــفری ســادق»ئیسـماعیل« ــام جع ــوڕە گورەی ئیم ــووژێ ی ک ــاوکی . دادەک ــد ن ــان چن ئم

ــاتنی: دیکشــیان پوەبســتراوە ــوالحدەب ــی، م ــی، ســبعیی، حششاشــین، فدائ و  ، قرمت
  .و. فاتمی



  کتبی یکم/  ١٢٢

 

ھشتا گوکی ل باخچۆی وەزارەت نچنیبوو، ک پنجی  وو ب وەزیر؛ بم  ب

لی  رگ پیمد  ل . رۆژی دەرفت ھنا وەزیر ب ٦٥دا شکاند و تنیا  پژارەی 

م ڕۆژی جمادی دووھمی سای  ی ز، ئای سفری ١١٦٨/ ی ک٥٦٤سرەنجا

دا و سالحددینی ھ برازای ک دەبوو ب کوڕی نجمددین  برەو دنیای پاشین 

ییووبی وو ب جنشینی ئ   .برای، ب

  

  کوڕی نجمددین ئییووب یووسف سالحددین

وە ک سالحددین ھندەی نکشا لبر شارەزایی و کارزانی،  وەکوو دیارە 

عازیدی وی پایبرزانی حکوومتی  کردوون چپرەشە و ب دیوارەوە  توا

یپساردوون رناوی . ھوەی سلیک«پاش ئخشراوە و »ناسر  مب چاک ی پ

کـدەسی ـڕیش ـتی دا وە، ڕاسپاردەیکی ناردۆت خزمت نوورەددین ـ وتا

ھتا ڕگای باوکی بدا بچ بۆ میسر محموود ل کردووە  نوورەددین . و تکای 

واکی بۆ بج ھناوە و ل چاکی خۆی ئیزنی  محموود ب گورەییی خۆی دا

ییووبی وە بوا بۆ میسر نجمددین ئ   .دا
ی ی ٢٤ڕۆژی  ی ز، ل پایتخت ئاسۆگی داوە و ١١٦٩/ی ک٥٦٥ڕەجبی سا

عازید  ف لی شوازی خپ  دا  نجمددین ئییووب ک ل خمخانی دووری ١.چۆت
ھنابوو« یان   سویانی تان ل وەکانی   دیداری ٢،»چا ڕوون  سالحددین ب

                                                                         
ـــی بــۆ میســـر -١ ـــووب ڕۆژی نورۆز ل دیمشــقوە ڕۆی ـــگی  ؛نجمددیــن ئیی ش بمئ

ــدراوە ــرۆز دان ــی تـایبت و پی ــاتیش ل الی كـوردان ب ڕۆژك  .لسـر ئوەی ک نورۆز ئو ک
  .س.ز
چاوەکـانی ل تـاوانی «: ی سووڕە یووسـف٨٤، بشک ل ئایی »...الحزن وابیضت عیناه من« -٢

  .و. »...تانیان ھنا



رەفنام١٢٣/  ش 

 
 

دا  ب دەورەی باوکی گورەی حز بکاسالحددینیش ئوەندەی خوا . بوونوە
. دا بوو ب تنۆکئاوک ھات و دەستی ڕزی بۆ خست سر سینی و ل بر پی

وەیک[ نیسلماند و ویستی ل جی وی بب ب وەزیر، بم نجمددین ] دوای ما
 ڕک ل  لش وپک کردنی کاروباری گرینگ و برچاوی میسر سالحددین شانی 

 سرەتاکانی مانگی محررەمی . کرد عازید تکھگال و دا، خلیف  ی کۆچی٥٦٧ل
ر جخۆشی سن وو ب ع ب  ڕۆژی  ل و  ـوبان  ـاشـ ، بـ دا رەو ــارگی بــوورا

ـدواس فـ ـ ٦(.نا و ڕۆییکری تـ ١(  
ـدەست سالحددین گرت، ک کۆماکۆما  ی ب سر خزنکانی ئیسماعیلییداـ

درابۆوە و ھچندرابوو  ھ دا  قوماشی ت و و  ئوجار . ز و گوھر و درا
قیب نیا و سربخۆ کوت ڕاپڕاندنی کاروباری وت و ب  تا ماڵ و سامان سر ت

دانوە و بۆیان بوو ب  یڕاگیشت و کۆمنی خک و ھزە چکدارەکانی دخۆش
ن وا  مژووی . پشتی فعیی«ل ھندک لو شت ھرە ھژا و «: نووسراوە ١دا»ا

 خزنخانی عازیدەوە ل کوتوون دەست سالحددین بریتی بوون ل  چاکانی 
  ».ھزار برگ کتبی بنرخی ختخۆش وەکازکی زمووت و ست

 سرەتای بر چند ھۆیک نوورەددین  مزنایتیی سالحددین ل ل  ، دا
نانت ویستی برەو میسر محموود و ت لی ئشا  ی  بوا و بچ یکی دیکی  د

ی دابنج  خاڵ و خزمان و ئوەی بیستوە، باب و  وەختایک سالحددین. ل
ھتا دانیشن و ڕاوژی ل بکن و ڕێ سرکردەکانی خۆی چارەیک  کۆکردنوە 

قییددینی. بدۆزنوە و کۆڕەدا ت برازای سالحددین ھستا و گوتی وای ب  ل
                                                                         

ـــافعی -١ ـــدو ی ـــوڕی )ی ز١٣٦٦-١٢٧٠/ ی ک٧٦٨-٦٩٩( عب ـــدو ک ، ئبوسســـعادات عب
زان و نووســری  ، ناســـراو بـــ عفــیفددین، ســۆفی، شــریعتئســعد یــافعیی یمنــی

ــوو عرەب ـــرھمی وەک ـــن بـ ــالحین،   روض«: و خـاوەنی چــنــدیـ ــات الص ــی حکای ــاحین ف الری
  .و). ٢٤١٧، ل ٣فرھنگی ئعالمی سوخن، ب : ب( »... .الیقطان و الجنان، عبرة الدرالنظیم، مرآة



  کتبی یکم/  ١٢٤

 

م ئگر نوورەددین محموود برەو ئرە  ھات، ب ھزکی برژەوەند دەزان
ل بگرین و  . ھوساری دەستی ئم وتی ندەین دەستیزەوەندەوە بری 

 نایی ــووکــی ســنجمددین ئییووب ل تقییددینی نوەی خۆی ڕاخوڕی و قس
و ناب و ڕووی کردە سالحددین و گوتی وا ناکرێ  : پارسنگی و گوتی شتی 

ھابددینیوککوڕم من با شی تۆم و ش ی تۆی ئگرچی ل تواوی ئو  ؛خا
چاومان ب نوورەددین  کاتککسانی ئرەمان زیاتر خۆش دەوی، بم ھر 

وێ، بدەستووری جاران  بک ب ب لگی ھدەستین و دادەنیشین و ڕزی ون
ی ل موو ئاستان دەدەم، ملمان ل تئگر ب ل سریش. شان و شکۆی دەگرین

فرموو ین  و دە زن و جا ئگر باب و خات وا بن، کی دیک ل م! باریکترە 
بکۆخ یھ ھقی  ئم وت کوتۆت نو قمەوی ! میرانی حکوومتی تۆ 

 و ب کی لمان بخا، مەدڕاستی ئم بۆ وی غوالمین و ھر دەستی نوورەددین 
 ئستۆی و  ل وونمان  نیا پمل ب   .نا ھیچی دیکت

ھستی و نامیک بۆ نوورەددین بنووسی و بی گورەم،   وا چاک جا ئستا 
لباوی ک ئی خاوەن  بــشکۆ وەکوو بیستووم ستی ــبم  مڕزگارکردنی ئ

ھرم ئای سرکوتن  نیشانی لشکر ھبدرێ و برەو ئرە ب؛ بم خاک و 
وەی پایبرز بۆ ڕاپڕاندنی ئرککی ئاوا، ڕاستی ب خۆ پویست ناکا ئ ئوەی

ودووبش ل  زەحمت وەبر خۆتان بنن و ئم ڕگای بکوتن، چونک من ب حاڵ
دایتی الم نداوە و ل قسی مزنانی برپچکی دەستی پادشایتی  ن ڕبازی ب

رچ، وترازووی دادپروەریی ئوە دە ھر فرمانک ک بپی سنگ. دەرنچووم
م   .سری وەبردن

  



رەفنام١٢٥/  ش 

 
 

م وان فرمانکی بیدەی، دەیخم سر چـا   ھر 
م  نۆکر دەزان فرمووی، خۆم ب   ھر کارکی بی

 

 الین منی برەژرەوە تۆزە تۆزک نیشتۆت سر ئاونی  ئگر داری پرشنگل
وا باش ی ـدەروونتان،  کک ل نۆکرانی تایبتی خۆت بنری ھتا زنجیرم باوت ـ

نا و پسارە بۆ دنیاملی    .و بمھن بۆ دەرگای بارگات ک پ
  

  کۆیل چی بۆ ناکرێ، غیری سر وەبر ھنان
  

ەزامندی گوی بۆ ئامۆژگارییکانی باوکی شل کرد و ڕزۆر ب  سالحددین
ل کرد ککی دیک بوەیان  خ . سی لوتن و کموو وەدرکوەی ھپاش ئ

ییووب ڕووی کردە سالحددین و گوتی کوڕم تۆ  ما، نجمددین ئ ب فیز و ن
و ل بۆتی ڕۆژگاردا قاڵ نبووی و ل چاک و خراپی  تکوتووی ھوای الوی 
ن نازانی دای و ب  ئگر ئو خکی لرە دانیشتبوون زانیبایان چت ل دی. کارا

دبای گوی نوورەددینیان  میسر گری و ناھی ل خاکیپ دەک پشی  وەگیان
و ب  وەژوور کوێ، ئو دەمی ئویش خۆی دەبییوە   زەوە ھموو ھھ

لشکری شام وی  و توا مان تدەکوت  گ دەکردینوە و  ل کۆ و مووسی ل
یدەکردە سر ی ئاشنا مھگو ی بوەیم کۆبوونی ئوار ھگستا ئم ئان؛ ب

 قسی  ل  مئ ک وا بزان و   وبئ  ری بو س م دەبدەرناچین، خاترج
و ب  نشوە دکی گرینگی دیککارند ل وازمان    .جارکی 

ـئ ـوەی ڕاستی ب تـ  گبیروڕا و مشووری نجمددین ئییووب جی خۆیـ
و کاتک نامکی سالحددین و قس و باسی نو کۆڕ و کۆبوونوەک  گرت 

، سرلنوێ چۆوە سر دۆخی جارانی و گیشت خزمت نوورەددین محموود



  کتبی یکم/  ١٢٦

 

و بسرکردەوە و وای ب برژەوەند زانی ل جی خۆی نیبزوێ  سالحددینی
دا ل دەنگ ن ھزی  وەیک  چ ش ھی  ب.  

ی  ی ز، نجمددین ئییووب لسر ئسپ گال و چند ١١٧٢/ ی ک٥٦٨سا
لی دا و سرەنجام مرگی ل چارەی نووسرا و ژانوە تالوت . ڕۆژک ب دەرد 

پی ڕبازی سرتۆپی پغمبران جوویوە و  سالحددین ترمی باوکی [ب
و ختی توەپچرا و نوژی درای دەست مردووشۆر و لسر تاتشواران، شۆرا 

و برەو دوامزی بڕێ کرا لسر کرا و پیش لدرا  ل ؛ ئوسا ]میتانی بۆ 
وای  و نژرا و چۆن چاک ئا   .ازی بۆ داگیرا و پرسی بۆ داندراتجگایکی شیا

بریتی بوون ل ما کجپاش ب  ل ییووب شش کوڕی  : نجمددین ئ
، ، سیفولئیسالم توغۆتگینشا تووران ، شمسوددەول، سیفددینسالحددین

ھنشا ووک بووری ش   ١.و تاجولمل
ی  مرد و سالحددین ی ز، نوورەددین محموود١١٧٣/ی ک٥٦٩ سا

چ گریکی لسر ڕگای سربستب ھی  بوونی نما و ھر ب میسرەوە  یکجاری 
م کی کوەی  ما ل و  م«دا وتی  نوەستا  گزینگی دادەوانیی . گرت یشی»شا

ھرمانی گرتوە و شاری  ووانی ئو خاک و  ھموو دانیشت سالحددین 
ولموقددەس یت وڕڕەحمان ب ل لی کان یو قودسی خسیحییچنگ م نا لدەرھ .

قووش«پاشان  لشکر برێ و چند ھرمکی»قرا ھتا   ی برازای ڕاسپارد 
ھزی دەنگ واش بگرێ؛ ئویش  لۆسی  خۆرا ژر دەستی  دا و شاری تراب

 چنگی دەرھنان ل ھتاوی بختی . فڕەنگانی  ندەدا  و سروب ل ھر 
ه ئاسۆی وتی یمنوە ھت شمسوددەولی ل . برای سالحددینیش 
 دین ل عبدوننبی ک توانیبووی ب زەبری زۆر یمن کابرایکی  ناوی   الدەر ب

                                                                         
ــــان٤٣ل  -١ ــــیفددینیووســــف ســــالحددین«: ی بودلی ــــمد ، س  شمســــوددەول، محم

 .و. »و تاجولملووک بووری ، شھنشا، سیفولئیسالم توغتگینشا تووران



رەفنام١٢٧/  ش 

 
 

و پاش تکھچوون و مالنه و  ، ھاته شڕی شمسوددەولبنت ژر چۆکی خۆی
یبردەوە ھنابووی ن ن، ئو سرەی    . خونژا

ی   و زۆربی خاکی دیمشقی ز، شاری ١١٧٤/ی ک٥٧٠وەکوو باسی کرا سا
م لیک ساح ئیسماعیلی کوت دەستی سالحددین شا کوڕی نوورەددین  و م

لبیپکش یشمحموود تی حنیا به حکووم و ت ھنا ی نکرد  . قنیاتی 
ی  ی ز، دەستووری دا ھتا شوورەیک ب ١١٧٦/ی ک٥٧٢سالحددین سا

ھیرەدا ٢٩٣٠٠درژاییی  قا قۆی بیابانوە به شانی شاری    ل . بکشن گز، 
ن  لیان وەستاکارا ھتا دوا  لنام ۆژەکانی ژیانی سالحددین ھر پیوە ڕو 

ی . وونـخریک ب ی ز، سالحددین ھمتی بردە سر ١١٧٧/کی ٥٧٣سا
 مسیحییکان عسقالن ل . وەشاند و ماڵ و سامانکی زۆری ل گرتن و زەبری 

وە  و ھقوی و شڕکی  ، بم لناکاو ھزکی فڕەنگانڕووی کردە ڕەملشل
قوما . وڕەوی تکوت دا ھات و تق سپای ئیسالم شکستی ب سرشانی. قورس 
قییددینی تمن بیست سای برازای سالحددین، لگڵ کۆمکی برچاوی  ت

خودی سالحددینیش . ڕوویان کردە قاپیی خودا ، ب گشمرگیلشکری میسر
و پرشانی برەو میسر ڕەوی و مسیحی خۆیان گیاندە  بوپڕی شپوی 

ھر ل کلکی ئو . و بۆ ماوەی چوار مانگ دەورەی ئو شارەیان دا »حما«
لب بب ک ی حق دا   ـسا ورەوەری کوته دەست سالحددین و ملیک ـ

ھیر ھرم ب مزن دانا یزا و  ل   .کوڕی 
ی  وی ری ــبــ لــک رازای سالحددینــب شای ی ز، فڕڕوخ١١٧٨/ی ک٥٧٤سا

شل کرد  ڕادەگیشت، شانی ل شڕی ھزکی فڕەنگی) دەمیشق( دیمشقبسر 
وەدانییکانی شام و ئا  نو شار  وون ھاتب  ران کرکردەی  و پرانی کردن و سپ

فرانیشی کوشت ھر لم سادا شھابددینی خای سالحددین ک . لشکری کا
کوڕی  و ملیک موزەففر تقییددین عومر دوایی کرد کۆچیبوو  حوکمانی حما



  کتبی یکم/  ١٢٨

 

ییووب بوو به جگرەوەی نشاشھ ئویش ھتا سای . کوڕی نجمددین ئ
  .لوێ حکوومتی کرد و مرگ چی دیکی مودا ندا ١ی ز،١١٨١/ی ک٥٧٧

ی  کوڕی نجمددین ئییووب ک  شمسوددەولیی ز، ١١٨٠/ی ک٥٧٦سا
وانیبووی ب زەبری شیر یمن بگرێ و چووبووی ئسکندەریی، دەستی  پشتر ت

 دنیای ڕووخک بردا وە ترمکیان ھنایوە شام. ل ڕ ی خوندنگو لو  ل
قراخ شاری    ل پاش نمانی . سازی کردبوو دیمشقناشتیان ک خوشککی 

 ولئیسالمیشمسوددەول ف وو به جنشینی ، سی   .برای ب
ھینی ل مانگی مولوودی  دا، ل دەوروبری  ی زایینی١١٨٧/ی ک٥٨٣ڕۆژکی 

 بریی . دا قوما ڕووڕەش و فڕەنگییانی ، شڕکی گوره ل نوان سالحددینت
 مسومانانی ش ل وڕکی بخری  د ئا وەن ری پشتیوان ـمبـی پغـونکوتـخودا

پاشان  )٦٢(.ل چکدارەکانی کوژرانگیرا و گلک  دایوە و مزنی مسیحییکان
 و توانی ئو قت ل چنگ نساراکان »عکک«سالحددین دەستی گیاندە 

لو پالمارەدا چوارھزار کسکی مسومانان که دیلی . دەربن) مسیحییکان(
ن بوون، ئازاد کران فرا جوی شل   ھر لسر ئم ھوای سالحددین سری. کا

لک شار و گوند و ناوچی دیکی ل چنگ فڕەنگان کردەوە و گنان و  ندەرھ
ل نکردنوە . گرتن  ل و عسقالنیشی ، ناسرە، قیساریی، حیفانابلۆس. پشتی 

و ل شانی خۆرنشینی  وەرسووڕاند جوی برەو بیتولموقددەسی پاشان سر
ھۆردووبزی کرد دوای چند ڕۆژک ھزی برەو بای خۆرھتی  )٦٣(.ئو شارە 

وت و  ھزار   ئو کات پتر ل شست )٦٤(.و دەستی کرد ب شڕ دەورەی گرتئاژا
ولموقددەس  یت و شڕ و ھرایدا . بوونمسیحی دانیشتووی شاری ب ل

لگیر و پتو چقیبوون و لباوان ئایان دەشکایوە مانان شینی . مسوڕۆژی ھ

                                                                         
  .و. ی ز١١٩١/ی ک٥٨٧: ٤٤، ل بودلیان -١



رەفنام١٢٩/  ش 

 
 

، سالحددین ب زەبری منجنیق٢٧  برداوژ،  یی مانگی ڕەجبی ئو سا
 وتن لرکواری سننان و شوری و کرژی ھیسق ه  ل کردن ب کونمشکی 

ڕەنگی دایوە و کافرانی ڕێ ل ون بوو، دیان کوت دا  ڕوخساری مسومانان
ویان چوو  و زرا واریان دەگیشت . جۆلالن وارھا شقی ئاسمان و دەیانگوت تھا

وە ھنا نامان  و پ وە    .بس و دەستمان دا
گوتی ن کس دەکووژم و ن کسیش ب دیل دەگرم و لسر  سالحددین

م پ ددەس ئولموق یت  گیرانی ب مسومانان ل گومبزی . مسۆگر بوو وشون
و تکیان مزگوتی ئقسا کشا  ھ و ئو خاچیان  شکاند ک  وەسرکوتن 

قاندبوو مسیحییکان یان چو ھر ئو ڕۆژە نوژی ھینی کرا و دەنگ و . ل
ھووئکبڕی گورە و بچووک برەو پڕۆچکی ئاسمان بای گرتزەنای  . ئ

ی   سا ل ھتا ئو کات ب چنگ  ١ی کوچییوە٤٧٢وەکوو دیارە ئم شارە 
رلی سرەڕوارانی کو و خوداگرتووان سالحددین لگڵ ئ. شوانوە بوو ڕب

وا بیار درا که ھر پیاوکی کافر بی س و  ر ئافرەتک پنج ـار و ھـی دینـپکھات 
دا ب شونکوتووانی دینی محممدی و دەبوو بنماکان بۆ  ٢دیناری سووری ب

کیش دینارکیان دابا دا ٦(.ھر من م  )٥ ک ئسر کگدرابا، ئدراوەی بۆ ن
و شارە  ل وانی  یدەت   .وەدەرکوێ و دەبوو یخسیری مسومانان بن

لـوەنـئ سالحددین وەی   وەریگرت، ھمووی ب سر ـیـرانـو سـدە درا
پاشان سری جوی . شڕکران و مال و فق و پیاوانی ترکدنیادا دابش کرد

قی سوور وەرسووڕاند، بم چونکه جیکی یکجار سخت و ئستم  برەو 
وو نگیرا بۆی کرد، و قوولی  نا سوی سرما و کوە سری دە سپای. ب

                                                                         
ی ٤٨٢سـای  ل پش حوتک نیشانی پرسـیاری دانـاوە، چونکـه مسـیحییکان زنۆڤ -١
 .و. گرتووە ی ز، قودسیان١٠٨٩/ک
  .و. صوری -٢



  کتبی یکم/  ١٣٠

 

 برژەوەند زانی تان گوی بۆ قسی . سرکردەکان گڕانوەیان ب سو
لشکری وەرگا و ھیکوتای سر  خرخوازانی خۆی لۆر کرد و سری  ک

ـو ب زەب »ترتووس« ھنا و گرتی ری زۆر ب چۆکیـ ھرچی ماڵ و  )66(.دا 
 ب خنیمتی گرت و تواوی مسیحییکانی ئو شارەی ئسیر  فران سامانی کا

وەنا و سووتاندی ی پئاوری تووڕەیی گ  و پاشان ب   .کردن 
یک ب شارەوشاری   لدوای  جوی ئسپی پالماری شل نکردەوە و یک

ھات و گرتنی ھتا گیشت باژری برزیی ایانگوم ئگرچی ئو شونه بۆ  )٦٧(.دا 
مووتی ناوبانگی دەنگی دابووی و ب دیواری   ھ گڕانگڕییوە سری سختی و 

  بم دیسانیش ب زەبری شیران و ب فکی تیران، کوت گز تپڕیبوو،  ٥٧٠ل
خککی  ؛ھمتی برده سر ئنتاکیی پاشان سالحددین. دەستی میسرییکان

ن تکای دیالنی  فرا و کا  برژەوەند زانی  و پکھاتنیان ب دەستی نکردەوە 
وی نو شارەکیان  د کردمسومانی ڕاگیرکرا سالحددین لسر داوای . ئازا

ھیر لیک زا ب یملوە ڕووی کردە حنتاکییئ وە کوڕی، لمای ڕۆژی ل و س .
وا ب دەورەی باوکی ھیر چۆن چاک ئا لیک زا ی بۆ  مھات و خوانی میران دا 

لک دیاریشی دای خزمتی وە ڕۆیی بۆ . ڕازاندەوە و گوددین لالحتان سسو
قیید. حما خزمت  ـوتـات کـحوکمداری وێ ئوەندەی ل دەستی ھ ینیدت

و ئویش برازاکی خۆی و چند جگایکی  بسرکردەوە و جبل کردنی 
ھرمی دەستی و چند  دیمشقئینجا ڕووی کردە . دیکشی خست سر 

و شارە وچانی دا ل وشوە ڕکفی برەو باژری . ڕۆژک  کوتا و  »سفد«ل
قە گرتی و  و  یش ھر بو دەستوورە »کوکب«و  »کرەک«بب شڕ و گڕ 

بزووت و نوژی  شنگ برەو قودسـنگـ شـوە بـوـل. خۆیان بدەستوە دا
جپیرۆز ب نو شو ل قوربانی  و ئوی ل  ڕۆیی بۆ عسقالندوای . ھنا جژنی 

لیک  لم د پاش ئم کارە برەو . ی دای»کرەک«د و لجیاتیانی نبرای ئستا یعا



رەفنام١٣١/  ش 

 
 

ککع  تا شوورەی شارەکھ فرمانی دا  و  ئوسا خودی . بکنوە نۆژەنکشا 
وەن و ئو ق سخت و پتو و گردنکشی  »شقیف«ەشکۆی تشریفی برد خا

ل ئاقمندان و پیاوماقوونی . گمارۆ دا وو  حوکمداری شقیف ک یکک ب
تنیا ل ق  ، وەختایک سۆسی سرکوتنی سپای ئیسالمی کرد، بتاقیفڕەنگ

ـھ ـاتـ و بـ ـدەر  ـ ـ وە پـ وەتی ئو خدی رەو خرزە بزووتــبتان ئیزنی . ایسو
جا چونکه میوانی ڕزدار چاکی . و ل پنا خۆی دانا لنادیداری دا و دەستی ڕزی 

عرەبی ھاتووم و زەحمتم وەبر  زمانی   د بۆی گیان دەزانی، ب خزمتی ڕا
یرم بکسورەییی خۆت بتی ناوە تا به گەوایرمانف وە و مزنانی دەرگانی 

 ۆمم بدەی ب م دیمشقئیزن لوێ نیشتج ب ئگر بکرێ مووچی . و 
وانی برزەوە بۆ ببنوە و   دی ل م   وسا ودان و دراو بۆ  ئوەندەم ل دەغسا

ی پ بخو بکم و چاوم ل دەستی  دا و من و بگیرێ ک خۆم و ماڵ  وەبر چا
بس نک . کم قبووڵ بکرێ، ق وای م دا وو ئ دەدەم دەست خزمتکارانی بت

وەن   .شکۆ پایبرزی خا
تان سالحددین ب ڕووی خۆشوە داواکی ل سلماند و حوکمداری  سو

قی و سپای ئیسالم دەستی ل ھمت و  شقیف وە  اسان و گمارۆ ڕگڕا
ی دای سر باری پکھاتن و ئاشتوایی گرت و د ک ڕوون . ھند ڕۆژدوای چ

فرە ب فرت ویستوویتی ک وف ل ق دەرکوتووە و بم قسان  بۆوە ک ئو کا
نۆژەنی ھنچنن و ھلک بەخس بۆ چی دیک تنگ ب خکی شارەک  میسری

ببرت نو کوتیش پویست چکانی دەوراندەوری و چی پاششوورە و کوقوو
ەوق.  

تان  درۆ و دەلسی کابرای ل سوور گرتی و  سالحددینوەختایک سو
نوێ دەنگی لشکری ھمیش بادەستی دایوە و به  بۆوە، شریخاندی و سرل

دلرانی لشڕزان دەست به کار بوون و . دابی جاری پشوو دەوری ق گیرایوە



  کتبی یکم/  ١٣٢

 

قشکن شانیان تک لو جنگیدا . کشا و لجی لبار دامزرندران ئامرازی 
ھ یان  و پوەی  گیوەت عکک ئامانی فڕەنگییان نا ک الفاوی لشکرکی بھوا

ۆقی شارەک بدا ک ئاوای دی، ملی بۆ پکھاتن لگڵ کافرانی  عادلملیک  )٦٨(.ئاب
و ب شقیف ـڕاکشا   تواوی چک تایار درا ـ وچۆڵ و جبخان و  شارەک ب

و بارەبرانوە بدرت دەست  رباری ئوەش ییفڕەنگیکسم  ان و سـ
ھروەھا ست کس ل . ھزار دیناری زیشیان بۆ بخرت سر دووست

وانی ب دیل گیراو ئازاد بکرن  بۆرەپیا ل و پنست کس  قوون  وما ل . پیا
و شارە  تابرانبردا ئوانیش ڕێ بۆ مسومانان بردەن  ل ب سمتی 

م ڕککوتن وکھات و مچوڕکی پدا ھا. وەدەرکون بیستنی ئ  تان ب ت و سو
 دەکرێ و ن  دەب  وا ن بم تگبیرکران و شارەزایان وایان ب ! گوتی شتی 

ویش گوتی با وابگرێ و ئقیف ھمارۆی شگ  ل   . برژەوەند زانی دەست 
لیک ئفزەلپاشان سالحددین شقحوکمداری  ی، مک  یدیمزھ ڕاسپارد ک

قی عسقالن خاپوور بکا، چونک لوە دەترسا ئگر چاوی سپای  برێ و 
فڕەنگی فرانی  و شون ون ب، کا ل بیگرن و لووە ب ماڵ و سامانی  ئیسالم 

سقکی ع الماری الخنی بن و پیار و خ . بدەن و بیگرن بیتولموقددەسن ت
 الن و داوای لسقتان ڕووی کردە ع لی کوڕی پایبرزی سو فزە لیک ئ م

ھرچی زووە خۆیان کۆ کنوە و ماڵ ووانی کرد  وکۆچیان تکوەپچن و  دانیشت
بندی دیکی شام و م زن بۆ ناوچما. ڕایگوج رمانم فالن بسقوەری ع

ل باری و کوتن سر باری لوبباری و دڵ و دەروونیان تاریک  تمی خمیان 
ھات و شتانوە دەستیان کرد ب و دا ھـل ـی مـاجڕـه  ی خۆیان ک نغد ـا

بۆ نموون شتک ئگر دە درەمی دنا، داوای درەمکیان ل دەکرد و . ندەکرانوە
وکی و پووسووتا یدەکی    .ندەدا  پ کس ن



رەفنام١٣٣/  ش 

 
 

  وە»ججینانمیرئاتو«ل یشکیان دەدا ب رعسقالنی دوازدە م«: دا نووسرا
و پ ل تۆ  ل بخونوە دینارک، جا ئ  بۆ و سری    ١».ودان

 بیستی مانگی شابانوە ھتا یکم ل ھر  ڕۆژی ڕەمزان، کۆمکی   بکورتی 
 خاپووراندنی ئو شون ھکرد و ئاد ل و خۆیان  اریان ب سر پادارییوە برچا

م ئاوریان ب گڕەکمانوە نا و کردیان خاک و خۆمش . نھشت و سرەنجا
ودد«دواتر چوون زگ شاری  قی  »ل ل«و  و ئوانیشیان ب دەردی  »ڕەم

لسر بردی نھشتن و ب کاولی بجیان عسقالن و داریان    .ھشتن بردن 
ھات و  لیک  ل دا م  نامیکی بۆ باوکی نارد و ڕایگیاند ک فڕەنگی عادلوبات

بوە ڕازی بوون ئگر دەست ل کناراوەکان ھگرین، لگمان پک بن و ئیدی 
ئیزنی دا و  سوتان سالحددین. نـبـمسومانان ن تخوونی خاکی ـبب ایـبب

فڕەنگی پکھاتن و پیمانی ئاشتی مۆر کرا و سوندی خست و  ی وخۆ مسومان 
دارانی وە بازرگانان دەستیان کردەوە ب ھام. ارلسر خو دین و سا وشۆی  ل

و بازاڕ ڕمنی  وانیان  دا کردەوەن ی تانی پشت و پنای دین . پ  دوای سو ل
ولموقددەس یت ـو ئی سالحددین، ڕۆیشتوە ب و ملیک  ی ملیک زاھیرــزنـ

ل فزە ھرمی دەستی خۆیان شییئ سوتانی ھژا تشریفی چند . دا بگڕنوە 
و پاشان ڕۆیی بۆ  ولموقددەس مایوە  یت  ب ل ی ٢٧ڕۆژی . دیمشقڕۆژک 

ی  کوڕەکانی تواوی . ی ز، گیشت پایتختی شام١١٩٢/ی ک٥٨٨ششکانی سا
ل خزمتی م  گڵ حوکمدارانی شا و  چند مانگک ب کۆڕی بزم. کۆبوونوەدا  ل

دارییوە خریک بوون شادی وان ن و می وا   .و پکنین و می
ھینی  وو، ڕۆژی  ھات ی دا ی فورییی ٢١/ی ک٥٨٩ی مانگی سفری ١٥سا

تان سالحددین١١٩٣ ، چوو بۆ بخر ھنانوەی حاجییان و پاش ی ز، سو

                                                                         
  .و. ب قمی عبدو یافعی -١



  کتبی یکم/  ١٣٤

 

ج تا دایگرت و برموت و گخۆش کوەی نڕانوت گو . وبان بۆی کر لھ
 تدەب دا کری ٢٧مانگفی ز، ڕووی کردە ١١٩٣ی مارسی ٤/ی ک٥٨٩ی س

ل مانی . خۆشبوونی پروەردگار بر پساری ڕەحمت و  سوتان، پاش ن
ک ب ڕەمکی و بژاردەوە ل قوپی گرنیان داوە و خواروژووری کۆمنی خ

و ئاراوقارایان ل ھگیراوە وە  کاتک جماوەر چاویان ب . گرمشینیان بۆ گا
 ک دەوان ـترمی ئو پادشا دا ـوتـ ان ــان ل گابۆڕێ داوە و کارەساتکیــووە وایـ

وە وەگا   . ، کس شتی وای ندی
تان سالحددین . ١]دوا[کجار ئازا و ـروەر و یــپادشایک بوو دادپ سو

زانایان و مزنخوندەوارانی خۆش دەویستن و ھمیش ھوی دەدا ل ھیچیان 
بم ن پادشای میسر. ک وو ب وە ک ب  و سا ل شراب و کار و وازی ل  ھر 

ھنا ئاکاری ڕێ و  اوەندی خر و چاکی ـدا گلک ن ەستیل ڕۆژگاری د. پندرا
 خاکی م ل وزارکی زۆر چاک و  وماش و زەوی ساز کردن و مك میسر و شا

ڕوە ژبگرینگان  و لرەدا ب  »وەقف«و بۆی کردن به  بستنەوی بو شون
  :درژی باسیان دەکین

قی بچووک -١ فررا ، ی، ک ل نیزیک موغبرەی ئیمامی شافعیمدرەسی 
قاھیرەی موعیززیی -٢. ب لڕەزای خودای  ک ل تنیشت ئو  ٢،مدرەسی 

ـگومبزەی گ . ت بــامــا و قیــووری دنیــژراوە، ڕووســدا نــت یۆیا ئیمام حوسنـ
ـخ -٣ ـانـ قـ ـ ـج ایـ ـک ـ ـ، یعداوس کی سعیدشۆـ ـکـ لـ ـک  کانی ــلیفــ خـ

                                                                         
  .و. وەرگیراوە ی بودلیان٤٨ل الپڕە  -١
یلال«مبست  -٢ ی دیـن یکـک ل خــلیفــکـــانی  ئبـووتمیم. ئبـووتمیمی ،»موعیززوو ـل

ـــی و ســای  ئم خلــیفی ســای . ی ز، حکــوومتی کــردووە٩٧٥-٩٥٢/ی ک٣٦٥-٣٤١فــاتمـ
 .و. کراوەی ناوی ئوی دەخرت سری ی ز، قاھیرەی ساز کردووە، بۆی کورت٩٦٩



رەفنام١٣٥/  ش 

 
 

لیی عی ک پشتر کۆشک و سرای ھباسی کوڕی  مدرەسی حنفیی -٤ ١.ئیسما
ھناوە و نۆژەنی کردۆتوە سالر دا کی پ٥. بووە و دەست - ی شافعییدرەسم ،

 میسر ل  ک  ـپی دە ـ ـ وتتوجار«ن ـ  ــــ لــــالیکییــی مــدرەســــم - ٦ .»زەین
ـق ـ ـ ھیـ ـا ـ ـ ـ   .دا بووە نخۆشخانیک ک ل نو کۆشکی خۆی -٧. رەی موعیززیی
  .مدرەس و خانقایک ک ل قودسی خلیل بناغی داناوە و تواوی کردووە -٨

تان سالحد ن سو وکی بدڵ و د دیندە روون بووە، ک ەئوەندە پیا
ەوی دەستی و داھاتی بلشاوی و دەسکوت و سرەڕای بربوبوونی قم

مانی ک سری خزنیان داوە، تنیا  وی، دوای ن درەمی  ٤٧خنیمتی خواپدا
وە  پاش بجما ل ھر خودا دەیزان. زوی    .ئوەش 

  
  یووسف کوڕی سالحددین ئبولفتح عوسمان

تان سالحددین دابووی  حکوومتی میسری سر خۆی ھر ب زیندی سو
کاتک . پ بخشیبوو یکوڕە گورەی و ناسناوی ملیک عزیز دەست عوسمانی

ی مرگی ئو عزیزەی میسری دادەوانی گیشت الی عزیزی میسر ، لسر ھوا
وە و مزن و ماقوونی ئو خاک سرلنوێ بوونوە  ی دا تختی پادشایتی پا

گڵ بست ل یمانیان  و پ ملیک عزیز پاش ئوەی سروبری . سوندخۆری 
مامی  یعادلکاروباری وتی بردنوە سر یک و دی حسایوە، لگڵ ملیک 

ین و سکو  دیمشقبرای لشکری برەو  یجار دژی ملیک ئفزەل  ت کینوب
وت ی ز، پاش گمارۆی شارەک و شڕ ١١٩٦/ی ک٥٩٢مانگی ڕەجبی . ئاژا

پ  فزل ڕاکردنی للیک ئ اوەستانی بڕفرۆشتنی، گرتی و م پاش . باشتر زانی
                                                                         

و  ، موالحیـدە، فـاتمی، حششاشین)نیباط( ئیسماعیلی ناسراون ب حوت ئیمامی، باتنی -١
ــدایی ــان ب ئیســماعیلی . فی ــکن ل ڕبــازی شــیع ک بوایــان وای ئیمامکانی ئیســماعیلی لک

ـــفری ســـادق ـــام جع ـــوڕی ئیم ـــام ک ـــوژێ، ک حوتم ئیم ـــ... . دادەک ـــودا: ب   ،٢، ب دھخ
  .و. ٢٥٤٨ل 



  کتبی یکم/  ١٣٦

 

عزیز، ملیک  لیک  وتن، مرکەوا و عادلسرمانف وێ دانا و کردی بی برای ل
ی . خۆی گڕایوە میسر ولئیسالم ١١٩٦-١١٩٥/ی ک٥٩٣سا ف ی ز، سی

تگین بوو،  ی کوڕی نجمددین ئییووب ک حوکمانی یمن) توغتگین( توغرۆ
 دنیای نمن بردا ل مانی فتحددین سمایلی. دەستی  کوڕی ک پیان  پاش ن

لیک موعیز لدەگوت م ـ،  ـ یـ ی ز، ١١٩٨/ی ک٥٩٥ای ــس. اــ شــوو بــن بــمـ
 میسر  ل عزیز  لیک  ند. دوایی کرد کۆچیمکجار مک بوو یتین و  شۆڕەالوو م

نامووس و دوا مانی، میسری بوون دوو باڵ و لکدابان. ب باکیان . پاش ن
تیی  عزیز پکھاتن ک ناوی علیلسر پادشای لیک  کوڕی م  بوو ناسراو ب

کی دیک ناردیان ب شون ملیک ئفزەل. منسوور    .دا و سریان وەبرھنا با
  

  یووسف کوڕی سالحددین ەلپادشایتیی ملیک ئفز
لیک ئفزەل شتر باسی کرا مروەک پردەمی باوکی ھس  دا کرابووی  ل

برای  ی، ملیک عزیزسالحددین، بم پاش نمانی سوتان دیمشقحوکمداری 
لیک  یاریدەی م  لب د مامی، س کڕەتی لشکر ناردە سری و ھوساری  یعا

 چنگ دەرکشا ل کاتک . دەژیاباربوو کرد و لوێ  یپاشان سرخد. حکوومتی 
عزیز ڕووی کردە دنیای خامۆشان، ئسپی برەو میسر لیک  ند  تاو دا مو چ

لسر تختی مزنایتی پای دایوە ی عادلک ملیک  پنچووھندەی . ڕۆژک 
لشکرکی بجرگ و  مامی ب خۆی ئازاوە گیشت میسر و لسر دەستی و 

و  ٦(.پ بخشی یشاری شمیشاتالبرد  ٩(  وتتی میسر کحکووم وەیم شب
لیک  فزەل ڕۆیی بۆ شم عادلدەست م لیک ئ نی  اتشیو ممتا ئاخری تو ھ

٧(.لوێ بوو ی  )٠ ی ز، سری بردە بر پساری ڕەحمتی ١٢٢٥/ی ک٦٢٢سا
  .یزدانی مزن



رەفنام١٣٧/  ش 

 
 

 مژووی  فعی«ل وەدا »یا و  ڵپیاوک بووە پ و پیتۆ ملیک ئفزەل: نووسرا
 ـڕاداشتووە و حدیسی ل ی بۆ مامۆستا و مال مزنکانی زەمانی خۆیـوـگ. زانا

زۆری ڕز داناوە بۆ زانایان و چاکیان . وەرگرتوون و ختیشی یکجار خۆش بووە
ی ـاکــچ. وازی ودڵ نخستۆت کاروباری دادەوانی و دەستولۆی  تک. پاگیشتووە

ـل و نـ ـ نووسینی پخشان  و نام ـ  لک وەی ــۆنینــی ھــستنــ بــل. زانیوەامی
ـھ ـۆنـ وەدا ئـ  وەی عزیزی برایــــاش ئــ پــۆ ونــــب ؛داوەــــھی ــیارەزایــای شــرا

و ب عوسمان لو  ناسرا د چوون سری و  ک پیان دەگوت ئبووبکری مامی عا
ـل یاندیمشق ـ چنـ ھنـ ـگ دەر وە، ئم شعرانی داناوە و ناردووی بۆ ناسری ـ ا

فی  لی بباسی[خع:[  
  

لی ع فی  لیان کرد ما شزەبری شیر پ ب ب ودوو س  
بووبکر م، ئ  یار و نیاری و عوسمان گورە وون   ک ب

لی کربووی جگـری گرچی باوکی ب زیندی ع   سر 
 ژر باری ھیچیان نچوون یعتیان وەال نا و    بم ب

 و ئاشکرای ھموو شت گل ڕوون    وەکوو دیارە خۆ 
ـازەی  وە، ئو ڕب ــرا ور ک ـزان چـۆن کـ اریب ــ ـرا دی   ک

  
 وم ل ف ناسر  لی می  خعر وش وا ب وەتوەدا ئا   :دا

  
م باخبر ب کوڕی یووسف   نامی تۆ گیشت دەست
 خۆشویستی و ڕوون بوویوە ڕەسن پاکی ل وو    ک  پ ب

ـی ل ع فی  ـبر پخوس کرا ما  پاشـی پغم ل  ونک   چـ
دا  نو شاری مدین ـاری چـاکی ل  ی وو ب ـ ب   کس ن



  کتبی یکم/  ١٣٨

 

ـی خـۆی وە جـت فی تۆ د  دواڕۆژا، ما ل  نی بمزگ  
ــاکی رخۆ ب کســی ک ــ لس  ، ــۆی وانی ت ــر پشــتی   ناس

  
سروددین نڕەم زیائبولکیبانیی  کوڕی ئریم شبدولکد کوڕی عمممح

لیک ئفزەلجزەری ی . بووە ، وەزیری مروەک براکانی دیکش ھسرون
عیززەددینخۆی لی ، یانی  عادات عبووسسجدەددین ئناوبانگ و مبه ب 

ووئسیری جزەری ووئسیرە سرتۆپی تواوی زانایانی زەمانی . ئیبن م ئیبن ئ
ھموو زانستک   ل و  ئوەندە چاکی ل . دا ھتا لووتک ھوراز چووە خۆی بووە 

وا ب خیاڵ وە ک شتی  و نام زانی بووی  لدایک. دا نای نووسینی پخشان 
ل تافی کای و . و ھر لوێ ھیداوە و گشی کردووە ەئیبنووعومر جزیرەی

ی قوڕئانی میری مزنی فرەزانی لبر کردووە منا ھموو  دەن ھندە بیرتیژ . دا 
م بووتمما وانی ئ وی دی   .لبر بووە و موتنبیی تریو بوخ بووە ک توا

 مژووی  فعی«ل  زمان »یا ل کان«دا  ل روی« )٧١(ی»ئیبنووخوە »می
وە ووئسیر: نووسرا  خوندنی زانستان بۆتوە و تواوی  کاتک ئیبن ل دەستی 

تان سالحددین و ئویش وەبردی کوتووە و  کردوون، چۆت خزمت سو
فزەل لیک ئ وەزیری م وەت   .کرا

ووئسیر ل دەست ملیک  یاندیمشق عادلھتا ئو ڕۆژەی ک عزیز و  ئیبن
فزەل ھر ب کاروباری وەزارەتوە سرقاڵ بووە ئ ھنا،  پاش ئم ڕووداوە  .دەر

م دووە دەترسا و لی ل ی  ووئسیر د  ان تۆقیبوو، ل کلنک خۆیــچونک ئیبن
لیک ئفزەل خستیی نو سندووقکوە . حشار دا ردەدارانی مپ  ل و یکک 

ف  وشترکی ناو لو شارەوە بردی بۆ میسر ق ل و  لوش بوو ب . وقڕازەی دا 
عزیز لیک . بریکار و وەزیری کوڕی  ک مداگیر کرد،  میسریشی عادلکات

وشوە ڕایکرد و ڕۆی ل ووئسیر   ماوەیک الی ملیک زاھیر. ی بۆ حلبــئیبن



رەفنام١٣٩/  ش 

 
 

و لوش گیر  لوش نحجمی و ڕووی کردە مووس. مایوە و خزمتی پکرد
بوو چوو بۆ  پاش ماوەیک سرلنوێ گڕایوە مووس و . )شنگال( سنجارن

لوێ بوو ھر  ڕووی ئو کتبانوە ک دایناون بلیمتی و زۆرزانیی  ل. ھتا مرد 
وەمان بۆ ڕوون دەبتوە ە، ک »السایر المثل«بۆ نموون یکیان کتبی . ئو پیا

 بو ڕێ و ھروەھا دو. وشونی پویست شاعیران و نووسران بیزانن سبارەت
بریتین ل شی نووسیون کبی دیکڵ »الوشی المرقوم فی حل المنظوم«: کتگل ،

لمخترع فی صناعة االنشا« لمعانی ا ی ٦٣٧ئم وەزیرە مزنمامۆستای، سای . »ا
م دنیای وەرگا١٢٣٩/ ک  ل و مجدەددین  علی عیززەددین )٧٢(.وەی ز، ڕووی 

ھردئبووسسعادات   .براگورەی بوون وو، 
  

  کوڕی نجمددین ئییووب عادلپادشایتیی ملیک 
 مژووی  ژیر و بڕاوتگبیر بووە؛ ھر  عادلدا نووسراوە ک ملیک »یافعی«ل

قومانی ڕووداوان بۆی سالحددینی  جنگی  ل . کردپ دەدا ڕاوژی  برای 
ن بووە تامزرۆی ڕۆژوو وژا ل سردەمی پادشایتیی سوتان . گرتن و شون

 چند شارکی وەکوو  سالحددینی کاکی ل و  »عکک«دا ئای حکوومتی 
م»کرەک« وە ی شا دا  زیز. ھلیک عمانی مر برازای  یپاش نس تی بدەس

م میسر علی دا و شا ، ناردی کوڕی عزیز ک ناسرابوو ب منسوور شکایوە و 
و ڕاپڕاندنی کاروبار و پرەپدانی ئو خاکی دای دەست ملیک  بۆ شاری ڕوھا

ل ئسپاردە کوڕکی دیکی ک ملیک  یدیمشقحکوومتی . کوڕی یکامی
م سھم کوڕی و  یبخشی ب ملیک ئشرەف جزیرەیدەستی . ب موعززە

چوارەم  د ئییووبیشی دای چنگ ملیک ئوحی»ئخالت«جوی دەستی 
 میسر بنی داکوتا و سری ئای . کوڕی ل و ب خاترجمی  ھات  ئوسا 

وانی برزی ئاسمان پھچوو ھی ھتا    .دەستی 



  کتبی یکم/  ١٤٠

 

  
ی  لیک موعیز١٢٠٢/ی٥٩٨مانگی ڕەجبی سا کوڕی  ئیسماعیل ی ز، م

ولئیسالم ت ف من دەستی ـی یـ وتـ لـوڕی نجمددین ئییووب کـک غتگینوسی
م و زۆر و کاری نالبار ندەپاراست و ھمیش می ف دەکرد و  زو  سرخۆش ل

ل  »ئموی«دەیگوت ب ڕەگز دەچموە سر بنچکی خلیفکانی  ،بوو
دوای نمانی، ملیک . کوژرا دەست سرکردەکانی خۆیب »زوبید«ناوچی 

داڵ بوو کرای جنشینی یناسر ھشتا من  کوڕی ک.  
وولغ ب م موسلیمنئ یکک ل زانا پایبرزەکانی  شیرازی کوڕی محموودی ای

لیک موعیز رخی مبی . بووە ھاوچناوی  ی»االخبار االسفار و غرایب عجایب«کتب
وە لیک موعیزەوە دانا و مئ.  

  
  

ی  میری  یعادلملیک  ی ز، ملیک ئوحد ئییووب کوڕی١٢١٢/ی ک٦٠٩سا
ھوڕی خونژ بوو مرد و حکوومتی بۆ ملیک ئشرەفئخالت ل وکی م  ی، ک پیا

  .برای ب میرات بجھشت
  

  
ی  کوڕی  ینوەیکی ملیک مسعوود عادلی ز، ملیک ١٢١٥/ی ک٦١٢سا

ل لیک کامی ن یمممی یرپۆشیو  کردە میرھر شانی باس شانازیی خست .
لیک مسعوود گیشت کوشنی خاکی ک مزن و کاتورەپیاوان و من، گمی 

 پیریوە  قوون ب چوون و سریان وەبرھنا و لسر تختی بختی جیان بۆ ما
  .خۆش کرد

  



رەفنام١٤١/  ش 

 
 

  
ی  لیک ١٢١٨/ی ک٦١٥سا م عادلی ز، می لوە دد ئاخ و داخس ب ،

کند و ڕووی کردە دنیای پاشین ھ  ی دنیای ووگ ل پازدە کوڕی ب یادگار . ئا
 پنجیان ئسترەی بختیان درەوشایوە و لسر تختی . بجما پاش وان ل

بریتی بوون ل وە کیان دای کامیل، موعززەم، ئشرەف، ساح و : دەست پا
ھابددین غازی ش.  

  
  عادلکوڕی ملیک  مووسا باسی ملیک ئشرەف

لیک ئشرەف لیک مووسا م تیی عادلی کوڕی مردەمی پادشایس  ل  ،
وکی یشی خرای »حڕڕان«و پاش ماوەیک ھرمی  دا، کرابووی میری ڕوھا با

مەوی دەستی  ق لیک ئوح. سر  پاش مردنی م لیکتی مد، دەس
و    .دا یشی وەبر خۆی»ئخالت«ئشرەف زیاتری پرە گرت 

ی  لیک موعززەم١٢٢٧/ی ک٦٢٥سا ددین ی ز، مرەفکوڕی [عیسای  ش
لیک  عادلم[  ل و  دوایی کرد کۆچیدەشکایوە،  دیمشق، ک ئای دەستی 

ود« لیک ناسر»دا ی دەگوترا مپ وە ی کوڕی کی گرتی . ج ی ٦٢٦سا
لیک کامیل١٢٢٨/ک لیک [ یی ز، مستی گرتنی ] عادلکوڕی مبم شقبدیم  ل

ـل میسرەوە داـ . شانی ل یاریدەی برای خۆش کرد ملیک ئشرەف. شکری دەنگ 
 پکھاتن بوو ل لی  لیک ناسر می وەیپاش . مو ھاتن و  گۆڕین ندین نامچ

وایان دانا ک ناسر ب سرۆکایتیی کرەک ن،  و  چوونی کیخودا و ڕاسپاردا
لۆس شوبک لسر تختی دەست  دیمشقڕازی ب و ملیک ئشرەف ل  و ناب

و  ش »ڕەقق«و حڕڕان ،)سرکانی( ڕەئسولعین ،)ئۆرفا( وھاڕئۆقرە بگرێ 
لیک کامیل ب شی مش. نبم ب وە میسر پاش ئڕایلیک کامیل گم ،   .بشن



  کتبی یکم/  ١٤٢

 

لیک ئشرەف م پ دەمی پیرۆزی خ برگـۆی بـوقی ـبا ی بی شانازیی ب
و خک و ھزی چکدار  کۆمنیو کوت بسرکردنوە و ددانوەی  دیمشق

دەوانی دا ئای دا ی وا بوو. ھژ و دکجار پشوودرکی یم و . پادشایی زوڕیش
ل بشک پفی خ ھشت ما یدە و ن ئاشقدیداری پیاوانی . زۆری دەکشا 

وو تگبیروڕا لشاوی خوندەواران و زانایانی دەگرتوە و ل خروبری ب. ب
  سردەمی دەستی ل  ئبووعمری کی دانا و شخ»دارولحدیس« دیمشقدا 

  ١.ی کردە سرۆکی»سالح«کوڕی 
لیک ئشرەف ی  می ١١٧٤/ی ک٥٧٠سادایـک بـووە و سا ی ک٦٣٥ی ز، لـ /

سرداران و  )٧٣(.وەنا لکی ز، بارگی برەو پاشھوار تکناوە و چاوی ١٢٣٧
جزنانی بارگای پاش بکردنی مردوو،  مڕنانی داب و دەستووری باوی بھ

ـسرەتا ب قی ـ   ل   وەیک  دیمشـقردوویان ـا ـاش م و پ   وویان ناشـت
و ڕایانگواستۆتوە ئو کۆشکی کوا سازی کردبوو ل الی  وەتوە  ھنا دەریان

توە دیمشقمزگوتی گورەی شاری  وویان   .و ناشت
  

٧(عادلکوڕی ملیک  محممد باسی ملیک کامیل ٤(  
لیک کامیل رز مبکی پایروەر . شکۆ بوو خاوەن یپادشایند و دادپرۆمخ ب

فاتی چاکی . ناسرابوو خۆری و ڕاوتگبیری ل ربۆ مشوو. دەگڕا دەماودەمتاری

                                                                         
ــیدین عوسـمان ئبـووعمر -١ ــوڕی ســالح تقی ــوڕی ســالحی  ک ــدوڕڕەحمان ک ــوڕی عب ک

کـی کـوردە. شـارەزووریییوتکبـازی شـافعی ھرزەکـانی ڕبزانـا پای ل ککـو ی  و ب
ــس  ــان ناســراوەپســپۆڕی بــواری حدی ــان. و لکــدانوە و زم دەــ ســاکم ل  ئیبنووخلک

ــدووە ــی خون ــان ٥٧٧ســای . خزمت ــووە و ســای ١١٨٢ -١١٨١/ی ک٥٧٨ی ی ــک ب ی ز، ل دای
  .دوایی کردووە ی ز، کۆچی١٢٤٥/ی ک٦٤٣

 )ــ ــاتر ب ــاریی زی ــزی ل : بـۆ زانی ڕاوژار١٧٨پاوی ھــ ی وەرگرەفنامدانی  ی شــو وشــ
  .) و. دھخودا



رەفنام١٤٣/  ش 

 
 

ناوبانگ بوو و ئاپۆرەدا ب و بژاردە  ی . ندەدا و لرنری خودای بمبغبازی پڕ
ئوانی ھزیان وەبر دینی برزی ھبژاردەی محممدی ھنابوو، وای . الندەدا

ھر بتوە خۆش دەویستن  لگڵ زانایان و مزنمالیان . ن ھینی  شوانی 
یان دەکوت قس و ب گ ل و  وارد  لدوان و ل وردەکارییکانی ڕایدەب و  اس 

ییوە  سردەمی دەستی. دەکۆ ھیرەی موعیززیی ل قا   ل یکی خوندنگ دا 
و برفرەوانی  لسر گۆڕی حزرەتی . دروست کردحدیسی یکجار گورە 

فعی لی ڕازی ب، گومبزکی یکجار برز و بیندی ئیمامی شا ، خودای مزن 
  .ساز کرد

لیک کامیل ڕۆژگاری ژیان م  ڕاگیشتن ب سر کاروباری  دا ئرکی اوکیــی بــل
ھرمکانی میسری و ئستمی  خرابووی سر شانی و دەبوو  گرینگ 

دابان رەی پرەوبی . سلیک ـدوایی ی ز، پاش کۆچی١٢١٨/ی ک٦١٥سایعادلی م 
ھندەی  ل . گرت و شامی و یمن ک حیجاز پنچووباوکی، جی گرتوە و 

مەوی دەستی،   ق و  ندەکانی ن ب م و م رھ وی مزگوتکانی  توا
 خوتپان ل وھنانی ئو پادشا  ھروەختایک مامۆستایان   نا دا دەگیشتن

وەن ب  دانوە، سرداری یمنیوبعب  مزنی مککی«: شکۆی دەیانگوت خا
دانوەزوب  ، سروەری میسرەی دانوە ب نانوە، مزب  خاوەنی شام ١،سعی

 خوی ئای ھردوو ڕووگان،  ووسوتانی ھرد. کانوەگچب  سرۆکی جزیرەی
کدنیایتکاری مک، خزم  ، بۆ پغمبر. و مدینان و یاریدەری دین  یار 

   ».جنشین

                                                                         
  .و. عید بریتیی ل س ناوچی بربوی میسرص -١



  کتبی یکم/  ١٤٤

 

لیک کامیل ممۆ  مکی درەنگی ڕۆژ چوارشوارەی بی ٢١ئی ٦٣٥ی مانگی ڕەج
قی ١٢٣٨ی مارسی ٨/ک   ل ئم پادشا . گیانی دەرچوو دیمشقی زایینی، 

ھارکی ب سر تمنی چل ب دەوان   .دا تپڕیبوو دا
  

  و یمن و شام ب مرگ و نمانی پادشایانی میسر باسک سبارەت
 مژووی   ی ز، ملیک مسعوود١٢١٥/ی ک٦١٢سای : نووسراوە دا»یافعی«ل

لیک کامیل ـل یووسف کوڕی م ـسـ فـ ردە سر ــری بــشکــرمانی باپیری لـر 
ملیک . حیجازیشی خست نو بازنی دەستی خۆیوە و گرتی و خاکی یمن

برزەج  ی ز، ل شاری مککی٩- ١٢٢٨/ی ک٦٢٦فرمانەوا سای  مسعوودی
 جنگی داگڕان ب دۆی نمان ل و  اسپاردن، ڕدا پاشواری  مردن برۆکی گرت 

ی ب میرات بجماوم بنن و بیکن تچووی خت و  م، ما مان نکن پاشی ن
م م بسپرن دەست شخ. نژران کرمت دیق دەبپیاوچاکانی س ل ککی ک ،
ی حڵ. ڕۆژگار  ما ل لسر ڕچ و ڕبازی حزرەتی  با ئو  و  وزەڵ 

لسر ب، برگی قیامتم بۆ ببێ و  ن، دروودی خودای  وا پغمبری پشتی
جوونوە و شخ سدیق  مزنان و میرانی بارگای بپی وەستی خۆی. بمنژێ

ج و ئح ت کوە ساکارەی خۆی بۆ کردە خ عمرەی پوە و باپۆش جا
 گۆڕستانی ئاپۆرەی مسومانان ل ھنای  و پاشان  ھر لسر . ناشتی  کردبوون 

کی نووسرابوو ل ر کسل کوڕی  ئم گۆڕی یووسفی«: ڕاسپاردەی خۆی 
ی ڕەحمتی چاو ل دەست، ک ھژارکی کوڕی ئییووب محممد کوڕی ئبووبکر

زنخودای م.«  
مانی ملیک مسعوود و ن ی مردن  ھوا  ، ملیک کامیلگیشت میسر کاتک 

  .دا ھات و تازیی بۆ داگرت و پرسی بۆ دانا پژارەیکی قورسی ب سر شانی



رەفنام١٤٥/  ش 

 
 

ی  ، ک ی سرلشکری ملیک کامیل»سواب خادم«ی ز، ١٢٣٤/ی ک٦٣٢سا
وبانگی دەنگی دابوویوە، بوو ب میوانی  و نا به شۆڕەسواری ئازایتی دەناسرا 

 پاش بجمان، ک ھندک ل ئم سرکردەی ست . مرگ ل وای  غوالمی 
وپشتی میرایتی پایان دایوە  کوڕی سوتان  ١یرھر لم سادا، ملیک زاھی. پا

و  یووسف سالحددین وو ناوی  ود ب ئبووسولیمان و ل  پی دەگوتراک دا
و تمنی  لناوباری برەو دنیای پاشین  حکوومتی دەکرد، کۆچ» بیرە«قتی 
مانی ملیک زاھید. بایوە برازای ک کوڕی ملیک زاھیر  یملیک عزیز، پاش ن

قتدا گرت وو، دەستی ب سر ئو    .ب
ی  . مرد کوڕی سوتان سالحددین ی ز، ملیک موحسین١٢٣٥/ی ک٦٣٣سا

وو، ک چاکی ل زانستی حدیس و کاکی  وکی یکجار خوندەواری زانا ب پیا
کانی دەزانی فی دین و ڕێفلس زۆر ب پیاوچاکی و خاکڕایی دەژیا و . وشون

دا شکابۆوە   .بو باران
ی   محممد کوڕی ملیک زاھیر ددینوغیاسی ز، ملیک ١٢٣٦/ی ک٦٣٤سا

ھید( ئم . ڕووی کردە جیھانی پاشین ل حلب یووسف کوڕی سالحددین) زا
وکی،  مانی با لیک پاش ن یمنی چوار سامت    .دا ب جگرەوەی داندرابوو ل

ی  لیک ١٢٣٧/ ی ک٦٣٥سا شرەفی ز، مئ  شقلو  دوایی کرد کۆچی دیم
حی لیک سا ناوی ئیسماعیل م وە برای کی گرتلیک کامیل. بوو، جکوڕی  یم

لیک  نعادلمھ ھرشی  ـ،   و ئیسماعیل دەرگای لسر خۆی دیمشقای سر ـ
دا و بۆی دامزرا  ھروەک . ملیک کامیل دەورەی تنی و سرەنجام پکھاتن. گا

لیک کامیل دوای دوو مانگ مانوەی ب کیف شتر باسمان کرد، مخۆشی و  پ
  ل دوو . گڕانوە ، نخۆش کوت و ڕۆیی بۆ سفری بدیمشقدەستوە 

                                                                         
  .و. ھی »زاھیر«ئمیان دروست و  ؛»زاھید«: ٥٤، ل دەقی بودلیان -١



  کتبی یکم/  ١٤٦

 

ی لدەنگی بکووڕۆژ مردنم ڕۆژی   شش کرا، بینی بوو، پھ م کھس
 مینبر وەس ل خودای ملیک «: وێ، یکک ھستا پ و گوتیــرکــئوەی مال 

 بر بزەییی خۆت و سبری پادشایتیی ملیک  وی   ر مان لسعادلکامیل با
م نکی ک!«  

   ھوا  بیستنی ئم  کینبجارک حشیمتک ب کین و  داچو ڕاچ
 پمی گ و دایان ن  ـھارووژا . ستــووزەوی بــرمسکیان لــۆڕاوی فــریان و چـ

وایان ب برژەوەند زانی   موزەففرەددین تامزنان و سرکردەکانی دەست 
وبرای ک ناسرا یوونسی کوڕی ملیک  یعادل، لبری ملیک و ب ملیک جوادب

و بڕوەی برێ دیمشقب کاروباری  کامیل ئینجا چوون و ل تنیشت . ڕابگا 
ۆ ملیک کامیل ھکند و ترمکیان ل قتوە ــمزگوتی گورە، گۆڕکیان ب

لوێ ناشتیان و    .برد 
  

باسی پادشاکانی دیکی ئو مزنخاندان و چۆنیتیی ئاوابوونی ھتاوی بخت و 
  دەستیان

پی دەقی مژووی یافعی کوڕی ل  یعادل، ملیک ، پاش نمانی ملیک کامیلب
د میسر لیک جوا وە و می گرتۆتج   ی ٦٣٧سای . بۆت بریکاری دیمشقل

وماقوو١٢٣٩/ک چونک زۆر ن و سپاساالران، ڕاوژیان ل کرد و گوتیان ی ز، پیا
ھوساری دەستی ب  وان و نات    دا  دەستوە ب، با ملیک ساح ئییووبیمن

لیک . برای پادشا بک مڕۆژ ،ستبم م ھاتنی ئ نای تای یان عادلبۆ بدی 
 کۆشکی دەستوە ب ل و  وە  ـکژا  دەر و ـ ان ــی زۆر دەورەیـچکدارکردیان

ـنـت و ڕایـ ـانگـی  قـواستـ  ـ ـیـ لـ و   وێ دەستـ ریان کردسب.  
ح دوای گیرانی براکی، تاجی دەستی سربخۆی نای سری و   لیک سا م

دەستی پ خروبری چتری دادەوانی و چاکی لسر سری کۆمنی خک ب



رەفنام١٤٧/  ش 

 
 

دا  روڕووی م. ھس ـدەستی ب ڕاز و نیازی وتکدا  ت و پساری جزگوـ
دنییوە و چۆن چاک ئاوا لگڵ جماوەر القی ڕاکشا و بووژان پاش ئوەی . کشا 

 دیمشقشکری برەو ــبۆوە، ل و ل ی میسرــاکــاری خـاروبـسرەوبرەی دا ب ک
د گاڵ دا لیک جوا و م ی بوو ل ندەرییسکر کار البرد و ناردی بۆ ئسل ی 

ن دانا وش پی نای ڕکف و فرمووی تا جواد . حوکما ل ب و سرپۆشی ھر 
وت سر شانی و چند ھنگاوکی ل بر ڕکفی دا بوا؛ بم پاشان  زینکی با

و سووکایتی پکردنی پشیمان بۆوە   .ل
 م کاران رەو دوای ئسپی بح ئ  لیک سا ور«، مغ « ئاژاوت و ناردی ب
لی مامی . و پیان دەگوت ملیک ساح دا ک حوکمان بوو ل بعلبک شون سمای

لیکی بعلبک وای ب برژەوەند زانی سر وەبر برازاکی نھن، بۆی داوای م 
 ھید«ل کرد ھتا بچت یاریدەی و ئویش بگرم  ی حوکمداری حومس»موجا

ھزی بۆ ناردپشتی  م کینوبینی. گرت و  لـپاش ئ رەو ــشکری بشقدیم 
و ب کورەڕیک و ھتا ل نو شارەک ھنقوی، کس  بپتاو ڕۆییدا  دەنگ دا 

زانی کاتک سرکردەکان و کاربدەستانی بادەستی ملیک ساح ئم . پی ن
و ب پشتییوە نمان و ھاتن و سریان   دەوری تکینوە  ل یان بیست،   ھوا

ح  لیک سا ر منا) سمایل( وەبھ .  
 چکدارەکانی ملیک ناسر ل لک  وبزووت تووشی  لووت حوکمداری کرەک یپۆ

 زنی خۆیان و لالی م و بردیان وە گرتیان  ڕ ل و  ح بوون   لیک سا ی مق
 زیندانوە ل ون  پاش ئوەی چاوی ملیک ساحی عادلملیک . کرەک خستییان

وانیبووی خۆی وو، ت  بند ڕزگار بکا و ل میسر بب بچتوە سر دۆخی جارانی؛  ل
وای ب سر ھاتووە، ڕایسپاردە الی ملیک  بۆی وەختایک بیستی مرەدکی ئا



  کتبی یکم/  ١٤٨

 

 دیاری بۆ دەنرم، ئگر ملیک ساحم بۆ بنری ١ناسر ک ست دینارت . ب
ح کرد و شانناسر پلیک سام تی ب ل غا لماند و دە سی نشانی  شنیارەکب

ھنا لشکری  و  ھات  سنوورەکانی ئم خاک نیزیک پاش ئوەی ل . برەو میسر 
بری مزنان و سرکردەکان، دیان بۆ ملیک ساحی کورکاند؛  بوونوە، سرل

لیک  نوێ م لبۆی سرل د ئوسا ب . و بردیانوە زیندانی قان گرتوە یعا
ھنایانوە سر تختی دەستی میسر و کردیانوە ب پادشا و  پیریوە چوون و 

قی کرەک لیک ناسریش گڕایوە  م.  
ی  لی ز، ١٢٤٠/ی ک٦٣٨سا لیک سمای شقی پادشای مر دیمر ھبل ،

قی  تییکی ک بووی،  برای . دەست کافرانی فڕەنگوە دای ب»شقیف«قین
 کوڕی ئلحاجب ک دوو کس بوون ل و ئبووعمر عبدوسسالم عیززەددین

م  زانایانی شا سمایل . ، برھستی بوونوە و کارەکیان ب نابج دانامزن
یان بالمی ڕق لبدوسسعیززەددین ع ئیمام دا چوو، بۆی تیی شاری  لیجومع
ـل وخست  دیمشق ـگـ لحاجب ناردی بۆ زیندان ڵ ئبووعمریـ   .کوڕی ئ

ی  لیک جواد١٢٤٣/کی ٦٤١سا و مک دوای  ەیی ز، ئماوەی لیک کم
  .بدەستوە گرتبوو، ڕووی کردە دنیای دیک یدیمشقجوی حکوومتی  کامیل

ی  لیک ١٢٤٧/ی ک٦٤٥سا لیک کامیل یعادلی ز، مکوڕی م  دا لندیخانب
٧(.مرد  پاشکوڕکی  )٥ دوای . ناسراو ب ملیک موغیس بجما بناوی عومر ل

یو زیندانی قن  مانی باوکی ئویشیان خست پاش قومانی ئم ڕووداوان، . ن
لیک ساح ئییووبیچند  ن م وا ن  ل و ملیک  فرمانەوای میسر جارک شڕ 

لی حوکمانی  ح سمای  ھگیرسا و  دا میری کرەک یو ملیک ناسر دیمشقسا

                                                                         
  .و. ھزار ب دەب ست -١



رەفنام١٤٩/  ش 

 
 

لیک سمایل ن م  یدیمشق تاعوونئوانش پتای سرباری . تکشکا زۆربی جارا
قاتی و  کی کشا و داگرت  ی خیش ڕیشق.  

وەڕاست مانگی شابانی سای  ١٢٥٠/ی ک٦٤٧ن ییووب لح ئلیک سای ز، م
ی ملیک ساح، )مملووک( زخید ی»قتایا« )٧٦(.دوایی کرد کۆچی منسوورە

گڵ چند کس ل سرۆکان و سرکردەکان، ھتا س مانگان  نیانھشت کس ل
مردنی بزان ززەم. بلیک موعن مشو دا ناردیان بو ماوەیکوڕی )٧٧(یل  دا ک

م  شا ھنایانوە و پاش گیشتنوەی  ل ، نمانی بۆ قاھیرەدەژیا و دۆزییانوە و 
و درا و ئوی ل جی داندرا قا   ل وکی  لڕوە دەقی خوتپی مزگوتان و دراوی . با

لیک موعززەموە ڕاز ناوی م   .انوەوت ب
ی  فڕەنگی١٢٥٠/ی ک٦٤٨سا فرانی  ٧(ی ز، کا  رەو میسرـلشکریان ب )٨

م گـدەن لیک موعززە دا و م  یان وەدەست ھات و لنسوورە«لکی » مڕش
قوما دەوە و سپای ـانـکـش شنی سرکوتن ئای ملیک موعززەمی. گورە 

وو ب ڕۆژی حشر و حلال و حوت پالماردەران خۆی و ب گیرا  ھزار  بۆ ڕان
کوت بر پنجی  قڕای فڕەنگ. ووکار تداچوونمکسیان ب دەمی تیخی 

قی منسوورە خرای سیاچاوە   ل و  و ب دیل گیرا  م ـپاش ئ. چارەنووس 
م دای النی بدفڕی و الساری، بم غوالمانی ـوتنـرکـس لیک موعززە م 

لی  وکی  با وە و گرتیان و کوشتیانھڕانک  عیززەددینی تورکمانیش. گکی ک
، ک دان و غوالم زخی ل وو  ـب وە »منسوورە«ان سرکردەی سپا و ل ـردیـ

ئایان برەو گرتنی  ھیرەی موعیززیی دا قا  ھ . خسیرکراویش بی ی قڕا
ھزار  ٧(دینارپنسد یشی دان دەستی و بۆی »دمیات«خۆی کییوە و شاری  )٩

  . دەرچوو
ھات و  لیک ناسر ل دا، م ر ـردە سـھرشی ک )٨٠(رەک،ـحوکمانی ک یوبات

لشکری شامی دیمشق و پاشان  . بزووت کۆکردەوە و برەو میسر و گرتی 



  کتبی یکم/  ١٥٠

 

  ل و  لی وەدەرکوتن  ھزی ھردووال »عبباسیی«سپاساالرانی میسر   ،
و بوو ب شڕ نگووتن   کھکدارانی میسری. تگیرا و شامی  چخۆیان بۆ ڕان

ھیرە قا مامۆستایانی مزگوتان خوتپیان بناوی ملیک . خۆیان گیاندە شاری 
ب خۆیان و  و قتایا عیززەددین. خوندەوە و سکشی بناوییوە لدرا ناسرەوە

حییوە برەو شامی خونەسست سوار ڕەوین، بم ل  ژی غوالمانی سا
 چکدارکی ملیک ناسر ھاتن ک ھگری خزن و  ل دا تووشی پۆ مودای ڕگا

و ئای میری بوون  پوران . تزەبری شیر و ت وتن و بویان کوەن چکدار 
لیان پو شق و  دەماستی ملیک  لۆلۆی شمسددین. قووالندنقیان کردن 

دڕندرا و تپی ملیک . ناسریان گرت و وەک مڕ سریان گۆشاوگۆش بی
ھرشیان بردە سر . خزنی تان کرا و کوڕی سوتان  »غززە«پاشان 

لیک ئشرەف یووسف سالحددین انی  ١)؟( یعادلی کوڕی مووسا و محوکم
ح سمایل کوڕی   لیک سا کعادلحومسیان گرت و مندشتر ھپ ان باس م، ک

گڵ چند سرکردەیکی دیکش ب دیل گیران و ھموویان کوژران و  ل کردووە، 
  .تۆویان بینوە

م کارەسات دتزن ب گوی ملیک ناسر ی ئ ھوا ل  خۆیئاشنا کرا،  کاتک 
گیرا، بناچاری س تقی نای میسر ت و ــی دەســووکــی بــنگــارســ پــبۆ ڕان

 یکجاری و ڕووی کردە چند ناوچ و  تواوی ئم ڕووداوان . مبندکی شامب
ی  قوماون١٢٥٠/ ی ک٦٤٨سا   .ی ز، 

ی   الین ملیک ناسر ی ز، تواشی١٢٥١/ی ک٦٤٩سا ل  ەوەک  کرابووی
 یکوڕی ملیک کامیل عادلکوڕی ملیک  عومر ، ملیک موغیسقداری کرەک

                                                                         
ــــا کـــوڕی منســــوور ب ھی دانـــاوە و ئشــــرەف مـــوزەففرەددین زنـــۆڤ -١  مووس

دروسـت) .رەف: بـۆ زانیـاریی زیـاتر بـی شـرەفنامژارخانی بدلیسـی شـاوی ھـوەرگ ،،  
  .و.) ١٩٢ل 



رەفنام١٥١/  ش 

 
 

وو ب نانخۆری ناندن و ب  پادشا  ھنای دەر و کردی ب ن  دا  زین دڕ و ئاوا ل  ل
گڕایوە مزنی خۆی ھ.  

ی  لیک ١٢٥٣/ی ک٦٥١سا ددینی ز، مالحلیک زاھیر سکوڕی  کوڕی م
لیک سالحددین ک ـم ی ب ــــی دیکــی چــنــمــوڕی نجمددین ئییووب، تـ

  .نکرد و مرد
ی  ، عیززەددینی ی ز، سرۆکان و سرکردەکانی میسری١٢٥٤/ی ک٦٥٢سا

. یان ب بای بی»موعیز«کردە پادشای خۆیان و سرناوی ملیک  تورکمانییان
 یکک بوو ل غوالمانی  عیززەددین م  شتر باسی کرا ئح وەکوو پلیک سام

ووک ناسرابوو و ب ممل ییووب  و ڕۆژەوە پادشایتیی . ئ ل کوت  میسرئیتر 
جا . دەستیان ویشکاوی ھات و بایوە اندانی ئییووبیدەست غوالمانوە و خ

دانی ئییووبی، پاش بانوەی وەچی ئو  و غوالمانی خان ل قمک  چونک تا
و دانیشتوون وەنی دەست   میسر بوون خا ل  ، ـپادشایان ر تختی ــ سـ

وەن گڵ خا ل و  ھاوچرخ بوون، ل پاشکۆدا  شکۆیانی عوسمانی مزنایتی 
و ئگر  ڕاست بن ل نوبندی بسرھاتی خودا بکورتی دەچموە سریان 

دەچموە ئوان ھ دا بۆیان ت.  
م باسدا ڕوون دەبتوە ملیک ناسر ژەی ئدر  کوڕی موعززەم  داودی ل

عیززەددین عادلکوڕی   ترسی  ل  و  ک چ جگایک ندەحجمی  ھی   ل
ی  ی ز، دەستی ل دنیای ڕووخک ١٢٥٨/ی ک٦٥٦ھوارەوھواری دەکرد، سا

تکاند لیک. ووەھ کی بیرتیژ و ناسک میاڵ بوو ناسر مرۆیی . خک وانماوەی
و ب زانستان ییدی تووسی. دا ڕۆچوو خوند  گوی بۆ حدیسان  الی موئ

 دا دەتنی و گوھری معنای ب نووکی ری لوپڕی جوانیـری شعـک. ھخست
ی دەسمی ماسی خیا    .ئ



  کتبی یکم/  ١٥٢

 

لیک موغیس ر مرەکعادلکوڕی  عومک ک لند ساوەی چپاش ئ ، 
ی  ری، بم ــ ســوونــچ ی ز، ل میسرەوە١٢٦٣/ی ک٦٦٢حکوومتی کرد، سا

ماوەیک پاش گمارۆ، . وەخۆ کوت و قی دابست و دەروازەی گادان شئوی
ـت گـ ـن چ چارەی نما و خۆی  ی پـ ھی چندرا و  ب ھ وە دا ور  ڕۆیی بۆدەستب

تانی میسر پاش نمانی وی تازە . دا کرا ، بم بدزی سری ب گۆمسبری سو
چھلی دەست بۆ  م ھی  کوڕانی کا  ١ .برەبابی نجمددین ئییووب نڕەخسا ل

برگەوە، ڕووپڕی  دەستی ب  پروەردگاری پایبرزی خاوەنویستی 
دانی وەرگا خودا چۆنی بوێ دەیکا و ھر خۆشی «. حکوومتی ئم خان

ل دەدا   ٢».بیاری 
  

                                                                         
لسر مژووی پ سروەریی ئییووبییكان دەدون، ئو سرچاوان زۆرن ك ب درژی  -١

ــا پشــتی ب  خان شـرەف بم  ــ دەكـا تنی ــاژەی پ ــافعی وەك ئام ) ز  ی١٣٦٦/ك  ی٧٦٨: م( ی
ــژووی ئییــووبی. بســتووە كی میــوخت ــین ك توانیــویتی ســركوتووان پ ش بمــا ئ  ب

 .س.ز .ل درژدادڕی بپارزێ بخاتڕوو و خۆی
ــاء و« -٢ ــل اهللا مایش ــد یفع ــم مایری ــایی ؛ »یحک ــاھیم٢٧بشــک ل ئ ــایی  ی ســووڕەی ئیب و ئ

  .و. یکمی سووڕەی مائیدە
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ــامی شــافعی -١ ــدریس ی، محمــمدئیم ــوڕی ئی ــدە ناســراوەکانی ک ، یکــک ل موجتھی
ـــانوە و » غززە«ی ز، ل شـــاری ٧٦٧/ ی ک١٥٠ســای . ئیســالم ـــاوەت جغــزی ژی پــی ن
ــردووە کــۆچی ی ز، ل میســر٨١٩/ ی ک٢٠٤ســای  ک دەــ  خان قســی شــرەف. دوایی ک
ــگ ل ســردەمی ئودا و لو دەڤران وا  کـورد ــی شــافعین، ڕەن ــەوی مزھب ــان پی ھمووی

لماندبــــ ــــان س ــــکی ؛ بـــووب و ئم ڕەوت و ڕبازەی ــــان ڕوون ک بش ــــۆ لم بم ئم
ــدڕەون»علییـوھی«شـیعی جعـفری و کۆمکیـان  و تورکیـا کوردەکـانی ئـران . ی تون

ــــاکیی«ھـــۆزی دیـــکش ھن ک لســـر ڕچی  ـــــماوەی ئایینـــــش پاشــــــن و ئوی»ک   یـ
ی ـــــوشـونی مزھب ر ڕێـــــکش کورد ھن ک لســـژمارەیکی دی. ی»مانی ــ یزدانی«
  .ن»حنفی«

ــدی -٢ ــزەدی( یزی ــوردنــــتی) ئی ـــک رەیکی ک ـــبنـ نیشــتجی مـ ــای شــنگار و ـ دی چی
ـــرە بـــاکووری کوردســـتانن و ئســـتا ژمارەیـــان ل دووســـدھزار کس  و ھکـــاریی جزی
لسر باوەڕکی تـایبتی پـچوانی بـاوەڕی جمـاوەری مسـومانن و ب یزیـدی . تناپڕێ

ـــوون، دراونت پــاڵ . نــاودر کــراون ـــونک الینگــری ئموییکــان ب ـــوڕی »یزیــد«چ ی ک
ـــاوی ـــی شـــرەفنام. موع ـــوارە باســـی دەکن،  دا وەک ل دەق ھـــاتووە و شـــارەزایانی ئم ب

ــورد ــی ئـازا و ســوارچاکی بناوبـانگی ک ــد خک ــی بـوون ل چن ک ســردەمی  یزیـدی بریت
ــا خزمتـی خلیفکـان بـکن ئموییکـان ڕوویـان کـردۆت شـام وشــون  لسـر ئم پ. ھت

ــوون، بم ھ ــان، مـاوەیک لوێ نیشــتج ب ــوومتی ئموییک ــانی حک ر دوابدوای ڕووخ
ــدا  کۆچ ــۆی ســخت و چ ــاوە و برەو نیشــتمانی خۆیـان گڕاونوە و ل کژ و ک وباریـان لن

بم شـوەی بۆچـوونی سیاسـی گـۆڕاوە بـۆ مزھبکـی . پنایان گرتووە و بنیـان داکوتـاوە
  .ع.ع.م. پچوانی دینی کۆمنی خکی مسومان

ــوی زانســتی ســوورن لســر ئوەی ک ئــایینی ســرچاوەی  ــزەدی«ن دا  ل بــنڕەت »ئی
ــایینی  ــانوی و زەردەشــتی«دەچـتوە ســر دوو ئ ــژراوی . »م ــزەدی«ب دا ل  ل ڕاســتی »ئی

ـــــدی خــــرە یــــان ل  »ئیــــزەد«وشــــی  ـــــای »یزدان«خــــوازراوەتوە ک خواوەن ی ھاوت
ــدی ی و یزیـد»ئیـزەدی«بڕاسـتی ھـیچ پیوەنـدییکی منتیقـی ل نـوان . وەرگیـراوە  و یزی

. دا وەبرچـاو نـای کوڕی موعاوی یان یزیدی سـلمی و یزیـدی کـوڕی ئنیسـی خـاریجی
ــــایبت ل ســــردەمی  ــــن ئم دابی داخســـتووە، بت ــــن بچنـــگ زۆری چوســـانوەی کمی
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ـــــــــی . دا دەســــــــــتی ئموی و عبباســــــــــی ــ ئم دوو حکــــــــــوومت ک ل ڕوانگیک
وە دەیانرەستانزپڕەگ رەبیـان بمانی ناعالنی مسوواوی گوالـی«وانی، تدەنـا و دا»م

  .بخوازن ندەبوو ب ڕەزامندیی والییکان کچی عرەب
ـــورد -٣ ـــی بناوبانــگ و شاکــــر و خـبــوون نووســـ گلــک زانــای ک ــــاوەنی کتب اری ـ

ک ئسـتا ل زانســتگای  ی ئامـدی»ئحکـام«وەک  ؛گرانبـایین و زۆریـان ئسـتا بدەسـتوەن
و  ک ل ھمـوو وتـانی عرەبـی ی ئیبنووحاجـب»شـافی«و  »کـافی«ئزھر دەخویندرێ و 

ـــرێ ـــ دەک ـــا . ئیســالمی دەستاودەســـتیان پ ـــاریخ«ھروەھ  ؛ی ئیبنووئســـیری جزەری»ت
کـوڕی  ی علـی»کشف الغمـۀ فـی مناقـب االئمـۀ    «و  ی ئیبنووسالحی شارەزووری»مصطلحات«

تواوی ئم نووسـران ل ئیمامـانی پشـنگی . عیسای ھولری چنـد شـونوارکی دیـارن
عبـدولقادری موھـاجیر شــرحکری : بـۆ نمـوون ؛ئیمـام زاناکـانی دواتـریش زۆرن. کـوردن

ــالم« ــذیب الکـ ـــدەری»تهـ ــــ، پنجــونی، بتووشـــی و کــۆمکی دیک، زەھــاوی، حی   ش کـ
  .ان و ئژماردنیان زۆری پ دەوێــناوھن
ــــوڕی مروان -٤ ــــوومتی ئحـــمدی ک ــــ حک ــــر داروپردووی  ئوەی ڕاســـتی ب لس

یـان دۆشـتیک، کسـک ل بنمـای  دۆسـتک. ی لکھوەشاوی دۆسـتکی دامزراوەحکوومت
ـــــوردی حمیـــــدی بنـــــاغی  ی ز،٩٣٣/ ی ک٣٢١ســـــای ، ک دەوروبری )حمـــــوودی( ک

ــانی داڕشــتووە ــوومتی خۆی ــوڕی دۆســتک، ناســراو ب . حک ــدو حوســنی ک ــر ئبووعب می
ـــاربکر٩٣٥/ ی ک٣٢٤ســـای  »ئبووشـــوجاعبــاز « ـــۆتی  ی ز، ل دی ـــووە و ل ب ـــک ب ل دای

ڕۆژگاردا بۆت پیـاوکی ئـازا و بخشـندە و خرۆمنـد و دیـار و خـک خۆشـیان ویسـتووە و 
ــاون ــوومت و دەســتی و ســای . ل دەوری ھ -٣٤٥لســر ئم ڕەوت پرەی داوە ب حک

ــی جزیــرە٩٥٧-٩٥٦/ ی ک٣٤٦ ــوومتی خــۆی ی ز، دوای گرتن . دامزرانــدووە و ســعرد، حک
ــۆتوە قمـەوی ئویشــی ٩٥٩/ ی ک٣٤٨سـای  ــی ژیـان ب ــاوکی دەسـتی ل داون ی ز، ک ب

 رەی داوە بــاغ پ ــانی و ھر بم ھندەشـوە ڕانوەســتاوە و قۆنـاغ ب قۆن کوتـۆت بر فرم
شاری شـابازی بنیـات نـاوە، شی گرتوون و »ماکۆ«و  »مالزگرد«قمەوی دەستی و 

ــاوی گۆڕیـوە ب  ک دواتـر ملیـک عـادل ی ٩٦٦-٩٦٥/ ی ک٣٥٦-٣٥٥ســانی . »عـادلجواز«ن
ــارقینز، ئرجـیش ــدلیس، وان، ئـۆرف، ئخـالت، دیـاربکر، میاف ــکی  ، ب و چنـد شـارکی دی

ــوون ــی حســنکف. گرت ــاش ئم ســرکوتن میران ــانپ ــرە، بۆت  ، ســرووج و نســیبین، جزی
کـردۆت پایتخـت و شـان و شـکۆی دەسـتی ھنـدەی  سـریان وەبر ھنـاوە و دیـاربکری

ــیفی عبباسـی. ەنـگ داوەتوەدیـکی ڕ ئبووشــوجاعی  ناسـناوی شـاباز ئلقـادروبیلالی خل
ــ بخشــیوە و ســای  ــداوە و ل خوتبــان٩٧٠/ ی ک٣٦٠پ وە لــاوی خــۆی دا  ی ز، ســکی بن



رەفنام١٥٥/  ش 

 
 

ـــیفی عبباســـی ـــاوی خل ـــاڵ ن ـــۆت پ ـــاوی کوت ـــک شـــڕ ل نـــوان عزودوددەولی . ن کات
ــۆت یاریـدەدانی عزودوددەول دەیلمـی ــاوە، بـاز کوت ــووتغلبی حمـدانی قوم ــاش . و ئب پ

گرتنــی مووســ ــاز مرخــی ل ــانی عزودوددەول، ب ــردووە و ســای  نم / ی ک٣٧٢خــۆش ک
ــوڕی . ی ز، ل شـنگالوە برەو ئو شـون بزووتـووە ھتـا بیگـرێ٩٨٢ سمسـاموددەولی ک

ــوە، لشــکرکی ب ســرکردایتیی ئبووســعیدعزود ــی زانی ک پــای بــارامی  وددەول وەخت
ی ز، شـڕکی قـورس ٩٨٣/ ی ک٣٧٣سـای . کوڕی ئردەشر نـاردۆت برەنگـار بـوونوەی

ــاز ل  ل نوانیـان ــاوە و ب ــا«دا قوم ــدووە »باجالی ــزی سمســامی بزان ھ.  مســاموددەولس
ـــ نھ ـــکی ب ســـرکردایتیی ئبولقاســـموازی ل ـــاوە و لشـــکرکی گورەی دی  ســـعید ن
 ھزەکان ل نزیک ڕووبـاری خـابوور تووشـی یک ھـاتوون و بـۆت شـڕیان،. ناردۆت سری

ــووە و شــکاوە و تق ــای نگرت ــووە بم ئم ھـزەش بخــت ب ــۆت . وڕەوی تکوت ــاز کوت ب
ــوە و دەورەی شــارەکی داوە، بم  ــا مووســ ھیبی پیـکردەی لشــکری شکســت و ھت
ــ نوەشــن، بو  ــاون ک دەســتیان ل ــۆ دان ــانگی ب ــوان و ســ م ن ــوون پیاومـاقوون کوت

و ماوەیی لرجن می بۆ چۆل کدا شارەک.  
ـــــۆی ـــــزەکی خ ھ ک لـــــ ـــــوجاع، بش ـــــ ئبووش بجھشـــــتووە و  ل دەوری مووس

ــاکمی فنیکـی ــاربکر ئبـووعلیی ح ــاوە و خـۆی گڕاوەتوە دی ســرەنجام . ب سپاســاالر دان
ــاعتی دامــایوە و  مووســی ــی لســر ئســتۆی جم ــی دەیلمی ــری داگیرکران ــووە و نی گرت

ــردووە ــرێ و . شـانی ل ڕكخسـتنی کاروبـاری شـل ک دوای مـاوەیک ویسـتووی بغـداش بگ
نڕدەرپ کانی لمییدەیل . ڕاوکی ئاشـنا کـراوە، دگـو ی بوام ھمسـام ئک سکات

ل ر بـۆیتیی زیـادی دایگرتووە و تۆقیوە، ھرکردایسـ کی زۆر و زەوەنـدی بشـکرـوە لڕ
 دوو لشـکرەک ل نزیـک تکریـت. کوڕی کاکۆی ناردۆت برەگ ل تنین و ڕبـاز لـ گرتنـی

دا قومـا و بـاز شـکاوە و ب ھداوان  تووشی یکتر ھاتوون و شـڕی قورسـیان ل مـابینی
ـیش ـــووە کشــاوەتوە و تنــانت ل مووسـ . خــۆی ڕانگرتــووە و ھتــا دیــاربکر بنــد نب

  .سرەنجام ئبووشوجاع و سمساموددەول پکھاتوون و ئاشت بوونوە
ـــاش تپڕبـــوونی مـــاوەیک، ســـای  ی ز، دیســـان بـــاز ئبووشـــوجاع ٩٨٧/ ی ک٣٧٧پ

ـــــ ـــــردۆت مووس ـــــاوە و ڕووی ک ـــــکوە ن ـــــی پ ـــــکرکی گورە و گران ـــــات. لش دا  لو ک
ــداشــ ــاکمی مووســ و  ، ئبووســعیدرەفوددەولی حوکمــداری بغ خواشــازەی کــردۆت ح

رەنگـاری ڕاوەسـتوا و برەوڕووی بـداوە ب رمانی پنـاوە و ناچـاری . فبـاز تینـی بـۆ ھ
ــانی ــا برـت بر ھـۆزە عرەبک ــا ئیبو  ئیبنووعقیـل کـردووە بکشـتوە و ھان نـوونمیر، ھت

ــدەن ــاردۆت ســریان، بم . یاریـدەی ب ــرای ب ھـزکوە ن ــوددەولی ب ئبووشـوجاع، تلیعت
  .ئم سرکردەی کوژراوە و ھزەکی شکاوە



  پڕاوزەکانی مامۆستا جمیل ڕۆژبیانی/  ١٥٦

 

ـــانجی گــرتنوەی مووســ٩٩٠/ ی ک٣٨٠بــاز ســرلنوێ ســای  لشـــکری  ی ز، ب ئام
ــاتووە ئ. دەنـگ داوە ــی وا ھ ــاز ھـدراوە و پســاوە و ڕۆژی دووەم ــاوە و ب سـپکی ھنووت

ــادی دووەم، گیــانی ئســپاردووە دا  ی ل نــو کــوژراوانئیبنــووعقیلدەــن عرەبکــی . جم
ـــویتی و تماشـــای کـــردووە نیوەگیـــانکی ل بردا مـــاوە و لڕـــوە ســـری بیـــوە و  دی

توانـیش ناردوویـانکان و ئمـدانییتـی بـۆ حغـدا بردوویردەرگـای  بب شـیان لکرمو ت
  .خانمیری مووس ھوەسیوە

و سـرکردەی سـپای، ک  حـاکمی فنیـک مروانـی دوای نمـانی بـاز، ئبـووعلی حسـن
بــرازا یــا خوشــکزای بــووە، بــۆت جنشــینی و خرایکــی ھــزی پــژوبوی میــری کــۆ 

و ب خـاتوونی بـازی ســلماندووە دەروازەی قی ب  کـردۆتوە و بردوونـی بـۆ حسـنکف
ــۆت خـۆ ســاز کـردن و ســپا پکوەنـان و وەدەســت. ڕوودا بکـرتوە نانوەی ھ پاشـان کوت

ـــدو  ھر لم ســـروبندەدا ئبووتــاھیر. قمــەوی دەســتی بــاز ئیبــراھیم و ئبووعب
ــردووە و لشــکریان  ــاز خـۆش ک ــی بارشـواوی ب ــی وت ــدانی، خۆیـان ل گرتن حوسـنی حم

ئبـــووعلی لیـــان وەدەســـت ھـــاتووە و برســـینگی لـــ بیـــونوە و . بـــردۆت ســـری
ـــدوی ب . کی تخســـتوون ھر مپرســوب کوشــت لم شـــڕ و گڕ و ھرایدا ئبووعب

ــاوەتی خــۆی ــووە و پاشــان ب پی ــل گرت پــاش ئم ســرکوتن ڕووی کــردۆت . بری داوە دی
ــــاربکر ــــ دامزرانــــدووە و ب دادپروەری و  دی ــــی ل ــــانگی مروانی ــــوومتی بناوب و حک

ــ ــراوە جـوامری ج ــۆی ک ــدی ب ــواردووە و چن ــاوەدان کـردنوەی خ وووەتوە و مشــووری ئ
ــــردۆتوە ــــرەوان ک ــــەوی دەســــتی برەف ــــا. قم ــــاکووری ڕۆژھتوە ھت ــــای ب   ل ب

رەوە دانــاوە مووســســ ــی ب ــووعلی ســکی بنــاوی . و دەوروبری ڕۆیــوە و میرک ئب
ـــداوە وە لـــۆی ز، دەســـتکی ڕەش ل ناخافـــ  ي997/ ي ك387بم ســـرەنجام ســـای  ؛خ
ــــاوکی . کوشـــــتوویتی ــ ــــپاردەی » ئیبنـــــوودومین«وەک دەگـــــنوە پی ــ لســـــر ڕاس

ــــخی ئـــامد»عبـــدولبڕ« ــــتۆی  ی ش ــــۆت ئس ــــکک، کوشـــتنی گرت ــــدیی خ و ڕەزامن
  ).477، ص 1دایرةالمعارف، ج (

ـــاز ئبووسعیدولمنســوور  ـــوژرانی ب ـــاش کارەســاتی ک ـــدوددەولی بــرای ک پ مومھی
ـــاش ئوەی . و لوێ بــنی داکوتــابوو، کــرای جگــرەوەی گڕابــووی میافــارقین ئویــش پ

ـــــی ـــــوور خــــواردنی وت ـــــت پــــای داوەتوە، کوتــــۆت مش   لســــر کورســــیی دەس
ـــۆیوە لــداوە و ب زا ـــژەی ب ژــر دەســتی و ســکی بنــاوی خ نــایی و وردەکــاری در

ــــەوی داوە ــــای . ھســـووڕاندنی کاروبـــاری قم ی ز، ١٠١١/ ی ک٤٠٢وا ھـــاتووە ک س
، بانگھشـتنی کـردووە و )ئاتـاق(خاوەنـدی قی ئاتـاخ ] سام؟[ »مام«ی کوڕی »شروە«
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ـــاش ئم ڕووداوە،  ـــدا بــردووە پ وەری ت ق ــی نــاوەتپ ر کپیالنــی بــۆ داڕشـــتووە و ھ
  .، ک جی باسی ئمی، جی گرتۆتوەناسروددەول ئحمد ملیک عادل

  .ی ز، ل دایک بووە١٠١٧/ ی ک٤٠٨نسروددەول سای  -٥
 ، تنیــا ھر بریتــی نبــووە لی کــوڕی مروانقمــەوی دەســتی میــر ئحــمد -٦

ـــکش و  ، بکــوو پلــی ھاویشــتووە بــۆو جزیــرە دیــاربکر چنــد نــاوچ و ھرمکــی دی
زان دەرچـمــۆ ــک شڕوشــووڕ و گ لگ تی لــی . توانیـوی ــایخ داوە ب ھرم ــر زۆری ب می

ــــاوەدانی  دەســـتی و برەو شارســـتانییتی بـــردووە و ب زانســـت و زانـــین و ھـــونر ئ
ــ ــوو الیکوە ڕوویــان . ردۆتوەک ــان و شــاعیران ل ھم ــاتووە ک زانایــان و ئدیب ــ ھ وای ل

ـــاوە و ڕایان ـــان ھن ـــردووە و شـــونوارەکانی خۆی ـــاوە تک ـــمد. ن کـــوڕی  ئبوونســـر ئح
  ).52ابن خلکان، (یووسف سلیکیی منازی، ک نووسرکی بناوبانگ، الی ئو بۆت وەزیر 

ـیی تغلــوبی، ناســراو ب کــوڕی جھیــر فخــروددەول ئبوونســری -٧ ، ســای مووسـ
ــان و  ی ز، ل مووسـ١٠٠٧/ ی ک٣٩٨ ــزی ژی ــاوەت جغ ــی ن ی [پی ز، ١٠٩٠/ ی ک٤٨٣ســا

ـــۆچی ـــردووە ھر لم شـــارە ک ـــر ل بغـــدا.] و. دوایی ک ـــۆت وەزی و الی  ی عبباســـییکانب
  .گیوەت پلی وەزیرایتی و میافارقین ل دیاربکر خاندانی مروانیی کورد

تـاریخ الـدول   «و نووسـری  نیـزامددین نسـر ب ئبولقاسم »وفیات االعیان«نووسری  -٨
  .ب قاسم ئبووناسر ناویان ھناوە» واالمارات الکردیۀ

میرنشـینکی پاراسـتووە و میـر سـعیدی بـرای شـکاندووە،  وەکـوو ئاشـکرای نسـر -٩
دواتـریش . ئـامدی پـ بخشـیوە بم سـرەنجام ڕوحمـی پـ کـردووە و ب پیـاوەتی خـۆی

ــــاکی ــــای پرەی ب خ ــــا س ــــی دەســــتی داوە و ت و  ز، حڕڕان ی١٠٦٥/ ی ک٤٥٧ ھرم
ـــاخرییکی ناســناوی )ســـوەڕەک(ســوەیدا  ـــاد کــردووە و ئ ـــک«ی پــوە زی ی »نیزامولمول

  .خت کراوە
ــەوی دەســتی  منســوور -١٠ ــۆت میــر و دەســتی ب ســر تواوی قم ــایک ب وەخت

ــاوک و مــامی ــووە، فرمــانی داوە ل خــوتب ب ــاوی خلــیفی فــاتمیی دا گرت ــاوی ل پــاڵ ن  دا ن
ــدای میسـر ــیفی عبباسـیی بغ ــدرتوە و ئم کـارە خل ــردووە بخون ــزار ک م . تـووڕە و بئ

ـــۆی ئوەی تـــا ملیک ـــۆت ھ ـــارە ب ـــاربکر( ئـــامد ســـلجووقی شـــای ک ـــدات دەســـت ) دی ب
ــر فخـروددەولی ــادل ، ک ل پـشکـوڕی جھی ــری ملیـک ع ــمد دا وەزی ی نسـروددەول ئح

چوری  نمکیـی کـردووە و ل مزن و میـری سـای فخـروددەول ب. بـاپیری منسـوور بـووە
کاتـک . ھگڕاوەتوە ب لشکرکی گورە و گرانوە ھرشی بـردۆت سـر دیـاربکر خۆی

منسوور چاوی ب الفاوی لشکری پالماردەر کوتووە، زانیوی باشـاری ناکـا، بـۆی ھانـای 



  پڕاوزەکانی مامۆستا جمیل ڕۆژبیانی/  ١٥٨

 

ــۆ  ــراوە یاریـدەیان داوە، بم ب ــدەی بۆیـان ک بـردۆت بر میرانـی دراوســی و ئوانـیش ئوەن
ــراوەتوە و بزیـوە و برەو جزیـرەمـاوەیکی درـژ دە کشـاوەتوە، ک پشــتر  سـتی بـۆ نک

ی ٤٧٨درژخـاین، سـای فخـروددەول پـاش گمـارۆیکی . توانیبووی بیـانگرێ لگڵ بۆتان
ــــاربکری١٠٨٥/ ک ــــرە و ئــــابۆقی  ی ز، دی ــــاوەت ســــر جزی ــــر ھیکوت ــــووە و دوات گرت

وەھبـان و چنـد  ھبـوون بنـاوی بنی لو شارەدا بنمـایکی کـۆنی کـورد. شارەکی داوە
ــی  ــان پـ کـردووە و دەرگـایکی تـایبت و نھنی کسـکیان بـوون پیـاوی خنـیم و خیانتی

ــردۆت ــان بــۆ لشــکری کــوڕی جھیــر ک ــر کــراوەقی منســوور و . وە و شــار و ق داگی
ھرەسـی ھنـاوە و ) مروانـی(پیاوەکـانی ب دیـل گیـراون و بم شـوەی دەوتـی دۆسـتکی 

  .ب نمانی منسووریش، بنماکیان خاشب بووە
ــر حوســن -١١ ە بــووە ل نــاوچی بــد برزیکــانی، ســرھۆزکی ئــازا و دوا و نانی می

ـــوردکی شـــارەزوور ـــۆی ک ـــاون و ســـای  و ھر ب ی ز، ٩٤١/ ی ک٣٣٠زۆری ل دەوری ھ
وپـۆی ھاویشـتووە و ملـی نـاوە ل داڕشـتنی بنـاغی  کردوویانت مزن و میری خۆیان و پل

ـــوتتقی. دەســتی ـــک م کی  بیلال کاتـــی ترســـاوە و ســـپای وە لی بیســـتۆتمـــراھیم ئ ئیب
ــری خــۆی ــردۆتوە و ب ســرکردایتیی وەزی ــۆ ک لشــکری . نــاردوویت ســری گورەی ک

ـــدۆت  بغــدا ـــ نکــراوە و بدەســـبتای گڕاوەتوە و میــر حوســـنیش خــۆی گیان چــی پ
پاشـان ب نیـازی . گرانباری بارگ و بنی و چی بقیمت و گران دەسـتی ب سـردا گرتـووە

ــردووە ــر ک ــنکی دراوســیانی داگی ــوغ و ب ــدین ق و ق . پرەی قمـەوی دەســتی، چن
ــان ــر حوســن، ی ــراکی می ــین ھردوو ژن ھردوو ب ی  ڕاســتتر بوییســننی حــا ــرا و خ ب

ــوڕی، یــانی وەنــداد و غــانم، ک ســرۆکی خــی عیشــان بــوون، ناوچکــانی دیــنوەر ، ک
، سامغان و چند شـارکی دیـکی ھرمـی ئازەربایجانیـان خسـتۆت ژـر ، نھاوەندھمدان
ســری  ھیــداوە و پگیــوە، بــاوکی ھر ب زیندی کاتیــک حســنویی. ی خۆیــاندەســت

ی ز، بـاوکی ٩٥٩/ ی ک٣٤٨سـای خۆی ھوساری دەسـتی داوەت دەسـتی و پـاش ئوەی 
ھروەھـا قمـەوی دەســتی ھردک . مـردووە، بتواوی بـۆت میـری خـاوەن حکـوومت

وەنـداد سـای . بـین ھردک خـانی ـــ کوتـوون دەسـت حسـنوییمامانی ــ یـان ڕاسـتتر 
ــانم ٩٦٠/ ی ک٣٤٩ ــانی  ی٩٦١/ ی ک٣٥٠ی زایینـی و غ ــاوچ و ھرمک ــاوا ن ــردووە و ئ ز، م

بـازنی ، شارەزوور و گلک شـونی دیـکش کوتـوون نـو ، ئسداباد، خووزستانئھواز
  .دەستی

ـــاوی تمـــاحی بیـــوەت قمـــەوی  »بـــووی«لو ســـروبندەدا مـــوعیززوددەولی  چ
 رمـانی داوە بف تی، بـۆینـاڵ کـوش«دەسرکردەی خـۆی»یـو  ی سـن ک لتـا سـپایھ

ــت ســری بنی رــرش ب وە و ھــات ــۆ بک ــدانی ک ــی. تغلبـی حم وابیســتنی ھ ــار،  ب پالم
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وییســنـــر ح ولڕۆژاوای ھ ـــژ  ل ـــدان و ھزەکانیــان بگ ـــوە و ھــاتۆت می برەی لــ تنی
ــردا چــوون ــان و چک. یکت ــار و بارخ ــووە و تواوی ب ــوش شــکاوە و ھت ــاڵ ک ــۆی  ین وچ

  .بجماوە و دەستی ب سردا گیراوە
ـــاڵ و  ـــک ئم ھوا ت م کاتی ئتـــۆ ل ،ـــوعیززوددەول ـــوەتوە گـــوی م ناخۆشـــ گی

ــــانی  نـــاردۆت ســـر دیـــنوەر شکســـت لشـــکرکی ل بغـــداوە و تـــان کـــراوە و دیک
ــایک حسـنویی. دەوروبریشـی ئـاگر دراون ــردووە  وەخت ــی زانیـوە، ســپایکی ئامـادە ک پ

ـــۆی تــاکوو ڕ ـــاتوون و ب ـــاوە و تووشــی نھ ـــان چــاکی ھن ـــرێ، بم بختی ـــان لــ بگ گای
  .دەرچوون

ـــووی ـــوددەولی ب ـــانی  لم ســـروبندەدا ڕوکن ـــووی شـــڕی دژوار لگڵ کوردەک کوتب
ــرای  ــوعیززوددەولی ب ــۆ م ــاواری ب ــرێ و بشــک، بـۆی ھ ــان نگ گورگـان و دەترســا برگی

یززوددەول بـۆ ئوەی بتـوان بچـت ھانـای بـرای ویسـتووی لگڵ مـوع. بردووە بگات فریای
وییسـنلماندووە و  حیســن وییسـنم حوە، بتــدر ــاوی ل خـوتبدا بخون ــک بـ و ن پ

ـــــد مزن و  ـــــان داگیرســــتوە ک مــــوعیززوددەول چن ھنــــدەی نمــــاوە شــــڕی نوانی
ـــا ل خشــتی بــبن و پنجــاھزار دیناریشـــیان ب  گورەپیــاوکی خــۆی نــاردوون الی ھت

ــردووە ــۆ ب ــاری ب ــاتووە و ئــاوا . دی ــی کیخوداکــانی نشــکاندووە و پکھ د وییســنمیــر ح
  .لشکری بردۆت سر کوردەکانی گورگان

کـــــوڕی  ی ز، شـــــڕک ل نـــــوان عیـــــززوددەول بختیـــــاری٩٦٦/ ی ک٣٥٦ ســـــای
عیــززوددەول بزیــوە و ب شــپوی شــڕگی . ززوددەول و حســنوییدا قومــاوەمــوعی

وییســنتی حسـتاندووە چـۆل کـردووە و دەسـرە ئی . پتـری پی ز، ٩٦٧/ ی ک٣٥٧ســا
ـــــاردووە و دژی  ـــــززوددەولش دیــــارییکی زۆری بــــۆ ن پــــکوە ئاشــــت بــــوونوە و عی

ـــانی ـــدانی ھ ـــووتغلبی حم ـــی ھی قمـــەوی  ئب ڕ نـــوو بیشـــک داوە و گوتـــووی بیت
تا ستی ھل باوێدەسورە پی گر . ر ڕووباری زسـ رشـی بـردۆتھ وییسـنمیر ح

ـــا  ـــووتغلب و شـــکاندوویتی و ھت ـــق«ئب ـــاوە و ئوســـا ب ھولـــر »ڕەق و  ڕاوەدووی ن
ـــداوە شـــارەزووردا وتنی ھرکی ســــــا ـــوددەول. گڕاوەتوە و ئ لم ڕککوتـــنی  ڕوکن

نـوان مـوعیززوددەول و حسـنویی وەدەنـگ ھـاتووە و تـووڕە بـووە، ھر بـۆی ئیبنولعمیـد 
ـــری خــۆی ـــمدی وەزی ـــنوەر ئبولفــازل محم ـــر کردنــی دی ـــاردۆت داگی و  و شـــارەزوور ن

  .دا ڕووی داوە نووسر بۆمان دەگتوە دەرپڕاندنی حسنویی و ئوەی ل نوانیان
ــــن  بگ ، محممدئمـــین زەکـــیمژوونووســـانی کـــورد -١٢ ن حـــوزنی دەو حوســـ

گــی، ن ــد ک برەوڕووی دەڕۆی ــرد یشــت ھمدانئیبنولعمی ــاتر . و م ــوڕی زی ــولفتحی ک ئب
ـل و پـایی پـتو بکـا، نک بچـت  ھتـا ج »ڕەی«میلی ل بوو بگڕتوە  وڕـی خـۆش و پ
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وییسـنــر ح ــۆی وای ب برژەوەنـد زانیـوە لگڵ می ــتوە و  میـدانی شـڕ؛ ھر ب ئاشـت ب
نـو واز ب نبسـت ڕی لـزار دینار زیـانی شـنجاھنیا پی . تکھـاتنم پش ئوییسـنح

  .ب دەسکوتکی گورە داناوە و زیانی بۆ بژاردووە
ـــۆت ئبــوونجم ناســـروددەول بدر -١٣ ـــامی، ھر ئو ســـای وا ب ـــاوەنی ژیانن ، ک خ

ــنکی ل   سـر بـای خۆرنشــینی ھولـرفرمـانەوا، ھیکوتـاوەت و گلـک ق و قـوغ و ب
ــاوە ــان دەرھن ــگ دەیلمییک عزودوددەول لســر ئوەی ک حســنوییی بــاوکی بدر . چن

ـــروددەولی ـــا  ب دژایتیــی ئو چووبــووی یاریــدەی فخ بــرای، ل ھلکــی تــۆ دەگڕا ھت
شــیان بککجــاری خاشـــی وە و بــتچـــان بپ لســـر ئم . تۆمــاری تمنــی حکوومتی

وشون کاغزی نـاردووە بـۆ فخـروددەول و مـوئییدوددەول و چنـد کسـکی دیـک و  پی
، وات حســنویی یوەکـوو دیـارە کـوڕان. لـ خـۆش بـکن و دەگـژی ڕاچـن دنی داون خـۆی

ــدوڕڕەززاق ــار و عبـدولملیکبدر، ئبـولعال، عب ــان، بختی ــی ، عاسـم، ئبووعدن ــا ب ، ھت
ـــاواونوە ـــک بــوون و نح وە نالکوە و . پــی قۆســـتۆتـــاکۆکیی عزودوددەول ھلــی ئم ن

ــد ــ ئســتاندوون قی ڕادەســت بــکن کیانی ب الی خــۆیچن ل . دا ڕاکشــاون و گفتــی ل
ــــد و کۆســــپک  ــــ ھــــیچ کن گرمی ئم ھرایدا لشــــکرکی گورەی پکھنــــاوە و بب

گرتووە و بشـکی سـرکردەکانی فخـروددەول و سـرۆکانی برزیکـانی چـوون  ھمدانی
ــای ی داگیــر کــردوون و تــانییکی »ســرماج«و  »نھاوەنــد«دا  مــاریل درــژەی پال. پ

ـــوون و ب . زۆری وەدەســت کوتــووە ـــاتوون و پملــی ب ـــوڕانی حســنوییش ھمــوو ھ ک
ـــورد ـــی دیــکی ک ـــاوەدری و پاشــان لگڵ چنــد میرک ـــوون ژــر چ   فرمــانی میــر کوت

  .گیراون و خراون زیندانوە
و دەسـتی ڕـزی  بخشـیوە و بـانگی کـردۆت الی خـۆی عزودوددەول، ئبـوونجم بدری

ـــ داوە و  لنــاوە و چــاکی خت کــردووە و شمشــیرکی زــ و ئســپکی زین زینــی پ
ــــووە ل عاســــم و ــــپاردووە و خــــۆش ب ــــانیی پــــ ئس   ســــرۆکایتیی کــــوردانی برزیک

ــــر کـــردوونوە عبـــدولملیک ــــوونجم بدر. و ئوانیشــــی بس ــــر ئب پرەی داوە ب  دوات
ـــوومتی و ل کـــاری  ـــی حک ـــۆ پاراســـتنی ھرم ـــردوون ب ـــک شـــڕی ک لتی و گدەســـ

  .خرۆمندانش ڕانوەستاوە و گلک ھنگاوی گرینگی ھاویشتوون
ــووە، بم مرگ مودای نداوە و ھر  سـید حوسـن حـوزنی دەـ میـر بدر -١٤ ھت

دەـ دوو جاریـان ب گـوی ھنـاوە ک چنـد  بگ محممدئمـین زەکـی. ئو سا مردووە
ــووە ــوی بو قســان نبزووت ــوژن، بم گ ســرەنجام . کســکی لشــکرەکی لبــاون بیک

لسر گردکـی پـش لشـکرگا پالماریـان ) جووزەقان(وردی جووزەکان چکدارانی خی ک
ی کاتـک میـر حوسـن. داوە و کوشتوویان و لو جیی دانیشتووە نیانھشتووە چـورت بکـا
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کوڕی مسعوود ھـاتۆت سـری و چـاوی ب ترمـی ساردوسـی کوتـووە، گوتـووی بـۆن 
  .و لوێ بینژن بینرن بۆ نجفبیبن و کفنی بکن و 

ــی کوردەکـانی شــازەنجانی دایکـی ھـیالل -١٥ خ ــک بـووە ل دری. ژنــی  ب بـاوکی الیک
. وای ل ھــیالل نکــردۆتوە و ئبووعیســای ب دوە نووســاوە ک ل ژنکــی دیــکی بــووە

ک یوە بۆتگوەی ھیالل پبـاوکی سـامیپاش ئ رگ و ئـازا کجکی وا بکـردووە؛  سـ لـ
ـــۆی ـــک گیــوەت شـــونی . ی پــ داوە»ســـامغان«دوور خســتۆتوە و  ھر بــۆی ل خ کات

 دەستی و بـنی دانـاوە، خـۆی ل پالمـار دانـی کـوڕی مـازی خـۆش کـردووە ک میـر بدر
کاتیـک میـر بدری بـاوکی بم تمـایی زانیـوە چـاوی لـ . دایناوە ب حوکمداری شـارەزوور

ــاوکی  ــا؛ بم گـوی ب ڕاسـپاردەی ب ــ نووسـیوە شـتی وا نک سـوور کـردۆتوە و نـامی ل
ـــوڕانی ـــۆی و ک ـــوڕی مـــازی و خ ـــووە و ھرشـــی کـــردۆت ســـر ک کوشـــتوون و  نبزووت

ــدووەشــار ــاوە چــاکی . ەزووری داڕووتان ــووە و لب ــی دایگرت ــاوکی بم ھنگــاوەی نیگران ب
ــ بکــا، بم ھــیالل ســرکردەکانی بــاوکی ب دیــاری و خت ختانــدووە و ب الی  تم

ل دەروازەیک تووشـی سـپای بـاوکی . دا ڕایکشـاون و ھرشـی بـردۆت سـر دیـنوەر خۆی
ــووەھـاتووە و شــکا ــی گرت ــاوکی دەســتی ل دەســتی برداوە و داوای . ندوویتی و ب دیل ب

ــرێ و لوێ خریکـی خواپرســتی و  ــا پنـای لـ بگ ــۆ دیـاری بکـرێ ھت کـردووە قیکـی ب
پـاش ئوەی ھـیالل داواکی بـاوکی بجـ ھنـاوە و قیکـی بـۆ . ڕوو وەرگان ب ل دنیا

ــاوکی ــۆتوە ب ــۆی ڕوون ب ــردووە، ب ــرەوە  چـۆل ک ژ و ل ــراپ ــازی خ ــردووە و نی ــ ک ــی ل ف
ــار ــولفتح عیی ــۆ ئب ــاردووە ب ــامی ن ــیالل ھــانی داون و ئبووعیســا شــادی ن ئم . و دژی ھ

ـــووە و  ـــوون و ئبــولفتح کرماشـــانی گرت ـــگ کــاغزەکیوە چ دووان ب لشــکرەوە ب دەن
ـــوڕمی تـــانی ـــۆت میـــدان و . ئبووعیســـا سابورخواســـتی داوەت بر گ ـــان چ ـــیالل بۆی ھ

ـــووبکری کــوڕی  ـــد»ڕافعــی«بزانــدوونی و توانیــویتی بدەســت ئب ، ی حــاکمی نھاوەن
ـــوژێ، ک نوەد  ـــداری دەیلمــیش بک ـــری و نیــزیکی چوارســد چک ئبووعیســا شــادی بگ

ــوون ــر بدر. کســیان مزن و ســرۆک ب ئم ھوا تــای پگیشــتووە، ھانــای  کاتــک می
و ئویــــش ســــپایکی زۆر و زەوەنــــدی ب  بــــردۆت بر میــــر بھــــائوددەولی دەیلمــــی

ــکسـ ــرەدا خــودی نووســر پاشــماوەی  رکردایتیی فخرولمول ــۆ نـاردووە و ل ــب ب ئبووغال
  .ڕووداوەکان دەگتوە

گیـراوە و ل بنـدیخان تونـد کـراوە و بڕـوەبردنی  ل شارەزوور دەن کاتک ھیالل -١٦
ــاکی ــوون خ ــاوچک ناچـار ب ــوڕی، دانیشـتووانی ن  حکـوومتکی دراوەت دەســت تـاھیری ک

ــۆن ــکن و ب ــۆل ب ــان چ ــیش لگڵ کس. خۆی ــوڕکی ھیالل ــانت ک ــار و چکــدارانی تن دا  وک
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ـــر ب دەڤری براد ـــوڕەی . ناســرا ۆســتچــۆت نــاوچی دیلمکــان، ک دوات نوەکــانی ئم ک
  .ھیالل ل دواڕۆژدا بوون بناغدانری میرایتیی برادۆست

ـــیالل -١٧ ـــک ھ کات ـــا ـــراوە، ناســـروددەول  ز، ل شـــارەزوور ی١٠١٣/ ی ک٤٠٤ی س گی
تـاھیری . وددەولی وەزیـری سـپاردۆت دەسـت پیاوەکـانی بھـائ)زامـوا(ھرمی شارەزوور 

ــوڕی ھــیالل لو ســروبندەدا ھــاتۆت میــدان و پاالمــاری داون و شــارەزووری ڕزگــار  ک
  .کردووە

ــۆتکی نگرتـووە و دانمزراوە ک لگڵ شمسـوددەول تـاھیر تووشــی  ھشـتا تواو ت
ــدان شـڕ ھـاتووە و بختـی نیھنـاوە و بزیـوە و ب دیـل گیـراوە و ل ھمدان . خـراوەت زین

 اللــــوددەولتی جزانیــــوی مســــوددەولش ــــان ک .] ج.م. ســــوتانوددەول دروســــت[پاش
ـــارو ناوچکــانی دەوروبری داون ب میــر ئبــولفتح محمــمد شــارەزوور  ی کــوڕی عیی

ــوڕی ئبــولفتح دروســت ئبوششــۆک[ ــت.] ج.م. ک ــاھیر کوتــۆت گوف ی وگۆ و ســا لگڵ ت
ـــاتوونی ١٠١٥/ ی ک٤٠٦ ـــد مرجـــک پکھ ـــمدی میـــری . ز، لســـر چن ئبـــولفتح محم

 کی بشــکرل ــاتن ــوڕی نــاردۆت شــازەنجان دوای ئم پکھ ســرکردایتیی ئبوششــۆکی ک
ــــاھیر، بم شـــکاوە و  ــــاکی»ســــعدی«ســـر ت ــــوژراوە و خ  ی براشــــی لو شـــڕەدا ک

ــراوەتوە ــ پــاک ک ــراوی شــارەزووری ل ــاھیر و ئبوششــۆک ئاشــت . داگیرک ســرەنجام ت
ب  گرچـی ئبوششـۆک ل سـرەوە خـۆی. بوونوە و تـاھیر خوشـکی ئبوششـۆکی ھنـاوە

 ـــ ـــنوە ھر ناخۆشــی ویســـتووە و ئــاخرییکی زەفری پ دۆســت نیشــان داوە، بم ل ب
ــرا ــونی ب ــۆی خ ــردووە و ل ت ــی بختــی . کی کوشــتوویتیب ــاھیر، تخت ــوژرانی ت ــاش ک پ

  .دەوتی حسنوی وەرگڕاوە و حکوومتی عییاریی ل جی دامزراوە
ـــاھیر بدری -١٨ ـــردۆت کرماشــان کــوڕی ت ـــوژرانی بــاوکی ڕایک ـــویتی  پــاش ک و توانی

ــی کـورد ــرایم. ھـان ل خــۆی خککـی زۆری خت ــاردووە و لگڵ  ینـاڵ ب ــی بـۆ ن ھزک
ــنوەری ــاری دی ــی پالم ــدی دەســتی چکـداری خت ــردوویت ناوەن . داوە و گرتـووی و ک

ــرا و  ــارانی بـۆ ڕکنخ ــرایم ینـاڵ کرماشــانی پـ ئســپاردووە، بم سـروبری ک دواتـر ب
کـردۆت ســری و  ی ز، ھرشـی١٠٤٦/ ی ک٤٣٨ســای ی عییـاری »موھلھیـل«سـرەنجام 

ــردووە و خســتوویت ــ زەوت ک ــەوی دەســتکی ل ــزی شــکاندوویتی و قم ــو جغ ن 
  .حکوومتی خۆی

ـــمد -١٩ ـــولفتح محم ـــار میــر ئب ـــوڕی عیی ـــک ل ک کـــی شـــازەنجان و ی ـــری خ ، می
ـــاری  ســرکردەکانی ئبــوونجم ناســروددەول بدری حســـنوی بــوو، ک ب ســر کاروب

ز، یـانی لو زەمـانوە ک کـراوەت سـرکردە،  ی٩٩٠/ ی ک٣٨٠ سـای. ڕاگیشـتووە حولوان
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ــان خــۆی ب ــان پــ بنــ ک پویســت  وچ ــک خــۆش کــردووە ھتــا بوای وەی خاــداند ل
وییسنچنگ ح ت لزن و میر کانحکوومم تو خۆی بب دەرب.  

کـوڕی  سید حوسن حوزنی پـی وای خزمتـی یکتـر بـوون و ئبـولفتح محمـمد -٢٠
وەکـوو . [ی برزیکـانی بـووە، ک دەبـت بـاوکی میـری حسـنوییکوڕی میر حوسن عییار

ی بکو میر  دیارە قس مایرەفبنبوون شتی خزم نج.م. گوتووی[.  
ـــارس ئبوششــۆک -٢١ ـــوومتی  ف ـــاری بــاوکی ل ســـرکردەکانی حک و محمــمد عیی

ـــــوڕ  ـــــت و بــــاوک و ک ـــــۆک ڕاپڕی و تــــاھیری کوش حســــنوی بــــوون، بم ئبوشش
ــوومتی بنی ــرد و حک ــر ک ــان داگی ــا ھرمکی ــدعییاری ــ دامزران پاشــان ئبوششــۆک . ن ل

ــوڕی کـاکۆی و ھمدان ــۆ میـدانی شــڕی عالئـوددەولی ک ــرت و  ڕۆیـی ب و دەوروبری گ
و ناوچکـانی ڕۆیـی، بم سـپاکی شـکا و  جوی ھرشی شـل نکـردەوە و ھتـا دیـنوەر

ل ئاسـت  ھـزە و خـۆی ئوسـا ک ھسـتی پـ کـردووە ب. پاشکشی پ کـرا بـۆ حولـوان
کاتـک . الفاوی لشکری پالمـاردەر بـۆ نـاگیرێ، پنـای بـردۆت بر شـرەفوددەولی وەزیـر

عالئـــوددەول ھواـــی بادەســـتی و ورەبرزیـــی شـــرەفوددەولی بیســـتوە، ســـپاکی 
ەکـانیش ڕاوەسـتاوە ک »غـوز«وڕووی ئبوششـۆک برە. کشایوە و گڕایوە بۆ ھمدان

ـــــپایکی ب  ی١٠٢٩/ ی ک٤٢٠ ســــای ـــــنوەر و س ـــــر دی ـــــووی س ـــــان کردب ز، ھرووژمی
ــۆ . سـرکردایتیی ئبـولفتحی کـوڕی نـاردبووی برپرچـدانوەیان ئم سـپای زۆر چـاکی خ

ئم . وبوی کــردن ل شــڕ ھکــرد و ھرــمکی پاراســت و غوزەکــانی بزانــد و پــش
ـل و پــای و دەســتیســرکو ـــیفی . تن گشــی دا ب پـ کاتــک ئم ھوا ب گــوی خل

ــــناوی  بغـــــدا ــ ــــارد و ناس ــ ــــۆ ن ــ ــــرا، شمشـــــیرکی جوھرداری ب خت ب ــ ــــنا ک ــ ئاش
»خشــی»حیســاموددەولب ـــۆی . ی پــ پاشـــان ھمیشــ ھوــی دەدا پل ب دەســتی خ

ـــاوا و ـــاوێ و ئ ـــن بـــۆوە و ســـرەنجام ســـای بھ ز، ی ١٠٣٨/ ی ک٤٣٠تکی پـــان و بری
و ناوچ شاخاوییکان و چند شـارکی دیـکی ب قمـەوی دەسـتییوە زیـاد  کرماشان

ــاری . کـرد و ئبـولفتحی کوڕیشـی کـردە جنشـینی خـۆی ئبـولفتح ک لبـری بـاوکی کاروب
ــاردانی میرانـی دەوروبری و قی  دیـنوەری ــردووە، کوتـۆت پالم ــوورا«بڕـوە ب و  »بک

ــاوچ و مبنـدکی دیکشــی ل  »شـا پیران«قی  ــانی سـند و ســامغان و چنـد ن و ناوچک
ــــووی و  ــــدووی و گرت ــــل بزان ــــاخرییکی موھلھی ــــاون؛ بم ئ ــــل دەرھن چنـــگ موھلھی

  . خستوویت زیندان و لوێ مردووە
ــد -٢٢ ــوڕی عییــار ئبووماجی ، ل ســردەمی دەســتی موھلھیــل کــوڕی ئبــولفتح ک

ــــوکمانی  بـــراکی ــــولفتح  »بکـــوورا«دا، کرابـــووی ح ــــڕکی زۆری کـــرد لگڵ ئب و ش
ــــ کوتوە ئبوششـــۆک ــــران و نمـــانی نیـــارەکی ل ــــانی . و ســـرەنجام گی پـــاش نم
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  ی»ســـعدی«ئبوششـــۆک، موھلھیـــل ھلکی قۆســـتۆتوە و ھرشـــی کـــردۆت ســـر 
ـــاوە ـــوو نیشـــتمانکی ل چنـــگ دەرھن ـــوڕی و ھم ـــا. ک زایینـــیش ی ١٠٤٦/ ی ک٤٣٨ی س

ــــر بدری ــــنوی و کرماشـــانی ل دەســــت کـــوڕی تـــاھ ھرووژمـــی بـــردۆت س یری حس
/ ی ک٤٤٣ســای دا زاڵ بــ، ک  یشینــا دەرکشــاوە و توانیــویتی ب ســر ســپای بــرایم

ــاھیری ١٠٥١ ــدا پاشـان چـۆت الی ســوتان تـوغروڵ. ز، چووبـووی یاریـدەدانی ت و  بگ ل بغ
ـــووق ـــ ، شـــارەزوورئویــش داق ـــدەکانی دەوروبریشـــی پ ، ســـامغان و ســیروان و مبن

. ی کـوڕی ئبوششـۆک لـی ڕاپڕیـوە و ب دیلـی گرتـووە»سـعدی«ئـاخرییکی . بخشیوە
ــردۆتوە سـوتان تـوغروڵ ــاوە بری بـدا، بم ڕەتـی ک ــ. بگ ڕووی لن راوە ھتـا ئسـتا نزان

ر ھاتووە و چۆن بس ن بووە چی بروشوس.  
ــوان ئبوششــۆک سـورخاب -٢٣ نـاکۆکیی ن ــی ل ــوڕی  حیسـاموددەول دەرفت فارســی ک

ــووەدا )داقـووق(محمـمد و عالئـوددەول کـاکۆی ھنـاوە و دەســتی ب سـر دەکووکـا  . گرت
شاوی بـردۆت سـر سـپای ئبوششـۆک و بزانـدوویتی، سـورخاب  یناڵ پاشان ک برایم

ـــــاوە و برەوڕووی  ـــــدی»ســــعدی«دەرفتــــی ھن ـــــوڕی وەڕکوتــــووە و بن نیجین  ی ک
سـامانی ب تـان بـردووە و مـاوەیک حـوکمی تـدا ی ل چنگ دەرھناوە و ماڵ و )مندەلی(

ـــردووە ـــردووە و ل بنـــدیخانی . ک ـــد شـــڕکی خونـــاوی دەســـگیری ک ـــر پـــاش چن دوات
دا قومـاوە و خـی  پاشـان شـڕ ل نـوان ئو و ئبووعسـکری کـوڕی خـۆی. پسـتاوتوون

ئبووعسـکر بـاوکی . گیـراوەبوون پشتیوانی کوڕی و سورخاب شکاوە و ب دیل  ماھکی
ــش ب ــاڵ و ئوی ــرایم ین ــاوە ســ نـاردۆت الی ب ــاوی دەرھن ــازادی . ودوو ھردوو چ ــر ئ دوات

دا نووسـراوە، »مشـاهیر الکـرد و کردسـتان   «ل کتبـی . کردووە و قی ماھکیی پـ بخشـیوە
  .ھمان ساڵ کوژراوە

٢٤- عدییم ســـردەمی بـــاوکی ئســـ ل نـــدی کب ــــدەلی(نیجین  دا میـــر بـــوو ل ، )من
پاش مردنـی بـاوکی و . مامی لناکاو ھرشی بردۆت سری و لی زەوت کردووە سورخابی

ــوھلھیلی مـامی، خــۆی ــای بـرایم ھـاتن ســر دەســتی م ــر ب ژ ــاڵ داوەت ــ  ین ــای ل و تک
ــتوە ــۆ بگ ــاک و دەســتکی ب ــوز . کـردووە خ ــانی غ ــی تورکم خ کی لــش ســپای ئوی
ـــوانی ـــاری حول ـــی و پالم ـــوویتی و دوای میســـل بـــوونی  خســـتۆت بر ڕکف داوە و گرت

ــدرتوە ــرایم ینـاڵ بخون ــانی داوە خـوتبی جــومع بنـاوی ب پاشـان خــۆی ل . کـاران، فرم
ــووەب ــی گرت ــردووە و چنــد دیک ــەوی خــۆی خــۆش ک ــی قم ــرەوان کردن مــاوەیک . رف

. و گرتـوویتی و سـعیدیی لـ دەرپڕانـدووە دواتر موھلھیل ھرشی بـردۆت سـر حولـوان
ــان و  ــۆ ت ــدا ب ــامی ب ــاری قمـەوی ســورخابی م ــراوە پالم ــ ک ــدەی پ ئویـش ھر ئوەن
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ـــوڕی  ابچتیــی؛ بم ســـورخ ـــی گرتــووە و ســـرەنجام ک ـــردووە و ب دیل زەفری پــ ب
ــردووە ــازادی ک ــوانی داوەتوە و . ســورخاب ئ ــاری حول ــازبوونی ســرلنوێ پالم دوای دەرب

ـــوغرویش قی  ـــوویتوە و ســـوتان ت ـــ ســـپاردووە»ڕانـــدبین«گرت دیســـان لگڵ . ی پ
ـــر ـــژ یکت ـــل ب گ ـــوویتی و دەســـتی ب ڕووی دا چـــوونوە و  موھلھی ـــدوویتی و گرت بزان

  ژــــــرەوەش نــــــوانی لگڵ ملیــــــک ڕەحــــــیم تــــــوغرووە نــــــاوە و بری نداوە و ل
ــانی ــۆت ھاوپیم ــردووە و ب ــوە، میرایتــی . خــۆش ک ــنی زانی ــوغروڵ بو کینوبی کاتــک ت
ــ ئسـپاردۆت دەســت ئبولمنسـوور ــی کـوڕی موھلھی ــاردوویت بدربگ ل و ب ھـزکوە ن

ـــاوی ھیچیــان ســـرکوتوو . شــڕی ـــاش شــڕکی خون ـــار پکھپــژاون، بم پ دوو نی
ـــوون ـــر بدربگ. نب ـــ داوە و پالمـــاری  دوات برەبرە قمـــەوی دەســـتکی پرە پ

/ ی ک٤٤٦و ســای سـتاندووە و وردەوردە لـی ئ بـردۆت سـر ھرمـی دەســتی سـعدی
 =برزیکـانی (بم ھنگاوە حکـوومتی سـربخۆی حسـنوی . کشاوەی ز، خاشی ١٠٥٤

ــاز ــۆت دەســتکی ســر ب ســلجووقییکان) بنووعنن ــی کــوڕی . ڕووخــاوە و ب بدربگ
  .و حولوان بۆت بریکاری دەستدارانی سلجووقی و دینوەر ل شارەزوور ھیالل
بگ دەسـتی  ، پـاش مردنـی بـاوکی، ب پشـتیوانیی تـوغروڵسورخاب ئبولفوارس -٢٥

ــان بدەســتوە گرتــووە و ب ســر شــارەزوور پاشــان . ڕاگیشــتووە و داقــووق و خوفتیزگ
ــوڕی ملیك ــۆت ھاوپیمـان و ســا لگڵ سـوتان برکیـاروق ک ی ز، ١١٠٢/ ی ک٤٩٥ی شـا ب

ــــکاندووە ــــولغور ش ــــی س ــــاوی قرابل ــــانی بن ــــتی. ســــرکردەیکی تورکم ــــی دەس   قرابل
بـۆ سـری سـ جـارەی قرابلـی . ھنگرتووە و ھرشی کردۆت سری و دیسانیش شکاوە

کی بناوە و دژی کـوردان سپایزار  ژماری ھی ھزانـدوونی و نیـزیکڕی کـردووە و بشـ
لم شـڕەدا ک چـوار ڕۆژی خایانـدووە، سـورخابیش برەو چیاکـان . کسکی ل کوشتوون

ــایمی خو. کشـاوەتوە ــان لم ســروبندەدا یکـک ل ســرکردەکانی ک میـری قی ق فتیزگ
ـــدەی داگیــر کــردووە و دەســـتی گرتــووە ب ســـر  بــوو، لــی ڕاســـت بــۆتوە و ئو مبن

ــو ق پاشــکوتی کل ــدی ن ــی زۆر و زەوەن ــوە ھــزی . دا وپل ــی زانی ــاروق پ کاتــک برکی
سـورخاب تنیـا شـارەزوور و . نـاردۆت سـری و سـدھزار دینـاری زـی لـ ئسـتاندووە

ــووقی بدەســتوە مــاون ــوانی میــری قی خوفتیزگــان و یکــک ل . داق وتــووە نککوا ڕ
ـــووە ـــوژراوە. ھاوخباتکــانی تکچ ـــوژ . یکــک لم دووان بدەســـت یکیــان ک کــابرای بک

ــوونی خـۆی ــل ب ــاردۆت الی سـورخاب و پم ــوویتی قکی  کسـکی ن ــدووە و گوت ڕاگیان
ـــو ـــاوانم بب ـــک ل ت رجم وە دەدەم بدەســتـــی . ورێب ل وە کـــردۆت ـــای ک ســـورخاب دنی

  .دەبوورێ و ئاوا قکی وەدەست ھاتۆتوە
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ــردۆت ســر ١١٠٥/ ی ک٤٩٩ای سـ ــوق، ھرشـی ب ــوڕی ئرت ــوڕی بـارام ک ــی ک ی ز، بلک
ــەوی دەســتی ســورخاب ــاوەیک گمــارۆی قی جانی قم ی )قرەھنجیــر(جــار  و م

نـوب برەنگـاری بـۆتوە و ھمـوو  سورخاب سـ جـاری ب. یداوە و سرەنجام گرتوویت
جـــارکیش بزیـــوە، ئـــاخرییکی پیاوچاکـــان بـــوون نوبژیـــوان و پکیـــان ھنـــاونوە و 

  .قکیان بۆ سورخاب ئستاندۆتوە
ـــارە، بم دروســـتکی  -٢٦ ـــاوا نووســـراوە ک دی ـــان«ئ ە و مبســـت لـــی »خوفتیزگ

  .ئیبنووئسیر، ١٣١ /١٠، الکامل: ب. ە»دەربندیخان«
پـاش مردنـی  بپی نووسـینی سـید حوسـن حـوزنی، ئبولمنسـووری کـوڕی بدر -٢٧

ـــری  ســـورخابی ئبــولفوارس ـــۆت می ـــووە و ب ـوی دەســـتی بدەســـتوە گرت ــ ـــرای، ج ب
ــاری کشــت شــارەزوور ــابووری و ب ب ــەوی دەســتی و  وکاڵ و ئ دا گشــی داوە ب قم

  .نیزیکی بیست ساڵ ب سربخۆیی حکوومتی کردووە
: دا نووسـیویتی»تـاریخ الـدول واالمـارات الکردیـۀ    «ل کتبی  بگ محممدئمین زەکی -٢٨

ــۆتوە و لو ســردەمی نسـرەددینی نوەی بدر ــاپیری گرت ــای ب دا  ل لوڕســتانی گورە جگ
ــوردانی  نیـوەی لوڕســتان ــاوی ســیفددین»شـووڵ«بدەســت ک ــووە، ک پشــوایان ن  ەوە ب

ــوو ئم بنمــای بپــی چیــرۆک و ســربوردەی کــۆن، دەســتی خۆیــان دەبنوە بــۆ . ب
  .سردەمی ساسانییکان

٢٩-  ــارف، ج  «ل ــرة المع ــوردە»3دای ــ ک ــی ســرکردەیان  دا ھــاتووە ئم خ لگڵ فزلوی
. پکھـاتوون و لگڵ ئمیـرە دیبـاج و گـیالن و پاشان چـوون ئازەربایجـان چوون میافارقین

ـــــتان ـــــر چـــــوون لوڕس ـــــاکووری شـــــوتوران ی١١٠٦/ ی ک٥٠٠ی و ســـــا دوات کۆ  ز، ل ب
  .گیرسانوە.] و. کۆ وشتران[

ب سـر کاروبـاری ختـی ، ئم علیـی مـاوەیک »193-5تاریخ عمومی، «بپی دەقی  -٣٠
  .ڕاگیشتووە خۆی

ــی  -٣١ ــومی«بپـی دەق ــاریخ عم ــاھیری»ت ــمد و ئبووت ــکوە چــوون الی  ، محم ــرای پ ب
  .و ھر یکی ئرککی پ ئسپاردوون سونقورئتابک 

٣٢-  ــۀ، «ل ــارات الکردی ــدول واالم ــاوچی  لســر داوای خـۆی: ھـاتووە دا»136-2 تـاریخ ال ن
ــ بخشــیوە و ســ ــانی  ی١١٤٨/ ی ک٥٤٣ای کۆھگیلـۆیی پ ز، ســپایکی خســتۆت بر فرم

  .بگرێ ھتا بوا و لوڕستان
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ـــم حکوومتیـــان  پادشـــایانی ســـلجووقی -٣٣ رـــنج ھپ و ل ـــا ـــنج بنم پ بـــریتین ل
ــایی ک ل خوراســان -١: کـردووە ــران و بشــکی خـاکی ئو بنم ەوا و  ئــان ــوون فرم ب
ـــاوە١٠٣٧/ ی ک٤٢٩ســـای  ئو بنمـــایی ک ســـای  -٢. ی ز، بنـــاغی حکوومتیـــان دان

ـــدووە ی ز، ل کرمــان١٠٤٠/ ی ک٤٣٢ ئو بنمــایی ک ســـای  -٣. حکوومتیــان دامزران
ــــراق١١١٧/ ی ک٥١١ ەوای عــــان ــــتووە و بـــوون فرم ــــتیان داڕش و  ی ز، بنـــاغی دەس

ــر ی ز، ل شـام١٠٩٤/ ی ک٤٨٧ئو بنمـایی ک ســای  -٤. کوردسـتان . بـوون مزن و می
ــایی ک ســای  -٥ ــاتۆلی( ی ز، ل خــاکی ڕۆم١٠٧٧/ ی ک٤٧٠ئو بنم ــوون خــاوەن ) ئان ب

  .حکوومت
٣٤-  دا»172/ 2الدول واالمـارات الکردیـۀ،   تاریخ «وەک ل  چـوون وی کزلـی فھـاتووە، خ

ــ  وێ خۆیـان کـورد ــ نیزیـک بـوون، چاویـان ل ــانی دیـکش چـونک زۆریـان ل بـوون و خک
  .کردوون و کوتوون شونیان

ــاوکی نـاردە بارگـای ناســری  :٢، ب١٣٨، ل بگ زەکـیمحممدئمـین  -٣٥ ڕۆژایکـی پی
ــیفی عبباســی ی پــ ببخشــ و ئویــش »ئتــابک«و داوای لــ کــرد تــا ناســناوی  خل

کـار و ھنگـاوە سیاسییکانیشـی . داواکی ل سلماند و دیاری و ختی چاکیشی بۆ نـارد
ــمدھر بم ھنـدەوە نوەسـتان، بکـوو تـوانی بنچیـنی  ی دۆسـتایتی لگڵ سـوتان محم

  .دا پتو بکا و نوانی خۆش ب و کچی خۆشی بداتی و ھتد ش»شا خارەزم«
ـــ بگ محممدئمــین زەکــی -٣٦ ک : دەتــابعدی«ئزار  ی ســـولغوری»ســدووھ ب

 ـــا ک ــــ ھرشـــی ھن ـــ ب دەھزار کســـوە ـ ـــوومی دە ـــاریخی عم ـــان وەک ت کســـوە  ی
لشـکری تـۆکل ل پنسـد . سـرکردەی بـوو ی ئـامۆزای ھزارئسـپ»جماددین عومر«

. و کردیـان شـڕ تکھنگـووتن »بیـروون«ھزەکـان ل نیزیـک قی . سواری تندەپڕانـد
ـــک تیر ر بددین عــوممــاخوداوڕاســـتان ج ک ،بشــک ـــزی تــۆکل مــابوو ھنــدەی نھ  

ــاری . وڕەوی تـکوت ئنگـوا و کـوژرا و سـپاکی تق پاشـان سـپای سـولغورییکان سـ ج
ــاتن ــار دا، بم ھر دەروەســتی نھ ــۆ ســر لوڕســتانی . دیکیـان پالم ــگ دا ب لشـکری دەن

ـــا نــاوچ و مبنــدی ل چنــگ میــر حیســامددینبچــووک و چنــدین  دوای . خلیــل دەرھن
ب  خلــیف لشــکرکی ل خووزســتانوە. تکچــوو مــاوەیک نــوانی لگڵ خلــیفی بغــدا
ــــزی . نـــاردە ســـری یـــوونس و عیمـــادەددین ســـرکردایتیی بھـــائددین گرشاســـب ھ

 ئتـابک تـۆکل. وبۆ دا ڕۆبچـ و دەسـت برێ بـۆ تـان لوڕستان پالماردەر توانی ب خاکی
)گلــ ــات و پالمــاری دان و شــکاندنی و ) ت ب ھــزی ســاز و پرداخوە لیــان وەدەســت ھ
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ــرت، بم لگڵ بــرای یخســیری خــۆی ــل گ ــادەددینی کوشــت و بھــائددینی ب دی ب  عیم
  .یکی گۆڕینوە

ئم خلـــیفی موستعســـیموبیلال کـــوڕی موستنســـیرووبیلالی دوایـــین خلـــیفی  -٣٧
بباسـییی و ســا عنشــینی، ی ز١٢٤٢/ ی ک٦٤٠ج ــراوەت ــی بـاوکی ک ــاش مردن ــدک . پ ھن

ــان  ــۆ نــاچن و لگڵ  ی٢٠وای ڕۆژی الی ــوژراوە و دەســتیکیش وای ب ــانگی مــحررەم ک م
  .ئم ڕای ناکۆکن

ـــوون شمســـددین -٣٨ ـــب ئرغ ـــوون( ئل ـــپ ئرغ ـــوارەم کســـ ل ئتابکـــانی ) ئل چ
ــان . لوڕســتانی گورە ــاھیریکمی ــابک  ئبووت ــمد ک ئت ناســناوی  ســونقورکــوڕی محم

 ســـونقورئبووتــاھیر ک ب یکــک ل ســـرکردەکانی ئتــابک . ئتــابکیی پــ بخشـــیوە
ئتابکـانی . دامزرانـدووە بنـاغی حکـوومتی خـۆیی ز، ١١٥٠/ ی ک٥٤٥ای دادەنـدرێ، سـ

  .ع.ع.م. ە»ئفراسیاب موزەففرەددین«نۆ کس بوون و دواھمینیان  لوڕستان
ــان ــری بـۆ الی ھۆالکۆخ بمن ــووە وا باشـ ــان  ئم شمسـددین ب بـراکی گوت ھتـا پکت

ــا . بکشــتوە بـنم و سـپای مغـۆل تـۆکل قسـکی ب دوە نووســاوە و گفتـی پـ داوە ھت
بـردۆت سـر ل  تـۆکل بنیـی خـۆی. شـڕ نکـا لگڵ سـپای مغـۆل نگڕـتوە لوڕسـتان

  .خۆی قایم کردووە بخش ترسی وەی نبادا براکی بکووژن و ل قی جان
ــان -٣٩ ــک ھۆالکۆخ رەددین کاتــوزەفف ــۆکل م ــابک ت ــی لوڕســتانی ئت ی کوشــت، ھرم

ئو دەمی . بـرای و فرمـانی دا ھتـا سـپای لـی بکشـتوە ئسپاردە دەست شمسـددینی
ـــوون ـــری لوڕســـتان ئلــب ئرغ ـــۆت می ـــۆلب ـــۆتوە ک ســـپای مغ ـــۆی ڕوون ب زۆربی  ، ب

ــاوەریش ل ترســان برەو  دا خســتووە و تـک ناوچکـانی ب ســر ورانـی وپکی داون و جم
ـــۆلواری ـــون و وتک ب ســـر چ ـــدات بر  چیاکــان ڕەوی ـــا شـــان ب ـــۆی لب دا کوتــووە؛ ب

خکـی ڕەوبـردوو لـی خبـوونتوە و برەبرە . ژـر دەسـتی ئاوەدان کـردنوەی خـاکی
وە و ئـارامی ھوە و ئـابووری ژیـاوەتیـدا کـردۆتنـی پوە و ژیـان ڕمیـان بـووژاوەتکمر

  ... .بای ب سر قمەوی لوڕستان کشاوەتوە
ب لشـکری  شـا خـان ب شـڕ ھـاتوون، ئتـابک و یووسف و بوراق کاتک ئبقاخان -٤٠

ــدەی ئبقاخــان داوە ــۆت ســر گــیالن. لوڕســتانوە زۆر چــاکی یاری ــا لگــی چ و  ھروەھ
ـلم ــ ـــی دەی ـــی. ھرم ـــداری دەیلم ـــک چک ی پۆلو دەمـــان گرتـــووە و  ئ دەوری ئبقاخانی

ـــردۆت ســـری، یووسف ـــان ب ـــردووە پالماری ـــاری ک ـــای و ڕزگ پـــاش  .شـــا گیشـــتۆت فری
کۆھگیلـۆی ــردۆت ــی  گڕانوەی لو سـفرە ڕووی ک ــاری کـوردانی خ ی »شــووڵ«و پالم

  .و مزنکی کشتوون و کردوونی ب ئاردی نو دڕکان داوە ل مبندی ممسنی



رەفنام١٦٩/  ش 

 
 

چـونک دژی ئو چـۆت میـدانی شـڕ و النـی سـوتان  »تاریخ عمـومی«بپی دەقی  -٤١
ـــوانی لگڵ ئرغوونئحمد ـــووە، ن ـــان خــانی گرت ـــووەو ل ترســـان برەو شـــاخ و  خ تکچ

ـــان و  ھکشـــاوە، بم ھنــدەی نبــردووە ک گڕاوەتوە الی ئرغوون کــوی لوڕســتان خ
  . اوای لبووردنی ل کردووەد

ــــی -٤٢ ــــین زەک ــــک یووسف: دەــــ بگ محممدئم ــــا کات ــــا خــــواج  ش چــــووە ھت
ـــــتان شمســــددینی ـــــوان بنــــ، ڕووی کــــردۆت لوڕس ـــــی ســــاحیب دی   و ســــرەتا کچ

خواستووە و پاشان ب رغوون لتی بۆ الی ئخان دیلی ناردووی.  
٤٣-  ــارات الکردیــۀ،    «ل ـــی : نووســراوە دا»143/ 2تــاریخ الــدول واالمـ پیــاوان و وەزیران

  ... .ھزارئسفی دەسگیر کردن؛ بۆ نموون خواج نیزامددین، جاللددین و
ــۆل -٤٤ ــۆزکی  مغ ــار«ھ ــاچی »تات ــال«ی نیشــتجی دەری ی باشــووری ســیبیری »بیق
ــــتی ڕاو. بـــوون   وەکـــوو ھـــۆزە کۆچرەکـــانی دیـــک ب مـــای تـــانی و ڕگـــری و گۆش

ـــاس ـــی ب ـــار و ج ـــیچ شارســـتانییتکی دی ـــاگڕنوە ســـر ھ ـــوون و ن ل ســـدەی . بڕچ
ناوبـانگی پـ دەرکـردوون و بریتـی بـوون ل چوارسـدھزار  دا چنگیزخـان حوتمی کۆچی

  .ھزار دەواردا ژیاون کس، ک ل ژر چل
ــــاخاتوونی -٤٥ ی ک ل ســــردەمی  ، ششــــمین پاشــــای قرەختــــاییکرمــــانی پاش

ن کچـی سـوتان قـوتبددین و ژنـی پاشـاخاتوو. دا بوون مزن و میری کرمـان چنگیزییکان
ـــانیی ـــاش کــوژرانی ز،  ی١٢٩١/ ی ک٦٩١ســای . بایــدووخانی ئلخ ی »ســـۆیورغتمش«پ

  .بۆت حوکمداری کرمان برای، ب فرمانی بایدووخان
ــی -٤٦ ــین زەک ــوەدوودبگ بپـی نووســینی محممدئم ــی نوورول ج ل ،  ــر، ک ــۆت می ب

ـــــی و دەس ـــــوە و ل مــــاوەیکی کم زۆری پــــ ل ئبلخرج ـــــنی  بــــوی ھبی زدا خ
  .ئتابکانی ھتکاندووە و چی تدا نھشتووە

، زۆر ب دادپروەری حکـوومتی کـردووە؛ بم »2-1/ 5تاریخ عمـومی،  «بپی دەقی  -٤٧
ــەوی  ڕای) ١٤٦-١٤٢(دا  خـۆیل کتبـی  بگ محممدئمـین زەکـی پـچوانی و دەـ قم

دا کوتـووە، بتـایبت لبر ئو شڕوشــووڕانی ک لگڵ  دەسـتی ب سـر خســارباری
  ... .بنمای موزەففر کردوونی

ــی -٤٨ ن ل بنمـای شاحوســن؛ بم وددیغیاســنووسـیویتی  بگ محممدئمـین زەک
نووسـری تـاریخی . ئو شـڕی پـ فرۆشـت و پـاش کـوژرانی دەسـتی بدەسـتوە گـرت

ــامۆزای شاحوسـن ــیچ باسـی شــڕی  عمـوومی دەـ ئ ــۆت میـر و ھ ــووە و پـاش مردنـی ب ب
  .نوانیان و ڕووداوی کوژرانی نکردووە
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  .ە نک محممد»ئحمد«، »مارات الکردیۀتاریخ الدول واال«بپی دەقی  -٤٩
: سـید حوسـن حـوزنی زانیـاریی بنرخـی خسـتۆت سـر ئم باسـ و نووســیویتی -٥٠

ــــعید ــــوتان ئبووس ــــاش ئوەی س ــــایتییکی پ ــــی ب مزن ــــاوە، حکــــوومتکی  دان دا ن
ــۆت گشــ و ھتــا ســردەمی ئمیــر تیمــوور ئمیــر . ھر بــی کــردووە ڕۆژبڕۆژ کوت

ـــــ، بم ملــــی نداوە ـــــتوویتی ســــری وەبر بن ـــــکری. تیمــــوور ویس ـــــش لش   ئوی
ــوویتی و کوشـتوویتی ــانی ھروەھـا بۆشــما. لـ کـردووە و گرت ن ڕوون بـۆتوە ک ب نم

  .بنمای پشوو تۆوب بووە و خاندانکی دیک ھاتووە و جی گرتۆتوە عیززەددین
٥١-  ــۀ،  «ل ــارات الکردی ــدول واالم ــاریخ ال ــرە: نووسـراوە دا»152/ 2ت ــی دەدا ب  ئم می وھ

ــەوی بڕــوەبرێ، بم خــک ڕیــان نداوە ئم  شــوەیکی ســربخۆ کاروبــاری قم
ڕیون و کوشتوویانی ڕاپو ل ی وەدی بئاوات.  

ــی  -٥٢ ــۀ «بپـی دەق ــارات الکردی ــدول واالم ــاریخ ال ــززەددین»ت ــی  ، ملیـک عی ل کـاتی مردن
ــداکی بـاوکی ــک شاشــوجاع، ی ز١٣٨٥/ ی ک٧٨٧ســای . دوازدە ســان بـووە دا، من کات  ب

ـــوەت خوڕڕەم ـــززەددینئابـــاد لشـــکرکوە گی ـــک عی ـــۆی ، ملی داوەتـــی و  خوشـــککی خ
ــمد ــداری بغـدای جالیریـخوشـککی دیکشــی داوە ب سـوتان ئح ــاش ئوەی . ی حوکم پ

ـــووری  پشـــوی و  ، ئـــاگریھـــاتۆت ئـــرانز،  ی١٣٨٦/ ی ک٧٨٨ســـای  گوورکـــانیتیم
وە لشـــکری »فیرووزکــۆ«و دەرفتــی ل کــیس نداوە و ل  ئاژاوەشــی خســتۆت لوڕســتان

ــگ داوە و وەک بــای ی داوە و پــاش »ئابــاد خوڕڕەم«شــماڵ فیــوە و خــرا گمــارۆی  دەن
ـــی  ـــوویتی و داری لســر بردی نھشـــتووە و کــردوویت ورانیک مــاوەیکی کم گرت

ــاوەرەکی و زۆری لـ کوشــتوون و ئامـانی خ شمشــری ب. وھـۆل چۆل ســتۆت گیـانی جم
  .بتایبت دەستی ل میر و مزنانی لوڕ نپاراستووە

ــین زەکــی -٥٣ : و ســید حوســن حــوزنی نووســیویان بگ مژوونووســان محممدئم
ـــووە و برەو  وپــۆی ھاویشــتووە و بغــدای دەســتکی پل پــاش ئوەی شاســمایل گرت
ــزە چــووە، ســای وتیی ی ز، ١٥٠٨/ ی ک٩١٤ حرکردایســ ی بســزار ککی دەھســپای

ــالش و بیرام حســن ــاردۆت ســر  بگی الالی ســرۆکی کوردەکــانی ت ــی قرەمــانلوو ن بگ
شاڕۆســتم برگی ھرشــکی . دا قومــاوە ورســیان ل نــوانیو شــڕکی ق شاڕۆســتم

ــردووە و  ــۆت تنگتـاوی، بـۆی داوای پکھـاتنی ک نگرتـووە و برەو چیـا کشـاوەتوە و کوت
مرجکانیـان لـ سـلماندووە و ڕۆژی دووھمـی مـانگی جمـادی  بگ و بیرام بگ حسن

ک ھـاتووە پشـوازییکی شـاھانی لـ کـراوە و شـا ب . دووھم گیوەت خزمت شاسمایل
 ــــوڕی ب ــــوەی ل ــــوردی و ب ش ــــانی ک ــــووە و ب زم ــــی کوت ــــاوی پ ڕووی خۆشــــوە چ
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ــــژی ب زـــ نرم ــــا ڕیشـــی در ــــی دواوە و فرمـــانی داوە ت گــــراتونیـــانی ل واھو گ   
دوای چنـد ڕۆژ مـانوەی و . بازننوە و ھر تا موویکی گوھرکـی پـوە ھوەسـرێ

ــــدی شووشـــتر ــــی ب  ب دەوردا ھـــاتنی، ھردک مبن ــــیوە و دان ــــوولی پـــ بخش و دزف
ــا ســ حکـوومتکی ــەوی دەســتی و ھت ــدی قم ــۆ ناوەن ــاردوویتوە ب ــاوە و ن ر دا ھن

  .نوان و دراوسیتییان ھر خۆش بووە
: سید حوسن حـوزنی ئم ڕووداوەی ب شـوەیکی تـر گـاوەتوە و نووسـیویتی -٥٤

محمـــــمدی ھر ھدای ندەدا و نـــــاوچ و مبنـــــدەکانی دەوروبری دادەڕووتانـــــدن و 
ـــــرد ـــــپاکی بھــــز دەک ـــــەوی دەســــتی و برەبرە س  .پرەی دەدا ب جــــوغزی قم

ـــی شاتھماســبیش ـــداری ھمدان ـــانی حوکم ـــار و  میرخ ـــا ب لشـــکرکی تی ڕاســـپارد ھت
ــان چــاوی و ب ھزکــی ــانکی نــای ب ــدا و بیگــرێ و ئویــش فرم ــچکوە پالمــاری ب   پ

ــــتان ــــی برەو لوڕس ــــدەوە ڕۆی ــــاری . زۆر و زەوەن ــــش برەنگ ــــۆوە و بری ب محممدی ب
ـــردەوە ـــان دەســتی ک ـــاوەیک پاوان ـــرت و م ـــاوەی شـــڕی ســـختی . شــاوەکی گ ل م

ــان ــو داوی  نوانی ن وتد شــکا و کــم ــداچوون؛ بم ســرەنجام محم کی زۆر تــدار دا چک
بخـــرت  و ئویـــش فرمـــانی دا ل قی ئمـــووت دیلـــی و نـــردرای الی شاتھماســـب

  .زیندانوە
ــی  بپـی گانوەیکـی دیـک شاڕۆسـتم میوانـداریان و ف شـتنی کـردوون و بـۆتبانگھ

  ... .ل کردوون و ک ھاتوون گرتوونی و ل زیندانی پستاوتوون
ــۆت شــاوردی -٥٥ ــوومتی لوڕســتانی کوت ــاش ئوەی جــوی حک دەســتی، شــانی ل  پ

ــردووە ــەوی شــل ک ــردنوەی قم ــن ک ــاری دەســت و بری برەبرە . ڕکخســتنی کاروب
ـــی  دەســتی پرەی ئســتاندووە و لشــکری پــکوە نــاوە و خزــنی پــ کــردووە و چ

  وچــــــۆڵ و پداویســــــتیی شــــــڕە ھمــــــووی دابــــــین کــــــردوون و ب دادپروەری چک
ــ ــۆ جـوووەتوە و ب ســیلنیگای بزەی ــارامیی ب ــانکی خــۆش و ئ ــی ڕوانیـوە و ژی ی ل خک

سـای لگڵ داھـاتنی . دەستبر کردوون و جمـاوەر خۆشـیان ویسـتووە و بـوون ملکچـی
و  ھنــاوەت ســر نھاوەنــد ســپای بغــدای زادە جیغــا پاشــای سنانز،  ی١٥٨٨/ ی ک٩٩٧

ــردووە و قورقوماس ــری ک ــی داگی ــی ھمدان ــاوی خــانی والی ــی کــورد. خســتۆت تنگت  میران
ـــی شـــارەزوور ـــایبت خت ـــوەی پـــرش بت و نـــووە و دانیشـــتووانی ئ   وبو پشـــتیان گرت

ــەوی  ــاوە و دەسـتی گیانـدۆت قم ــ بنیـات ن ــش»شـوکور علی«کـردووە و قیکـی ل . ی
ــاوەت سـر ھمدان ــزکوە برەو  کـوردانی شــارەزوور لشـکریان ھن ھ ردیش بو شــاو

ـــــای قورقوماس ـــــا فری ـــــووە ھت ـــــکوێ ئو نــــاوچی بزووت ـــــان ب ـــــاریی . خ لوێ ئامۆژگ
پاشـا نبـتوە؛ بم پـی وا  بو لشکرە کمیوە برەنگـاری سنان خانی کرد تا قورقوماس



  پڕاوزەکانی مامۆستا جمیل ڕۆژبیانی/  ١٧٢

 

کاتـک شـاوردی وای زانـی ڕقـی ھسـتا و . بوو خیانتی پـ دەکـا بـۆی گـوی بـۆ نگـرت
ژـر  و دەستی کرد ب دابستن و قایم کردنـی ق و سـنوورەکانی خـاکی گڕایوە لوڕستان

ــابوو، ھمــووی . دەســتی ــتی ڕەویبــوون و ســریان وەبر ھن ــک و خ و خواوی ئت
ل جی شیاو بنگـر کـردن و وـای پاراسـتنی حكـوومتی سـربخۆ، نـوانی دراوسـیتیی 

ــی سـفوی. خــۆش کـرد لگڵ دەوتـی عوسـمانی ــاش پکھـاتنوەی دەوت مانی، و عوســ پ
/ ی ک١٠٠٠بـۆی سـای دا ڕابکشـ،  خـۆی  شـاوردی نیتـوانی پشـتیوانیی عوسـمانی ب الی

ــاغی خزمــایتی لگڵ ز،  ی١٥٩١ ــا و ب داڕشــتنی بن ــی ســفوی ھن ســری وەبر دەوت
  .، کشی نوانیانی داکووژاندشاعبباس

ــــوزنی ل کتبـــی  -٥٦ ــــن ح ــــتان«ســـید حوس ــــیویتی»لوڕس ــــزکوە : دا نووس ھ ب
ـــ لوڕسـتان، ک بیسـت فرسـخک  ی سر سنووری بغـدا»گورەکۆ«کشاوەتوە بۆ چیای 

 ڕە«لدمردیش . وە دوورە»سـری و شــاوسـ نـاوەتورەی ھکی گبباسـیش سـپایشاع
ــانی  ــۆڵ ناکـاتوە برەو ناوچک ــاوای دەسـت ل ک بغـدا ڕۆیشــتووە و پادشــا ک زانیـویتی ئ

  .چی دیکی نکوتۆت شونی و گڕاوەتوە
ــی  -٥٧ ــی کتب ــووە و »لوڕسـتان«بپـی دەق ــی لوڕســتان النـی شاعبباســیان گرت ، میران

دڵ یکـک ل مزنمیرانـی لـوڕ  وەرگاوە؛ بۆ نموون قیسـرخانی بـ ڕوویان ل شاوردی
  .ک سرکردەی دووھزار مای ختی بوو

ــانی شـاوردی شـاعبباس -٥٨ ــویتی  پـاش وەدەرن ل وتکی، پشــیمان بـۆتوە و زانی
. ش نیـی پنـا برێ بـۆ دەوتـی عوسـمانیحاکمکی پایبرز و پاوانکی بناوودەنگ و بـا

شـوکور و  ، علی، فـارسشا دەیزانی شاوردی دەست ھناگرێ و دانیشـتووانی خووزسـتان
ــــی  لوڕســـتان ــــدەپاچ و دەوت ــــاوی ڕاووڕووت و تـــان دایان ــــات دڕاوک و ب ش دەخ

ــی ــا پالمـاری ئران ــی ھت کـی دەداتزڕۆژان ھ ــک ل ــدا عوسـمانیش ڕۆژ لســر ئم . پـ ب
نی پشـــو ب ـــانی ئیعتیمـــادوددەول نـــاردووە و ســـای دا  وشـــون و لكـــدانوەی فرھادخ

  ... .لگی پکھاتووە ،ی ز١٥٩٤/ ی ک١٠٠٣
کـابرای : دا نووسـیویتی»القـدیم والحـدیث  «ل کتبـی  مامۆستا محممدعلـی عونـی -٥٩

زەری قرانی پــارفســئ ــووە ل ــک ب کســیحی و یکی مــاو ــکری ئو ژن، پی لو . گڕپ
 یو قل یانــدرا دەبـــــی ڕاگ ییــووب پددیــن ئجمن وەدا کددینشــالحوا، ســـبــ  ل

ــک بــوو ــاوکی پ. دای ــات و دــی پــیوە  ب ــاوی تاریــک داھ وقدەمــی ب شــوم زانــی و برچ
 ک چیـی م منـداالی و خـاوی کـردەوە و گـوتی گونـاھی ئ کی ھـاتم میرزاینووسا؛ بن

  رز؟ڕووت ل وەرگاوە؟ چووزانی ل داھاتوودا نابت پادشایکی پایب



رەفنام١٧٣/  ش 

 
 

ــدابردنی سـری ئســدەددین)شــاوور( شـاپوور -٦٠ ــۆ ت ــانی  شــرکۆ ، داوی ب و ھاوڕی
شـرکۆ پـی . ھموویـان بکـووژێ دەنای و پوە بوو ھتا بانگھشـتنیان بکـا و ل مـای خـۆی

ـــــاتوە ـــــۆی لــــ بک ـــــت و لبــــا ت ـــــالحددین. زانــــی و لم داوە خلس ل  ڕۆژــــک س
ھتـا بزانـ فرمـانی  سربازخاندا گرتی و قۆبستی کـرد و نـاردی بـۆ الی خلـیفی بغـدا

بم شـوەی . ب دیـاری بـۆ منـی بنـرنخلـیف بـۆی نـاردەوە و گـوتی سـری ببـن و ! چیی؟
  .سری تداچوو ئم وەزیرە خیانتکارە ک دەیھویست وت بدات فڕەنگییان

پـاش  ، نووسـر کـردوویت چـاووڕاو ک سـالحددین»99اخبار الـدول،  «بپی دەقی  -٦١
ـــدی ـــر، عازی ـــرت و ل کۆشــکک ئوەی بــۆت وەزی ـــی تیشـــکی  گ ـــر قرچقرچ ژ دا خســـتیی

وەکــوو دیــارە . وھووشــ ب ڕاســت نــازانم خۆرەتــاو ھتــا پــی مــرد؛ بم مــن ئم ھاش
ـــــانی ـــــوانی لگڵ فڕەنگیی ـــــالحددین زۆر بج ـــــوووەتوە و پزیشـــــکی  س ـــــاری ج نی

بش نبـن؛ ک وای  دووە ھتـا ل بفـراو بـبڕکردووە بـۆ تیمـاری زامارانیـان و بفـری نـار
چـۆن لگڵ کسـک ! کردبـ لی ناوەشـتوە کـاری وای لگڵ مزن و سـایچوری خـۆی

 تییم کورسـیی پادشــایتـا ئوەزیـر، ھ تــردووی وا جـوووەتوە ک دوای مردنـی مـامی ک
ــداتوە ــای لســر ب ــان زوو ئو پ ــگ ی نووســان ئم بۆچــوون دەبنوە زۆربی مژوو. درەن

تنـانت جـۆرجی زەیـدان ئم تـۆمتی ھگـاوەتوە و گوتـوویتی . پاش و پی ڕازی نـین
سـولیمانی فبـازیش ک نـاوی خـۆی  پیالنی گاوە بۆ کوژرانی سالحددین و شخ عازید

ـــووە  ـــا ب ـــاوەتوە و ب تم ـــکی ن ـــاوەدا تپ ی »ســـیتتولملیک«نــابوو ئبولحســـن، لو پن
ـــت جنشـــینی بخـــوازێ و پاشـــان بب ـــیف ـــاتوون حزی لـــ . خوشـــکی خل ئم شـــازادە خ

ــد نکـردووە و دـی ب عیمـادەددینی ھاونشـینی ســالحددینوە بـووە و مرگـی خلـیف عاز ی
  .ھموو پیالنکانی ھلوەشاندوونوە

ــانگی  -٦٢ ــین«ئم شـڕی بناوب ــژوودا»حیتت م وە . ە لــت ڕدەگ ڕەکیســانی شــھ
ــانی فڕەنگـی ــامک و ھروەھـا  ل دەقـی ڕککوتن سـر الدانـی حاکم ــات«ن ی »ڕنۆـد ئرن

مسـومانانی تـان کـرد و ژن و پیاوەکانیشـی یش کـاروانکی بازرگـانیی »کرەک«حاکمی 
ــرد ــی ئیسـالمیش ک ــدان و سـووکایتیی ب دین ئم  کاتـک ســوتان ســالحددین. خسـتن زین

 ـــا و ل ھوا تــاڵ و ناخۆشــی بیســتوە، ســـپایکی گورەی بــۆ گرتنــی فلســتین پکھن
لشکربزی کرد و ڕاوەسـتا ھتـا کـاروانی حاجییـان  »بوسیری«ی نیزیک »سالم«بنکی 

ـــپڕین و ل میســـرەوە ـــات ت ـــۆ ھ ـــوزتوە بـــۆ . لشـــکری دیکشـــی ب ئوســـا ســـپاکی گ
کـــۆڕکی ل ســـرکردە و . بـــۆ شـــڕی گورە ئامـــادە بکـــا ھتـــا خـــۆی »تلعشـــترە«



  پڕاوزەکانی مامۆستا جمیل ڕۆژبیانی/  ١٧٤

 

ــۆ ڕاوــژ و گی شــڕیان د ــا ب ــۆ ھتاھتــای سپاســاالران پکھن ــا ب اڕشــت و لبــان ھت
  .تم بکن فڕەنگییان

ــــممۆ، ڕۆژی پنج   ز، لشــــکریی ١١٨٧/ ی ک٥٨٣ی ڕەبیعــــی دووەمــــی ســــای ١٦ ش
ــۆردۆن و . وەدوا دا ھتـا نـوژی جـومعی کـرد ڕانوانـد و خـۆی ڕۆژی شـممۆ ل ڕووبـاری ئ

ــی ــاری تبری ــزانن دوژمــن ل  باشــووری زرب ــا ب ــاردن ھت ــی خــۆی ن ــیوە و ھواگران پڕی
ـــا؟ »ســـفووریا« ـــۆتوە و چ دەک ـــۆن کۆب ـــای »کفر تل«ھر ئو ڕۆژە ! چ ـــرت و ڕگ ی گ

وجـووی دوژمـن بـن و  تنـی و پۆلـک چکـداری ئـازا و ھبـژاردەی دانـا ھتـا چـاوەدری جم
بی ڕووی کردە تشکرەکڵ پاشماوەی لگم و کـورت، گرتـیلکی کڕو دوای شـ ریـی .

ــابوون،  »ڕیامۆنـد«قی شـارەک خـۆی بدەسـتوە ندا و ژن و منـداڵ و پیاوەکـانی  ک تم
ــۆ  ــرد ب ــان ب ــدی ســفووریا»شــا جۆی«ھاواری ــت. ی خاوەن ــاش گوف ــاین و  پ وگۆیکی درژخ

لبـان بچـن شـڕی  ومکی زۆر، سرەنجام لسر بیـاری سـرکردەکان، فڕەنگـی مشت
ـــی خۆیـــان. مســـومانان ج ـــا ل ـــان ھت ـــات، فرمانیـــان دا ب ھزەکانی ـــانی داھ   ھر ک بی

ــرن و نھــن دەســتی ب جرگی ســپا و  ــزوون و بــۆن و ڕــی گڕانوە ل ســوتان بگ بب
گڕانوە سرچاوەی ئاو ڕابگـا؛ بم نک ھر ئوەنـدەیان بـۆ نکـرا، بکـوو ب تنگتـاوی 

سپای ئیسالم بۆ ڕۆژی دواتـر ھیکـردن سـر و و کـارکی پـ کـردن، بـا ب . بنکی خۆیان
کردبـی نران. دەواری شـکـی دوژمـن پزران بـوون و جۆی ھـد«شـا و  پنۆــرای »ڕ ی ب

ــل گیــران ــتوە بــۆ . ب دی ڕم ڕووداوە دەگمــی ٢٦ڕۆژی ئــی دووھ ی ٤/ ی ک٥٨٣ی ڕەبیع
ــان ز، ی١١٨٧ژووئیـیی  پـاش ئم ســرکوتن . ک ڕۆژکـی شــوم و ڕەش بـوو بـۆ فڕەنگیی

ســوتان خــوەتی ھــدا و لگڵ پیــاوانی بڕاوــژ و تگبیــری خــۆی کۆبــۆوە و ســوژدەی 
ــــنن. شـــوکریان بـــۆ خـــودا بـــرد ک ســــری خســـتوون کـــان برمـــووی دا دیلدواتـــر ف.  

ــان ھنـا و ســو»ڕنۆـد«و  »شـا جوێ« ــانی برای ــان بـۆ ھن . تان الی خـۆی داینـان و بفراوی
ــدی خاوەنـدی کرەک نۆی ڕرکۆنســ وتــراپ  پاشـان ک ــۆچی دەرھق مســومانان خ ک ب

ــووی ب . کـردووە جـوووەتوە و سووکایتیشـی ب پغمـبر لسـر سـوندکی ک خواردب
ــدانوەی جوێ د وتم کڕانــد؛ بری پــدی دا و ســ نۆردنــی ڕگ شــا و  دەســتی خــۆی ل

  .بوپڕی ڕزەوە لگڵ گیراوەکانی دیک ب شادمانییوە ناردی بۆ دیمشق
  .ی زایینی١١٨٧مانگی سپتامبری سای / ی کۆچی٥٨٣ی ڕەجبی سای ١٥ -٦٣
ـــردۆت لشـــکرگای خــۆی -٦٤ ـــای زەیتــوونی ک ـــدی جم وەک دەــن چی ـــووی  و ناوەن وج

  .ھزەکانی



رەفنام١٧٥/  ش 

 
 

٦٥-  ــۀ،  «ل ــارات الکردی ــدول واالم ــان : ھـاتووە دا»210/ 2تـاریخ ال ــای کـردنوە ک گیانی دنی
ــک  ن و بــک ــۆل ب ــاوەی چـل ڕۆژدا شــارۆچک و قک چ ــک ل م رجم ب ،ــ پـارزراو دەب

ــۆ ھر پیاوـ ــوون بـدەن ک ب ــ خـۆش ب ــار؛ ھر ئافرەتـک  ١٠ک پـارە بـابتی ل ــار و  ٥دین دین
  .نار بدی ٢ھر منداکیش 

ــــاوە ک نووســـرەوەی ژیـــانی ســـالحددین -٦٦ ، ترسووســـی ب ئنترســـووس ھن
 ۆیمی کوردانی ئندی دەوری قبکی کۆنی قحصن االکراد(شار(.  

٦٧- رزییتی شام بو ل کدیـل گیـران. شار ی بو ژن و منـدا کـی . خـاوەنی قکیژ
ـــازەبووک، ک ل جنـــگی شـــڕ  ســـوتان ســـالحددین. زاوای لـــ ھبابـــووو ھرادا   ت

  .فرمانی دا ب شون زاوادا بگڕن و دۆزیانوە و بردیانوە الی بووک
دا، پادشـــایانی بناوبــانگی ئورووپــایی بشـــدار  لم گلکــۆمگییی مســیحییکان -٦٨

  اگستۆســی پادشــایبــوون؛ بــۆ نمــوون ڕیچــاردی شــردی پادشــای ئینگلســتان؛ فیلیــپ ئ
ڕانسـمـان فــدریک باربارۆسـی پادشــای ئا ــات ک فریـدریک ڕۆژی . و فری ــادی ٢وا ھ ی جم

ــی ســای  ــ ی١٠/ ی ک٥٨٧دووھم ــای ز، ١١٩٠ی ژووەن دا خنکــا و بم »ســالف«ری ل ڕووب
ڕیچـارد و فیلیـپ چـوون میـدانی . ڕووداوە سپاکی دەستی ل یک بردا و بـوەی لـ کـرد

وب نپاراسـت و دڕنـدان جـوونوە و تڕ و وشـکیان  شڕ و کوشتار و دەستیان ل کوشت
دوای تـووڕە بـوونی،  فڕانسـپادشـای . پکوە سووتاند، بم سـرەنجام نوانیـان تکچـوو

فلســتینی بجھشـــت و ز،  ی١١٩١ی ژووئیــیی ٢١/ ی ک٥٨٦ی ڕەجبــی ســای ٧ژی ڕۆ
ـــر کـــرد و  ـــارد«بشـــی ھرە زۆری لشـــکرەکی لوێ بنگ . ی ب ســـرکردەی دانـــا»کۆن

کـکع ــر ل ــا«مـایوە و پاشـان ڕووی کـردە  ڕیچـاردی شـردڵ ھتـا مانگـک دوات و ل  »یاف
ــاری بـر ــ وەشــامودای ڕگـادا پالم ــری قورسـی ل ــانی ئیسـالم، بم زەب . دە ســر ھزەک

ئوسا کوت مشـوور خـواردنی کـاران و دابسـتنی قی یافـا و سـاز کردنـی گلـک ق و 
ــک ــایمی دی ــاوی کــرد و ئگر کســک بنــاوی . ق ــا و تنگت ــی بــۆ ھن ســپای ئیســالم تین

نکردبا ب قوربانی و نیگوتبای مـن شـا ڕیچـاردم، ھنـدەی نمـابوو ب دیـل  خۆی »گیلیۆم«
ــرێ ــای وت ســرەنجام ک زانــی ورەی ســوتان ســالحددین. بگی ووــژی  نــاڕووخ، دەرگ

ــای ئنگـاوت ــک . بڕوودا کـردەوە و ئاشـتی ب ڕیچـارد شــازادە خـاتوونی خوشـکی دا ب ملی
و بیار درا شارەکانی کنـار دەریـا بـۆ بـووک و زاوا بـن و قودسـیش ل ژـر فرمـانی  عادل

بــ ک ،دا بــم دووانئ  ـــن الینن و ئــاوا مســومان و مســیحی بــ جیــاوازی بتــوانن بچ
نم شوزیارەتی ئ.  



  پڕاوزەکانی مامۆستا جمیل ڕۆژبیانی/  ١٧٦

 

ــین زەکــی -٦٩ ــ بگ محممدئم فــزە: دەــک ئ ــرای پادشــای میســر لکاتــک ملی و  ک
ــک منسـوور ــادلھمکـارەی ملی ــۆ ل ملیـک ع ــا تـا ت ــای بـرازای، لب ــامی  یی تمن ک م

ــر. بکـاتوە ــ . بـوو بـرای، ک فرمـانەوای حلب یپیـاوکی نـاردە الی ملیـک زاھی داوای ل
مـامی . کرد دژی مامی یاریدەی بدا و کوت خۆشی ھتـا لشـکر بنـرت سـر ملیـک عـادل

ــی و نــوانی لگڵ ســردارانی ــیالنی زان دا شــواند و ب لشــکرکی قــورس و  بو گڕ و پ
ناچـاری کـرد خـۆ ، ی ز١١٩٩/ ی ک٥٩٦پـ ھچنـی و سـای گرانوە ڕووی تکرد و تنگـی 

ـــ بدەســـتوە ـــدا و ســـری وەبر بن ـــزەل و منســـووری ل میســـر . ب ـــادل، ئف ـــک ع ملی
  .دا گرت دەرپڕاندن و دەستی ب سر قمەوی دەستکیان

ــی نووســینی محممدئمــین زەکــی -٧٠ پگ بفــزەلبلیــک ئوە بــۆ  ، مدوورخــراوەت
ـــاوەتوە»ســـرخد«قی  ـــووە و مـــاوەیک لوی م پاشـــان ملیـــک . ، ک پشـــتر لوێ ب
ـــرای ویســـتوویتی شـــامی یزاھیــر ـــرتوە و ب ســـپای حلبوە ب ـــاری داوە بــۆ بگ . پالم

ـــک عــادل ـــری تک لزانینــی ملی ـــوانی  گی زاھی ـــردووە و ن ـــک داوە و بردەســتی ک وپ
ــانی شــواندووە ــر گڕاوەتوە حلب. براک ــک زاھی ــزەلی ملی ــک ئف ش ب ناھومــدی و و ملی

ــم. دۆڕاوی چـۆتوە ســرخد ــاتووە و قی نج ــی پیـدا ھ ــادل بزەی و  ســرەنجام ملیـک ع
  .سرووج و سمسادی پ بخشیوە

ــوڕی بـرایم ، شمســددینئیبنووخلکـان -٧١ ــان و  ئبولعببـاس ک ــک ل گورەزانای یک
ــگ ــری ز، ١٢١١/ ی ک٦٠٨ســای . مژوونووسـانی بناوبان ولشــاری ھ ــووە و  ل ــک ب ل دای

خـاوەنی چنـدین شـونواری . دوایی کـردووە کـۆچی ل دیمشقی ز، ١٢٧٢/ ی ک٦٧١سای 
بۆ نموون ،نرخوفیات االعیان وابناء الزمان«: ب«کی دیرۆکییدەق ک ،.  

دوایی کــردووە و ناســـرەددین  یکــۆچ ل ڕگــای چــوون بغــدا دەــن ئیبنووئســیر -٧٢
  .محموود ناردوویتی بۆ ئم سفرە

ل دایـک ز،  ی١١٨٢/ ی ک٥٧٨نووسـراوە سـای دا »مشاهیر الکرد و کردسـتان «ل کتبـی  -٧٣
  .بووە

ــل -٧٤ ــالی ملیـک کامی ــادل ئبولمع ــک ع ــوڕی ملی ــمد ک  ســیفددین ناســرەددین محم
ی ٥٧٦سـای محممد کوڕی میر نجمددین ئییـووب، مـانگی ڕەبیعـی یکمـی  ئبووبکر

ــی  چـۆت شـڕی مسـیحییکان. ل دایـک بـووەی ز، ١١٨٠/ ک و بوپڕی ئـازایتی و بجرگ
ی »شــووالیی«نوانـدووە و تنـانت ڕیچـاردی شـردی پادشـای ئینگلسـتان  ناسـناوی  خـۆی

  .پ بخشیوە



رەفنام١٧٧/  ش 

 
 

، ملیـک سـاح نجمددیـن ئییـووب »196اخبار الدول واالمارات الکردیـۀ،  «بپی دەقـی  -٧٥
ــۆ شـامویســتوویتی ی ز، ١٢٤٦/ ی ک٦٤٤سـای  ــا ل گـرە و کشــ بچـ ب ــی و ، ھت چگ

ــرای دوور بـ یملیـک عـادل ــرای بنـرت قی . ب ــاوە تـاکوو عـادلی ب ، بم »شــوبک«لب
ــــی نداوە ــــۆی. مل ــــک کۆیلغــــوالمی خ ویــــش تاقمزینــــدان ئ ری و لســــ دا  نــــاردوون

  .خنکاندوویان و کردوویانت قاو ک ب مردنی خۆی مردووە
  .شارکی نو قمەوی میسرە منسوورە -٧٦
  .شای ، توورانمبست ل ملیک موعززەم -٧٧
ـــۆری  -٧٨ ـــین ئیمپرات ـــوویی، حوتم ، ســـرکردایتیی ئم پالمـــارەی فڕانســـســـن ل

ــووییی . [کـردووە ــوویی یـان ل ــۆیم ســن ل ــرۆز ناســراوە ، ب لـووییی)ز ی١٢٧٠-١٢١٤(ن . پی
ـــــردەمی وی ـــــان بــــووە و ل س ـــــازا و دلۆڤ ـــــن و ئ ـــــدا  پیــــاوکی بدی ـــــر فڕانس   ب س

  .]و. دا کوتووە خر و خۆشی و گشی ئابووری و ئارامی
 ر دینـار خـۆیھزا٨٠٠بـی نووسـیویتی سـن لـوویی ب  بگ محممدئمین زەکی -٧٩

  .ب بۆ مسومانان کیوەتوە و گفتیشی داوە دەسبرداری دمیات
  .حاکمی حلب یووسفی دە ملیک ناسر بگ محممدئمین زەکی -٨٠
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



 

 



 

 

  ی دووھمکتب

  
نی کوردستان میرا و مزن ە ب ھر چندک  باسی کۆمک ل

ناوە و برەو لووتکی  ن  پادشا دا شوەیکی سربخۆ خۆیان ب
نچوون، بم دیسانیش جاروبارە سک و خوتپیان  ھ ت تدەس

اوییوە لدراوە و خوندراوەتوە و پنج بشیان پ تایبت دراوە ن   :ب
  

  

  بشی یکم

  ١ردەنــی ئـیرانـی مـاســب

                                                                         
 ن، ب یكك ل حکوومت سیاسـی و دیـار و ناسـراوەكانى كوردسـتان میرنشینى ئردە -١

دادەندرێ، ک ل كۆتاییی سدەكانى نوەڕاسـتوە تـا نوەڕاسـتى سـدەى نـۆزدەھم، ل ژـر 
ــران ــدیى ئی ــاوەدریى دەوتـانى ناوەن ــارچیكى كوردســتانى  سرپرشـتى و چ دا حـوكمى پ

ــــك ـــ. ردووەـ ـــورد و بدیـئ ـــژووى ك دروســـت كردنـــی م ل م میرنشـــین  ـــانی ڕەوتـــی ھن
  خان شـرەف . دا دەوری گاوە و كـاریگریى خـۆى دانـاوە چگۆڕانكاری و ڕووداوەكانى ناو

نى ل پشوەى فرمانەوایـانى مزنـى كوردسـتان دانـاوە، ئوانى ھرچنـد  میرانى ئردە
م جاروبـار نـاو و  ل جیـابوونوە نكـردۆتوە، ب تواو ئـازاد و سـربخۆ نبـوون و بیریـان

ئم دوو  ؛دا دەھنـدرا و لسـر دراوەكانیـان دەنخشـندرا نازناویـان ل خـوتبى مزگوتكـان
  ← .ھنگاوەش ل ھما و نیشانكانى خۆ ب سربخۆ زانینن



  کتبی دووھم/  ١٨٠

 

                                                                                                                                                                           
ــژوودا بقد  م ــى سیاسـیى كـورد ل ن  ئردەسـرەڕای ئم ڕاسـتییش، ھـیچ قوارەیك

گرتنـى   وتن و پــــدە دەركــوەنــن و ئــاراوە نیـانى ل و شـــرھاتكـــربوردە و بســـس
ـــوونى ــــھ. ژاوى نیــیـم و مـــتــ ر ل ســدەى شــازدەھموە چنــدین تــوانین و ڕاوبۆچ

ــاكۆك و دژ بیك و ھواڵ و زانیــاریى گومانــاوى و نادروســت ل ئــارادا ھن دەربــارەى  ن
ن و ڕۆژگـارى ژیـان و چـۆنییتى بـوونى  ئردە تۆرەم و ناسنامى میـرى دامزرـنر، بابـا

دەس ب كردنى دەس شتدار و گ ىكتئمـوون ؛ـوان من ل یت نـاكۆكی ھنانگی  تب
ــدین و مـژووی نووســی بدلیســی خانی  شـرەف و  ئردەن نوەی دا ك تواو ھـاوچرخی یك

وانی ننیا بیست ساكانیان تبكت     .  
ــــینى ئردە ــــاغى میرنش ــــاخاویی الچپ و  ن ل ق بردى بن ــــاوچ ش ــــم و ل ن ى زە

دانـدرا وەك قوارەیكـى بچـووك و سـنووردار و  دوورەدەستكانى ھورامـان و شـارەزوور
ـــۆی ب ڕكــكوت  ـــانى ل شــونكى ســخت و الپڕ، ب ـــ ھواڵ و ســربوردەى میرەك نب

ــاغ  نگیشـتۆت دەســت مژوونووســانى و تـانى دەوروبر و ســرلبرى بســرھاتى قۆن
ـــی برایی ـــۆى لســـر نی ـــارییكى ئوت ـــاوەتوە و زانی ـــراوى م ســـرچاوە . یكــانى ب نزان

ـــارى  ـــرو  مغـــۆلفارســـییكانى ڕۆژگ ـــانىجالی قرەقۆینلـــوو و  ى و تیمـــوورى و توركم
ــاق ، وات ز، تــا شــڕى چاــدران  ی١٣/ی ک٧نوەڕاســتی ســدەى  ســبارەت ب قۆینلووی ئ
نیــــان بتواوى فرامــــۆش کــــردووە و  مــــژووى بنمــــاى ئردە ،ی ز١٥١٤/ ی ک٩٢٠

ــــ نداوە ــــان پ ــــیچ بایخكی ــــین ھ ــــم ئاگـــادار ب ــــدەى ئ ــــتووە و ئوەن . پشـــتگویان خس
و ھرمكـانى دەوروبریـان تۆمـار  مژوونووسانى ئو سردەمان بوردى دیرۆكـى ئـران

ا و خـان و سـوتانكان بـوون و ب الینگـرى و ئوان مژوونووسـی تـایبتى پادشـ ؛كردووە
تدارانیان تۆمـار  وباسى چاالكى و سركوتن و دەسـكوتكانى دەسـ یوە دەنگ زیادەڕۆیی

وەى وردەكـاركردووە و تانـى گمیـان و  یینیا لر كوردسـتان نـاوى ئسـ ـرش بـردنھ
ـــرە ـــاوە ك بـــوون برھســـتی می ان و ڕووبڕووی لشـــكرى پالمـــاردەر كوردانیـــان ھن

  .ڕاوەستاون
ـــژووی  ـــی م ـــرە دەســكاری كردن ـــاوازی و بگ ل دەقكــانی شـــرەفنامدا ھســت ب جی

ــــی . دەكـــرێ میرنشـــینی ئردەن دیـــارە ئم دەســـكاری كـــردنش ل الین خـــودی میران
ـــانی ئوان ئنجـــام دراوە ـــان ب فرم ـــی دەسنووســـى  شـــرەفنام ل . ئردەالن، ی دوو دەق

ــى ئردەنوە ــایتختى میران ــا ســنى پ ــان  ؛بــردراونت بریتانی ، ســر ی ز١٨١٥ســاى یكی
ــان مــاکۆلم و ئوی دیكیــا ــیمس ڕیــچ ج لم دەق . بردوویتــی ١٨٢٠ ســاىن كلۆدیــۆس ج

ــوردیی ــك ل دەســكارییكان ئوەی ك ئحــمدی دا ک كو ی ــوڕی ساســان نیــی ، قوبــادی ك
ـــوڕی فیــرووز كــوڕی مروان  ←، دا کاندەسنووســـ ل دەقــی ھمــوو . كــراوە ب قوبــادی ك



رەفنام١٨١/  ش 

 
 

                                                                                                                                                                           
ــــى خـــودى   تنـــانت ــــیان ک ب خت ــــراوەتوە، لگڵ تواوی   خان شــــرەف ئوەش نووس

كـان بــاوا ھـاتووە  چاپ ــاپى فارسیشـوە، ئ ــا: چ ــوڕى  باب ــمدى ك ئردەن ل بـنچکی ئح
رواندوو . م ـــا ل ـــ كـــراوە ب نوە و  دەســـنووس تنھ ـــى عونـــى دەل دا وەك محممدعل

ــژەی بــابكى كــ ــن واى . وڕى ساســاننتی ئوانن ك ل  دەسنووســ  دەچــم، ئم دوو بــۆ م
ـــراون و الین نووســـرانى ـــورى مروان البـــراوە و  ئردەنوە دەســـكارى ك ـــمدى ك ئح

ــوڕى ساســانى ل شــون دانــدراوە ــابكى ك ــانی ئردەن  ب  )ی ز١٨٢٤ـــ١٨٠٠(و ئمانوخ
كلۆدیـۆس جـیمس ڕیـچ  ؛١٨٦٩ــ١٨٣٩کۆلم، سر جان ما: ب گڕۆكانى ئینگلیسی، واتی داون

  . ١٨٢١ـ١٧٨٧
ــى ــا محممدئیبراھیمــى ئردەن ک نــاردوویتی بــۆ  دال پشــكیی ئم پاشــكۆی ئوەت

موسوم به  "تاریخ االکراد  "اهللا در ۀالدین رحم الدین بن شمس مؤلف تاریخ االکراد شرف( :دە ماکۆلم،
بیگ تا بابک بن ساسان بدین تفصیل  علی اردالن را از هلوخان بن سلطانانساب والة  و حکام  "شرفنامه "

 :بـ ؛)...بن خضر بن کالول بن بابااردالن از نبـایر بابـک بـن ساسـان     ...هلوخان: هبرشته تالیف درآورد
     ).١٤٩، ئنوەر سوتانى، لشرەفنامی بدلیسی ەیلىذدوو(

ــــا       ــــی ن و ھل ئردە ســـبارەت ب كســـایتیی باب ئکبر  ومرجـــى دەركوتنـــى، عل
داوە و  ناوى پیشـانیان وگار و میـرزا شـوکرو سـنندەجی، وەك كسـكى ئفسـوین وەقایع

ــایینیی پــ ببخشــن ــۆرە پیرۆزییكــى ئ ــى ئیمــام . ویســتوویان ج ــا ب خــزمت حزرەت گۆی
تـى كـردووە و خـاتمكى نخشـراو بنـاوى  ە و ئویـش خحسنى كوڕى على گیشـتوو

ـــۆی ـــایك بـــۆ دان خ ـــ بخشـــیوە، وەك ھم ـــان ب شـــرعییتى دەســـ پ تى، دواتـــر ب  ن
ـلیمــدى و پشتیــنــڕەزام تی ـــــدەس) ی ک١٣٧ ـــ؟ ( مروەزیـی خوراسـانى وانیی ئبووموس

ــووە ب ســر  ــ  ( دا كوردســتانگرت ــاب، تحف ــنندجی، فخرالکت ــکراهللا س ــرزا ش ــال   همی ــرى، س ناص
نگار کردسـتانی،   اکبر وقایع ، علی77-76ش، ص.هـ 1366م، انتشارات امیرکبیر، تهران 1902/ق.هـ1319
ـ  ــراوە ب ی ١٨٩٢/ی ک١٣٠٩ســاى  ).ناصــري هحدیق ــان دۆسـتوە ك ز، ئم كتـبی ل الین ج

  .٢٠٠٢، ھولر ٩٢عرەبى، ل 
یكانیــان  ئمی ك ھوا ڕاســت و مژوویی گرفتــى گورەی ســرچاوەكانى ئردەن

ــووچ و ئفسـانیى دەكن ــافتنى پوپ ــادارى  ؛ئـاوتى ئاخ ــونر ئاگ ب چشــنكى وا ئگر خ
ــا ــان ل ڕاســتییكانیش بك ــار دەبــ گوم ــ، ناچ ــان نب  م چنــد وردە ب ؛ســرچاوە درینك

ــۆ  زانیـاریی وایـان تـدای ك گلـك بکلکـن و ل شـرەفنامدا وەبرچـاو نـاكون و وەبـاڵ ب
ـــان دەكشـــن  ←یـــان  ئم ڕاســـتیی مژوویی. نووســـین و ئاخـــافتنى ســـرچاوە عرەبییك



  کتبی دووھم/  ١٨٢

 

گرانی باس ھ و دەقی سبارەت  وخواسی بسرھاتی میرانی کوردستان شون
وڕستان ل تابکانی   ئ می دووزمان، ڕەسنی میرانی ئردەنب ق  ، ب زمانی 

برەی ئحمدی کوڕی ، ک ل دەبنوە سر بنچکی فرمانەوایانی دیاربکر
 . مروانن وکولنی ژیانی و پیدا  ی پشوودا تیشکمان ھاویشت سر کلنکتبل
  .ڕۆیشتین

ناوی بابائردەن وک ب ل نو  ،ماوەیک ژیانی خۆی١) بابئردەن( پیا
ن لکی دەستی سوتانکانی چنگیزی. تپڕ کردووە دا ھۆزی گۆرا  ک ، دا ل

                                                                                                                                                                           
ـــاودەم ـــایی ئوان  دەم ـــر ڕووناک ژ ـــوانین ل ـــدراونتوە و دەت ـــان  گ دا و ب براورد كردنی

  : یكان بگین چند ڕاستییك لگڵ ھوا مژوویی
ــفئ ــا: ل ــاوى  ئردە باب ى زەمــى ل  ق ،ی ز١١٦٨/ی ک٥٦٤ە و ســاى »خوســرەو«ن ن

ـــووە ب ســر شـــارەزووردا شــارەزوور ـــر ق دروســـت كــردووە و دەســـتی گرت ى  و دوات
 ).92-91تحفه ناصري، ص ( پانگانى گرتووە ك زدى گۆران و كھوڕ بووە

 جمـاوەری ژـر دەسـتیكابرایكى سرەڕۆ و ملھوڕ و خونژ بـووە و  میر بابلۆ: ب
 .چاوى ل بچووكترین سرپچى نپۆشیوەچوساندوونوە و 

ـــابلۆ: ج ـــانی ب ـــرەك و وریاک ـــاوەرە زی ـــك ل ی كـــراھیم ی ـــاوى ئیب ـــ بن  ک الم وای دەب
ــراھیم« ــابلۆ ڕازى بكــا » بگ ئیب ــكك و تــوانى ب ــوان بــابلۆ و خ وبژیــوانیی نن وتك ،ــ ب

ردارى دەسدەسب ت ب ) 95-94حدیقه ناصري، ص.( 
ـــافتنی ئ  ـــانی شـــارەزوور حمـــدو مســـتوفیاخ لـــى   خان شـــرەف ك  لســـر ناون

 .دا ھی ڕۆژبیــانی دا نیــی و ل وەرگیــاوە عرەبیــیکی مال جمیــلدەقوەرگرتــووە لم 
 .س.ز

دەـ نـاوی  حمـدو مسـتوفی. داناوە ب قوبادی کوڕی فیـرووزی ساسـانی خۆی« -١
ــی کــورد دەگڕــتوە ســر دەســتی ب شــارەزوور لو ھرــم و ھر  پســانوەی میران

  »].شارەزۆر[کس ھز و زۆری پتر بووب لی بۆت میر، بۆی پی گوتراوە شارەزوور 
ــائردەن ــوڕی فیـرووز خــۆی ونـاچ باب ــادی ک ــۆرەمی دانـاب ب قوب ــ ت ــوو دەب ، بک

  .یان ناوی گۆڕیب ب قوباد خۆی بردبتوە سر خاندانی ساسانی
ــان ــی، بم مامۆســتا ھژار دەقـی بودلی ــدا نی رەوەی تی ســیگــ -١٩٥ل الپڕە  ئم ب

ــانکی خــۆی١٩٦ تی ی وەرگــاوی ــدوڕڕەقیب یووســف. دا ھن گرتنی  ل پــک مامۆســتا عب
  .و. دا ئم مبستی بۆ ڕوون بۆتوە و ئاگاداری کردووموە دەقکان



رەفنام١٨٣/  ش 

 
 

ـت ویتی بـ ھنگاو  ھونی تگبیروڕا ـزاڵ ب و ب ر ھرمی شارەزوورداــ ســوانی
خۆ بنربکی سمیر تو بب دوای تپڕبوونی ماوەیک ب . و ئم خاک بگرێ 

ھرمی شارەزوور سر دەستی   ل ی  ناکامی د ، ب و ڕووی  ووەھقند دا
  . شارستانی نمان ۆتکرد

ۆڵ«، پاش مردنی بابئردەن ی کوڕی جی گرتۆتوە و ئویش ل »ک
وی بانوەی ژیانی وساتی دیاری کات برەو وپشی پ ناکرێ،  دا، ک ھیچ پاش کرا

وەادنیای پاشین د ڕاوەستان و لنگرە  دوای ئوەی ھواری لم جیھان ب ١.گڕا
 پشنگی دەست وون و ب ھاتوون  وەی وەچی  م شوە، ب١:گواستۆت  

                                                                         
ـــا -١ ـــ ؟ ( ئردەن خوســرەو كــۆی كــوڕى باب ـــا و  ،)ی ز١١٩٩/  ی ک٥٩٥ـ میركــى بتوان

ــــردووە و  ــــاوكى برفـــرەوان ک ــــوەى قمـــەوى ب ــــراو بـــووە و چوارچ پـــایبرز و ناس
ــارەیك گونــد و  ــرانکــۆڵ.  و شــارۆچكى خســتۆت ســر قژم كــانى  و خاوەنــد ق ، می

ـــاجى ب ســـردا ســـپاندوون و بمش  ـــۆیوە و ب ـــى خ ـــر ڕكف ژ ترى خســـتووندەوروب
ــۆ  نـاوچ میرنشـینكى ل نـو جرگى كوردســتان دامزرانـدووە و بارگاشـى گواسـتۆتوە ب

دەر ق ــان ل ــار تــووش و لگــرتن ى پانگ بنــدكى ســخت و نــاوچیكى شــاخاویى یكج
نگیی شــارى ســنرســدوازدە ف ھــاتوو لى  نقینرى ڕاســـتــنزرــین دامین بو دەشــ

  .ن میرنشینى ئردە
ــۆڵ ســنوورى كوردســتانى بزانــدووە و گیشــتۆت عــراق ــاوودەنگى میــر ك و لكــن  ن

ــــدا ــــاى  مژوونووســـانى بغ ــــى س ــــانگى ڕەجب ــــراو بـــووە و م ، ی ز١١٩٩/ی ک٥٩٥ناس
  .دوایی كردووە كۆچی

ــوا: دەنووســ) ز١٢٧٥/ ك ٦٧٤: م( إبـن الســاعی الخـازن ، كـوڕى خوســرەو) ؟( میـر مكل
یكـك لو . مدانخاوەنـدى ئو دەربنـدەی ك بنـاوى خـۆیوە دەناسـرێ لسـر رگـاى ھ

ــرە ــوردانی، دەســتى ب ســر ق می ــد گلــك ك ــرت ل دەربن ــدارەکانی ڕگرییــان . دا گ چک
ـمینوە و . نیان بۆ دەبرد دەكرد و دەسكوت و تا گشت شـا و میرانـى دراوسـى لـی دەس

  ).9/15الجامع المختصر، ( تیان بۆ دەنارد دیارى و خبۆ خۆ پاراستن ل شڕ و گچی 
ــرە ــانم نیــی ئم می ــیچ گوم ــن ھ ــۆى ئردە م ــان میــر ك ــا ب ھــۆى ھى  ھم ن و تنھ

ــــتی ــــك شــــواوە و ل ڕاس ختوە نرانــــك ــــووس و ڕوونــــووس ل  ڕوونووس دا ھى ڕن
ــی دەیـان و ســدان ھى لمدەسـن . دا دیـاردەیكى شــاراوە نیـی دەسنووسـكان   ← ووس نی



  کتبی دووھم/  ١٨٤

 

ۆل  خدر -١  حسن - ٤خدر کوڕی ئلیاس  - ٣کوڕی خدر  ئلیاس - ٢کوڕی ک
لۆ -٥کوڕی خدر  لۆ مونزیر -٦کوڕی حسن  باب   .کوڕی باب

ھیچ شتکی وا ڕوون و ڕەوانم سبارەت ب ژیان و   چونک ،وەی ڕاستی بئ
 بیستبوو ککراو نسی باوەڕپک دەزانی و ھیچیشم لن  بسرھاتی ئم کسان

م پی گرم ل پۆشین و چووم سر باس و  )١(،ب پشت وم  ناچاری چا ب
وانی قسڕاست و جی متمان ب دکیان ک پیا ھن سیان کردوون و اـبسرھاتی 

 کیشیانم بشت بنانوە و تپشتاوپشت ھاتووە و سوور بۆت  وویان ئوەی گوت
گڵ پنووسی دووزمان ک لم دەق . نچاوی خۆم دیتوو ل وا پکھاتووم 

کاکی ساغی چیرۆک و سربوردەیان ب زیاد و کم بنووسموە و وواشدا،  ششا
ـخ دڕی ـ  درژدا ل م  قۆ تامیش بدزموە ک مرۆڤی  ۆڕ و بو گانوەی قسی 

ق د ب درۆی بزانن و ڕووی ل وەربگن و لی بتۆقنئا سو لسر ئو «. من
 ڕاستڕی النادا ل  ،ش بس٢».ک  

                                                                                                                                                                           
ــدا نبــ و ئگر  ى تــان ــین دەتــوانین ئم ھن  بابت دەسنووســی ســرەکیی كتــبك ببین

  .ڕاست بكینوە
ھر مبست چیاكـانى پانگـان و سـنی ك دەكون سـر  دەربندى ڕگاى ھمدانیش 

یكـان ب ڕەنگكـى ورد دیـاری  و ئو زەمـانی شـون جوغرافیایی »ھمدانـ  بغـدا«ڕگاى 
ــگى شــارە گورە و ناودارەكـانوە ناســندراون ڕ كـراون و لوە . نــاژە ب ــونگریكیش ئام ل

 ).17أربعه قرون مـن تـاریخ العـراق، ص   ( ك كۆڵ باجى ل میرانى دەوروبری وەرگرتـووە کادە
 .س.ز
ــۆ -١ غـۆل ڵدوای مردنـی كــریش م ــان و دوات ، ســرپاكی كوردســتان و ھـاتنی خارەزمییك

كوت ژـــر بشـــتی دەســـتیان و ئردەالنـــیش ھاوشـــوەى میرنشـــین و دەســــتدارە 
ــۆی ئم  خۆجی ــا، ب ــای نم ــایوە و دەور و ســنگكی وەھ ــكی كوردســتان پووك ــانی دی یك

ـــان  ـــران بخامۆشـــی حوكمی ـــارییكی لمڕ دەســـت   خان شـــرەف دەكـــرد و می ھـــیچ زانی
ــــیچ  ــــکدا ھ ــــیچ ســـرچاوەیكی دی ــــادار بـــین ل ھ ــــدەی ئـــمش ئاگ نكوتـــوون و ئوەن

 .س.ز .وخواسک سبارەت بم میران نیی باس
  .و. ی سووڕەی تاھا٤٧؛ بشک ل ئایی »والسالم علی من اتبع الهدي« -٢



رەفنام١٨٥/  ش 

 
 

کوڕی  کوڕی حسن کوڕی بابلۆ کوڕی مونزیر باسی مئموون
  کوڕی بابائردەن کوڕی خدر کوڕی کۆڵ کوڕی ئلیاس خدر

  
وو ب میری سربخۆی ئم خاک و بۆ  مئموون مانی باوکی ب دوای ن

لسر تختی دەستی پای دایوە وەیکی دوورودرژ  پاشان مرد و ڕووی . ما
م میرە )٢(.کردە دنیای دیک ل ئ : اش بجما ک بریتی بوون لـ پــس کوڕی 

  ١.و محممدبگ بگ ب، سورخابگبگ
  

  بگ کوڕی مئموون بگبگ

 کردەوە، بوو ب جنشینی؛  من م دنیا ن  ل بم دوای ئوەی باوکی پشتی 
ھر ب زین  نوان سری خۆی یدباوکی  ل دا بش  نیشتمانی ژر دەستی 

م،. کردبوون  ھاوار،  ،)شمیران ← شمران( شمیران ٢،تغسوو )٣(ناوچی زە
ودان)شخان؟( سمان ناوچ و . وون ب بشی بگبگـو گوعنبر بب ٣، ڕا

ندەکانی دیکش وەبر براکانی  ب وەی مانر گس وتبوون و دواتر دەچینک
ھاتیان   .بسر
و بنی تکوەپچا و لم جیھان  ٤٢پاش  بگبگ  تی بارگساڵ میرای

 ما، کجدوا ب یادگار ل رمان و دوو کوڕی بوە ڕایگواست بۆ جیھانی ھنم ن
 سمایل و مئموون ل   )٤(.بریتی بوون 

  

                                                                         
  .ی.ع. »قایتمز«برایکی دیکشیان بووە بناوی  -١
  .و. نفسوو، نفسوود، نوسوو، نوسوود -٢
  .و. ، داودان، ک دەب ھمان دەودان ب٥٩، ل دەقی بودلیان -٣



  کتبی دووھم/  ١٨٦

 

  کوڕی بگبگ بگ مئموون
وە بوو، جی باوکی گرتوە و دوای  لوەشا وکی  وەکوو دیارە، چونک پیا

ک ب سر دەستی خان، خودا لی خۆش  دا، سوتان سولیمان تپڕبوونی سا
تان حوسن و چند بگلرکی کوردستانی  »عیمادیی«بگی حوکمداری  ب، سو

تان حوسن. بگرن بۆن و شارەزوور تاڕاسپاردن  بپی فرمانی  بگ سو
سپی ئاژاوت  بئ کمرستی ڕزگار کردنی ھبم ەوەی، برگی بق و ل
م«  ۆق دا مئموون» زە پاش ھوڵ و ھسووڕانکی زۆر، ب زمانی . بگی ئاب

  )٥(.دەرکشا و ناردی بۆ بردەرانی سولیمانی بگی ل النی خۆی خۆش مئموون
بگی مامی، قمەوی دەستکی  ، سورخاببگ دوای گیرانی مئموون
 خۆی ئویشی خست سر خاکی ل وو   ١،، مھرەوان، مشیلتوێ: ک بریتی ب

 سفوی یتھماسبپاشان سری وەبر دەرگای شا ٢.شکاشنو  ، کۆستنوورە
بگی ل ڕوون  تاوان بوونی مئموون  خان ب دوای ئوەی سوتان سولیمان. ھنا

د ئازادی کرد و مبندی  ن  ب ل بغدایی ی سر ب داروسسالمی »حلل«بۆوە، 
تی دایکای  م ی کۆچیی، ١٠٠٥ئستا ک سای . و گوتی ھتا ماوە با ئی وی ب ب

و ل جی خۆیتی و ب کۆسپ و گرێ و ب شادی مئموون وە  و کامڕانی  بگ ما
ندەیگوزەر.  

دانی عوسمان  بارگای خان بگی  سمایلدرای دەست  سرۆچکییوە، مبندی ل
تیی کرد، بم مرگ ھات و لگڵ خۆی لوێ مزنای وەیک  برەو  برای و ما

  .دنیای پاشینی برد
  
  

                                                                         
  .و. ە»مریوان«وا دیارە مبستی  -١
  .و). نشکاش(، مریوانبشانی ب  مبندکی شان -٢



رەفنام١٨٧/  ش 

 
 

  بگ کوڕی مئموون بگ سورخاب
بگی برازای، ل  پاش گیرانی مئموون بگ سورخابوەکوو باسمان کرد، 

وو ب میری س ھرمی شارەزوور م ب   شی محممدبگیـبست و برو زە
مەوی دەستی براشی بۆ خۆی  ق   و پرەی دا ب   .دابی 

ی  ھات ک سا ، ب تھماسبمیرزای برای شا ی ز، ئلقاس١٥٤٩/ی ک٩٥٦وا 
ن تیی ئرا وای پادشای دوای  ١.خان ، پنای بردە بر دەرگای سوتان سولیمانھی

بر چند کارکی نابج، ل سوتانی عوسمانی ل وەیک  بگی  تۆقی و سورخاب ما
ھتا بچ و الی شا برای بۆی بپاڕتوە تاکوو ل  یتھماسبکردە تکاکار 

لی و   کانی خۆش ب وان ی جارانی و حکوومتی ــگڕێ بچتوە سر دۆخ تا
ـداتـب یشیروان و ئویش دادەنیشی و ھتۆزھتۆز ناکاـدەستوە ـ کاتک  )٦(.ی 

وایی ب پچکی تختی پادشایتی ڕاگیاند، شا بگ سورخاب م دا ھماسبئی  تپ
و ب دەسکوتکی گورەی دانا قھستانی و  لڕوە شانیعمتوی. گشایوە 

باشانی نچند مزن  قز قووکی  ـو ما ئوانیش میرزا و  ون ئلقاســ شــاردنـ
و ئرکی و گایانوە ژر پچکی تختی دەست چوون  ب . خۆیان ڕاپڕاند 

رمانی پادشا بف ی  سق زرایودوو گیرا و ڕاگو»ھھقق« . ک بدوای سا
وەن قیڕا ھیانداشت و گۆڕەھوویان کرد ویستی خا   ل ل  تھماسبشا. شکۆ 

لگی کردبوو، سا بی ھزار تمنی چاکی ئو کارەی سورخاب ل  )٧(بگ 
ھتا ما بخزنی  ھی بۆ بیبۆوە و  ی شا وب وەریگرت دارما ن.  

 ڕچ و ڕبازی ب بگ سورخاب ل و  گرێ و گرفت و دۆستانی  زۆر ژیا 
دا تھماسبسبارەت ب شا سای حکوومت کرد و پاشان  ٦٥ماوەی  )٨(.الی ن

                                                                         
ــۆ الی ســوتان ســولیمان چــوونی ئلقــاس -١ ی قــانوونی لگڵ وەرگیــانكی مال میرزا ب

  .س.ز .جیاوازنڕۆژبیانی  جمیل



  کتبی دووھم/  ١٨٨

 

مانی ج ھانی ن سر ــل ،ارــختیــوڕی بــازدە کــی ١.وبانی ژیانی ڕاگواست جی
 :ل ریتی بوونـ، ک بنبجما یر وەکوو یادگار ل پاشاانی ڕۆژگـڕووکاری الپڕەک

تان -٣ئسکندەر  -٢ حسن -١ ل سو ق -٤ یع   بیسات - ٦بارام  - ٥ووب ـیا
فقار -٧ ل میشـئ -٨ زو سقاسم -١١ ساروو -١٠ شاسوار -٩ ٢.  

  
  بگ کوڕی مئموون محممدبگ

، سرۆچکبشمیراتی باوکی پ با و دەستی ناوچکانی  محممدبگ
ھربازاڕ ،)قرەداغ( قرەتاق ر( شب ٣ی»دمھران«و  ئاالن ،)شارباژ وەدەست

ھنانی حکوومتی ب پشتاوپشتپاشان . گرت گڕاوی  ب مبستی وەچنگ 
ی، خۆی باب ویشت ژر سبری دەستی سوتان سولیمان وکا ئویش . خان ھا

م وەزیر و عوسمان ڕۆستزنغدای پاشای پاشای مرکردەکانی بزنی سڵ  مگل
. ئردەن چند دەرەبگکی کوردستانی ڕەگڵ خست و ناردی بۆ گرتنی خاکی

پی فرمانی دخوازی سوتان لشکریان ھنا و دەورەی قی   ب ئم سرکردان
 یکک ل پتوترین قکانی ئردەن دادەندرێ و ئوەندە »مزە« یان دا، ک ب

یند و ڕژد و چە ک شان ل شانی شوورەی ئاسمان دەدا ماوەی گمارۆ دوو . ب
ی کشا  کوت ک محممدبگ ب تفنگ ئنگوا و سری تداچووسا ھ وا  . و 

                                                                         
ـــوون ســـورخاب -١ ـــاو بگ بگی كـــوڕی مئم ـــی وەرگپرەبیـــیبمیـــلە عال جی مک 

ــانی ــد بــگیك  ســای ٦٧ ،١١١ ل ،ڕۆژبی ــا جیــاوازی ل چن ــردووە؛ ھروەھ حكــوومت ك
یس.ز .ھ.  

 .و. دروست ب؛ دەب بپی بشکانی پشوو ئمیان ئسمز: بودلیان ٦١ل  -٢
ــان -٣ ــران«و » ســھران«دا وەکـوو ٦١، ل ل دەقـی بودلی ــزی » مھ ڕاوــی پ پم ب؛ بدەچـ

ی »مریـوان«ب  ڕۆژبیـانی ، مامۆسـتا جمیـلی شرەفنامی وەرگراوی ھژار٢٠٥الپڕە 
ــــــ ــــــروان«ھر الپڕەیک ئوالتــــــر ب . دەزان ــــــگ . ی ھنــــــاوە»مھ   »مریــــــوان«ڕەن

و .دروست ب.  



رەفنام١٨٩/  ش 

 
 

و الشوە شا ن،  تھماسبل وا وانی ناردە یاریدەی گمارۆدرا ھزی پشتی
ھاتنی لشکری یاریدەر دەستی ل گمارۆ ھگرت و ڕووی کردە  پاشا عوسمان به 

لم خانووە ڕووخنی  ماوایی کردلوێ ب مردنی خۆی مرد و . شارەزوور
ھتا ج ـدنیا و  ـح ـ نـ وا ـا ھـ ـوەی  ووـ ب ھتایی گیر ن   .تا

قی زەم ب جارکی برەو دەر بزووتن و  وانی  دا گمارۆدرا و جنگی ل
ھت  و بازرە بوون کردیان ی ز، محممدپاشا ١٥٦١/ی ک٩٦٩سای . ھت 

کی ب خنیمت زانی و خۆی ل ھ تچی،  ب قدا کرد و ق و ناوچکانی  با
پی تگبیروڕا و ھاویشتنی ھنگاوی بپارزانوە گرتن ھرمکشی ب . دیکی 

ھتا ئستا خاکی و کاتوە   نو جغزی دەس شارەزوور ل ی ــتــکوتۆت
ـس تـ ـو دەندرێ ک عوسمانیـ  دا ھرمان و  ل و ب بشک  ی ــتــویــوانیــت انی 

ـبیخ مەوی خۆیـ  ق و  ن    .ات
  

  بگ کوڕی سورخاب سوتان علی
 بوو ب حوکمانی خاکی بگی باوکی نما، سوتان علی پاش ئوەی سورخاب

ک ب سر دەستی. ئردەن مداری  دا تازە س سا  ق  ڕیبوو کپت
سروپچکی وڕی ـا و دوو کــنووسینگی چارەنووس تۆماری تمنی تکوەپچ

ـل وانیش بـ و ئ ـ پاش بجما  وا ئگر . و ھۆخان ریتی بوون ل تیموورخانـ
 ڕوون بۆوە، خودا پشتیوان ب وانیشم لرھاتی ئستیی ژیان و ب ھات و چۆنی

م و دەگڕموە سریانوەدوایان    .نادە
  

  بگ کوڕی سورخاب بگ بیسات
بدەستوە گرت و  جوی دەستی ئردەنی بگ دوای مردنی کاکی، بیسات

وانی سروبری کاروباران بڕتوە سر یکتر و سقامگیری دابین بکا  کوڕانی. ت



  کتبی دووھم/  ١٩٠

 

علی تان  بوون، ب ھوای وەرگرتنی  مونتشاسوتانی ئوستاجلوو یک کچزا سو
، پاش مرگی شاسمایل. دووھم فرمانی میرایتی، چوون ژر دادەی شاسمایلی

یم ھرمی ژر دەستی وت لی ب سر  ع تان  ورخانی کوڕە گورەی سو
 تان بگی بیسات ل شڕ و کشی نوانیان ھتا . پاراستنوبۆ  دا دا و دەستی 

ھروا درژەی کشا مردنی بیسات   .بگ 
  

  ١کوڕی سوتان علی تیموورخان
، تیموورخانی پچرایوە بگ پاش ئوەی تۆماری تمنی حکوومتی بیسات

ھوساری دەستی ئردەنی ی ز، ١٥٨٠/ی ک٩٨٨سای . کوت دەستی برازای 
ر خودالری وەبتان مرادـب خۆش سنــادشای جیھـپ یخانوو سوویــا، ئــان ھش ــ

قچ«ھزار  سری کردەوە و بی ستب مکانی ی عوسمانیی ل داھاتی »ئا
 شارەزوور تایبتی خۆی ھرمی ژر دەستی قزباشان. خت کرد ل    ل

زنکانی ـرە مــیشی خست سر قمەوی و ھتا ڕیزی سرکردە ھ»دینوەر«
یکشا و سرناوی  عوسمانی پاشا«ھ« وو ب ـ و ب ـاربوو کـرد  شـی ب

تانی عوسمانی کوڕەکانیشی خوندەوە و ھرکام چند . پاشا تیموورخان سو
 دەستیناوچ و  ندکی دان ب م .ناواسنسح ، جی قزکوڕە و ق دران ب ،

علیاوی ـ نـورەی کـگ تان  قرەداغی وەبرکوت و مراد ل  بوداق. بوو سو
ھر ی منەناوچ ن( وا وا وو ب مزن) مری  ی شارباژریکۆلکوڕی ھرە چ. ب
  .درای دەستی

                                                                         
سـاى تیموورخـانى كـوڕى سـوتان علـى  ڕۆژبیـانی، وەرگانكی مال جمیل بپی -١

ــراد کـۆچی  ی٩٨٦ ــۆت الى ســوتان م ــاوازی؛ )١١٤ل( انىى عوسـمچ ــا جی ــاش و  ھروەھ و پ
  .س.ز .دا پش ھی ل نوان ئم دەق و ئوەی مال جمیل



رەفنام١٩١/  ش 

 
 

وەیکی کم و کورت ، لبر کک بوونی فیز و پاشا تیموورخان دوای ما
 دەروونی ل دا، ئسپی بادیھوایی ھیگرت و ککی دانانی  ھوای شیتانی 

ھاتنی ئامانجی، وەکوو گوبڕۆژدبۆ وە. حکوومتی کوت سری ھر  ەی 
ژکی دیک و ڕۆ ١جارەی ڕووی بۆ الیک وەردەسووڕاند و ڕۆژک دەبوو ب ڕۆمی

باش قز   بانوە کشی ساز دەکرد و دی مزن و میرانی  ب. دەردەچوو ٢ب
 خۆی ناوچکانی ل و تیان ڕۆدەھات و پالماری دەدان و  دەوروبری  دەکرد 

 بر گوڕمی تان و وتی ل دادەڕووتاندن دان ات ھرش ھسرەنجام وای ل. دەی
ھوڕ کوڕی عومربگی برت سر  دا . کرایو ھ و گرمردی«لی»شاو 

، چوو ب ھانای کوڕی عومربگوە و پکوە برەگیان ل حوکمانی کوردستان
و دەمدا ک ب دەستی پ دەگڕا ل و  تان کردبوو،  وە و ناوچی کھوڕییتنی 

لی دەرپڕین و زۆربی گورەگورە و سرکردەکانی ل خونی   شارگح  ل
 جگایک ک پی دەن . خۆیان گوزین گیرا و چند  تیموورخان ،»خسر«ل

دەسـبک ـڕۆژ  سـبری مـم ـریان دا؛ بڵ کرد و بگیان لوە و پاشان چاکای
مبر تھ بوو دیسانیش  وو ن   . گرت

  
بار بنی داکوتا ل نوخۆی دەروون ل   گر خووی نا
و نبوون و نمان    خاشب ناب تا ڕۆژی مرگ 

  
 دەستی ھنگرت و سرلنوێ پلی بزاوت و ب مبستی گرتنی تیموورخان

قزباشوە کرابووی » کمر زەڕین«ناوچی   بارگای  ل  ری کو دەوروب
تانی سیامنسوور تیارسو زی دەنگ داباربووی دەووانی. ، ھن ڕیان لدا  ش

                                                                         
١- ست عوسمانییبو. م.  
٢- رانییست ئبو. م. 



  کتبی دووھم/  ١٩٢

 

ی  برای جی  ی ز، تیموورخان کوژرا و ھۆخانی١٥٨٩/کی ٩٩٨قوما و سا
  .گرتوە

  بگ کوڕی سورخاب کوڕی سوتان علی ھۆخان
ۆخان تی  ھوی حکووموە و جیموورخانی برای گرتی توەی جپاش ئ

ۆڤان لد شکۆی ی پادشای خاوەنبر فرمانکوت دەستی، سری ھنای  ئردەنی
د تان مرا لی ڕازی بخانسو و   خشڵ . ، خودا بیبگوە لشکی دیکالی ل

باش قز وشون  لسر ئم پ. گونجاند و خۆی نوانی تکندا) ئران( پادشاکانی 
غی دەستی سربخۆی پتو داڕژێ و کس دەستی وەبرنھن و  وانی بنا ت

کا  قسی ن ل  ی . قس ، بب گرێ و کۆسپ و ١٠٠٥ئستا ک سا ی کۆچیی
ھرمی خۆیتی   ١.برھست، دەستداری 

  
  بشی دووھم

  ٢نبۆک ناسراون ب ش) ھکاری( حککاریباسی میرانی 

                                                                         
ــاتر سـبارەت ب درـژەی دەســتی بنمـای میرانـی ئردەن -١ ــوانن  بـۆ زانیـاریی زی ب

ـــی  ـــی شـــرەفنامی بتلیســـی«کتب ـــوڕی مال «، نووســـینی »دوو ذەیل ـــراھیم ک محممدئیب
، ١٢٤-٩٣، ل ، ب زمانی فارسی، ئامادەکردنی ئنـوەر سـوتانی»محممدحوسنی ئردەن

ـلمانی ـــنکی ژیـــن، ســ ـــراوەی ب   ؛ ھروەھـــا شـــرەفنامی وەرگـــاوی ھژار،٢٠٠٥ بوک
  .و. ٢٣٢-٢١٢ل 
٢- كـارى بــان  گومـان میرانـی ھ ــایكی ڕەسـنی كـوردن و سـرچاوەكان ھمووی ل بنم

ــردۆتوە ــاری . جختیـان لســر ئم ڕاســتیی ك دا ب مبســت و   خان شــرەف دیـارە ل ڕۆژگ
ـــاوە ـــان ب نوەی عبباســـییكان دان ـــاری خۆی ـــایبت، میرانـــی ھك ـــانجی ت كچـــی ل  ؛ئام

ی ١٠٩٢/ی ک٤٨٦: م( كـوڕى ئحـمدی ھكـاری بھـۆی ئوەی ك علـی دا مغۆلڕۆژگاری 
ــی ،)ز ــوڕی  ناسـراو ب شخولئیسـالم عرەب ــانی عـوتبی ك ــک بـوو ل نوەک کوی و یئـوم

  ←ى، عـومرى و مژوونووسـانی دی، ھمـوو ھكارییكانیـان ب نوەی عـوتبئبووسۆفیان



رەفنام١٩٣/  ش 

 
 

وانی  ھر شتکی بکوێ دەیکا ب ز و پرشنگبا ئ ی دەروونیان وە 
فتی ڕەوانن و خیایان ب گوھرفرۆشی بازاڕی گفت وخا و بۆت  خوش ول

لیان ڕوون بتوە ک میرانی مزنوەجاخی ھکاری ب  کانگای ڕووناکی، 
لیفکانی عبباسی ر خوە سنک دەگرە  )٩(.ڕەچتا ئھ وەکوو دیارە چونک

چ وە ماندوو نکردوون ک داخوا دەچنوە سرکام خلیفی  خۆی کس ھی پ
م ل نووسینوەی بسرھاتی ئم  می خۆشاژۆ  ق عبباسی، جوی ئسپی 

  دان نگاوت و نچووم سر باسی خلیف مزن و ھژاکان جخان  ھ   ١.ڕزە 
و میرانی کوردستان ن  ل    برزەشان دان ب  ئوەی ڕاستی ب ئم خان

وکوت و ئاکاری جوان و  زادە ناسراون و چۆنیتیی ھس مزنوەجاخی ڕەسن
ب  باریان کوتۆت قانان و پادشایانی خاوەن رل شکۆ، بچاکی ڕزیان  دن و خا

 قمەوی دەستیان وەت بی ویان ن ئگریش چند سوتانک . گرتوون و چا
ن، سرلنوێ پی بخشیونوە و لسر بدا گرت دەستی بسر جغزی دەستی

ینپچیون ھ کی خۆیان   ددینھر سبارەت بم مبست، موالنا شرەف. م
لی  زدیعژووی یری منووس ،»رنامزەف« یموور: دەمیر تگوورکان یئ 

                                                                                                                                                                           
ــاوە) ئموی( ئـوموى ــان ب نوەی . دان ــوون ک خۆی ــاریی واش ھب ــات بنمـای ھك ھاوك

  ).497، 3/345ابن خلکان، وفیات االعیان، ( دادەنا حسنی كوڕی علی كوڕی ئبووتالیب
ــر   ــد سـدەیك برل می ــاری چن ــززەددینمیرنشـینی ھك ــ  شـر عی ــوو، بم دەب دامزراب
وەچنـگ  شـر عیـززەددینزانیارییكی ئوتـۆی سـبارەت ب سـردەمانی برل   خان شرەف 

ــ ــاو و دەنگ ل ڕاســتی. نكوتب ــاری ل ســرچاوەكان دا ن ــارەیك میــری ھك دا  وباســی ژم
ــاتوون و كــۆنترین ئا ــانی ھكــاری دەگڕــتوە بــۆ ســایھ ی ٣٦٩ مــاژە بــۆ خاوەنــد قك

  .س.ز ).7/102الکامل فی التاریخ، ( :؛ بوانز ی٩٧٩/ک
ـــــاو، شــــرەفددین -١ ـــــی یزدی، بپــــی ئو ڕووداوەی ک ل برەوە دەخــــرت برچ  عل

ــژادی و : بـۆ زانیـاریی زیـاتر بـوانن. (دەزانـ ب کـورد شـر عیـززەددین کـرد و پیوسـتگی ن
 .و. ، چاپمنیی ئمیرکبیر١٣٦٣ ، چاپی دووھم، تاران١٩٩تاریخی او، ڕەشید یاسمی، ل 



  کتبی دووھم/  ١٩٤

 

ی  و  »وان«، لشکری برەو دزیی ز، پاش گرتنی قی بای١٣٨٧/ی ک٧٨٩سا
، پنای بردە نو ی ھرمی ھکاریرمی یشر عیززەددین. دەنگ دا» وستان«

م کردن بۆ برھست قای وان و کوت خۆ  ئمیر تیموور و  بوونوەی قی 
ئوەندەی مست ل چاوێ دەی ئمیر تیموور مچکی ل . بگژداچوونوەی

نگاوت و تینی بۆ گمارۆدراوان ھنا ن ئ وا وەختایک عیززەددین شر دیتی . قی 
و برگی پنجشکنی پادشای بختیار  چاری ناچارە و خۆی بۆ ڕاناگیرێ 

ق وەدەرکوت و ب الرەملی خۆی ب ناگرێ، دوای دوو ڕۆژ   دەستوە دا و ل
وەن ڕۆیی بۆ ڕایخ عیر گوتنی. شکۆی پدەست ڕامووسانی خا   :شا

  
ـــژ پـــــــوو بــــــچ کیر کســـھ   ۆداـــ ـگ
ــــنجــــپ   اداـــــــد و بـــزانــی فیـــوینــــز یـ

  
 خزمانی  ل وە، یکک  ، ک ناوی ناسرەددین شر عیززەددیندوای ئم ڕوودا

فرمانی ب دەستوەدانی ق شۆڕ نکرد و ملی وەبر چمی بوو، سری بۆ 
ھنا ئمیر تیموور   نو شوورەی قی وان. ن سنگری دابست و شانی ل   ل

رانی ــژان، دلـونـو خ ڕۆژ تکھچوون ٢٧اش ــپ. ربرەکانی شل کردشڕ و ب
وانانی قشکن، ب  و پا  زەبری زۆری شان و باھۆیان، دەستیان ب ـدەسکرەوە 

ق سخت و ھمووت زۆربی . دا گرت ک ملی دەکرد لگڵ ئاسمانسر ئو 
لوێ  بر لپشیری تیژ و خنجری جوھرداری دا مابوون  ئوانی  کوتن

وەتوە. مووکار ھنا وا   زانایان ڕکوتی گیرانکی ئا ل   :یکک 
  

و ئرانی ھات   زەبری شیری ک ک بگرت شای  
  مانگی سر پڕی ئای سینی ئاسمانی گـرت



رەفنام١٩٥/  ش 

 
 

وانیان   سیگر ل تۆ  پر مژووی گیرانی شوورەی 
ـرت ــ وانی گ ـ ـ ا کی ـ م پادشـ ـ ـ ن ـ دەزا ـ   ـ، ب ـ    ١ب

  
  

ن ئمیر تیموور وا قی  میر یادگارپاش گیرانی  ی »ئندخوودی« ی، ئ
ھتا بوا و خاپووری بکا؛ بم سازی  »عاد«ی کوڕی »شدداد«چونک ڕاسپارد 

وا شوورە و دیواری ھچنیوە ک ھیچ شونک شتی وای   گابردی  و ب کردووە 
وە،  دیان، چھر چندبخۆیوە ندی . یان بۆ دەگڵ نکرایی کردیان و کران

 تۆزە داڕووخاندنک وازیان  ھر ب م  ھنا و لشکری تیمووری برەو سرەنجا
ماس«و » خۆی« ی . بزووت» سوبنماس بارگدەشتی س و ل ھز ڕۆیی 

وڕیز سینگی داکوتا و کاتک قوبی خوەتی  و تاوڵ و دەواری ڕیزا بارگای خست 
ی بانگ بشانی خۆر و مانگ ڕاوەستا، ئمیر تیموور ملیک عیززەددین برزی شان

دییوە و خاک و دەستی  ھرمکی خت بمیراتگڕاکرد و الوان   وی 
و ب مۆری سووری تیمووری بۆی ڕەنگاند و ئیزنی گڕانوەی دا   .کردەوە 

ی  لگڵ  ی کوڕی ملیک عیززەددینی ز، ملیک محممد١٤٢١/ی ک٨٢٤سا
بردنی بۆ ، بخت بای گرتن و و ئخالت ی میرھرمی بدلیس»شمسددینمیر «

                                                                         
١- کعرە فارسییدەقی ش:  

ـــــت ـــــران بگرف ـــــک ای ـــــغ مل ـــــاھی ک ب تی   ش
ـــــوان بگــــــــرفت ـــــش ســــرحد کیــ ـــــاە عملـ   م

ــــــن حصــــــــــــــار وان ــ ــــــاریخ گــــرفتـ ــ   را تـــ
ـــــرفت ــ   پــرسندت اگــــر، بگــــو کـــ کیــــوان گـــ

  .ی زایینی١٣٨٧/ی ک٧٨٩ب حیسابی ئبجد دەبت  »کیوان بگرفت«
  :کراوەتوەئم لینگ ھۆنراوەی ئاواش نووسراوە و مانا 

  .و! وان بگرفت پرسندت اگر، بگو ک کی



  کتبی دووھم/  ١٩٦

 

و ئویش  انکگوور یکوڕی ئمیر تیموور یڕامووسانی میرزا شاڕوخ ڕایخ
ھانی ئاوای  بسری و ئۆخژن ھاویشتن دەروونی کردنوە و چۆن چاک و شا

ـف ـرمـ ـانـ وان ــــڕی نــوەی شــش ئــپ. ووسینوەــنوێ ــن ــلۆ ــی حکوومتی بـ
 ل ناوچی ئالشکورد تورکمانی »قرایووسف«ئمیر  میرزا شاڕوخ و کوڕانی

 و النی خۆیان فرموون ڕوو بکنوە خان گیرس، ئیزنی  ھ.  
ھا یکک ل پادشایانی خاندانی چنگیزی مکنامی ب ختی ئۆیغووری  ھروە

وا دیارە ک پادشایانی پایب رز ھمیش ڕزیان بۆ نووسیون و خۆم دیتووم و 
ـگ ـ ی ــتــایــ مکــان بــجوانی لگیان جووونوە و ھرمکیرتوون و زۆر بـ

وان. خشیونپ ب ی خودا دەچم سر داگیرساندنی باس و یئستا ب پشتی
ھکاری   .ک حکوومتیان کردووە بسرھاتی ئو میرانی 

  
  کوڕی عیمادەددین کوڕی گووی باسی ئسدەددین

وانی ڕووڕاستی ب  پیا ل ن  درۆم بیستووە ک ڕۆژک ل ڕۆژانی  خۆم زۆرجارا
 کوڕانی ل ھکاری سردەمانی کۆن، یکک   گوالبی ک ئسدەددین میرانی 

ـگ( ـ ـب) وویـ ھۆی کندوکۆی زەمان، سری خۆی، ـ  ب  تدەگرێ و دەچھ
 بر ڕکفی پادشایانی . میسر وت ل شڕی پیرۆزی . ەوە»چرکس«لوێ خۆ دا

فرانی چپڵ و خۆی  دوژمن دا، وەکوو شر ئازایان تاچووە و پشتی نکردۆت کا
واندووە  شڕکیان. ن ل دەکوێ   ھ دا دەستی دەپڕێ و پادشای سردەمک  وا 

 زر بۆ ساز دەکاتوە و بۆی ودەخات ل دا دێ و   دەورەیــزۆری ب. وەـدەستکی 
ـدەست ـڕی ـ ـ ـ و نازناوی ـ  دەن ل   .١ی باربوو دەکا»زین چنگ«زی 

                                                                         
١- ر ببـــارە ل ـــام دی ـــی ل الیك و نـــاڕكى و  یســـرچاوەیی و نبـــوونی بگن مژووی

ـــی دیـــکوە تكڵ ـــۆمنی خـــک ل الیك ـــاوی نـــو ک ـــی ھواڵ و زانیارییکـــانی ب كوپ 
  ←دیـارە وا. نـاحقی نبـووە بكوـت ھوە  خان شـرەف گوالبی،  سبارەت ب ئسدەددین



رەفنام١٩٧/  ش 

 
 

وو ئاق یبگ کاتک حسن ل  لسر تختی دەستی پادشایتیی ئران قۆین
 میرانی کوردستان ل ی  و  سۆفی خلیل ،لبر ھندێ. ڕەش ھگڕا داسکنی، د

وو دوو مزن سرکردەی ئاقک  بگشا عرەب ل  سر ــیاردنـن بوون، قۆین
وەڕی دەرفت بوو، ھت. ھکاری قوغ و چا روا گوھ لیل  ــا لــسۆفی خ 

ـج ـنگـ ـی خـ ڕۆژک ل ڕۆژانی چوارشممۆ، . دا بدا سر میری ھکاری دا ب ۆیـ
 دا ک و زەمان ھکاری بوو، ھر چندی پاسوانانی  رش عیززەددینل میری 

ھوایان بۆ ھنا ئوە دوژمن بڕوەی و دێ، دەیگوت گوی  سنوور و ڕێ وبانان 
مدەن، ئمۆ چوارشممۆی و ڕۆژی کش و قرقش نیی و بۆ تکھچوون 

ڵ دوژمن بگ نگرانی دەست وەبریان . فڕە ل ھرچی ئامۆژگاران و الی
، ب گویھخون ھانیان دا و سۆفی خلیل و  د و  ناکا ل دا نچوو؛ کچی 
ھرمی ھکاری . بگ گیشتن سری و کوشتیان و متقیان ل بیشا عرەب

ـگی ـرا و بستخاککیان بـ را ب ــیان ل ک»دونبولی«وە نما و عشیرەتی ــچنگـ
غا و کوخا  بری ئاقئا ل   و  وو ب ل   .سری ڕاگیشتنقۆین

عیسایی ک خکی ن فری   مسکنانی کا ل ک  ی دزــکۆمدزە =دیز ( اوچ (
ن ئاسۆری و پیان دە ١(،بوون  ٠( ر پسنی جاران بۆ کاروکاسپی  لوشو

م میسر چووبوون خاکی و پای و ئاکاری . و شا   ل  پ ویان ب وەختایک چا
 ونب ئوە بۆ حوکمانی ھکاری دەکوێ، دەن ب زین چنگ ئسدەددینی

                                                                                                                                                                           
ـــووکی چركســـی ـــوالبیی، ســـردەمی ممل -١٣٨٢/ی ک٩٢٣-٧٨٤( ئم ئســدەددین گ

 و دا جنگـاوە و دەســتكی ل دەســت داوە شــڕی مســیحییکان، ژیـاوە و ل )ی ز١٥٧٠
ـــرە ــع« ک ب ئســـدەددین مووســـا ھمــان می ـــونك ل  ،»االقطـ وات دەســـباو دەناســـرا، چ

ھت بـۆ  مغـۆلئسدەددین ل ژر فشاری شـاوەكانی . دا دەستكی پڕندرابوو شڕك
ــاردەرانی  میسـر ــاتی برەنگـاربوونوەی پالم ــاوەیك گڕایوە كوردسـتان و ل ک و پـاش م

ھروەھــا ســد ســاڵ برل ســردەمی مملــووكی چركســی شــڕی  ؛كــوژرا دا مغــۆل
 .س.ز ).333-332ابن شداد، تاریخ الملک الظاهر، ص( کۆتاییی پ ھاتبوو مسیحییکان



  کتبی دووھم/  ١٩٨

 

وا چاک دخۆشیی بدەینوە و لگڵ خۆمان بیبینوە و جوی   جا بۆی ،دەب
 دەستیدەستی بدە  دوای ئم لبان، مبستک ب خزمت ئسدەددین. ین

و ئویش پشنیارەکیان ل دەسلمن و ب دەگینن  چاوساغیی ئاسۆرییکان  ڕا
و دەبتوە و ڕوو دەکاتوە خاکی باب ماوەیک ب نھنی ل . وباپیرانی برەو با

و ئاسۆرییکان و ن ورێ  ل نو کافرانی ئو . ل ھلی گونجاو دەگڕێ دا ڕایدەب
ممۆ پاش لموو ڕۆژانی شھ ک و دەب وا با دا  بوونوە ل کاروباران،  ناوچی

ویستچی پ قی دز بووب، یدا و ل ئزنگوە بگرە ھتا دابینیان کردوون ی 
وکایان ڕاگوستوو ن  وا و پی شوکی موبارەک ل شوانی شممۆ، ب. نبژی

لک مردازای عشیرەت جلەدئسد و پۆ ن دەپۆشن و  دین  فرا وبرگی کا
و باقگیا و باری وشکداران چک ن  ل دا حشار دەدەن و گوریسیان ل  وچۆن 

لسر بیاری خۆیان برەو ق دەبزوون و  پاش ئوەی ھموویان . دەکشن 
قوە   و گیا داددەچن فاق  و ت پ وچۆن دەردەکشن و  ەگرن و چک، بارەدار 

ئستن و پالماری جماوەری ق دەدەن و ەن شیری خونخۆرەوەی دەد  تۆ
ولی  عشیرەتی دونب ل ک  کۆم  نن و دەستیان لوزنی خۆیان دەگخو  ل

وی دەپکن و ڕیشیان دەردنن ھرا  تیری ژە   .ناپارزن و بشکی دیکیان ب
وری ب وانانی ب  وبرد، دەروونی قیان ل  دەستبکورتی و پوختی، پا

ی ما و دا قوما ل ب شیری برووقداری چشنی ئاون قیان وەکوو . خنیمانی 
وەتناخی   نشینانی خ ردەنشینانی جراوپی سکانی  ئاکارپاک و دنییھڕاز و ن

م ڕبازە تیفتیف وارانی ئ بیانان دەپاڕنوە  بری« دا ک یزدانی و سینی ڕب
لیان ببوورێ واریان ١».خودا   تکای خک کرد و گوتیان ھا ئی ئو «: ل

                                                                         
  .و. ی سووڕەی ئالی عیمران١٧؛ بشک ل ئایی »المستغفرون باالسحار« -١



رەفنام١٩٩/  ش 

 
 

ند وەرگرن وتان دەبین پ بم پی سرلنوێ پۆپی خوەتی  ١»!کسانی چا
عبباسی قی  حکوومتی    . تپڕیەوە سری ل مانگ و ئستران »دز«ل

ھرمی ل خنیمان پاک کردەوە و پ ئسدەددین سڕەشی ڕۆژبڕۆژ ئو 
عبباسی و زمانی زەمان بۆ قومانی ئم  یوبرگ تازیدارانی سپای کردە جل

گرانی خوندەوەڕ وە د ھۆنرا م  ئ ، وە سیران   :وودا
  

  ڕۆژی شمم بوو درێ شمماسی
ن  ـ ھت ن    ب خـاترجمیدوژمـ

  

عبباسـی کـی  وەتگی م خ بوو ب  
  ٢و عیش و نۆش بوون ھاودەمی شادی

  

ل کردەوە، چونک حکوومتی ھکاری بۆ جاری  جا وەکوو پشتریش المان 
 ڕۆژی شنبدا دامزرایوە و لوش ب شنب دەن ل م  نبۆ«: دووھو  ،»شئ

   ب وبانگیان ڕۆیشتووە» شنبۆ«برەبای   . نا
و ڕاپڕاندنی کاروباری  وەیک ب سر حکوومت  پاش تپڕبوونی ما

پنجی گیاندە دەستی ل داونی دنیای نمن بردا و  ئسدەددین ،دا ھکاری
سیری دنیای بوە پرمانھ   .بانوە و 

  
م    برزەداری بختوەری ب سر ل ئاسمانکا

لی بادەدا ڕۆژێ سرەنجام گژەی بای   نمان م
  

  

                                                                         
  .و. ی سووڕەی حشر٢؛ بشک ل ئایی »فاعتبرو یا اولی االبصار« -١
 .و. ی»نیزامی«ھۆنراوەی  -٢



  کتبی دووھم/  ٢٠٠

 

  زین چنگ شر کوڕی ئسدەددینی ملیک عیززەددین

عیززەددین لیک  ت و کاروباری  موای حکوومشپ مانی باوکی بوو بپاش نـ
و بوپڕی چاک و دادەوانی  ھرمکی کوت سر شانی  قورس و گرانی 

ـتکوت، ب مرد و برەو  دا و ب مردنی خۆیــودای نــرگ مــام مــرەنجـــم سـ
  .دنیای دیک ڕۆیی

  
  شر کوڕی عیززەددین زاھیدبگ

ھیدبگ وو ب میری سربخۆ و ماوەی دەستی ھتا  زا  دوای باوکی ب ل
ک بی کرد و ڕۆژگارەدا ک سرقای فرمانەوایی بوو، سری . شست سا ل

لی ھنا و ئویش ب سیلچاوی شایان خوندییوە و زۆر  سفوی وەبر شاسمای
فرمانی مکی بمیراتگڕاوی بۆ مۆر کرد و  ھندەیان نوان . چاکی بسرکردەوە 

 بانگی دەکرد وای دوو کوڕی بختوەری ھبوو، ! »مام«: خۆش بوو ک جاری 
 دواڕۆژانی ژیانی ل   بش کردن و پاشان ڕووی کردە دا ھرمکی ب سردا  بۆی

لیک و دنیای بۆ م     .بجھشت کوڕانی یبگو سید محممد بگ ئۆقرەخان
  

  کوڕی زاھیدبگ بگ ملیک
قی  بگ ملیک   جی باوکی گرتوە و بوپڕی چاک و دادەوانی » بای«ل

و دانیشت ھستا  گڵ خک  وو. ل وەنی حوت کوڕی پاکسرشت ب   :خا
وندوربگ -٢بگ  زینڵ -١ وداق -٣ بای   بگ حوسن - ٥بایزیدبگ  -٤ بگ ب
ـب -٦ ھـ ـ م -٧بگ  ائددینـ گ ڕۆستب.  



 

 

ڕاو ل ھکاری: تابلۆی یکم



 

 

    گیرانی قی دژ ل ھکاری: تابلۆی دووھم



رەفنام٢٠٣/  ش 

 
 

 زەمانی باوکی بگ ڕۆستم  و قی ئختمار دا ب سر ناوچی کواش ل
دەگیشت تووشی ) ڕۆژەکی( ڕووزەکیلسر ناوچی کواش لگڵ عشیرەتی . ڕا

  .ھات و کوژرا شڕ
وانیی محمووداغای بگ زەینڵ ند کسک ل ـو چ »بای«قداری  ب پشتی

ھۆز، ل باوکی ھگڕایوە و دەستی ب سر قکدا گرت و  قوونی  مزن و ما
تکھچوون، باوکی وەبر دەستی ھات و ویستی بیکووژێ؛ بم  پاش شڕ و

و بیاری دا کوری بکا خۆی  ڕشتنی خونی پاراست  سرەنجام ب خۆ . ل
وەردانی حوسن گی تو  ب ناوە دەرباز بـژاوی خوو گی توانی لکی دیککوڕ

 بر سید محممد ـ رت ـ ا ب ـ ن ـ ـ و پ ا  ـ  »وستان«برای، ک حوکمداری  یبگڕابک
ھتا الی شرەف. بوو . گیر نبوو میری بدلیس بگی لوش خۆی ڕانگرت و 

و ب دەورەی شرەف ـا  ھن وای بخر ـۆ بگ چۆن چاک ئا و ب ھـات   دا 
 ڕز ل وترووکانکیش خۆی  وارد چا ب   .گرتنی ن

وو ب میری کوڕە گورەی، پاش سید محممد بگی زەینڵ ی مامی ب
ھکاری کوڕەکانی . و دواتر دەچین سر گانوەی بسرھاتی سربستی 

م تووشی بارودۆخکی تایبت بوون ک لرەدا باسیان دەکرێ ھرکا . دیکی 
وندوربگ ، بم چونک الیکی وای ل نکرایوە، تھماسبشاڕایکردە الی  بای
ن وا  پاش بجما ک بریتی ــس کوڕی ل. مرد و پاشان ب مردنی خۆی گڕایوە 

 ل ھیدبگ: بوون    .بگ و حاجی و محممدبگ زا
وداق لیک ب ی مکی دیکگی کوڕگ بگای  بڕ ی خودا و لڕووی کردە ما

 دوا بجما. دا مرد حج ل عزیز: دوو کوڕی  تان حوسن میر    .و سو
لیک ی مکی دیکگ کوڕزن و  بو ڕیزی من وتبوویگ بوو، کزیدببای ک

قوو فاپاشایما فی مست وڕک ھا  شیروانسردار و بشداری پالماری سر  نی 
 شڕی . ببوو درل  باش چقز ھزەکانی  وو ب ئسیری  کاتک ل  ).ئران( ب



  کتبی دووھم/  ٢٠٤

 

تان محممد قزون چاوی پی کوت، زاھیدبگی برازای ڕاسپارد ھتا  شاسو
فرمانکی  و ئویش  دبیکووژێ    .ڕاپڕان

 کوڕەکانی ملیک بگ حوسن ل  کی دیکگ یانی بحوکم ک بوو بماوەی ،
لباق  یکی  ئ قان و تا  پاشو پاشان مرد  ل . بجما ک ناوی سمایل بوو ل

بگی  دا، خودا پشتیوان ب، باسی بھائددین بگ گانوەی بسرھاتی زەینڵ
لیک ی مکی دیکین کوڕگ دەکب.  

  
  کوڕی زاھیدبگ سید محممد

 بگی دەرەقتی زەینڵ »پنیانشی«دەی عشیرەتی ـاریـ یـب سید محممد
ھرمی ھکاری   ل وانی  و ت ھات  دەریپڕن و ھیچ جیکی بدەستییوە  برازای 

نم  زەینڵ. ن  میری عیمادیی بگی پنای بردە بر حوسن بگ دوای ئم شکان
بچ بۆ الی ئویش نامیکی بۆ نووسی و ڕگای بۆ خۆش کرد ھتا  ).ئامدی(

یمان تان سول م. خان دەرگانی وەک ئاسمان برزی سو پاشای  ڕۆست
الواندییوە و گوتی ئتۆ جارکی ل داخی ئامۆزاکانت ل  مزنوەزیری عوسمانی

ووی ئازەربایجان زدی خۆی  تھماسبو سرت وەبر شا ترە ببووی و چووب
م بت خاترجل وان و نات  پیا وو، جا بۆی ئگر بۆی و ماڵ و مندات ل . ھناب

لت خاترجم دەب و ئو دەمی  خاکی وی  و بتوا باشانوە بنییوە، پیا قز
وەن ھکاری بسرت دەکاتوە خا فرمانی حکوومتی      .شکۆ ب

ھنانی ژن و ماڵ و مندای ل ئاستانی  بگ زەینڵ وای  ھی  و ب لماندی  س
یمانی ھرمی ھکاری سول  ب خاکیل مودای ڕیدا کاتک . ڕا ڕووی کردەوە 

، چونک ھر ل کۆنوە دا تدەپڕی، بدربگی میری جزیرە) بۆتان( بوختی
ت ھکاری و ل الیکی دیکشوە یدوژمنای ھۆزی  گڵ  ل وو  ھب  دۆست بووی 

گڵ سید محممد و دەیھویست ئاوا قرزدارباری بکا، چند مردازایکی  ل



رەفنام٢٠٥/  ش 

 
 

یار کردن  بۆتانیی پاش شڕ و تکھچوونک . بگ و ناردنیی سر ڕی زەینڵت
بگ و ڕەفیقکانی و ھموویان  بوون خنیمی گیانی زەینڵ چکدارانی بۆتانی

ھ. کوشتن کران و تنیا ئو سری پوەما و بجما و  موو ھاوڕکفانی ژێـسری 
و کارە پارزرا ل ـب کاتک سرە. خۆ  وەکـ ـا و چاوی  رد الی بدربگـانیان بـ

گان و سری زەینڵ دا گی پڵ بدی زەیندی، گوتی ئھات؟ گوتیان  نگ چی لب
و ن  و خاتری زبزەبری شیر  دان خستوومان  می ل و    ومان نجنی ن ئ ا

وە بی وونیمان گرتووە و سریمان ن   .پایبرزب
ی کوژرانی زەینڵ ھوا  جزیرەدا بگ کاتک   تقییوە و ژنی بدربگ ل
 شووی خۆی ل کرد ترمکی بننوە شار و بپی داب و  بیستییوە، تکای 

و بینژن نریتی دینی پی پاش ڕازی بوونی بدربگ، خزانی چند . ڕابگن 
ھتا خرا بۆن و بیھننوە وکی خۆی ناردن  ئگر گیشتنج و چاویان ب . پیا

ن وا وەگیانی زەینڵ کوژرا ، ترمی نی  و تماشایانبگیان وەبرچاوی ھات  دا گا
وە ھر ما ھشتاش  یانگرتوە و بپتاوبۆی خرایکی  ،کرد  رەو جزیرە ھب 

بگ ماوە و ھتا ئستاش گیانی  کاتک ب خاتوونیان ڕاگیاند خۆ زەینڵ. گڕانوە
ھتا تیماری  وە، چند حکیمکی ناردە سری  دا دا بن و  بکن و ب دەورەین

و  و بیبووژننوە  ھیچی کم ببچن    ل ن  ھ گ سوور بوو . ندربرچی بگ
ی ــلسر کوشتنی، بم خزانی دەبری گڕا و زۆری خۆ ھناوبرد و دەست

ـوەب ھنـ ـر تووڕەبوونی مردەکی ڕۆمرکاند و ب  ب قسی چاک گی ئاگری. اـ
برینی لشی ئو ئامۆژگاری خاوی کردەوە و ئاوا مھمی خۆشبوونوەی گیاندە 

ب  دا شفای  پاش ئوەی پروەردگاری پاکی برزەج ل ماوەیکی کم. دەرەتان
و بوپڕی ڕزەوە برەو . مای کردەوە بۆ نارد، خاتوون تدارەکی بۆ گرت 

دوای تواو بوونی ئم . ھکاری بگ ب ساغی و سمتی گیشتوە خاکی زەینڵ



  کتبی دووھم/  ٢٠٦

 

وە دەچم سر گانوەی چۆنیتیی بسرھاتی زەینڵ ،باسی ئستا ڕ بگ و  ل
  .کوڕەکانی

  
  

م پاش ئوەی سید محممدبکورتی دەب ب  ،ر کرابتی بۆ دەستدەس 
دی چکی ل ھنا و ل بارگای برزی  مزنی سرکردەکانی وان ئسکندەرپاشای

تانی عوسمانی ھکاریی سو وای حکوومتی  فرمانی  .بگ کرد بۆ زەینڵ دا
ھر وەختایکی بۆی ھکوت سید محممد بکووژێ و   ھات ک پیرۆزی بۆ 

ھکاری ارد ـاوی نـپی ئسکندەرپاشا. بگ دات دەست زەینڵب جوی دەستی 
ئویش بو کتنی زانی و لگڵ . محممددا و بانگی کردە وان دب شون سی

ن بزووت وا نگری گرت و ب. چکدارکی زۆر برەو  ل  دەرەوەی شار   ـل
و ـانـبی  کو وق تدای، گوتی ناتوانین بین ی تاعوونووی ئوەی ک شارەک چا

و ئگر پاشای ڕزدار خۆی ب و ل دەرەوە بسرمان بکاتوە، وەک  ژوورەوە 
قرزدارباری    . دەزانین و کوێ بفرموێ لوێ حازر دەبینھمیش خۆمان ب

ما و ل شار وەدەرکوت و ل شونی دیاری کراو چاوی  ئسکندەرپاشا چاری ن
گڵ پاشا لڕوە برەو وستانسید محممد دوای . پی کوت ل  دیداری 
و دی حسا. گڕایوە و پی وابوو ئسکندەرپاشا ھیچ  یوەوەختایک توا

ند  فنیایی چئاسوودەیی و د فی ئیزن دا و بکدارانی ھاوڕکماوە، چکی نوفرت
 وستان بنی داک ل ودووی  کــی، یــک ئسکندەرپاشا پی زانــاتــک. وتاــڕۆژک 

ل نکرد و میرغوالمانی وانی لگڵ چکدارکی زۆر ناردە سری و لی ڕاسپارد 
 یرا بگخ ویستپ وە ھاتووە، بۆیباشانالی قز  ل ی ناخۆش  ھوا ھندک   ک

ونب دەب ڕەکیشی  ئسکندەرپاشا میرغوالمانی وانی پند دادا و گوتی ب. وان
 ئرە گیشت وستان و ھواکی دای، ھر چند سید  کاتک میرغوالم. بکی



رەفنام٢٠٧/  ش 

 
 

محممد خۆی گنخاند و ساوەساوی کرد، بم گوی ندای و ب نیوە زۆری و 
ـنی ھیشت ـ ـبردی بوە خوا ن ۆـ  ــئسکندەرپاشا، سید محممدی خست. وا

قووب و یا   ندیخان کوڕی ب ھویای حکوومتی ھکاری، برەو ھرمی  بگی ب
  .ژیانی پی نای ڕکف و ڕەوی

ندە بوو، ب فرمانی  محموودی یبگ حسن ک ماکی ئو گڕ و گۆب
و ئویش  بگ وبکوت پیکردەی یاقو لگڵ پۆل نۆکرکی وان ئسکندەرپاشا

و عشیرەتی پنیانشی پی زانی و خۆی ن  ویشت و پی وابوو ب پشتیوانیی  ھا
لیالن ویی ب ق ھکاری شا وان بب ب حوکمانی  بگی  شاقوی و حسن. دەت

ھاوپشتی یکتری بوون و لسر خاشکشانی بنمای سید خزم و  محموودی
وھوست جوونوە محممد ھا دا لی  یـگـمـئ ـشاقوی ب باری ب. یکدڵ و 

و ڕابردووی تنھنا  و پکوە  بگ زادەی خۆی دای چنگ حسن و مزنخوڕی 
وان ئسکندەرپاشا، باوک و کوڕی وکا کوشتن و پاش نمانی . ڕوویان کرد 

قووب و یا ھکاریی سید محممد  فرمانی حکوومتی  دای دەست  بگ، 
  .بگ زەینڵ

قووب  پاش بجما بگ یا ل . و میرزا ئحمد  ئوالم، سوتان: س کوڕی 
وباپیری پ نگیشت،  وی باببمیراتگڕال دەستی  یئوالمبگ ئگرچی ھیچ

بارگای خودال  ل  »خۆی«، دەستی ناوچی وەخانخۆشبوو سوتان مراد بم 
ک ئوەشیان پ ڕەوا ندی و ئویش ھستا و . باربوو کرابوو پاش چند سا

گڵ کوڕکی خۆی ڕووی کردە دەرانی برزی سوتان و ل ئیستانبووی  ل
و تمنی ئازیزی خۆی ب با دا و بارگی برەو دنیای  ل خستپایتخت بنی 

  .دیک تکوەپچا
  
  



  کتبی دووھم/  ٢٠٨

 

  بگ کوڕی ملیک بگ زەینڵ
 پشوودا باسمان کرد ک زەینڵ جاری وابوو ل باوکی ھدەگڕایوە و  بگ ل

دەچوو و  دەرەتان بوونی ل جزیرە چۆنیتیی بسرھات و ب. دەنا دەگژ مامی ڕا
بۆ گانوە و ڕوونمان کردەوە چۆن لو نھامتی و  چاکی خاتوونی بدربگمان

و ناردییوە خاکی وتاری کرد  ق   گڕانوەی بگ دوای  زەینڵ. ھکاری بی
بدا، بم لناکاو ھوای  ساز دەکرد بوا و سری ئیستانبووڵ خریک بوو خۆی

م ڕۆست ھات ک  داترووسک بۆ  وە، بۆی لخرا چ ــھیا و ــپاشای مزنوەزیر 
ـھ ـومـ ـدی نـ ـمـ وانی بگڕتوە و ن لوش دەحجمیـ  دەیت ی ھر چند. ا؛ ن

ھی وبرد  ھنا ـسری خۆی  ـچ چارەی نـ بای  تھماسبا و برەو دەرانی شاــمـ
ئاوڕکی وای ل ندایوە و  بر دی سید محممدل تھماسبشا. و ڕەویگرت 

وەیک کاس و حۆل و سرگردان خوالیوە، تا دیسان ھوای ڕۆستم پاشا  ما
کردوویتوە  دەنگی دایوە ک چۆتوە سر دۆخی جارانی و سوتان سولیمان

و کاتدا زەینڵ. مزنوەزیر بگ ل خاکی قزباشانوە ب مبستی ڕامووسانی  ل
ـژ ـدەران رـ ـ ـ ی وای ــــکــــــپاشاش الی م ڕۆستمــــــڕایوە، بــــی گــــی سولیمانـ

کی وەک پک و م و گوتی بۆ بۆ دیاری کرد » بۆسن«بژیو ل خاکی  ل نکردەوە 
وێ دانیشل.  

وان قی  تاوانی پوەبسترا ک بۆت کیخودای  ، سید محممددوای گیرانی 
فا  تان مست دە سو وان شازا ھماسبو شا نوان تن ی لناون و دا  و قسھ

ـان  چی بردوون و ڕکیخستوون و و زانیم ـرا  وچی دیکش ک باسی ک
پاشا لسر  دوای تپڕبوونی ئم قۆناخ ڕۆستم. چۆن کوشتی ئسکندەرپاشا

ھی  ندەرپاشا بسکوە و ئتی ـکار الدرایرمانی حکوومف وای وەرگرتنی 
ھنایوە وان و لو کارەدا پرسی ب سوتان  ئیلییوە ل ڕۆم بگی اری، زەینڵـکـھ

یمان ووە بۆ سیخوڕی ناردیان خاکی. خان کرد سول وا ھات  ).ئران( قزباشان ل



رەفنام٢٠٩/  ش 

 
 

 ناوچی سماس ل برای بوو ک ئویش  تووشی بایوندوربگی ک جارکیان 
 باشان کردبوویان دا قوما و سرەنجام  شڕیان ل نوانی. خۆیان قسھنوەیقز

وندوربگ قوپچی کردن  بگ بزی و چند کس ل ھاوڕیانی گیران و زەینڵ بای
وە شانی زەینڵ. بۆ الی ئسکندەرپاشا و بگـی  ئم ڕوودا ـرد  ھب پ

ئسکندەرپاشا بۆی تکوت و گوتی پیاوکی باوەڕپکراوی ڕووڕاست و شایانی 
دابچری تد سممید محس ویستو پ  کارییھ ئاوا بوو ک . حکوومتی 

ـتک واکـ اتن و فرمانی کوژرانی سید محممد ـانی ئسکندەرپاشا وەدی ھــای دا
ھکاری تیی  غزی میرای بگ مۆر کرا و ل شونی  بۆ زەینڵ نووسرا و کا

جارناجارک بھائددینی برای ل . دخوازی بۆ ماوەی چل ساک حکوومتی کرد
 خانی سیدیبگ و  م سرەنجام بدەست زەینڵـجی وی دەکرای میرھرم، ب

مانی براکی تازە کۆسپی لسر ڕگا نما کوڕی زەینڵ   .بگ کوژرا و دوای ن
وەنی چوار کوڕی ج بگ زەینڵ  خان سیدی - ٢ زاھیدبگ - ١: وانئاکار بووـخا

م -٤ زەکریابگ -٣ وەکوو ئاشکرای زاھیدبگ جاری وای دژایتیی . بگ برای
و ب دەو ھتا فرمانی ھندەی ھدا ندا . ناشی لگی تکوتووەەباوکی کردووە 

ب ی بۆسنیانداشت بۆ ناوچھ ھات و  تان  ، ڕاست بۆ شونی برگەوەی سو
وکی بگ ھات ب  ئوەی کشی کوڕەی ل کۆڵ بۆوە، زەینڵدوای . پشووی با

لی خۆی  کار کشایوە خانی سیدی می ل  جی خۆی دانا و دەستی  ل . ل
فرمانی میرایتی بۆ سیدی ک ل  پنچووخان ھات، بم ھندەی  پایتختوە 

ھدرا و ب جوانمرگی سری نایوە و گیانی  ھڕەتی الوی لسر ئسپ   ، دا
  .دایوە دەست پروەرندەی گیان

 فرمانی حکوومتی بۆ کوڕکی دیکی وەرگرت ک زەکریابگ بگ زەینڵ
ی . بلباق«ناوچ  سای . بگی کوڕکی دیکی خست ژر دەستی برایم ی»ئ

 پاشای ، عوسمانخانی ز، وەختایک بپی فرمانی سوتان مراد١٥٨٥/ی ک٩٩٣



  کتبی دووھم/  ٢١٠

 

شکۆ  خرای ئستۆی، سوتانی خاوەن گرتنی ئازەربایجانی مزنوەزیر، ئرکی
و  قزباشان ودوو ھڕاکات خاکی س  بگیش نووسی ھتا ب فرمانکی بۆ زەینڵ

و دایوو  بر گوڕمی تان  دات  ڕاست لو دەمدا شاسوتان محممد. تنبی
ھمزەمیرزای گڵ   تورز ل ل بوون و وەختایک شا و شازادە بیستیان  کوڕی 

بندی مرەند زەینڵ ر مس ھاتۆت فرماندە و چکداری بگ  ک  کۆم ،
و ب تاتورکمانیان ڕاسپاردن  لو جنگیدا ک ھزەکانی . دا بچنوە گژی بۆن 

 تانی بگ ب زەینڵ ل  ڕ«دەستی پڕکرەند«و »زۆنووز«و» کم «
بگ وای چند کسک ل دەوروبری کاروانسرای  و زەینڵ گڕابوونوە

ولکی« وژی ئوارە بوو، چکداری تورکمان خریکی بج» ئ گیشتن  ھنانی ن
قوما و زەینڵ گڵ پیاوەکانی  سری و شڕ  ل نی ل چارەی شھید بووبگ 

م. نووسرا دا برای ھرای و  بگی کوڕی ب دیل گیرا و چند سیدک و خکی  ل
لوێ ترمی زەینڵ د  ھاتن و ] عوسمانی[دواتر ک . بگیان ب خاک ئسپارد مرەن

مرگ تورزیان  و بردیانوە جۆ ھنایوە  و لو  گرت، ترمکیان دەر
ندنگخۆیخو وە کناشتیان  سوتان مرادخان، لسر دۆخی . سازی کردبوو ی

فرمانی حکوومتی ھکاریی بۆ زەکریابگ نوێ  سردەمی باوکی دیسانوە 
م. کردەوە ووکی چاک برای  پ بگی دیل ل بندی قزباشان ڕزگار کرا و ھر  ب

ـلسر داب ـی پشـ ـوو حکـ ـوومـ ـتـ   .ی درایوە دەستی»ئلباق«ندی ــبــی مـ
  

  بگ کوڕی زەینڵ زەکریابگ
ڕبوونی دوو ساڵ بپتی زە پاش تر حکوومگکسریاب رپاشایعفدا، ج 

ھرمی وان خرابووی  ڕادەگیشت و پاراستنی ئازەربایجانیشی وەزیر، ک ب سر 
گورەی شرعی محممدی و سر شانی، ب دنی چند کسک فرمووی ب

، میرایتی مافی زاھیدبگی کوڕە گورەی عوسمانییاسا و داب و دەستووری 



رەفنام٢١١/  ش 

 
 

وە شیاوە میرھرم ب زەینڵ ھاتنی ئم مبست   بۆ وەدی. بگ و دەب ئو پیا
وە بابتکی گیاندە دەرانی برزی دەست و ل دیوانی عوسمانی ڕ ڕا  ل

ھیدبگ ھکاری زا ھرمی  ھبژردرا و پاش ھاتنوەی فرمان،  وەکوو میری 
پی ئاماژەی جعفرپاشا رد؛ بم چونک کل بڕوەبردنی کارەکانی ھ ، خۆیب

فکان ب الی زەکریابگ و تای و تیرە  عالت  دا شکابوونوە و دیان  زۆربی 
وەبـوەی بـپ ھیدبگ نر ـوو، سریان  چوون بای ــــڕ و تکھــنا و شــھـزا

ھیدبگ و کوڕکی کوژران م زا نگاوت و سرەنجا   .ئ
وەکانی بیستوە، داوای کرد حکوومتی  کاتک جعفرپاشا ی ڕوودا ھوا

لیک ھکاری دەست م تگ بدرھیدب و ل بارگای  بگی کوڕکی دیکی زا
ھاتوە فرمانی حکوومتی بۆ  و  امانی وانـئ ـی بـرکـشکـپاشا ل. پیرۆزەوە 

 زی خستورلیکگت ڵ م گت ب بوی حکوومتا جھ دەستوە و ناردی 
 خانی پ ڕانگیرا و پنای بردە بر سیدی خۆی ئم جارەیان زەکریابگ. بگرێ

ئویش پنای دا و پکوە چۆنی پویست چۆنیتیی بارودۆخکیان . میری ئامدی
گیاند  پچکی تختی برزی دەست ڕا ل بارگای پیرۆزەوە سرلنوێ . ب
تیی بۆ نووسرایوە و ل جی خۆی داندرایوە، ب مرجک بی  فرمانی میرای

لۆریھزار  ست وانی عوسمانی ف و لم ڕیدا  وەکوو دیاری بنرێ بۆ دی
و یاریدەی دا ن سنا ی گرت    .پاشای مزنوەزیر با
ـل ـسر ئـ م بـ ـ ھـ و  ـار  ـوایـ ھرمـڕایـگ  زەکریابگـ ۆی ـی خـوە 

لیک گی ومـڕەپ ب وای درژەی دەسـ ھی  ویش بو ئ ۆ ــی بــی ڕۆیــتــاڵ نا 
ی ز، ١٥٩٦/ی ک١٠٠٥سای . ردـــم تاعوونۆشیی ــخــ نـــوێ بــــو ل ئیستانبووڵ

ـب ، ک چند ساک  زمان چپرەکی و شۆفاریی کابرایک بناوی فخرەددینـ
ونری زەکریابگ ل بارگای سوتانی عوسمانیوەکوو   مابۆوە، ئبووبکراغای ن

ڕاستی و دروستی و دینداری کیخودای زەکریابگ، ک ب خش و گوھری 



  کتبی دووھم/  ٢١٢

 

لرەدا چاوک ب چیرۆکی ئم ڕووداوەدا دەگین و . ڕازابۆوە، ب کوشت چوو
 بزانین ک ی کوڕانیدەبقو ، ل سایسری ئمیر سیفددینی بلیالن بگی شا

پی چند مرجک دەستی ناوچی  درابووی ١یان»خۆی«برازایانوە، ب
ی خزاکری خانمحممدسرەڕای ئمش فخرەددینی گۆرین ل بارگای سوتان 

فرمانی حکوومتی ناوچکی وەرگرت بۆ حسن بگی کوڕی  دنیاگرەوە، 
توانیبووی  ئوەی ڕاستی ب ئبووبکراغا. برازای زەکریابگ بگی خان سیدی

و پکوە  رێبگی بلیالن تداب وڕانی شاقویــوان زەکریابگ و ککشی کۆنی ن
ھاوپشت بم ھنگاوەی ک فخرەددین ھاویشتی ھموو شتک . بیانکات دۆست و 

 ما و بوو بتی نویستی و دۆستایوە و خۆشقین زیندوو بوون تکچۆوە و کۆن
لک  ن  م. کرۆژتنددا دا »خۆی«چند جارک ھات ھتا دەست ب سر  بگ برای

ران ھسی ـرھستی بۆوە و ب زەبری شیر و تیـب م ئمیر سیفددینـببگرێ، 
دا چکدارکی زۆر سریان تداچوو و شڕان ل و  بگ لو  گرچی برایم. دایوە 

واری دەبردە  ھا ھموو جارک  دا  بر زەکریابگ و ئویش بڕوات شڕان
ی دەنارد کداری خک چ یخودا  ەکۆمکراغای کبووبئ م چونکیاریدەی، ب

دا وەرن وو، زۆری خۆ ت ب وە ڕازی ن  نانوەی ئاژا   .ب
غا بووبکرا ھات ک ئ وا  وەیک  ھنانی  پاش ما و بخر بۆ پیرۆزبایی 

ەوە ھات و گلک دیاریشی »وستان«ل  سرکردەی عوسمانیمزن پاشای سنان
گڵ خۆی ھنا ل پاشا پیاوکی  فخرەددینی شیتانی دووزمان ک دەیزانی سنان. بۆ 

ھوڕی  ل ئبووبکراغا ا ئستا جنگیتی سری ـوتی جــوبندە، گ لتبچاوچنۆکی م
ـت ـدابـ مـ  خان بگی کوڕی سیدی ھاتنی ئم مبست لگڵ حسن  بۆ وەدی. ر

ھات وان چند درۆیکی سربکوکی  و ل زمان زەکریابگوە دوابدوای وی 
                                                                         

نووسر وشی سنجاقی ھناوە ک تـورکیی و سـرەڕای ئوەی ب واتـای ئـای، شـوە  -١
 .و. دەکــوت برەژری ھرم. دا وت بـووە لـ سردەمـی عــوسمانی دابشینکی خاکی



رەفنام٢١٣/  ش 

 
 

نا و چۆنی خراپ ئاوای بۆ تچانب گو ھ دە لم  گوتی زەکریابگ. دی پاشا 
و تنگی پ ھچنیوم؛ بۆی ئگر پاشای ڕزدار  پچی کردووم  ڕێ و چوناگ

وار دراوی وەکوو دیاری دەنرم خزمتی  و بیکووژێ، س خا پادشای . بیگرێ 
و، زانی ب سر ھلکی زین وار درا   بیستنی ناوی س خا وبرسی ب دا  چا

غای بووبکرا وە ئ ڕ ل ھر   وتووە؛ بۆیگرت و کوشتی ک.  
ی  ، زەکریابگ١٠٠٥ئستا ک سا  حکوومتی جۆمرگی ١ی کۆچیی

) ئلباغ( ر ئلباقـ سـبگیش ب بدەستوەی ک کوانووی خاندانی خۆیان و برایم
دەگا  کار و کرداری . ڕا ل دارم  وا   .دا سرکوتووبن چاکھی

  
  

  بشی سھم
  ٢بناوبانگن) بادینان( بھادینانک ب ) ئامدی( عیمادییباسی میرانی 

  
وخواسان و چیرۆکوژانی باغ و  ژانی گوستانی جی سرسوڕمانی باسگبدەن

دەچنوە سر  سیروسمرە، الیان وای ک میرانی ئامدیبستانی پ دیمنی 

                                                                         
، بگنـامیکی ڕزلنـان ھی، ک ل ئیسـتامبووڵ دا ل ناوەندی بگنامکانی عوسـمانی -١

ئم بگنـامی ل دەفـتری . نووسـیویتی بـۆ زەکریـابگ سوتانی عوسمانی وەختی خۆی
ـــورد ٣٥نوســخی ئم ڕزلنــان دراوەت . تۆمــار کــراوە ٥٧٣دا، ب ژمــارە ٦٤ ، ک میــری ک

 .ی.ع. خان یکمینیان شرەف
ــان ، لز ی١٣٠٠/ی ک٧٠٠ســای وەکـوو ئاشـکرای دەوروبری  -٢ دا  سـرچاوە مملووکییك

، میـرى ی ز١٣٣٩/ی ک٧٤٠ وەبرچـاو دێ و سـای» صـاحب العمادیـه  « ناوی خاوەندی ئامدی
ــوڕی عـومر ــاوی حـاجیی ك ــان  ئامـدی ن ــران ب بنمـای بھائددین ــووە، ک دواتـر ئم می ب

 .س.ز .ناسران



  کتبی دووھم/  ٢١٤

 

فکانی لی کی خ  بباسی ڕەچرایی  ١عشارەزایانی ب ل کی دیکیم دەستب
قووکی بناوبانگن بناوی عبباسوالیان  وما  برەبابی پیا ل   ئوەش ھر . ای

ھر چۆنک ب پیان دەن  بم وەکوو دیارە  ٢؛»عبباس بنی«خودا دەیزان و 
 خاکی ل   ی  ما م بن ددینان ئمسمزینان( شدی) شئام ەوە ھاتوون .شپ 

وە  و ل قی  ب ماڵئوەی   ئامدی، پشتاوپشت ب سر  وکۆچوە بچن
ئو کسی ل تاروونوە چۆت . ی سر ب شمزینان ڕاگیشتوون»تاروون«

و میران ن  ل ھر بۆی میرانی ئامدی  ھائددین بووە،  دی ناوی بو  ئام
ل الیکی دیکوە بپی . ناسراون) بادینان( ب بھادینان دا حوکمدارانی کوردستان

و پتو،  ئوە نیزیکی چوارست سا توخم و  وا دیارەگانوەیکی ساغ 
قی ئامدی، دەسکارکی . ۆرەمی بھائددین لو ھرم سرقای حکوومتنـت

انی مووسو حوکم کوڕی  زەنگی عیمادەددین) نگالش( سنجارو  تازەی
قور ئاق ق و شار . سازی کردووە دا ل سردەمی سوتانکانی سلجووقی )١١(سون

                                                                         
بقمـی  »امارة بهدینان العباسیه«: بواننـــ بنــچــکــی میرانی بادینانسبارەت ب بن و  -١
  . ھر لم ژدەرەدا ؛ ھروەھا بشی میرنشینی ھکاری»محفووز عومر«

کۆچی نـامیکی نووسـیوە بـۆ  ی٧٤٠ بووە، سای ک میری ئامدی حاجی کوڕی عومر
عبـدوڕڕەحمان کـوڕی ب قمـی  »التثقیفـه «بپی نوەرۆکی کتبـی . بارگای سوتانی میسر

 میمــی ناســراو بد تــم ــازیروججیش«محم ش ئم مبســتی »قلقشــندی«، »ئیبنوون
کـوڕی ســمایل  ، عیمـادەددیندا بم ل سـردەمی قلقشــندیلو سـرچاوەی وەرگرتـووە، 

ــی ــوڕی عل ــان ک ــری بادین ــوڕی مووســا، می ــووە ک ــ. (ب ــبح«: ب ــی ص ، ب ٢٨٥، ل٧ب  ،»االعش
  .) کوڕی علی ناسراو ب قلقشندی ئحمد قمی شھابددین

ـــازیروججیش ـــوو ن ـــورەی نووســـینکانی ئیبن ـــ بگ  و قلقشـــندی ئوەی ڕاســـتی ب
  .ی.ع. و ب ڕەسن کوردن ناچنوە سر عبباسییکان بنمای میرانی ئامدی

٢- بدوڕڕەقیب یووسف: ب١٣، ژمـارە گۆڤـاری دھـۆک ،»امراء بهدینان لیسوا من العباسـیین «، ع ،
ـــا. ٢٠٠١ســای  ـــدوڕڕەقیب یووســف : ھروەھ ـــاری«عب ، »شـــجرا شخولئیســـالم ھک

  .ی.ع. ٢٠٠٥، سای ٢٥گۆڤاری دھۆک، ژمارە 



رەفنام٢١٥/  ش 

 
 

وگڕ ساز کراون جیان  ئو بردە ل جھچوونی . لسر تاتبردکی گڕا
وەنوە دادەشک روا نھ پنجا و تاکوو بیست شست و  و دەگات ــست گزە و 

ـگ ـزیش بـ دەگڕێـ لـدوو چ. رەو زەوی دا ـاو  اوی ــدراون و ئــ قدا لـ
دا  و چند جی دیکش دابین دەکن و ل جنگی پویست وخوندنگ و گرما

و دنن  دەرەوەی شارەوە ئا ل ن    .خک ب پشتی بارەبرا
فرھنگیان ب کوردی و عارەبی و  ورە و بچووکیان ـگ. ھون کراوە زمان 

یان ب چاکوە بندە و د و بدین و خرخون  خوندنگ و  میرانی ئامدی. پاک 
لوێ ساز کردوون و زانایان سرقای پ. مزگوتیان  رەپدانی ـمامۆستایان 

لسر ئو ربازە دەڕۆن ک بوای بھقی تدا سلماوە و    .زانستی دینین 
 مزووری دوو عشیرەتی گورەی ئامدی ل ناوی  ،زێ .و زباری بریتین 

 ئامدی و چونک ئو عشیرەت ل گوی ڕووبارەکن، پیان گوتراوە  ل  کڕووبار
یکک . ش بناوبانگ»چمشت«ئم چم وا بخوڕ داژوێ ک ب . »زباری«

 عشیرەکانی دیکی ئامدی  دکانی«ل وژی کوردی»ڕا  ڕا ل و   ی  دا بۆت
ع ١.»ڕکانی« ھن، بچند   ل  ،)برواری( پروەری: وونــۆ نمــلی دیکشی 

لیسیابوویی ٢،محل   .»بوھل«و خکی ناوچک ب دۆڵ دەن  و بوھلی ، تی
  

                                                                         
ــاری -١ ــی یل كۆتـاییی سـردەمی عبباســ ھردوو ھـۆزی ڕادكـی و زب یوە ناسـراون، ڕادك

ب  میرانـى زبـارى ).3/6٠، ةابـن شـداد، األعـالق الخطیـر    ( یان ڕادكانی سواوە و بۆت ڕكـانی
العمـري، مسـالک   ( فرمان و ڕەزامندیی خالفتى عبباسى فرمانەوای وتـی زبـار بـوون

  .س.ز ).3/270االبصار، 
  .و. ممی: ٧٩، ل بودلیان -٢



  کتبی دووھم/  ٢١٦

 

ق بناوبانگکانی ئامدی   ل ی و شارۆچکیکی ) ئاکرێ( عقرەقی  یکک 
 ١.ما مسومان و جوولکی ل دەژین ١٢٠٠بشانی ساز کراوە و نیزیکی  شان

قی  »دھۆک«قی  ھن ک میرزادەکان و ئامۆزاکانی میرانی »در«و  یش 
دەگن دەسـت عشـیرەتی ب ٢»شـریب«قی . ئامدی ب سریان ڕا

دکانی« یش ب »بازیران«و  »عیمرانی«، »شووش«، »قدە«یوەی و قی »ڕا
  . عشیرەتی زبارییوەنچنگ 

ی و دوو عشیرەتی سرەکیی ل دەژین و »زاخۆ« ناوچیکی دیکی ئامدی
 ل ڤانی( و سلمانی سندی: بریتین  ک ).سلو خن  دا زاخۆ پشی دەگوترێ  ل

دییان لووە پیدا  زۆربی زانایان و خوندەوارانی گورەی کوردستان ٣.وتی سن
وەنی وەجاخی گورە و میرانی تایبت بووە و سر ب . بوون  کۆنوە خا ل ھر 

بووەئام دا کوتوون، میرانی ئامدی  الوازیپاش ئوەی میرەکان ب باری . دی ن
ئستاش یکک ل خاندانی ئو کۆنمیرانی زاخۆ ماوە و . ب خۆیانوە بستوون

وە بگ و الی میرانی جزیرە ناوی یووسف ھندک لوانی سر ب . دامزرا
ھائددین بوون و ل ئامدی حکوومتیان کردووە، ھر نازانین  ی بن و تۆرەمک

ـچۆن ژیاون و چییان ک و ئـ ـردووە  نـ ودای ــوای خــ ھیــارن بــ دیــش کــوا
ـب ـنی ـ   .نـیـدا باسیان دەک یک از، ب شونـ

                                                                         

گومـان ل الین كریسـتییانكانوە سـاز  ب شرابی تـرێ نـاودار بـووە و ب) رهعق( ئاكرێ -١
حمداهللا مستوفی القزوینی، نزهـۀ القلـوب،   ( کراوە ك بشك بوون ل پكھاتی دانیشتووانی شار

  .س.ز ).159ص 
  .و. ی دەقی تورکیا٦٥؛ ل بشیری -٢
ــو دەركوت یمغـۆلل سـردەمی  ھـۆزی سـندی -٣  دا وەك ھزكـی خكـی مزن و برب
ــوك،  3/267مسـالک االبصــار،  ( ــه دول المل ــزي، السـلوك لمعرف ــاوچك ب  ؛)6/370، المقری بـۆی ن

 .س.ز .ناودەبراسندیان ویالیتی 



 

 

باژری ئامدی: تابلۆی سھم



 

 

  قوتابخان و کاشۆبازی: تابلۆی چوارەم



رەفنام٢١٩/  ش 

 
 

  ) زندین( زەینددینمیر 
ـل زەینددینمیر  وەن سردەمی ـ تیی خا  یشکۆ ئمیر تیموور پادشای

 ڕۆژگاری شاڕوخ گوورکان ل تانی کوڕە گورەی و  سربرزی و ب  دا، ب سو
م میرە. زەمانی ژیانی تپڕ کردووە کاوی دی خۆی ئ وەی کپاش ئ 

تاون ب شنگشنگ ڕووی کردۆت باغ و باغاتی بھشت،  الون و دوژمن دۆست
فددینی برزەئسترەی کوڕی بۆ میر   .ت جنشینیسی

  
  ) سوەدین( میر سیفددین

فددین ی بخروبری بسر جماوەر کشاوە میر سی دوای . سبری با
غی بھشت کۆچی کردووە و  وەیک ئویش برەو با و  »حسن«ما

 پاشی »بایروک«   .بجماون و حسنی کوڕە گورەی جی گرتۆتوە ل
  

  کوڕی سیفددین  حسن
 زەمانی حکوومتی حسن یمان ل ، ب فرمانی ئۆغی بگی بیژەن دا، سول

کانی ئاق تان وونقۆی سو ھات و دوو  بگ سولیمان. ڕاسپردرا بۆ گرتنی ئامدی ل
ھناوبرد و چی  ی خۆیھر چندی گرتن، بم »شووش«و  »ئاکرێ«قی 

قی  وانی  یت قی  ئامدی بگرێ و سرەنجام دەرەتانی نما و دەوریبۆوە، ن
 بوون، بقۆینلوو گۆیان کوت لژی و خاش پاش ئوەی ک بنمای ئاق. بردا

. و ڕزی ل گیرا و بسرکرایوە سفوی چوو بۆ خزمت شاسمایلی حسن
قی دھۆکی  مبندی داسنی دواتر  . سر قمەوی خۆیدابی و خستیی  ل

شیرەتی سندی سندیشی یناوچچنگ ع  دەرھنا ک خاوەنی میری سربخۆ  ل
 چارەی نووسرا و ح. بوو ل وەیک مرگی   اشــ پــلوڕی ــــوت کـدوای ما

ـب ـجمـ ـا کـ مرادخان  - ٣ قاسم سیدی - ٢ سوتان حوسن - ١: ی بوون لــریتـ بـ



  کتبی دووھم/  ٢٢٠

 

یمان ـس -٤ سوتان حوسن . ئحمد خان - ٧میرزا محممد  - ٦وداق ـــربــپی -٥ول
ھمووان گ   ل دکی  ندری بوو جی باوکی گرتوە و دوای چــورەتـک کوڕی 

و دیک باسی خۆی و کوڕانی  برچا   .دەخرت
لیقاسم سیدی ع دخان نرینی ل پاش  خانی ،  وە؛ مرا  دوای بجما ل
ما ھراکی قوبادبگ وە و خۆیبجن   کوڕکی ھی  سولیمان. کوژراوە دا ل

متان ناوی شاڕۆستد، سوممحموودی  و میرزا محوە موتۆتپشتی ک ل .
وە ناوی شایووسفئحمد خان  کوڕی میر سیفددین و بایروکی ، کوڕکی ما

وبادبگ ق  سۆنگی ئوڕا  ل  ک ، ھی   .سری تداچوو کوڕکی شتۆکی 
  
  ١ان حوسنـوتـس

تان حوسن عبباس، دوای نمانی  بنیک سرتۆپ و یکپیاوی خاندانی  سو
تان  فرمانی سو پی  یمانباوکی ب شکۆ بوو ب میرھرمی  خاوەن یخان سول

وەڕاستی ـ نـمیشـھ. زان و دادەوان بوو کسکی یکجار زانا و شرع. ئامدی
. و دەومند شوکرانبژری بوون داردەستی دەگرت و گورە و گچک و ھژار

 کاروباری میرایتی دەزانی و ڕەچاوی خزمتی ھموو الیکی ئوەندە  ل چاکی 
ھر باسی ناکرێ  ر ئاکارچاکی و . دەکرد، کبمللت و خۆ الدان بوون  پی دەس

 تواوی ھاوشانکانی خۆی ل  سربزوی   مزن و میرانی کوردستان. تپڕیبوو ل
ھر مبستکی ک . کرد و ل قسی دەرندەچوونپ دەدەچوون الی و پرسیان 

و قمەوی ــی نــسبارەت ب کاروباری کوردستان و تواوی ھرمکانی دیک
یمانی ورووژاندبای، ڕەت عوسمانی  بارگای سول ل و ئو  ووبا  کرانوەی بۆ  ب

بوو وەی ماوەی سی سان بم ش. ن  ناوەندی ر بکانی سدی و ناوچئام ل
                                                                         

ـــانی ئامـــدیی ل دەســـپكی ســـردەمی  ل میـــرە ســـوتان حوســـن -١ نـــاودار و بھزەك
  .س.ز .بنیاد نراوەدا  ل سردەمی ئم) قوبھا( قوتابخانی قوبا وا دیارە و دا عوسمانی



رەفنام٢٢١/  ش 

 
 

ـدەستکی خۆی حکوومت مردن برۆکی  ١...رد و سای نۆست وــــک )١٢(یـ
و برەو دنیای پاشین چووە : پنج کوڕی ل پاش بجماوە ک بریتین ل. گرتووە 

وبادبگ -١ م -٢ ق یرا م -٣ بگ ب گ ڕۆستتان  -٥ سمایل خان -٤ ب سو
  .ئبووسعید

  
  کوڕی سوتان حوسن قوبادبگ

وبادبگ بوو ب میری خان  دوای نمانی باوکی، بپی فرمانی سوتان سلیم ق
م میرە. ئامدی ش و ھ ئودەرویلی مرسۆفیلکی سو ز بکا ـودا حـا خـتـپیا

ن بوو لۆوا و د ل پنج فڕزەی نوژان ھیچیانی ندەچوون و چی شرع . مسومان 
لی ال ندەدا وو  دی زۆر خۆش بوو ب ڕاوێ و سروقوونی ڕۆژان و . بۆی داناب

شوانی پ تکدەخستوە؛ بم بایی پووکی سووتاوی ل کاروباری دنیایی و 
وانکی بچ. دەستداری ندەزانی یکی قورسی دادەنا و بۆ بۆ تا  ووک، تۆ

لبووردنی سیری تدنا ھکی گورە  وا کردبوو ک تواوی عل و ھندەی . گونا
شیرەت و خـعل دا  بگی برای ی جاڕز بوون و خۆیان ل الدا و ب الی بیرامـت 

  .شکانوە؛ بم خۆ ئو دەروەستی ندەھات، ھر بۆی ھت و ترەکم بوو
م یرا قزون بگ ب   و ب وادە و بنیی  دووھم گیشت خزمت شاسمایلی ل

ر شانی بس ی شانازیی خرایوخۆش کرا و کد  ھان عشیرەتی . سنووری شا
م مزووری یرا  ژر نیری  ک خۆیان ب الینگری ب ل بگ دەزانی، سریان 

وبادبگ لی ڕاپڕین و لیان ق و  خست و ھر بۆ گات سولیمانی کوڕی  دەرکشا 
فددینی ئامۆزایان کردە مزنی خۆیان بایروک   .کوڕی سی

                                                                         
  .و .ی ز١٥٦٦/ک ٩٧٤سای : وەرگاوی ھژار ی شرەفنامی٢٦٣پڕاوزی الپڕە  -١



  کتبی دووھم/  ٢٢٢

 

کۆ کردبۆوە و  زۆری ڕق ل قوبادبگ میری ھکاری بگی وەکوو دیارە زەینڵ
 پیاوی نارد ب شون بیرام ، بۆی لک دەگڕا ھ   شاسوتان دا و ل زیندانی  بگ ل

ھنای الی خۆی محممد ڕنیشت و قوبادبگ ترسکی زۆری . دەربازی کرد و 
رەو مووسو ب گرت  ھ  حکوومت  ل ب  بگ بیرام. فی و شنگال دەستی 

وای میرایتی ڕووی کردە ئامدی خاوەن سرکردەی ناودار و سپاساالری . ھی
  .وەزیر پی زانی و لڕوە کردی ب مزنی ناوچی زاخۆ فرھادپاشای دەست

وبادبگ ھروا ترسی ننیشتبۆوە، ل مووسوە ڕووی کردە  ق  ئام«کو  »د
وشوە ڕۆیی بۆ ئیستانبووڵ و یاریدەی سیاوەش. ل وکاری  ھا  پاشای  ب

. گڕایوە فرمانی حکوومتی بۆ نوێ کرایوە و برەو ئامدی مزنوەزیر،
قی دھۆک و  کاتک گیشتوە  لبا جارێ ئو کسان لوێ بنی داکوتا 

وتوون و ککت خراپ ب و بیانکووژێ ک گاوە و جا پاشان ب  تنیانبدۆزتوە 
  .ئاسوودەیی بواتوە ئامدی دڵ

یمانی کوڕی بایروک  پشتر باسمان کرد، لگڵ میرملیکی ک، ئو سول
و پی مزووری کار   ھرچی چپ وخـدەستیان تکڵ کرد و چوون  ی ـراپـا

و مچکیان ل قی  قوبادبگھرمکی کۆیان کردنوە و تپیان دای سر 
نگاوت دھۆک  ژرەوە لگڵ خکی ق پکھاتبوون و ئوانیش دەروازەیان . ئ ل

وبادبگ و کوڕکی و چند کس ل ھاوڕکفانی . خست سر گازەرای پشت ق
 بر شپۆلی تاناکوژران و ماڵ و سام   .لدراوبۆ و گسکی  نی کوت

م یرا  زاخۆوە پی نای ڕکف و ب  بگ کاتک ب ل وەی زانی،  بو ڕوودا
 ئسپی تاو دا و خۆی  و میر  بگ سولیمان. گیاندە نو عالتی ھرمک چوارنا

لیک دی ممیری ئام وانی و کردیان  پشتی وون ئویش ل خر و چاکی عالت و . ب
دا و خوایی ھوساری دەستی کوت  عشیرەتان الی ن دەستی و نخوایی 

ھنا ، و سوتان ئبووسعید بگ خان سیدی. سری وەبر باری حکوومت 



رەفنام٢٢٣/  ش 

 
 

وبادبگ کوڕانی . خانب گریان و ناینوە ڕوویان کردە بردەرانی سوتان مراد ق
 گورە و گچکوە بگرە ھتا دارا و ندار و کافر و  ل کی ئامدی  ی خزۆرب

کدار و بمان و چمسو  ک، بیرامچگ الی بزم بب وە و کردیانو  دا شکان
ڕزان و خر و سدەقیان بخشینوە و ن شادی  ان بردن بۆ ــزریــو چپ

 گیان بمانی قوبادب و ن   .سرکوتنکی گورە دانانزرگ و گۆڕی پیاوچاکان 
  

١(کوڕی سوتان حوسن بگ بیرام ٣(  
م یرا ، ب  ترسی براکی سری وەبن بای  بگ وەکوو پشتر باسی کرا ل

لی وو؛ ئویش چۆن چاک ئاوای ڕز بۆ دانا و الواندییوە دووھم شاسمای . ھناب
مانی شاسمایل و ن تان محممددوای مردن  ی برای الیکی وای ل ، شاسو

م یرا بر ببگ  ب ل و   دەست نکردەوە  ل چ  ھی نھاتوویی ڕایاندای  بشتی و 
موو   قی ئ دانی  ی، ــارەی زانــم کــب میری ھکاری بگی کاتک زەینڵ. تزین

ـب کرد و خۆیۆی تکوت ـ ھ  ڕزگارکردنی  بۆ ئم مبست داخوازەکی . ل
وەکوو  فلۆریھزار  و وا بیار درا بی پنج والیی تورز گیاندە الی ئمیرخانی

تان محممد و ئمیرخان و ئاوا بیرام بگ ل  دیاری و خت بدرێ ب شاسو
مووت   قی ئ دانی  و بدرت دەست زەینڵ زین  د ب   .بگ ئازا

پی ڕککوتنک دراوەی ھنا و دای ب پیاوەکانی ئمیرخان و  بگ زەینڵ ب
م یرا  بگ لوەتی ئو پندەی ب سر ھاتووە بیرام. بگیان دای دەستی ئوانیش ب

ل دپروەری   دا و ب  پیاوی چاک  ـبۆت ـگـ وەری ژر دەستی ـ ڵ جما
بتوە ھندە باش ن توە و    .دەجوو

مزنوەزیر و سپاساالر ئو ھوانی بیستوە و دیتی  پاشای کاتک عوسمان
م یرا وا پیاوی چاک، ل  بگ ب  یوە فرمانی حکوومتی ئامدیی»قستموونی«ئا

و ناردی، بم چونک سیدی قوبادبگ بگی خان بۆ نووسی   خۆی کوڕی 
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د تان مرا  بر سبری سو ووی ویشتب کوژرانی باوکی و و چۆنیتیی  وەخانھا
وی ربزڕین و سیرام یڕاپتی بشیرەتان و حکوومل و عچکی  عپ گی بب

. تختی برزی دەست ڕاگیاندبوو، فرمانکی مزنوەزیر چی وای ب نکرد
فرمانی حک و  دییوە  دخان الوان تان مرا وومتی ئامدیی دای دەستی و ب ــسو

داچ ـدوا موونی ـ یرا خرای ئستۆی سرکردەی  بگ و لدانی ئاژاوەگانی ئامدی ب
فرھادپاشا فرمانی پویستی بۆ نووسرا مند و ڕەند  ئویش بۆوەی . و 

م یرا بگ بن و وەسر تی پڕن و بیگرێ، نامی بۆ نووسی و دخۆشیی  ب
فرما پی  وەت دەست دایوە و گوتی ب نی پیرۆز حکوومتی ئامدی درا

وە و ــدنمــــبۆت تھ ە، بم بۆ ئوەی تۆش کم نھنی، ئوبگ خان سیدی
قرار وای ئم ساڵ . و بچۆ لوێ میر ب دەخم سر زاخۆ ناوچی حسنکف

بزەکانی عوسمانی و ئاواتکانی سوتان  ھرش برن سر گورجستان ھزە ن
ھتا پاش گڕانوەت نۆکرچاکی و  یان بچۆ  گ ل وەدی بنن، ئتۆش 

ل بغ ختی جی توە پایش بوونت بگاتردوون وغری گنگر وا ھات . لگئ
تیی ئامدی بسردەکریوە فرمانی میرای   وای خودا ب ھی  ب.  

م یرا ھشت مانگ میرایتی، جوی  بگی ساویلک بم وادەی ھفریوا و پاش ب
. ڕازی بوو و ب مزنایتیی حسنکف بگ خان دەستی دای دەست سیدی

لشکری وەک خیزوخۆی سرداری ھمیش سرکوتووی  وشوە وای  ل
گرتی و  پاش گڕانوە لو پالمارە فرھادپاشا. ڕۆیی بۆ گورجستان عوسمانی

قی ئرزەڕۆموە ی  وای پروەردگاری پادشای . خستیی سیاچا ھی  ب
وی پایبرز، پاشماوەی بسرھاتکی ل برەوە دەنووسرتوە بژرا   .شوکران
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  کوڕی قوبادبگ بگ خان سیدی
 دەرگای بختالنی سوت ل بۆ  یانی حکوومتی ئامدیـرمـوە فـانـپاش ئوەی 

نی جشو توندی  نووسرا و خرایوە، زۆر برکرایسرزی باوکی و بب
ای ــو تک غدا و شارەزوورـدەستووریش درا ب مزنی سرکردەکانی ب

گنخاند و ل  خۆی بگ ، ک ئگر بیرامسرۆکان و حوکمدارانی کوردستان
قی ئامدی دا ب خاوەخاو تکوت، بچن سری و  و دەستی بدەستوەدانی 

و خاک دەریپڕنن و سیدی ل ل جی دابنن؛ بم  بگی خان ب زەبری زۆر 
بگ سری وەبر حوکمی پادشا  ، بیرامگیشت مووس بگ خان کاتک سیدی
 ق و    .و دەستی بجھشت و ڕۆییھنا 

 یاریدەی  بگ خان سیدی ، ل نیوەڕاست مانگی بگی میری سۆران سولیمانب
ی   ئامدی ی زایینی١٥٨٥/ی ک٩٩٣قوربانی سا ، پی نای و لسر تختی  دا

  ١.دەست ئۆقرەی گرت
فرھادپاشاھروەک پشتر باسمان   شڕی  کرد،  ل پاش گڕانوەی 

مگورجستان یرا پی بیاری پشوو ب ئینجا ناردی ب دوای . بگی گرت ، ب
م بگ خان سیدی  ئرزەڕۆ ھنای پاش ئوەی پارەیکی چاکی وەکوو . دا و 

 سیدی ل   ناردی بۆ شرع و  بگ وەرگرت، لگڵ بیرام بگ خان دەسخۆشان
لسر سوور کردەوە وبادبگی باوکی  ق بپی شرعی پیرۆز . ئویش کوژرانی 

م یرا ی ز، ل ١٥٨٦/ی ک٩٩٤ئویش سای بگ و  خان بگی دای دەست سیدی ب
وەی یازدە سا ک میری سربخۆی . تۆی باوکی کوشتییوە وا ئستا ما

                                                                         
: ی دەقــی شــرەفنامی فارســـی، لکــۆینوەی محمــمد عبباســـی١٥٥بــوانن الپڕە  -١
دا نیــی و  بـودلیــــان ئم ڕســتی لــــ دەقــی» .بــوو بگ خان خــای ســیدی بگ ســولیمان«

  .ی.ع. ٨٤دەبوو بکوت الپڕە 
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ھرمکی بدەستوەی و ھیچ گرێ و کۆسپی  وی کاروباری  و توا  دییئام
بۆت شریکدەستی بر نیی و کسیش ن  ئگرچی عشیرەتی مزووری. ل

لی  وەیک   کوەکشی و برەنگاری ڕاوەستان، بم سرەنجام چند ما کوتن
دکانیشی  ھن ل کوشتن و  ب الواندنوە و ددانوە ھور کردوونوە و کسکی 

  .سری پ چماندوون
 ڕاستی  و چندی بی ـالوکی لوەشاوە و ئازا و دوای ١بگ خان دا سیدی ل

ن پیاوکی  لی ڕازین و دە و بویژدان و خک  ن  دەوا خۆش و  مشرەفدا
وتووبرکوا و سخواز بر ئاکاری جوان و دسل ھر  واتخوازم    )١٤(.ئا

  
  بشی چوارەم

  لک دەبن سی و ــوختــ بــناسراون بک  ،)جزیر( رانی جزیرەــی میـاســب
  

 ڕووی دەقی  وپژنکریل وەڕپکراوان و نووسینی  ئا دڵ و دەروونی با
ل  داری نووسرانوە، بۆم ڕوون بۆوە ک زنجیرەی تۆرەمی میرانی جزیرەپرشنگ

فکانی ئموی لی وە خالیدی ڕا خکوڕی وەلید دەگات . دانم خانسی ئم ککی
لید بووە یمانی کوڕی خا فرمانەوا، سول    جزیرە بۆت ل  ک . یمام بنئ

لسر ڕێ و ئایینی ب ڕۆژگارک  وون و ـڕۆیشت »یزیدی«فڕی  وشون 
م خودا ڕوحمی پکردوون و بای  گرتوون و لو تالسابوون گڕاونوە و سرەنجا

 ڕچکدینی برزەجی سوننیکوتوون ل و  دا خۆیان  وە سر ڕبازی ئیسالم 
                                                                         

بگ نوەڕاسـتی ســای  خان ئم سـیدی: نووســراوە دا ی دەقـی بودلیـان٨٤ل پڕاوـزی ل  -١
ـــــۆچی١٠٣٥ ـــــا١٦٢٥/ی ک ـــــافز ئحمدپاش ـــــی، ل ھراکی ح دا ک مزنوەزیـــــر و ی زایین

ـــوژراسپاســـاالر  ـــووی ئســـتۆی ک ـــۆمتکی زۆری خراب ـــوو، لبروەی ت ـــداچوونکی . ب ت
  .و. و گڕانوەی سپا دەگڕتوە بۆ پاش شکانی گمارۆی بغدا
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وەتوە لکیان مزگوت و مدرەس ساز کردوون و گوندی باش و  ١.دۆزی گ
لسریان وەقف کردوون زەوی و  وەبستوون  ژەویان پڕوزاری ب.  

 کوردستان عشیرەتی بۆتانی ب دەسکرەوە و مردازا و لشکرچی و  دا ل
ون ـپمیش ـھ. سوارچاک ناسرا ـارەی بـ وچۆڵ و  اش دەدەن بۆ کینی چکـ

ویستییکانی میدانی تکھچوون و ئسپی ڕەسنی عرەبی ؛ بتایبت ئاشقی پدا
وونن و ل ڕۆژی ــدا نم یــاوەڕپکــل ب. یندیمشقو خنجری  شیری میسری

دا شان ھرا بشانی یکتر برەنگاری دوژمن ڕادەوەستن و ل مردی و  شڕ و 
 نو جماوەری کوردستان ل   ھر بۆی دا ل شانی ئامپاکانی  ڕەندی النادەن؛ جا 

  ٢.خۆیان تپڕیون
                                                                         

ـــنوە  ل ڕگــای خالیــدی لم دەقدا ھــاتووە ك میرانــی جزیــرە -١ ڕكــوڕی وەلیــدەوە دەگ
ی خـانی و ل ڕۆژنـامی كوردسـتانی »و زیـن  مم«ل ). ئموی(سر خلیفکانی ئـوموی 

ــك ــات  دای ــردۆتوە، ئوە دووپ ــان ک ــان بوی ــرە  دا ك بدرخانییك ــی جزی ــراوەتوە ك میران ك
ی نوەی خالیــدی كــوڕی وەلیــدن، كچــی خالیــد ئــوموی نیــی و بیســت ســاڵ برل بــوون

فارســییكی  دەق ی١٥٦الپڕە كچــی ل  ؛ئوموییكــان ب خلــیفی مســومانان مــردووە
ــمد عبباســی ــاوە١٤٧ل الپڕە و   محم ــل ی وەرگ ــیکی مال جمی دا،  ڕۆژبیــانی عرەبی

ــوموی نكــراوە ــیفی ئ ــاوازی  ئمش ؛باســی خل ــگی ئوەی ك جی ب یھ ــوان دەقن ل
ـــودی شـــرەف. شـــرەفنامدادەسنووســكانی  ـــی دەسنووســی خ ـــد وەک  خان ل دەق دا خالی

 . باسی کراوە) ئموی(ئوموی 
 دا ئوەم وەبرچـاو نھـاتووە ك میرانـی جزیـرەى بۆتـان ل ھیچ سرچاوەیكی مژوویی

ـــدیر ــــووبتن ســــچ ـــز ی١٤١٤/ی ک٨١٧ســای ، بكــوو ئــایینی یزی ى ، میــر عیززەددین
ــــامۆزای خاوەنـــدی قی گورکـــلو میـــر محمـــمد بۆتـــانی ــــی دی،  ی ئ و چنـــد میرك

ــوردی عدەوی ــای ســر اللــش و ژمــارەیكی زۆری ك یــان كوشــت و ) یزیــدی( ھیانكوت
یان بكی دیکخ ژمارەیی شـسك دیل گرت و گـۆڕەكوە و ئـدایوپرووسـكیان  عادیـان ھ

 .س.ز ).6/370المقریزي، السلوك لمعرفه دول الملوك، ( سووتاند
ـــوختی -٢ ـــان( ب ـــۆزى كـــوردە ) بوخت ـــین ھ ـــرە یكم ـــی كـــوردە و بگ ـــۆزكی درین ل ک ھ

ــــوموییوە نـــاوى ل ســــرچاوەكان ــــۆزە مزن و ھـــدا  ســـردەمی ئ ــــك ل ھ اتووە و یك
  .س.ز ).40/63ابن عساکر، تأریخ دمشق، (ناودارەكانی كوردستان 
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ی و سای حڤدەھمی کۆچی، ل سردەمی  جزیرە مژین ل و  شارکی کۆن 
تیی عومردا فای لی ـ  خ ل ڕازی بـ و سعد  شعریئبوومووسا ئ ــ خودای 

بب شڕ گرتوویان و الدینانیان پوەبستوون و  ١)؟( کوڕی عوسمان عیازی
عرەبکانی نیا  ، ک خکی بوون و ل دەوروبری جزیرە ژیاون، تغلب بنی ت

 ڕۆم وە و برەو خاکیلناوباریان  کۆچ. سریان وەبر باری دانی الدینان نھناوە
 ئگر ب سدەق ب دەیدەین وویان قاندووە و گوت ، دەنا شتی ئاوا تیانت

لمنین ر. ناست عومخزم یان بردۆتیو قســ ئ  ڕازی ب ویش   ــخودای لئ
ھر دەکوت نو جغزی الدینانوە   .فرموویتی با وای بدەن، سدەقش 

عبدولعزیزە قی جزیرە ، ک ھشتمین خلیفی کاری عومری کوڕی 
 و پاراستنی مافی خک. ئمویی دپروەری  و دا دوەری   دا دا ب عومری  ل
م دەندرێ دووھ  ڕۆژگاری دەستی خلیفکانی ئموی. دا ک بۆ ماوەی  دا ل

 مزگوتان قسی سارد و سووکیان ب حزرەتی  ل و  لسر مینبر  سدەیک 
ـ و حوسن دەگوت  و پشوایانی پایبرزی مسومانان حسن علی ودا ــخـ

ـق ـدریـ  ــاوانــو تـــئو بنبی کرد و خکی دنیای ل ــ ان بگرێ و لیان ڕازی بـ
ـق   .٢ورس ڕزگار کردـ

                                                                         
ــوڕی غنم عیـاز« فرەجـو زەکـی -١ خــودی دەقکی  زنـۆڤ. ب دروسـت دەزانـ» ک

ــاوە ــۆی نیشــانی پرســیاری دان ــوە ب ، ل شــرەفنامی وەرگــاوی ھژار: بــ. (ب ھ زانی
  .و.) ٢٧٤

ــان جزیـرەی -٢ ــوردەوە  بۆت ــاوی ك ــاوی ب ن ــانت ن ــوردان و تن ــی ك ــد و نیشــتمانی درین ز
دا و بـۆ مـاوەیكی درـژ پـاش بوبـوونوەی  ل سـردەمی پـش ئیسـالم. پیوەست و لكاوە

 ــردو،(ئیسـالمیش ب ــا، دوق ــاقردا و جزرت ــردو ب ــت ق ــا ل نوەڕاســتی ســدەی ) بی دەناســرا، ت
 ر بــۆچی ھ ــراد«سـھمی ک ــرة االک ــاوی  ەناســرا، ك بد »جزی ــا «گومـان ھر وەرگی جزرت

 ← ).3/7 ،ةخطیرابن شداد، االعالق ال(ی سوریانیی »دوقردو
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واری ڕووباری عارەبان ق و شاری جزیرە ل   و وەختایک سو  کوتۆت
ق و شاردا  و ب دەوری  دەست ئاوی ڕووبارەک دەبت دوو بش  ھ

وە لت ھا ل. دە  رد و قسب  ندکی گورەیان ب ـب ـ سـ قوەـ  رووی 
بستووە  و خۆیھ ن الفا ھ پدا بکا و زیان ب ھیچ ماڵ و خانووبرەیک  و نا

                                                                                                                                                                           
نواو ھــــوو ئ ــــت کــــراوەتوە ک  ل ھم ــــرەن، جخ ــــی جزی ــــارەی فتح دا كوا دەرب

ب ھرمـی بۆتانیشـوە، ل الین سـركردەی مســومان  زۆربی شـار و ناوچكـانی جزیـرە
ــی ل  عیـازی كـوڕی غنمـی ئشـعرییوە گیـراون و ئبوومووسـا ئشـعری ھـیچ دەورک

  .دا نبووە فتووحاتی جزیرە
ــی عرەب بنی ــیللت ناعرەبكــان ك نــابن تغلب  مســومان قبوویــان نكــرد وەكــوو م

 ،رانس تی دەزانینواتسووکای ب مرەبین و ئع مبدەن و دەیانگوت ئ جزی. 
ـــان لوەدا نیـــی ك ئو ئیبنووعـــومرەی وا ھـــاتۆت جزیـــرەی و ئـــاوەدانی  بۆتـــان گوم

م بدروسـتی سـاغ نبـۆتوە كـی و نیـی، ب كردۆتوە خلیف عومری كوڕی عبـدولعزیز
ــدەی نــاوی  ــنن، تنیــا ئوەن ك دەھتییســاینــد كــاوی چ ــاتووە و ھواكــان ن ــوە ھ كو ل

ابن خلکان، وفیـات االعیـان،   (بووە، بۆی ب جزیرەی ئیبنووعومر ناودر كـراوە  باوكی عومر
3/349.(  

ــــرەی ئیبنووعــــومر ناوەنــــدی  بۆتــــان ، جزیــــرەیز ی١١/ی ک٥ســــدەی  ل وات جزی
؛ پاشــان ل ئاكــامی ھــاتنی تــورك ســلجووقییكان و دەســتی كــوردە بوختییكــان بــوو

  جزیـرەی بۆتانیـان ل دەسـت وتنی حکـوومتی ئتابکـان، كـوردانی بـوختیـریش دەركـدوات
دا و شارەك كوت دەست ئتابک تورككـان و بارگـای میرنشـینی بـوختی گـوزرایوە بـۆ 

یـــاقووتی حموی دەـــ قی  .ل دامنـــی چیـــای جـــوودی) حزدەقـــل( گورکـــلقی 
  ).3/158، 124/ 2معجم البلدان، ( ختییكانحزدەقل ناوەندی دەستی مملكتی كوردە بو

ــرەی ئو میـرەی ــاوی  و میرنشــینی بۆتـانی بۆتـان وا ھـات جزی ــردووە، دەبـ ن زینـدوو ك
بنمـاكی ل كـوڕ و كـوڕەزا و نوەكـانی ب  ، بۆی پـاش خـۆیعزیز ب، نك عبدولعزیز

ــاتی عزیــزان ە، ھمــان حیســامددین مــن وای بــۆی دەچــم ئم میــر عزیــز. ناســران ماب
گل ك ــانیی ــرى دى،  عزیـزی بۆت ــدین می ــانى و  چن ــر ئســدەددینى بۆت ی ٦٥٩ســای ڵ می

ـ ، قر3/570، ةاالعـالق الخطیـر  (ھۆالكـۆ ھـاتن كوشـتن  ، ب فرمانیایینیزی ١٢٦١/ۆچیک اي ط
 .س.ز ).1/196الخزنداري، تأریخ مجموع النوادر، 



  کتبی دووھم/  ٢٣٠

 

نیم . بگڕووی ئ وە و لڕندا دەپر پردی شارەکس ب میشھ خک 
و دەورەی ق و شاری    .ناودر کراوە عومریی داوە، ب جزیرەیدیمنوە ک ئا

وەنی گلک قتی چ و سخت و ناوچی خۆش و بپیت و  شاری جزیرە خا
دارم . ڕژەوە وا ھی و ناوچ دەکرێ و   ق لرەدا باسی چاردە    بۆ نموون

ھژا پی وەڕەز و ئوانیش بریتین ل خوندەوارانی وریا و  بن  ناوچی  - ١: ن
ـل ـ ورک ـک) جوردەقیل( گـ گۆیا کشتییکی حزرەتی  و لوی  چیای جوودیـ

ـ نووح و پغمبری خۆشمان ب ـ لسر ویش  لوی لنگر  ــ دروودی خودا 
عل دەژین و چواریان حوسنین. گرتووە و ناوچی حوت  : و بریتین ل ل

لیشھریوەری ورکــل، ، شھری : نــدیــزیــ یــی دیکــکــسی. و نستووری گـ
ویدکاون ھیودل ١شوورش، نی ، ک خی برک ئویان ق و ناوچی برک - ٢. و 

ودر کردووە ناوی خۆیانوە نا ل  یئارۆخ، ک خی ئارۆخناوچ و قی  - ٣. ب
و ب و ـبنگر بووە  م  قای  ق   ل ناوبانگکانی ک یکک    .راوەـاسـان نـوردستـب

قی پرووز -٤ ـ، ک جناوچ و  ـژی ـ ـانـ ی پرووزە و ئوانیش س ــی خـ
فن ـ، بجاستۆن: تای و ـ ـگزم  فـ ـرا نـ ، ک ق و ناوچی بادان - ٥ ).گراڤان( ا

ون ٢کارسیعشیرەتی  قکی دەن ٣»تنزی«ناوچی  -٦. ل  ب ک ،
ھۆک«  ـو ئ »ک ھر عشیرەتی کارسیی ل دەژیـ ق و ناوچی  - ٧. نــویش 

ـ، کفنیک ـ چـ . توور یناوچ - ٨. دا دەچموە سری وار خی لی و ل جی خۆیـ
وچـن -٩ ھیتمـا  ــۆتـن، بـاریـسـی و نـنـرمـی ئـکـووانـی دانیشتـ زۆربـ، کی 
ـن وەنـ ـا ھات و حاستی میرانی جزیرەـ   وێــش ل»کیلج«ھروەھا خی . دی دا

                                                                         
 .و .»سوورش«: ی بودلیان٨٧ل  -١
  .ی.ع. گارسی -٢
  .ی.ع. ، تانزێتانزە -٣



 

 

میرنشینی بۆتان: پنجمتابلۆی 



 

 

  دەرک و دیوانی میری بۆتان: تابلۆی ششم



رەفنام٢٣٣/  ش 

 
 

ـنیشت ـجـ ـ وێ ـرە لـزیـی جـرمـ، ک ھناری چاکی ھناوچ و قی شاخ - ١٠. نـ
ھر ئرمنی و ئوش  ش »شیلدی«خی . و نسرانیی ل دەژین برھم دێ 

یان داکوتاوە  ، ک خاکیقی ئرمشات - ١٢. ئتل قی نش -١١. لوێ بن
ی ـخ»راســی»یپب کــو یکلــ خ ج پ تمــی  - ١٣. ی بۆتانیـانــاوەرەکــق

وەر ـ، کک »میزن و ب»ق و  »کارسی«دەست عشیرەتی یشی پ دە
 ــک لــشـی و ب»تنزی«ی ـــاوچــــ نــــ لــــ، کقی دردە -١٤. ی»قرشی«

ع وەرەکی  ـجما ل و بریتین  ھیری: رەبن  فتبادە بنیو  فان، سی . عزۆرب
ی ئوێ ـــانی دیکــکــرەتــشیـھۆز و ع. ی دەئاخونــ عرەبــوێ ب ئرمنییکانی

مانن ولی -١: ئ   ماسکی - ٥شـخ تـرەنـی  - ٤مـحموودی  - ٣ نووکی -٢ دونب
ھران موخ -٧ ڕەشکی -٦ یکان -٨ ن  شرۆیان - ١١ بالستووران - ١٠ بالن - ٩ پ
ن -١٢) شرۆیی(   ١.دووتوورا

و ئاشکرای دونبولی ن خکی ھرمی ــ ڕەســب و محموودی وەکوو ڕوون 
 پ و ب وە کۆچاون  و ل و  وانیی یزدانی شیاوی پرستن، بپی شجزیرەن  تی

  ل  کرستبپمکت ھ ریان ی سوە سھیوای. دا دەچم ستاش بروەردگاری  ئپ
م ب گانوەی بسرھاتی میرانی  دەست دەک خشین و چاکرچاوەی بس

  ٢.جزیرە
                                                                         

١- ران بدوود ی.ع .ڕەنگ.  
 ) : بۆتانی( ل ھۆزی بوختی بۆتان میرانی جزیرەی -٢
 .ی ز، ھات كوشتن١٠٥٥/ی ک٤٤٧ل سای » مجلی«مووسكی كوڕی  

ی ز، ١٢٦١/ی ک٦٥٩، سـای )بـوختی(و حیسـامددین عزیـزی بۆتـانی  بۆتانی ئسدەددینی
  .ب فرمانی ھۆالكۆ كوژران

ــوڕی ســولیمان ــانعبـدولعزیزى ك ــاپیرەگورەی  ، دامزرـنرەوەی میرنشــینی بۆت و ب
ــاتی عزیــزان و حیســامددین عزیــزە ھر  ە و دوور نیــی ئم عبــدولعزیز)یزانئــاز( ماب

  ← .یك كس بن



  کتبی دووھم/  ٢٣٤

 

  کوڕی خالید باسی سولیمان
 ل ک  یکمین کسی باپیرەگورەی میرانی جزیرە دا باسی کرا، پش وەک 

لیدە یمانی کوڕی خا دار، سول ـپ. لوێ بۆت دەست وەی لو خاک ــاش ئـ
اری ـــ شــردۆتـــنمانوە ڕووی ک خۆشی و کامڕانی ڕایبواردووە، ل جزیرەیب
ـرمـھ ـان و س کـ ـوڕی ـ ـ اک ـ ـ ـ ـەوشتپ :  بریتین لـ، کەاوــجمـــب اشــ پــلی ـ

عبدولعزیزمیرحاجی بدر بداڵ ، میر    .و میر ئ
وەیی و کارزانی میر عبدولعزیز لوەشا ب براگورە  ئوەی ڕاستی ب بۆ 

دەوانی دانی دا  می ل و  دەندرا  وانیبووی گۆی بردنوە ب گۆچانی دوایی  دا دا ت
نفو بی دا  ڕۆژبڕۆژ شونوار و نیشانی مزنایتی و ئازایتی ل . وەبرخۆی ب

                                                                                                                                                                           
  ).ی ز١٣٦٣/ی ک٧٦٤م( بۆتانی ئحمدی كوڕی سیفددینی عیززەددین
كـوڕی ) ی ز ١٣٨٣-١٣٦٣/ی ک٧٨٥-٧٦٤( ئحـمد عیسـاى كـوڕی عیـززەددین سـیفددین
  .اسیفددین عیس
بدومیر ع بدال  واتی ز١٣٨٥/ی ک٧٨٧ی ز، تا پاش ١٣٨٣/ی ک٧٨٥(ئ.(  

ـــى ـــر عیززەددین ـــاودەمی شـــا می ـــگ دووەم ھ ـــۆ ســـر  وەكانی تیمـــووری لن ـــووە ب ب
 ی  ، النـــی)ی ز١٤٠٤-١٣٨٧/ی ک٨٠٧-٧٨٩(كوردســـتان لـــا ســـا ی ز، ١٤١٤/ی ک٨١٧كم ت

  .بوو ھر میری جزیرە
  .ی ز١٤١٧/ی ک٨٢٠دەوروبری سای  میر مجدەددین

بدوى دووەم  ، یانیمیر عبداتا)زی ١٤٣٧/ی ک٨٤١(ئسو ناسراو ب ،بدون ع.  
تی  ناسـراو ب میـر بدرۆ، دوای بـاوكی دەسـ ى كوڕی سـوتان عبـدوەددینمیر بدر

ـــــوو ـــــز ب ھزن و بـــــی م ـــــر. وەرگــــرت و میرك ـــــى و ەل ش ـــــرچاوە فارس فنام و س
ـــاتووە و ســـای  عرەبییكــان ـــاوی ھ ـــووزوون حســـن ،ی ز١٤٤٦/ی ک٨٧٣دا ن ى ل الین ئ

ــوژراوە ــاودارترین و بدەسـ. توركمـانوە ك ــری جزیـرە میـر بدرۆ ن و كوردســتان  ترین می
ــــۆی بـــوو ل ســـردەمی خـــۆی ــــاوییوە ب ســـربخۆ دادەنـــا و خـــ دا و تواو خ وتبی بن

ــاوییوە دەنخشـا ن. دەخونـدرایوە و دراوی بن وا ــ ــن: ب ــی  زی ــدین عبدالباســط الحنف : ت( ال
ـ   ،)م1514/هج920  .2/183 ،)2011: بیـروت ، اصـید ( ۀالعصـری  ۀالمجمع المفنن بالمعجم المعنـون، المطبع

  .س.ز



رەفنام٢٣٥/  ش 

 
 

وانی ونی نوچا ـدا دی ئا ـ دەم ترووسکترووسکی ئسترەی ــب اریی دەدا و دەمـ
واتی برز دەدرەوشایوە و ئا   .بخت 

  
  رزیــــت یـی سری، ل عقـانـ بـل

  رزیــرەی بـستـوە ئـایـدەدرەوش
  

م پ ر ئسزیز لبدولعع ، میر  دوای نمانی بابی، لسر تختی  وشون
ی دایوە دەستی جزیرە ورکــل«ناوچی . پا دای دەست میر حاجی  ی»گـ

و ناوچی بدر  ک میر ئبداڵ ی ئسپاردە براکی دیکی خۆی»فنیک«ی برای 
 پکوە شانیان دای بر پاراستن و پاگیشتنی ھرمک و چۆن . بوو م برایان ئ

ھسووڕاند و نیانھشت مافی کس پشل ب و ڕوویان  وا دەستیان  چاک ئا
 قسی یکتر دەرنچوون ل و  گا   یکتر وەرن   .ل

  
  

  ی یکملک
  ک ناسراون ب عزیزان باسی میرانی جزیرە

  
 عبدولعزیز دوای تپڕبوونی ڕۆژگارک ب ، داسر حکوومتی میر 

شت  پیھردا و نت برۆکی شاری دارایی و دەسب ل ری ژیان دەستی پک تا
رزۆکی ل ک . دا تپڕێ و گیانی ل ئستاند نمن چی دیک ب دارستانی دنیای 

 دوای بجما ل فددین: مرد دوو کوڕی  و کوڕی  و میر مجدەددین میر سی
  .گورەی بوو ب جگرەوەی

  



  کتبی دووھم/  ٢٣٦

 

  کوڕی عبدولعزیز میر سیفددین
فددینمیر   ڕێ و ڕبازی لپاش ئوەی جوی دەستی کوت دەستی،  سی

دا و  باوکی الی ن و گیانوە تکۆشا چاکی ڕابردوو ل دوو بداب ب دەوری . دڵ 
ل خک و  ھات  وە و ب جماوەری عالت و عاشیرەتان ـدنـریی دەالوانـشکـدا 

ویشت ناخی ھمووانوە و کس نبوو  و ئۆخژنی دا دەگیشت  . لی دمند بڕا
ھتاوی ژیانی گیشت سر وابوون، گیان وەختایک  پۆی ئا ل نی  کستئ

وی بسرھاتی ڕۆژانی تکوەپچا و تۆزی  ڕاسپاردەی پروەردگار پڕا
مانی، میری پا .فرامۆشیی ب سر کشا  اوەڕی برای، میر مجدەددینکبپاش ن

چاکتر ل باوک و کاکی گش و پرەی دا ب . لسر کورسیی دەست ڕۆنیشت
وەیکی زۆر تر بدی خۆی ھرمی جزیرە حکوومتی کرد و سرەنجام  و بۆ ما

وابوون زەردەی ل  ئاسۆی خۆرنشینی ئا ل با و   خۆری تمن و دەستی 
یان ـی بختی ژیانی سب ـری گـ  ی و میرــانــمــن یرشانــوی پــوە شــیشتـ
  .ی کوڕی ڕەسنی جی گرتوەعیسا
  

  عیسا میر
عیر گوتنی   :شا

  دا  ڕـی دادپــروەریـ لــۆشـــتک
  دا  سـروەریـدادپـروەر دەڕوا ب

  
عیسا ودان جوویوە و دەرگای خروبر و چاکی ب ڕووی  بو پ جا میر 

لگڵ جماوەر گونجاند و گوی  دا خۆی دا کردەوە و ل سردەمی دەستی خک
یەنجاند و ن دا  لخۆوە بان پاش ئوەی ماوایی خواست ل دنیای کاتی، . کسی 



رەفنام٢٣٧/  ش 

 
 

فی ڕۆیی بۆ جیھانی ھتاھتایی بوو ک  ەددینبرھمی پاشواری میر بدر. تشری
  .جی گرتوە

  
  ەددینمیر بدر

وڕێ ب  ئوەی جی باوکی گرتوە، وا چاک و بجپاش  ەددینمیر بدر
ی ڕاگیشت و چاوی پیانوە بوو، ھر باسی ناکرێ وەری ژر با ب دەمی . جما

ی گورە و بچووکی تشیری جوھرداری مش ونی خیا ی ئا دا و  وما
دەرگا و دەروازەی . وژاری زۆرداری و گرد و تۆزی زومی ل ئستی ژەنگ

و براتی ب ڕووی تواوی بواداران  ت و چاکدوای . دا کردەوە خ ب میشھ
و برەکتی پیاوچاکان و باوەڕمندانی ل دیداری پ زەبردا دەگڕا و پاش خر 

مانی  ،ن دا ب وو ب جنشینی یمیر ئ   .کوڕی ب
  

  میر ئبداڵ
بداڵ الی  ڕەچکی خۆی جی باوکی گرتوە، ل ڕبازی ـک) عبداڵ( میر ئ

ھنا و سرەنجام ڕۆژی خۆی ئای دەستی ل باغی  کی توار ھموو ب دا و  ن
عیززەددین مانی میر  دا و دوای ن  ھ   .١کوڕی چووە جی یبھشت 

  

  میر عیززەددین
عیززەددین دوای باوکی ب دەرد و مرگی ھۆز و تیرە و عالتی ھرمی  میر 

 سردەمی . ژر دەستی ڕاگیشت ئای داری  یکنووسر دا مانگۆی  وئل
                                                                         

ــراوی عبـدوی، میركـی  -١ ــاوداری جزیـرەیعبـداڵ ك ب كـوردی ك ــار  ن بۆتـان و دوو ج
ـــاوی ل ھوا مژوویی ـــان ن ـــا ســـای  یك ـــی ئو دوو ھوا دەردەكوێ ت پدا ھـــاتووە و ب

، 280/ 1مـر،  انبـاء الغُ ابن حجر العسـقالنی،  ( ووەـان بــۆتـرەی بـزیـری جـ، میی ز١٣٨٥/ی ک٧٨٧
 .س.ز ).303



  کتبی دووھم/  ٢٣٨

 

ویشتبووی سر تواوی  انکگوور یتیموورئمیر  ھا فی داگیرکردنی  تری
ھان وەدانییکانی جی علی  بوونوەی ئم بابت موالنا شرەفددین بۆ ڕوون. ئا

 مژووی  یزدی ویتی»زەفرنام«ل شکۆی  پاش ئوەی خاوەن«: دا نووسی
ر ــ ســی ز، دەستی ب١٣٩٣/ی ک٧٩٦گوورکان، سای زەمان، ئمیر تیمووری 

ـداروسس خاپووراند و چند قت و ناوچ و  یگرت و قی تکریت المی بغداداـ
  .ھرمی دیکی گرتن، ڕووی کردە ماردین

لیک ناوی چم  شونک ب نوان، میر  ، ک حوت فرسخی لگڵ ماردینل
ڕامووسانی  پنای و شانازیی ڕایخ  بارگای جیھانـاتــ، ھمیری جزیرە یعیززەددین

 . پ با و ب ھنا  و بنرخی  لک دیاریی چاک  ر گسب نیگای شاھان ل سی
لشکری کرد، ک. کرایوە دارانی  و پا ل نان و  بوو  بریتیــقبووی دانی باج 

ھرمی ژر دەستی خۆی و و گڕایوە  و بژی فاق  و ت   .پخۆر 
عیسا تان  ب شوەیکی نالبار لگڵ چند چکدارکی  میری ماردین یسو

ئمیر . وج نازانم تیمووری جوویوە، ک گانوەی لرەدا ب کارکی بڕێ
ویستی دەورەی قی ماردین بدا، بم لشکرەکی ھندە زۆر بوو، ک  تیموور

و بارەبران وەگیر ندەکوت، بۆ وەڕی سوارەبر  ی وای ب برژەوەند زانی ل
و کارە ندا ل  شممۆ، ھشتمی ڕەبیعی دووھمی ئم سا ڕۆژی س. جارێ خۆ 

وە گڕایوە و ڕووی کردە مووس ،)ی ک٧٩٦( و شکۆی  لو شون خاوەن. ل
دەریادڵ، پۆلسوارکی ساز کردن و دیاری و ختکی چاکی بۆ خاتوونان و 

دا  ن پ دا ، ک بناوی شخ بۆتانیپیاوکی کوردی ھۆزی . ناردن بۆ سوتانییشازا
  لیکچل ھر  ، بمڕامووسانی پ بابوو شرەفی ڕایخ وای میر عیززەددین م

 خزمتی و ب سۆزی میران بسرکرابوویوە، لو جنگیدا  مابوویوەدا  ل
کاتک . بران پی نای ڕکف و ڕۆیی ئیزنی گڕانوەی خواست و وای دیاری

 ڕی چاک و ڕاستی الیگیشت دەوروبری جزیرە ل دا و دەستی بسر باری  ، 



رەفنام٢٣٩/  ش 

 
 

ھمووی بردن بۆ جزیرە دیاری و ختان میری وێ،  ززەددینیمیر عی. دا گرت و 
وەن وانی خا گڵ پیا ل  ی نا کن  و ب ل شکۆ بستبووی و لگڵ ئو  پی 

ودەنگ ھا  وو ب  ب   .سیابخت
وەن دەستوشکۆی  ئمیری بشان و ناردە الی میر  خا دوو جاری پیا

لی ڕاسپارد و تی عیززەددین بنرە ھتا بۆم  بگرەوبۆ  ھپچا و گوتی شخم و 
م وانی تۆ خۆش ب  تا وا. ل نکی تواوی ق و ماڵ و سامان و عل و  ئگر 

ھرمی ژر دەستت دەکرن پخوستی سمی    .یکسمان و تدادەچنعاشیرەتی 
عیززەددین قی چ و سخت و ئاوی ڕووبار گرم بوو، بۆی  میر   پشتی ب

ھڕەشوگوڕەشی ئمیر   ی بر گویموورتھ یخبزووت و شب ن وەدەست
دا وەن. ن شکۆ ڕۆژی دووشممۆ سزدەھمی جمادی یکم، بار و  جا بۆی خا

و  و ئسپی تا دا و وای تواوی لشکری ل ڕووباری بارخانی بجھشت 
 ۆر سری دە ــوەی خــپاش ئ. پڕییوە و ل جنگی شودا وەسری گڕا دیجل

 نا یانی بربوو، سپای ھمیش سرکوتوو وەکوو بی  سوی لناکاو و و ب
کی . دا سنوور دەورەی جزیرەی دەریای بعاتوەندەی سچووئنو شار  پ ق

ھموو خاک و ھۆز و عالتی  . وبۆ ی کوتن بر شپۆلی تانبر فرمانگیران و 
و پالمارەدا میر عیززەددین کوت چنگ چکدارکی تیمووری، بم نیناسی و  ل

دانی، ب وەرگرتنی   ھ و ت شتکی زۆر دەستی ل کۆڵ پاش سووکایتی پکردن 
و ب ھزار کورەوەری و چرمسری توانی نیوەگیانک  و بڕەی کرد  کردەوە 

وە دەرباز بکا و گردا   ».ل
زۆر  ئمیر تیموور: دەگنوە و دەن ڕووداوان خکی جزیرەسبارەت بو 

عیززەددین نانت برەوڕووی دانیشتووە و کایی  یڕزی میر  و ت گرتووە 
گڵ کردووە ل و پکوەبوونی وەب. شترەنجی  دار  ی ئمیر تیموور ــر دــدی

ھرشی بۆ سر شام کوتووە   ل ھتا  وە  ھانی دا ھاوسفری ب، بم  دا و 



  کتبی دووھم/  ٢٤٠

 

کانی  تان مچونک سو ووکی چاکیان بۆ میر عیززەددین شا ک پ  ھموو سا
و سفرە بوارد و نچوو بۆ عارەبستان بیبۆوە، خۆی لسر ئمیر تیموور . ل

فرمانی تانی جزیرەی و  وە  لی ئشا ی  وە ئوە د   .دا
دا حشار داوە و ژیانکی یکجار »یئارۆخ«ل نو علی  خۆی عیززەددینمیر 

وەتوە و ب کساسی سری نا واردووە  و ناخۆشی ڕاب   .تاڵ 
  

  کوڕی میر عیززەددین میر ئبداڵ
بداڵ مانی ب میر ئ ـدوای ن وکـ ـا لـ ـی  پای  سر تختی دەستی جزیرەـ

ھۆز و تیرە و خت ڕاگیشتووە، بم ھندەی  و ب سر  وەتوە  ە ک پنچوودا
 دنیای پاشین خۆی فی بردۆت وە و تشری   .بۆ دواسفری ژیانی تکنا
  

  کوڕی میر ئبداڵ میر برایم
ی ژیانوە ڕۆیی بۆ سرسرای   خانووی بابردە ل وکی  دوای ئوەی با

 جزیرە ل و  وو ب میری کور ھرمان، جگای گرتوە  ارک ــڕۆژگ. نشین یسب
بریتین ل ماوە کجدوا ب کوڕی ل و پاشان مردووە و س : حکوومتی کردووە 

  .و کاک محممد ، میر بدرشرەفمیر 
  

  رەفـمیر ش
توە و پاش تپڕبوونی ماوەیک ب تۆجی باوکی گر سرەتا میر شرەف

وانی سر دەستی   .دا، مرگ بۆت می
  
  
  



رەفنام٢٤١/  ش 

 
 

  درـمیر ب
مانی میر شرەف ی برای بۆت جنشینی و ماوەیکی درژ ، میر بدردوای ن

م مرگ برۆکی گرتووە و س کوڕی   ل پاشحکوومتی کردووە و سرەنجا
وە علیمیر شرەف، میر محممد: بجما   ١.بگ ، شا

  
  کوڕی میر برایم کاک محممد

دا  مانی ویەل ز. دوای مردنی براکانی بۆت میرھرمی جزیرە کاک محممد
وو بگی ئاق حسن ل دەستی ب سر ئو خاکدا شکاوەتوە و شپۆلی  قۆین

گڵ خۆی ل وە خاپوورکرانی  قوون و مزنانی بۆتانی. ھنا وما  زۆربی پیا
ون  بگ و شاعلی کاک محممد لگڵ دوو برازاکانی، یانی میر محممد. کوژرا

عراق و برەو  ون  ھرمی جزیرە سرلبری کوتۆت ژر . ترپچ کراونت گیرا
وو دەستی تورکمانانی ئاق ل کراوەت  یل »چلبی«و کابرایک بناوی  قۆین

چلبی . ناسراون لوو ل نو تورکمانان ب چلبی دەماست، ک ئستا تۆرەمی
و بڕوەبردنی کاروباری ھرمی جزیرە شل   پاراستن  ل وا شانی  چۆن چاک ئا

وە ماندوو کرد، ک ھنگاوی لوە باشتر ھر ب خیاڵ کرد و وای خۆ پ دا نای .
وەیک ب سر ئو خاک ڕاگیشت، بم میر شرەف توانی  کوڕی میر بدر یما

 چنگ ئاق ل ووان ھرمی جزیرە  ل   .ڕزگار بکا قۆین
  
  

                                                                         
ــرە) بدرۆ( زۆر بكـورتی باسـی میـر بدر  خان شـرەف -١  دەكـا، كچـی یكـك بـووە ل می

ــانی جزیــرەی ــان ھرە ناودارەك و ل ســردەمی ئودا میرنشــینك گشــی كــردووە و  بۆت
ــۆ س ــورانی ب ــاوی ب ـــھنگ ـــربخ ــانت ئ ــاوە؛ تن ـــۆیی ن ــ رەـم می ۆیوە ـاوی خـــدراوی بن

 .س.ز .لداوە و خوتبشی بناوییوە خوندراوەتوە



  کتبی دووھم/  ٢٤٢

 

  کوڕی میر بدر میر شرەف
ب  بگ و شاعلی مامی و براکانی میر محممد یئو دەمی کاک محممد
و ب چنگ ئاق ب ڕاکردوویی ل  انوە دەناین، میر شرەفقۆینلوو دیل گیرابوون 

و ماتی ھگرتبوو، ھتا وا ھات ک ھتاوی بختی  پسارک خۆی شاردبۆوە 
کانی ئاق تان وو دەستی سو ل واری زەردەپڕ تلی دا و بیانی  قۆین ل برەو 

 وویان مژە گوت ل و  ھنا  ھاتیان     :ھاتیان سری وەبر شوی ن
  

ـاوی   تــا یــک نـمرێ بــنــاـک
ـاوییـــکـی دی  ـاتـــ کــــ   نــاـگ

  
 نوچاوانی ئاواتکانی میر  وەکوو دیارە ڕۆژبڕۆژ نیشانی بختیاری ل

وپڕی برزی دا ئاسۆگی دەدا و دەم شرەف ل م ئسترەی بختی  دا  بدە
ھاتوای . دەدرەوشایوە ران لکداری پوانی پاشماوەی چ  بۆتانیپرانی  ک ت

داتوە و دەستیان ب سری دا بن و ل دەوری خۆیان ھان و تمای  دخۆشی ب
پاش سی ساڵ دانیشتن ب الرەملی و دەست ل ئژنۆی . بن ت حکوومتی جزیرە

ھوم او ــاکــنــل. ۆ ھاتوەـــوە، وەخـــانـــت مــی دەرفــاوەڕوانــان و چــدی وەرنــنا
  و یاریدەی بختی بند و سرەوخری، ب تمای وەدەست ھنانوەی ب ونی  ڕن

وباپیرانی، ل کلنی تنیایی و دوورەپرزی  وومتی بابـجوی دەستی حک
و پی نای ڕکفی ئسپی ئاواتی و ب تی ئاژاوتی و ــازایــی ئــدانــیــرەو مــھاتدەر 

ـب وو ـــرد و بــار کــۆی ڕزگــی خـــی وتـــرووسکــورەبــری وەک ھــشیری ـــ زەبـ
 ، یانیمامی و براکانی یپاش ئم سرکوتن، کاک محممد. ب میری سربخۆ

لی ع ـل، محممد و میر بگ شا ـ بـ ـنـ دی تورکمانان دەرباز بوون و خۆیان ـ
  .گیاندەوە الی



رەفنام٢٤٣/  ش 

 
 

لی قی عرەبو گرتنی  سفوی پاش ڕاپڕینی شاسمای و  و عجم عرا
و  و مووس و دەرپڕاندنی تورکمانان، دەستی گیاندە دیاربکر ئازەربایجان

. ، لشکری برەو ئو ھرم دەنگ داجزیرەو ب مبستی داگیرکردنی  شنگال
باش قز ن  کوت نوانی، بم ھیچ  خونیانپکھپژان و  و میر شرەف زۆرجارا

ل و  ھاتن  کی دەروەستی میری جزیرە نـجار ـ کسیان  ١٧٠٠دا  کیانڕ شـ
ـک نـ لکی دیکیان ب دیل گیرا وژران و گ.  

باش دا و جارکیان خان قز ھدایان ن وبرد و  ھنا  محممدی ھر خۆیان 
وو برای ب  راخانیبوو، لگڵ ق ک مزنی سرکردەکانی دیاربکر ئوستاجل

و ئم کڕەتش سریان دا ل  ھاتن شڕی میر شرەف مبستی گرتنی جزیرە
باشی، ل  قۆرچی وویلکلت بگی جاری سھم یکان. برد و شکان و گڕانوە

وای چکدارانی ناودار و پنجبخونی بوری، ب ئامانجی لدانی  ھمدانوە
ھات ھرمی جزیرە   یاریدەی میر شرەف . میر شرەف و گرتنی  پشتی ب

زۆرجار «: پروەردگار بست و ئم ئایتی قوڕئانی ھنایوە یادی ک دەفرموێ
وانیی خودا، ب سر کۆمکی زۆردا  م، ب پشتی کی کل ھر ١».سرکوتوونپۆ

لرانی شڕدیدە و شرانی شڕگی کۆکردنوە و برەنگاری یکان  د  بگ بۆی
 سان دا ل لشکری  و  و تکھچوونکی س. چقی  خت و ـپاش بگرەوبردە 

ـخ ـونـ ھیـ ل کرد و ب قریوەقریوی سواران و  اوی، ئویشی شکاند و  دی 
ڕزانی مرخاسان  ھرمی جزیرەی چپ   ئیدی لو ڕۆژەوە ھزی . دەرپڕاند ل

باشان  تیالی چاویش ل خاکی قز وە ب وانی یت دوای تپڕبوونی . وانبجزیرە  ن
دا، میر شرەف لم دنیا  وان وەیکی زۆر ب سر ئم ڕوودا  دوو دەرگانوەما

ـب ـرەو دنیـ ھـ ـای    .لناوباری  رمان کۆچـ

                                                                         
  .و. ی سووڕەی بقڕە٢٤٩بشک ل ئایتی  ؛»باذن اهللا ةغلبت فئۀ کثیر ۀکم من فئۀ قلیل« -١
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  بگکوڕی میر بدر بگ شاعلی

مانی میر شرەف علیپاش ن بگی برای بپی پسندی ھۆز و خت و  ، شا
قوونی بۆتانی وما ھرمی جزیرە پیا و ناوچکانی . داندرا ب میری   ق

وا ھات جارکیان . ی برایئسپاردە دەست میر محممد ١یفنیکدەوروبری 
و  پکوە چوون خۆی سفوی بۆ دیتنی شاسمایلی مزن و میرانی کوردستان

لی. تورز ع تا و ئو سووکایتی و پند و مرەدانی لبیر  شا خ ھ بگیش 
ک بۆتانی ب سر قزباشانیان ھنابوون و لگڵ دوازدە مزن و  نوەخۆی برد

شاسمایل ئو کار و . دیکی کوردستان ڕۆیی بۆ خزمت شاسمایلمیری 
ل یاد نچووبۆوە و بۆی قووت ندەچوون؛ بۆی وای  کردەوانی میر شرەفی

وی گورە پاش . و زنجیرپچی کرد گرتیگورە و حوکمانانی کوردستان  توا
وەیک ک ئو میران ھر یکی ب شوەیک ئازاد کران، شاعلی بگیش توانی  ما

 بندی باشان ل وتار ب و گڕایوە جزیرە قز ١(.ق ٥(  
ھرمی جزیرە  دوای گڕانوەی تماشای کرد  وە و شاسمایل ل ، گیرا

لسر داناوە یمحممد خانبرای  بگی ئوالش ووی  شڕ ل نوان . ئوستاجل
دا  بگ شکستی ب سر شانی دا قوما و ئوالش و میری بۆتان بگ ھزەکانی ئوالش

 حکوومتی جزیرە ھگرت و ڕایکرد ل تواوی ق و ناوچ و . ھات و دەستی 
لی ع ندەکانی جزیرە کوتنوە دەست شا ب گ موە . ب دوای ئم ڕوودا

علی ل شا تیی  یمانی برای و پ ھات  ـبگ   بدلیسحوکمانی  یڵ میر شرەفــگـ

                                                                         
رین و ل سـدەی سـیمى . ی»پیناكا«، ب یۆنانی )فنک(قی فنیك  ١- خت و دـكـی سـیق

ــووە ك ب /كــۆچى ــیوە پایتخــت و بارگـــای كـــوردە بشــنوییكان ـب ــۆھمى زایینـی ـــن ــ ــ ئازایـ ــ ی و ـ
ناوبانگ بوون ری و نانــجوامر  ابن اال«. بدەیی ب داریان و ستایشـی  »ثـی دەنی و دـی بۆخـۆی چـۆت دـی

  .س.ز).4/278، معجم البلدان، 9/12الکامل، (كردوون 



رەفنام٢٤٥/  ش 

 
 

و پکوە سریان وەبر دەرگای بارگای سوتان سلیم ئوسا  )١٦(.خان ھنا بست 
ل لیمیان دا  تان س ـھانی سو ـشکـ و دیاربکرـ و  و ئازەربایجان ر بنرێ 

  .بگرێ ئرمنستان
لی ع دوای چند ساک حکوومت مردنی ل چارەی نووسرا و چوار  بگ شا

 پاشکوڕی  . و میر محممد ، کاک محممد، ناسربگبدربگ: بجما ل
ناسربگ و کاک محممد ک بوون  کوڕانی. بدربگ بوو ب جگرەوی باوکی

 دواتردا بوردی میری جزیرە ل ـدەچم،  میر محممد کوڕکی . وە سریانـ
و ئازای   پاشڕەشید  و ناوی سولیمان ل وە    .بگ و ئستاش ھر ماوە بجما

  
  بگ کوڕی شاعلی بدربگ

ی دایوە و  بدربگ وپشتی میرایتی پا   پا ل وکی  مانی با  پاش ن ل
دەوانی و ھنگاوی بخروبری ئاوەدان کردەوە و گشی پدا  دا . ھرمکی ب

کی ب شوەی سربخۆ حکوومت کرد ل سردەمی . نیزیکی حفتا سا
تان سولیمان تاوە ھتا ەخانی خزاکردا، ل سر پادشایتی و مزنایتیی سو

ھر ئرککی   خزمتی پادشای خوابخشیو شل کرد و  ل ئاخری شانی 
  .ڕایپڕاندئسپاردەی کرا بچاکی 

ن وا لشکر بۆ سر   جنگی بزووتنی  و تکای  و بغدا و تورز ل
قی عرەب عرا  ڕکفی پادشای ھمیش سرکوتوودا بوو، بم  ناوچکانی  ل

 ڕووی ئازایتی و پشت ل  و ک ر دوو کاری دزب  کانیتبستن ب خزم ل
تان و ڕۆستم، کردبوونی یکیان ئوە . پاشای مزنوەزیر دیان لی ھگڕا سو

 بارگای پیرۆزدا وەختایک میران ل  ر  بوو کرش بۆ سدوای ھ زنان لو م
  عجمان خاکی وون وکا چووب ماچ کردنی سوتان دەست دەگڕانوە و 



  کتبی دووھم/  ٢٤٦

 

یمان[ لو کارە بوارد و گوتی چۆن دەب سوتان  رت و خۆیـی گـانـو مـئ، ]سول
ھستاوی ل دیوانی میری  ئاوا ب ڕق. وەپش من کوێ دیمیری ئامبگی  حوسن

وت و بوە جزیرە وەدەرکڕایپادشا و وەزیری بخوازێ گ وایی لوەی مائ.  
پشتر باسی کارە ناحزەکی جاری دووەمی کرا و گوتمان وەختایک 

ھکاری بگی زەینڵ  یاریدە و پشتیوانیی ڕۆستم میری  پاشای مزنوەزیر، ل  ب
وی حکوومت ـگڕابۆوە ھتا بچتوە و ج وەدەرگای بارگای سوتان سولیمان

و پیاوکوژی بۆتانییب ک چپڵ  وە بگرێ، کۆمی ــوویـاردبـن دەستر ڕس 
و نزە و خنجران ھموویان ئنجنیبوون و  و و یارانی بگ زەینڵ ب شیر 

وەگیانی بجمابوو  نی پاشا ڕووداوەکی بیستوە  وەختایک ڕۆستم. ئویش ب
ا بمزنوەزیر لوە بئوەندەی دیکی ڕق ل ھگرت و ک بۆ دووھم جار بوو

م مبست میر ناسر. بژێپی  و بۆ ئ ستھ اند کخگی ھدربی برای ب
وای حکوومتی جزیرە و برەو بارگای سوتانی عوسمانی دا   .کوێ وەڕێ بکا 

فرمایشتی مزنوەزیر برەو بارگای سولیمانی ڕۆیی و ب  ناسربگ لسر 
م فی یاریدەی ڕۆستیمان[ پاشای ھاوشانی ئاسزرەتی سولرمانی ]وەزیری حف ،

لڕوە  کاتک گیشتوە بدربگ. وەرگرت و برەوماڵ بۆوە حکوومتی جزیرەی
. و ھوساری حکوومتی دای دەستی ١سنجارگیاندە  برەوپیری ڕۆیی و خۆی

پاش دوو سان بدربگ ڕووی کردەوە دەرگای سوتان و دوای دابینی ناوچی 
م توور ھیت مەوە، س و   ق و  ـل لـ ـر و  کرایوە میری جزیرەنوێ بدربگ ـ

ھتا ئاخری تمنی ب فرمانی  و ئیتر  فرمانی حکوومتی درایوە دەستی 
دا مایوە ی ل و پ ل تانی بشوکت و شان    .سو

                                                                         
 .و. ، سنجار، شنگال، ژەنگارشنگار -١



رەفنام٢٤٧/  ش 

 
 

و ل ن بدربگ م ئاشکرا   ل عا  بوانشا و کۆڕ و کۆبووننگی دەکوای . دا ب
ھمو  وە گیرۆدە ببوو ک ی پی ٥٠٠و ڕۆژێ بوھ دا دەسووتا و  درەمی ل

ی ھر وەبرخۆی دەکوت و ل ١٠٠درەم بی  ٥٠٠لو . دەبوو ب چەدووکڵ
یانی ھتا شوێ قرتی ل دەبی ب ا و ــدەپچــــۆی ھــھمیش خزنداری خ. ڕا 

ـت ـونـ ل دەکشا و دەیگوت دەب ب پووی حڵـ بکن و ناب وزەڵ بنگم بۆ  دی 
ب رامی لبۆنی ح بدەن ک ی وای پین،. زوالوە نوەی بر ئگماشا  ئت

و دیندار بووە و ل ڕێ ئاکار  وکی یکجار ب وشونی شریعت الی  دەکین پیا
وە و  دا قدری مزنمامۆستایان و زانایانی گرتووەن وا  ئوەندە . چۆن چاک ئا

و زانا و شارەزایی  کۆبوونوە، ل  دا ل جزیرە ک ل سردەمی ویخوندەوار 
چ دەور و زەمانک ھندە نبوون ھی ون موالنا محممد. دا   ی برقلعیبۆ 

)ییربکر ١،)قبووبوالنا ئوالنا من سوورچی، مسلیحید عوالنا سو  ، م
 زانستکانی ئاشکرا و نھنیموالنا زەینددین ببی ل  ی زاناکانی  ، کدا م

 ھبوون ک. زەمان و شخانی دەوران فرەزانی دیکش  ھا زۆر   ھروە
کانیان دەستاودەست   حوجراننووسین ل و    .ەوی بووەردا ب ڕۆیشتووە 

بووبکر ن جارکی موالنا ئ ی ل دە ای ـئشاوە و لباوە م  بدربگــد
 جزیرە ل و  وون ــاقـاومــۆمک گورەگورە و پیـل تاوان بدربگ ک. بوا بارکا 

دەگرێ و دەچت الی موالنا و ددار  تی بۆ یھک دیاری و خلوە و گی دەدات
 بوا ھ و نا   .دەبا و خاوی دەکاتوە 

                                                                         
ـــی نـــاوداری كوردســـتان بـــووە -١ ـــمدی برقیـــی، مالیك ـــ مخـــابن ، مال محم وەل

ـــا ئوەنـــدە نبـــ ك فتـــوا و نووســـینی دژی  ـــارییكی وەھـــای لبـــارەوە نیـــی، تنھ زانی
وان؛ بۆ زانیاری زیاتر بـیری ھگـ  ،ۀالرافض علی الرد فی سائلر: شیع ع و تحقیـق حمـدي   جم

 . س.ز .91، ص1997خبات، دهوك  ۀعبدالمجید السلفی، مطبع



  کتبی دووھم/  ٢٤٨

 

نوێ ناوچی توور ھیتمی پاش مردنی ناسربگی برای، سرل   و  ب
زۆر . وپاپیرانی دەستووری جاران خستوە سر قمەوی ھرمی دەستی باب

وە و  د ساڵ و نیزیک بوونوەی ل ست، خرفاوە و کاری ەدوای بینی نوژیا
وەڕپکراوانم بیستووە ک جارکیان کسک ل چنگ . سیری کردوون  با ل م  خۆ

 د   بر بد ێقسابی شار وەزا و دە سووکایتیی پ  ربگو سکا دەبات
وا دەب ھاواری ل چنگ بدربگ . کردووم . »قسار«ک پی دەن ] گازرە[پی 

 دا بۆن کابرای  وەی ـرا دوای ئـابـک. نـبنن و فالقی ک »قسار«بۆی دە
قوربان تاوانم چ ـوەچـچ گ و دەدربب وە، ڕوو دەکاتدەبن ل و  زەی دەدەن 

 قسی ساردوسووکت ل پارسنگی ئو کابرای ناوە ؟ بدربگ دە کابرا . بوو
 میرم ئوەی وای کردووە  دا  بدربگ ل وم. م»قسار«ە و من »قساب«دە

ھر یکن و ل چند دەنگا: فرموویتی قسار  دا پکوە شریکن  نقساب و 
ناچوای ت یش چی   ھ نانوەی ئو  ھ ١.ت  

وازی ھق و بشی لم ژیان با،  بدربگ وەختایکی کوت شون بانگا
ناوی میر محممد  پاش بجما ب ل   .کوڕکی 

  
  کوڕی بدربگ میر محممد

 سردەمی ژیانی ب میر محممد ـل وکیـ کاروباری وت  دا ب سر ا
 ماڵ کۆکردنوەدا کسکی چنۆک و بھپ بووە و قت چاوی  ل و  ڕاگیشتووە 

بووە ن دوازد. تر ن موو ــوە و ھــرخــ بــھزار سر مڕەزاوی بووە بەدە
ل چنیونوە و ل بروبووی دیکی خواردوون و داھاتکی   ڕسقکی زۆری  سا

                                                                         
  وونـــــ چـــــدا پـــکوە شـــریکن، بـــۆی ب ھ ل چنـــد دەنگـــان... «: ی بودلیـــان٩٥ل  -١

ل وەــبتتۆ دەکر ش لیو ھی ئو تۆ و »!وان.  



رەفنام٢٤٩/  ش 

 
 

و ڕەشایی و  رداڕسر م ھزار مریشکی ب ست. چاکی پ وەسریک ناون
وندا  جووتیاران لکانی بۆ بی ھ وە و  . و ھموو سا لی وەرگرتوون وەبی

 ماڵ کۆکردنوە ل ردووە و زۆری مای دنیای کس دەسکی ل دوو نک دابکورتی 
  . خستۆت سریک

مانی بابی بۆت میری سربخۆی جزیرە پاش و پاش تپڕبوونی حوت  ن
 مستفاپاشا قرای ز، وەختایک ١٥٧٨/ی ک٩٨٦دا، سای  ساڵ ب سر حکوومتی

د تان مرا فرمانی سو پی  م وەزیر ب ڕۆیی بۆ گرتنی ھرمی  خانالالی دووە
لگڵ سپای ھمیش سرکوتووی  یش، میر محممدشیروانو  گورجستان

پاکری سوتانی عوسمانی. ئیسالم پی نای ڕکف لشکری حشرب  کاتک 
  وەت ، کوڕەزای قازق ھمزەی تۆقماقناسراو ب  خانی گورجستان، محممدیگی

ووی مزنی سرکردەکانی  ) سعدروخچ← چغورسعد( سعدروچقئوستاجل
گڵ ئیما تانی قجر، مزنی سرکردەکانی قرەباغ م ل  و گنجی ئاران قوی سو

ھزار سواری خونژی قزباش ،)ئاالن( ، چدرل جگایک بناوی  وای دە
 ن ل فاپاشا گرت و شڕیان    مست ل قوما وانیبرەگیان    .دا 

و ڕۆژەدا  ل وو،   ژمارەی ئسترانی تپڕاندب ل  شکری ئیسالم کل
ربگی دیاربکری پاشای دەروش ل  چدرشڕەکی . بۆ کرابووی پشنگ بگ

ونی چیایک ڕوو دەدا  دا ل وپڕین  ان ب ــزەیــئوەندە ھ پاوانانی کورد. الی تا
 ڕووی ئازایتی و ب ل و  چ دانا  دا چوون،  ژیانـگـبارەوە ـز و دەمـوای فیـ ھـھی

ف   دای   .سان و ھرووژمیان کردن سری وفرتی زەمان و مانگ و گویان ن
  

نم دام ک ی خۆت بیارەک   ئگر شریش بی ن
نو زۆر خۆ ڕام زێ بکپار ،رگر بکوو شن  

  



  کتبی دووھم/  ٢٥٠

 

س دەروەستم نایھیچ ک   ت مق   ب خۆت منازە و 
 دای ــ ت ــ ل ــۆی گ ا بادەسـتی ت ــ ــی دنی ـیش ب   مزن
وە ا داڕژا ــۆی چــ و پ ن  م ئاســ نجرپ ــ ســ  م  

ــاتالی  ھ م  ن ئ نگرا ــ وە ئاس ی خــا ا ــ   وھووت خی
  

نیا دووس لشکری وەکوو پشنگی لشکر ھاتن و خۆیان ب  ھزار قزباش ت
م لرانی لشڕزان و شرانی شڕانی، خۆیان ل ج. دا  نیشان ڕۆ حشاری چیادا  د

  کاتک ئو بە چکدارە ب. مس دابوو برچاوی قۆشنی  کوتنشکۆی
شر نھرەتیان کشا و ، کوردانی بجرگ و بور چشنی چوپی عوسمانی

باشان قز ی پرشانی  ر کۆمیانکردە س وەکوو  .ھ زەی کھ ئوەندە 
لکھابوون، کردیانن ب ئسترەی حوتوانان و ھر یکی بۆ  کۆئسترەی کۆ 

ناکاو نیزیکی شش ل ن؛ بم  ھزار سواری نزەوەشنی  گۆشیکیان حوا دا
ل عدان،  ـسرپشتی حدوود و   دوومالنی چیاوە وەکوو الفاو سرەوخوار ـ

ھا ھژدی گون  ل و  و ب کبوون  دیان  و پیشکان ھارووژا  ـۆیان بـۆمڵ خــی 
تپ و  دا کشا و ھاواری بگرەوبردە و دەنگی س وبوی کوردان لشکری پرش

شاخیان گیشت پڕپڕۆچکی ئاسمان م. کو پ ر حیلبوھۆڕی خۆشاژۆیان،  ل
دانی محشری ل بسرھات  پدەشت و بروون ب خونی. شڕگ وەکوو می

وانان چشنی ئاسۆی زەردەپڕ سوورھگڕا و باپ یــختی خواروژوور ـی بان
و گ ـل وە سـ ـژا ـامنـ کـ ـا ـدا وەسـ   .ر شو گڕاـ

  
ــ ھژن ن دە دا ــ  ک می ــپان می ئس ــ ـبی س   ڕم
ــ رن ل ـگ دە ما مان ــ  س ل و   ـ   ماسـی دەتزن

  



رەفنام٢٥١/  ش 

 
 

نو ــ ــرژی دەن ــی گ ــاری دەم نی دەم ــ ــر چش   تی
و تدەپڕێ   یھ ی  ـشووخا قن م دەچ   و دە

ـ ن دەبزن و کـوا فیچق دەکا و دت    خون 
 سران خۆی ل   دەشکن پڕ چشنی گوی 

نڕر دەپک دەکوژێ و سوا ی  ورە کو تئ  
نخو ر سوورە بش ی کوی وەکوو پۆپل  

  
بگی  ، دوومانداری حزۆـوکمــبگی ح ، سارووخانمیر محممد بکورتی،

ھرایدا کوژران یفنیکو میر محممدی  زەرقی و  سرەنجام لشکری . ل
باشان میر محممد . وونــداچــان تــردک الیــچوارھزار کسی ھ بزی و س قز

 جنگی کوژرانی ـھ بی دووستدا  ل  سکدراوی ــووری لــی ســزار زـ
وپلی جوان و  کلانیک کووتای ھرە چاکی نخشین و ـارخـو بار و ب عوسمانی

 خزنی ل چوار کچ و کوڕکی پنج سای بناوی سوتان . دا بوو ڕەنگینی 
 پاش محممد  کام ھیچلو ڕۆژگارەدا . بجما و ھیچ میراتگرکی دیکی نبوو ل

 میرانی کوردستان د نبوون ل من ندە دەوھ.  
  

  کوڕی میر محممد سوتان محممد
تان محممد ونی کیژی ملیک محممد سو  دا ی ی کوڕی ملیک خلیلل

وا  ھر ب مندای باوکی نما و ل کوردستان. برببۆوە حوکمداری حسنکف
وە ئگر یکک کوڕکی ورد و کم بمن، ناوی باوکی   تمنی ل پاش بج با

تان کوتۆت پش ن. دەخن سری اوی، ــوشدەچ چونک سرناوی سو
ـھن ـدەیـ نداب و گوتوویان با محممد ب؛ ئوەش ھر خودا بۆخۆی   ان گوێ پـ

وەکوو دی. دەزان ،ک بووبر چۆنمــدایکارە ــھند می محمکی ئاقژن د ک



  کتبی دووھم/  ٢٥٢

 

رایکی پداھاتووە و بووە و ماڵ و میراتکی زۆری ل مردەکی بۆ بجماوە، خ
ب الی  ب بخشینوەی ماڵ و سامانی دی خزمان و مزنان و ئاغاوەتی بۆتانیی

وە و زۆر چاک لگڵ خک حاواوەتوە و کاروباری ب خۆی وپکی   ڕکدا ڕاکشا
وە بردوون ڕمیر ناسر. ب ون ب  کوڕانی بگی و شرەف پاشان دوو کچی دا

بداڵ خان ل . و ڕاپڕاندنی ورد و درشتی کاری ھرمکی خستۆت ئستۆیان ئ
ونی ل پاراستن و ڕاگرتن  استیڕ ھکرد،  اگیشتنی جزیرەو پدا ب چشنک دا

 چک   .وای بۆ ندەکرا کس ھی
 دەرفتک و سری بردە  ھگرت و بردی بۆ ئیستانبووڵ دا کوڕەکی خۆی ل

د تان مرا ـاری و ختک خـانب سبری دەرگای سو ـو دی ـ و ـ ی زۆر 
ـب قیمـ ـ شکۆدا دابش  سر پلبرزان و مزنپیاوانی بارگای خاوەن گرانیشی ب تـ

وپیشکن وانی ئا و ت سوتانی عوسمانیش بسری . دی ھموو الیک بکا یکرد 
بۆ  جزیرەی کردەوە و ختی یکجار چاکی ب باربوو دای و فرمانی میرایتیی

و ئیزنی گڕانوەی دا   .نوێ کردەوە 
ج ساڵ ب ی ـ، دایکداد سر حکوومتی سوتان محممــدوای تپڕبوونی پن

مانی ل چارەی نووسرا چند ئویش پاش . سایچور و دەست بخروبری ن
ی پیرۆزەھالنی ل ـانـی ز، ملی گی١٥٨٣/ی ک٩٩١ڕۆژک نخۆش کوت و سای 

لشییوە فی و ڕۆیی و لسر چووکی داری تووبای بھشت ھنیشت . ڕکی 
ن میراتگرانی  دەست و دوژمنانی ژاریان بۆ کردۆت خۆراکی و بو وەک دە

وویان دەکووژێ لرەوە برەبابی بدربگ. دەردە کوشت و دا   .دەبتوە 
  

  بگ کوڕی شاعلی ناسربگ
 زەمانی پادشایتیی سوتان سولیمان خزاکر و ل سردەمی وەزیرایتیی ی ل

مزن و ل ڕیزی  پاشای مزنوەزیردا، دەروش محموودی کچری ڕۆستم



رەفنام٢٥٣/  ش 

 
 

قوونی ک پاشا، ک وەکوو  دیبۆوە و ڕۆستم دا خۆی ڕ و کۆبوونوەی سوتانیۆما
وو ئاسفی وژکاری خۆی داناب وو، ب ڕا واب م دەروش . کوڕی برخیا  ئ

   عشیرەتی ڕۆژەکیی و ل شوازی ھۆنینوەی شعر و ڕمحموودە ب ل ەسن 
، یکک ل قوتابییانی مال ئیدریس داڕشتنی پخشان بۆت ماوەیک ]. ی بدلیسی[دا

مداری دیوەخانی شرەف  گی قرەف میری بدلیس بپاش کوژرانی ش گ  و لب
ی کچی ]سوتانەما مھری[لوێ بۆت مامۆستای . بووە ڕۆم ی خاکیەپڕەواز

یمان تان سول ک  ھداوەوردەوردە وای . پاشا بووە خان، ک ژنی ڕۆستم سو
پاشا  کردووە؛ ھر بۆی ڕۆستمڕا ڕوویان ت و بۆ پرس زۆربی میرانی کوردستان

 بارودۆخی کوردستانی زانیوە و میرەکانی گۆڕیون و ئاڵ ل وا بوردی  گۆڕی  و ئا
ھناوە لوێ بدی  جا بۆی سردەقی ئم قسانم ئاوا داگیرساند ھتا . دەستی 

دابوو  دنی ناسربگپاشا چۆنی   پشتر باسم کردبوو ڕۆستموەبیری بنموە ک
وکشی و خوازیاری وەرگرتنی فرمانی   ک توڵ برای خۆی بکگ ل تا 

ئویش بپی چاوھتکاندنی مزنوەزیر خۆی داوت بر . ب حکوومتی جزیرە
یمانی و فریشتالنی سول وای بارگای  تپڕبوونی پاش . دەکرت میری جزیرە ن

، بدربگیش برەو دەرگای سوتان مل دەن و  دوو ساڵ ب سر دەستی دا
لوێ دەکات دادەبێ و ناسربگ  و ھیتم دەیکنوە میر، بم ناوچی توور

ندەی . میرناوچھناچ گ پدربگ دەمــرێ و بنوێ توور و  ناسربرلــســ
م دەخاتوە سر جزیرە الیان وای ئوەی ڕاستی ب، تاقمک ل پیرەپیاوان . ھیت

دەستاودەست کردنی دەست و گۆڕینی میرانی کوردستان، ھمووی دەگڕتوە 
چری سر چازانینی دەروش محموودی ک.  

ئبدای کوڕی بۆ وەرگرتنوەی  ، خانو پوختی، پاش مردنی ناسربگ بکورتی
ھیتم حکوومتی توور خان و  ھسوون دنتوە و ل زەمانی سوتان سلیم و 

، برەو دەرانی فرمانەوایتی دا تیی محممدپاشا دەبزوێ و  مزنوەزیرای



  کتبی دووھم/  ٢٥٤

 

یشی و ھوای حکوومتی  غی دەچت ک ئوەی ڕاستی ب دوی برزەدەما
ھوی بۆ دەدا جزیرەی ی مشکی و  کۆشک تودپاشای . دەکمممح

تیی بدربگ بر دۆستای ل و سقامگیربوونی ڕەوتی کاروباران و  مزنوەزیر، 
ی ــتــایــووکــدن و ســانـخۆشویستیی میرانی برزەج، دەکوت سر باری ئش

ـپک نـ بداڵ ردنی خا ل ئ . بتزندەبێ بیگرێ و ل زیندانی پستوێ و چاکی  و 
و غای چا م مبست حمدا ک  شوبۆ ئکدارچڵ پۆلگرێ و ڕباشی لادەسپ

ھتا بارگای برزی میری گیر نکن دەیاننرێ بچن و خان بداڵ  وا دەب ئو . ئ
دەی بۆتانی ڕۆژە خان گڵ دەستیک میرزا ل بداڵ  ل  و چند پیاوکی خۆی ئ

جریکی بخ درنورەی ئوتی گمزگ ژی ئنانی نوھوەی ــاش ئــپ. وارە دەب
وژ دەدرتوە چاووش ن ل ــپشی و دەباشی و چکدارانی دەچن  سوی ن

تانوە ب دوویان ئم ب دواداچوون وەکوو نیشانیکی . دا ناردووی بارگای سو
بردن و کوشتنی دەترس  ل و  و   برچا ت ورد ــی کــاوکــ پیــۆیــن؛ بــباش نای

ـب ـنـ فانی خان و شخان شخیاوی ـ وڕک ھا   بداڵ  ل دەکوتت سر ئ  ھ
 پشتوەڕا  چاووش ل و  دنت نوشانی و ل سینی سر خباشی  نجرکی دا

بازرە دەبن و خۆیان وەختایک چکدارەکانی ئوەی دەبینن زریک دەکن و . دەکا
ننوە الی مزنوەزیر و حاڵ و ڕۆژەکی بۆ    .دەگنوەدەگی

بداڵ خان وڕیانی بم ڕووداوە سریان ل دەشوێ و ھر یکی ل  ئ ھا و 
نایک خۆی دکیان برەو دەری پ شاری ئدرن دەتقن و  دەشارتوە و چن

فرمانی سوتان و وەزی. دەڕەون پی  گرتنی ان ل ــۆیــر خــجماوەری شار ب
و یارانی خۆش دەکن و شونگ ب کۆن و گڕەکان وەردەبن و جاڕ  خان بداڵ  ئ

قوژبنان دەپشکنن لن و  شن و کندە. دەکیھ ناچ خان پ ی  کبداڵ و زۆربئ
و  وانی دەست   دی ن و دەیانب وەکانی دەگیرن  تان جپیا بج دە  سو

سریان تدا دەچ و  ووی بۆتانیکسی دیار و ماق  ھموویان بکووژن و ست



رەفنام٢٥٥/  ش 

 
 

دەماست و کاربدەستانی خزنخانی ئیسالمی دارونداریان . دەکووژرن
و بردیان بۆ خ دا  ل لگسک  لیپی یزنی  و تان[پا   ].سو

بداڵ خان  پاش ئ ل میر  - ١: بجماوە ک بریتین ل  حوت کوڕی ئاکارپاکی 
میر  - ٦ میر سیفددین - ٥شاعلی  - ٤ میر محممد -٣ میر شرەف -٢ ناسر

بداڵ -٧ عیززەددین   .میر ئ
بداڵ ی کوڕی خانمیر ناسر وای  ی میری جزیرەلبری سوتان محممد ئ

ل جنگی گڕانوەدا،  ).ئرەوان( ەوانڕچووبووی شڕی  لشکری عوسمانی
قارس قی  وەزیر و سپاساالر ب  فرھادپاشای، کاتک گیشتنوە دەورەی 

ـھ ی مـ تان محممدی زانیـوا ئم سردارە بادەست، وای ب بیری . ردنی سو
ریچ پو خ و  اکک لکدەست ی تی جزیرە بداتوی دەسھات تاکوو ج دا 

 یاریدەی لشکری سرکوتووی سوتانی وون پیاوماقوونی . میراتگرانی چووب
وکا ھاتن الی من لسر حکوومتی میر بۆتانی ی ــناسر ساغ ببوونوە و 

نگازی  ل  ھتا بو سپاساالرە بم ئو م لنانووسری ئم ڕووپڕان و ڕوویان ب
وایان پ باش ناسربگ    میری جزیرە دابندرێ کۆم ویش . بیاند و ئم ڕاگپ

عزیز لماندی، بم میر  دسممدزی بــالــی چاووش  ی کوڕی کاک محبــ
دەسپـرێ و دەـ سوتان محممد ست ـ و ڕای ودا  یخـ ـ  ک ـ ات ـ ھزار سکی   دەک

وماڵ و کلوس و ن وپلکی ل ڕادەبدەری ل پاش بجماوە و دوو خوشک  تانی 
 الیکی  ل ؛  دیکشوە خۆ من ل میر ناسر نیزیکترم نب میراتگری دیکی نیی

تیی جزیرە بۆ من بنووسرێ، بی  فرمانی میرای تاکوو جی بگرموە؛ ئگر 
لۆریھزار  ست  مای سوتان محممف ل تانیی  ی فلۆریھزار ەد و دوازدی سو

 کیسی خۆمی دەخم سری و دەیدەم خزنخانی سوتانی ل   .دیکش 
م پشنیار وە ئ لوەشا بۆ سبین . ی ب سرکوتنکی گورە داناەسرکردەی 

یشیان لگڵ بانگ کردە ڕامووسانی، میر عزیز بچت دەست ک دەبوو میر ناسر



  کتبی دووھم/  ٢٥٦

 

وان و پرسی ل میر ناسر و میر  سردار ڕووی کردە مزن و ماقوونی بۆتانی. دی
ی کۆچکردوو نیزیکترە؟ ومیان کامیان ب خزمایتی ل سوتان محممدعزیز 

عزیز وە و گوتیان دیارە میر   بپی میراتگری ب، سردار فرمووی کوای! دا
عزیز دەب ببت میری جزیرە و ھیچ کلن و کلبرکی تدا نیی و کارکی  میر 

یجرچی . بگرموویان ئورەپیاوانی جزیرە وەجواب ھاتن و فیخودایان و گک
عزیز  تان محممد نیزیکترە و بگورەی میراتگری ب دەب ئو میر میر   سو ل

ھۆز و خت و مزن و ماقوون خ وی   میر ـوەن کـاری ئـوازیـب، بم توا
و بۆ پاراستن و ڕاگرتنی ھرمک ل میرانی ت بـناسر دەس دەستوە بگرێ 

سردار گوتی ئگرچی ئوە ڕاست دەکن، بم من میر . پش خۆشی چاکترە
م ب میر زیز دەکزنانی بۆتانی . عم  ل ھات نیو قسان و گوتی سوتان یکک 

یمان ی خزاکر وای بیار داوە ک ھر کس عل و عاشیرەتی پی ڕازی بن، سول
و ئمش ب حکوومتی میر عزیز ڕازی نین و میر خۆیان   میر   بیکن قیان ھ

  .ناسرمان دەوێ
سردار بو قسان گی گرت و ھرای کرد دا با جلالد ب و  فرھادپاشای

ی ٩٩١نی پیرۆزی سای ای مانگی ڕەمز٢٩شممۆ  ھر ئو ڕۆژە ک پنج
 پش خوەتی دیوان سری میر ناسر١٥٨٣/ک ل وو،  دوای . یان پڕاندی زایینی ب
سوی . ین خودا بزانوژرانی میر ناسر بوو ب شین و گریان و ڕۆڕۆیک مگـک

تاوی ب ل و چاوی خونباری تاوانیی میر ناسر وتی داگرت  فرمسکی پیر و الو 
  .گورە و گچک، نیگای برچاوڕوونانی ب مۆلق وەستاند

  
دان ھات می وا    کات کۆسپی 
م پژارەی گیان و دڵ  تاوان ب  

  

نا جۆالنردوونی ھرخی گچ  
ناو و بارین لخو چاوان بوون  

  



رەفنام٢٥٧/  ش 

 
 

فرمانی حکوومتی جزیرەی وە،  نووسی و  بۆ میر عزیز پاش ئم ڕوودا
ھانی کردە باربووی و کوی شانازیی خست سر شانی  بالی. ختی شا

ھتا جوی کاروباری جزیرە و ناردی  وە ـدەستـب چاووشی ڕەگڵ خست 
 ناوچی تنزی میر شرەف. رێـبگ ل و یارانی  کانی  تریک کوتنوە و  و برا

وکرووچم ل  ئگر پروەردگاری گورەی ھژا بام بگرێ، بم زووان قمی کچ
وانی   .وەخۆ دەکوێ شگانوەی بسرھاتی ئ

  
  کوڕی کاک محممد میر عزیز

عزیز فرھادپاشای پاش ئوەی ک میر  و یاریدەی  پشتی   پا وەزیر  ب
کوت چنگی، ھشتا پتر ل ساک و چوار مانگی  ھوساری حکوومتی جزیرەی

تی بر دەسپ س وو کـدا تن مزنوەزیر لسر کاری  پاشای  عوسمانــڕیب
میر عزیز پاش لخرانی ل . ئبدای ل جی دانا ی کوڕی خانالبرد و میر محممد

ھمیش سرکوتوو ھزە  ، شانی دا بۆ سر تورز کانی ئیسالمەجنگی چوونی 
 بر  پاشان مای ل جزیرەوە . پی ئسپردرابوون یڕاپڕاندنی ئو ئرکاندای

 اپاش دوای ئوەی عوسمان. و لوێ بنی داکوتا ڕاگوست و ڕووی کردە شنگال
 تورز   بۆوە سردار و برەو خاکی و سرلنوێ فرھادپاشا دوایی کرد کۆچیل

م جرزەڕۆم عئ زیز لتی خۆی بزووت، میر عیاندە خزمرھادپاشا . گوێ فل
دانا بو مرج دەیکاتوە میری جزیرە ی ) فلکان( ک سی گوندی کافران بۆی 

 کخاکی جزیرە بخاتر می  سش بنتان و سا وماشی تایبتی سو
لۆریھزار  ستش ھاتی ئو گوندان بنرێ بۆ خزنی دارمای سوتانی ف  دا . ل

قراروبیی حکوومتی جزیرەی پ بخشرایوە م  ر ئسل.  
پاش . بم ھوای زانی، ملی ڕی بارگای سوتانی داگرت کاتک میر محممد

پاشا، میر  ئوەی کاروباری گرینگی وەزارەت کوت دەستی لوەشاوەی سنان



  کتبی دووھم/  ٢٥٨

 

و پاڕانوە و گوتی وا باش بۆ ئوەی ھرا و ئاژاوە ساز نب،  عزیز  تکا  کوت
و  میر شرەف. بج کرا و داواکی ج ئیلی میر محممد بڕێ بکرت الی ڕۆم

لسر خاکی  نزی برایانی کزیز گوتی بدانیشت تدەچوون، میر عڕی بوون و پ
 واش لبابوو ک پداب و. ابگا و مزنی بڕ  کوڕم باش پی یبگ ئوێ بۆ حاجی

و تۆرەمی خان بداڵ توخم  ئیتر بب . بجارکی ببتوە و خاشیان بکش ئ
وپڕی تری و تسی و دەست ربرگ ل مپر  ل دا دەستی  وباڵ کراوەیی و 

گڵ خۆی جزیرەی ل و برابش بچنگوە گرت و کسی    .نکردە شریک 
م پپاش  ر ئسل وەیک  ف تپڕبوونی ما ، میر شرە کوڕی  یوشون

بداڵ خان ھرسک براکی دیکی، ی ئ گڵ  ـل عیززەددینـ و میر  انی میر 
فددین بداڵ سی م نمامک بوون ل باغ و باغاتی میریو میر ئ ھرکا  دا  ، ک

ئاسمان  تشقیحکوومت سریان ھتا  یپگیبوون و وەک دارەسوی دارستان
ھچووبوو، خۆی د ت وان  ک عل و عاشیرەت ببوون تامزرۆی ـئ. ن م کوڕان 

و بژن  ک نا ست دڵ ئاشقی ئاکاری لباریان ببوون، دیمن  و د و بایان 
عزیز  شڕی میر  ل و ب مبستی ئستاندنوەی تۆی  خۆیان  خۆش کرد 

وەکانی و ھموو ھرمی خونی میر ناسر یانکوتای سر پیا ھ ی برایان، 
عزیز ھنا و میر   چنگ دەر ل  شار و ق جیکی دیکی  جزیرەیان  ل  جگ

ماب   .چنگوە ن
عزیز وە، ڕاگ میر  چندرا ھ  نگی پو ت وە  ن و ــرتــک دیتی چاری نما

ـپ قی ئسپاردە حاجیـ ی برازای و »میر ھاوەند«کوڕی و  بگی اراستنی شار و 
    ئامانجی تۆ ڕووی کردە دەرگا و دەروازەی  ئبداڵ خان ئستاندنوە ل کوڕانیب

ھان تانی جی نای سو وی ناوچ و م میر شرەف. پ کانی توا و بند و برا
ی ھان و ـل گوندەکانی دەوروبری جزیرەیان گرت و زۆربی عالتی بۆتانی

گڵ گرت و ھاتن و مچکیان ل قی ئنگاوت ل پاش تپڕبوونی . دەسباریان 



رەفنام٢٥٩/  ش 

 
 

ی و پ قۆناخی گمارۆدا  ـچل ڕۆژ ب سر  روسۆراغی میر ــبوونوەی سـن داـ
قنشینان کوتن سر باری  ن،  وا ھزی یاریدەر و پشتی ھنانی   و ن عزیز 

نگتاوی و دەمدا . ت ل ھات ڕاست  خواستن  ک بۆ یارمتی بگ جیحاوا 
م . ، مرگ برۆکی گرتپاشای مزنی سرکردەکانی دیاربکر چووبووی الی برای

وەند وای چند کسک ژن ھا ومندای میر عزیزی ل قیدا بجھشت و  میر 
قی ترازاند و   جنگی نیوەشودا دەروازەی  ی دای و کسووککی فیزمال

فددین. ڕۆیی و ڕی ل تنی و ی برای میر شرەف بو دەرچوونی زانی میر سی
وانی ن  ل قوما، بم میر ھاوەند توانی زەبری خۆی شڕیان  و میر  بوەشن دا 

فددین  خون بگوزن و گیانی ل بستن و ب سمتی لو گژاوە بۆی  سی ل
وتار ب عیززەددین. ق  الیکی دیکوە میر شرەف و میر   ل قی جزیرە ل

 ماڵ و سامانی میر عزیز نپاراست و ب تانیان  ل وەژوور کوتن و دەستیان 
کنیزانی بزمگی بن پ . برد و خاوخزانی ب دیل گیران و دران چنگ کوردان

 نوخۆیان ل ویان  ما و تیان ن لو ھرایدا کوڕکی زۆر . ڕستن دا بش کردن 
 دا عزیزیش سری  یمن   .تداچوومیر 

نییوە و گیشت دەرانی سوتان و ب گوی   ت  ھوا شکۆ  خاوەنکاتک ئو 
فرمانی دا ب حوسن  ، ھتا لگڵ  مزنی سرکردەکانی مووس پاشای ئاشنا کرا

عزیز وی میرانی کوردستانیش میر  و توا  انای و دەورەی جزیرەــبچن ھ بوا 
ل چنگ شڕەنگزان دەرکشنوە و بیدەنوە دەست میر عزیز  کمرھ . بدەن و 

 میر شرەف ل ی زۆرەمالنیان ــتــی خۆش کن و دەســانــراکــو ب ئوسا خۆیان 
بار ت ل و ئاکاری نا و ب ڕبی خۆیان ل بستننوە  بۆیان بپونوە و بننوە 

وترسن بن ن پی چا وا ربزوی س ھتا توا وایان ب سر بنن  ندکی    .پ
گڵ محممدبگی پاشا حوسن ل و   بان چاوی  تانی نای  فرمانی سو

ل حوکمداری حزۆ ـو  ـشکـ رشی دەست پکرد و زستانی سای ــھ ری مووسـ



  کتبی دووھم/  ٢٦٠

 

و براکانی بو  کاتک میر شرەف. بزووت ی ز، برەو جزیرە١٥٩٠/ی ک٩٩٩
و قیان چۆل کرد و چوون بۆ الی تنزی ر ــو لوش گی پالمارەیان زانی، شار 

ـن ـبـ وـ و برەو  ماڵ وون  گرت  ھ یان  دا . تیانتقاند و خیزان مۆکسومن
عزیز حوسن قی جزیرە و خۆیپاشا، میر  و  وە ی بردەوە نڕایپاش . گ

کانی و زۆربی مزنانی بۆتانی گڕانوەی حوسن و برا  پاشا، میر شرەف 
وەرووکانوە و قیان گمارۆ دایوە میر عزیز خۆی لبر گوڕمی ئو ھزان . دا

و زانی برگ ناگرێ و دەستی ل شار و ق ھگرت و وای میر  گیرا  پ ڕان
وەند گی کوت سری و ل جنمیر شرەف . برازای ڕی ڕاکردنی وەبر دا یھا

 دووگانی ل وەند وەبرھات و ب دەست میر شرە شون  ھا . ف کوژرادا میر 
عزیزیان دوای چند ڕۆژک کالکی   .ل پدەشت و چۆلوارک دۆزییوە میر 

  
نو   گردوونی چپگرد چا خۆ دەن
ــ ت دەردن ــ ــکی ڕیش ا ب ــ   ھر ب
  دنیای دوودەریی ژر گومبزی شین
لی دەرچ، دێ شینگی شین   چاوەش 

  
  ئبداڵ کوڕی خان میر محممد

ی  مزنوەزیر میر  ی ز، فرھادپاشای١٥٨٣/ی ک٩٩١وەکوو باسی کرا سا
 و بالی دای میر عزیز جزیرەیی کوشت و دەستی ی برای میر محممدناسر

تان  بسر بکاتوە و  محممدچاووشی نارد ک بچ و ماڵ و سامانی سو
 میر محممد خزان و منداکانی برای کوژراوی خۆی. دەستی ب سردا بگرێ

ھندەی ئاسمان برزی  و ب مبستی دادخوازی بردنی بۆ بارگای  گرت  ھ
تانی و دەمدا فرھادپاشا. سو ل لبر ھندک کمترخمی و ھنگاوی  ڕاست 



رەفنام٢٦١/  ش 

 
 

ھرشی سر خاکی تیی  ل وەرگیرایوە و  عجمانی نابج سرکرای
عزیزی البرد و میر  پاشای عوسمان وە میر  ڕ ل و ئویش   جی داندرا  ل

، سرلنوێ ل تورز پاشا دوای مردنی عوسمان. محممدی کردە میری جزیرە
چۆوە سر دۆخی جارانی و سرکردایتیی لشکری سر خاکی  افرھادپاش

خۆی  میر عزیز ھلکی قۆزتوە و ل ئرزەڕۆم. عجمانی کوتوە ئستۆی
فرھادپاشا و بو مرجی سی گوندی فالن ل ھرمی جزیرە  گیاندە خزمت 

 کبخاتر مس موو ساتانی و ھتی سوست وماشی تایبی شزار  بفلۆریھ 
ھاتی ئو مکان بنرێ بۆ خزنخانی لیپاولیپی سوتان، حکوومتی جزیرەی   دا ل

لخراو برەو دەرگای خ. پ بخشرایوە کۆ ــش اوەنـــاقانی خــمیر محممدی 
وی خۆ دیتوە ڕۆیی ل پی ڕێ. و  دپاشا ب وشونکی گکراو میر  فرھا

دای ـمحممدی حوا ناوچیکی ب مزن و میر و ئرککی خست ئستۆی ک  ـ
ریک بوەی خوە پ   .تاکوو ما

 پ میر شرەف ل کانی  ڕکفی  چووبوون ژردا،  الماری سر گورجستانو برا
ھمیش سرکوتووی نبزیو و پاش گڕانوە لو خزایی کافران،  سرداری 

کانی  و برا و ب دوورەپرزی ماتیان  ناوچی تنزی تن بۆڕۆیشمیر شرەف 
گرت زیز. ھع لوش دەستی ل کۆڵ نکردنوە و مزنایتیی ناوچکی بۆ  میر 

. ڕا فرمانی بۆ مۆر کرا کوڕی وەرگرت و ل دیوانی سوتانی عوسمانی بگی حاجی
عزیز   جزیرەکاتک میر  لبا خاشی برەبابی خان ل  ئبداڵ بنی داکوتا، 

وەکوو باسی . بکش، بم تگبیرەکی نیگرت و چارەنووس برکی دیکی ھنا
عزیز و حاجی برازای و  یبگی کوڕی و میر ھاوەند کرا و ڕوون بۆوە، میر 

وی پاشواری ن و میان تداچوون و دواباو بوونتوا پاش ئم ڕووداوان . ر 
و تگیشتوویی بوو ب پشنگ و ھ بر پگیشتوویی  ل اری ـوسـمیر شرەف 

 ناوچ و قکانی کاروباری ب ھتا ب کانی ڕاسپاردن  و برا دەستوە گرت 



  کتبی دووھم/  ٢٦٢

 

ھموویان بخن ژر  وباسان  کاتک ئم دەنگ. ڕکفی خۆیانھرمکدا بن و 
 لپیان زانی، برزان پبزنان و پایتانی و مالنی سوختی بئاستان  گیشتن

ویان ن لو میر محممد» بوسن«اردە ـپیا وە ھنایوە ئیسالمبووی ـوـیان 
وای برایم لسر دا و  محممدپاشای . زیرەپاشای وەزیر کردیان میری ج پایتخت 

وو لگڵ مزنانی کوردستان بوسنوی ک مزنی سرکردەکانی دیاربکر  ب
 جزیرە دامزرنن و ئو برایان لوێ  ل ن بۆن و میر محممد  ڕاسپردرا

ک بو بۆوە، میر شرەف بب شڕ و کش ق و . دەرپڕنن  ھوا کاتک 
ھرمکی بۆ میر محممدی برای چۆل کرد و ڕۆیشتوە بۆ تنزی و لوێ 

  .بنی داگرت
و پیاوماقوونی ن کیخودا  کوتن نوبژیوانی و میر  بۆتانی دوای چند ڕۆژا

. و براکان چاویان ب یکتر کوت و پکوە ئاشت بوونوە ان بردە جزیرەیشرەف
ندکی دیک، ک نیزیکی نیوەی خاکی و» شاخ«ناوچی  ب ند گوند و مچ 

وو، دای دەست میر شرەف و براکانی دیکی و گوتی با لگڵ  ھرمی جزیرە دەب
وەکانی خۆیان پی ڕابگن ند ناوچیکی ـشاری جزیرە و چ میر محممد. پیا

ت یدیکو سی ئیار درا بو وا ب  ـ دەبـیش کفلۆریوپنجاھزار  بۆخۆی دانا 
تان و وەزی دەستبگات وەکوو دیاری  ری، ل ئستۆی میر محممد ب و ــسو

ـئ ھـ وا  ـا ـمـ ـوو الیـ و پکھاتنـ   .ک ڕازی بوون 
دا  ب الی میر شرەف پاش تپڕبوونی چند ڕۆژک مزن و ماقوونی بۆتانی

و کاتک میر محممد ھستی پکرد و بارودۆخکی بۆ ڕوون بۆوە و  شکانوە 
وەت سر ئستۆی بۆی نادرێ، دەستی ل جزیرە  زانی ئوەی وەکوو دیاری خرا

ولی وەدەرکوت کاتک گورە کاربدەستان و پایبرزانی بختوەری . بردا 
پۆش س  ھ ان ل ڕوون بۆوە و مرادخان لوەشاوەییی میر شرەفی تانوپادشای 

فی خۆیتی تای ترازووی ب الی وومتی ـدا بشکتوە، فرمانی حک زانیان ما



رەفنام٢٦٣/  ش 

 
 

میر . کرا بۆی نووسرا و باربووی کرا و لگڵ ختی سوتانی بۆی بڕێ جزیرەی
ـمحممد ک ـ ئـ نای بردە بر محممدبگی وەی بیستوە تیـ و پ قاند    ت

ومندای لوێ دانان و لگڵ وی  ژن. بوو مردەخوشکی ک حوکمداری حزۆ
سنووری سوتانی  بسرکردنوەی ب]. عوسمانی[ڕووی کردە دەرگای سوتانی 

ی  غزی کراسرکشا  ببرینیبا فی بۆ دە کا نکستی حو حکووم.  
 شڕی گرتن میر محممد ل وو  ھرای و  قی ئاکرێ یچونک بشدار بب

کاردا و   فرانی چپ ل ڕکفی ھمیش زای سوتانیکا وانیبووی   دا چاک خۆی ت
،نو وانی سوتان محممد بن  دی ـ ک یاڕەبی ھتاھتای ھر خانل ی خزاکرەوە ـ

ـ  ـ  ب ف لی تی جزیرەیخرمانی حکوومرەف فمیر ش م وا لبۆ نووسرا، ب 
یدەورا بتوە وو ن وقیب   .ت

  
  ئبداڵ کوڕی خان میر شرەف

ی میرانی جزیرەی میر شرەف ما و بژاردەی بن دانی ــیــ مــل. سرتۆپ 
دا، ب گۆچانی پیاوەتی و پوختیی و ئاقمندی، گۆی گۆینی ل  دوایی و جوامری

کانی ھمووانی داوە ھاوشان ڕ و تکھچوونی ــ شــل. فاندووە و ڕەسر 
  و پا و ئازایتی  دابجرگی  ان و باھۆی ــاوی شــوت نــتی ڕاناوە و خۆی وانان

ھز و بشت گی ـب ـل ـ ری پیاوانی ــی، زەبــرووسکــبەورــوو ھــری وەکــشی ڵـ
وە   .پ وەشا

  
م دەردەچڕژد و چرووک حات خشینی بو ب چا   ل
چوەکوو ملک جم دەخڕا، ڕۆستی شنگج    ل

  



  کتبی دووھم/  ٢٦٤

 

ھموو ئوەی  ژر سبری دادەوانیی ئو میرە ڕاستی  وون و  الیک کوتب
 پی حسابوونوە و خۆیان ب . دەستی بخشینی دەیگرتنوە و بگان ئاشنا 

 و ئمگداری دەزانی شوکران و دڵ الگیری   گیانخکی دوور و نیزیک ب. بژر 
پشتیوانی ببوون دۆست و دوژمن لبر ئاکاری جوان و ڕەوشتی برزی بوون و 

  .دەستی
  

د   شوەی ئاکاری پایبرزانی مرۆی پگیان
  بدەستی پی دارخورمای چاک، چاکی ھنا بر

  ئگر شۆرەکات بارانی خری ب و لی ببارێ 
 حاندی جارێ ھناھنن سر ل غاتی بھشت    با

  
و  و میر ھاوەند وەکوو پشتر باسی کرا، دوای ڕووداوەکانی نوان میر عزیز

وی کاروباری قورس و گرانی حکوومتی  میر شرەف کانی، جوی توا و برا
پی بھزی میر شرەفوە و چۆن چاک ئاوا کوت ڕاگرتن و  جزیرە ل و  ن  کوت

کمرھ ڕاست لو جنگیدا وەزیری سردەم، میرمحممدی برای . پاراستنی 
 بۆسنوە میر شرەفی وەکوو . ھنایوە و کردی ب میری ھرمی جزیرە ل

دباسمان کرد میر محمم  ر بۆیھات، ھچنگ ن ش ھیچی لرمانو فپاش ئ
وەن تانی خا فرمانی بارگای سو پی  شکۆ میر شرەف چۆوە سر دۆخی  ب
و بوویوە میری ھرمی جزیرە ی ماوەیک ب سر ــوونــڕبــدوای تپ. پشووی 

برای ککی حکوومتی ئو خاکی  یدا، میر عیززەددین حکوومتی میر شرەف
لی ئاوات لسر لواری  ری و مس وتی ساز کالنشکی ھمشارەی کۆشکی م

ھات ڕۆژکی دەستی ک. کرد دای تان و داڕووتاندنی   سربزوی و خۆیـرد بـوا 
 ندە لندەومو گ و ڕەجا وپاترچاوی التکی ب ری جزیرە و کۆمدەوروب



رەفنام٢٦٥/  ش 

 
 

ھاند ل بری دەلرزی و ب مایی خساری  شرەف. دەوری خۆی  ی  بگ د
. دا نارد بت الی ب دوایدەزانی، بۆی ڕۆژکی  د نۆکرکی  پش ل دا چن

وی خۆی  وەڕپکرا فری کردن ئگر میر عیززەددینبا و  وەژوور  تگیاندن 
قی ڕەشی ل ببن کوت، دایگژن و متق فرا و  کاتک میر . مردووی کن 

ھات ژوورێ، ئوانی خ ـعیززەددین  ـۆیـ وو ل حشارگ لی ـ ل داگرتب ان 
ی مشکی چی دیک بای شت کۆشکیانھ و ن و  دەرپڕین  ھوایی  بادی

دا ب و بچ خۆبزل زانیی ت.  
عیززەددین پشووی ھاتۆتوە بر و بۆت بگ  شرەف ،پاش تداچوونی میر 

و دادی خک دەپرس و ڕێ نادا مافی کس بفوت و  میری سربخۆی جزیرە
وتووبرکدارم س وا ھی ھرمک و   وە ب و پرەی دا  ش١(.گ ٧(  

  
  لکـی دووھـم

  گـورکــلبـاسـی میـرانـی 
  

یمانی کوڕی خالید ک ھرمی  پشتر باسی ئوەمان کرد نوەکانی سول
و خۆیان ن  ل  وەبر میرحاجی بدر گـورکــلبش کرد، ناوچی  دا بش جزیرەیان 

ـلکوت و میرانی  ـ ورک  تۆرەمی وین گـ ل   .ھموویان 
ـل ـ ورک  پش گـ وە جورد ل و ھندە لسر زمان ھاتووە و  ١قیلەدا پی گوترا
 ـلچووە بۆت ـ ورک سو  ــ ش ک گمییکی حزرەتی نووح»جوودی«چیای . گـ

ری خۆشمان بمبغپ  ل و  ـ لویش  . لسری گیرساوەتوە لو مبندەی ـ
ـل ـ ورک  ست گوندکی ئاوەدانی فل و مسومان و ھاوینھوار و  گـ ل   بریتیی

                                                                         
  .و. جورزەقیل -١



  کتبی دووھم/  ٢٦٦

 

ڕ و  زستانوکردنی مخنی بت و شووەی خی حاوانج وارەکانی بوونھ
  .مات

 کورتی دەبدربپاش مردنی میر حاجی ب م ک  لو مبندە، یکک ل  ب
ناوی حاجی محممد کوڕی شمسددین جی  توخمی پاشوارەکانی ب

وەیک دەستداری ئویش . توەتۆگر  و میر ووەدوایی کرد کۆچیدوای ما
ینک ئبۆت کوڕی  یشمسددین ودای ــان مــویش ژیــجنشینی و دوای ب

ـن وەـ  پاشو س کوڕی  دا ، میر حاجی میر بدر: ک بریتی بوون ل وەبجما ل
 دوابدوای یکتر ل . و میر سید ئحمد محممد م برایان ــلئگـورک 

چ شتکم سبارەت ب ھی ان و بسرھاتی میر ــ ژیــحکوومتیان کردووە؛ بم 
بۆتوە،  بدر ل ڕوون ن واردنو میر حاجی محممد  ل ب   .بۆی خۆم 
  

  ی میرشمسددینڕکو میر سید ئحمد
وک بوو یکجار ئازا و بکار، ل ھموو شڕ و  میر سید ئحمد ک پیا

 ی کوردستانان میرــدا کــو دەمــل. دا زەبری مرانی دەوەشاند تکھچوونک
ببوو  خان ھنا، میر سید ئحمد چوون و سریان وەبر دەرگای سوتان سلیم

ودەمانی پادشا و بۆ گات و پکنین قسی خۆی ھا   ل  یکک  دەکردن و نق و  ب
و ناسکی دەگانوە لی سیر  لگڵ  ١خان پاش مردنی سوتان سلیم. نزی

یمان تان سول لسر ئو ڕەوت ڕۆیشتسو ھر  پادشاکانی . ی خزاکریش 
چند . انیخۆشیان ویستووە و کار و ئاکاری کوتۆت بر دھمیش  عوسمانی

                                                                         
، نـــۆھمین )ســـلیممۆن(، ناســـراو ب یاوزســـلیم )ی ز١٥٢٠-١٤٦٧( ســـوتان ســـلیم -١

ــــای . و کـــوڕ و جگـــرەوەی بایزیـــدی دووھم ســـوتانی عوســـمانی ی ز، ١٥٢٠-١٥١٢س
حکوومتی کردووە و ب زەبری زۆر بۆت پادشـا و بـاوکی لسـر حکـوومت ھداشـتووە و 

 .و. کوشتووە تواوی براکانی خۆی



رەفنام٢٦٧/  ش 

 
 

ک مووسلیان جار ورکــلخستۆت سر  و شنگا وە و وو باربوویان کرد گـ
وە   .فرمانی حکوومتیان بۆ نووسی

م لی تان س وە دەگنوە جارکی ک سو  داروسسالمی بغدا ل  خان 
وەتوە، میر سید ئحمد مراندووە و  دا ڕاکشاوە و خۆی ل نو دارەترمک گڕا

وە دایاننا   وەختایک سوتان چاوی بو دارەترم دەکوێ، دەپرس . لسر ڕی
ن قوربان ئو میر سید ئحمد ؟ دە  ئوە کی مردووە ە و دە ناوچی دە

مووس خشیوە و بی بکی دیکسک تان بو سو گیانم م وەکوو گیانی من یپ
 دا ل و  وم  و نما وەبر دی سوتان ئو کارەی . ەترمیان ھپچاومردەرچووە 

نوێ ناوچی مووس دەخاتوە سر  ـلدەکوێ و سرل ـ ورک  مو ب گـ
گیان  لشی نماوی بسرکردنوەی و   بردا دەکرتوە  کی تازەی ب

عومرکی تواوی کردووە و ئوەندەی ژیاوە الی  میر سید ئحمد. دەبووژتوە
وە   .پادشایان ڕزی گیرا

ـلقی  ـ ورک ل ق سختکانی ناوچ و ھرمکانی کوردستان گـ  ککی .
و  دەچت سر قی ئامدی ١ئۆغی  بگی یجن ک سولیماندەگنوە جارکی 

ل دەنگوێ، زستان ب سردا دێ و بۆی ناگیرێ و زستانھواری  )١٨(مچکی 
 ی دەباتشیری«ناوچدا عیززەددین ٢.»بینگو ج  میری ھکاری یشر ل

بر پالماری ئاق ن ل ووا ل دا  ، ک دەستیان ب سر تواوی جغزی دەستیقۆین
قی   میر سید ئحمد.  ھنابوو »بای«گرتبوو، سری وەبر شوورەی 

دەسپرت سولیمان و ئامدی و بای و قی  گـورکــلھتا قی : و دە بگ ڕا

                                                                         
 .و .»بیژەن ئۆغی«: ١٠٧، ل بودلیان -١
ــدی ئســتای  ســر ب فنیــک بشــیرقی  -٢ ــووە و لوانی گون ــ ل بنــاری » شــیر ب«ب ب

ــاعمووو بسـپن ل نـوان گرچــۆل چیـای جــوودی ــی گرک ــۆت بـاکووری ڕۆژھت . ، ک کوت
  .ی.ع. شون کۆمک کاول و ھرەسی لمژین وەبرچاو دنلو 



  کتبی دووھم/  ٢٦٨

 

 ناوچ»سوێ« لیس یی سر ب بدەست ئموەن، ھر بایی پووشکی لتان  بد
بر چاوی کوردان ل وو  کان و و تا میر سید . وەک سل گامش دەچن ناترسین 

وەیکی سربخۆ میرایتیی  ئحمد ش  ـ وەیک ب  یو ناوچ گـورکــلک ما
تکاند و  مووسی ھ  دنیا  ل اش ــپ. ماوایی کردبدەستوە بوو دەستی 

ـن ـمـ ـانـ ـب یمیر شمسددین ،یـ   .رازای جی گرتوەـ
  

  کوڕی میر بدر میر شمسددین
برازای جی گرتوە و  ینما، میر شمسددین پاش ئوەی میر سید ئحمد

لدەستی  ـ ـ ورک برەو پنای  ،ی کوت دەستی و دوای ماوەیک دەستداریگـ
و میر  ، میر عومرمیر برایم: بووھ یس برا ئم میرە. گڕایوەیزدانی مزن 

محاجی محممد   .بوو ب جگرەوەی ؛ ک میر برای
  

  کوڕی میر بدر میر برایم
ندەدا ک بدربگی میری جزیرە و سروب و ناسربگی برای لسر  ل
ھرایان بوو، میر برایم قە و  تیی جزیرە   چونک نوانی لگڵ ناسربگ مزنای

وان وو، ڕۆیی بۆ  فرھادپاشای خۆش ب   ل مزنی  ھتا نامی پشتگیری 
وانی بۆ وەربگرێ و لو شوە برەو دەرانی بختالنی سوتان سرکردەکانی 

یمانوس ب لشکرکی زیاتر  تھماسبڕاست لو جنگیدا شا. وەڕێ کوێخان  ل
 دەنکی باران وانی داگرت ل ندەکانی  ب و م ن. ناوچس«: وەک دەر کھ 

ل کرد، ب سر کند و کۆسپ ووزار کاری   میر برایمڕاستی جا ب، »دا دەکوێ چا
وا گیرۆدە بوو ، بم بگینت بدلیس دا بوا و خۆی»بارگیری«ویستی ب الی . ئا

باش و ئرجیش قز ن بارگیری  وا ن  میر . گیشتن سری و شڕیان تھاند ل
زەبری شیری دڕی پ م ب ان و پیاوان دەستی کردەوە و خۆی ھاویشت نو دبرای



رەفنام٢٦٩/  ش 

 
 

سر دا ھات  نیو شــوت پیکردەی و بـک تھماسبخودی شا. قی ئرجیش
وە دەورەی گرت ڕ ل و   یق م  ئ.  

ماوەی گمارۆدا، دەورەدراوان تووشی دوای تپڕبوونی چوار مانگ ب سر 
یمانک قک بدەن دەست شا پی پ ن ب لبا و  نگتاوی بوون  و  تھماسبت

بز  کس ن ل ل بستنن دەست  نیی   وب م میر برایمڵ پیاوان و  ێ، بگل
قنشینان قسیان لگڵ سرەنجام . چکدارە بۆتانییکانی پی ڕازی نبوون

و ل سباری شودا، پنسد تا ششسد پیاوی  تھماسبشا کارامی کردە یک 
ق باشیان داکشای ژووری  ل تاریک. قز یانی   ڵ قزباشانـگـوڕوونی ب

ـوەخ و ب شیر و تیر و نزان کوتن گیانی چکدارانی بۆتانیـ لو شڕ و  .ۆکوتن 
م دا میر برای . وژراــرا و کــکر یب سرپنجی چارەنووس یخس بگرەوبردەی

بست کرا  قۆ  برینداری گیرا و وای پنجاشست کسان  و برازایکی ب
 یئویش ھر لڕوە فرمانی دا ب زیندووی. تھماسبھموویان بردن ھوی شا

ی سی شاھانریان بگروون و قسکرا سن م  )١٩(.ودووی لدەم ئ کان بدیل
و گیانیان دایوە دەست گیان یان دا  و ژانوە جینگ   .پروەرن دەرد 

  
  کوڕی میر برایم میر ئحمد

فرمانی سوتان سولیمان میر ئحمد پی  خان  دوای کوژرانی بابی، ب
ـحک . ردـــت کــوومــی حکــاـی ســاوەی ســی و مــ دەستــی درایگـورکــلی ــتــوومـ

ک یککی ناجسنی ناڕەسن بوو، ھر  ی کوڕی میر ئحمدمیر محممد
اری و ل ــالساری ــبناسی، کوت سر  چپی خۆیئوەندەی دەستی ڕاست و 

ن میر وا ی نراکھ ، ک باوکی ب الی ئم دا ئبداڵ خان و کوڕانی عزیز کش و 
دا  وو ب پشتیوانی میر عزیزکوڕان وای لھات ب یاریدەی میر . شکابۆوە، ئو بب

لس ـعزیز، باوکی  میر ئحمد . رەوەیـــ جگـوو بــۆی بــت الدا و خـر دەسـ



  کتبی دووھم/  ٢٧٠

 

، بم ل خانب مبستی دەربینی سکا ڕووی کردە دەرگای سوتان مراد
و تمنی بایوە   .مودای ڕیدا مرگ بربینگی پگرت 

  
  کوڕی میر ئحمد میر محممد

ھوساری دەستی ک پاش البردنی  میر محممد ورکــلباوکی  ی گـ
وو، ـبـن نـوشیار و کارزان و وردبیونک کسکی ژیر و ـبدەستوە گرتبوو، چ

 یاریی ـکـحکوومت  ـدەی بـم ھنــی، بـۆقـتـوەک کارگ ھ دەی میر عزیزـب
م میر عومرـرەنجـس. ردـکـن ک ھرسکیان  و میر محممد و میر محموود ا

لی   خونی خۆیان گوزاند و کوشتیانئامۆزای بوون  ل و    .وەخۆکوتن 
  

  کوڕی میر محممد میر ئحمد
 جنگی کوژرانی باوکی میر ئحمد ئمۆ ک مژووی . دا زۆر منداڵ بوو ل

وەت سھم ڕۆژی مانگی ڕەمزانی سای  ، ب پشتیوانی و یاریدەی ١٠٠٥کۆچی گی
ف بداڵ کوڕی خان یمیر شرە وەنی دەست و حکوومتی ئ   .گـورکــل، خا

  
  مـی سھلک

  فنیکی ـرانـی میـاسـب
  

ـن وچـ ـا ـچ فنیکی ـ ـوار خـ ـی تـ ـدا دەژیـ ، بجنوی: ـــن لــریتیــ بــن کـ

قی  ، میرانشوقا   .و کۆنی

وەکوو . کوڕی خالید لیمانوی کوڕی سدەچنوە سر میر ئبدا فنیکمیرانی 

لید ل جزیرە یمانی کوڕی خا مانی سول و ن ، پشتر باسی کرا، پاش مردن 



رەفنام٢٧١/  ش 

 
 

 نو خۆیان ل ھرمیان   فنیکبۆ ون ناوچی . بش کرد دا بش کوڕەکانی ئو 

بداڵ کوت و ماوەیکی زۆر لوێ بوو ب میر و مزن نمانی پاش . وەبر میر ئ

و برەی دیکی لوێ بوون حوکمدار و ھتا ھاتنی   بداڵ، کوڕان و وەچ میر ئ

وو تورکمانانی ئاق ل   .ب سری ڕاگیشتوون قۆین

ت قۆینلوو ک تورکمانانی ئاقـکاتو ــی وەربــبرەوبـس وون، برەیـــی بـی ــا

 رداربمیر و س ی بوونک لدەیی سو نیزیک وە  ھرمش کشا . سر ئو 

و جارکی  ووەقۆینلوو برەو نمان شاتللۆرەی بست پاش ئوەی حکوومتی ئاق

 کمرھ  وەدیکوتۆتس دەستی  کو ڕۆژەوە کدەست میراتگرانی، تازە ل

ھناون، ئوەندەی نب ک ماوەیک ل سردەمی حکوومتی شاعلی رنگی  وەبب

فی میر محممد میری جزیرەدا ر ڕکژ وتبوویک یو ناوچی برای ئ

علی وە ب کۆمگی میرانی جزیرە. گب شا دیسان ئو ناوچی  دوای ئم ڕوودا

کانی خۆی تکوتوە دەس وەن ھتا ئمۆ ک سای  خا ی ١٥٩٦/ی ک١٠٠٥و 

لوێ ماون و حوکمانن  ،   .زایینیی

  

  بشی پنجم
 )٢٠(،)حوسنکیفا  ← حسنکف ← حسنکف( افیباسی میرانی حسنک

  ١ک ناسراون ب ملیکان
                                                                         

ـــوەك زانـراوە ك -١ ــی ـ ــزیكی سـدەیك حــوكمی وت ــاوەی ن ــان بـۆ م وردە ئییووبییك
 ←دا، دوای و میســریان كــرد و دەوری جوامرانیــان گــا ل شــاوی مســیحییکان شــام

ــان ل حوســنكیفا  ــانوەی دەســتیان، بنمایكی ــایوە و درــژەی دا ب ) حســنکف(ب م
ـــاری و ھواڵ دەربـــارەی . دەســـتی ـــن ل زانی ـــووکی پ ســـرچاوەكانی ســـردەمی ممل

ـــــدیی بنمــــای ئییــــووبی ـــــنكیفا بھــــۆی ئو پیوەن ـــــینی ئییــــووبییی حوس  و میرنش



  کتبی دووھم/  ٢٧٢

 

                                                                                                                                                                           
ــــر مژوویـــی ــــان  و شـــاموە یی ك ئییووبییكـــانی ب میس گـــرێ دەدا، ئم مژوونووس

ــردووە وەک ــان ک ــانن ك تۆماری ــدكیان شــایدحای ئو ھواڵ و زانیاریی ــداد،  : (ھن ــن ش اب
ــري، القلقشــندي  ــوردە) النـویري، العم ــارەی ئم میرنشـین ك ب براورد  ؛ بـۆی زانیاریمـان دەرب

ــاری دەسـتی بوانی دیـك تـا ڕادەیك باشـ و دەتـوانین ســردەمی  ھمـوو میرەكـانى دی
ــــن دەربــــارەی ئم میرنشــــین   خان شــــرەف كچــــی مخــــابن ئم زانیارییــــانی وا . بكی

ـــانی دی ـــوون و نزیكییكــی لگڵ زانیارییك ـــیچ وكچ ـــی و ت بدەســتوەی دەدا، ھ واو دا نی
ــدنی ئییـووبی ــۆنییتیی دامزران  دا ل ســرچاوەكان) حســنکف(حوســنكیفا  یجیـاوازە و چ

ى حوســـنكیفا ــــــرە ناسراوانـــــمی ئــــــو. ان دراوەــــــڕوون كــراوەتوە و وردەكــاری نیش
  :، بریتیین لوباسیان یادداشت كراوە ناو و دەنگ دا ل سرچاوەكانک ) حسنکف(

  ).م1299 -1283/هـ  699-682( بن األوحد الدین أبوبکر شادي الکامل سیفالملک 
  .الملک المعظم خلیل بن الموحد والملک الصالح یوسف بن الملک الکامل بن الموحد

  ).م1424-1378/هـ827-780( الملک العادل ابوالمفاخر فخرالدین سلیمان بن الملک المجاهد غازي 
  ).م1433-1424/هـ836-827( األشرف ابو المحامد شهاب الدین أحمد بن العادلالملک 

  ).م1452-1433/هـ856-836( الملک الصالح صالح الدین خلیل بن الملک األشرف
  ).م1461-1455/هـ866-859( الملک العادل خلف بن محمد بن سلیمان

، 2فی العصـر الوسـیط، ط   ۀالکردی ۀات القبلیالزعامالقبائل و : بۆ زانیاریی زیاتر بوان كتبكم 
  ).2016: دمشق( دار الزمان

، ل سـرەتاوە تـا )حسـنکف(ئمش شجرەنامى میرانـی ئییـووبیی ل حوسـنكیفا  
 ی٨٦٦ی ى قرەقۆینلــوو ل ســـا»ئــووزوون حســـن«تــداچوونی میرنشــینك بدەســـتی 

  ← .س.ز .دا زایینی  ی١٤٦١/ك 



رەفنام٢٧٣/  ش 

 
 

نو ـ ـ ــ ـ دەن ـ ــ گ ـارەی ڕەن ـ ھر جــ ـا  ـ ــ   دنی
نو ـ ــ ـۆ بن ـا خـ ــ وی دەوێ ت ـ ـ ـتای ن   وەسـ
دا ـ ـ ـ ـ  ڕێ  الب ل و  ـوا  ـ ـ ـ نگ ب ـ ـ ـ   گر پشـ
دەدا ـۆ دا ـ ـ ـ ـی ب ـ ــ و ڕ  ـازەی ـ ـ ـ ـای ت ـ ــ گ ١ڕ  

  
                                                                                                                                                                           

 
١- وی، خیرەدنامنجی نیزامیی گمسو .خ.  



  کتبی دووھم/  ٢٧٤

 

 سردەرچوون ل دەقی وخواسان و ئوانی کوتوون شون گانوەی باس
 پاش ئوەی سای  ویان ی ز، ١٢٦٣/ی ک٦٦٢شونوارەکانی ڕابردوو، نووسی

ییووبی ی ئ ما بدەستوە نما و فڕاشی  و شامیان حکوومتی میسر بن
ھات و نومای دەستی ئو مزنانی کۆکردەوە و تکییوەپچا،  چارەنووس پدا

 کوڕانی ل بشارتوە،  ل حما ئو خاندان ک توانیبووی ماوەیک خۆی یکک 
و خستیی نو  لناانی ماردین دەستی ڕزی حوکم. ھستا و ڕۆیی بۆ ماردین

و ئو میرە قوون  ون دۆست دوژمن ڕیزی مزن و ما ، ب سۆزی یالون تا
و ناوچی   پاش ئوەی.  بخشیـپ ١ی»ساوەر«پایبرزانی بسر کردەوە 

ـ گڕا و ڕووی ک ـ  ھ لی  ی  وە، د لوێ ما ردە ـئو الوە چند ڕۆژک 
قوول« لوێ بنگر دەب و ژن دن و . حسنکف ی دەنـک ئستا پ ٢»ڕەئسول

و ئاووھوای وی   وەدەنکدەماڵ پ وێپو . ک دەستک ھڵ خگوا ل
 ژر و ژوور و بلنگاز و زەنگینوە ب ل ھموو الیک   ک دەنیش دیانوە دا

و ب مزن و میری خۆیانی دادەنن . دەنووس و وکا سری وەبر دنن 
وەر دەست دەدەن و خ . وەی قی حسنکف ھدەکنــردنــاک کـ چـۆ لـجما

دا میری ماردین زۆر سیر کوتبووی سر باری الوازی و  و کات م  و دە ل ڕاست 
ـک مـ  تی و کـدەس ب  کاتک. و داڕمان بووۆشکی حکوومتی ڕووی ل جمین ـ

فی زانی چاکی ترس ڕنیشت و ل حیبتان  نکسی حق نۆژەن کرانوەی 
م بدا؛ بق   .گوی نکرد و دای النی دژایتی ناردی ب شون سازکرەوەی 

و ب مبستی گرتنی قی حسنکف میری ماردین  لشکری کۆکردەوە 
 ب. ھرشی برد ق ئازایان ـسازکرەوەی  ـرەنگـ وەستا و پشتی ل ـ اری ڕا

ترو ل ن کاند و میری ماردین ھیچی بۆ ب ھیچ نکرا وونکردەوە و چاوی 
                                                                         

 .و. ؛ ناوچیکی سر ب ماردین»صور«: ی بودلیان١٠٩ل  -١
  .و. ، سرەغوول، سرەخوول، سرەدوەزمڕەئسولغوول -٢



 

 

حسنکف قی: تابلۆی حوتم



 

 

  باژری حسنکف: تابلۆی ھشتم



رەفنام٢٧٧/  ش 

 
 

و ڕۆژەوە دیسان مانگۆی ئای حکوومتی بنمای ئییووبی. گڕایوە  ل
فی تواوی ناوچ و مبندەکانی  و تری دەستی کردۆتوە ب ترووسکانوە 

دا توانی ھموویان  دەوروبری حسنکفی گرتۆتوە و میر ل ماوەیکی زۆر کم
  . بگرێ

ھندک دەقی پادشایان و نووسینکانی کۆن و  ١»حصنکیف«ناوی  و  ن  ل
وە نوێ ک باوەڕپکراو ئم . دا ب سینیش نووسرا وە کۆم م نا بارەت بس

وەتوە یان گا قک ل جنگی دەستی«: بسرھات وەنی   دا حسن خا
یزیندانی ق قووڵ دەگرێ و دەیخات وما وەی ماوەیکی زۆر پاش ئ. عارەبکی پیا

ندکرانی دا ڕادەبرێ و میری ق ناتوان ھیچی ل دەرکش و ب مرازی  ب سر ب
لدەبێ سری حسن تدابرێ ی ناگا،  حسن ک ئوەی بیستوە کسکی . د

لی ڕاسپارد و گوتی ئستا ک بیاری لسر نمانم داوە،  و   ناردە الی میرق
ل و  تکای  م بۆ تا نن دەکگۆرینی خۆم بۆ ب زیندانم وەدەرخا و ڕێ بدا ماین ک ل

ـھ ـلک ـتا دەمـ ـی سـ م و ل حساری قیدا بیھنم و بیبم و میر چاوی ـوار بـ
ل دەزانم و ماینی ژر ڕکفم  ل ب منی برەژر چندە سوارچاکم و چۆنی 

پاش ئوەی ئاوا ب ئاواتی خۆم گیشتم . ڕەوت و چاالک و خۆش چندە چوست
فرمانکی بیدا پی ڕازیم ھر   موو باریکترە و  ل م  ل میر بدوە ڕەزامندیی . م
فرمووی ماینبرزەی چوارپل قایمی کفل ویاڵ بژەنگاری  پانی کلک دەربی و 

و پی نای ڕکف و خۆی سم ھنا  ماین وەک . گیاندە خوانی زینی خیان بۆ 

                                                                         
١-  دا لکفارســیی واوی دەقر »حصـــنکیف یــان حصـــنکیفا«: نووســـراوەتنووســـ ـــۆی ، ب

ــازە . »حسـنکیف«دا نووسـراوە  لـرەدا باسـی ئوە دەکـا ل چنـد دەقـک ئوەی ڕاسـتی بـ ت
ــوردی ــۆت  ل ڕاوـژی ک ــوردی جــوووموە و » حســنکف«دا ب ــانی ک ــی زم و بپـی ڕەوت

ـــــووسر  ــــوە نــووسینــکــــــی نـ ــــۆم ل ش ــــتووەخ ئم ڕوون کــــردنوەیم لبر . پاراس
  .و. ب پویست زانی خان لدوانکی شرەف



  کتبی دووھم/  ٢٧٨

 

دەستا سر پاشووان و ب ھ  ورەبریسکھ  شنیمای دەکرد و چس دەست و پ
  . دا گوڕمی دەبست ئاوی خۆشاژۆ ب سر سینی خاک

  
وا ک دێ و دەبوورێ   زەوی نازان تیژبزکی 
ھر بڕاستی پلکی داوێ   ب چوار پل دەڕوا یان 

 ل   ۆپی ئسرین و ک دت خوارێ چشنی د   چا
 جرگی شوا شریتی داوێ ل موو     یان وەک تا
بازوبردە دەفێ وەک شماڵ و ب ورینگی تیژ    ئا
و ڕووباران وەک تۆقل ئاوێ ن  ل  نگشنگشب  
ستر وەک دەنکی باران گوڕم دەبرەوژربس    ل
ھوری بھارە و ناوەست تاوێ  سربرەوژوور    ل

و    وات س   دەستمۆ وەک ڕسق دەچب چشنی ئا
وێ وەژا ــۆ ژا  ب ای ــ ی ب ــ ھناس ــاگر و  ــی ئ    دە
ــتوە ــک دەکش   دەوری خا ل ـازن  ن ب   ھزارا
لی ئاسن و چمینی ناوێ؟ رگار پچما وەک پ  

  
و بروبوێ حسن کاتک   ھنای جۆلالن وا ئسپی  دا ب چوارنا و  ئا

ل  ــباو مامزەی ل کوتا و قمچی ل ئنگاوت و ـاکـنـنرمغار سمای پکرد، 
حوا دا، ک پتر  دا و ب سر مشارەی شوورەی قدا ماین خۆی  ی تاویـھ یـھ

  ک ھتا نوقدی دیواری و ئو ڕووبارەی خۆی ھاویشت ن. گز برز بوو ١٥٠ل
و تدەپڕێ وە  کشا ھ  ک . قی ینگوبوونی تک بسپ و پسان و لی ئپش

. حسن ب مل خۆی لو گژاوە ڕزگار کرد و گیشت لواری دەرباز بوون. بوو
ھر چندی ڕوانی حسنی وەبرچاوی نھات و خک ھاواریان کرد  میرق :



رەفنام٢٧٩/  ش 

 
 

ف وە  ١؟حسن کی ، قک ئم ناوەی ب سمرەیجا گۆیا پاش ئم ڕوودا
وە   !بڕاستی قسیکی سیرە ئگر درۆ نب !سردا با

پی چند سرچاوەیک  ئم قیی ساز کردووە و  ی کوڕی تاوون»کفا«ب
  فا«ناوی بۆت وە ھــئ ٢.»حصن کر خــچــدەزانۆی ــۆخــودا بــ ــۆنــ .وو ــوەک

ـزدە عــل و عـشیرەتی ل دەژین کـ بـریتیـن ل دیارە حسنکف ــسئاشتی  - ١: ـ
لبی -٢ ھرانی -٣ محوی - ٤ مجنستورکی - ٦ شوقاقی - ٥ بورە  - ٧ ئکوردلیی گ
لیی  -٨  خندەقی - ١٢ لکیـج - ١١) کاشکی( کشکی - ١٠ ڕەشان - ٩ گچککورد
  ٣.و بیریان سوھانی -١٣) خندەکی(

ندە  ب و م و ناوچئوەن بریتین لفنکسر حس ب ی کگرینگان :
ک ئمی دوایی کوتۆت  و ئرزەن ، تووربشیری ،)سرت( شارۆچکی ئسعرد

لی و دوازدە ژر دەستی میرانی حزۆ فری پیتاکدەری    .ھزار کا
ق لگڵ میری ماردین غداڕژی  و ڕۆژەوە ک بنا تووشی مالن و کش  ل

ھتا ئو دەمی ک برۆکی ژیانی ب چنگ پیکی ئجل دادڕاوە  ،ھاتووە، 
                                                                         

 .و» چۆن؟ حسن«یانی  ب عرەبی -١
ــان ). ئاسـن(کوـک قـایم وەکـوو حسـن . ئاســنکو. دوور نیـی حسـن کـف بـھـیچ  -٢ ی

ــی ــووبن دوو نـاوی عرەب ــکڵ ب ــوردی ت ــف +حصــن «: و ک ــی . »ک ــانی عرەب حصــن ب زم
  .و. یش ھمان کوە»کف«دەبت ق و جگای سخت و ھمووتی پناگا؛ 

 سـت دەكـا كر وا ھندا، خـورەفنامتى شـندێ پـرس و بـابھ رەف مخابن لخان شـ 
ــــاوی شــــون و  ــــادەیی ن ــــین زۆر بس ــــژوو نبــــووە و دەبین م ــــۆی ل ــــارییكی ئوت زانی
 ڕوون و ئاشـــــكران و ل م نـــــاوانـــــتی ئ ـــــایتییكان لكـــــدەداتوە، كچـــــی بڕاس كس

ــی ڕۆمانییكــان و ل  ســرچاوەكان ــی درین ــا قیك ــا یــان كیپ ــراون؛ كیف ــاس ك دا بوردی ب
دواتــر ئم . وات شــوورە و قی كیفــا ناســراوە، »حصــن كیفــا«دا ب  ســردەمی ئیســالمی

ــی  ــایتختی دەوت ــاوەیك پ ــاودار و م ــاژركی ن ــوو ب ب ــى( دۆســتکیقی ب ــوو، ) مروان ب
ــ ــاوە و دەرخســتنی بــنچكی بۆچــوونكی زۆر   خان شــرەف چی ـك بــۆ لكــدانوەی ئم ن

س.ز. ڕوو سادە و الوازی خستۆت.  
  .و. »سوھامی«: تنیا نووسراوە اد ی بودلیان١١٣ل الپڕە  -٣



  کتبی دووھم/  ٢٨٠

 

و ناوچکانی دەوروبری و سرۆکایتیی ختی کوتۆت س  ق تیی  ر مزنای
ن دوای نمانی، ی. شانی  ک ل کوڕەکانی بناوی ملیک سولیمانــکـــوەک دە

  .جی گرتۆتوە
  

  ملیک سولیمان
یمان لیک سول ف منکسمیری ح کی باش بۆتوەی ی ٧٣٦و ھتا سای  ما

لکی حکوومتی چنگیزیی ١٣٣٥/ ک ، ب سر ھرمک زایینی، ک دەبت ک
و ب مردنی خۆی   .ی کوڕی جی گرتۆتوەمردووە و ملیک محممد ڕاگیشتووە 

  
  ملیک محممد

لیک محممد تیی  وەکوو دیارە مرۆکایتداری و سباری حکووم  ب
وەری  یجما ھموو الیکی ڕەچاو کردووە و وا چاکی غوالم و  بن با فی  دا، ما

میش ــھ. خزمتکار پگیاندوون ک ل تواوی مزنمیرانی ھاوشانی تپڕاندووە
تا قان و سو گڵ خا گونجاندووە و ڕبازی حاوانوەی ھبژاردووە و  نان خۆی ل

نگرتووە ەی مردووەھتا ئو ڕۆژ ھ ج و مبستی  و ئامان ل   .دەستی 
  

  کوڕی ملیک محممد عادلملیک 
لیک  فی ب عادلمنکستی حتی باوکی دەسر وەسسدەستــلوە ـــ

جستی بوروەری و ھدپ و ب النی دا دا ھنگاوی ناوە و ھرمکی  گرتووە 
وە وەدان کردۆتوە و گشی پدا  باب. ئا ل ی خۆی بۆ شان و شکۆ   وکا

م سای  ژردەرانی  ی ز، ڕووی کردۆت١٣٧٩/ی ک٧٨١تپڕاندووە و سرەنجا
  .لبووردنی یزدانی

  



رەفنام٢٨١/  ش 

 
 

٢(عادلکوڕی ملیک  ملیک ئشرەف ١(  
مانی باوکی و ل ھڕەتی دەستی ئمیر تیموور دا بوو ب  گوورکان یپاش ن

پی نووسینی موالنا . میر دا، سای »زەفرنام«ل  یزدی علی شرەفددینب
پاش گرتنی  گوورکانشکۆی سردەم ئمیر تیمووری  ی ز، خاوەن١٣٩٣/ی ک٧٩٦

قی تکریت بغدا میری ، »ڕوحا«کاتک گیوەت . بزووتووە ، برەو ماردینو 
 ڕایخ خۆی حسنکف ـڕامووسانی و چ گیاندۆت ی ــوــۆکی داداوە و تـ

م کڕایی و خۆبتی خاکزەمینی کۆیالی رچاکی  زانینی بنۆک دا سووە و ب
وە ب خروبری شاھانی بسری کردۆتوە و ئمیر ک . تکوتووە وای دی ئا

وەتوە شونی خۆی ل دوای ئم دیدارەش ماوەیکی زۆر ژیاوە و . ئویش گڕا
 چارەی نووسراوە و برەو جیھانی پاشین بارگی تکناوە ل م مرگی    .سرەنجا

  
  ناسراو ب ملیک کامیل کوڕی ملیک ئشرەف ملیک خلیل

لیل لیک خ تداری  مدەس وو ب عل و عشیرەتان ب لسر پسندی 
ی . حسنکف میرزای کوڕی ئمیر  ی ز، کاتک شاڕوخ١٤٢١/ی ک٨٢٤سا

دانی کوڕانی گوورکان یتیموور ل ٢(تورکمان قرایووسفی بۆ  ٢(  یشتگ
وان لیل چوو بۆ بخرھنان و ڕامووسانی و وستان دەوروبری  لیک خ م ،

ی ب سربر وی بارگای و بخت با ل  کاتک میرزا شاڕوخ. کشا دەرانی تا
لشکورد ٢(دەورانپشتی ئا ئیزنی گڕانوەی مزن و میرانی کوردستانی دا  )٣

ی حوکمانی ملیک محممد ،بدلیسی یبگڕنوە، ئویش لگڵ میر شمسددین
یمان ھکاری تان سول   .زانی گڕایوەیی خو کوڕکی سو

و  ی ڕابواردووە و جماوەری خک و کامڕانپاشماوەی ژیانی ب خۆشی 
. بسر کردوونوە و حساندوونییوە ھزی چکداری ب خر و چاکی خۆی

ی  نگاندووە١٤٥٧/ی ک٨٦٢سا ل غی بھشت خۆی    .ی ز، برەو با



  کتبی دووھم/  ٢٨٢

 

  ناسراو ب چاوسوور ملیک خف
پاش نمانی . و برای ملیک خلیل کوڕی ملیک سولیمان چاوسوور خف

ل جنگی شڕ و . و گورەی عالت و خزمانی نکفمامی بۆت مزنی حس
و تۆرەمی بۆتانی تکھچوونکی گڵ توخم  ل ، زۆر پیاوان وەدەست ھات و دا 

وی شڕی ڕۆستمانی فین«ن نا اکرد و خک نا   .»ئبووسی
و ڕۆژگارەدا ک حسن وو بگی ئاق ل ل بایوندوری مرخی ل گرتنی  یقۆین

ک چکداری خۆی کوردستان ۆن و  خۆش کرد، کۆمتا بھ ڕاسپاردن 
دەورەی قی دا، بم ھرچی کردی و  قۆینلوو لشکری ئاق. بگرن حسنکف

وند کرد، چی بۆ نکرا ل ت و تیرەی  ، یکک ل ئامۆزاکانی ملیک خف. کراندی 
ـوون دە بنیـچ تورکمان واند و گوتیان ئگر ب و بیکووژی ـ فری یان ھ وە و 

فتا و ڕۆژکی ل گرماودا . دەتکین جگرەوەی ی خل ھینا و کوت ئویش 
یتانی و خ پنی خلیسکانی شیـوشوچی ـرپس وسانی و بتی نوی اربزس

و ب دەمی شیری دەم گڵ خزمانی وەالنا  ل نپارزی  سری پچا و چاکی 
وە ڕەسنی خاندانی ھبی تازە ھوساری حکوومت . دەماری ژیانی ئو پیا

یوە نب  ما ما و کوت دەست تورکمانان و کابرای ـچنگ میراتگرانی ئو بن
ما ھیچی پ ن  بشیمانی نوکوژ پ   .پیا

  
و  وەفا، لم کۆن مووچ و مزرای تۆوی   خۆشویستی 

ل ھدەگری دا، دەزانی چی   جنگی درون ل   ھر 
ن، داسوولی مانگی ئاسمان  تپڕبوونی شوگارا   ب

و تاوێ نب خۆی  کشنی تاجی سیامناگری چ  
  

  



رەفنام٢٨٣/  ش 

 
 

  کوڕی ملیک سولیمان ملیک خلیل
لیل لیک خ م  ی کارەساتنگج کانی تورکمانانلشاری  )٢٤(دا تاڵ و تووش ل

وەختایک تکولک کوت نو وەچی دەستدارانی . شاردبۆوە خۆی حما
وو ئاق ل  قۆین و یاریدەی میر شا محممدی شرۆیی، ب وانی   بابباب، ک پشتی

بوون، حمای بجھشت و خۆی گیاندەوە  فوەزیری میرانی حسنک
و تیرە و ختی حسنکفی لی. نیشتمانی ھان و لگڵ چکدارانی خۆمای  ھۆز 

یکوتای سر ئسعرد چنگ ئاق ھ ی لیو شارۆچکزەبری شیر ئ قۆینلووان و ب 
ھ. ڕزگار کرد وشوە  قی حسنکف دەنگ دا و زۆر چاکی ـزی بـل رەو 

ملیک خلیل جوی  ،پاش گیرانی ق. تکشکاندن و دەریپڕاندن تورکمان
وو ب میری سربخۆ و ب لو ب استی ڕئوەی . دەستی بدەستوە گرت 

چدا  سردەمی م ھی ھندەی وی شکۆی دەستیان  ل مزن و میرانی کوردستان کا
مندی نبوون و  وە و تووشی دەووەت دا ب دۆخی ژیانکی ئاوا ڕەنگی ن

دا  ھان پڕیونشا   .تن
 ی کو دەموی شاسمایلیخوشکی ئفتان  سم و زۆریی سوچنگ زو ل

قووب ھویای چوون حج خۆی ەپڕەواز یا  و ب  نیشتمانی  ل وو  گیاندە  ب
چوو ب پیرییوە و  ، ملیک خلیلھر گیشت دەوروبری حسنکف ،دیاربکر

ل کرد مردی پ بکا و ئویش ڕەزامندیی دەربی و وای  ل ڕۆژی  .بای مارە دا
ھان و جماوەربووک  کی زۆری بانگھشتن ـگوزتنوەدا کردی ب جژنی شا

ـک ـ ـ نـ خواروژووریان تکایان  و سرۆک و سرکردەکانی کوردستان رد و میرا
ھموو الوە کۆڕی بزم. ھاتن   ی تک و شادی ل پڕین با ھ . کشابوو و 

ی بگیان ڕوخسار و شیرین میگانی مانگ خۆشیان تکرد و  وتار، بادەی تا
ژەن، بم چریکی دی  ڕاوژی بربت گۆرانیبژانی دەنگخۆش و چاوەشانی خۆش

وپژن کرد کیان ئا خ:  



  کتبی دووھم/  ٢٨٤

 

ـی بزم ـ ـ مان تکیچن ـ ـک ئاســ ــ وەت و دا   و ڕەزم 
وەدانن پی  ـ؟ئا وان بن ـ   وتان، کوا سری، ک

  دێ ترووسکی مانگ و خۆرێ پکوە کۆبوونوە
لک ب و حۆرییک بت ژنی م وای   وەک ئوەی 

سـی جق  ان وەک خت خوی ب ـ وە زەم ـا   ھن
  ک بختی وەک شنی شوبا شنی بۆ سرای جمشید

  
کی   وەیک ک کۆ رد و بناغی ــشقیان ب قۆینلووان دەستی ئاقپاش ما

ل ڕۆژھتوە  سفوی شان و شوکتیان ھتکی و ھتاوی بختی شاسمایلی
نگووت، مزن و میرانی کوردستان ب مبستی ڕامووسانی الشیپانی چوون  ئ

کوو گیش. تورز گ ل و میرانی  بج ملیک خلیل ج نج، شاسمایلتھر 
و ئسپاردەی دەستی زەینڵ   ندیخان  ب . کردن خانی شاملووی دیکی خستن

ل لی لیک خ چا  یمپھویش سز و ئورت تزی ڕاگوژن و مندا ودووی  ک ل
ھنا، ک کوڕک و س کچی لی ببوو لی  ماوەی س . نکرد و خوشکی شاسمای

دانی شاسمایل  زین ل کوت دەستی  دا مایوە و تواوی ھرمی حسنکف ساڵ 
باشان   .قز

 جنگی شڕ و ھرای  نیمت ـ خـھلکی ب دا، ملیک خلیل»چادران«ل
گڵ  ل و  کوشت و ڕایکرد و  پاسوانکانی خۆی »بیووکی بایکی  باشی«زانی 

 برەو دیاربکر ل  پ د تی ب قان  ن. ت وا ، خی کاتک گیشت دەوروبری 
ملیک پیاوان وەدەست ھات و . ڕگایان پگرت و ویستیان بیگرن محموودی

وە دەرباز کرد و ب ساغ و سمتی ب ڕی دۆی بدلیس و مرگا ل ، دا گیانی خۆی 



رەفنام٢٨٥/  ش 

 
 

چنگای چارەنووس ناب لبیرمان بچ ک باشی بیووک . کوتای رەو حسنکفب
ل یھشت دەرچ و وستی    .بی  ن

غی ون ببوو، خ لیک سروسۆرا م دا ک وەی و ما ی ــو زەرق ی شرۆییـل
ھۆزەکانی دیکی ھرمی حسنکف گڵ تیرە و  ـ ـ ی کوڕی لیمانو، ملیک سل

ل لی لیک خ لی ڕەشان یانمم عمیری خۆیان؛ ب کردبوو ب  ویان بکی ئئامۆزای
وو ھل. مزنی خۆیان داناب و  ھاتدا بۆتانیش  ل ل چنگ  لبان ھتا ئسعرد و 

باشان ھزیان بردن سری، بم ھوای گڕانوەی ملیک  قز دەرکشنوە و 
لیل یان زانی ،خک پوە و خنیی ـک. وتی ت ـوڕەکـ ی خرایکی چوون ــانـ

. پشوازی و سریان وەبرھنا و بۆتانیش دەستیان ل گمارۆ ھگرت و گڕانوە
 ئسعرد  ل و  باشان کرد  قز   ل لیل پاش چند ڕۆژک کشی  لیک خ م

  .دەریپڕاندن
باش قز  یاریدەی عشیرەتی بجنوی) ئرانی( وەکوو دیارە  توانیبوویان  ب

ھر بۆی پاش گیرانی، پاراستنی قکیان داب قی حسنکف ووی ـبگرن و 
و بجنوی ڕۆژ ن  کاتک ھوای . دەبوون قزباشان ڕموودەیبڕۆژ  دەست ئوا

لیل لیک خ وەی مڕانداویستی و  گتا پوتن ھکی وەخۆکرایوە، خدەنگی دای
ق دابین بکن و بۆ ئو مبست ڕوویان کردە ناوچی  سر  ی»توور«بژیوی 

ھرمی بۆتان  ب . و ل  ق و  ن  وو ئازووخیکی زۆر برن واب نیازیان 
چ یدۆڕنن ھی لیک خلیل بو . وخۆڕایی ن تین م جاڕی للی زانی و گیگ

ھ یکـدان و  وانیش خۆیان نـوتـو ئ ـای سریان  و لڕوە دەستیان ـ گرت 
ل ڕشتنی خونیان پاراست و  ملیک خلیل خۆی. بردایوە و سریان وەبرھنا

گڵ حوسن  تۆی خونی باوک و براکانی ب . پکھات بجنوی بگی ل ل
کایتی گوندی  لی«م پاش ئم . ی دای و دواتر لسر ئم ڕووداوە دەڕۆین»با

لیل لیک خ دەست م یان دایکق  بجنوی    .ڕککوتن



  کتبی دووھم/  ٢٨٦

 

وەڕپکراوان،  پی قسی با ھردووکیان کوڕی یکک  »بخت«و  »بجن«ب
 میرانی جزیرەی  ل لسر ئوەی کھیان مزن ب، ئم دوو . بوون عومریی

وانی ن  ل قەیان     »بجن«دەکوێ و  »بخت«ر ـوەب جزیرە. دا پیدا دەب برای
 حسنکف لیکان ل میر و م تچنگ  دەب یان لو بجنوییان حکوومتی 

وە ب  بگورەی گانوەیکی دیک تواوی توخم و تۆرەمی کوردان. دەرھنا
ھر خودا دەیزان»بخت«و  »بجن«ڕەسن دەچنوە سر    . ؛ ئوەش 

ف و ڕۆژگارەدا ک میر شرە بوو، خی  مزنی جزیرە کوڕی میر بدر یل
ھاند بجنوی بر کۆندوژمنایتی مڕشیان تدە میر شرەف ویستی . ل

لیل لیک خ م  ل وای  و دا ل بکاتوە  یان   ی بدات میر محممد کردب و تۆ
ندا و بیچز ھتا چاکی گوێ با لبر دی میر شرەف، میر  میر خلیل. دەستی، 

و پازدە کس ل کوڕان و خ کوڕی  بگی حوسن. وشتنـوی کـی ئـانـزمـمحممد 
و گرداوە دەرباز ب و ھ ل وانی  رچی ھیبوو و نیبوو لگڵ ــمیر محممد ت

و پاشکوتی خی ھمووی ب تان چوو دەنگۆ ل ئستا وا بۆت . ماڵ و سامان 
بر ئو کۆنقین لگڵ قزباشان بگ دا ک حوسن نو خک دەستی تکڵ  ل

لیک خلیلش ل تۆی ئو خونان گوندی  دەستی»بالی«کردووە و م ی داوەت.  
پاش ئوەی قی حسنکفی درای دەستی،  کورتی و پوختی، ملیک خلیلب

وەیک ب شادی و کامڕانی لسر تختی دەست پای دایوە و سرەنجام  ما
ل کرد و گوتی واری  ھا غیبوە    ل وە الی «: دەنگک  ڕخۆشی بگد ب

ـپروەرندەت، چ کـ ـون  خۆت ڕازی کردـ ل ھۆشی ئویش ب گۆشی  ١». ئوت 
ھرمان ڕۆیی و برەو دنیای   پاشچوار کوڕی . بیستی  ملیک : بجما ل

یمان علیسول لیک  د، ممملیک مح ن ، ملیک حوس و م.  

                                                                         
 .و. ٢٨سووڕەی فجر، ئایتی  ،»ارجعی الی ربک راضیۀ مرضیۀ« -١



رەفنام٢٨٧/  ش 

 
 

  ملیک حوسن کوڕی ملیک خلیل
لیک حوسن الوک بووە جوامر و برزەئاوات و یکجار  وەکوو دیارە م

وا چاک جووبۆوە ک تواوی عل و عشیرەتی . و دەست بخروبر بخشندە
و ئاکاری دگری ببوون حسنکف ھشتا شیتانی . تامزرۆی جوانیی دیمن 

  .پنکنیبوو ک ب مزنی خۆیان دانا و دەستی خۆیان دای دەستی
  

  ئوەی ک  مۆری  عیشقی وکوێ ل ڕی ھاتوە 
 و ڕەنگ دەداتوە دیمنی ل   دا وەکوو خۆرەتا
  

لسر تختی دەستی پای دایوە، ملیک  لیک حوسن دوای ئوەی  م
علی محممد لیک  ردووکیان برای بوون و مھ  لیک . گرتن کک مکات
یمان ەوە ڕەوی و ڕۆیی »ئرزەن«ی براکی دیکشی وای زانی، ل ناوچی سول

و داوای جگای ملیک  دمزنی سرکردەکانی ئام بۆی الی خوسرەوپاشای
  .برای کرد بۆ خۆی یحوسن

ن برایان داکووژن پیاوی نارد ب  خوسرەوپاشاش وا ڕی نوەی شبۆ ئ
لیکشون  ن مدیوان دا حوس نانوەکانیشی ھ ندکرا پاش ئوەی ئم . و برا ب

یمان لیک سول نی کوشت، ملیک حوس م داناپاشای  جی  ل   .ی برای 
  

  کوڕی ملیک خلیل سولیمانملیک 
گای بوارانی ڕ گومانی، سرلبریان گوتوویان  گورەگورانی دین و ڕب

 تی کزنایو شیاوە بۆ م تک شایانی دەسسچا«کبکا، وەک چۆن خودا  ک



  کتبی دووھم/  ٢٨٨

 

گڵ کردووە ل ھا پویست ب چاک و دلۆوانی ورد و درشت  ١».چاکی  ھروە
وارک .بسر بکاتوە ھموو ب   ل  دەب ک نبوەی تدا ئ :» خزم بۆ خزم ل

کی دیک نیزیکترە س٢».خر کندەی  ھوا بکا ھ ک ھاوشانکانی  پ ناچئا
و تای ناکن  ننایگ .  

  
  دوو دۆست یکدڵ بن بتوو وەک مقست

  یکتر نابن، یک نادەن ل دەست دنیای دەبن،
  

 ئوەی ک بم پاش ئوەی ملیک  م پشکیی داگیرساندنی ئ  ل م  مبست
یمان تان  سول می چارەنووسی سو  ق   یمانب  ــخانی خزاکر و ب سول

و یاریدەی زۆر چاکی وانی  ، مزنی سرکردەکانی دیاربکر خوسرەوپاشای پشتی
و ملیک  و گڕایوە نوەندی دەستی، ملیک محممد کرا ب میری حسنکف

گی کوتن ک علی ل ھردووکیان برای بوون،   ـکوـشیەند . کپاشی چ
لی ع گیرا و ڕەوی و ڕووی کردە الی شرەف خۆی ڕۆژک  خانی میری  بۆی ڕان

  . بدلیس

وی ھۆز و تیرە و خت لبر کوژرانی ملیک حوسن ب ئوەی ڕاستی  توا

یان ڕەش یمان  د لیک سول م  ل وو  گڕاب ریان و دەیاند ھزاند و ھیچیان س

ھنا و دژی ڕاوەستان  و ب  ددا ترسی ڕنیشت و ڕووی کردە ئام ل ئاکام. وەبرن

 دەست ھنا و کلیلی قتکانی دای دەست خوسرەوپاشا دی خۆی ل و  وازی 

تیی ناوچ و مبندکی دیکی باربوو بکرێ وای کرد مزنای خوسرەوپاشا . دا

                                                                         
  .و. چاک بک، وەک چۆن خودا چاکی لگڵ کردی» .واحسن کما احسن اهللا الیک« -١
  .و. ی ئنفالسووڕەی ٧٥؛ بشک ل ئایی »والوا االرحام بعضم اولی ببعض« -٢



رەفنام٢٨٩/  ش 

 
 

وەکانی گیاندە پچکی برزی دەستی سولیمانییڕاست ئویش ب  ؛ی ڕوودا

ی بـسری ـ ان ـ ھ ا نیگای شـ ل خست ژر  ، ڕوحایکردەوە و لبری حسنکف  سی

قچ«ھزار  فرمانی و حوست ھزار ئاقچش  سست. شی پ بخشی»ئا

ناوی زەعامت لیک محممد ١ب ت دیاریی برای بۆ مزار  کرا و دووسھ

ھرمی ڕوحا بۆ براکی دیکی ک علی ھاتی   دا ل قچش    .بوو، بایوە ئا

یمان لیک سول لی گیانی  مرەنجام متی کرد و سڕوحا حکووم ک لوەی ما

ی گ یوە با قفزی سین   ـل ـ ـ و بـ ـرت  ـ ـ رەو بھشتی سروو فی و لوێ ـ

  .ھالنی دانا

  

  کوڕی ملیک خلیل ملیک محممد
یمان دوای نمانی لیک سول ی ڕوحایمبری وی  ی برای، ناوچو ل دراین

 بارگای سوتان سولیمان »عرەبگیر«کرا ب میرناوچی  ل فرمانی ب  وەو 
ھات لیسی. خت بۆ  تیی بد پ بخشرا و لوش تۆتکی  پاشان سرۆکای

ھندەی ئروئوێ پکرا، ک خۆی و ــدا کوت و وازی ل ب سر وەڕەزی نگرت و 
ـھ ھناـ     .مووە سرشی

لیک محممد گی میری بۆتان مدربی بدەرودراوس وە چونککرس   ل
 و ل وی بکک تجارو ب نزرڵ دامگکی خۆشی لوان وانیبووی ن وو، ت ب

دابوو ب کوڕکی  سرکی دیکشوە ببوو ب خزمی میری بۆتان و کچکی خۆی
لکھابوون وا  و ئا پی ئو بارودۆخ. وی  خۆی کنار  را ل جزیرەــی باسی کب

                                                                         
زەعامت بریتـــی بــــووە  دا ل سردەمی عوسمانی. سرۆکایتی و مزنایتی: زەعامت -١

جـا ھـی وا بـووە تنیـا بنـاو زەعـامتی بـۆ دیـاری . ل دابشینی نـاوچیک بـۆ چنـد کوتـک
 .و. مووچی ئاغایتی؛ ئاغایان. کراوە ھتا بو پی مووچ وەربگرێ



  کتبی دووھم/  ٢٩٠

 

نیایی خزا و ھتا ئاخری تمنی لوێ مایوە و سرەنجام   گۆشی ت ل و  گرت 
برەو پیری بانگوازی پروەردگاری ڕۆیی و سری وەبر دەرگانی ڕەحمتی 

مانی یازدە کوڕی پاش . ھنا  پاشن ملیک  - ١: بجما ک بریتی بوون ل ل
لیک سوتان حوسن -٢ خف شرەف - ٣ ملیک ئلی - ٤ ملیک علیک  - ٥ مم

یمان ک محموود ــلیــم - ٩ عادلملیک  - ٨ ملیک زاھیر - ٧ ملیک خلیل -٦ سول
لیک حسن -١٠ د -١١ محملیک ئ فــوەکوو دی. ملیک ختافی  ارە م ل

ھاری ژینی رەتای بدوا الوی و س کی لوەری و کوڕ  ھ  دا گوی تمنی 
 ھمزەی وە ناوی    .بجما

یمان لیک سول ھیر م لیک زا نیش و مسلیک ح ـھ و مرسک برا ـ
داوای  ملیک سوتان حوسن. جوانمرگ بوون و ڕوویان کردە دنیای ھرمان

. فرمانی بۆ ھات وەپ کردنوەی شونی باوکی کرد و ل دیوانی سوتان سلیم
کانیشی چوون خزمت میرانی دیکی کوردستان   .وەدا دن و دەچنو لو ن برا

  
  کوڕی ملیک محممد ملیک سوتان حوسن

تان  لیک سو وەی منپاش ئوە، چ حوسی باوکی گرتنــجک ـد جار
 ستا کگرت و ئو کارە ھئاوای دی دەستی ل ویش کو ئ سروخواری پکرا 

ی  م و سات و کاتی ل کوردستان١٠٠٥سا ، دە ڕادەبوری و بکی ل  ی کۆچیی
و با ھاتی موقووفاتی باوک  ھیوادارم چونک کسکی . گاپ دەپیرانی زدەدا

اتوە سر ــژر بای و بیخ بگرتمزنوەجاخ خودای پاک و گورە دەستی 
دانی خۆی   .دەستی برزی خان



 

 

  ڕۆژبیانی  پڕاوزەکانی مامۆستا جمیل
  

القرون االربعۀ االخیـرة مـن العـراق،    «و  »276/ 2تاریخ الدول واالمارات الکردیۀ، «بپی دەقـی  -١
ــائردەن، »7-8 ــدربگی  ئو حکـوومتی ک باب ــدووە، ل سـردەمی دەســتی خ دایمزران

ـــاس کــوڕی کــۆڵ ـــوومتی . کشـــ بــووە بگی کــوڕی خــدردا زۆر ب و ئلی پاشــان ک حک
ـــواردەیمی زایینـــی و ل ســـردەمی دەســـتی کمترخمـــانی  ـــری ل ســـدەی چ جالی

ــاس ــرا و ئگر  دا سـری ھـدا، بشــی ھرە زۆری شـارەزوور بگ خـدربگی کـوڕی ئلی گی
وبردی ئم  دەسـت. نبووبـا، ھمـوو وتکی بپـانوە دەگیـرا کوڕی خدربگ یمیر حسن

لگڵ . پاشکشی ب لشکری جالیـری کـرد و چـاکی مشـووری ئم پالمـارە خـوارد میرە
ــوون  بگ ڕی مـونزیربگ کـوڕی حســنکـو بگ داھـاتنی سـدەی یـازدەھمی زایینـی، مئم

ــ  خـۆی ــرەی ل ــری و تی ــوومتی جالی ــالن لگڵ حک ــانی و ملم نیشــان دا و کوت بربرەک
ــاالکیی خــۆی حکــوومتی  ــازایتی چ ــەوی دەســتی و ب ئ ــرد و پرەی دا ب قم ــد ک تون

بم شـوەی زـی گورە . خاندانی خستوە گڕ و ھر جیکـی لـی دابابـوو ئسـتاندییوە
یـش ب ھزکـی »ڕەوانـدز«ووری جغـزی دەسـتی و تـوانی سرلنوێ بۆوە سنووری باک

  .گورە و گرانوە چاک دابست و بیپارزێ
ــی  -٢ ــا  «ل کتب ــلیمانیۀ وانحائه ــاریخ الس ــوون: نووســراوە دا»ت / ی ک٨٦٢ســای  بگ مئم
ـــــی ز، ١٤٩٤/ ی ک٩٠٠، تــــا ی ز١٤٥٧ ـــــردووەای ســــ ٣٨زیکی یــــانی نی . حکــــوومت ک

ــوەبرایتی ــی و بڕی ــاری فرھنگ ــویتی ب ب بــدا و تواوی  دا پرە ب دەســتی خــۆی توانی
میرنشـینکانی دەرن و پنجـونی . دەوتۆککانی دراوسشی بخات سـر قمـەوی خـۆی

و  و ڕەوانـدزی نـوان ھر دوو زێ و میرایتیـی کۆیسـنجق و حریـر سر سنووری ئـران
ــی  ــاکرێ«میرایتی ــدی»ئ ورە و ئامــی گ ر ڕۆخــی زــۆک ی ســ و دەورووبری لوان  و دھ

ـــرا ـــوون ک ئاماژەیـــان پـــ ک ـــۆش حکـــوومتکی ئـــاوا بھـــز ل . ب لو کـــاتوە تـــا ئم
  .دانمزراوە دراوسیتیی عراق
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 ن«لردەــــاریخی ئ ــــوون: دا نووســــراوە»ت ــــانی خــــۆی بگ مئم دا  ل ســــردەمی ژی
زەـم، نوسـوود، ھـاوار، سـمان، دەودان و . دا دابشـیوە وتکی ب سر ھرسـک کـوڕی

گب ری داوە بنبعـــو ـــوان گ ـــوورەبگ و دەشـــتی مری ـــۆکش  و دێ، تن نشکاشـــی  ، ک
ــوەنجی و ســرۆچک ــوڕی ن ــری داوە  ، قرەداغ، شــارباژربخشـیوە ب ســورخابگی ک و میھ

کوڕی بچـووکی و داینـاوە ب سرپرسـتی کاروبـاری ختـی قمـەوی  ب محممدبگی
  .دەستی ھتا دەگات ئامدی

ــی -٣ ــا «ل  بگ محممدئمـین زەک ــلیمانیۀ وانحائه ــاریخ الس ــی ســندا »ت ، ل بشــی دیرۆک
ـــم ســـای قی «: نووســـیویتی ـــانیی ز، ١١٦٨/ ی ک٥٦٤زە ـــائردەن ب فرم ســـاز  باب

ــراوە ــاوی قی خان ».ک ــم ئســتا ن ی زەــم قدەرەی زە ــۆت ــان و کوت مودای . ئحمدخ
  .ەوە دوورە)گوعنبر =ئحمد  گوڵ(نۆ کیلۆمیترک ل ناوەندی مبندی خورماڵ 

مـــاو  ســـر ئـــاوی قتیسب تـــوژکی ســـووری لیچـــق دەگـــوترێ ک ل) ژەـــم(زەـــم 
ڕادەوەست.  

ــلیمانیۀ وانحائهــا  «ل  بگ محممدئمــین زەکــی -٤ گوشـــنی «، ل ڕووی دا»تــاریخ السـ
ــــوتان  بگ: وە دەگـــتوە و دەنووســـ»خولفـــا ــــی بـــۆ دیـــداری س بگ زۆر بپل ڕۆی

ــانوونی ســولیمان ــوەت شــارەزوور خانی ق ــک ســوتان گی ــوون و کات بگی کــوڕی ب  مئم
نـمکی نو ھـیچ گومـان نیـا بــی دتـا لالی دانـاوە ھ ل ئمـوون. بارمتتان، مگی  سـوب

و ئویـش ل چنـد مبنـدک ب مزنـی دانـاوە،  پاشای والیی بغـدا سپاردۆت دەست سلمان
  .ی ئستا ب»ھبج«ترینیان حلل بووە و ودەچ ک دوا

محمد جمیل الروژبیانی و شکور : بیگ، ترجمۀ بیگ بن بیگه مذکرات مأمون«: بۆ زانیاریی زیاتر بـ
  ».مصطفی

ــاوا  ل ھردوو کتـب تاریخییکـانی خـۆی بگ محممدئمـین زەکـی -٥ دا ئم ڕووداوەی ئ
ــاوەتوە ــوون: گ برەبرە . بــوو دا ســر ب دەوتــی ســفوی ب بــاری سیاســی بگ مئم

ــن کــردەوە ھتــا ســر زــی بچــووک و ھورامــان،  ــەوی دەســتکی پــان و بری قم
. گـرتوە وبـانی نـوان کفـری و کرکـووکی ، قرەداغ، پدەشتکانی قرەداغ و ڕێشارەزوور
ــاردە کرکـووک عوسـمانی ــی تـۆقین و ســپای ینیچرییـان ن ی ســ. لی ز، ١٥٣٨/ ی ک٩٤٥ا

 پاشـای بـوون و ب سـرکردایتیی حوسن لشکریان لـ کـۆ کـردەوە، ک زۆربشـیان کـورد
ــوردی ئامــدی ــوان. پالماریــان دا ک و شــارەزوور و  و ســن لشــکر ھیکــردە ســر مری

ــات و کشـایوە  مئمـوون ــانی، بم دەرەقتیـان نھ ــۆ بگیش زۆر ئازایـان کوت بربرەک ب
ــۆ . قی زەـم ــۆ ب ــکی خ ــی و چــی دی ــی پھچن ــردەوە و تنگ لشــکر دەســتی ل دووی نک



رەفنام٢٩٣/  ش 

 
 

ــــی . ڕانگیـــرا و ھـــات دەر و ھت الی ســـوتان ل پایتخـــت لشـــکری ھرشـــبر ھرم
پاشـای  پاشـان حوسن. وبۆ و خاپوورانـدنی بگی داگـرت و کوت تـان دەستی مئموون

ـــوو دیــارە خورمــای ئســتا لســـر . لوێ دروســت کــردئامــدی قی گــوعنبری  وەک
  .دارپردووی قی گوعنبر ئاوا کراوەتوە

پنـای بـردۆت ) میرزا ئلقـاس(، ئلقاسـپ »اخبار الـدول واالمـارات الکردیـۀ   «بپی دەقـی  -٦
ــی  دەرانی سـوتانی عوسـمانی ــک دیـاری و خت نـاوە و کۆمــزی ل ــش دەسـتی ڕ و ئوی

ــگ شا ــاوکی ل چن ــی ب ــ داوە ھتـا وت ــی پ ــردووە و بنی ــاربوو ک تھماســبی  زۆر چـاکی ب
ــی دابنــ ج وی لو ئ نــــرای دەرب ــرد و پالمــاری ئرانــی. ب دا و  ســوتان ھر واشــی ک

ــی داگیـر کـرد و شــا . دانـای ســر تختـی دەســت زادەی ل تورـزگلـک نـاوچ و ھرم
ـــاش ئم ڕووداوان، ئلقـــاس میرزا خیـــانتی پـــ کـــرد و کوت کوەکشـــی و کـــاری  پ

ــرد و . براوەژوو سـوتان ک وای زانـی ڕایسـپارد خـرا بـ بـۆ پایتخـت، بم ب گـوی نک
ــگڕایوە ـی ھــ. ل ــ ک ــرا و  رد و شــازادە خــۆیســوتانی عوســمانی لشــکری ل ــ ڕانگی پ

سـرەنجام شـای بـرای زەفری پـ بـرد و . و مـاوەیک لوێ مـایوە ڕایکردە وتی کوردان
  .چۆن خراپ ئاوا کوشتی

ــــی ــــارای عبباســـی تـــاریخی عالم«ل ڕووی  بگ محممدئمـــین زەک ــــاوای »ئ یوە، ئ
ــۆت دەســتی  ئلقــاسز، ی ١٥٤١/ ی ک٩٤٨ی ســا«: بســرھاتکی گــاوەتوە میرزا کوت

ــورد ــدارانی ک ــانت الی ســورخاب چک ــاری ڕادەســتی ھــزی  بگ و بردووی ــش بناچ و ئوی
  ».پارزراو ب کردۆتوە، ھتا وتکی ل ھرشی سپای قزباش ئرانی
٧-  ن«لردەن »تاریخی ئزار تمدا نووسراوە دەھ.  
ـــی -٨ ـــین زەک ـــۆی بگ محممدئم ـــانی خ ـــب دیرۆکییک دوو کت ـــاریی  ل ـــک زانی لدا، گ

کاتـک «: زیادەی خستۆت سر ئم بـابت و ئـم لـرەدا کـورت و پـوختی دەخیـن برچـاو
ـــاس ب ڕووداوی داگیرکرانــی شــارەزوور ئیســتانبووڵ میرزای  و چارەنووســی گیرانــی ئلق

ــووڕ ــدا ە بـوو ل علیزانیـیوە، ت ــی لســر  و لبر ب پاشــای والیـی بغ ھـزی و کمترخم
ـــار الدرا و  ـــوو ب جگـــرەوەی محممدپاشـــایی ز، ١٥٤٩/ ی ک٩٥٦ســـای ک . بتچـــی ب

مزنــی ســـرکردەکانی  پاشــای پاشــان لشــکرکی بربــوی ب ســـرکردایتیی عوسمان
ھـات و ل قی زەـم دەورەی  سـپای عوسـمانی. بڕکرد بـۆ گـرتنوەی شـارەزوور حلب

ــرا سـورخاب ــ نک ــایوە، بم ھیچـی پ ــاوەیکی زۆر لوێ م محممدپاشــای . بگی دا و م
 کـورد ھات و دەستی دۆستایتیی بـۆ درـژ کـرد و جـووت میـری بتچی ک وای زانی خۆی

  ».بگی کردن نوبژیوان ھتا بچن و دی بدەنوە و خۆی بدا بدەستوە بکربگ و وەلی



  پڕاوزەکانی مامۆستا جمیل ڕۆژبیانی/  ٢٩٤

 

نووسـراوە و  دا»القرون االربعـۀ االخیـرة فـی العـراق    «کم و زۆر مبستکی ئوتۆ ل کتبی 
ــی عوســمانی، ی ز١٥٥٤/ کی ٩٦٢ھرـمک ســای  ــەوی دەوت ــۆت نـو قم ، بم کوت

ـــریج  ـــۆر ف ـــاوەیک  بگ ، ســـورخاب)ک نــاوکی ســـاختی(بپــی نووســـینی دوکت دوای م
بـردۆتوە پـاش و بـۆت میرکـی سربســت و ب  چـاوەدری و بـاڵ ب سرکشـرانی ئرانـی

  ... .سرکوتوویی ڕیشی پشوی و ئاژاوەی ھکشاوە
ـــی و ھوڵ و تکۆشـــانی  خلیفکــانی عبباســـی -٩ ـــد ڕکخســتنکی نھن ب ھــۆی چن

ئبووموسلیمی خوراسـانی توانییـان بـگن سـر کورسـیی خالفتـی ئیسـالمی، ک سـرەتا 
ـــدا ـــوزرایوە بــۆ بغ ـــووف بــوو، پاشـــان گ ـــوڕی . ناوەنــدەکی ل ک ـــدو ک یکمیــان عب

ــــبـــوو ناســـراو ب ئبولعبباســـی ســـففاحمحمـــمد  وەک ی ز، ٧٥٠/ ی ک١٣٢ای ، ک س
ــرا و دواھمینیـان  ــی پـ ک -١٢٤٢/ ی ک٦٥٦-٦٤٠ە ک ســای »موستعســم«خلـیف بیعت

ـــردووە و ســـرجم ی ز، ١٢٥٨ ـوی دەســـتیا ٥٤٤حکــوومتی ک ــ ن بدەســـتوە ســـاڵ ج
  .بووە

، زۆربی کــاری ئوەی ڕاســتی بــ خــۆدان پــاڵ بنمــای خلــیف و ســوتان و میــران
ــاندان نفس ــن و ھســت ب کم خ ــان ب بچــووک دەزان ــان ک خۆی وکــووڕی دەکن و  نزمک

ـــووی دەکنوە ـــارە قرەب ـــان وای بم ک ـــان ب ئال. پی ـــانی ک خۆی ـــان  ئو بنم ـــت ی وبی
ــ ــومری، ئموی، عبباســیڕەچک ــان ب ڕەســن  ی ع ــدییوە دەبســتنوە، ھمووی و خالی
ــوردن ــان بۆخۆیــان ھبســتووە. ک ــوە بــۆی ئم بنچیــن درۆینی . ھنــدەیان خــۆ ب کم زانی

ــوو دیــارە عبباســییکان ــووە پنــا برن بر کوردســتان وەک ، چــونک پویســتییان بوە نب
ــان بدەسـتوە بـووە ـوی خلیفایتیی ــوانی  دا پـاش ئوەی ھۆالکۆخـان ل ڕاســتی. خۆیـان ج ت

ــــا  ــــدڕەو، »نســـیرەددینی تووســــی«خالفتـــی عبباســــی تـــدابرێ، زان ی شـــیعی تون
ــداک  ــۆوبی کـردن و من ــاری خاشـی بکشــ و ھۆالکـۆش ت ــرد تـا ب یکج ئامۆژگـاریی ک

ــ، ک لگڵ خــۆی ــۆی خــۆبردنوە  نب ــارە، کســی نھشــتن؛ ب ــردی و چارەنووســی نادی ب
ــــی بادینــــان ــــی میران ــــووی درۆی و پیەوان ــــییکان ھم ــــۆوی عبباس ــــوخم و ت ــــر ت  س

دەوری لم مبســـتدا  »ژیـــوک«ە و یککـــی وەک نووســـری نـــامیلکی ھیانبســـتوو
  .دیارە
ـــوونی . مبســتی نســتوورییکان ک ئمــۆ ب ئاشــووری دەناســرن -١٠ بپــی بۆچ

ــوردن ــان ک ــووس ئم ــک مژوون لســیحی و  گم ــوون و لســر دەســتی نســتووریووس ب
  .نپاشماوەی گلی لمژینی ئاشووری نی
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ـــوود بی ز، ١١٢٧/ ی ک٥٢١ای ســـ ســـونقور ئاق -١١ کـــوڕی  فرمـــانی ســـوتان محم
ــوڕی ملیک ــمد ک ــانەوا و مووســ ل بغــدا ســلجووقی شــای محم دواتــر ب . بــۆت فرم

ی ٥٤٠سـای شوەیکی سربخۆ قمەوی ژـر دەسـتی بڕـوە بـردووە و سـرەنجام 
ــــۆچی ،ی ز١١٤٢/ ک ــــای ئم قیش . دوایی کــــردووە ک لســــر  ز، ی١١٤٢/ ی ک٥٣٧س

  .ساز کراوەتوە کاول و ھرەسی قی دیرۆکیی ئاشب
ــیمحممدئمـین  ــان  بگ زەک ــی«ل زم ــدو موسـتفیی قزون ــ»حم وە دەــاوی : ی ن

ـــراوە،  عیمــادیی ـــیوە وەرگی ـــادوددەولی دەیلمی  لوێی ز، ٩٤٩/ ی ک٣٣٨ک ســـای ل عیم
  .دا بۆت ئامدی حکوومتی کردووە و عیمادیی ل زمانی کوردی

ــازا بـووە سـوتان حوســن -١٢ ــر و بـور و ئ وردەوردە دەســتی گشــی . میرکـی ژی
 کردووە و قمەوی برەوی ئسـتاندووە و بـۆ مـاوەی چـوار سـایش حکـوومتی مووسـی

ـــووە ـــزمت ب دەوتــی عوســـمانیزۆری . بدەســتوە گرت ـــی ئوان  خ ر دبـــردووە و ل ک
ــوردکی ھرشــی بــۆ بــردوون ســر ی ز، ١٥٣٧/ ی ک٩٤٤زۆری تــدا بــردوون و ســای  ک

/ ی ک٩٦٠ســـای . و بــۆت ھــۆی ڕووخــانی حکــوومتی ســربخۆی ئردەن شــارەزوور
ـــران ی قــانوونیســردەمی ســوتان ســـولیمان لی ز، ١٥٥٣ شـــدار  دا دژی ئنگــاوە و بج

ـــکڵ  و نــاوچ کوردنشــینکانی ئازەربایجــان بــووە ل گیرانــی تورــز و دەســتی لگڵ ت
ــان ــانوە داپــاچیوە و ب ت ــان بپ ــردوون و ھرمکی ــایوە ک ئو نووســرانی . وبۆ ڕایانم

ـــۆت بشـــداری  ســـردەمی بــاوکی لی ز، ١٥١٦-١٥١٤/ ی ک٩٢٢-٩٢٠ســـای ک دەــن  دا ب
ـــدران ڕی چام شــکو ی نلمـــی نایســ ـــوونی ، ھــیچ ســـرچاوەیکی مژووی ـــا بۆچ تنی

ردەمی کـــورد. خۆیـــانو ســــئ ــــ ــــتی ب ــــوون و دژی  ئوەی ڕاس ــــران ب ــــانی ئ ھاوپیم
ــا ئیدریسـ ــووە،  لگڵ ســوتان سـلیم بدلیسـی یڕانوەسـتاون؛ بم کاتـک موالن ڕککوت

ـــرەی ، ســـۆرانبقلوومحممدپاشـــای ئـــامد ئیبنووعـــومری داگیـــر  و سرتاســـری جزی
  .کردوون

ل ی ز، ١٥٣٨/ ی ک٩٤٥بگ سـای  ئم بیـرام«: ٥٧١٩ە ، ژمـار»االخبـار «ڕۆژنـامی  -١٣
  ».کوژراوەز، ی ١٥٨٦/ ی ک٩٩٤حکوومت کردووە و سای دایک بووە و شش ساکی 

ــی  بگ محممدئمـین زەکـی -١٤ ــۀ  «ل کتب ــارات الکردی ــدول واالم ــاریخ ال  »399-394/ 2ت
خان بــۆت  ، یووســفخان وا دیــارە ک دوای ســیدی«: رــژە ب باســک دەدا و دەنووســد

ی ز، ١٦٣٨/ ی ک١٠٤٨ســای  دیــاربکروالیــی  ملیــک ئحمدپاشــای. حــوکمانی ئامــدی
ـــازادی کــردووە ـــاش ئســتاندنی برتیلکــی زۆر ئ ـــاش . پالمــاری داوە و گرتــوویتی و پ پ
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ی ١٠٧١ئسـتاندووە و ھتـا سـای خان کوڕکی جی گرتۆتوە و دەسـتی پرەی  یووسف
  ».ژمارەی چکدارانی سوارە و پیادەی ھر یکی گیوەت دەھزار کسز،  ی١٦٦٠/ ک

بـووە و بـۆ دامرکانـدنی ڕاپڕینـی  قوبادپاشـا میـری ئامـدیی ز، ١٧٠١/ ی ک١١١٢ سـای
  .و دیاربکر لشکری مووس، کوتۆت پاڵ شخانی مونتفیک ل باشووری عراق

ــــای  ــــوڕی میــــر  پاشــــای بارامی ز، ١٧٢٦/ ی ک١١٣٨س ــــوڕی زوبرپاشــــا ک گورە ک
ل دایـک ببـوو، ســای ی ز، ١٦٩٦/ ی ک١١٠٧، ک سـای سـعیدخان کـوڕی سـوتان حوســن

ــی  جـیی ز، ١٧٢٦/ ی ک١١٣٨ گرتـۆتوە و گشــ و نشـیکی برچاویشـی داوە ب ھرم
ـــردۆت دی ز، ١٧٦٧/ ی ک١١٨١پاشـــا ســای  بارام. ژــر دەســتی ـــان و ڕووی ک نیــای نم

ــرەوەی سمایل ــوڕی بـۆت جگ ــاران . پاشـای ک ــردووە و زۆرج ــژ حکـوومتی ک کی درمـاوەی
ــۆم ل لگڵ براکـانی تووشــی شــڕ و نوان ــاتووە، ک خ ــورم ناخۆشــی ھ ــان دەب . گانوەی

ــۆچیی ز، ١٧٩٨/ ی ک١٢١٣پاشــا ســای  سمایل ــوڕی جــی  ک ــی ک ــردووە و مرادبگ دوایی ک
، ک سـای وات محممدتیـاربگ و قوبـادبگ ئویـش لگڵ جـووت بـرای خـۆی. گرتـۆتوە

ــوانی و  میـری زاخــۆی ز، ١٧٩٩/ ی ک١٢١٤ ن وتیان کــات و والیـی مووســ بـوو، بشــڕ ھ
و  ڕووی کــردۆت ئامــدی لشــکری عوســمانیی ز، ١٨٠٠/ ی ک١٢١٥ســای . پکیھنــانوە

یان ل دابیوە و داویانت دەست قوبادبگ و سـ سـاڵ دواتـر، یـانی سـای »ئاکرێ«قی 
سـای . ئامدیشی گرتووە و لسـر تختـی دەسـتی پـای داوەتوەی ز، ١٨٠٣/ ی ک١٢١٨
ـــی مـــزووریی ز، ١٨٠٤/ ی ک١٢١٩ س خ ـــردۆت ر قوبـــادبگ و ب دیـــل ـــــھرووژمـــی ک

  .راوە و ل بندیخان توند کراوەــگی
و  ژمـاری میرانـی بابـان ھزکـی ب پاشای والیی بغدا علیی ز، ١٨٠٥/ ی ک١٢٢٠ای س

ـــدی ســۆرانی ر ئامســ نــاردۆت ـــۆت ، بم لشــکرەک ل مودای ڕگــادا ناکۆکییــان کوت
ــوانی، بــۆی علی ی نــی والیــی مووســ کــردۆت سرپشــک ک  پاشــا محممدپاشــای جلیلی

ـــ بیـــدا ـــی ئامـــدی دەدا ب ک ـــش بخشـــیویتی ب عادل. میرایتی پاشـــا و ختیشـــی  ئوی
ــردووە ــی عادلی ز، ١٨٠٨/ ی ک١٢٢٣ســای . ک پاشــا، زوبرپاشــای بــرای جــی  دوای مردن

ڵ والیی مووسگک لماوەی وە، کھاتووە گرتۆت شڕ و کتووشی ش.  
ـــدیل ســـردەمی  عیدپاشـــای ئامتی سدپاشـــا کـــۆرەی ســـۆران حکـــوومممدا، مح 

سـرلنوێ  پـاش نمـانی محممدپاشـا، میـری ئـاکرێ. پالماری ئو خاک و ھرمی داوە
ــی مووســی ــداری والی ــاتۆتوە ســر شــانۆی دەســت و محممدپاشــا بیرەق تنگتــاو  ھ

ـــر لســر ئم بــزووتنوەیی ب لشـــکرکی زۆرەوە . کــردووە محممدپاشــای مزنوەزی
ــدی ئام ری و لســ ــاوەت ــدا ھیکوت ــۆ بغ ــاردوویتی ب ــوویتی و ن ــارۆی داوە و گرت و  گم

  .وێ مردووەتیدا ماوەتوە و ل، ی ز١٨٣٤/ ی ک١٢٥٩سای خراوەت زیندان و ھتا 
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ــن ک دەــد ــدا«: ھن ــاوە و علی ب دەس ل بغ ــی چــاوەدریی  بســری ژی ڕەزاپاشــای وال
ــردووە و حکــوومتی کربالی ــ ئســپاردووە ک ــاش مــاوەیک لخــراوە و گڕاوەتوە . پ پ

ـــی شـــخ ـــدا و مدرەســـیکی گورەی ل مزگوت ـــومری ســـوھرەوەردی دروســـت  بغ ع
بم شــوەی پردە لســـر  ».لو شــارە مــردووەی ز، ١٨٧٥/ ی ک١٢٩٢و ســای کــردووە 

تییم میــرایوە ڕووی ئش دادرایبــی . نیشــتمانییـــی کت ، »تــاریخی مووســـ«بپــی دەق
ی سـر »زیـراوا«کی ل دـی نووسیوە و دەسنووس نووسرک مژووی میرایتیی ئامدیی

دییئام ب.  
ـــدراندوای شـــڕی  -١٥ ی ز١٥١٤/ ی ک٩٢٠( چا( ،وت و  عوســـمانی کرکـــدا ســـ تی
ــران کوردســتانیش ئ تی لــاری الوازی شــکا و دەســ ــی ب ســر ب پــاش  بگ دا کوت، عل

  .کشانی س ساڵ زیندانی، ئازاد کراوە
ـــد)ی ز١٥٢٠-١٤٦٧(ی یکم مبســـت ســـوتان ســـلیم -١٦ ـــوڕی ســـوتان بایزی  ی، ک

می . دووھـــانی ز، ١٥١٢/ ی ک٩١٨ســـا ـــاش ئوەی باوکی ـــرد دەســـتی بـــۆ ل  پ ناچـــار ک
زۆر ل برزیـی ڕوانیـوە و کســکی . تختـی دەسـت ھبگـرێ، بـۆت ســوتانی عوسـمانی

 نـــاوی زڕاوە ب نـــدەی زەبروزەنـــگ نوانـــدووە کەق بـــووە و ھـــژ و دنر و خـــوبـــو
  .]و. ک ب کوردی دەبت سلیممۆن[ »یاوزسلیم«

ــردۆتوە ســوتان ســلیم ــرەوان ک ــەوی برف . برەبرە پرەی ب دەســتی داوە و قم
ی کـردۆت کیخـودای بدلیسـی یزانای بلیمت موالنـا ئیدریسـ دا ل سردەمی شڕی چادران

ــی کـوردخـۆی ــانی دژی شاسـمایلی ، ھتـا میران ــاوەی مال . سـفوی ببـن ھاوپیم ئم ھنگ
ــاڵ دەوتـی عوسـمانی ئیـدریس ــوانی و ڕککوتن سـری گرتـووە و چـوون پ ن یـان لدا  نام

بواری ج وتۆتکران مۆر کراوە و ک جب.  
١٧-  ـتدەب نـاوە کـرە ھتـا ئی ھکر باسی نووسوەی . ی ز١٥٩٦/ ی ک١٠٠٥سـائ

پاشـا ھر مـاوە و درـژەی ب دەسـتی  ڕاستی ب ئم میرنشـین ھتـا سـردەمی بدرخان
/ ی ک١٢٢٧و ســای  دا بــۆت میــری جزیــرە ســای١٨پاشــا ل تمنــی  بدرخان. داوە خــۆی
ـــانز،  ی١٨١٢ ـوی حکــوومتی بدەســتوە گرتــووە و دەســتکی ب میرایتیــی بۆت  جـ

ـــانگی ڕۆیشـــتووە ـــان. ناوب ـــی دەســـتی تورک ـــۆت ســـر بنبکردن ـــان کوت ـــری بۆت و  می
لم پنــاوەدا ھنگــاوی ھنــاوەتوە و . دامزرانــدنی حکــوومتی ســربخۆی کوردســتان

) مھابــاد(و ســابغ  ، ڕەوانــدز، مووســپرەی ب دەســتی داوە و ھتــا ســنووری وان
، شـنۆ و ورمـی داگیـر ، ورانشار، سوەڕەک، ئسعردشنگال انیـشارەک. پلی ھاویشتووە

  .بناوی خۆیوە لداوە دراویی ز، ١٨٤٢/ ی ک١٢٥٨سای کردوون و 



  پڕاوزەکانی مامۆستا جمیل ڕۆژبیانی/  ٢٩٨

 

ک ئاوای بینیوە ھستی ب مترسـی کـردووە و ھزکـی زۆری لـ  حکوومتی عوسمانی
ــۆ کــردۆت ــک کــوردی خیانتکــاری برژەوەندپرســتی تــوەداون و یککــی ک وە و کۆم

ــ کـردووە یشـر وەک عیـززەددین ــاوە و شـڕی پ ــی خـانی ھن ــد . خزم ــاش قومـانی چن پ
ــردۆت بر قی  ــورس ســری ب ــوونکی ق ــارۆختکھچ ــزی بربــوی  ئ ســتووە و ھو دایب

رەنجام بــارۆی داوە و ســ ــگ گم ــاوەی ھشــت مان ــوی و ب عوســمانی م ــۆی  چک بژی وچ
ـــانی دەســـکرەوەی وەدەرکوێ و ڕیـــزی  بدرخان ـــای ھاوڕی ـــردووە و ـــار ک پاشـــای ناچ

ــراپ شــکاوە و خــۆی ــارۆ بشــکن، بم ھــزەکی خ ــراون و ســاو دوو کــوڕی  گم ی گی
ـــۆنی ئم . نــردراون بارگــای ســوتانی عوســمانیی ز، ١٨٤٧/ ی ک١٢٦٣ حکــوومت ب ب

 وتنرکنگـــی کوردســـتان«ســـی جکـــی »میـــداڕووی ل شـــتووە، کنـــاوە و دایی داھ
ــدای کوردسـتان«: نووسـراوە ــکی وـنی قی ســختی  »می ــارۆخ«و ل ڕووی دی وەک  »ئ

  . یادگاری ئم ڕووداوە، شق کراوە
]بــ م ڕووداوانبارەت بــۆ زانیــاریی زیــاتر ســ ، ل وەرگــاوی ھژارشــرەفنامی : ب
  .]و. ٣١٨-٣١٤

ی بگی کــوڕی بیــژەن، یک بــووە ل ســرکردەکانی ئــووزوون حســـن ســولیمان -١٨
  .قوماوە ی ز،١٤٧٠/ ی ک٨٧٥شڕە سای ئم . قۆینلوو ئاق

١٩-  م ڕووداوانی ئوماونز،  ی١٥٥٤/ ی ک٩٦١ساق.  
ــین زەکــی -٢٠ ــان« بگ محممدئم ــداوەتوە، ک شــوەی  »پادشــایان«ی ب »ملیک لک
یوە ھـاتووە ک دەچـت »ملکـاتی«دا؛ بم مـن پـم وای ل  ە ل زمـانی فارسـی»ملـک«کـۆی 

 ک لکر یسبزھتمڕۆژھ تی لسیحایکانی م.  
  .ئحمدە دە ناوی ملیک ئشرەف بگ محممدئمین زەکی -٢١
  .قۆینلووە دامزرنری حکوومتی ئاق قرایووسف -٢٢
  .بوو ک پالماری دا ل نو ناوچکانی ئرمنستان -٢٣
ـــمد ەددینملیــک ناســـر -٢٤ ـــوڕی محم ـــمد ک ـــا ی ز١٢٠١/ ی ک٥٩٧، ســـای محم ، ت

ــای  حسـنکفل ی ز، ١٢٢٢/ ی ک٦١٩ ــری ئم بنم ــین می ــردووە و ب دوام ــوومتی ک حک
ــا ــوومت دانانـدرێ و پ ــزیکی ســاکی حک ــنددین مودوود محمـوودیش نی ــش ڕوک ش ئوی

  .کردووە



 

 

  ی سھمکتب
  ک بریتین ل  و حوکمدارانی دیکی کوردستان باسی میران

 دسەست  
  نۆ بش دەبتدەستی یکم 

  
  بشی یکم

  س لک بریتین ل ک  ،)چشمکزەک( باسی میرانی چمشکزەک
  

وانی ب بۆچوونی  خۆیان دنیا دەڕەنگنن و ب تیشکی ڕووناکیدەری ب ئ
و شارەزای بواری مژوون لیان ڕوون ب ک  دەکنوەوگۆن  دەروونیان گرێ

و  الیان وای ب ڕەسن دەچنوە سر خلیفکانی عبباسی میرانی چمشکزەک
 بم تاقمک ل مزنپیاوان دەن ئمیر سلیق. ە»ملکیش«باپیرەگورەیان ناوی 

لی ع قاسم ک ل تۆرەمی دووری سوتانکانی سلجووقیی کوڕی  و ل  کوڕی 
و  ب سر ئرزەڕۆم ١)؟( دا ی سلجووقی»ئلپ ئرسالن«سردەمی حکوومتی 

                                                                         
نبـ ک  ک نیشانی پرسیاری داناوە، دەبـ ئلـپ ئرسـالن بپی گومانکی زنۆڤ -١

ــری خوراســان١٠٦١/ی ک٤٥٣سـای  ــووە ی ز، می ــیچ. ب ــ قل ــ ک  ئرســالن وا دیـارە دەب ب
. ی ز، مـردووە١١٧٠/ی ک٥٧٠و سـای  ی ز، بـۆت پادشـای وتـی ڕۆم١١٦٠/ی ک٥٥٥سای 

ڕە : بــــزی الپڕاومیــل٣٤٣پج ــــ ـــانی ی  شـــرەفنامی وەرگــاوی ھــــژار کـ  ڕۆژبی
  .و. نووسیویتی



  کتبی سھم/  ٣٠٠

 

ورەیان بووبباوەگ یشتووە، دەشری ڕاگی  ١.دەوروبمیرە سام ئی ٥٥٦ئ
گڵ میرانی گورجستان١١٦١/ک ل تووشی شڕی قورس ھاتووە و لگڵ  ی ز، 

وە، بم چونک خوشکی ژنی شای  لشکرەکی ب دیل گیرا وناسانی  چا
 ناردنی دیارییکی زۆر ئرمنستان زەوەند بۆ گورجستان ل بندی  و بووە، ب

ی کوڕی ملیک محممددوای ئوەی مردن برۆکی گرتووە، . ڕزگار کردووە
مانی ملیک محممد، جاقدش. جی گرتۆتوە و  خاوەن دەستۆت ــب پاش ن

کوڕی محممد لسر تختی میرایتی  یشا ملیکپاش ئوەی ئویش مردووە، 
وە و سری ل وەتوە، ک ڕاپڕی ی دا سرەنجام سای . تی خوراوەـایـادشـ پـپا

ـی ز، کوتۆت چن١٢٠١/ی ک٥٩٨ یمانی کـ ـگ سول چـ لی ق  یئرسالن وڕی 
وە سلجووقی م کوتۆت دەست . و کوژرا و ڕۆژەوە بوالوە ئرزەڕۆ ل

ڕەنگ میرانی چمشکزەک پشتاوپشت بچنوە سر . ڕۆموە سلجووقییکانی
لیکڕەسنی ئو  شا ملیکو ناوی  یژی کوردان شا مڕاو ل  ب و کراب دا سواب

لکیش ی تورکان. متوخم و تۆرەم ل ک نبن،  ناوی میرەکانیشیان وای دەنو
ن گڵ ناوی کوردا ل  رەبان چونکع چ یکتر ناگرنوە و    .ھی

                                                                         
و ملكشـــیی كـــوردی  شـــای ســـلجووقی ب ھ چـــووە و ملیك خان شـــرەف دا  لـــرە -١

ــردووە ب یك ــوون ل ســپاى ئییــووبى. ك دا و نــاوى چنــد  ملكشــى بنمــایكى كــورد ب
ـــین، وەك ـــائد: میركیــان دەزان ـــوڕى ملكیشـــۆ و عدبھ ـــززەددینین ك ـــوڕى ملكیشـــۆ و  ی ك

ــرەددی ــوڕى ئســعد كــوڕى ملكیشــۆ نفخ ، ز ی١٤/ی ک٨ســدەى ؛ ھروەھــا محمــمد ك
ـــمد ـــوود و ئح ـــانى جالل و محم ـــورد و كوڕەك ـــدى ملكشـــیی ك ـــاتووە و  خالی ـــان ھ ناوی

 ).7/311القلقشـندي، صـبح االعشـى،    ( پیوەندییان ھبووە لگڵ دەوتى  مملووکى ل میسر
 دەى لـــی  ی١٥/ی ک٩ســـ ـــرەحســـن دا  شـــخ زایین ناودارەكـــانى  ى چمشـــكزەكی ل می

تـارانی، کتبـی دیـاربکریی،  ئبووبکر( كوردستان بووە و ب شخ حسنى كورد ناسراوە
 .س.ز .)١١٩و١١٦ل 



رەفنام٣٠١/  ش 

 
 

ھا دەگنوە ملکیش گۆرین، کۆمکی زۆر  ملکیشیناوک ل نوەکانی  ھروە
 دەوری خۆی و  ل  ن ھا ئستا بدەست ناوچ دەگرێ، ک ھر  ١٦ق و  ٣٢دە

ملکیشی دەبن  ).ییشا ملیک( و پیان دەن ملکیشی میرانی چمشکزەکوەن
ھندە پ جماوەرن و وەچ و برەیان لکوتۆتوە ک ل کوردستان لک و   دا س 

وبانگن نا مایان سریان وەبر پادشایانی ئران. ب ھزار بن ھناوە و  نیزیکی 
لی با ھوراز چوون و بوون ھاوڕکف و ھاون ھتا پ دکیان  شینی پادشا و ھن

ـمیری سربخۆیان بۆ دی ھندە  ژر دەستیان ل کوردستان خاکی. راوەــاری کـ
و برینـپ ـان  ـ کـ تایبت خونکاری خاوەنـ و ئاپۆرە، ب شکۆ ل دەقی   بژاردە 

ھرمکیان دەن کوردست فرمان و پسووالن  ر . نادا بگنئ ل دا  کوردانو
زەکمشکست چبگۆڕێ، م تی کوردستان بوش.  

لکیش م وە کو کات کراوی خستۆت ژر  ناوچی پشتر باس ١٦ق و  ٣٢ ل
و نوە و نتیژەکانی بسر ئو شونان ڕاگیشتوون و دەستی خۆی ن  ، کوڕا

 میر وون  جنگی ش. لیان ب ل نانت  ـت ھـ و  ـڕ  رای پادشایانی برزەجی ـ
ـوەک  میرزا و قرایووسفی و شاڕوخ گوورکان یو ئمیر تیموور وو چنگیزخانـ

 چنگ دەرنکشراوە؛ بم ئو زەمانی ک  تورکمان ل ھرمی دەستیان  دا، 
 کوڕی میر یلمان١ی»شخ«کوت دەست  چمشکزەک ھوساری حکوومتی

و ڕۆژگارەدا حسن. اڕبارەک گۆ و زۆر  بگی بایوندوری بوو ب پادشای ئران ل
کانی کوردستان  ما  خاشکشانی مزن ل ھکرد، بتایبت زەبری  چاکی خۆ 

ھاوپشت و ن رەقۆینلووان ببوونڵ قگل وەشاند ک وان وانیان پکوە خۆش ــل
فرمانی . بوو   ون بن بنن و بۆ وەدی ھاتنی ئم  میرانی چمشکزەک لدا بۆ 

ئامانج گور ی  ەی ندەلوو«خربتــاردن ھــڕاسپ قۆینلووی ۆزی ئاقــی ھ»خا ـ
                                                                         

 ھر چنـد دـ دواتـر زنـۆڤ. کـوڕی میـر یلمـان یمیر شخ حسـن: ی بودلیان١٢٠ل  -١
  .و. وکووڕییی چاک کردووە ئم کم



  کتبی سھم/  ٣٠٢

 

 ـزەکیان لـمشکـوانیش ھاتن و ب زۆری و زۆرداری چــئ. چنـدە سریانوە ن
خ حسنـدەس ری[ ت میر شس و ب ھنا  دا زاڵ بوون و بۆ ماوەیک لی  دەر

غا و کوخا، ھتا خالیدبگی  ئا وون ، ک الوک ١]ھیدا کوڕی میر شخ حسن ب
و بدڵ و دەروون  و خراپی زانی و دەستی ــاکــکاتک چ. بوو یکجار ئازا 

لدان و ھکندن و دەرپڕاندنی خنیمان ی ڕاست و چپی خۆی ناس   ل شانی 
خۆش کرد و ڕۆژ و شو ھدای ندا و لبا داننون و ئامانجی دخوازی وەدی 

نردازای . بک م کۆم ستبم م ی خۆی بۆ ئدەوری ئا کردەوە و کۆ ل
یکردە سر خی خربندەلوو ھ  و  . پشتی بست ب خودای مار و مروول

ل وەشان ل وتی  زەبری زۆرھر نیھشت سر بکنوە و ب  دنزەبرکی وای 
لسر ت باب و  وونی ـاوابـپاش ئ. ی میرایتی پای دایوەـختـوباپیری وەدەرینان 

ویش دوای ـوە و ئـرتـکوڕی جی گ بگی تی، سۆھرابـڕۆژی ڕۆژگاری دەس
وەیـم ی کوڕە بگ تداری، رووی کردە دنیای ھرمان و حاجی ڕۆستمـدەسک ـا

وو ب جنشینی   .گورەی ب
  

  بگ حاجی ڕۆستم
 سردەمی حاجی ڕۆستم ھات سر دەست و  سفوی دا، شاسمایلی بگ ل

فیـئ لی لی خویش نوورع تا ـیباشی ڕاسپارد ھرکردەکانی قزس  ل کک 
ھرمی چمشکزەک رەوە و ــ بــاتــھ بگ حاجی ڕۆستم. بگرێ لشکر برێ و 
و ن  ق و تکھچوون  ـبب شڕ  ی ــ دەستــاوچکانی بر دەستی دایـ

ف و  لی لی خرەو دەرگای شاسمایلی  خۆینوورعوی[بفوێ ] سبزووت و ل
و ب ختی شاھان بسرکرایوە و  پ یالشیپان شانازیی ڕامووسانی با 

                                                                         
  .و. ١٢١، الپڕە دەقی بودلیان -١



رەفنام٣٠٣/  ش 

 
 

بری چمشکزەک ناوچیکی سر ب عراقی باربوو کرا نوورعلی خلیف ملی . ل
کی برچاوی میرزادە و جماوەری ملکیشیی م و زۆرەملی و کۆم زو  ل  نا 

ئو کار و کردارەی گورە و بچووکی عل و عشیرەت لی لسر . کوشتن
و بوون خنیمی و ھرا و ھاواری دژایتیی جماوەر ل کووڕەبانی  تزینوە  ھ

 خۆیان شتک دا و ڕاسپاردەیکی خک . ی دایوەدا دەنگ ئاسمان ل چکیان 
عراق ھان تیژبزیان ناردە الی  م و ئیسف ن حاجی ڕۆستشو گ بدا ب .

وڕاستان لو جنگیدا شاسمایل خان  سوتان سلیم ب مبستی شڕ لگڵ خودا
فارس و  عراق  لشکری  و حاجی  چادراندەچوو بۆ الی  و ئازەربایجان وای 

فی پادشا بوو ڕۆستم وڕک ھا و شڕەدا  ل دوای بزین و ڕەوینی . بگیش 
م لی تان س شل کرد و لشکری  خان، دەستجوی برەو تورز شاسمایل، سو

ــا م. ھن ی  حــاجی ڕۆســتــاوچ  ن ل م«بگ  ــا د»ی ــ رەفی  ی مرەن ـ شـ
وزەنگی تانی پ با ئا ھر لو ڕۆژەدا وای کوڕەزایکی و چل . ڕامووسانی سو

غایان و پیاوماقوونی ملکیشی  ئا ل سوتان، برگەوەی  بپی فرمانی ب کس 
لسر زمانان باوە دەن بۆی کوژراوە، چ. کوژرا ی ١٤٧٣/ی٨٧٨نک سای ووەک 

تان محممد لیی ڕۆمخانز، وەختایک سو وا  چووبوو ھتا قی کوماخ ی 
وندوری  بگرێ، حسن) کماخ( ـدەگبگی بای ـژی ڕاچـ ووە، بم برگی ـ

دەست . ووە و بۆی دەرچووەترگن بدات کتی قداری کوماخ ویستوویق
تان وەکانی سو دەستی وەبرھناوە و  بگ محممدخان، بم حاجی ڕۆستم  پیا

ھشتووە ی قی کوماخی. ن وەیک  داوەت دەست کاربدەستانی  پاشان بۆ ما
قکی بۆ گاوەتوە و  وندوری ن فڕڕوخشادی بای لی سفوی و  شاسمای

ھی ھمووی ب پچکی تختی شارەی خالفتی ڕاگیاندووە و  ھرچی   و نیی
ھۆی  بۆی ڕوون کردۆتوە ک کمترخمیی حاجی ڕۆستم  گ بۆتب

ۆ پیاوانی شاسمایل خستۆت سر سرنکوتنی باپیری پایبرزت و دەرگای ب



  کتبی سھم/  ٣٠٤

 

م قسان لسر دی پادشای تۆئستنوەی وەک ئ. گازەرای پشت ــئسترەی ــ
م بوون گرێ و کاتک حاجی ڕۆستم وەبرچاوی ھاتووە،  بگی چاوسووری بارا

و ب ھاتوونوە بیری  بارەکانی  ل   .پواوەتوەڕبی خۆی بۆی  ھموو کارە نا
  

 ڕووی  ل گڕتوەشھر کس  ھ   ا 
دی  ـ ـ ون ت ب  ـۆ ـ ـرتوە یت ــ ـ دەک ـ   ل

  
ھوای کوژرانی  ل عراق بگ حاجی ڕۆستم بگی کوڕی کاتک پیرحوسن

ھستا و ب مبستی چوون بر ڕکفی فرمانەوایانی  وە  ڕ ل باوکی بیستوە، 
 حوکمداری مالتیی بگی ل مودای ڕگادا تووشی ممای. ڕۆیی بۆ میسر چرکس

فرمانەوایانی چرکس ب سر ھرمک ڕادەگیشت بری  ل  ھات ک . نو شول
و ناخۆشی خۆی بشک  بسرھاتی تاڵ  بۆ گایوە و بگورەی کاكی ئم  ل

دە وە کیجوو ژایھ  ت سبارەت ب  بۆی ١».دا تگبیران بک ل کاران«: ئای
وژی پکرد وک بوو دنیادیدە و سارد و  بگ ممای. چوونی بۆ میسر ڕا پیا

دەگوت گرم  ھ  وای پ   :چشتووی بئزموون و زمانی ڕۆژگار ئا
  

و  ـر  وو ژی ــ ـک ب و نپیرەپیا ارزا ــ ک   ل
م دە و،وەک ش   زمان ئاگرین بووە ئا

  
ـپاش بیر کردنوەیکی چ فرموویـ ل  ئستا سوتانکانی عوسمانی: اک 

ـگورەیی و دەس ـت و شـ و شکۆدا، ل ھموو پادشایانیان تپڕاندووە و  ان ـ
                                                                         

 دا پرسـیان ل کـاران«. عیمـران ی سووڕەی ئـالی ١٥٩، بشک ل ئایی »وشاورهم فی االمر« -١
بک و» .پ.  



رەفنام٣٠٥/  ش 

 
 

 واوی گۆشھانگیرییان ت وازەی جی و ئا گۆی . و کناری دنیای تنیوەتوەدەنگ 
لژی، چ فرمانەوایانی چرکس   ـکوتۆت پی ویژدان و دادەوانی ـ ونک ب

نوە و دەست ل چوارچوەی دادپروەری ترازاوە؛ ڕەنگ ھر ئستا نا  ناجوو
ی ئاگری دووک کی دیکو  تا ل لی  ھست و ھرمی  مزۆرەم دانوە  خان

و یکی دیک جیان بگرتوە  دەست دەرچ  ل ئگر ب قسم . حکوومتیان 
وا چ فت وەرسووڕنی برەو ڕۆمـاکـدەکی  ری ڕکس   ڕامووسانی و بچی بۆ 

م الدەرانی لی تان س   .خان سو
  

  بگ کوڕی حاجی ڕۆستم بگ پیرحوسن
ک ب گوی سرتۆپی ئو خاندان دادەندرێ، پاش ئم دیدارە،  بگ پیرحوسن

ندی بی  گرێ پمایموگۆ گیب بوە نووسدوە گوتوویاندیمق ل ا، چونک:  
  

دەی کوا  ـ ـ ــ ن  گرێ بئو پ  ا ـ ـ ــ   وگ
  ا ــ انی ت ــ ن دەرم ارەی دەردا ــ ۆ چ ــ   ب

  
م باس و ڕاوب رەی ئاکامی ئــگوبــژە، پی ئــی لقئا انی لاوزەنگی قایم ــ

دە نا کھ ی تتم ئای ی ئکاک وەرۆکی پو ن کاتک لبای کارک «: کرد 
 تمای خودا تکوە ھر ب شون  ب ڕووڕاستی و ب دپاکی ب ئوسا ١».بکی، 

وانی خۆی لبا دا ڕۆیشت و ڕووی کردە بارگای وەک ئاسمان برزی  تمای 
م لی تان س ڕامووسانی پ با و کاتک سوتان  شرەفی ڕایخ ل ئاماسیی. خان سو

 یر بوو کی سترسانی سوڕما و پتی و چاونئازای ل چاوی پی کوت، سری 

                                                                         
  .و. ی سووڕەی بقرە١٥٩، بشک ل ئایی »اهللا فاذا عزمت فتوکل علی« -١



  کتبی سھم/  ٣٠٦

 

فرمانی کوژرانی باوک و برا و چل کس ل ئاغا و مزنانی  چۆن پاش ئوەی 
لکیش مانیم وە و ج وە، ئم الوە ل خۆی دا ڕادیوە ب و نترس و  بج کرا

نا بۆ بارگای برزی ئم بن؟ و پ  نترووک ون خان ک ئاوای  سوتان سلیم! چا
 دی ب دەروونی خۆی ھاتوە ک دە   :دا شۆڕ بۆوە و وەبیری 

  
وورە ـ ـ ـ ـ ـ بمب ـ ـ ـ  ـار ب ـ ـ ـ نب وا   ئگر تا
 ویژدان دوورە ل وا نکی،    بتوو 

  
تان پوختی ئم مبستی وەبرچاو  بسری  یگرت و ب ختی میرانسو

دا کوی شانازیی خست سر  و ل نو ھاوشانکانی لناکردەوە و دەستی ڕزی 
ھرمی چمشکزەکی. شانی وە  ڕ لسر ڕێ ل و  ن   دابی جارا وشونی  ب

دانی  فرمانی بخان و  . برگەوەی بۆ نووسی برزەجی باربوو کردەوە 
ووی ڕاسپارد ھتا لگڵ  مزنی سرکردەکانی مرعشی محممدپاشای بیغل

 اوی ل چنگ قزباشانڕو ھرمی بمیراتگ بچ بۆ چمشکزەک بگ پیرحوسن
داتوە دەستی و بی  شدەرک.  

لشکری برەو  و  ھنا  تان  فرمانی سو محممدپاشا سری وەبر 
وەپیش دا و برلوەی  دەستی خۆی بگ ؛ بم پیرحوسنگاڵ دا چمشکزەک

لشکری محممدپاشا بگات ج، عل و عاشیرەتی ل خۆی ھاند و ب مبستی 
ف بھشتاو بای گرت و ڕۆیی لی لی خڵ نوورعگ ل و تکھچوون  . شڕ 

لی  نوورع نی و لت ی لرەگو ب فش ڕۆیی  لی یالغی«خزەکانیان » تاکریھ
  ل ھاتن و شڕیان  شکستی ب سر  سپای قزباش. دا قوما نوانیتووشی یک 

وە کوردان شانی ڕ ل و  ھات  ل نوورعلی خلیف نیشتن و سریان ل قفتی  دا 
لشی دەرکشا   ل و گیانیان    .کردەوە 



رەفنام٣٠٧/  ش 

 
 

بژار کرد و  انرچکدڕووی سرسوونگوزاری نیشتمانی ل پ بگ پیرحوسن
ھی  بـب ـچ گیـ ـروگـ . وەــی دایــاــپ ک لسر تختی دەستی چمشکزەکــرفتـ

ی ب ـپاش تپڕبوونی سی سا ـس ـ دا، مای برەو  رش ب سر دەستیـ
ـدوامزی گوستوە و شازدە ک لـ  ــادگار لــار ب یــڕەی ڕۆژگــسر الپــوڕی 

ـپ  بگ ڕۆستم - ٣ بگ محممدی - ٢ خالیدبگ - ١: ــاش بجما ک بریتی بوون لـ
تن -٥ بگ یووسف -٤ ل  بگ موحسین - ٨ بگ باووڵ - ٧ کیقوبادبگ - ٦ بگ پی
ـی -٩ قـ ـا ــ ـع -١١  -١٠بگ  ووبـ ـ ـ لیـ  ـب ــ ـ ـ ــگ -١٢گ ـ ـ ـ ـب ویوــ ـ ـ ـ   گ ـ

ـک-١٣ ـیخـ ـوسـ ـرەوبـ ـ   .بگ یلمان - ١٦پرویزبگ  - ١٥ بگ کیکاوس -١٤گ ـ
وکیان دەبریکتر ڕاچوون و نیانزانی ک ل کۆنوە  مانی با براکان دوای ن

 وویان  الی برا ب، مگین قزا ل الی خودا ب«: گوت ل دەیان ـنــم پــئ »!برا 
لسر یک ھموویان  ھنا و   نبوون ڕککوتن و برەو دەرگای سوتان  تن

یمان ھر کس بۆ خۆی سول دەپاڕاوە و داوای فرمانی حکوومتی  بزووتن و 
و سرانی کافران و ھرچی ھی  دەیانگوت با شارۆچکی چمشکزەک. دەکرد

 و مڕان و کاوڕانی ھرمک لگڵ چند گوند و ناوچ ک شیاون   پووشان ل
ھ تانی، ئوە با  ـبکون سر بشی سو ـمـ ـوویـ کی تایبتی ــش و مــان بـ

و ئوەی دەشمنتوە بکرێ ب دوو سنجاغ و چاردە زەعامت و  خاوەن شکۆ بن 
فرمانی موبارەکی سلس ١.تیمار وای خۆیان  ـر دا وا نووسرا ک ـ تان ئا و

و ب سر کوڕانی وویان  ی ل یبش کرا و بشی تایبت دا بگ پیرحوسن ویستب
چوایان بیار دا ک . دەرکرا ھقی ئوەی نب مکی خۆی بدا ب کام ھی یان 

و برەی پیرحوسن ن  ل ھر   و دەب  . دا دەستاودەست بکا بگ تۆرەمی بگان

                                                                         
  .و. دوو ناوچ و چاردە مبند و المبند -١



  کتبی سھم/  ٣٠٨

 

و پاییکی دیک بکا ل جغزی    ل چ پ ھی وای  ھیچیان ناب تازە دا ھا  ھروە
مەوی پادشایتی  دا ق.  

  
  لکی یکم

  باسی میرانی مجنــکورد
  

فرمانی موبارەکی پی  خرای ژر  خان ناوچی مجنکورد سوتان سولیمان ب
دوای ساک حوکمداری . بگ کوڕە گورەی پیرحوسن دەستی محممدبگی

و چوار کوڕی سروپچکی ل پاش بجما ک ھیچیان شیاوی  دوایی کرد کۆچی
ھر بۆی ل بارگای سوتان سول ئوش خرای سر  مانوەیحوکمانی نبوون؛ 

م  قڕڕوخف کانی . شادبگی برای ەوی دەستی  پاش چند سان برا
و بۆیان تچاند و  تییان پ برد  تانی داپاچیوە و بغیالی گوتیان بشی سو

خواردوویتی و قسی خۆیان گیاندە پچکی تختی کانگای دادپروەریی 
تانی  تان سولیمان]. عوسمانی[سو فرمانی سو پی  خان ل سری درا و  ب

بندکیان بۆو ل ناوچی مجنکورد م. بگی ل پاش بجما و خلیل بگ حوسن
 پاشای بگی برای سنان قاسمدوو برای وەبرچاو گرت و خودی ناوچک باربووی 

م ١،ئرناودی   . کرا مزنی سرکردەکانی ئرزەڕۆ
دیان بۆ دیاری کرا و  چوار کوڕەی محممدی ن ب ند و الم ب گیش مب

مپاشان . دخۆشی درانوە گی ڕۆسترتک بت پادشای  حوکمداری پخزم ب
رزی  جیمانب گیاند و گوتی ئگرچی فڕڕوخ پایی سول ب کاری  شادبگ ڕا

باری خۆی ل یتوانی ل داوی تووڕە نا و ن وە کرد  پ  ،تی دەرباز ببوونی پادشای

                                                                         
 .و. »ئرنود«: ی بودلیان١٢٤ل  -١



رەفنام٣٠٩/  ش 

 
 

ل دەکم ھر بپی ئو ڕێبم   بجوونوە و خاکی ۆشک وشونی خاوەن تکات 
 ندرێ ب غواران و باربووی پیلتنبمیراتگڕا ی  ما کوڕی بگی  وی ئو بن
بگی گرت و فرمانی  خان خاتری ڕۆستم سوتان سولیمان. بکرێ بگ پیرحوسن
تن. بۆ نووسی ل  شیروانسردار ل شڕی  ئو دەمی ک مستفاپاشای بگ پی

ل خواست و برەو مجنکورد کاتک گیشت ناوچی . ھات دەگڕایوە، ئیزنی 
انی ــئستنی ڕاسپاردەی خودای گیشت سری و نغدینی گی ، گیان»تورجان«

، ، جانگیربگ علی: چوار کوڕی ل پاش بجما ک بریتی بوون ل. ل وەرگرتوە
فرمانی شکۆمندی سوتان مراد. ئحمدبگ و کڵ عوسمان پی  ، خانب

تیی ناوچی مجنکوردی فاپاشای سردار مزنای بگی  بخشی ب علی مست
ھرکام زەعامت و تیم کانی دیکشی  و برا چاو ۆ وەبرــاریان بــکوڕە گورەی 

و پی ڕازی بوون لی. گیرا  نکورد  عر مجس م توانی بکی زۆر کگ ماوەیب
ووانی دنیای غیبوە ھاواری ل کرا  الین دانیشت ل و پاشان  تۆش ئی «:ڕابگا 

 خم ل و؛ ب دخۆشی بچۆوە الی پروەردگارت، چونک ئوت ل  گیانی  ڕەخسی
 پاش  علی١».خۆت ڕازی کرد ل  :بجما ک بریتی بوون لبگ س کوڕی 

وردیحیدەربگ تن ، ئ ل  بارگای سوتان مرادخان. و پی فرمانی  وەل
کوڕە گورەی دیاری کرا، بم ھشتا  حکوومتی مجنکورد بۆ حیدەربگی

ئستنی ل بردەمی ھقوی و  جوی دەستی بدەستوە نگرتبوو ک گیان
لی گیانی کرد و ل شارستانی لشی ھیفاند و لم دنیا خۆنگرەوە  م  ل کشی 

ھانی ئۆقرەگر برای  بگی ئوردی ،فرمانی سوتانی بگوری. ڕووی کردە جی
و ئستا ک ڕۆژی دووشممۆی  وو ب مزنی مجنکورد  ی مانگی ڕەمزانی ١٨ب

ی  تیی١٠٠٥سا و شون خریکی مزنای ل  ،   .ی کۆچیی

                                                                         
  .و. ٢٨ـ ٢٧سووڕەی فجر، ئایی  ».راضیۀ مرضیۀارجعی الی ربک  ۀالنفس المطمئن یا ایتها« -١



  کتبی سھم/  ٣١٠

 

  لکی دووھم
  باسی میرانی پرتک

  
 چمشکزەک، ھرمی بگ وەکوو پشتر باسی کرا، دوای نمانی پیرحوسن

و ب سر براکانی دا بش کرا و ناوچی  کرای دوو سنجاغ و چاردە زەعامت 
م پرتک ر ڕۆستگی وەبن بم کوڕی پیرحوستان  دووھوت و سوگ کب

یمان فرمانی خۆیخان  سول   پاش ئوەی لسر ڕەوت و . بسری کردەوە ب
 تیی دنیای پاشینی دانا ب وە برد، مزنای ڕی بکدەوانی ناوچ ڕبازی دا

ی نمان پ  ت ل لی دا  و  و  بایسونقور. سرپڕی دنیای خۆنگری پشین 
علی  پاشی  محممدی و    .بجمانل

وکی قور لسر وەستی با وو ب میراتگری دەستی و جوی  بایسون ب
بڕاستی پیاوک ڕازاوەتوە ب گوھری ژیری و . دەستوە گرتکاروباری ب

لزانی و شارەزایی و  ل بواری پاراستنی ناوچی ژر دەست و . تگیشتوویی 
و باڵ عل و عشیرەتی  بسرکردنوە   ئامپاکانی خۆی دا، ل بسرکشانی 

ی ل تگبیروڕا و کاروباری دنیاداری قان ل مابینی . دا تپڕاندووە و کسکی تا
 نو سران دا میرانی کوردستان ل دا دیارە و ڕەسر ھاوشانکانی خۆی  سری 

وەیکی سروشتی زۆر چاک ل مووسیقا دەزان و بواری . کوتووە ش ر بھ
دا ڕەچاو کردووە ی . زانست و کردەوەی تلرجو س کی ڕاست و دروستسک

دارانی  دا مرۆیکی  ل بخشندەیی و جوامری و پیاوەتی و ئازایتی. ڕۆژگارەئوین
ب ی  دووی حاتمی تیدەس. ون ل  سفندیاریدا تۆزی ئ دەکا و ل میدانداری ک 

نوە و یاریدەی . دەشکتورە و بچووک دەجووڵ گگ ل وا   ئا چۆن جوان
و خاوەنی  نپۆی حکوومت تکای بدەستوە و  چی تان. ھموو الیک دەدا

ریانب ل  پرتک. سر ل  ستاکر ئب ھ ـو م ندەکانی دەوروبری میرکی ـ



رەفنام٣١١/  ش 

 
 

خۆیربس .وا و جشپ  . ڕاوژی ئامۆزایان و تیرە و ختی چمشکزەکی بۆت
ھیوادارم . وشونکانی دەرناچن ھموویان سریان وەبرھناوە و ل قس و ڕێ

وباپیرانی پایبرزی بتنتوە و گورە بوون ب خۆیوە  دەستی وەکوو باب
ببین.  
  

  لکی سھم
  باسی میرانی سوقمان

  
یمان تان سول  زمانی سو ل خانی خزاکردا، ھرمی  وەکوو باسی کرا 

وای کوڕانی چمشکزەک کرا ب دوو سنجاغ و چاردە  بگ پیرحوسن لسر دا
و ناوچی  و شارۆچکی چمشکزەک خرابووی سر مکی  سوقمانزەعامت 

تانی   .تایبتی سو
ک  بگ پیرحوسن و پرویزبگ، کوڕانی بگ و کیکاوس بگکیخوسرەو

ونی دایکک برببوونوە و ل زەمانی مردنی باوکیان  دا ل دا زۆر  ھرسکیان 
قن  تۆزەبشک  و ب داڵ بوون  و  اتیان ھنابوو؛ کاتک ڕەسیدە بوون و چاکیمن

لک کردەوە، ب مبستی ئستاندنی میراتی دەست ساز بوون و  یان  خراپ
 ڕامووسانی    .ژردەرانی سوتانچوون

  
  ـوونــاتـبــۆیـ بـچکـشـر چـا ڕانـھ

  چونک چنووک و کپیان نھاتوون
  

 ڕی وەزیر ل وای خۆیان ب گوی پردەدارانی  ەکاتک  گورەکانوە دا
ڕاگیاند و دەراننشینانی دەرانی شکۆمندی  شکۆداری پشوایتیبردەرانی 



  کتبی سھم/  ٣١٢

 

تان قسکیان ڕاگو سنووری شاھان و ب  ست، ب دەریای بخشینی بسو
 بسرکرانوە دانوەی خونکاران  ک خرابووی نو مکی  ناوچی سوقمان. د

وەن کرا و ب میرناوچ داندرا و  بگشکۆوە، باربووی کیخوسرەو تایبتی خا
 نخشندرا فرمانی ب ھان   .براکانیشی زەعامتیان بۆ وەبرچاو گیرا. مۆری شا

وا کیخوسرەو و کامڕانی لو ناوچی  ماوەیک ب شادی بگپاش ئوەی 
پتاو گیشت سری و  گوزەراندی، سوارەی خۆشاژۆی بانوەی تمن ب

لشی دەرکشا  ناوچکانی وتی  ل تانی ڕووحی بھشتییانی    . سو
  

م برزەداری بختوەری ب سر ل ئاسمان   کا
لی بادەدا ڕۆژێ سرەنجام گژەی بای   نمان م

  
 پاش بجما بگکیخوسرەو ل ح: س کوڕی   قاسمبگ سا و  بگ ، 

ح. عومربگ  پی دابی میراتگری جی باوکی گرتوە سا بگی برای  قاسم. بگ ب
ووکاری سرشت بوو، ندەشیا بۆ میرایتی  ل وکی دە و سری وەبر قوژبنی پیا

 خۆی ل ھنا و وستی  برای ھندە بو  بی؛ بم عومربگی دەروشی 
دا  ڕقی ل براکی ھگرت و دە دی خۆی ھنا ل دەرفتک. برابشیی ڕازی نبوو

و ب شیری تیژی دەم. بیکووژێ کوت  ھ لی بۆ  ھ م  نپارز برای  سرەنجا
و بدزی  دوای ئم کارە بوو ب مزن و میری سوقمان. بروپشتیی خۆی کوشت

 براژنی مردکوژراوی کرد مردی پ بکاتوە، ھتا ئاوا دەست ب سر  ل واشی  دا
وی ماڵ و سامانی نخوایی بڕوات ملی دا، بم  خاتوونیش خوایی. دا بگرێ توا

 دی خۆی ست و لبابوو ب ھر ف و تکیک بۆی دەکرێ دا ناخۆشی دەوی ل
وسبازە بھ   .چاووڕوویی تدابرێ و تۆی خونی مردی بکاتوە سری ئو 



رەفنام٣١٣/  ش 

 
 

گی جمئتکارانی وەفادار و بخزم  ل ڕازی لو  ئو شرەژن چند کس 
دار کردەوە تمایی خۆی وایان . ازی بوونڕئوانیش زۆر بدوە بو کارە . ئاگا

ب ئاواتی  نھن عومربگدانا پاش ئوەی بووک گوزرایوە و گیشت پردوو، 
لی دەرپڕن و گۆڕەھووی کن  ژوورەوە  ل و ب چکوە    .بگا 

و شو ب دی پ ل تاس و ئاوات و ب فیز و دەمارکوە  دا ک عومربگەل
و پردەی بووک خۆی  تا بچھ د،  نگان ل وایتی ھداتوە، چکدارانی  دە وزا

بووی خرا ل کلنوە لی دەرپڕین و  ری دەرھوە وەکوو شنستئ  تۆ
 وون وە ب ڕ ل ل لشی تژی  و   ڕق  ل  شکی پنیمی مـخ ـ بـ ھوایی و ـ ادی

ل ھست   .بی  وخوستیان 
ح  ـئ بگ سا ـم سـ ـ کـ  پاشوڕانی ـ وو ل ، بگکیخوسرەو: بجماب

ئو شرەژن ئازا و بنامووس، کیخوسرەوبگی . و محممدبگ محموودبگ
گرت و ڕۆیی برەو دەرانی سوتان مراد کوڕە گورەی خۆی وێ . خانھل
ھاتبوو بۆ وەزیرە گورەکانی گایوە و ئوانیش گیاندیان ھرچی ب سری 

ھندەی ئاسمان برزی سوتان ئویش ب شپۆلی بخشینی . پردەی بارگای 
  ل ی دانا و ختی شاھانی خست سر ــاوکــجی ببسری کردەوە و کوڕی 

واتی گیشت و گڕایوە  ئا و ب   .شانی 
ی  ، کیخوسرەو١٠٠٥ئستا ک سا  کندوکۆسپ خریکی ـب بگی کۆچیی

بۆت شریک ل ن   .و برابش حکوومت و کسی 
  :بم چشنی خوارەوەی بگ پیرحوسنچارەنووسی کوڕەکانی دیکی 

م کگ یووسف: یشبو بل  ی  ، کزار ئاقچفتاھح موو سادا ھنشب
( وەکوو زەعامت غایان پاش مردنی چونک نرینی نبوو، ئو . بۆ بایوە) ئا

 گ و مووچفاب کوڕی  بگی زولفقاربگ و سۆھرابو براتی درا ب مست
قاس ل    .کوڕی محممدبگ ئ



  کتبی سھم/  ٣١٤

 

، ک ئویش لو دابشیندا بی حفتاھزار ئاقچی بگ موحسین: دووھم
 بۆ بابوویوە غایان پنج کوڕان و ب وەختایک مرد مووچکی بوو ب میراتی . ئا

و ئوانیش بریتی بوون ل سریان ، حسن ، شخ، جعفربرایم: دا بش کرا 
دبگ تان مرا یبسو   .و ئ

م ھ قووب: س غایان بۆ باھزار  ، ک چلبگ یا قچی ئا و پاش  بوویوەئا
مانی درا ب کوڕەکانی دار فڕڕوخ :ن   .و بابربگ و دون

م وبادبگ: چوارە ق چونک . بوویوە، ک پنجاھزار ئاقچی ئاغایان بۆ باکی
وو، ئو  وتری ئازا ب پووی نویست و دەستی ل خاک و براکانی کوڕکی چا

گرت و ڕووی کردە یمن ھیوای . ھ ک کاری شایانی کردن و بل وێ گل
و لوش ڕووی کردە  وکای گڕایوە ئیستانبووڵ وەرگرتنوەی حکوومتی باب

لۆوانیی خودا  پاش بجما ک بریتین ل. بر د ل ، بگ حوسن: چوار کوڕی 
ح ھید ،مسی   .بگ و ئیسالم زا

م نجیکاوس: پگ کوە و پاش ک، بابوویبۆ ب غایان  بەمووچیکی ئا
مانی    .کوڕی نسووربگیم یبخشران

م شست و : شیبۆوە، ڕایانگووەی بۆیان بمانی ئ پرویزبگ، ک دوای ن
  .کوڕی دایان حیدەربگی

م وتووڵ: ح  ھزار ئاقچی ئاغایان بۆ بابوویوە و دوای  ، ک بی چلبگ با
مانی درا ب محممدی بش دا  بگی کوڕی و ک ئویش مرد بسر س کوڕی ن

وەندبگ: کرا ل    .و ئحمد ، ئورووجئ
م شتوی: ھگ گوویش بئ ر چل، کبۆ  ھ  غایان قچی ئا ھزار ئا
فاپاشای. بابوویوە  جنگی پالماری مست ل  شیروانسرداردا بۆ سر  ل

درانشڕی   باشان دا چا قز گڵ   ، وای چند مزن و میرکی دیکی کوردل



رەفنام٣١٥/  ش 

 
 

مانی درا ب محممدبگی. کوژرا کوڕی و دوای مردنی  مووچکی دوای ن
علی وو ب میراتگری خانی ئویش    .نوەی ب

م لمان: نۆی  و پی قایل بوو ، ک بیستبگ ی قچی بۆ بابۆوە  . ھزار ئا
وەندی پاکی مزن عومرکی  ی ١٠٠٥درژی بۆ بیوەتوە و ئستا ک سای خودا

ھر ماوە  ،   .کۆچیی
  

  بشی دووھم
  س لکدەبن ک  باسی میرانی مرداسی

  
 مرگۆنی باس وخواسی میرانی کامڕانوە و ل جاڕەگوی فرمانەوایانی  ل

م بۆن خۆش زای گیانی ھناسکشانی نووسری ئم  ودارەوە، ئ دەق کاڵ و نا
وە، ک میرانی مزنوەجاخی مرداسی ب ڕەگز دەچنوە سر توخم و  نکوی

  . ، خودا لی ڕازی بتۆرەمی مامی سروەری پاکان، یانی حزرەتی عبباس
وویان پیرمنسووری کوت ھ م پیاوی  کی نید حوسکوڕی س  ک ،یلش

 خواناسی ل و   دا  یکجار بدین  ی ھۆشی ل ۆشجارجارە ب گ. گۆشنشینبۆت
بپی ئو ڕەگزنامی ک . غیبوە گوبسیتی کۆمک ڕەمز و ڕازی نادیوە بووە

دەگنوە سر سید دەست وەچی پیرمنسوورەوەی، ب حڤدە پشتان ئستا ب
عبباس علی عبدو کوڕی  ل ب، کوڕی    .ڕەزای خودای 

 خاکی پیرمنسوور ل و  ئگیلژیاوە و پاشان چۆت ھرمی  ھکاری سرەتا 
 گوندی  قی ئگیل »پیران«ل لو شون . نیشتج بووەی دەوروبری 

ل پرستگای بۆ خۆی وە و مرخی  ـبنیات نا ـ نـ و ـ و پاڕانوە خۆش  دۆعاوژ 
فوە و کوتۆت پاوتنی ھستی دەروونی و  کردووە و شووڕۆژ پیانوە خا

 سستنوژی و ـخکی ناوچی ھان داوە ل. خباتی خواپرستانی پرە پداوە



  کتبی سھم/  ٣١٦

 

و کـپشت دەی ـھن. خریکی خواپرستی بنونی دینی خۆ بپارزن و ـوش ردنی ڕێـا
و ئاپۆرە بوایان پ ھناوە و ـل ھتا بژاردە  ویشتووە  ھا و  ھنگا و ڕبازەدا 

 مریدی وون یان ب ڕووڕاستی ب وە و زۆرب وە ڕزیان بۆ دانا    ١.بد
فیز و دەمارەوە ڕووی کردە دنیای  پاش ئوەی پیرمنسوور  م دنیای پ  ل

ولیپی شادمانی، پیرمووسای  برماڵ لیپا وو ب نشینی پشنگایتی و  کوڕی ب
و دی ساز کرد ل قایکی  ب ڕاھنانی مریدانییوە ماندوو  ل ڕادەبدەر خۆی. خان

وەدشاندن ر پدەکرد و چاکی س .ل کی وای  کۆم کجار زۆر و ھات کی
 گیرۆدەی کار و ئاکاری و تامزرۆ بوون ب کردار و  زەوەندی مرداسی وون ب

و ناوچکانی دیکوە دەھاتن . وتاری  دەوروبر  ل خزمتی و ڕۆژبڕۆژ خک 

                                                                         
ـــان پیرمن ورســـودام، پیرمنە لو بــاوەڕ -١ ـــائیح وریســـوھم ـــیبت ـــك ب كی ك و ـیوو ل

 وا لی كپۆشـــانرقخ ـــاك ـــان ســـۆفی و پیاوچ ز، دەركوتـــن و  ی١٢/ی ک٦ســـدەی دەی
شـنبكی بـوون و نازنـاوی پیریـان ھـدەگرت و ب  سر ب قوتابخانی سۆفیگریی ھاواری

ئحـمدی ڕیفـاعی  رە خـای شـخودا دەسووڕانوە، ئم پیرمنسـو گوند و دھاتی كوردستان
ـلمانی) ز ی١١٨٢/ی ک٥٧٨: م( ـــ ھر  بـــوو؛ ب دووری نـــازانم ئم و پیرمنســـوورەكی س

  .یك كس بن
مرداسـی كـوڕی «بنـاوی یكم میـری ناسـراویانوە  عرەب ی»مرداسـی«بنمـای 

ــدریس ــى  »ئی ن و ل ڕووداوەكــانی »كــیالب«نــاونراون و دەناســرنوە ك ل ھــۆزی عرەب
ـــاتمی  ی١١/ی ک٥ســـدەی  ـــی نـــوان ف و ملمالن شـــك ـــی و ل دا  كانو ســـلجووقیی زایین

 .بشدار بوون و دەوریان گاوە
ــل ــی قی ئگی ــراوەتوە ئمی ك  دا پشت ل ســرچاوەكان ئوەی لمڕ میران ڕاســت ك

ــی  ــی و ل نیـوەی یكم ــدییكیان ب تـورك و عرەبوە نی ــوردن و ھـیچ پیوەن بنمـایكی ك
ـــوون و  زایینــی  ی١٥/ی ک٩ســدەی  دا ســ میــری ئم بنمــای خاوەنــدی قی ئگیــل ب

وانـیش بـریتین لد: ئمـمت میـر محشـا، و میـر دەو  تواتدى  شـای دەوــم كـوڕى محم
ــر ( شــا دواتـر دەسـت كوت دەســت  میـر محمـمدى كـوڕى دەوت. كـورد ، ةالنجـوم الزاه

ـ : ، الصـیرفی 15/244، 14/54 ــی  و ئبـووبکر 265 -3/262النفـوس واالبـدان،    ۀنزه تـارانی، کتب
  .س.ز ).٢٣٨ ، ١٢٨دیاربکریی، ل 
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و پیاوچاکی و دین وازەی خواپرستی  ی لرولوێ زۆر باشی دەنگ و ڕەنگ یپاک ئا
و . دایوە ھنا و  مزنایتییملیان وەبر چمی بوون غوالمی و ئاپۆرە بژاردە 

ی گردن   .دا دا ب شانی خۆیان ییانکچ برما
فی  کاتک پیرمووساش کوڕی جی  دنیای ھرمان، پیربدری ڕۆیی بۆتشری

وپشتی پشوایتی پای دایوە   پا ل و  اوەڕی خکی ــل ب وەختایک. گرتوە 
ھسنگاندنی عل و عاشیرەتی مرداسی  وتو بۆی ڕوون بۆوە چۆن  ڕوانی و ک

دانی توند و پت ھتا ئوپڕی خۆی وە، لبا ئاوا ــبوایان سبارەت ب خان
نیش و دەستی دنیایی تکڵ بکا ب ھز و بشتی  حکوومتی دینی و ھر دان

ھۆ و مچکی و با  ب زەبری شان  لی ،بۆی گی گیر کرد قی ئ   .دا
ھندە ھت و ھمووتی وا  قی ئگیل ھکی   بان زەرد و ما کوتۆت

نوە و ــوەک دەگ .ــڕککردوو ک مرۆڤ ب تھوانینی زراوی دەچ و دەتۆق
 نو خک وە، دەن جارکی خ ل تی ــویــوانیـۆڵ تــــوخ ستــی خــاسکــودانــدا با

و ب تورکی تی  پی گڕێ  و دەمـی  ھو  ڕاخوڕیوە و لـڕا ئشاخنیشکئاوا  ھ
ـۆزەی دەرپڕیوە و دەستی یزانی ل پشت بووە پ ـ ق و  ـردووە  ـ ئوەش . ڕکی ک

ر خودا بۆخۆی دەزانھ.  
. وەکوو دیارە دانیشتووانی قک و ختی دەوروبری پیان دەن مرداسی

سرزنجیرەی  وڕی جمیلــک کوڕی نسر ١کوڕی نسیر دریسکوڕی ئی مرداس
 ڕاستی. بووە ٢کیالب بنی بوون ک ئو  دا ئمان نیشتجی دەوروبری حلب ل

لیییدەمی ب عی کانی ئیسما تان وا ھات سوتانکانی . بوو میسرەوە دەست سو
و پکوە کردیان شڕ و ناخۆشی و جماوەری ھرمک  میسر دەمیان تکنا 

                                                                         
ــۆڤ -١ ــوڕی نسـیر«ئم  وا دیـارە زن ــو جــووت »ک ن تــاد کـردووە و خســتووی ــ زی ەی ل

 .و. زیادیی ە»کوڕی نسیر«، ئم ی دەقی بودلیان١٣٠بپی ل . قوالپوە
  .و. تۆرەمی سگل، تایفی سگل، توخمی سگ -٢



  کتبی سھم/  ٣١٨

 

رزە بوون و حجمینیان ل ھگیرا ل وە ل کوڕی  ساحی. ھموویان تووشی 
و بارودۆخرداس کوڕی ئیدریس ئی مھیوای دانانی بناغ ڕوون بۆوە و ب ی ل

ھندەی  قکی دا و  قنشینان تووشی  پنچوودەستک دەورەی   ک
قکیان دای دەستی نگتاوی بوون و  وباس گیوەتوە  کاتک ئم دەنگ. ت

ھیری کوڕی  سای ری و ــ ســاردۆتــی ئیسماعیلی، لشکری ن»حاکم«میسر، زا
ون ی ز، خۆی١٠٢٩/ی ک٤٢٠ و پالمارەدا کوژرا ل خی ساح . و کوڕی 
و نیشتمانی خۆیان بجھشتووە و برەو ئگیللناوکۆچیان  ماڵ  وە و خاک 

لی نیشتج بوون و ڕۆژەوە  ل و    .کشاون 
ی مرداسی بکورتی، پاش ئوەی پیربدر یاریدەی خ  توانی ق و  ب

پچوانی باب ناوچی ئگیل وکای ماوەیک لوێ بوو ب میر؛ بم  بگرێ، ب
کانی سلجووقی تان  سو ل چاوی تمای بیی قمەوی دەستی و  یکک 

ھت ناچاری  ب پشتیوانیی خودای ھانادەر ھر ئستا چۆنیتیی ئم . ئویش ب
  .بسرھات ڕوون دەکرتوە

  
  لکی یکم

  ک ناسراون ب بودوقانی باسی میرانی ئگیل
  

م منی نووسری  ئ   باوەڕپکراوانم بیستووە ک چۆن  زۆرجارانالپڕان ل
دوقانی و ن دوای ئوەی پیربدر. ساز بووە ناوی ب ل چنگ دەستی  دە

کانی سلجووقی تان و پنای بردۆت بر میر  میافارقینڕایکردووە، چۆت  سو
وەیک لوێ ماتی ھگرتووە و ب . حوکمانی ئوندەرێ یحیسامددین ما

وە ھنی ژیا ن.  



 

 

قی ئگیل: تابلۆی نۆھم



 

 

  باژری ئگیل: تابلۆی دەھم



رەفنام٣٢١/  ش 

 
 

لپ ئرسالن تان ئ ڕادەسپــرێ ھــتـا  ئمیر ئۆرتۆق سلجووقی یکاتک سو
قی  فارقینبوا و  وە فرم میا ڕ ل اوی و لشکر ـانی دەنت سر چــبگرێ، 

ـدەب  ا و چوار دەورەی دەگرێ و ھندەیان تین بۆ دن، چی وای نامن ویشکیانـ
ن مارۆدا وا ڕێ. ھی گنگج  کراوی  دەکوێ ک بپی چارەنووسی دیاری ل

دێ و  وەبر تیری کوانی ھزەکانی ئمیر ئۆرتۆق یزدانی، میر حیسامددین
ھرمان دەڕوا و برەو دنیای  فرمانچکدارانی . دەکووژرێ  ی ورەی بر 

برەنگاربوونوەیان چۆڕەب دەب و چی دیکیان دەست بۆ ناکرتوە و ڕۆژبڕۆژ 
دەکون و لیان وەدەرکوێ ک ڕووخاون و دا  ی و خاوی و خلیسکیب سر الواز
ـھیچیان بۆ ن  ق ــوا دێ ک شوک ئمیر ئۆرتۆق ب زەبری چک ل. اکرێـ

وب  وپق و قت وەژوور دەکوێ و دەیگرێ و ب شیری مووکار قنشینان شق
ل دەبێ و چکدار و بدەکا و  . دەخونتوەچک ب چاوک  جووقواریان 

ھرایدا وەبردێ و خۆشاوی گشمرگی دەنۆش و ئاوا میرانی  پیربدریش و  ل
  .بجارکی تۆوب دەبن ئگیل

م ئمیر ئۆرتۆق تیژەکانی ئ و ن  بیرمان بچ نوە  ل  ناب  لپبری ئل ک
ڕادەگیشت، سرەنجام توانیویان  دو ئام ب سر ماردین سلجووقی یئرسالن

لب ح تا دەگاتغدا ھاللکی  و ب یان برەبابم بژوونووسان ئبیگرن و م
کانی سلجووقی داناوە و حوت کسیان لسر تختی دەست  تان پایان سو

وەتوە  سرەتای ھاتن سر کاری حسن. دا قۆینلوودا،  بگی بایوندوری و ئاق ل
لیک ناسر می ەددینم ن کسی ئو وەچی بوو، کوژرا و ئاوا حکوومتی ک دوا

ھات ئۆرتۆقی   .بنی 
بازبووی دەبت جی ھیوا و ر، خزانی دووگیانی دەدوای کوژرانی پیربدر

ی مرداسی دی خی دەبن و وا  ھومو زگو و ڕۆژ چاوەڕوانی دانانی ئو ش
 خزنخانی غ ل وەندی میری مزن  ـدێ ک خودا یبوە گوھرکی ـ



  کتبی سھم/  ٣٢٢

 

 دانو خانتا ئھ خشدەب دیان پ ن ب ئسترەبرز و جوھردارکی پای
 بژنتوە ی مژین   .ل

نگرانی میری، دەچو قوون و الی وما و پیا ون ھموو ڕۆژێ کیخودا 
فی و  ۆ ــۆ مانگ و نــگیشت سر ن ، تاکوودەپرسیلیان بردەرگای ئم زەعی

خکک ھروەک جاران ل دەوری ماڵ کۆبوونوە و ئو ڕۆژەش . ی خۆیەڕۆژ
ھواڵ بوون وەڕی   ژوورەوە دەرپڕی و ب ڕاوژکی . چا ل و یکک  ناکا ل

وە ب زمانی تورکی  لوشارا  ١»!چوق شکر خدا ک استدوکمزی بولدوق«: گوتیمی
 ئو کوڕە پ  ــب ی ئگیلــدەم پیرۆزە ب بۆلدوق ناودر کرا و میرانــوق ــھر بۆی

دوقانی ن ل ـبۆ وبـ ـا ـانگیـ   .ان ڕۆییـ
  

ـی ـ ــی ڕۆم ن ن ژیرا ـ ـ دی ـی ب ـ ـنوە ژنک ـ وا دەگ  
  ل  ـ دەب ی دەژاک، ڕا و و خاک د و ئا نل ـ   ژی

 بر دووگیان و خمبار ھئگرێ سری   ڕێ دەدات
ب وەدانی دەب  ئا ل  شووی،  ل و   شار    بری ل

ـ ی دەب ا ـ و من  کۆن کاوالش ری دەگاتس  
  !دەمرد خمی ئوی بوو چۆن کسی نب؟ کات خۆی

  
                                                                         

١- یدا بوو! زۆر شوکر خودایوەی دەمانویست پو. ئ.  
نـاوی ژمـارەیك شـون و بنمـای ب ھ لكـداوەتوە و  بدلیسـی خانی  شرەف مخابن 

ــل ــانی ئگی ــردوون؛ وەك ناوەك ــوركی ســرەدەری لــ دەرك دوقان و وــ، بوەك وشــیكی ت
ــــاخى ــــدانوان زادەی ســــردەمی توركــــانی عوســــمانین و . گب دیــــارە ئم چشــــن لك

ـــایكی مژوویی ـــی و  ھبســـتراون و ھـــیچ بنم ـــك ل ســـردەمی یـــان نی لگ و نـــاوانئ
كـــۆنترن و نـــاوی قی ئگیـــل وەك نمـــوون برل ســـردەمی عوســـمانی ل  عوســـمانی

، ابـن تغـري بـردي، النجـوم     411-4/1/410المقریزي، السـلوك،  ( دا ھاتووە سرچاوە عرەبییكان
  .س.ز. رەفنامدیارە ئمش یكك ل خا الوازەكانی ش ).14/54الزاهره، 



رەفنام٣٢٣/  ش 

 
 

سی بیدەزانی ک   سر کسان خودای بانی ئو ن
  ەدا و دەب بختوەرچۆنی دەدات و گشی پ د

ن وا پ    ھندە گوھری دەخات بن سر، نچت
ن وا ـ رزەکب  ل ری  یندی تپڕێ سـ   بختی  ب

  
پاش . چووخۆالسی کالم، کاتک میر بۆلدوق پی نای دنیا، دایکی لسری 

قوونی مرداسی مانی دایکی مزن و ما وەکوو گوھرکی گرانبایی ل ژر  ن
دا ھاتن و گورەیان کرد ھتا  دا پروەراندیان و ب دەورەی سبری گیانی خۆیان

و و دەستی ڕاست و چپی خۆی  پیا وو ب ئوسا تواوی خ و خزمانی . ناسی ب
می دەستی ھنا و بوون کۆیلی ئاقبگوی  ر چلیان وەب جی ئویش . م

دەوان دا ڕائنگاوتن و دەرگای  ی و چاکی ب سریـباوکی گرتوە و سبری دا
و بای الواندنوەی ب سر مسومانان  قوڕ گرتن   وەی بوساندنم و چ زو

وبانی پچایوە و  نا، نود پاش تپڕبوونی ڕۆژگارک ب سر دەستی. کشا
  .ی کوڕە گورەی جی گرتوەبرەو دوامین دنیا ڕۆیی و میر برایم

  
  کوڕی میر بۆلدوق میر برایم

م لوەشاوەیی و کارزانی بوو ب جگرەوەی باوکی، بم  میر برای پی  ھشتا ب
وک جی خۆی ل الپانکی بۆ بووکی دەست بردەی  خۆش نکردبوو ک س توا
و وە پچا   ای دیک ڕازی ـ دنیـب کیخودایتی لفی ب سریوە نماو  ڕەشما

خ و خۆش ڕۆنیشت سر خوانی خۆشگوزەرانی. بوو فری   د و شون پاش . ل
مانی میر محممد   .ی کوڕی جی گرتوەن

  
  



  کتبی سھم/  ٣٢٤

 

  کوڕی میر برایم میر محممد
ھندەی ب شیمیر محممد ـتمنی  ـن ـ ـکـ و مای برەو دنیای دیک ـ رد 

،  میر عیساــریتی بوون لــ بــس کوڕی خۆشفڕی ل پاش بجما ک. ڕاگوست
  .و میر حوسن تاشمیر تیموور
عیسا مانی باوکی کرا ب حوکمانی ئگیل میر  ل  تاشمیر تیموور. دوای ن

وکی قی باغن سردەمی دەستی با و ناوچکانی دەوروبری  دا ب میری 
وومیرانی . داندرابوو ل و برەبابن و ک چووین سر باسی لکی دووھم  پا ل

  .بوردی باسیان دەکین
کردبووی حوکمداری قی  سری خۆی باوکی ب زیندی شیمیر محممد

چ و میرانی چرمووک ل پشتی وی کوتوونوە؛ بم  و ناوچی یرمووک بردن
وان الیان وای میر حوسن پیا  مزن ل قمک  کوڕی میر محممد نیی و یکک  تا

کانی و کردبووی دەستداری ئو شونانی وا باسیان کرا  ئامۆزا چۆنک  ھر. ل
وەندی می وانیی خودا دا دەچین سر باسی میر  ری مزن، ل لکی ســب ب پشتی

  .حوسن و کوڕەکانی
  

  کوڕی میر محممد میر عیسا

مانی میر محممد . کمانی ئگیلوجی گرتوە و بوو ب ح ، میر عیسادوای ن
ی ھوە و ویسانی جووڵ براکان و خزم و کگل ردن و ختی کزۆر بجوانی 

وەری ئاسایی و چکدارانی خی ھموو پی دخۆش بوون و مافیان . ندان جما
بژری بوون و تکا شوکران ھموو الیکی دەدا  پاش . ندەفوتا و بشی 

وازی یزدانیتپڕبوونی ڕۆژگارک ب   .دنیای پاشین بۆدا ڕۆیی   شون بانگا
  
  



رەفنام٣٢٥/  ش 

 
 

  کوڕی میر عیسا شا دەوت
بوون پشتیوان و لسر وەستی باوکی بوو  شا دەوتبۆ عشیرەتی مرداسی

وەیک دەستداری  ب حوکمانی ئگیل   .دوایی کرد کۆچیو پاش ما
  

  شا دەوتکوڕی  میر عیسا
عیسا وو ب جنشینی و ئوەندەی بۆی کرا ب دەوری  میر  مانی بابی ب پاش ن

ھات و چاکیان پاگیشت خک دا ئاوەدانی ھموو الیکی  ل سردەمی وی. دا 
وەختایک مرد دوو کوڕی ل دوا بجما ک بریتی بوون ل . ھرمکی گرتوە

دیار   .و شامحممد ئیسفن
  

  کوڕی میر عیسا شامحممدبگ

فـی مـپـب م ھندەی ـوە؛ بـرتـی گـاوکــی بـج ۆی شامحممدبگـی خـا
ـک پنچوو  عیسابگ - ٢ بگ قاسم - ١: اــجمــاش بــ پــوڕی لـــج کنـــرد و پـ مـ

ـمنسوورب -٣ ھان -٤ گـ گ ئیسفن -٥ ب   .بگ میرا
  

  کوڕی شامحممدبگ بگ قاسم

کسکی یکجار زانا و خوندەوار و ئازا و برزەئاکاری تاقان بوو  بگ قاسم
ھاوسردەمانی و  چا و ڕاپڕاندنی کاروباری حکوومت و . ل بۆ مشوورخۆری 

وەری  فرمانڕاگیشتن ب جما و میرانی کوردستانبر  ن  ل ل شانی  دا ی، 
وو کانی تپڕیب   .ھاوشان

 زەمانی  قۆینلوودا وای ناوبانگ ڕۆیی و دەنگی دایوە ک بوو  حکوومتی ئاقل
 للقاسم ناودر کراوە وە ب و سا ل و   کوڕە پادشاکان  ل لی یکک   ل     .ب



  کتبی سھم/  ٣٢٦

 

ی  لی١٥٠٧/ی ک٩١٣سا گرت،  دیاربکری سفوی ی ز، کاتک شاسمای

قاسم سری وەبر ل  ل شا لگی تکوت و لڕوە . ھنا و لی کوت دژایتین

ووی ب ھزکوە ناردە سری و ھرمکی ل دەست  محممدی خان ئوستاجل

قزباشی لوێ کردە حوکمدار ھنا و منسووربگکی  ماوەی حوت  ئگیل. دەر

باری دات ژر ساڵ کو ل  چادراندوای قومانی شڕی  ، بمۆسینپباری نا

قاسم ب ل  ـل تان سلیمـ  وباپیرانی ل چنگ قزباشان باب خان خاکی  یاریدەی سو

و بوویوە میر   .دەرکشایوە و چۆوە سر دۆخی جارانی 

 سردەمی  ل ن  دی ل چنگ وفرت شاری ئام دا ب ف»قراخان«وەک دە

باشان وت دەست محممدپاشای مزنی سرکردەکانی  قز و دا وە  دەرکشا

م. دھرمی ئام ی خاندانی ـتـوومـانی حکـ زەمـبدەم پل و پایی للقاسم ل دە

ـبدا  یعوسمان وەتوەـ م مرگی دیاری رز کرا کراو بنی ب ژیانی  و سرەنجا

 پاش بجنماوە، مرادبگی برازای جی گرتۆتوە ل وە و چونک نرینی    .ھنا
  

  کوڕی عیسابگ مرادبگ

خانوە فرمانی حکوومتی  سولیمانلسر وەستی مامی، ل دیوانی سوتان 

لی گی ھات ئ دبگ. بۆ  وکی پ مرا ـپیا و بـ ن و حوکمانکی خرخواز و ــدیــاک 

و ئاشنای ب چاوک چاو ل . بووبسای و سبر    گورە و گچکی بگان

و بجوانی لگیان  گومبزکی زۆر چاکی لسر . ھدەستا و دادەنیشتدەکردن 

گۆڕی مام را و جناشی کاروانسپ ل و  چنی  ھ . حاوانوەی سازکرد قاسمی 

نوبی ڕۆژانی دەیخوارد و  و نانی ب  تپڕیبا ل چشتودا ـی بـوارکـر ڕبـھ

ی دەن دەوە دوورە و پئم جگای مودای مزک ل ئام. لوێ دەحسایوە



رەفنام٣٢٧/  ش 

 
 

دا، لم کو  دوای تپڕبوونی چند ساک ب سر دەستی. خانی شربتن

ـڕووخک و خ ـۆنـ . گرەوە جی گوزتوە و ڕۆیی بۆ سرسرای ھرمانـ

لی قاسم خان ع  پاشخانی  و  بجمان و دوابدوای یکتر بوون حوکمانی  ل

ھاری تمنیان ھندەی نبرد و وەک مانگی گون زوو بایوە و ئگیل م بب ،

 دوودەرگانوە بۆی دەرچوون ھان م جی :  پاش بجماــوڕی لــدوو ک  بگ قاسم. ل

فربگ جعفربگ غزەن   .و 
  

  بگ کوڕی قاسم جعفربگ

فرمانی سوتان سلیم پی  ھر منداڵ بوو ک حکوومتی  خان، جعفربگ ب
لی گی بۆت ا لوێ ــس ٢٥ی کۆچیی، پتر ل ١٠٠٥ئستا ک سای . باربوو کرا ئ

دەگا و ب سری ڕا   ١.میر 
  

  لکی دووھم
  پالووباسی میرانی 

  
 بابتی بسرھاتی ئگیل ل ل پشتی  پالوودا باسی کرا، میرانی  وەکوو پشتر 

 کوڕی میر بودوق کوڕی میر برایم ی کوڕی میر محممدتاشمیر تیموور
  .کوتوونوە

                                                                         
بـوانن کتبـی  بۆ زانیاریی زیاتر سبارەت ب ژیان و بسرھاتی دواتری میرانـی ئگیـل -١
ب زمـانی تـورکی، ئامـادەکردنی » شـمعی«، نووسـینی »دوو ذەیلی شرەفنامی بتلیسـی«

  .و. ٢٠٠٥ بوکراوەی بنکی ژین، سلمانی، ٤٠-٣٥، ل ئنوەر سوتانی



  کتبی سھم/  ٣٢٨

 

. دوا و فرەزان و بور و مردازا و جوامرحوکمانک بووە  تاشمیر تیموور
 نو پرشنگ ل و  وی گۆش و کناری وتی گرتۆتوە  ی بخروبری توا

کانی وەتوە ھاوشان  باری بۆچوون و لکدانوە و تگبیروڕادا . دا شۆقی دا ل
وەتوە  . درەوشا بکورتی لو . ناوبانگی دەنگی داوەتوە چوارقوڕنی دنیادال

 وە ک ھوساری کاروباری سا ناوەت پنجی بھزی، ھتا ئو  یپالووباوکی 
گڵ خواروژووری جماوەر دوایی کرد کۆچیڕۆژەی  ل  باشی  ووە، زۆر ب

ھمزە. جوووەتوە مانی، میر  ی ل پاش بجماوە و عل و عاشیرەت پاش ن
وە ئو جی بگرتوە  باش زانی ئویش دوای ماوەیک دەستداری . وایان ب

غی بھشت بارگی تکناوە و چوار کوڕی  بجماوە ک بریتین  ل پاشبرەو با
 علیحوسن، یغموور: ل م ،  و ڕۆست.  

  
  کوڕی میر ھمزە بگ حوسن

لوەشاو پی  لو . یی و میراتگری کاروباری دەستی کوت سر شانیەب
دا  وو ئاقک جنگی ل  دیاربکری و ھرا و ئاژاوە خاکیبسر وەربوون  قۆین

نییوە دا و  دا ب سر تورکمانانی ب ھیوای گرتنی قی ئرغنی بگ حوسن ،ت
قومکی ل پیای خۆشاوی حکوومت ننۆشیبوو ک تاوی مرگی . کوژرا ھشتا 

و  ب گرووی چونک  ١».بۆی ڕوون بۆوە ک جنگی ماوایی خواستن«دا کرا 
بوو، جمشیدبگی برازای جی گرتوە   .کوڕی ن

  
  

                                                                         
لشــی ڕوونـــــ کــــ جــــنگی «. ٢٨، ســووڕەی قیــامت، ئــایی »وظــن انــه الفــراق   « -١

وەیو ».جودابوون.  



رەفنام٣٢٩/  ش 

 
 

  بگ جمشیدبگ کوڕی ڕۆستم
 سردەمی دەستداریی مامی ل دا، سری  وەکوو دەگنوە، جمشیدبگ 

لیدبگی وو پازووکی وەبر خا ڕۆژک ل جنگی ڕاودا بازی ڕاوکری . ھناب
لیدبگ وی دەستی  خا  دا ل بازەوانی وەرگا و ڕاستوخۆ برەو سینی ڕووی 

ھندە ڕۆیی ھتا ل شانی ملی چرخی گردوون لنگری  ی گرت و  ئاسمان با
وان ون بوو  چا ل و  ل . و ناگڕتوەھموو الیک الیان وابوو تازە دەرچو. گرت 

م بیر و بۆچووناندا ل پڕپڕۆچکی ئاسمانوە تیژبای برەو نوی  ی ئرمگ
لسر سری جمشیدبگ ھنیشت ھاتوە و سووککی  ھشت و  . بوون دا

ھاتیان دانا و گوتیان ب کی بو قوون وەک ڕوودا وما و پیا لیدبگ  ونب  خا
م پیاوە برز دەدرەوشتوە و ک ئسترەی بختی ئ پ ناچھندەی   دوای

ھرواش دەرچوو ن،    .چند ڕۆژا
  

ــ اکی بن ــ ـت و چ ر بال گک ــ ایدا دەس ـ م ک    ل
نت و خۆ دەنور دھ   چشنی ئسترەی بخت 

  
و میرایتیی  ھات مامی مرد  جمشیدبگ پیاوکی . با رات پـ میـب یپالوووا 

ھاتووی سارد و گرمی ڕۆژگار بوو ل تگبیروڕا و ڕاپڕاندنی . دنیادیدە و ڕا
ئـو . و شـارەزا بــوو ڕدا کسکی پسپـۆ کوران کاروباری گرینگ و کردنوەی گرێ

خان  سریان وەبر دەستی سوتان سلیم دەمی ک مزن و میرانی کوردستان
پۆشی  وەدوا ندا و زنجیری کۆیلبوونی خست ئستۆی و زین ھنا، ئویش خۆی

وون  پمل   .دا دا ی ب شانیب
باش وانیبوویان دەست ب سر ھرمی  قز پاراستنی  بگرن و ئرکی داپالووت

ری ـــ زەبـــب پشتیوانی سوتان و ب. تورکمان بگیشا عرەببخن سر شانی 



  کتبی سھم/  ٣٣٠

 

کردن، توانی  ک چند جارک شڕی پیاوان و ڕۆستمانی دەست و مستی خۆی
کی باب باشان م قز و  ی ڕزگار بکا    .دەرپڕن وکا

پی بسرھاتکی سیر، گۆیا لو شڕاندا غوالمکی جمشیدبگ ب دەست ب
دار دەب و الیکی کاژەالکی ب دەم شیرەوە دەچ و دەپڕێ و  تورکمانان برین

حکیمان لی کۆدەبنوە و برینی دەرمان دەکن و لبری . مشکی وەدەردەکوێ
وە، لپ کوولکیکی ویشکی بۆ دەبن و پوەی دەنن و  لکی نما قاپ ئوەندە 

ەیکی وردەوردە جگاکی گۆشتزوون پاش ماو. پستکی بۆ بسر دەکشنوە
دەن بو حاوە ئوەندە ژیاوە ک . ساڕژ دەبتوەدنتوە و خۆ دەگرتوە و 

لکوتۆتوە کی دیکشی  دا ئگرچی پویست نبوو ئم بسرھات . چند من
لرەدا بنووسرتوە، بم مامۆستایانی مژوونووسی پنجنخشین ئگر 

وکی ئاوا جی سرسوڕمان بوون، خۆیان ل النداوە و ب قمی تووشی ڕوودا
و کرد م ڕەچا وان لرەدا کاری ئ توە و منیش  ویان تیان نووسی   .تازەباب

وخواسی جمشیدبگ و دەب بم پاش ئوەی  ئینجا دەگڕموە سر باس
ھرمی  ووجوی دەستی  ل وەی، ب تھنانی  یپا لوەشا گرتۆت دەستی 

ویشتوون و خۆی ھا ھنگاوی بجی  وەزیرانی لگڵ مزنان و  برژەوەندی، 
ھمووانی ڕاگرتووە عوسمانی کارکی وای کردووە ک . ڕکخستووە و دی 

وەن ناوە و ب شکۆی دادپروەری عوسمانی زۆر چاکیان بوا پ ھ خونکارانی خا
کی بو وە گرێ پیا یان دانا خانی خزاکر، چند  تنانت سوتان سولیمان. وگۆ

ڕیوە، ل نو تکای ــتپ دا ب کوردستان جارک ک ب مبستی گرتنی ئران
 ل ژ و قسو دا  کردن تنیا ب شون جمشیدبگیمزن و میرانی کورددا بۆ ڕا
وە وارەی دانا  پیاوی ئو ب و ب   .ناردووە 

  
  



رەفنام٣٣١/  ش 

 
 

وەزن دڵ و چاوی تۆ   کانی ئا
  تۆ سدەفکی دەم پ گوھری

  

  ھمووی  پسندن میل و کاوی تۆ
 بانی سری ل و    مند و متین 

  

م پ ر ئسران لالماردانی ئی پنگج  ل وەک  دا وشون چند جارک 
تانی زەمان و بختی چاکی دنا فی سو وڕک ھا  وو ب وژکار ب زۆربی ئو . ڕا

 جی خۆی ل  ی کـدەیکردن، ب قسان ـ د  ـ وەنـ و  ناــووســشکۆوە دەن ی خا
لیان  و  و ئامانجکانی ندەبردەوە پاش  ل دەکرد و بۆچوون  فریمی  ئا

وەکوو ئاشکرای ھندەی بی خر و چاک و ختی ھموو الیکی . تندەپڕی
و باشی ب ڕبازی دنیاداری دەزانی و خکی دەالواندەوە ل ژیری و . دەگرتوە 

لوەشاوەیی و وریایی و  بۆ ون دەن ھموو . ندەکرد دا کس تای تگیشتوویی 
س  و ھر یکی   حلبــاردنــی خۆی بۆ فرۆشتن دەن»نری«ھزار سر  سا

 ئسپ و یستری دەملی دەکردن و ل برچاوی کیاران ڕایدەنان  . جووتک نا
خاوەنی دەھزار سر مڕی  ١.وشتر دەبوونسنگی ئو نان چل خاواری باری 

و ئوەندەی پویستیشی بووب لو پی وخی برزە و پاتاڵ و گای  سپی بووە 
 زەمانی خۆی. برجووتیی ڕاگرتووە ھندەی  دا ھیچ میر و مزنکی کوردستان ل

بووە ساز کردووە و ل شونکی  پالوویکی ل ق و خوندگ. وی زەنگین ن

                                                                         
ـــار ل ڕاســتی -١ ـــاری خرــک، خرب ـــاری کرــک، ب ـــاوار ھمــان خروارە؛ وات ب ل . دا خ

ــۆ حیسـاباتی  فارسـی و کـوردی ــۆی ٣٠٠کشــان، ھر خوارـک دا ب ــ . کیل ئوەی ڕاسـتی ب
 ل کــی ئاســایی ڕەنــگرــیچ ک ــاتر نبــا ک دەبــت  ٦ھ ئگر خربــار . کیلــۆ ٩٦پــووت زی

بم وەختـایک باسـی . گـرام ٣٠٠/١ئاوا حیساب بکیـن ھر جـووت ناـک دەبـت ) خوار(
ــرێ  ــک  ٣٠٠بـاری وشــتر دەک ر ناھ ــ ــ ٢کیلـۆ تواوە و دەب ــاکرێ واب ــووب ک ن . کیلـۆ ب

 .و. بۆچوونی یکمی خۆم ب باشتر دەزانم



  کتبی سھم/  ٣٣٢

 

وکی ڕاکشاوەت ق و شارۆچکوە ل جگایک بناوی . ١دوورەوە ئاوی کانیا
، کاروانسرا و میوانخانیکی یکجار برین و برفرەوانی ساز »قپوو روودەم«

ھاتکردووە،   ی  کل و  ل دەگرن  نای  وینان پ ھا وچۆکران زستانان و 
  .دەحسنوە

ی ب سر تمنی  ست سا ل ی ل  پتر  وە و شست سا  پالوودا تپڕی
یمان. حکوومت کردووە تان سول خانی خزاکر بۆی نووسیوە ک ھتا  سو

 دنیایووپشتاوپشت  بادنیاب ل و کوڕان و نوە و نتیژەکانی ب و  مکی خۆی پا
دا وەبر لعنتی خودا کوێ لی الب ھاتووە ئگر کسک  دا  فرمان و    .ل

وومیری  ل . دانابوو ب جنشینی خانی کوڕی خۆی سر، حوسن ھر ب زیندی پا
 پشتی ک م تمن ڕاندنی ئپی ژیـدوای تپرۆکـردە ک و مـ ـان  ـیـ دانی ـ

ک نی پشوودان ورەو شونگ بشنگش و ب وەکشی و کورەوەری 
  .حسانوە ڕۆیی

  
  ک دێ و ڕادەبرێ دنیای دوو دەری

ھر خۆی  کۆخک و    ڕادەن کۆن
ــای ب  دنی ای ـ ـ ھ ــی وە داب ا  ـ ـ ف   وە

  

  ھر جارەی کس ھوساری دەگرێ
ــ دەن ــی دا ڕ  ل ــی   وا د ــ ا ک ــ ن   زا
  دوای ل   ھنگوینی دن و ژاری 

  

، ھمزە، بگ ، حسنبگ جان حوسن: جمشیدبگ پنج کوڕی ل پاش بجما
بگ دەستیان گیوەت  بگ و حسن جان حوسن. شا دەوتو  تیموورتاش

ھ. و دەچین سریان تختی دەست گی کوڕی سمزەبڕیزی مھ  ل ی 

                                                                         
ــان١٣٨ل پڕاوـزی الپڕە  -١ ــی دەسنووســی بودلی ــراوە دا ی دەق ــاد ک ــ زی : ئم ڕســتیی ل
ئو مـــزگوتی لوێ ســـازی کـــردووە، ھنـــدە گورەی و جـــوان داڕـــژراوە ک تواوی «

  .و» .مزگوت گورەکانی پالو تای ناکن



رەفنام٣٣٣/  ش 

 
 

پاسوانانی دەرگای پادشادا دامزرا و سا دەھزار ئاقچی مووچ بۆ بایوە؛ 
گڵ باوکی کوت سر باری ناجسنی و الساری و بابیشی ل حیفان  ل بم 

م ب ل و   گوتی کوڕی من نیی ری بـپ. ب مانی، ڕۆستمـ ل پاش  بگی اش ن
و  فاپاشایبجما  وەزیر  پاشای سردار بنیی پدا ئگر لگڵ عوسمان مست

 پاراستنی  لووو بتوە، حکوومتی  شیروانبچت باربوو دەکا؛ بم ل  یپا
گڵ ئرەس دا شڕی شمماخی کوژرا و ئو سرەی  دەست قزباشانب خان ل

ھنایوە ی   .بردبووی ن
 سردەمی ژیانی باوکی ل م کوڕی،  دا کرابووی مزنی  تیموورتاشی چوارە

 دیاربکر) خرپووت( ودوخرب و ئای . ی سر ب ھر ئو دەمی مرد 
و برەو دنیای دیکی برد و لی گرت  ھ دوو . دا ل تپی سفری حکوومتی 

 پاشکوڕی  وردی: بجما ل   .و ئسیل ئ
بگی کوڕی پنجمی جمشیدبگ، ل ڕیزی پاسوانانی پایبرزی شا دەوت
ھر . ھزار ئاقچی مووچ بۆ بابوویوە دامزرا و سان بی چلدا  پادشایتی

و ئحمد  پاشو یووسف  ئو دەمی مرد    .ی بجمانل
  

  کوڕی جمشیدبگ بگ جان حوسن
ھر ب زیندی ری خـۆی وەکوو باسی کرا، جمشیدبگی باوکی   سـ

لم بارەشوە توانیبووی فرمانی ھژای . بگی ب جگرەوەی دانابوو جان حوسن
یمان تان سول وو ب میری . خانی بۆ وەربگرێ سو مانی باوکی ب دوای ن

ووسربخۆی  ل و ب گوی دوور و نیزیکی ڕاگیاند ک ھر خۆم ھوم و کسی  پا
ڕ. دی نا  برەوپدانی دادەوانی و گشاندنوەی باری ژیانی ل وە دەستی کرد ب 

 وە و ورد و درشت ئۆخژنیان بکات ما بسری ن کۆمنی خک و کس ن
وگوڕ بوونی لگڵ بگان و خۆیی ل ھموو  ناوبانگی سۆزی گرم. دا گڕا دروونی



  کتبی سھم/  ٣٣٤

 

قانوونی دادپروەری و ئرغ. بانوە دەنگی دایوە نوونی دۆستایتیی سازی 
و ھوراز پردەی ئاسمانی  ھنای دەنگ و چریکی خۆشنا  یشتبوونی گ

ودەروونی و گشپدەری  ھروەک باوکی بوو ب سرکاروانی بدڵ. کووڕەبانوە
ھرە دیاری کوردستان. ھونر وکی   پیا وو ب  و حیجازیش و تنانت ل عراق ب

و ئامپاکانی ن  ل و  وو ئاکاری جوانی ڕەنگی دایوە  قسوارە ب   .دا تا
دا و ڕابواردنی ب خۆشی و  پاش تپڕبوونی ڕۆژگارک ب سر دەستی

ـکامڕانی، چ  ی کاری چاک کردی و وەپاشی ندا و سرەنجام ب مردنی خۆیـ
غی بھشت ووکارەی ل پاش بجما ک . مرد و ڕووی کردە با ل کوڕکی دە

وکا بیاریان  وو؛ بۆی خزم و کس و خت  ب دا شیاوی جی باوکی ن
  .بگی برای جی بگرتوە حسن

  
  کوڕی جمشیدبگ بگ حسن

د بگ حسن تان مرا فرمانی سو پی  و دەنگی تکای خت و  خانب
وو ب میری  وانی خۆوتی ب پیا  سر دوای تپڕبوونی س ساڵ ب. پالوومزن

ی تواوی جماوەری وەدەست ھنا حکوومتی ی ز، ١٥٧٨/ی ک٩٨٦سای . دا، د
ـل قرـ فاپاشایا جنگی گڕانوەی  ، شیروانری ــفــ ســسرداردا ل مست

: دوو کوڕی ل پاش بجما. وانیی پروەردگارلۆڕووی کردە بر سایی د
یمان فربگ بگ سول   .و موزەف

  
  بگ کوڕی حسن بگ سولیمان

مانی حسن  الین مستفاپاشایبگ دوای ن ل سردارەوە، حکوومتی  ، 
وو ل یمان پا محممدپاشای مزنوەزیریش بپی چند . بگ درای دەست سول



رەفنام٣٣٥/  ش 

 
 

  ل ، فرمانی حکوومتی بخشی وەخانئاستانی بختالنی سوتان مرادمرجک 
  .بگی کوڕی جمشیدبگشا دەوتکوڕی  بگی ب یووسف
یمان بگ یووسف چند ساک لسر دەست پکھپژان و  بگ و سول

وە دەورەی تنین و جماوەرکی زۆری ھردک الش تداچوون ھموو . ئاوری ئاژا
کی  کیش خووجار ل یمان پا بگیان دەگرت و دەبوون برھستی  النی سول

ـبگ الوکی ی ئگرچی یووسف. بگ یووسف و وریا و  کجار ژیر و ببیرـ
پاک و حیا بخۆ و وەک ڕۆستم وابوو ل  شارەزا و کارزان و خوندەوار و داون

وری وانست و دوابوونی وەکوو حاتمی تی ب و ت ل  دا و ترووسکی بشت 
ھیچی بۆ نکرا وو، بم    .ھموو الیک ئاشکرا ب

  
 گردوون زان ی ن   ب کاوی د

  
  زانا دەنا ب دەم ل پووش بوون

ھندە ب شون دەستوە ب سرکزی و الرەملی ل بردەرگای  بگ یووسف
وچکی کرد، ھتا گیانی ھات سر لوی و ب  خۆڕی ن ڕا وا وتۆڕی و گندەپیا

م دنیا ناجوامرەوە ڕووی کردە جیھانی ئۆقرەیی   ل و پژارەوە  ک دەرد  و کۆ
مانی بگورەی دانانی چند مرجک حکووم. تۆتک گرتن بۆ  پالووتی پاش ن

خونیان  بگ ئویش لسر دەست لگڵ سولیمان. برای بایوە ی»ئحمد«
ینی و شڕکی زۆریان کرد و ئوەندەی بی پکداھاتن و جماوەرکی   ب کوت

ھردک ال سریان تداچوو ی  رچاوی خزم و خند خۆی. بر چناوبرد و  ھھ
ھا  ئاتگی ب الدا کرد، بم بخت و  لگیران ھانیتش ی   .ی ن

  
ـاوێ ـری ن ـ، تگبی ھن   بخـت بی

وقمی  ھاتین مرۆی چارەڕەشن ن  
  سروەتی بخت ن خون و خیاڵ

  سرمایی بخت و ھنگاوی داوێ
ش بو ب وەن پل   خمن کسی خا

و ب ی مناڵ ڕاسمو گگرێ، ن  



  کتبی سھم/  ٣٣٦

 

م  و زۆری سری خۆی ئگرچیسرەنجا ، بم بختی ب  شلرول دا
 لسر ڕی ق ھامتیی ھات و چی نوە نوونــوت بــــھانایی  .وەی ١٠٠١سا

داتوە و ی ز، ١٥٩٢/ک ل ب وڕکی بخری  تان ئا وای ئوەی سو ھی  ب
ۆشیی ـخـرۆدەی نـدەدا گیـروبنـڕاست لو س. بیخونتوە ڕۆیی بۆ ئیستانبووڵ

عوون و پی چوو تا بب شڕ و  پالووئیدی لو ڕۆژەوە بوالوە دەستی . ھات 
یمان وە بگ گڕ کوتۆت دەست سول   ١.و برھستی نما

  
  لکی سھم
  ) چرمک( باسی میرانی چرمووگ

  
غن«قی  پشتر باسمان کرد ک میر محممد وو ب میر »با ی داب

قی تاشتیموور . بیبۆوە ی بۆ میر حوسن»بردنچ«ی کوڕی و دەستی 
 ک لکی کیش بدە و تاقمممن کوڕی میر محمیر حوس وای ھندک الیان 

کانی دەزانن ھر چۆنک بووب، میر حوسن ماوەیک ب سر قک . ئامۆزا
ھنا م سری وەبر باری مرگ    .ڕاگیشت و سرەنجا

  
  میر سیفددین

فددین بوو ک دوای نمانی باوکی جی گرتوە و  کوڕی میر حوسن میر سی
ھرمانڕۆیی دوای ڕۆژگارک ئویش    .برەو دنیای 

  
                                                                         

ــالوو -١ ــری خـاندانی میرانـی پ ــر سـبارەت ب مـژووی دوات ــی  بـۆ زانیـاریی پت بـوانن کتب
ب زمـانی تـورکی، ئامـادەکردنی » شـمعی«، نووسـینی »بتلیسـیدوو ذەیلی شرەفنامی «

  .و. ٢٠٠٥ ، بوکراوەی بنکی ژین، سلمانی٦٤-٤٨، ل ئنوەر سوتانی



رەفنام٣٣٧/  ش 

 
 

  شایووسف
فددین شایووسفی کوڕی ڕەسن دەی میر سی  دوای باوکی بوو ب ــ، لزا

ھندەی خۆ نگرت و ماڵمزن و  و ئویش  وکۆچی ژیانی لو  دەستدار 
یوە ڕاگواست وران   کۆن ول   .کا

  
  بگ تالوە

مانی شایووسف بگی کوڕی لسر تختی دەست ڕۆنیشت و  ، وەالتپاش ن
و  وەیکبوو ب جگرەوەی   چارەی نووسرا دوای ما ل   .مرگی 

  
  بگ شاعلی

علی ئویش بو . بوو ب مزنی خزم و خن بگ دوای مردنی وەالت بگ شا
ب  وو بیابان و ب و ندی   .بانوەیدا ڕۆیی 

  
  ئیسفندیاربگ

علی  کوتۆت ئستۆی ، بگ دوای مردنی شا م ئرک قورس و گران ئ
دیاربگ   .ئیسفن

  
  بایوندوربگ

وندوربگ وەک مرۆیکی لوەشاوە بوو ب سرقافی  پاش ئیسفندیاربگ بای
ونی ئم دنیا لرزۆک بردا و ل باوەشی   دا ل م دەستی  دەست و سرەنجا

ھتایی ھتا گرتدا  دنیای  ھ   .ماتی 
  
  



  کتبی سھم/  ٣٣٨

 

  محممدبگ
وندوربگ وو ب مزن و میر و ڕکخری کاران ، محممدبگدوای بای . ب

و توانی ناوچی چرموو ی  ما ھ  ل ل ژر دەستی داگیرکرانی  گمچکی 
باشان و بیباتوە سر دۆخی زەمانی باب قز ل جنگی . وباپیرانی دەرکشتوە 

تانگیرانی دیاربکردا م ، سو لی رمووگی بۆ  سکی موبارەکی چیکنام خان م
یمان تان سول وە و سو لو کاتوە . خانی خزاکر بۆی مۆر کردووە نووسی

کایتی بۆت ئی ئو خاندان، بم دەب بی الدینانی کافرەکانی   م چرمووگ ب
وانی  . بکرێ دب و ئسپاردەی خزنی ئام دەستی دیاربکرناوچک بۆ دی

رمووگزنی چگ مدبممستا محر ئھ وە و  و کرا   .ئم مرج ڕەچا
  

  بشی سھم
  ک ناسراون ب حزۆ باسی میرانی ساسۆن

  
و باریک و ق  نووسینوەی وتی ورد  ل ن  پاراون ل  م ئوانی شارەزا

ھنانی  وازی ڕوانبژی، بو خا وردە دەزانن و ئاگادارن ک میرانی دا وە و ش ش
وەک دەن ڕشی تناچ . ب ڕەسن دەچنوە سر پادشایانی ساسانی ساسۆن

گڵ  ل و   لیسدرۆ ب م دوو بنمای ل ـدا ئ یـ ڕاستــل. ئامۆزان بن میرانی بد
عیززەددین کوتوونوە ک پکوە برا بوون و ل ناوەندی  و زیائددین پشتی 

قی لوێ . ە پڕەوازەی بدلیس بوون»ئخالت«ک  دەستی ئرمنستانوە
 چنگ کابرایکی گورجی»ساسۆن« ل ناوی  یان  ویت«ب دەرکشاوە و  »تا



رەفنام٣٣٩/  ش 

 
 

وە لسر دانا دیارە چۆنیتیی ئم ڕووداوە ل بشی بسرھاتی . عیززەددینیان 
لیس   دا میرانی بد   .١برباسب دوورودرژی دەکوت

عیززەددین ئوەی ڕاستی ب چونک کورد  عیززین ب ن  ، میرەکانی دە
وبانگیان ڕۆیشتووە ب عیززانی کۆمک ل  دا ل جنگی گیرانی قی ساسۆن. نا

 ئو شون و عالت کۆنکانی ناوچک بریتین ل عشیرەتی ڕۆژەکی وون : کوت
پاش ئوەی دەستیان ب سر ناوچی . و تمووقی ، سووسانی، بابووسیشرۆیی

ت سر مکی خۆیان، ـدا گ»ئرزەن« وویان ، عشیرەتی خالیدیرتووە و خست
عزیزاندرموغاری  ژر ڕکفی خۆیان ،  ون   .و چندکی دیکشیان ڕاکشا

 نو میرانی کوردستان میرانی ساسۆن ب دەھندەیی و ئازایی و بجرگی و  دا ل
وبانگن نا وانی ب  ھاوشانکانی خۆیان . پا وبەی  قگدا پشا و   ڕگش  ل

وەتوە فرمانەوایان و خونکارانی خاوەن. دا گڵ  ل  میششکۆ گونجاون و  ھ
بایی و نات   و  قۆینلوو ئاقچند جارک پادشایانی . نکوتوون سر باری مالن

باش ران دەستیان ب ــم میــ، بم ئھیانکردۆت سر کوردستان و عوسمانی قز
ویان خاکی وانی و ت وانوە و ڕککوتن گرتووە  خۆیان ل  پتی نپسنی حا

کان بپارزن ھژا  مزن و  تان قان و سو ھر ب . ھرووژمی بزنری خا
دارانی ھرە گورەیان ب الی خۆیان نرم دا ڕاکشاوە و  ونیانی سرنجی دەست

وانی  بر پشتی وون   .کوت
یکم کسکی ئم میران ک ناوی کوتۆت سر زمانان و ناوبانگی ڕۆیشتووە 

بووبکر و  خدربگ: ل پشتی کوتوونوەدوو کوڕی برزەئاکاری  وە میر ئ
  .بگ علی

                                                                         
١-   ڕەی لی ٢٣٨الپكرییبـی دیـاربلیكـی ساسـۆنی كتى  دا نـاوی مڕووداوەكـانی سـا ل

ــــاتووە زایینـــی  ی١٤٦٠/ی ک٨٦٤ ــــانیش. دا ھ ــــ ئرمنییك ــــی  ل دەسنووس دا باســــی ملیك
  .س.ز .ساسۆنی کراوە و ناوی داودی كوڕی ملیكی ساسۆنیش ھاتووە



  کتبی سھم/  ٣٤٠

 

  کوڕی میر ئبووبکر خدربگ
مانی باوکی جی گرتۆتوە و ھندەی نبردووە ک بۆت میوانی  خدربگ پاش ن

بووە، حکوومت کوتۆت دەست علی   .بگی برای مردن و چونک کوڕی ن
  

  کوڕی میر ئبووبکر بگ علی
دوای مردنی کاکی، عل و عشیرەت ھاتوون و ب تادیوی وەبایان  بگ علی

وە و ج بگ  علی. گرتۆتوە ی باپیری پایبرزی خۆیـلسر دەستی کشا
ووڕۆژ و بباو شپ شڵ الوانی گوگ ل واردۆتوە و خریکی ــرابی خــسانوە 

واردن بووە و ڕاب و تووڕەی بلور  بچنگ و ڕوباب دەنگی . کیف و خۆشی 
وە ژەنگ ن ئستی ی پیر و جوا  د ل   . وژاری پژارەی 

و دەمدا ک مزن و میرانی کوردستان ـچ ل ـوونـ  زمت شاسمایلیــ خـ
فی سفوی ڕک  ل گرتووە و قمەوی دەستیشی ل  یدا ماونوە، زۆربیان و 

گیر کردوون لی. دا گ عو  ب تی دەرباز بری توانیویکخخۆڕ دا برایھ و  ل
و ئاکاری ب دی شاسمایلوە دا  شو ھتا بیان ل کۆڕی تایبتی. نووساوە کار 

 ئارەق ل وە  لی نا گڵ شای برزەج م ل و    .خواردنوە ڕۆنیشتووە 
لی گ عرەف بڵ شگ نوانی زۆر خۆش بووە و کچکی  میری بدلیس بگی ل

گی ھستاوە و دانیشتووە و بوپڕی  خۆی ل وەتی و وەکوو باب و کوڕ  دا
بگ دەستی ل  پاش ماوەیک سرەنجام علی. وگوڕی تکوی یکتر بوون گرم

ل تکاندووە و س کوڕی  ھ ، محممدبگ:  پاش بجماوەــدنیای خۆنگر 
لی خدربگ وە   .بگ و شا

  
  
  



رەفنام٣٤١/  ش 

 
 

  بگ کوڕی علی خدربگ
علی  ی کو کاتگ ئز بورت  ، دوایی کرد کۆچیدا  ل خزمت شاسمایل ل

گڵ بوو محممدبگی ل  تکای دەنگ . کوڕە گورەشی  ی ب خزم و خ
دانا؛ بم شاسمایل تیی بۆ  خدربگیان ب مزنی خۆیان  فرمانی میرای

 درژەدا باسی بسرھاتی ئم دوو برای دەخینڕوو. نووسی محممدبگ . ل
لی وە  بیرمان نچ ک شا ل  گی دەبلی بم کوڕی عھ زەم س گ لی ــانــب

ـخ ھڕەت  ۆیـ و  ل وە  وانی یت و ن  کیک مرد کوڕ. پڕێتدا جوانمرگ بووە 
قـت  پاشانی ـا دین ل وەبجما ک ناوی میر دیا و ئستا ما  .  

  
  بگی ساسۆنی کوڕی علی محممدبگ

مانی باوکی، خدربگ ب یاریدە و پشتیوانیی ھۆز و تیرە و  وەختایک پاش ن
وو ب میر، محممدبگ ناچاری وای چند کسک ل پیاوان و  خت ب ب

م لی تان س قاھیرەی ل جنگی پالماردانی . خان یارانی ڕۆیی بۆ خزمت سو
ھمیش سرکوتووی سوتانی شان میسردا ھزی  ل . وەشاندشیری   بشانی 

تان شڕی چرکسان زۆر پیاوانی ھات برچاوی و پاش شکانی خنیمان،   دا سو
ن تماشایان کرد خۆ محممدبگ ل نو کۆمی کوژراوان دا  دوای دوو ڕۆژا

دەچ بوتووە و وروزمان کسمابن  .میران  یان بو وەزیران ڕووداوەک
و برین و ئویش خرا پزیشک  گیاند  تان ڕا پچی تڕدەست و  خزمت سو

و برینی  شارەزای ڕاسپاردن ب دەوری فرمانی دا ھرچی . دەرمان کندا بن 
 بۆی دابین بکرێ ھان ی شا  خزنخانی دارما ل   ویست ورەکان وەزیرە . پگ

پ  لیان پرسی چت دەوێ ھتا بۆتی وەدی بنین کوتن و   ؛وشونی کاروباری 
وای کرد ھتا ھرمی ساسۆنی یشی »ئرزەن«بدەن دەستی و ناوچی  ئویش دا



  کتبی سھم/  ٣٤٢

 

گڵ میرانی حسنکف ل  ری، کس نری بخسیان بوو لشوانیش . کئ
رمانی بف و  واکیان وەرگرت  وە دا    .برگەوەی سوتانی بۆ مۆر کرا بد

وازی ل دەست  پی زانی، ب میل و ڕەزامندیی خۆی وەختایک خدربگ
دیاری کرا و ماوەیکی چاک پی ژیا و  بۆ حزۆ مووچیکی ل داھاتی خاکی. ھنا

ھنا چوار کوڕی ل پاش بجما دوای نمانی  .پاشان سری وەبر باری مرگ 
ل تان محموود: ک بریتی بوون  سوتان . ، یاقووب و محممد، ئحمدسو

کاتک محممدپاشای  ی ز،١٥٨٤/ی ک٩٩٢سای . محموود ب مردنی خۆی مرد
لیسای  دمزنی سرکردەکانی ئام  ک  ی دەوروبری تفلیس»مووخوران«ل

باش قز ھزەکانی  کوڕکی  بگی نگرت، یاقووب یو سماعوونی گورجی برگی 
ل باسکانی . کوژرا» تومانس«دیکی خدربگ جنگی کشانوە ل دەربندی 

لسر بسرھات و چارەنووسی دوو ک ھاتوودا ب درژی  ی دیکی ــوڕەکــدا
  .دەڕۆین و محممدبگ خدربگ، یانی ئحمدبگ

، بوو ب میری سربخۆی ساسۆن ب وەکوو باسمان کرد محممدبگ
لیل لیک خ م مفبنکسرزەنی ب ی میری حی ئسووکی ناوچ وا ب وەدەست

واک نبزووت  دا و و گوی ب وەخا لی کوت خا و  دا  وەستا و کرکاری . ن
قکی و ب دەوری  وە و کۆمک پاسوانی ەدا ھاتن و کتیان کرد ڕاسپاردن 

 پاراستنی شل کردبۆ  ل   .دانا و زۆر چاکی شان 
ـپ ـاش مـ وەیـ خانی میری  دەی شرەفــاریــگ و یــۆمــ کـــب ک محممدبگـا

لی بدلیس ع و قکی  ، لشکری بردە سر ئرزەنبگی میرھرمی جزیرە و شا
لیل لیک خ وەکانی م و پیا . سردا گرت ی لوێ دەرپڕاند و دەستی بڕووخاند 

ی ـبقا و ڕۆیی بۆ جیھان انی، ماوایی کرد ل دنیای بساڵ حوکمپاش حڤدە 
ـئ ـشش ک. والـ  پاشوڕی ـ یمان: بجما ل ھائددینبگ سول گ ، بب ،

انبگ سـارووخان ــ وداق ، خ ــی بگ ، حوسـنب ل ع وڕیـسـ. بگ و  ــ    ک



رەفنام٣٤٣/  ش 

 
 

ـان کـتیـوومـدا حک یک دوایب  یک ی ل پاش ـوڕکـبگ ک حوسن. ردووەـ
ناوی حسن وو ب بگ ک ھوساری  کوژرانی سارووخانو ل دوای  بگ بجماب

کوڕی، ئویش گوتی وا ناب و دەب من میر  دەست درای دەست محممدبگی
وانی ن  ل م و شڕیان  گیرسا ب ھ سردار چوون  ھزەکانی فرھادپاشای. دا 

و  بگیان گرت و دایان دەست میری ساسۆن یاریدەی محممدبگ و حسن
  .وای س کوڕی کوژرا

وداق دخانی ل دوا بجمابووبگ ب سروشون  دا ب ل شڕی گورجستان. ، مرا
بگی کوڕی ل سردەمی  علی. ئویش بھائددین و بوداقی ل پاش ماونوە. بوو

ل ژیانی باوکی   .نکوتوە دا مرد و وەچی 
  

  بگ کوڕی علی کوڕی محممدبگ بگ سولیمان
ی  دوای نمانی بابی، بپی فرمانی  بگ ی ز، سولیمان١٥٣٠/ی ک٩٣٧سا

یمان تان سول بگی برای  بھائددین. خان، بوو ب میرھرمی ساسۆن ھژای سو
تیی ناوچی ئرزەنی    .باربوو کرامزنای

یمان و  بگ سول  بیری دەکردەوە و دەجوووە  ھان وک بوو شا پیا
ندی دەنواند و مند و متین و بقورساغ و ئازا و دوا  . بووسردەرانی بیری ب

یمان تان سول ب دۆی  و بدلیس خان پاش گرتنی بغدا ئو دەمی ک سو
ف«  ئاسمان و دەرانبرزی ل»رۆندکی ل وی سر  و تا ی ــ دەشتــدا تپڕی 
ـئ  ترسانی زەمین و زەمان وەک مژۆک لرزین و قاژوقیژ و ـ ل و  دا   ھ رزەن 

چقی و بگ وەکوو کوی پۆ  ئاسمان، سولیمانگومبزی زەنازەنا کوت چیا و 
 ساسۆن ل و  ئازووخ و پاشکوتی ناردە دەرگای . نھنا وەسر خۆی نخجی 

دەدا و لسر تختکی وەک ] پغمبر[ ئو پادشایی ک شانی ل شانی سولیمان



  کتبی سھم/  ٣٤٤

 

 ھاتی دابۆوە و خۆی ن ژردەرانڕامووسانی و تنانت تختی ئسکندەر پا
یھشت شمسددین  بگیش ن   .بچ بۆ مالتیی

یمان پیاوکی ئوەندە دتڕ بوو ک ھمیش و دایمی خودای خریکی  بگ سول
و  گڵ جوانانی ترز  ل وو  و ئاڵ ب بابرز و خواردنوەی شرابی سوور 

و بۆ دەمکیش چیی، دەمی ل پیای شراب ندەکردەوە ڕوومت ب دەنگی . گوڵ 
ھاندا چۆنی پخۆش بوو ئاوای  م جی ل و  فی گوی دەکرد  چنگ و ڕوباب کی

وارد دەب ماوایی خواست ل دنیای  سرەنجام ب نخۆشیی خوللورک فڕەنگی. ڕا
و  ب  پاش بجنماڕۆیی بروپشت  ل و نرینی    .بۆ دنیای پاشین 

  
  وی و جامی ئرێ چوون کوێ جم

تا بھ ھتا وە ژین  یدی   کس ن
  

ل ب سر ھات، سرەنجامی وی   چی 
ـاب ا م ـ نی ت و ب  کر خودا یھ  

  

  بگ کوڕی علی گ کوڕی محممدبگـب نـددیـائـھـب
ھائددین گ بو  ب ـانی برزەنیشـان  فرم پی  مانی کاکی، ب پاش ن

ەوەی برگیمان بتان سول ل تواوی کاغز و . خان بوو ب میری ساسۆن سو
کانی حکوومتی ناوی میری حزۆ فرمان بگ  بھائددین. ناوی ھاتووە دا ب

وکی بدینی سرشت بوو  ل میرانی کوردستان کام ھیچدا  ل سردەمی خۆی. پیا
 وونی یگیشت اک ـراوە زۆر چـۆی کـدەی بـوەنـئ. بۆ ئازایتی و بخشندەیی ن

وەتوە ـان دا تانی کردووە و کارەکانی ڕەنگی  . خزمتی سو ـانی ل زەم
یمان ھشتبوو ب و ب سر ئرزەن بگی برای سول یان ، ن ڕابگا و لبری ئو  دا

تیی ست ھاتی مبندی خاکی مزنای  دا ل قچیان  . حزۆ بۆ بیبۆوە ھزار ئا
  ل فان[ئویش   بۆ ماوەی پازدە سان پشتی کردە زد و یارانی و جاری وای] حی

یمانی ی سول ھمیش زا فی  ڕک  ل  ب سواری  وای ی  ھ  پیان و  دا ل  ب



رەفنام٣٤٥/  ش 

 
 

  ئیستانبووڵ وەب و فبوو ڕا یمان. خا تان سول  خان ناوی نابوو دەلوو سو
ھائددین ئاوا دەیالواندەوە ١.ب دەکرد و چۆن چاکن خاف ت چاوی لجاری . ق

 سوەڕەک ل و   میرئا ت   .و ناوچی دیک ب میرناوچی داناوە وای کردووی
بۆ ون ئگر . دا نبووە باسی بکرێ وەکوو ئاشکرای دوابوونکی لوەی

وە  ڕ ل ھنابا،  لکی دەدای و بتوو پیکک میروویکی بۆ  یلیکی ھنابا، شفی
م پ. وشترکی باربوو دەکرد ر ئسورە و  لو چ وپاتک التدنیای نوشو
ی ل فلۆریھزار  ٧٠تا  ٦٠ئگرچی ھموو ساک بی . چنۆک دەورەیان دابوو

ھاتی حزۆی دەکرای دەستی، بم برگی ن ھزاری دیکشی  ٢٠دەگرت و ــدا
ەکرد و ھمووی بۆ خوازەۆک و خوی و شالتان بخت دەکرد و یکجار قرز د

فی بو کارەی ساز بوو قرزی خست سر  یفلۆریھزار  ٣٠ک مرد بی . کی
وویاندەستی  ن ندەبزووت ک گوت   :میراتگرانی و گوی ب قسی ژیرا

  
گـھـ ــ ن و پ   ر ئوەی بخـۆ وەک شـر 
ـگ وا ــک ـ ـی وەچنـ ھن ـش ڕۆژێ بی ـ   گـ
  

ھائددین گ بکی  بواری پیاوپاش م چونکما، بجپاش ب  ل ج کوڕی  پن
و  و بوون  چقرزدارباری سرسووتا یش شیاوی حکوومت نبوون، کام ھی

 بگی کوڕیشی وەک میری حزۆ گرچی بۆ ماوەیکی زۆر کم سولیمان. لکوتن
م سارووخانی ب ی گرتوە و پتر ل سی ـرای جـدەسنیشان کرا، کچی سرەنجا

 پاش بجنما ل چ کوڕکی  ھی   .ساڵ حکوومتی کرد و 
  کوڕی محممدبگ بگ سارووخان

                                                                         
١- تشددینھائب و. وات.  



  کتبی سھم/  ٣٤٦

 

ھائددین بگ سارووخان تی بردەمی دەسس  دا، ب النوازی و  بگ ل
ھندەران دەژیا و ڕووی ل ھرمی حزۆ   ل نگازی  ل  جاروبارە ل . وەرگابوو ب

دەکرای میرناوچ و  و سوەڕەک ، کسان، مووش، شرۆییناوچی بارگیری
ماوەی ھژدە ساڵ ئاوا . ھندک جاریش بۆخۆی دەیگوزەراند و دەھات و دەچوو

ھائددین ک بو کات بگی برای مرد، ب مبستی بوون ب جنشینی ڕووی  ژیا 
لوێ محممدپاشای وەزیر ک ل پنا . خان کردە دەرگای بارگای سوتان سلیم

وانیبووی ئاسوودەیی بدی بن، ب ڕووبینی و ب بیری ورد و  پادشای مزن دا ت
 .اکی تکای کاروباری قورس و گرانی خواروژووری خکی ڕادەپڕاندـڕوون

و   کۆنکان دەگرت   ما  مزن ل خاتری ئادەمیزادانی ئارام و ھمیش ڕزی 
و ئرک بدز ل وو ناب خۆ  واب و پی  دنا  وە، گونجاوی تت ر بۆییاریدەی ھ

  .بگی دا سارووخان
  

فرین ـا ـ ــ ھزار ئ وا  ـری  ـ ـ ـۆ وەزی ـ ـ   ب
واتوە  ــتی دەشــ ــب خۆشویس   ینک

  
ھائددین ب کی بیستبوو ک خ  ل ھمیش گوتوویتی  بگ وەزیر بۆخۆی 

 کاتک  م؛ بۆی و تیان ڕانابین ھیچیان شیاوی دەست نین  کوڕەکانی من 
بوو تکای ل کرد  ، ک مزنی سرکردەکانی دیاربکرپاشای کوڕی خۆی حسن

دات دەست سولیمان حکوومتی حزۆ بگی کوڕە گورەی بھائددین، جوابی  ب
وە دا وەرگرت و ب ختی  بگ فرمانی حکوومتی حزۆی بۆ سارووخان. ن

 ھان ھاوشانکانیشا و  ن  ل و  دییوە  دا سری برز کردەوە و ناردی بۆ  الوان
وەندی دەستی ڵ مزن و ماقوون جوویوە و ئویش چۆن چاک ئاوا لگ. نا
ل نکردن ج ساڵ ب سر مودای دەستی. زومی  دا،  دوای تپڕبوونی پن



رەفنام٣٤٧/  ش 

 
 

فرە تریاک وا   چونک خۆشیی بک نلی، گوەی دەناشان ببوو پریشی  کچارەس
وبر بوو و پیانوە بنا وەنووسا  پ.  

 دەستی پادشاھی ببا میشسپای ھ دا کو کات  سرکردایتیی مستفاپاشال
وو بۆ گرتنی گورجستان ی سر »چدر«ل  بگ ، سارووخانشیروانو  دەنگ دراب

لشکری دیاربکر ، پشنگی سپای ئیسالم و کوردستان ب گورجستان وای 
وو  خۆیان ب  ب. ب ل ئوەی ئاگایان  باشل قز ک  و کۆم ل جنگی  ناکا

وپڕین ل ئاسۆی  بگ سارووخان ئاسمانی ژیانیدا پالماریان دان و خۆری  تا
وابوونوە برەو شوی نمان شاتللۆرەی بست خوی مردن ل حشارگی . ئا

ھات و دەستی ل ئامزی وەرنا ب سری بانوەی تمن ک لو شڕەدا . دا 
لگی بوو، ب ھزار کورەوەری و چرمسری خۆی محممدبگی  کوڕیشی 

قووڵ و ب و دەریا  ن ل وا ل وە م و گژا ل و  خنکن دەرباز کرد و گیشت  بن 
واری ڕزگاری وبوونی . ل تازیداری، جی باوکی  ماوەیسرەخۆشی و پاش توا

لی. گرتوە ع  ی کی دیکگ کوڕەکشتا م بھ وو،  رمنداڵ بوو ک برەو ب
ری بفوە ڕۆیی سڕانگ.  

  
  بگ کوڕی سارووخان محممدبگ

ی  ل تمنی  باوکی، محممدبگی ز، دوای کوژرانی ١٥٧٨/ی ک٩٨٦سا
ی پاراستن و ڕکخستن و  دا، جوی حکوومتی گرت دەستی و ئرکی ھژدە سا

ھاتنی قۆشنی کوت سر شانی ر بۆخۆی الوکی ئاکارپاک و ــھ. ب دەورەدا 
و بڕێ و برزەڕەوشت بوو جوانچاک   شینی. وجی پوانچپیب ی لنانی و

و دانیشتنی خکی ڕۆم . ردــاو کــی ڕەچــوانــی ئــنگــرھــوە و فـھگرت ھستان 
ھوای خوندن و نووسینی کوت سری و ل زمانی فارسی و ختی  ب گورەیی 

ھات   .شکست ڕا



  کتبی سھم/  ٣٤٨

 

 لبرنووسینوەی دەقی مامۆستایانی ختخۆش و بوپڕی  جاروبارە دەکوت
ل ھدەگرتنوە و بشتی مقستی الساکردنوەی  ونی  . ڕک دەردەچووجوانی 

 دەروونی خۆی ھونری دیکی زۆر بوون، بم  ل فربوونی  واتی  دا ئا
ھاتن وە ندەستییرگی ڕەنگاوڕەنگی دەکردە  جل ڕۆمی] تورکانی[وەکوو . بوب

 خواردن و خواردنوەدا ڕچی ئوانی دەکوتا و لو بوارەدا کس  ل و  بری 
 شانی ندەدا ل   .شانی 

ی  بۆ سفری  ، ب ڕووڕاستی و تاسباری خۆیزی ١٥٩٣/ی ک١٠٠١سا
 مای خودا و زیارەتی مرقدی پغمبر توافیو ب مبستی  ئامادە کرد حیجاز

ـپاش بینی چ. وەڕێ کوت ،)خ.د( اخ و تپڕبوون ب چیا و چۆل و ــۆنــق دــنـ
پۆت و خیزەن  جگابرز و کابی پیرۆز ک  دا، گیشت مککی دەشتی خۆ

 ١».خودا ل بیر پیاوان برتوەوسودا ناتوان یادی  بازرگانی و سات«: لوێ
ی ب  خۆیوە پچا و  پشتما ل و ٢»ووی کردە مسجیدولحرامڕ«دروومانی 

چونک ٣».ناب ل ھیچ شتک بترس، ئگرکوو پنای بۆ برێ«کوت جگایک 
سری وەبر ئم [دا  ل دوایی ٤».خودا حجی داناوە بۆ ھر کسکی بۆی بکرێ«

نا کھ   وە فرمان کراوتان  ودەستووری دیاری پاش ئوەی داب«:] نووسرا

                                                                         

  .ی سووڕەی نوور٣٧ل ئایی ، بشک »رجال تلهیهم تجارة وال بیع عن ذکراهللا« -١
جـا ئسـتاک «. ی سـووڕەی بقرە١٤٤، بشـک ل ئـایی »فول وجهک شطر المسجدالحرام« -٢

  .و ».ڕووت وەرگە بۆ الی مسجیدولحرام
ھر کسـ پنـای بـۆ . ی سووڕەی ئالی عیمـران٩٧، بشک ل ئایی »ومن دخله کان امنا« -٣

 رێ، ناببک بترسھیچ شت و. ل.  
ی سـووڕەی ٩٧، بـشک لــ ئــایــی »وللــه علــی النــاس حج البیت من استطاع الیه سبیال« -٤

  .و. ئالی عیمران



رەفنام٣٤٩/  ش 

 
 

جن بنا، یادی خودا بک١».ھ  ماوەردا نوقم بوو کی جم دەریا کۆکۆیئینجا ل
بسرکرانوەیکی «: بڕاستی ئم ڕووداوە ٢».ھموو بۆ الی خودا دەگڕانوە«

  ٣».ھژا بوو
ۆ ب کاروباری حکوومت و ـزۆری خ ئوەی ڕاستی ب محممدبگ

جوی . ڕکخستنی یاسا و ڕسای دەست و سیاستوە خریک ندەکردە
ددینی لوەشاوەی وەک شمسـ وکی  وڕی  کاری دابووی دەست پیا کـ

غا فرەیدوون ومستی  دەبزووتوە و ب زەبری دەست ئویش ب دی خۆی. ئا
وی کاروباری دەستی خستبووی ژر چۆکی خۆی میر بب ئیزنی وی  .توا

 ق و تا و بخواتوە  قومک ئا وانی  یدەت ک چیی خرجی بکا و مست دینارن
دەغ فرۆش گڵ ئو کسان دەیتوانی ھست. ودانک بکێ یان ب ل نیا   و ـت

و تک  ـدانیش ـ ـب وـ ـ کـ ـم  شمسددینـ ـ لـ ـی ووباـ ل ب   .ی 
م کارانر ئسگداران و ئامۆزاکانی لمو ئ  ددین خزم و خمسگژ ش دا  ب

لسر و ئویش خرا  ی وەجواب دەھات و ھرچی فزەی کردبا ل دەچوونوە 
لدەبا خونیشی بژێ خۆی خاکی نانت  و ت ئو دەمی ک  .دەریدەکرد 

ن، کچ کوڕی حسن غازانی خانی ئامۆزای و خان حسن ـخان کوژرا ی ـ
مارە  بوو، ل شمسددینی غازان خان و خوشککی خۆشی ک ژنی خان حسن

 بای وا مشکی محممدبگی. کردن ل وو  بادیھوایی، ک خۆی ب  پ کردب
و پر ئسو ل وشون ھرشی بردە سر  ھاوشانی میرانی برزەشان دەزانی 

ی برای ل ممدلسر دەست ھدرێ و میر مح ھتا میر شرەف جزیرە
                                                                         

  .و. ی سووڕەی بقرە٢٠٠؛ بشک ل ئایی »فاذا قضیتم مناسککم فاذکرواهللا« -١
ــا راجعـون  « -٢ ــا٩٣ئـایی ؛ بشــک ل »کـل الین ــم . ی سـووڕەی ئنبی ھمووشـیان بـۆ الی ئ

  .و. دەگڕنوە
  .و. ی سووڕەی فاتیر٣٢؛ بشک ل ئایی »ذلک هو الفضل الکبیر« -٣



  کتبی سھم/  ٣٥٠

 

ی دابنج .شیرەتی ڕۆژەکی بڵ عگ ل  سلمانی و و زەرقی پسانوەش 
ڤانی( رای بوو ،)سلو ھ شی بوون، کوس ی ز، ١٥٩٥/ی ک١٠٠٤سای . ک درا

ھژدە ساڵ دەستداری، ڕۆیی بۆ بر دلۆوانیی یزدانی و ب وەجاخ کوری  پاش 
  .تمنی بایوە

  
  برای و محممدبگی کوڕی خدربگ ئحمدبگ

لم فیزخانوە ڕووی کردە  بگ کوڕی سارووخان محممدبگیپاش ئوەی 
ھرمان، کوخا شمسددین ک ببوو ب یکدەماستی ئو خاندان و  خانی 

ھسووڕانی چرخی دەستیان، ئحمدبگی دانا ب میری ەتو رەی سرەکیی 
 تکایی سریان وەبرھنا و ھموویان ب یک . حزۆ ف ب و تای و تیرە  عالت 

وستی تکوتن  کر. ھرکردەکانی دیاربزنی سدپاشای م چۆنیتیی ڕەوتی  مرا
گیاند  پچکی تختی ماکی پشوایتی ڕا وەکانی ب   .ڕوودا

 سرەتای دەست بکاربوونی  کوڕی خدربگ محممدبگی ل ھر   ک
و تنینوەی دەستی شمسددینوە ل  بگ محممدبگی کوڕی سارووخان

ئو . و لوێ دەژیا گیاندبووی الی میری بۆتان بازرە ببوو، خۆی ھرمی حزۆ
 شارۆکی ئسعرد دەمی محممدبگ ل وەختایک . بوو) سرت( مرد ئو 

بگی کوڕی مرادخان،  بیستییوە ئحمدبگی برای کراوەت میر، لگڵ بھائددین
دیکی حزۆ، بتایبت ک ئویش ماوەی دوو ساک دەبوو وای چند ئاغایکی 

د غای و حوسن شامرا اوارەیی و ترەکمیی ل ــ ئــب ئاغا و بارام سووسانی ئا
لیس ن بد  شمسددین. گیرسابوونوە، برەو حزۆ پیان نای ئاوزەنگی و شیروا

یان تۆقی و ئحمدبگی تین وون و پکوەب  .دا تا محممدبگی برای بکووژێ  ل
 پیالنی شمسددینی کاری چاکی دووپات، «: زانی و وەک دەن محممدبگ ب

فات ، لگڵ ئاغایانی سووسانی ب دابی جاری پشوو ڕەوی و ڕووی »شیاوی تاری



رەفنام٣٥١/  ش 

 
 

قی ساسۆن قوونی ساسۆنیش ک ل چنگ تیخی زمان و . کردە  مزن و ما
ل ھاتبوون،  باری شمسددین وەتنگ  ل ـئاکاری نا سر دژایتی کردنی ـ

رەوپیری چوون و قسی دڵ و زمانیان کردبوو ب یک، ھر بۆی بپکھاتبوون و 
قیان بۆ خست سر پشت و فرموویان کرد ئوەی ڕاستی ب قی . دەروازەی 

 بوو ک مل ب ھزار کورەوەری  و ئستمان و کژوکۆ سخت  ل ساسۆن 
وانی ب سری  جنگی تپڕین ب ھدر و  دەیت ل فێ و شنی شماڵ  دا ب

  .دا گرگر دەوەستا یتالن
  

  ب کۆمکۆم، ل لوی سربان دەبوو پاسوان
  اسی بدرێ، نک سری بدا ل میچی عزمانـپ

  
خوی و سرشۆڕ ئوەندەی دیکی  یدوابدوای ئم ڕووداوان شمسددین

 برۆکی ئحمدبگ ووی ھات ڕۆب ل وای  وو؛  و برگی خوازراوە و  ف سوار ب
ودەستکری دەس ـدەستا بر داڕنی و کۆت و زنجیـ ل  دەست و ــری خستــتی 

بانی سیاچای پستاوت  بن ل و  . بگی ھنا و ل شونی دانا ئوسا بھائددین. پی 
جاڕی ساز کرد و سل رۆیی گو پیادەی ش ھزار سوارە  ل  و بۆتانیی چوار 

و ب مبستی پالماردانی قی ساسۆن خۆی و  و گرتنی محممدبگ ھاندن 
و ڕۆیی پتا و ب وزەنگی   ئا  شانی . یارانی پی نای خۆرنشینی ق لشکری ل

گیرساند ھ و تکھچوونی  و ئاوری شڕ   محممدبگ و. وەستاندەوە 
چ کران و ڕۆژی سپ  قتی ساسۆن چۆ ووانی  شممۆ چاردەی مانگی  دانیشت

و داوایان ل کرد  ی ز، پیاویان ناردە الی میری بدلیس١٥٩٦/ی ک١٠٠٤شابانی 
ھانایان     .بگات



  کتبی سھم/  ٣٥٢

 

ھزار چکداری عشیرەتی  میری بدلیس  وە و دووسدەنگیان چوو ب
وە ناردە فریایان قۆ  دوو  ل ئم ھوای ب گوی  کاتک شمسددین. ڕۆژەکیی 

 وەنا و جاوەرە ڕاکی پودا پنیوەش کی لرایوا و خ ش ل ئاشنا کرا، سری 
ئاغای  وەکوو عالئددین لگڵ چند ئاغایکی ڕۆژەکی محممدبگ. برەو حزۆ

باسی لیسیب قوا غای  دئا وەن ل  ، و زدانی و کۆمک چکداری خی مۆدەکی ، ئ
 پیکرد خورۆ  جا وەکوو ل قدیموە گوتوویان زیانی. ەی شمسددینکوتن

وی چکدارانی دەستیان   یکشابردا و ھر کسی سری  لکترسنۆک، توا
لنک کی پیلی ماڵ. کرایوای دی خ گرت و  ومندای خۆی شمسددین ک ئا

گڵ میر شامحممد ک  شرۆیی بگی ، ڕی داگرت بۆ الی زەینڵشرۆیی یل
ا بچت ژووری ــتــارد ھــکوڕیشی ڕاسپ ئاغای حوسن. دەبوو ب خزووری کچی

نت زیندان و ئحمدبگ بکووژێ و بھائددین لگڵ خۆی  ق و دەستی بگی
غا حوسن. دەرباز کا وەختایک گیشت ق، ھوای ھاتنی محممدبگ و  ئا

 ساسۆنوە ل ، بو و ڕاکردنی شمسددین برەو شیروان ھزەکانی ڕۆژەکی 
ھائددین. بۆوە گ بنبوە حوسکشا و پزیندان دەرک گی لدبحمئاغایان  ، ئ

فیان دای سیاچاوە بری ئحمدبگ  ل و  کاتک شمسددین ئمی . گرت 
ھوەراند و دەروونی بۆچرووکی ل ھستا و بوو ب ڕبواری  فرمسکی  بیستوە 

  .ڕگی ڕاکردن
ھ ئحمدبگ ـو ب  پشائددین ـ ـچوون و سریان  وازی محممدبگـ

و ب میری خۆیان دانا قکیان دای دەستی  ھنا و  ئو بە مووچ و . وەبر
 کۆنوە بۆ میرزادەکانی حزۆیمانگان ل  ر  ی کوە سناندیاری کرابوو بۆی ھ

دەنگی مزن و ماقوون و میرانی پایبرزی محممدبگ چۆنیتیی . جی خۆی
 پچکی تختی ماکی پشوایتیی سوتانی گ  یخاقانورە و ـکوردستانی ب

وەن تان محممد خا ڕاگیاند و ڕوونی کردەوە ک ھموو الیک پی  خانشکۆ سو
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م. ڕازین مزنوەزیر ب چاکی بوو ب پشتیوانی و فرمانی حکوومتی پاشای  برای
و ب ختی ھرە ھژای شاھان بسرکرایوە و ت واوی ــحزۆی پ بخشرا 

ـھاوشانک ـانـ ـی چـ ویـ ـا ووـ   .ان پ بز ب
 دا تنپڕیبوو ک شمسددینی ھشتا ماوەی س مانگکی ب سر دەستی

قین و دوژمنایتی ل کوانووی سینیوە سری ھدا و  و   ئاوری ڕق  فیتن  مای
و  میری جزیرە یھاویشت الی میر شرەف خۆی. ھتا پڕۆچکی ئاسمان تھبوو

 ن ل وەیکیان  سرەتا ڕیشی ل بر میر شرەف گرت . بنتوەدا  وانیویستی ئاژا
وک بنرت الی محممدبگ د پیا وڕی ــک ئاغای حوسنازاد کرانی ـو داوای ئ چن

ن بگن، حوسن میر شرەف لسر . کوژرا ئاغا ل بکا، بم پش ئوەی ئوا
 محممدبگ ئشا ل ی  وە د دەستی ھنگرت و ب  شمسددین. ئم ڕوودا

نا و گوتی خۆ تیرە و تایف و ختی حزۆ ھ ب دەستی  گوی میر شرەفی 
غزیان نووسیوە و پیاویان ناردووە و گوتو ویان محممدبگ ڕازی نین و کا

قامک لسر ھرکام ل میرزادەکانی حزۆ دان بۆ مزنایتی  کوخا شمسددین 
ن پی ڕازین و سری وەبر دنن   .ئوا

یزانی شمسددین میر شرەف و ب ڕوی ن بازی تکوتووە و  درۆ دەکا 
وەكوی  نا ج یسرت  نیزیکی پن و  و بۆتانی کداری شرۆییــھزار چ ، بۆی
میر پی . گای دان و تیرەی دیکی کوردی کۆ کردنوە و برەو حزۆ زەرقی

وو ناگات ئسعرد دەکانی ح واب ـک میرزا ب پیرییوە عشیرەت ل و ــزۆ و عـ
دەچن و دەستیان دەخن سر سینگیان و دەن چۆنی پ خۆش با واب؛ بم وا 

ن. دەرنچوو عززا وەری  وان چقین و سریان ل حاند دەستی  جما پیا
وەستان و ئامادە بوون بۆ  محممدبگ  پشتی ڕا ل و بدڵ  وەرنسووڕاند 

چند میر و سرکردەیک چوون الی میر شرەف و گوتیان وا چاک . برەنگاری
 ئسعردەوە سری ڕکفی برەو  ل و  نچی بۆ حزۆ؛ ئویش ب گوی کردن 



  کتبی سھم/  ٣٥٤

 

ا لگڵ شمسددین پاشان چند پیاوماقووکی ساز کردن ھت. وەرگا بدلیس
و بیکن بریکاری محممدبگ ئبدای برای  دوای باس و ڕاوژ خان. بۆن حزۆ 

ف رەف و خمیر ش ژاریان وھ ای چند پیاوماقووکی ــبگی برای منی 
چند . ناردن و شمسددینیان بردەوە سر دۆخی جارانی بۆتانی و ڕۆژەکی
نوەی پیاوانی بۆتانی، شمسددین ھسوونی ھنایوە و لبا ڕۆژک دوای گڕا

گڵ مزنانی حزۆ بجووتوە ل کافر و مسومانی . وەکوو سردەمی پشوو 
لسر کوژرانی شمسددین پکھاتن و  و  حزۆ دەستیان وەدەستی یکتر دا 

یانکردە سری لی. ھزار ناری عھ ددین بمسش  فو بگ یاریدەی خو  ب
رگژەنی مو گ ل وانی  وکی دیک ت میر شرەف ب . ڕزگار ب چند گورەپیا

 ب سر ناھومدی  ھوا لو . گڕایوە دا کوت و برەو جزیرە بیستنوەی ئم 
ی  ی زایینی بوو، ١٥٩٦/ی ک١٠٠٤ڕۆژەوە ک بیستی مانگی نوجژنانی سا

 رایو ھ شو کوە و جارێ ئوە نیشت ووکی ئاژا    .بدەنگی ل کراوەگژە
لیکات ع ب ڕووداوەکانی حزۆی  پاشای مزنی سرکردەکانی مووس ک 

وانی خۆش بوو لگڵ برایم ن وە  زانی، چونکککی پوەزیر و زەمانزنپاشای م
و الی  وەکوو بارگانشینانی سوتان کاریان کردبوو، بوو ب پشتیوانی محممدبگ

م وابوو  پاشا پی علی. پاشای برچاوڕوونی بڕاوتگبیر قسی خری بۆ کرد برای
 ل ی بگرێ؛ بۆیگ دە زدبممی کردوونی محو قسانی ئچاک  ل  دەب

ی خاوی خۆی دروون و ھمبانی چاوچنۆکانی ل زوی  خیا ھ دا کیسی 
زۆ بح بارگاوە ھات و ل اکی دە ــئگرچی محممدبگ زۆر چ. خوش داگرتن 

ڕا و زـدەورەی گ و زـ  ـ ـوکـ دازی، بم خۆ گرفی ــاینــردە پــزۆری کی ـ
ی ھات ر نھ وبرسی بوونی  و دی  دەتگوت کانگای لعلی ئاگرین. ئاوری چا

سدارە ی ب   .کوانووی پ سک
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و برۆک ن  ل کا ز وەکوو مارە  لی گیان ئ   دا، می
ری دەس، پشکۆی دەروونر بسل علی ئاگرین    ل

 دنیای  ل   دیک کیس دامگرەبۆ سربرزی خۆت 
 ـامی ڕوون ـ ک ن ئا ــارا و ژم ــ ن  ل ا  ــ نی ت فری ب   ســی

  
لی ع یگرت، ب دشک پاشا خیاڵ کاتک  ـپوی چوری ن  اوی ل حزۆـ

وت و چۆوە مووسکار الدراوی . وەدەرک ل ب ش مانگی دیکدوای ش ھات
و لسر حزۆ کوتن باس و ڕاوژ و  بانگھشت الی خۆی شمسددینی. جزیرە

فرمانکی بدرۆ بۆ ئحمدبگ دانا  بنووسن و بۆی بنرن حزۆ و ل  وایان 
ئو پیاوە ساویلکی بو فرمان . خشتی برن و کمندکشی کن بۆ جزیرە

وەیان ھفریوا و لگڵ چند کسک بای گرت و  بسترا یاندە جزیرەھخۆی گ .
علی شمسددین  خزمت پاشا چوون پشوازی و دەستی ڕزیان لنا و بردیان و 

و تی. بگ شرەف ـفرمانکی دیکشیان پکوەنا  نـ ی ک دەب ــووســدا ن ا
ـپاشا و می علی ـ ـ ـر شرەف یـ  ــــنــن و بیکــدەن و بیبــدەی ئحمدبگ بــاریـ

  .میری حزۆ
ف ھختا و چکدارکی ش بو نووسراوە درۆ و ھبستراوانیان یمیر شرە

علی گڵ  ل بگی برای تیار  و شاعلی و شمسددین و ئحمدبگ اپاش زۆری 
لکی مانگی شابانی  کاتک . ی ز، ناردنی بۆ حزۆ١٥٩٦/ی ک١٠٠٤کردن و الی ک

 حزۆ بوبوونوە، ژمارەی ل   ھوان و  و خالیدی خی سووسانیک ل ئم 
قووکی دیک بیریان وما د پیا  ل کردەوە و گوتیان خۆ تازە محممدبگ چن

و ئحمدبگیش وە  دەیھوێ ل سایسری خکی دیکوە ب و لسرمان  لخرا
دا میر و مزنک ھنبژرین و  ر؛ جا کوای بۆچی ئم ل نو خۆمانبب ب می

و ب زەبری زۆر یکمان ب سردا بسپنن؟ وایان دانا ئگر ئحمدبگ  بۆتانی



  کتبی سھم/  ٣٥٦

 

وی بگڕنوە و دەسبردار بنش وابا ھی  وە بزانن، ب . مسددین بو ڕوودا
ب میری  بگی کوڕی مرادخانیان بھائددینوشونی کشایان،  لسر ئو ڕێ

لب و  ن تـخۆیان دانا  کۆمک شالت و چپڵ و . ووژنـوو محممدبگ بکـاکـا
و دەستیان دا چک کۆنوە  ئویش ھروەک ل. وچۆن و چوون دەستی بۆرەپیا

وویان ھات، «: گوت ئگر زۆر   با   ی وەختایک ـوتـو گ اـملی ڕاکش ،»بتا ق
تیی من ڕازی نین، ئوە ب دی خۆم دەست ھدەگرم و خزم و خت ب مزنای

ھائددین د ر بر وەبسم غالتی پکرد و فرمانکانی سوتانی . ن وە دە ڕ ل
ھائددین دانان ش بپ  ل ھمووی    .ڕامووسی و 

وەی زانی نامیکی بۆ نووسی و پی کرد ل  کاتک شمسددین بو ڕوودا
دەرچ  کوڕکوشتووم گفتی بدرۆ و دەسل و گوتی ئگر نھی محممدبگی

ب ھاتنی نامکی  محممدبگ. تاکوو دەگینج، تۆ دەبی ب میری حزۆ
وەر و ن ۆکی زانی و پیاوی ناردە الی بھائددین و لی ڕاسپارد ک شمسددین 

 دەستی تۆ ناوەشتوە من بگری و بمشکنی و ل تۆی  ل وەیک  چ ش ھی  ب
من ئامۆزای تۆم و ئگر شیاوی . خونی کوڕی شمسددین بمدەی دەستی

ر کوژران و سووکایھ گ بدبممی؟ محم بۆچی بۆخۆت نایک تی پکران
ف انــزم و  ـوفرت لووسی  وو ـ پاشڕۆژە دەرباز  ل چنگ ئو نفام ب خۆیک ب

لیدی نای بردە بر عشیرەتی خا و پ  یاریدەی ح کرد  مداغای خالیدیی و ب
قی ساسۆنئابکی وە ڕووی کردە  و ل  ، .  وانیی خکی وێ خۆی ب پشتی

ـھ قـ ویشت ژووری  ـا ـیـ و بنـ  ـ   .داکوتال ی ـ
علی شمسددین ئحمدبگی ب میر  ورەپیاوانی بۆتانیــــپاشا و گ وای 

و ب بھائددینیش لگڵ نیزیکی ھزار . بزووت شان و شکۆوە برەو حزۆدانا 
و پیادەی الینگری ب مبستی برەنگاربوونوە خۆی . ئامادە کرد کس سوارە 

 چکدارکی خالیدیی ل ڕووباری حزۆ و پشتی ب وەکوو قرەوڵ ناردن لواری  پۆ



رەفنام٣٥٧/  ش 

 
 

ی ب شناتوانن لی بپڕنوە و خۆھستانی الفاوی بست و وای دانا ک بۆتانی 
 گوی پردەکی چقی ل وڕوونی بیانی بۆتانی ل ئاو نیشتن و  تاریک. ھزکوە 

 پڕاندنوە و چند قرەوکی خالیدییان کوشتن ل م کانیان بسپک . ئکات
ھائددین، زانی خۆی بۆ ڕاناگیرێ و  یاندە بیان گک  ھوا ئوانی مابوون 

دی ل یکسمان کرد و  وژای خۆی ھگرتن و ھی کرتوە، بۆی ژندەستی پ نا
قاند و ئوانی لوێ بجھشت برەو سووسانی  وای ئوەی بتوان یب ھ .تی ت

قی ساسۆن  ب شوورەی  کاتک گیشت . برەو ئو بای ڕۆیی سر برت
ر لگڵ دانیشتووانکی ــدوو ڕۆژ پشت مدبگقی گوبیست بوو ک محم

ر بووە و دەروازەی قی قایم کردووە و ھموو الیکیش ب مزنایتیی ییکانگ
فرمانی بننوی  و ئامادەن سر وەبر  بناچاری لگڵ شامرادئاغای . ڕازین 

 سوارکی دیک ڕۆژی دووشممۆ  سووسانی ل ی مانگی ڕەمزانی پیرۆزی ٢٥و پۆ
 خۆیان گیاندە بدلیس  ماوەی یازدە ڕۆژ لوێ مایوە و سری دوازدە . ئو سا

و یارانی بپی لکدانوەی کرمۆی خۆی وای  ڕۆژەی بب ڕەزامندیی دۆستان 
 یاریدەی  ۆ ــــ، وەخزەرقی محممدبگیدانا ک خزمان و ختی حزۆ ب

و ئحمدبگ  حزۆ دەرپڕاندوون و ئوی شمسددینو  کوتوون  ل یان 
وەدەرکوت و کاتک  پاش دەربینی ئم بۆچوون ل قی بدلیس. دەکنوە میر

ل الی ساسۆنوەگیشت سر پردی خاتوون   ل  پ ھات و گوتی  ، سوارک ب
ھینی ششی ششکان،  غای ئابکیشوی  دەستی ل شمسددین  حمدا

قدا کوشتوویتی  نوخۆی  ل و  وتووە  گیشی لسر دەست ئحمدب. بزا
ویشی ب شون محممدبگ و پیا داشتووە   دا ھ  تا لوە ناردووە ھساسۆن

وەت س. بگڕتوە یانکوتا ھ وەر  ـجما ـر پیـ وەکـ ـا لیـ ع و  انی  پاشـا 
ھموویان ب ڕووت دا تماو و  وقووتی ل مای شمسددین دایانووتاندوون و 



  کتبی سھم/  ٣٥٨

 

ئستا محممدبگ گڕاوەتوە و لسر تختی دەستی حزۆ پای . تاساون
وەتوە   .دا

ھائددین گ بای  بک وند ڕۆژوە و چوتساردی کناسھ  ب
 دەرەزینی زەرقی محممدبگی لسر پشنیاری . ی تککردنوەوڕۆژ و ش ل

 جزیرە وی ڕۆیی بۆ خزمت میر شرەف  داھاتی ئسعرد. ل ل ئو  ئویش 
ی کوڕی خودی میر شرەف بۆ بییوە ک پشتر میر محممدمووچیی 
 حزۆ ئحمدبگ. وەریدەگرت ھر ئستا حوکمرانی  کوژرا و محممدبگ ل

زۆیخۆی حربس.  
  

  بشی چوارەم
  ل س لک نک بریتی ،)ھیزان( باسی میرانی خیزان

  
م باغ و باغات و مرغوزا دەوری ئ ی بوانغ نمی  ەدا ھاتووە، ب نمرئو با

وا باسی بسرھاتی میرانی خیزانبارانی  دەگتوە و  ١ھوری پنووسی ئا
بندی  م  ل ن  ەوە کوتوون »خنس«ی سر ب ناوچی »جانیبل«میرانی خیزا

وان و ن رەتاوە خاوەن باب وا دیارە. نس ر لیان ھورەماڵ بوون  وکاوەجاخ و گ
لیجان و قکیان ب گیشتوونو  ڕۆژگارک لوێ پاش ئوەی . دەستوە بووەب

ونوە لکوتۆتوە ک بریتی بوون لما و  و بل دەل: ، س کوڕی ڕەشیدیان 
ج لی   ٢.ب لووە ھاتوون خیزان و ھرمکیان ب زەبری زۆر داگیر  ئم س برای

و پاشان دایانبشیوە ب سر خۆیان بۆت  »خیزان«بشندا  لو بش. دا کردووە 
 »ئسپایرد«وەبر برای نونجی کوتووە و » مۆکس«بشی براگورە، ناوچی 

                                                                         
  .ی.ع. ھیزان -١
  .و ».و ملیل و دەلیل بلیج«: بودلیانی ١٥١ل  -٢



رەفنام٣٥٩/  ش 

 
 

 برا  و بب وە  ی یچۆنیت. نی خۆیان بوون دەستداروھرکام ل شچووکیان با
و برەی ئم برایان وەک چۆن لسر زار و زمانان دەگڕێ،   رھاتی وەچسب
وای پروەردگاری جی پسن و پرستن بڕیز ل لکی یکم و دووھم و  ھی  ب

م ھ س     .و ڕوون دەبتوە چۆنیان حکوومت کردووە برباسدا دەخرن
  

  یکملکی 
  ی ناودرکرانیانیو چۆنیت باسی میرانی خیزان

  
و خک ن  ل ھاتووە،  ١ەوە»سحرخیزان«ل  دا باوە و دەن، خیزان وەکوو 

وەری کوردستان  نو جما ل  دا بۆچی، چونک  رخیز«بحدینی و »سی و ب
وبانگن نا ھاتوویی ب ل و  مینداری  و ئ گورە و بچووکیان ل . لخواترسی 

ھموو فسی ڕۆژێ بجیان دنن ن ڕاناوەستن و  وژا باوە ناوی وەکوو . شون
 کوردی ل ھمیش بشکی دادەبێ، بۆ نموون شمسددین درژ   دا دەسوێ و 

عیززەددیندەبت شمۆ عزۆ، جمشید،  لرەدا وشی . ، جمۆ و ئبداڵ، ئبدۆ، 
وە و کورتیان کردۆتوە بۆ »سحر« پاچی ھ ھندکیش دەن . »خیزان«یان 

دانری قک چۆت زیارەتی ــاغــکات بنسرەتا ب سحرخیزان ناسراوان، بم 
ن دەرگایان ل گا داوە و ڕگی  قدارا وەتوە،   حج گڕا ل و  ی خودا  ما

ای «: چوون ژوورەوەیان نداوە و ئویش دی ڕەنجاوە و ب فارسی پی گوتوون
عتبار خیزانی بی   ١.ھگرتووە و ڕۆیشتووە ڕانوەستاوە و سری خۆی ئیدی ٢»!ا

                                                                         
. »ســـحرخیز«دا ھر کس بیانــان زوو ل خو ھســت پــی دەــن  ل زمــانی فارســی -١

ستو ھخ وەکی لوەی شو. ئ. 
٢- ی خیزانیی بروپشت  ئو. ب.  



  کتبی سھم/  ٣٦٠

 

ھرمک ب خیزانی ناسراون و شاری خیزان تازەسازە و  زۆربی میرانی 
غی وەنی مرا ن خا  تورز دە  ممنی ڕەشکرەوەی ئ. بناغی داناوە سر ب

ھر چندی ب الپڕەی کتب باوەکانی سردەم  ڕانڕام و پشکنیمن،  ڕووپدا گ
بۆوە کام پادشا دروستی کردووە ڕەنگ وەزیرک یان . بۆم ڕوون ن

وەدانی  ئا  ودەچ ئو دەمی ک ھۆالکۆخان. سرکردەیک ئوی کردب ب
ھناوەتوە و نۆژەنی کردۆتوە و ب پایتختی  دەستکی ب سروڕووی مراغدا

وە، خواج نسیر ھمکارە و باوەڕپکراوی دەست  ٢دانا  ردەمو سئ ک
 ل  یاریدەری یکک  ووبت و ب  ی بنیات نابوەدانیی و ئا  ق بووە، ئو 

قوون و وەزیرەکانی ئیسالم وما مزگوتی گورەی . و پکوە کارەکیان کردب پیا
قکی و چند کۆکیکی تدا چقاوە ک ـخی غدانری  ن، دەسکردی بنا زا

کیانزانیوە چ دار  ن کی ئو ناوچی تورکان. خ کن دارک دەندن  ھی دەپ
جماوەر لسر ئو  ).!؟( دەزاننی »شیالن«ب  و کوردان »ئیت بورنی«

وەڕەن ک  زۆر پیاوی خودایی ھاتوون ئوندەرێ و نزا و پاڕانوەی ل قبووڵ  با
دەب .وەی جر شسل  کق ڕوانینی ئسترەناسی ھخراوە و  ژووری 

وارەکانی  ـب خشتی سدی قـ و  اغاتی چاکی ــاغ و بــب. وڕ و قس ھچندراوەــوور 
ھ ـلی و  وە و ترێ و کشمیش و موژکی ک ل ناوچکانی ـ  می موو چشن

بۆی ئگر بو باراندا  .ھی، لوش ھن عجمان دەوروبری تورز و خاکی

                                                                                                                                                                           
ــدانوەیكی سـرزارەکی و ب خان شـرەف دا  لـرەش -١ ــاوە،  ، لك ــۆ لكـدانوەی دان بنمـای ب

ــزان ــاوی ل ســرچاوە  كچــی خی شــاركی ناســراوە و ب درژاییــی ســردەمی ئیســالمی ن
 .س.ز.و خیزان ھاتووە دا ب ھیزان مژوویی و جوغرافییكان

ـــان و )ی ز١٢٧٣-١٢٠٠/ی ک٦٧٢-٥٩٧( ەددینی تووســیخــواج نســـیر -٢ ـــک ل زانای ، یک
ــان ٦٥٧ســای . نووســران و ئسترەناســانی ســردەمی خــۆی ڕایســپاردووە تــا  ھۆالکۆخ

زۆری . ڕوانینگیک بۆ ئسترەناسـان ل مراغ سـاز بکـا و لڕـوە ئرککی ڕاپڕانـدووە
 .و. مردووە و ل کازمین نژراوە برەو ب کالمی شیع داوە و ل بغدا



رەفنام٣٦١/  ش 

 
 

ن خوا بناغی داناوە، دوور نیی واب، بم ھر خودا   نسیرەددینی تووسیجب
   .بۆخۆی دەزان چۆن

ن ھوای خیزا یکجار ناخۆش و ناسازگارە و وەرزی  وەکوو دیارە کش و 
ووانکی تووشی پتای تاوت دەبن ڕاست زۆری داری . پاییزان زۆربی دانیشت

فندق لی ک ھواکی تکداوە ھندەی داری  ن  وە، بم دە ل نژرا   .بری 
  کی وێ ب میرینخ )مرین ( ن بۆیناوبانگن و دەب وتۆترناوە کم سئ

 بیان بو بژیوەک س مردبا مووچر کر ھگمیرانی وێ ئ ر زمانان، چونکس
 منداکانی و نیاندەپرسی پاشوارەک م دەدا ب ــزیاد و کورەن یان گچکانی گ .

 مابا وەک ب مردوو حیساب ن  ئوەی ن وەی م شب وو، جا بۆی واب کرابا 
ویان   )١(.»ریینم«نان  نا

ن تانانی برزەج و خاقانانی خاوەن میرانی خیزا گڵ سو ل  میششکۆی  ھ
ئسنوەدا دەسازان و خۆیان ڕکدەخست و ل  ش ھمیش چاوەدرییان ـو پیـتۆ

و بوون و پارزرا وە  بۆ نموون چند جارک ک پادشایان ھیانکوتاوەت سر . کرا
رخستو میرەکانیان  ی کوردستانمھ ت لختی دەسر تسل و  وون 

 مزنانی خیزان نگیاندووە و زەبریان ل نوەشاندوون ل . الیانبردوون، خۆیان 
دوڕڕەززاق ــ عب ـا  ـ  موالن ــن و ــۆ  مرقندی ب ـ ـی  سـ ـ ری کتب نووســ

لعوسسعدەین« میرزا ی ز، ١٤٢١/ی ک٨٢٤نووسیویتی وەختایک سای » مت
 ھمت بۆ سر کوڕانیب مبستی  گوورکان یکوڕی ئمیر تیموور یشاڕوخ

خیزانی،  ی، کوڕی میر سولیمانھات دەڤری ئازەربایجان تورکمان قرایووسفی
شکۆی و  و چوون پشوازی ڕکفی بشان بدلیسی یبشانی میر شمسددین شان

 و الواندنوەی خونکاران بسرکرانوە ھان لچاوی شا وەکوو دەماودەم . ب سی
یمان وساری ھماوەیک  و کوڕەکی، میر ملیک دەگنوە دوای میر سول



  کتبی سھم/  ٣٦٢

 

 رەنجام بدەستی و س وتۆتتی کرەو دنیای  مردنی خۆیدەسمردووە و ب
وەتوە   .پاشین گڕا

  
  کوڕی میر ملیک میر داود

ود وبش میر دا ھا  بوەی یب بۆت میری  ساڵ ل خیزان ٣٩ی خنیمانی ما
بانوە ئارەق و شرابی خواردۆتوە و لگڵ بژن زراوانی گوندام  ب. سربخۆ

واردووە یکی سربدەرەوەی بناوی . ڕایب وتابخان ل خیزان ساز  »داودیی«ق
نوە ل دە وانی  و زانایانی پایبرز  : میر داود س کوڕی بووە. کردووە 

تان ئحمد یمان، مسو   .بگ بگ و حسن یر سول
  

  کوڕی میر داود ئحمد  سوتان
تان ئحمد و چۆن چاک ئاوا  ھرمی خیزان دوای نمانی بابی بوو ب میر سو

ل و  رییوا ب تنگ کارانوە بوو ک عشیرەتی نم. ل کردـش اریـاروبـ کـشانی 
و دان ھیئاپۆرەی خک  ووانی  ی ڕازی بوون و دیان پی خۆش ـ لـکـرمـشت

خان چوون  لگڵ سوتان سولیمان ئو دەمی میر و مزنانی کوردستان. بوو
تان ئحمدداروسسالمی بغدا تی زۆر چاکی دەرھق ب سوتان ــزمــخ ، سو

ھنا  جمی خیزانی بۆ نووسی و . بری ھکنامی مو کارانی ئچاک ویش لئ
 دەقکیگیر ل لو ڕۆژەوە . دا ھنا و لعنتی کرد لو کسی لی البدا وبندی 

 ل ھی بوالوە  کانی شا فرمان و   زدار ناوی ھاتووە و ئاوا  ناممیری ڕ دا ب
وەتوە وبانگیان ڕەنگی دا ن نا   .میرانی خیزا
وانی شرەف خۆشبوونی ن بارەت بڵ زنجیرەی میرانی خیزان خان سگل ،

 وە کو کات ل م   لمدەب ب ، لبر چند ڕووداوک ک ب سر پی نای ڕۆم ئۆ
ل درژەدا باسی دەکرێ، تووشی نوان خان شرەف و  ناخۆشی بوون و دا تپڕی 



 

 

قی خیزان: تابلۆی یازدەھم



 

 

  خیزانباژری : تابلۆی دوازدەھم



رەفنام٣٦٥/  ش 

 
 

وو ب دوژمنایتی تییان ب وبی  کوشتبۆ  وای لھات ک سوتان ئحمد ؛دۆستای
لم گڵ ئۆ ل ی وی  ما ودەنگ و ھاوھنگاو بن ھا  وو ب خانیش ب  شرەف. ب

وخستنی سوتان ئحمدبگ ئامانجی گرتنی خیزان لشکری ل کرد و  و دە دا
ل ککی زۆر  ـخ ھـ ـو  کیخودا و خرخوا کوتن . رایدا سریان تداچووـ

و پکیان ھنانوە و شرەف لکیان کردنوە  و  وانی  سوتان . گڕایوە خان بڕی
ۆلمش ــئ. خان دندا رەفــڕی شــۆ شــو ئۆلمی ب یاوی ناردە دیاربکرپ ئحمد

بوو ب چاوساغی و ھزی  ھنـا و گـیشتـ خیـزان و ئحمدبگ سپای دیاربکری
لیس گیاندە ناوچی تاتیک ھرمی بد وە ڕۆیی بۆ  و ل و پالمارەدا . و  ل

ک دوابدوای وی سوتان  پنچووھندەی واشی  خان کوژرا و شرەف
تکاند ئحمدبگیش ھ  دنیای نمن  ل   .دەستی 

  
قبرسـتان دانی خامۆشـانی  و زین ن    ب چاوی دڵ وەرە بوان

 ئو  لو چۆن چوون ببزان   ل   دەنگی کسانی گوھریان باری 
 چشنی دڕکی شیالن دەبینی تۆ ل و پرچ و کزی بووکان    سر 
  ئوەی شا بوو ب ڕووسووری نماوە و داڕزیوە و زەعفران  ڕەنگی

خت و بی بوانینی ئ و نا   بختی سری گرتن ب خۆنازین 
مان و ھی نی کننق   ل فوو    ١ر ئتۆی ماوی ب دتنگیئوەندەی 

  
تان ئحمد ج کوڕی ل پاش بجما ک بریتین ل بگسو ، میر محممد: پن

لیلبگ یووسف لیک خ لیک، م حموود و خان خان ، مم .  
  

                                                                         
  .و). ی ز١١٣٤-١٠٧٤/ی ک٥٢٩-٤٦٧( بشک ل چامیکی بناوبانگی سنایی -١



  کتبی سھم/  ٣٦٦

 

  کوڕی سوتان ئحمد میر محممد

تان ئحمد مانی سو فرمانی ب دوای ن پی  تان  ب برگەوەی سو
یمان ھرمی خیزان سول و  نیوەی درا ب میر محممد. کرای دوو بش خان 

ل لی لیک خ م ب ی دیکا ینیوەکر . برای بس ک بڕبوونی ساپپاش ت
: دا، میر محممد ب مرگی موفاجا مرد و س کوڕی ل دوا بجما حکوومتی

فا  تان مست ودبگ ،سو   .بگ و زەینڵ دا
مانی میر محممد ھرمی خیزانی بردەوە سر  ی برای، ملیک خلیلدوای ن

وانی سوتان سولیمان  یش بو کارەی ڕازیدۆخی جارانی و وکیخستوە و دی
تان مستفا وو؛ بم سو ئم برازایی میر محممد لگڵ . برازای نیسلماند یب

ھائددین گی خا ببزۆانی ححوکم تان و  ی کی سوبوو، ڕووی کردە دەرگان
پاش تپڕینی شش ساڵ ب سر ماوەی . وەرگرت بشی باوکی بۆ خۆی

 ڕاو دەستی ل ھر . کالکیان ب مردوویی دیتوە دا  و دارستانکگدا، ڕۆژکی 
وبرد و کوتن پرسیاران ھیچیان وەچنگ  ھنا  نکوت و نیانزانیچندی سریان 

تان مستفا، داودبگی برای جی گرتوە. ک کوشتوویتی مانی سو و  پاش ن
کی زیاتر ب سر دەستی ئوسا . دا تنپڕی ک ڕووی کردە دنیای ھرمان سا

تان سلیم بگی زەینڵ خان و  برای سری بردە بر سبری دەرگای سو
ھردک بشی خاکی نوێ  وە سر خستاران ــی جــ دابــھرمی خیزانی ب سرل

ی دەست نچژتبوو ک کاسی ژاری ل دەست   پیا ل قومکی  ھشتا  یک و 
گیانی دایوە  میگی مرگ وەرگرت و بناکامی فی ھدا و ل ڕی ئیستانبووڵ

ھان ھنی جی   .دەست بدی
  
  



رەفنام٣٦٧/  ش 

 
 

  تان ئحمدوکوڕی س ملیک خلیل
ل سردەمی ژیانی برا و  کورتی باسمان کرد ملیک خلیلھروەکوو پشتر ب

کانی ھرمی خیزان برازا ڕاگیشتووە و جاری وای ھمووی  دا ب سر نیوەی 
  .خستۆت ژر دەستی خۆی

  ل کانی،  مانی برازا م  زەمانیپاش ن لی تان س  یاریدەی  خان سو دا ب
ی ـکـشـردووک بـمحممدپاشای مزنوەزیری پایبرزی بڕاوتگبیر، ھ

ی کس و ھیچ یاوبشــ ھــبــساڵ ب ٢٢دانا و ماوەی   پشکی خۆیـزانی بـخی
ی کۆسپ و  لسر کورسیی دەست پا ئوەی ڕاستی ب . دایوەگریک 

ھندەی خۆ ب کاروباری دەستوە ماندوو ندەکرد و ھوساری حکوومتی 
لوەشاو وکی  . ئاغا، ک ل عشیرەتی بلیالن بوو ی وەک ئبداڵەدابووی چنگ پیا

ووبا بسی بوو؛  وکی ب و ئا و نان  وک  ھر نا چونک بوای ب  ھروەھامیر 
وانیی پروەردگار بوو ، زۆربی کارە قورس و گرانکانی وەک ئاو خواردنوە پشتی

دە بۆ ج جی . نکراب ک مرد، ی ز، ب نخۆشیی فداری ١٥٨٣/ی ک٩٩١سا
مژ بوو گیرۆدەی ببوو ـکوڕکی چک. ل لـ ـۆ لـ ـی  ـ پـ اش بجما ک ناوی ـ

  .بوو بگ حسن
  

  کوڕی سوتان ئحمد میر محموود
پی ویستی تیرە و ختی   خانو ب فرمانی شکۆداری سوتان مراد نمیریب

وداری میرنشینی خیزان ج وو ب ھر بۆخۆی پیاوکی ژیر و ورد و خورد بوو . ب
 ھرمکدا و چاکی ل ھسووڕاندنی عل و  ل و پاراستنی  کاروباری ڕاگرتن 

دەگیشت و گش و برەوی پ وا باش پ و عشیرەت دەزانی ا ک ھر ەدد  ڕا
  .باسی ناکرێ



  کتبی سھم/  ٣٦٨

 

ی  گڵ عوسمان١٥٨٤/ی ک٩٩٢سا ل وەزیر و ھزە  پاشای ی ز، کاتک 
بزەکانی  خرابووی سر شانی،  گرتنی تورزیان ئرکی] خونکاری عوسمانی[ن

  پاشای ئو ڕۆژەی ک سنان ل تووشی شڕ ھات  ی تورز»سعداباد«وەزیر 
گڵ چند فرماندەیکی قزباش لو ھرایدا  و ئاواکانی ھتن، میر محموود ل

وکی خیزانی شانازیی  . نیان ل چارەی نووسراشھید بوووای چند گورەپیا
 دوا بجما ل ر ـمیر محموود ھ. حموودــو میر م سوتان ئحمد: دوو کوڕی 

ـ منـب و مـی مـدا داـی دیکـچ رگـرد    .ی مودا ن
  

  کوڕی ملیک خلیل میر حسن
ی مامی، ئگرچی کاڵ و مناڵ بوو، پاش کوژرانی میر محموود میر حسن

بپی فرمانی سوتان . دایاننا ب مزنی خۆیان رییبم خ و خزمانی نم
د وو ب میری خیزان خانمرا مامی ب مبستی  بگی لو سروبندەدا یووسف. ب

فرمانی حکوومتی خیزان ڕووی کردە دەرگای بختالنی سوتان  وەرگرتنی 
و ئویش ب دخان  و ب میری خیزانی دانامرا   .سری کردەوە 

تان و گیشتنوەی بۆ خاکی  بارگای سو ل ، عل و خیزان پاش گڕانوەی 
وڕکی وایان ل) نمری( نمیریعشیرەتی  ندایوە و ئویش ب ناھومدی   ئا

 تورز ھتا ب ھانایوە وەزیر و ھاواری بۆ برد  بۆ خزمت جعفرپاشای چووی
رپاشا. بچعفی جڕڵ نارد و بگ ل و پیاوی  . کردەوە بۆ خیزان پشتی گرت 

ھنا و چند جارک ئم داوا و ھات  وچۆیان  دیسانیش خک سریان وەبرن
ـدووپات بوونوە، ب ـم چـ کراـ سپی کوتن  سرەنجام کۆمک ڕیش. ی بۆ ن

غای ناوچی  و ئا  مزن  وان و کردیان نن و  نمیرا ن  وایان دانا خیزا و 
 ژر دەستی میر حسن ل ھموویان  ندەکانی  ب ڕبوونی دوای . دا بن مپت

م ب سر ئم پکھاتندا، یووسف کی کوەی ب دنی فیتنگان یان ھر ب  بگ ما



رەفنام٣٦٩/  ش 

 
 

واتی جوانمرگ ھات میدان و گوتی ب ناوچی   ئا ) نمران( نمیرانبوونی، 
م و دەب من میری خیزان بم ش ک ئاوای بیست الینگرانی میر حسنی. ڕازی نی

 یاریدەی کۆمک ل دۆستان و خی شیروانی خۆی و ب ھیکوتای  کۆ کردەوە 
بنی داکوتا و  نمیرانی ناوچی »ئاز«دی ـونـ گـویش لـئ. بگ ر یووسفـس

 برەنگاربوونوە ھکرد ل دا و خۆی  ل دا  شڕ ل مابینی ھزەکان. مترزی 
و یارانی بوون تۆوی ھرزن و ھر یکی  بگ  یووسف. دا ھتن ب الیکقوما 

ی   چا ل ودەستکخۆی  و ناوی زڕاوی بوو ب پ ئا ۆشینی سر ڕدا شاردەوە 
و یکک گیشت سری و کوشتی؛ بم کس نیزانی ک بوو بۆگنی . شانی 

وە سرودی میر حسنی گرت و کش و گچی بۆ نایوە و  تۆمتی ئم ڕوودا
 دەست دا ل  کی زۆریشی پھات کی ھرمی وایان تین بۆ ھنا ھتا پارچ مک. دا

وی خۆی فرۆشت و ھرچی وەگیری بمیراتگڕاوماشی  خیزان و زۆربی مک
ھمووی دا ب مزن و کاربدەستانی پایبندی عوسمانی ئگرچی ب میر . کوت 

دا نوقم بووە و ڕووتاوەتوە، بم ھشتاش تۆمتی کوشتنی   قرزوقۆ زۆنگاوی 
بۆتوە بگی یووسف کۆڵ ن   .ل

ـل ، یبگی محموودی  کچزای حسنـــمامی ک پس بگی رازێ، حاجیــوەش بتـ
ی محموودی وانیی خ ڕاچووە و داوای مزنایتیی  دەگژ میر حسن ب پشتی

نناوچی  دەکا و پاش شڕ و کشیکی زۆر وایان بیار دا ک ناوچی  نمیرا
ی پ ب و مووچی بڕچوونیشی بۆ دیاری بکرێ و لگڵ میر »مروانان«

ھ حسن ـپکوە کاروباری  ئستا نوانیان خۆش بۆتوە و . ڕاپڕنن ــکــرمـ
ن ھرمی خیزا و بارودۆخی  وە یکن  ڕباشی دەڕوا ب    .ب

  
  
  
  



  کتبی سھم/  ٣٧٠

 

  لکی دووھم
  مۆکسباسی میرانی 

  
پی  خوناوکی زمانی پنووس و خۆبادانی سرپنجی نخشینی نووسین،  ب

موبر ڕوون  پکوە برا بوون و ل  و ئسپایرد مۆکسو  بۆوە ک میرانی خیزان ل
ھاتوون ئو ھرم و کردوویانت س بش»جانلیب«ناوچی  بگورەی . ەوە 

وکا ب گژ سوتانکانی  وک ئامۆزا بوون و  وەڕپکرا د با گانوەی چن
ھر چۆنک بووب و . ژیانیان ل چنگ دەرھناون چوون و ئم ج دا سلجووقی

 بووب بـۆتـ  مۆکس؛ بم وەکوو دەن یکم کسکی ل ]تازە بسرچووە[ن
ن ناوی  بداڵ«حوکما   .بگ و حسن ئحمدبگ: ە و دوو کوڕی بووە»میر ئ

  
  کوڕی میر ئبداڵ ئحمدبگ

بدامانی میر ئ تی ــاری دەســاروبــھوساری ک ی باوکی، ئحمدبگدوای ن
و ب سر ھرمک ڕاگیشتووەب  میری ھکاری بگی زەینڵ. دەستوە گرتووە 

 ئحمدبگ ئشابوو، حسن ل ی  ھگرت و  بگی برای لگڵ خۆی چونک د
یمان تان سول و ناوچ و قتی  بردی بۆ بر دەرانی سو خانی خزاکر 

مەوی میر »کارکار«  ق   ل بگی لوێ کردە  دابی و حسن ئحمدی 
تالسابوونیان بۆ . میرناوچ ل ری برمانی مسۆگف تانوە   بارگای سو ل

یان بگکمرتی ھوە دەسکتا ماون پھ   م برایان ئ نـدەرچوو ک .اش ـپ
کوڕی ل دا، ئحمدبگ مرد و دوو  تپڕبوونی سی ساڵ ب سر حکوومتیان

بداڵ: پاش بجما عیمادەددین بگ ئ   .و میر 
  
  



رەفنام٣٧١/  ش 

 
 

  کوڕی میر ئحمد بگ ئبداڵ
رمانی بف پی  تان سولیمان ب خان، دوای نمانی باوکی  برگەوەی سو
تیی  بگی مامی ڕۆیی  لو حلدا حسن. ی بۆ نووسرا»مۆکس«فرمانی میرای

لۆوانی یزدان خواست و ب  میری ھکاریی بگی کچی زەینڵ بگ ئبداڵ. بۆ بر د
وانیی وی سر ی خستوە »کارکار«لسر دابی ڕابردوو ناوچی  یاریدە و پشتی

م مۆکس لی تان س   . خان فرمانی بسرکردنوەی لم بارەیوە بۆ نووسی و سو
م پنچووھندەی  ڕۆست گی کن بسی  کوڕی میر حھاریکاریی خ ب
نوێ ناوچی  محموودی ی جودا کردەوە و خستیی ژر ڕکفی »کارکار«سرل

ن ئامۆزاکان. خۆی وا ن  ل ھرایکی زۆر  . دا قوما لسر ئو کارە شڕ و 
ی  وژی ١٥٩٦/ ی ک١٠٠٥سرەتای سا ن ن وا ن  ل شوان و ی ز، شوک 

بداڵ خوتنان ژ تازەکردنوە ھاتبووە سر لواری مشارەی ــوــبۆ دەسن بگ دا ئ
و ئوەندە سرخۆش بوو، خۆی بۆ ڕانگیرا و ب مستی الترەوەی بست و   ق

لوێ و  دا  ل خلیسکا و سرمقوالتکی  وە دەست  ھرا و گیانی داید  ھ ڕا 
ھان ھنی جی وو .بدی ھب   گورەی قۆڵب. و محممد میر ئحمد: دوو کوڕی 

  .باوکی گرتوەجی  میر ئحمدوکاری  لسرکشانی خت و کس
  

  بگ کوڕی حسن بگ ڕۆستم
 ڕقی کوڕەمامک ل  ، بگی  حسن ی کیژیانوەکوو پشتر باسی کرا

لیکاریی عشیرەتی محموودی خواست ییمحموود  ئا و ب پشتیوانیی  و ب
فاپاشای . خست نو جغزی قمەوی خۆی سردار، ناوچی کارکاری مست

دا، دەستی ل ژیان شۆرد و مرد و  دوای تپڕبوونی سردەمک ب سر دەستی
ھیالک چوو، ب  بگ ئو دەمی ک وا ئبداڵ. بگی کوڕی بوو ب جنشینی حسن
ھ بگ حسن  وب مزنی سرکردەکانی  پاشای یاریدەی ل سنان مۆکسای گرتنی ی



  کتبی سھم/  ٣٧٢

 

گڵ نارد وان ل و پیادەی  و ئویش نیزیکی سسد سوار  لو . خواست 
مد ـر ئحـ ـانی  سریشوە می ـ و خزم خـۆی و خ سـتی و ببم ب

ان ـزەکــھ. وەدەرکوت و برەی ل تنیبگ ل ق  برەنگاربوونوەی حسن
ـتکھ ـ ـ و پکداھاتن و لـ بگ کوژرا و میر  و گرم و ھرایدا حسنــنگووتن 

وو ب ئحمد ـب لسر کارە و  مۆکس مزنی سربخۆی ـ ھر ئستاش  و 
کی بتداردەس سترھب.  

  
  لکی سھم

  ) ئسپایرد( سبایردئباسی میرانی 
  

م برەبابش لگڵ میرانی خیزان شتر باسی کرا ئروەک پو . ئامۆزان ھئ
ھنا،  سریان وەبر دەستی بارگای عوسمانی کاتی ک میرانی کوردستان

سوتان  ،پاش نمانی. جوی دەستی ئسپایردی بدەستوە بوو محممدبگ
م  پاشی بجمان و میر شرەف برای   .ل
  

  کوڕی محممدبگ سوتان برایم
فرمانی  پی  مب لی تان س خزاکر، پاش نمانی لسر تختی  خانی سو

ی دایو دەستی ئسپایرد وەیک ب مزنایتی ڕایبوارد ەپا وا ھات . و ما
باش قز  بشانی فرھادپاشای و ئویش شان ھیانکوتای سر قی وان جارکی 

وان، شانی دای برخۆدان و لو شڕەدا بدەست قزباشانمز  نی سرکردەکانی 
مانی . کوژرا تان برایمدوای ن  بگ و حسن کوڕەکانی وات محممدبگ، سو

 میراتگری وون   .ب
  



رەفنام٣٧٣/  ش 

 
 

  کوڕی سوتان برایم محممدبگ
فرمانی سوتان بوو ب مزنی  محممدبگ پی  مانی باوکی ب دوای ن

وەنی ئم چوار کوڕە بوو. ئسپایرد و  بگ، وەیسبگ ، خالیدبگ ئییووب: خا
م ییووب. بگ برای لسر وەستی باوکی و بگورەی ئو مافی ک شرع  ئ بگ 

بیست سا ی کۆچیی، نیزیکی ١٠٠٥ئستا ک سای . پی دابوو، جی گرتوە
و  مۆکسمیرھرمی  ھـات  واری کۆکردنوەی دا  ب ل وبشکانی  ھا و 
و دنیاداری وەسریک   .ی پ دەبندا ئرەیی نانی سامان 

  
  کوڕی محممدبگ میر شرەف

پاش ئوەی سوتان برایمی برای بوو ب جنشینی باوکی، سری  میر شرەف
ی ل ھرمی »ئاغاکیس«و ناوچی  بردە بر سبری بارگای سوتان سولیمان

فرمانی بای بۆ نووسرا و ب میرناوچ داندرا و  پاش . دەستی برای بۆ دابا 
وەیک ب سر دەستی دا، لم دنیا ڕووخکوە ڕووی کردە دنیای  تپڕینی ما

ھتایی ھائددین. ھتا گ بمان بجپاش ب گی لمزبورک م ـ ئـونکـچ. و ئ
وانی ببن جگرەوەی باوکیان و ب سر ـوڕانـک یاندەت و ن داڵ بوون  ی زۆر من

وانوە وانی   دی ل غاکیس ڕابگن،    .کرا ئسپاردەی دەستی میرانی عوسمانی ئا
وەنووسا و شت بوو پاش ئوەی ڕەسیدە ی پف ورکمزبگ  . بوون، ئ

ھائددین دەستی ل نیشتمانی رەبستان بمی عرڕەوازە بوو بۆ ھگرت و پو  ھ
 بسرە لحسا ل وە ١و    .کوت ڕیزی غوالمانی پادشا

  
  

                                                                         
ـــاوچیک ل . نــاوی ھــاتووە ئم نــاوە ل بیتــی ســوارۆدا ب کــاول لحســـا -١ ئلئحســا ن

 .و). خیزەن = ئحسا. (و شانی ڕۆژاوای کنداوی بسرە باکووری وتی بحرەین



  کتبی سھم/  ٣٧٤

 

  بشی پنجم
  باسی میرانی کلیس

  
ـب ئوانی زیت و وشی و بـ لک و پۆپی خاندانی ھاشمیـ شـارن  دا  ون 
ی ڕاستی دۆزەوەیان بۆت ئاونی بانونی ناسنری وەجاخی  دەگڕن و خیا

ی میرانی کلیسکانقوڕەیشییمازنجیرەی بن و بزانن ک یان ڕوون بل الیان  ، 
 کوڕانی ل ل ڕازی  ، خودایحزرەتی عبباس وای دەچنوە سر پنجی یکک 

کاری. بڵ میرانی ھگل ک دا نییی تن ھیچ قس . ئامۆزان و ئامدی خۆیان دە
ـب گـ  ـ  ــوون کــرا بــ بــو بھائددین و مونتشا س  شمسددینــوەیــان ئــشیـ
عرەبستانوە[    برەی  ١.]ھاتوون کوردستان ل ل  کاری کھ میرانی 

 کوردی ل وەکی  میرانی ئامدی ک ل . دا سواوە و بۆت شمۆ شمسددینن، نا
ھدین ب  ون ھائددینن کرا شا  توخمی بپشتی مونت  ل  و میرانی کلیس ک

ون کوتوونوە، ب موندە ودر کرا   ٢.نا
کۆ  خۆیھر چۆنک ب، ئو موندەی ل سرەتادا کۆمک کوردی ل دەوری 

 ری وەبر سوتانکانی ئییووبیــلوێ س. و شام کردەوە و ڕووی کردە میسر
دییانوە و ل ناوچی قسیری دپروەرانش خون و ئو پادشا دا نیزیک  ھنا 

                                                                         
  .و. بودلیانی دەقی ١٦٠ل -١
ـــان١٦٠ل -٢ ــــۆت شــنبۆ شـــمۆ: ی دەقــی بودلی ـــدینان . ب ـــراوەت بھ ـــدی ک ـــان(بھ  = بادین

  .و). بادینانی
بـۆت  دا سـردەمی توركـانی عوسـمانی، منـدۆی و ل ناوی دروستی ئم بنما و میـرە 

ـــا، ـــت و منتش ـــرە ل ســـردەمی مملـــووکی نك ل ). شـــامند(وات مندشـــا  من ئم می
ــووبی ــی ســدە. دا دەركوت و ناســرا سـردەمی ئیی ــارەگی یكم ی ٨ی ل ڕووداوەكـانی چ

ــ زایینـیی ١٤/ک ــاوی كســایتییك دێ بن ــورد دا ن ــدۆی ك ــالم،  (اوی من ــاریخ االس ــذهبی، ت ال
  .س.ز).6/151، العسقالنی، الدرر الکامنه، 502-2/501، المقریزي، السلوك، 55/412
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نتاکیی جماوەرک . ب میرناوچیان دانا و گوتیان بۆ لوێ بن دابگرە ھرمی ئ
 دەوری ئای موندە کوردی یزیدی ل  نیشتج بوون،  و جی ل  ن ک؛ھا 

. ئویش ڕۆژبڕۆژ خۆی نیشان دا و لوەشاوەیی و ئازایتی و ڕووڕاستیی نواند
ـئ  حوم و کوردانیـ ھستان و بارگوبنیان ان ــایــکــوون، تـب و کلیسیش ل

ییووبی زۆر چاکیان باڵ ب سر کشا و . و ڕوویان تکرد لنا کانی ئ تان سو
واتکانی و کردیان میری ئو کوردانی ک ل قمەوی   دەستبری ئا وون ب

لب م و ح ری کارانیان ــب. ر شانیــ ســان خستــانازییــوی شــدەژیان و ک شا
پ  پا وون و ب  کرد   وا برد و ل نو ھوراز شتی و ھزیان وەبرنا و پلیان بۆ ئا

   )٢(.دا شان و شکۆیان درەوشاندەوە کانیھاوشان
دا دەستیک ل شخکانی ئو یزیدییانی نیشتجی نوان حما  سرەتا و  ل

تیی کوردان مرعش لسر مزنای لیان بوو ب کش و  موندە، لگڵ بوون، 
ن وا م . ناخۆشی نند، بھاڕیان تڕ و گکرد و ش شکریان لل چند جارک 

ھنان و نیوە ب خۆشی و  م موندە دای نیوە ب ناخۆشی و نابدی ملی پ سرەنجا
وی کوردەکانی ئو سرزەمین سریان وەبر چمی . نوی کردن توا

ھات، عرەب. ھنا دەستی مانی  کوڕی  بگی پاش ئوەی موندە نۆرەی ن
تیی حکوومتی کوت سر شانی رای ــویش چــدوای ئوەی ئ. برپرسای

ـت ـمـ ـنی کـ ـوژایـ ی ــاوکــزادەی لسر کورسیی ب کوڕی ڕەسن یجما وە، میرـ
ـداس ـکنـ ئو . جماڵ، ئحمدبگی کوڕی ھات و جی گرتوە دوابدوای میر. یـ

وکۆچی دەستی خاندانی ئییووبیی  زەمانی ک غوالمی چارەنووس ھات و ماڵ
وانیان گرتوە، ئحمدبگ تکوەپچا و غوالمانی چرکس سری  جی ئ

ھنان رنوەب .ھ واردنی پاش  و تپڕینی ڕۆژگارک ب سر ب تمنک 
 بگ و قاسم بگ و دنیا بقا پ نکراوە و حبیبـخواست ل ماواییدا،  دەستی

 پاشواری وون   .ب



  کتبی سھم/  ٣٧٦

 

 سوتانکانی چرکس. جی باوکی گرتوە و بوو ب مزنی کوردان بگ حبیب
و ڕایانکشا  ھخوند   بگ قاسم .کوشتیان بۆ الی خۆیان و ل حلبوەبریان 

پی ب و ب زەبری شان و بڕمیراتگب  جگرەوەی ــوو بــۆی بــاھـانی دەست 
 بر ڕکف و سروبری کارانی  ھنان چرکس ھاتن و . پکھنانکاکی و کوردی 

تیی کوردانیان خ سرۆکای دەست ش کعیززەددین دای  خانیی شتۆرەم ل
وەری یزیدی سریان وەبرھنا و . یزیدی چرکس شاریاربگی ھندک جما

و ل نای ژر ڕکفی و  کردە سپاساالر و کۆمک چکداری حلبیان ویانڕەمزان
لدانی قاسم » جبل سھیوون«ئویش لگڵ خ و خزمانی ل . بگ ناردیان بۆ 

وەڕوانی  لشکری  سان دا و چا ووری. پالمار مایوەل غـ تانی   شسو
عیززەددین خوشکزایکی خۆی خ  دەستی ش  پا لشکری  خست گڵ  ل و 

 قۆکی دیکوە بڕی کردن بۆ سر  ل و  لب ناردی  جاڕی حل شاوی گل  ب
قورسیان ل نوانی. بگ قاسم دا قوما و ھموو جارکیش  چند جارک شڕی 

  .دەشکا ھر سپای چرکسان
م لی تان س  و خاکی خان ب مبستی گرتنی عرەبستان ئو زەمانی ک سو

م میسر دانی چرکسان و شا ل فی برەو ئو با ھنگاوت،  و  ری ڕکس
گڵ خیری بگ قاسم انازیی  چـرکس بگـی ل وازی و شـ  پشـ وون چـ
و گی. ڕامووسانی پ با ڕایخ ، بلرانی میسر و شام و حــپاش سرکوتن 
ل قاسم ـبگ  فـ ڕک ـ ھـ ـی  ـمیشـ  سری سوتانیـ ل   و  دا ڕۆیی بۆ ئیستانبووڵ
  .دوازدە سانی خۆشی برد بۆ ئو سفرەکوڕی  پۆی جان

خ زیدیعیززەددین شق خۆی ی ی مزنی  راجپاشایگیاندە خزمت 
لب رکردەکانی حس ی فپ بگی تچاند و  وفرتی چند چپک، بۆ قاسم و ب

و تاوانی خیانت و سرھدانی پوەبست یپاشا  برد   خشت ئوەندەی شخ . ل
ت خرزی دەسبدەستانی پایست کردەوە و وای کاربخ کستبم تاند



رەفنام٣٧٧/  ش 

 
 

قاسم. ھر وەرە سیرێ و   ر بگگ گوتی ئب  کی دیکئیزن بدرێ و جار
لب، ئاژاوەیکی گورە دەنتوە وە حتڕبگ . ویان بی پتگک بک کۆمکات

رمانی بف وە  ڕ ل نا،  ھ تانی بڕز  تکچوونوەی بۆ کوژرانی  گوی سو
لالدان س قاسم سند کرد و جگ پی بب کرد و پشوویان لن ودوویان ل .
وەدان و خستییان ڕیزی غوالمانی  پۆی جان وپردەی ئا کوڕیان بردە سرا

ـخ ـزنـ ـخـ ـانـ ی پارزرانی بسر کشراـ و با  .  
ق وای  لسر دا خانوە  ل دیوانی دەستی سوتان سلیم راجپاشاپاشان 

خ زنی کوردان عیززەددین شم کرای.  
  

  کوڕی ئحمدبگ بگ کوڕی قاسم ١پۆبگ جان
خان  ل کۆشکی ئاوەدانی سوتان سلیم پۆبگ دوای کوژرانی باوکی، جان

کاتک . بوو ب مزنی کوردان عیززەددین سبری پاراستنی ب سر کشا و شخ
 پاش بجنما ک لوەشاوەی  ل وای  چ پاشوارکی  ھی عیزەددین مرد  خ  ش

ھر مک جاحوکمانی ب؛   تی  بۆیکی تایبر مس یبوو، خرایھ وماشکی 
وە نتاکیی نخا  ئ ل بگ درای دەست ملیک محممد و دەستی کوردانیش شکۆ 

 برەی میرانی حسنکف ل  بوو ک.  
و پنجی بکار و  ن  کاتک جوی کاروباری گرینگی پادشایتی کوت

تان  یمانلوەشاوەی سو پۆبگی ل سرسرای ئاوەدانوە  خان، جان سول
ل خزای . بـرزی وانانی بارگای ھنـدەی ئـاسمـانھنایدەر و خستیی ڕیزی پاس

لگر ر  و گرتنی ڕۆدووس دابالمار بۆ سغدان«و پب« میشفی ھڕک دا، ل
                                                                         

ــان -١ ــ( پۆد ج ــوردن و ل ســدەی شــازدە و ســدەكانى ) پۆ انگی ــاوداری ك ــایكی ن بنم
ــی ــوە دەبــرد دوای ڕــان ب ــاوچیكی برفرەوانی ــی . دا ن ــاء العرض ل ) ز1660/ك1071: م( ابوالوف
 . س.ز .ناساندوون پۆی دوو میری بنمای جان »معادن الذهب«كتبی 
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وبردی نواند و  لو ماوەیدا گلک ئازایتی و دەست. دا دەبزووت سرکوتووی
ز دەیکات وانک بر شتھ ی لو خاقانی ئ  بر د داوای  پۆبگ جان. کوت

لبروەی ب چوونوەی  پای سولیمانوباپیرانی کردەوە؛ سوتانی  دەستی باب
 ر بی سکی دیکیناوچ ،بک ساز نوەی و کوردانی دودەروون ئاژا بۆ ن

بی پ بخشی، بم جان ل یویست ح و سروبندەدا . پۆبگ ن ل ڕاست 
 کرابووی دەماست و ب سر کاروباری پاشای  خان حوسن و شون ل م  خاد
 بیر و بۆچوونی کوردانیش کوردان ل وو  تان ڕایئسپاردب دەگیشت و سو  ڕا

و بزان چاک حکوومتی کلیس توە  پۆبگ  دەست کوە ب و داخوا جانب بکۆ
دانی خۆی وی خان . بۆ وەی دەب بگڕتوە سر دەستی بمیراتگڕا

گیاندەوە ئگر دەستی کوردان ندرت دەست پاشاش ب خزم حوسن تی ڕا
وان ب سر ئپۆ جان و توخم و تۆرەم سربزو و کتنگە ــ، کسی دیک نات

ھات لب ڕابگا و خک و  رانی حرەب وچۆکع کان و ناوچڕ و  نشینش ل
ـگڕیان ن لسنـ یمان. اختان سولسو وەیکدانم بۆچوون و لر ئسخان،  ل

ـبپۆبگی  جان ـالوان ـ ـدنـ ھان و ختی خونکاران بسرکردەوە و ـ وەی شا
 ویش بو ئ ندەکانی باربوو کرد  ب و م وی ناوچ و توا ھرمی کلیس 

 دەرگانی  ل تانوە برەو ککامەوایی  ئاوزەنگی و لوێ لیس پی نای سو
پاش داودامزراوبوونی وا چاک سروبری کاروباری کوردانی پکھنا ک . دابزی

  .ھر باسی ناکرێ
یمان تان سول و دەمدا ک سو ل  خان ب مبستی گرتنی ئران دەگنوە 

لب واری حھردەی ، ڕووی کردە زستانراوپیاندە سک دەستی گودزش
ندی سوتانی ل خوەخانی تایبتی ـربـوھـشکۆ و شیری گ شکۆداری خاوەن

وا ب و ب موبارەکی دەرکشا و   خشپ وانان وپاس خوشی ک دزکپ
ھر ئاگاشیان نکرد ھواک ب گوی پاش ئوەی ڕۆژ بۆوە و . خزمتکارانی 
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دا  پۆبگی دەدزاند و ل دی خۆی مزنوەزیردا درا، چونک جانپاشای  ڕۆستم
وەکی بۆ خونکاری دادپ وو، ڕوودا لی ب روەر گایوە و گوتی کوردانی ــڕقی 

فرمان  ی دیک ناورێ خۆیکس ھیچئم کارە دزوەیان کردووە و  پۆ ی جانبر 
دا دار ب وا مترسی  کارکی ئا  بیستنی ئم قسان ئاگری. ل دەرھبوونی پادشا  ب

 کوانووی مشکی جان ل پۆ ھستاند و وەک  گزارەی کشا و بۆسۆی بدادی 
یپچا ھ پۆ ھات جواب و گوتی پنج ڕۆژم مودا بدە،  لو کاتدا جان. جاوی جوو 

ڕۆژی . ە باش، ئگینا سوتان چۆنم سزا بدا پی ڕازیمئگر دزم دۆزینوە ئو
ھنان دیوانی سولیمانی و پاش  ندەوە  م دزەکانی ب شیری گوھرب چوارە

دابردن، پادشا کوت ددانوەی جان موویان تھ و چۆن  پۆبگ ئوەی سری 
ھاوشانکا   ل و  وای الواندەوە و ختی کرد  نی تپڕاند و پلی ھتا باش ئا

پتر ل نوەد ساڵ ژیاوە و خۆی ل نیزیک . پڕپڕۆچکی ئاسمان برز کرایوە
وە یان گورە بوون و شیتانیان . ستی دا ن حفتا کوڕی بووە و زۆرب دە

یان زانیوە و جوانمرگ بوون وە و چاک و خراپ دە  ١ک خۆی مردووە. پکنی
 پاش  ل وەکوڕی  ، عبدوبگ، ، ئحمدبگ، عومربگبگ حبیب: بجما

فربگبگ حوسن غزەن   .و خدربگ ، حیدەربگبگ ، زەینڵ، 
 دا، ب دی خۆی ک کوڕی گورەی بوو، ل تافی الوی و ھرزەکاری بگ حبیب

دنیای وەبردا و ڕچ و ڕباز و ئاکاری نالباری نزان و نفامانی ڕەچاو کرد و 
 دابی گنجان  بابی وای ل . تکوت و بپچوانی گز و ڕبی پیران نیشت لب

م ھاویشت و گوتی ب کوڕی خۆمی نازان . پش چاوی ڕەش بوو ک دەری
پنجم کوڕییوە  بگی خۆی چاوی ب سر پروەردەبوونی حوسن پۆبگ جان
وو ی چونک نیشانی پگیشتوویی و ڕووڕاستی و لوەشاوەیی و برزبوونوە. ب

                                                                         
ـــاوی ھژار -١ ی وەرگرەفنامـــل٤٢٠، ل شــ : نووســـیویتی ڕۆژبیــانی ، مامۆســتا جمی

 .و. ی ز، مردووە١٥٧٢/ی ک٩٨٠سای ) پۆ جان( پۆد جان
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وو، ویستی ب جگرەوەی خۆی دابنب وانییوە دیار ب ڕاست لو .  نوچا
یمان تان سول ندەدا سو لشکری  »سوکتوار«خان ب مبستی چوون  سروب

پۆبگ ئوەندە پیر و الواز بوو ک نیدەتوانی خۆی لسر  دەنگ دا، بم جان
دنا؛ بۆی حوسن قتی ن و تا لو . بگی لبری خۆی نارد خوانی زین ڕابگرێ 

ـک بگ ھرشدا ک حوسن ـوتـ ڕکفی ھمیش سرکوتووی سوتانی  ژر ـ
ـخزاکر، زۆر چ ـاکـ ۆ نواند و کوت بر دی پادشا و ب چاوک لی ڕوانی ــی خـ

ز مس دەکات ن. کوێ بل   .سری بکاتوەی پدا ب پلی مزنایتی بیھر 
ی  نیشانی سوتانی شکانوە و  ی ز، ک ئای سرکوتن١٥٦٤/ی ک٩٧٢سا

دیار ببوو، ک  لالھز و ک وا ل چنگ پیری ب پۆبگ ھزەکانی گڕانوە، جان
ھندەی دیک ناژی، ب بوو وە و   برەوە نما  ــجعفربگی ب ــۆیــچی وای ب

وماش و سامان و ماڵ و  ب سر مک بگ جنشین دانا و وەستیشی کرد حوسن
ی ڕابگا و حبیب دا دەقی وەستنامکی . ردــک ریــب ــبگیشی ل بشماڵ ب من

قازی و پی و  و ب سید  وا نووسی  اقوونی ئو دەڤرەی مۆر کرد و نای ــاومــئا
وی ناردی بۆ قوانی قتی حلب و ب موومۆرکرا ئوسا گیانی . کیسیک 

  .خۆشویستی ئسپاردە دەست گیانکشی یزدانی
  

  پۆبگ کوڕی جان جعفربگ
فرمانی مزنانی سوتان  جعفربگ پی  و ب لسر وەستی باوکی 

د  پاش چوار ساڵ، لو کاتدا ک مستفاپاشا. بوو ب حوکمانی کلیس خانمرا
لی سردار، دەچوو بۆ گرتنی   ، جعفربگیش ڕەگڵ ئو لشکرەی شیروانل

وە و ڕۆیی بۆ دیاربکر ھستا قیامت  وەختایک گیشت . کوت ک دەتگوت 
و گیانی دایوە  ،)راجداغق( قراجتاق درا   ھ دەستی لسر ئسپوە 

ھان   .پروەرن جی



رەفنام٣٨١/  ش 

 
 

  پۆبگ کوڕی جان بگ حبیب
مانی باوکی، حوسن کانی زۆریان سووکایتی ب سر  بگ دوای ن و برا

دیانوە بگ حبیب ئویش لسر دی بوو ب گرێ و ب مبستی . ھنا و شکان
ی بردە سر کلیس ما کردنوە ڕا  و دەستی ب سر بشک ل ماڵ و سامانی  تۆ

مژ ساڵ بوو ل زیندانی باوکی باوکی ل  کیش کو دا بند  دا گرت و چند گیرا
 پی ل ھقی مسومانانیان  و کرابوون و  ندا ب ھمووی بردا   .و، 

تان و ل چنگ ناجوامریی براکانی  وانی سو پاشان پیاوی ناردە دەرک و دی
زۆری سکا کرد و گوتی مافم پشل کراوە و ھرچی ھبوو ھمووی ب پچکی 

گیاند مزنپیاوی بڕاوتگبیری ڕکخری کاروباری . تختی برزی دەست ڕا
لی ھبزییوە و ل دەمی داواکی دا و گوتی دنیا، محممدپاشای مزنوەزیر، 

 مزنایتی و میرات ب بگی سر حبیب باوکی ب زیندی بری کردووە و  ل
ھوساری دەستی ڕێ ناکوێ، بم بۆ ئوەی ئاوری ئاژاوە  وەرگرتنی 

من، ئوە دەیکم مزنی نابلۆسی شام پی  بگ حبیب. ڕۆمرک و کشیان ن
وو، گوتی ناوچی  ب لیس«ڕازی ن برام ب  بگی دەوێ ک حوسن ی حلبم»با

دەگا  چاکی ب. سری ڕا . سنووری پادشایانوە ئو ناوچیی باربوو کرا ل
تان و  بگ کاتک حوسن بو کارەی زانی، کیخودای ناردە بارگای سو

 شونی خۆی ل نوێ  وە و بردییوە ل خستبگی  دامزرایوە و حبیب سرل
ندەدا ھوای مردنی جعفربگ. سر دۆخی جارانی و سروب و نووسرانی  ل

تیی کلیس بگ بو  سردارەوە بۆ حوسن ل الین مستفاپاشای فرمانی مزنای
  .بۆوە

بای  خانرەو دەرانی سوتان مرادــپی زانی خرایکی ب بگ کاتک حبیب
ج و نیزیکی پن لۆریھزار  گرت  ی وەکوو دیاری بردە خزمت شخی پادشا، ک ف

ھان تانی جی و کاتدا سو  ناخی دەروونوە زۆری  ل ل نا  بوا بو پیرە نزان پ
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ل کرد تاکوو حکوومتی کلیسی حبیب. بوو پادشا و  بۆ داوا بکا ل بگ تکای 
و پتوی شخ ڕەت لسر قسی ب. مزنوەزیر ، کرا ب بوونوە و قورس 
میی«میرناوچی  ل کی »سر موە سنرو بمن ، بم گوتی نامھوێ 

م باب وشونی تۆکم و درەوشاوەی  ئگرچی ئو داوایی شخ لگڵ ڕێ. وباپیران
ھاتوە، بم ھندەی پ داگرت و سوور بوو لسری ک حکوومتی  ئیسالم ندە

ئو . ب میرناوچی سلمیی دیاری کرا بگ بگ و حوسن درا ب حبیب کلیس
فاپاشای بوو،  ارسقکردنوەی قی  سردار خریکی چاک دەمی ک مست

دا  ل خواند و ب کمترخمی تکوت و ل ئاخری کاران بگ گوی خۆی حوسن
وک خۆی گیاندە خزمت سپاساالر، بم ب سرساردی ومی  پیا ل وای پۆ

ـدرای ـس. وەـ  یبگ بگ و حبیب نوێ دەستی کلیسی دایوە دەست حوسنــرلـ
 دانا میی ل زنی سم بیب. بگ دیسانی حر  شبلماند و ڕووی کردەوە بیسن

تان و جنگید. دەرانی سو ل وڕاستان  الدرا و رلسر کا مستفاپاشا اخودا
و بوو ب سپاساالر سنان بگ ک پیاوکی خۆھکش و  حبیب. پاشا جی گرتوە 

کیکردننانی و بردنی و تی زل کردن و ھوەندەی قسوو، ئ بان ب ل ب وە، ک ل
وا و وای دڵ پیوە نووسا پی وابوو ھر نب نیوەی خاکی سنان فری  ھ  پاشا 

. بپی ئو ھسنگاندن حکوومتی کلیسی دایوە دەستی. بۆ دەگرێ عجمانی
پاشا پلی سپاساالری و  سناندا  پاش تپڕبوونی س ساڵ ب سر دەستی

ما تیی بچنگوە ن بگ دیسانوە دەستی کلیسی بۆ  حوسن. مزنوەزیرای
  .خۆی وەرگرتوە

وی و س بگ حبیب لخرا   کی دیک ب ـچند سا رگردانی و پرشانی ـ
ھتا تیخی تیژی مردن نگیشت سری و ھودای ژیانی ھنپساند  ،خوالیوە و 

نگرت ھ کانی  تیی برا  دوژمنای ل عی[.دەستی    :] گوتنیر شا
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و ـک ئاسـ  ش تا خودنیامان کردە دوو بـ   دە ب
وو ب میری ژر خاک، منیش میر   ئرزیر سل ئو ب

  
  پۆبگ کوڕی جان بگ حوسن

وانیبووی سرنجی سوتان سولیمان بگ چونک حوسن خزاکر بۆ  یخان ت
و پی وەڕەنگ خۆیالی   شری  ڕاکخو دۆعای ب پشت بوو،  بابیشیوڕوو ب ل

وو، پاش مردنی جعفربگی برای کرای مزنی  ئگرچی کوڕی پنجمیش ب
وی خاندانی خۆی برای  بگی وەکوو پشتر باسی کرا حبیب. ھرمی بمیراتگڕا

 پ ـچند جارک تۆمتی خست ـ ـا دا  وژرانی جعفری براشی ب سر ویــی و کـ
و نیزیکی شست ی بابتی بدواداچوون و لپرسینوەی ئویشی فلۆریھزار   ھنا 

 یاریدەی سنان و ب وەزیریش بۆ ماوەی چند ساک  پاشای گرت ئستۆی 
لیسی چ نکرا و  دەستی ک ھی  ھیچی بۆ ب م  ھنا و سرەنجا  چنگ دەر ل

ھر کوتوە دەست حوسن  کتگ دەسب.  
  

ر خودا ببل   ھر کس کاری 
دەس خودایب کی بر کارھ  

  

ناب   ڕی ل ندی  ل و    چ کند 
  نای خۆ بخوا  بندە چی ل دەس

برھست ھوساری  چند ساک بتنیا و ب بگ حوسن ب وەکوو دیارە
لیسی سرەنجام ڕۆژایکی ککی بلگربگایتیی . گرت دەست دەستی ک

 شام ترابلۆسیبۆ ئوەی ببت مزنی سرکردەکانی . عوسمانییانی کوت سری
وەن مک کی تایبتی خا بوو ب  شکۆ و خۆی وماشکی زۆری خست سر م

و پ ل و   داوای کرد دەستی کلیس دەستبری  و  بخرت سر ترابلۆس وڕست
لیسی ب دابی جاران  لسر کار الدرا، ک و  ھات  ھر بدەستوە بمن و ئگر 



  کتبی سھم/  ٣٨٤

 

کاتک داخوازییکانی ب . وگۆڕی ب سردا نی و چند مرجکی دیکشی دانا ئاڵ
ن، ھمووی ب ئاوڕ گوی میری بشان دانوەی شاھانی بۆ ل وشکۆ ئاشنا کرا

ھنا ی . وەدی  فرمانی تخوندنوەی خونکاری بۆ ١٥٩٢/ی ک١٠٠١سا ی ز، 
پ بخشرا و  شی»پاشا«ای سر شانی و پاشناوی خر ینووسرا و کوی شانازی

ودر کرا پاشا ب حوسن   .نا
و کاتدا ک حوسن ل  وەی ڕاستی بکی  پاشا ئی بۆ نووسرا پیاورمانم فئ

قمیز عرەب ناوی  وکرانی چند مرجک ب سر ترابلۆس ب پی ڕەچا  ب
دەگیشت و بر نماوان ـردە لـب یکک ل مریدانی جوکشی پ قمیز خۆی. ڕا

و مایبختی دیـپشنگی وردەک ن   واداران، موالنا خواج ئفندیــن و بــارا
ھۆگر بوو ھزار . دەزانی و زۆریشی  نانت دە زی سووریشی لو  یفلۆریت
قرز وەرگرتبوو    ب پاشا ھارووژا و سری  ی ھوای حوسنــ بیستنــب. موالنای

و ب وا  ش لتانی سور دەرانزار . غار ڕۆیی بۆ برزەی فلۆریدەھە قز ی
گڵ خۆی برد و ل مودای ڕیدا وەک بردی بن گۆمی لھات ل پاش . موالناشی 

ڕۆژ گڕان و پشکنین سرەنجام ترمی قمیز و ئاواکانی ل نو کاول و چند 
رەسی کۆنوە ھک دۆزرانرایدا . کاروانسو دەم ل جا چونک ڕاست 

ابلۆس چووبوو، تاوانی کوژرانی قمیز و پاشا پاش ئیزن خواستن برەو تر حوسن
 پاشای ئگرچی خواج ئفندی حوسن. ئو و پیاوەکانییارانی خرای ئستۆی 

لی سارد وە   بیستنی ئم ڕوودا لسر تختی  خۆش دەویست، ب و  بۆوە 
لۆس الدرا وە حسن. دەستی تراب ڕ میردەرکوان ک پیان دەگوت  ئاغای ل

غا یمشچی حسن ڕاسپردرا ھتا خۆی و ھاوڕیانی بگرێ و بیانخات زیندانی  ئا
لب یانی چۆن کوژراون و  حمیز و ھاوڕق وە بزانو ڕوونی بکات چیانپ ھ و 

 پی حوسن ل و   تی دەس ھرچی ما  ی وەربگرێپا دەبشادا نووسراوە ل .
غاش بگورەی فرمانی ب حسن پاشای ل قی  ودووی سوتان، حوسن س ئا
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دانی کرد حلب لکۆینوە و . دا زین دواداچوون، بپی شرعی ئیسالم بدوای 
قمیزی بۆوە خونی  ی . لسر سوور ن ، ١٠٠٥ئستا ک سا ی کۆچیی

چ کارکی بدەستوە نماوە و ل قمەوی خاکی حوسن ھی وە و  ھر ما  پاشا 
ورێ یژیان دا عوسمانی دەب ومدەوارم ئاخری خ. ڕا ر ب و باری کوتووی ئ

ی و چندی بی ئوەندە ھگری ھستتوە، چونک الوکی یکجار لوەشاوە
 فات   ١.تاری

  
  بشی ششم

  ٢دەبن س لکک  باسی میرانی شیروان
  

ولبوالنی کوا چریکیان دێ ل جاڕەگوی میرایتی و ئو تووتییانی  ئو ب
 یان وایتی، پەوایرمانف باپیرانی میرانی بوون حیکایتخوانی شکرەجاڕی 

. دەگنوە سر وەچی کۆمک ل وەزیرانی سوتانکانی ئییووبی شیروانی
ی  ن پاش ئوەی سا ی ز، دەستی چارەنووس بارگ و بنی ١٢٦٤/ی ک٦٦٢دە

ووبییکانی تکوەپچاوە و پادشایتیی میسر یی دەستوە ب و شامیان دەستی ئ
و شازادانی ک باپیری میرانی حسنکف، ھاتوون ئم  ل گڵ یکک  ل وە،  نما

مرب. ھ کی دیکوەیانی گپ . یشیروان ڕەگز دەچنوە سر پادشایانی ـب
عیززەددینـک بـۆنـر چـھ  ، عیمادەددین س برا بوون ک  و بدرەددین و 

                                                                         
١- ژار: بۆ زانیاریی زیاتر باوی ھی وەرگرەفنامو. ٤٢٧-٤٢٥، ل ش. 
ـــی شـــ -٢ ـــی روان،یبنمــای میران ـــان ب عرەب ـــوردانن كوا خۆی ـــا دەگــمن ك  لو بنم
ــــتۆتوە و ل كتبـــی یەیشـــیڕقو ــــۆزان و ســـرۆک«وە نبس ــــورد ھ دا بوردى »ھۆزانی ك

ورەی میرانــی شــیروانبــاپیرەگ و وەزیــرەی كیــوە دەربــارەی ئبۆچــوونی خــۆم دەرب .
وانس.ز. 181-179، صۀالکردی ۀالقبائل و الزعامات القبلی: ب . 
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رھ   وون لی نیشتج بوون ی کفرامھات پادشایانی ڕابردوو وەبر دیان  ١.و 
ھرمکیان باربوو کردوون   .کوتوون و دەستی 

  
  لکی یکم

  ٢باسی میرانی کفرا
  

یکم کسی ئو خاندانی ک ل  کوڕی برایم یوەک دەگنوە میر حسن
ج کوڕ کفرا و پن ، میرزا، ، میر شامحممدەکۆر ەمیر محممد: بووە یبۆت میر 

  .و میر مجدەددین میر شمسددین
وەت بنبانی دەستی، ق کاتک میر حسن مەوی حکوومتکی ب گی

دا دابشیوە و وەستنامی نووسیوە و تیدا بڕوونی ئو کسی  سر کوڕەکانی
دا و وای داناوە ک دوای نمانی  لی الب  ت کردووە کعن ل   دەب ھموو ب ب

 لو دابشیندا قی شبستانی. بشی خۆیان ڕازی بن و شاو بۆ یکتری نبن
وە بۆ میر محممد و مبندەکانی دەوروبری داوە ب  و قی کفرا ە کۆرەدانا

ـکردووە بو ناوچکانی دەورانپشتی دیاری  قی ئیروون. میرزا ۆ میر ـ
ویل شمسددین قی ئا وەدانییکانی سر بو شونی بۆ میر  و  و ئا
  .جوێ کردۆتوە و میر شا محممدیشی کردۆت جگرەوەی خۆی مجدەددین

  
  کوڕی میر حسن میر شامحممد

مانی میر حسن بوو ب جنشینی و  ل کفرا باوکی، میر شامحممد یپاش ن
و سروبندەش ل ی مرد و چونک نرینی کۆلچ یی برادا، میر مجدەددین ڕاست 

                                                                         
 .و ».لوێ دەرپڕاندوونکافرانی چپکاریان «: ١٦٦، ل بودلیان -١
ــــارەکی شـــرەف -٢ ــــی ک ــــان، بم ل  خان بپـــی ڕەوت ــــردان ھبووب ــــوو ئم س دەب

  . و. من زیادم کردوون. نووسینوەدا ڕەچاو نکراون
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قی  وو،  ب ویل«ن و تواو ب سربستی »ئا مەوی   ق یشی خست سر 
وە برد ڕتی بما. حکوومجپاش ب مانی چوار کوڕی لدمیر : دوای نمممح ،

بداڵ علیمیر ئ عیززەددین ، میر    .میر ئبداڵ بوو ب جگرەوەی باوکی .و میر 
  

  کوڕی میر شامحممد میر ئبداڵ

بداڵ لسر تختی دەستی باوکی پای دایوە و چند  میر ئ دوای ئوەی 
کی ب سردا تپڕی، پاشماوەی ژیانی ئسپاردە دەست گیان ئستنی و  سا

  .گورەی جی گرتوە کوڕی
  

  کوڕی میر ئبداڵ میر شامحممد
بداڵ مانی میر ئ . ی کوڕە گورەی بوو ب جگرەوەی، میر شامحممددوای ن

 سردەمی حکوومتی وی  ل گرتنی کوردستان خۆی] سفوی[ دا، شاسمایلی ل
 پشتردا چند جارکمان باس کردووە، میر و مزنانی . کرد شخۆ ل وەکوو 

یان تکگرت و چوون خزمتی قۆ وکا  ئویش بجگ ل میر  ؛کوردستان 
علی شامحممد  زیندانی پستاوتن بگی ساسۆنی و  ل و    .ھمووی گرتن 

ئوانی پۆشی، ل  جلکیو  چووی سر ڕەنگی قزباشانچونک  میر شامحممد
ـک دا جی خۆی زمـۆڕی تایبتی بـ وو ب ئاودەنگی  وڕەزمی شا و ب کردەوە 

ھرمی کفرای شاسمایل کایتی پ بخشی و ئویش   م تپڕبوونی پاش . ب
وەیکی باش ب سر  ل چژتنی، ب میلی خۆی دەستی ل  تمنیما م  و تا دا 

گرت ھ و  بگ ، علیبگ ، ئبداڵمحممدبگ: باوکی چوار کوڕان بوو. میرایتی 
کوڕە گورەی ل  دوای کشانوەی ل حکوومت، محممدبگی. بگ عیززەددین



  کتبی سھم/  ٣٨٨

 

سرەنجام مرگ . جی خۆی دانا و ماوەی دە سای دیکش ب دوورەپرزی ژیا
قا پ م دنیا ب  ل د  برۆکی گرت و دەستی  تکان ھ وە    .نکرا

  
  کوڕی میر شامحممد محممدبگ

و مبندەکانی سر  لسر وەستی باوکی بوو ب میری کفرا محممدبگ
وەندە م ن تـی. بر دەسـس ڕینی سی ساڵ بپبداڵ دوای تی  دا، ئگی برای لب

محممدبگ ل . م دەوێ»کفرا«ڕاست بۆوە و شڕی تھاند و گوتی حکوومتی 
وانی خاقانی  دی ل لرەوە برەودوا  کا  شکۆی جگرەوەی  خاوەن ترسی وەی ن

یما فرمانی حکوومتی ل وەربگیرتوە، دەستی قی کفرا١نوەسول دای  ی، 
بداڵ ل  ، کب مبستی پاراستنی قی بارگیری بگی برای و خۆی دەست ئ

باشان قز وو، ڕووی کردە ئو شون و بۆ ماوەی ساکی ب سنووری  بانوە  ب
و جنگیدا شا. لوێ بنی داگرت ل ب ئامانجی ] سفوی[ یتھماسبڕاست 

عدلجواز قی  ، ل جرگی و بارگیری ، ئخالتئرجیش ،)عادلجواز( گرتنی 
ھنا لشکری  دا  ند و سرما و بفر و ویشکب   .زستان 

ندیارەیو ئیسفک بوو دەتگوت زەوی ئدان ن ب ھو ھی س و  شیر و تیرچ ــک
و برگزری سھۆی ب بر خۆینزەیک  ل ندەکرد  یدەبی و کاری  دا  ن
و و چیا کوی دەکی ل خۆیوە پچابوو. کردبوو وادا . کح یدەتوانی بندە نبا

فێ و ماسی  ودا بسووڕتوە بستیب  ئا ل وو  ب   .ن
  

و دەب  بردی بکرۆژین بری  ئا   ل
ـان ـی بای نان زرروەشنجخ  

  

و بسوویتی   چون وەک سمات ئا
و مات دا گیرۆدە  لی گیان تی م  

  
                                                                         

  .و. پغمبرە مبستی سولیمان -١



رەفنام٣٨٩/  ش 

 
 

کی ــچــری و مــات سر قی بارگیـــانی داھـــوو بی ئاسمـسرەتا وەک
نگاوت ن پاش تپڕینی س مانگ ب سر ماوەی گمارۆدا، قنشینا. ل ئ

ل  دەرەتانی  نگان و ت و پخۆر و بژیو و  وکھاتن  و نان  پاشکوتیان بین 
و بوون و خک ھیچ تین و گوڕکیان دەبردا نما ڕاست لو . سری کردە توا

ی بۆ ھات ک  دبگمدا محم بانش جنگی بست ل دیوانی سوتان ھوا
یمان ھر بۆی بجارک بگی برای کراوە؛  باربووی ئبداڵ حکوومتی کفرا وەسول

ھۆمدی سواری سری بوو بگی  مئیتر داڕما و قی دای دەست معسوو. نا
وانی شاسفوی ما تھماسب، میر دی  ن مان و ئارا ل ب مبسـتی . و 

وەکان ڕووی کردە دەرانی سولیمانی ڕوون پیاوخراپان . کردنوەی ڕوودا
گیاند ک و ب خزمت پادشایان ڕا  بۆیان تچاند  ل ۆراک و ـوردوخـ خـپاشم

قی بارگیریـاشـپ ل کمی نداوە و محممدبگ ب نامردی داویت  کوتی 
باشان قز لسر ئو کارە ب فرمانی قارەمانی زەمان، میرغزەبان لی . دەست 

 شت چی دیکیانھ و ن دیان  تیان خست ئستۆی و خنکان و پ وەخۆ کوتن 
تانی  قفتی بپارزێڕسو قی    .ووحی شوورەی 

  
  کوڕی میر شامحممد گب ئبداڵ

. بوو ب میری سربخۆ ل کفرا بگ برای، ئبداڵ یپاش کوژرانی محممدبگ
 دا، لناکاو میرانی خیزان دوای تپڕبوونی سزدە ساڵ ب سر ماوەی حکوومتی

ھرایان ل نوان . پکھپژان و ملیک خلیل دا ھگیرسا و میر محممد کش و 
واری بۆ ئبداڵ ھا لیل  لیک خ گ بردب م .یویش ڕەگی غیرەتی کوردانستا و  ئھ

و ب گلجاڕ ھنانی و شان خ و خزمی شرۆییی بشانی ملیک  کۆکردنوە 
 گمارۆی قی خیزان ل لیل شانیان  د . شل کرد خممڵمیر محگشیرەتی  لع

ن( نمیران و ب مبستی شڕ و تکھچوون  ،)نمرا  ق  پاراستنی  کوت



  کتبی سھم/  ٣٩٠

 

و ب ڕیزی کرد ھنا  ھزی  پاش تکھچوونکی زۆر، نیزیکی . وەدەرکوت و 
ست پیاوی خیزانی کوژران و ھرچی ئاوەدانی و مووچ و مزرای سر ڕگای 

و پخوست ک ویان تان  خکی خیزان ب مبستی . رانپالمارەک بوون، توا
خان و ئویش فرمانی  دادخوازی سکایان بردە بر بارگای سوتان سولیمان

و ڕایسپارد تاکوو  مزنی سرکردەکانی وان پیرۆزی نووسی بۆ ئسکندەرپاشای
بداڵ وان و سبارەت ب چۆنیتیی ڕووداوەکانی خیزان  ئ وانی  بگ بانگ بکات دی

لپرسینوە  بر    .بیخات
ھردک الیان ل دیوان کۆکراونوە و پرسیار و وم  پاش ئوەی کیخودای 

تیی دەسدرژی و زومی ئبداڵ ونوە، چۆنی سـوور  ی شیروانو جماوەر بگ با
مزنی  بۆی. ەھناوبۆتوە و دەرکوتووە ک چییان ب سر ئاپۆرە و بژاردەی 

وان . ھر ئو کات گرتوویتی و ل زیندانی قی پستاوتووە سرکردەکانی 
وەکانی ب خزمت پایی تختی شارەی پشوایتی  ئوسا ڕاستیی ڕوودا

گیاندووە . برگەوەی کوژرانی دەرچووە و ل وان کوشتوویان فرمانی ب. ڕا
وەت دوو بش؛ نیوەی دراوە ب سارووخانی ھرمی کفرا حزۆیی و نیوەکی  کرا

 بر دەستی حسن وەت بگ شش کوڕی  ئبداڵ. بگی کرنی دیکشی خرا
وە  پاش بجما ل لی خواروژووری  ، میر بگ ، زەینڵمحموودبگ: وردی

فقار ، حاجی، میر محممدشامحممد ل   .و زو
  

  بگ کوڕی ئبداڵ محموودبگ
بداڵ مانی ئ چند ساک ب چنگ خکی بگانوە بوو، بم  ، کفرابگ پاش ن

کردنوەی  دا ھات و پگیی، ب مبستی داوا ب خۆی وەختایک محموودبگ
تان سلیم کی باپیرانی ڕووی کردە دەرانی بختالنی سو سوتانی . خان م

ونوە، ب دەریای ب الونوەی دوژمن دۆست سنووری بسرکردنوەی  تا



رەفنام٣٩١/  ش 

 
 

و  وی کرد  ھانی پارا  دابی جاران ھرمی کفرایشا باربوو کردەوە و فرمانی  ب
وە  بنا و ناردییو نیازی وەدی ھ   .سر مکی خاندانیبرھستی دای دەستی 

ب دخۆشی گڕایوە و لسر تختی دەست پای دایوە و  محموودبگ
کردەوە و بارانی  دا دەرگای خر و چاکی ب ڕووی خواروژووری خکی شیروان

ب ودەرھم  بخشینی ب سردا باراندن و ھموو الیکی گشاندەوە، بم دایم
وارد و دەستی ل ئستۆی کیژانی بژن باریک ھندەگرت و بۆ  سرخۆشی ڕایدەب

 وەکوو گو کیش بوترووکان ی وەرز. رگزی مست پیای داندەناـو ن چا
ھار بۆ تاوکیش بب قوتی قپی گۆزەی شراب و نای  ڕەتی بھ زستان و 

ور داندەسکنی ل   .نی و تووڕەی ب
  

 ڕەنگی سووری ئاگر ل   قومک بادە 
نی سخو    برا بۆ وی بوو چاتر دل

تخشی ودەنگی سازێ دەیب ب  
ـ ــ ـردە خت ـ ـۆرانی دەیک ــ ـۆ گ ـ ب   ل

  

م  ر ئسل خودا  بارە ڕایبوارد، شوک ل شیرنپاش ئوەی ک س ساڵ 
یگی وەشا و کۆتاییی ب ژیانی ھنا  خا ل ب فرمانی سوتان . خنجرکی 

م لی تیی کفرا س کرا، ک یکک بوو ل  کرنی یباربووی میر حسن خان مزنای
ک ب سری ڕاگیشت ەکۆر ەمیر محممد کوڕانی   .و چند سا

  
  بگ کوڕی ئبداڵ بگ زەینڵ

 ج ئو دەمی محموودبگ ـل دا کوژرا، براکانی ھر منداڵ  ی خۆیــانــوب ـ
یزانی ک کوشتوویتی و دەب برۆکی ک بگیرێ چند ساک . بوون و کس ن



  کتبی سھم/  ٣٩٢

 

گۆپای ل  بگ پاش ئوەی زەینڵ. بوو ب حوکمانی شیروان کرنی یمیر حسن
 خم ڕەخسی و ختی سمی دا،  ل و  ھاتدەر  ب ھیوای وەرگرتنی فرمانی خیزی 

تیی کفرا بھکوت ]. عوسمانی[ڕووی کردە دەرگای بارگای سوتانی  میرای
و کاتدا سنان ل ھم وەزیر پاشای ڕاست  لی ١س ع قپوو و  دان، ب پاشای 

ق عقگرتنی  ندلی  ی لشکرکی زۆریان دەنگ دا و ب سواری کشتی و گم ب
کی بوتکداویستی و پاشوتن و پر وەڕێ کڕکڵ خۆیان برد شگژماریان ل.  

ک میر و سرکردەی لخراوی کورد بگ زەینڵ ڵ  و کۆمگیار دا لوایان ب
م پالمارە بن سنان شداری ئق. پاشا بندلپاش گیرانی عوتنی سپای  برکو س

بزی  ھزەکان ب ک]عوسمانی[ن فخ،  پاشا ویست و  سنان. ۆشی گڕانوەی
تیی حاڵ ی زەینڵ چۆنی رزی دەست ڕاگیاند و ــی تختی بــپچک ـب بگی وبا

ب دەستووری پشوو، فرمانی حکوومتی بۆ نووسرا و جی محموودبگی کاکی 
و ب کامەوایی گڕایوە و ئامانجی بۆ دەستمۆ بوو ڕەوتکی جوان و . گرتوە 

وی خک ڕەچاو کرد و چۆن چاک ئاوا لتک مزنان و  گڵ توا ل گونجاوی 
وسیانیئروئوێ و میرانی  و دانیشت دا درا  . ھستا  وانیھمیشـ  خـ

ری خروبری ڕازابۆوە و چاوی ب سر زانایان و بای ب سر ـرەوسـوسـئ
وا ب خۆشی و کامڕانی ڕایبوارد و دی ھموو . ھژارانوە بوو سی ساڵ ئا

ـالی ـکـ گـ ـی ڕا ی ــــیلــی مــورەیــ گــب. ردــکــل نــبۆ کمترخمی ش و خۆی رتـ
وانی ــبۆ خوندن و نووسین بزووت و مرخی خۆش کرد و ب ھوڵ و تکۆشانی ت

ـس ـرکـ ـوتـ ـوو بـ ـل. ـ ـنـ کـ ـا و نخۆشییکی سختی پوەنووسا و بۆ ماوەی ـ ا
و ژانوە تالیوە سرەنجام کلکی مانگی قوربانی . شش مانگ ب چنگ ئش 

م دنیا دوو دەرگانیوە برەو دنیای ھرمان شنی١٥٩٧/ی ک١٠٠٥  ل . ی ز، 

                                                                         
 .و. »مزنوەزیر«: ی بودلیان١٧٠ل  -١



رەفنام٣٩٣/  ش 

 
 

ج کوڕی برزەئاکار بوو وکی پن ، میر ، میر محموود، ملیک خلیلبگ ئبداڵ: با
یمان محممد   .و میر سول

  
  بگ کوڕی زەینڵ بگ ئبداڵ
بداڵ ی الوکی جوانچاک و دەروون پاک و ل بگ ئ تی ــر وەســســھتا ب

تان محممد فرمانی برزەناوی سو پی  و ب ۆت میر و مزنی ــب خانباوکی 
ھر ئستا لوێ دەستدارکی سربخۆی شیروان ھیوادارم تواوی ئاوات و . و 

  .ئامانجکانی وەدی بن
  

  ١لکی دووھم
  باسی میرانی کرنی

  
 نوە و نتیژەی میر محممد  دەبن م میران ن یەکۆر ەئسکوڕی میر ح  ک

ھرمی دەستکی خۆی باوکی میر محممد . ب سردا بش کردن باوکی 
و ئ قی شبستانی  دابوویڵگی ستا زەینیمانکوڕی  بگ سولب  دیوانی ل

قی شبستان تانوە  ندەکانی دەوروبری باربوو کراوە و لوێ  سو ب و م
انییی حوکم وەنوەش میر حسنی. سرقا یمان نلیک سولکوڕی م  ک

کوتۆت دەستی، ھروەک چۆن ل باسی  ئامۆزایتی جوی دەستی کفرای
بداڵ وی کوژرانی ئ  بر چاو گب ڕوودا  بگ ئوەی ڕاستی ب زەینڵ. دا خرای

 دواڕۆژ کردۆتوە و ھر ل ئستاوە زەعامتکی  ل و بیری   ی الوکی پوخت

                                                                         
دا شـیروانییکان دەکـات سـ لـک، کچـی ھیک  ل سـرەتای بشـی ششـم نووسـر -١

ـــاون، کــــ دەبــ دووھم و  ـــ یــکــــم و دووھم دانـ ـــی و ئیروونــی بـ ڕووی داوە و کــرنـ
  .و. سھم بن



  کتبی سھم/  ٣٩٤

 

ل دیوانی  خۆی خستۆت سر ناوی کوڕەکی و توانیویتی مزنایتیی ئاغاکیس
تان محممد   .برایکیشی ھی ناوی میر ئبدا. بۆ خۆی دەستبر بکا خانسو

  
  لکی سھم

  باسی ناوچی ئیروون
  

لیک ستا میر مر ئنھسی کوڕی میر ح  کککی کوڕانی  میر  ل
وەک دیارە میر . ڕادەگا ب سر قی ئیروون کوڕی میر حسن یشمسددین

دا، ئم  ل جنگی دابشینی ھرمی دەستی باوکی میر شمسددین حسنی
ھتا ب سری ڕابگا   .ناوچیی بۆ میر شمسددین بیبۆوە 

لیک کوردستان میر م  ل  کالو  وا ناوبانگی ڕۆیشتووە و بئازا و د  ب
وە دار و مسومانیش ناسرا   .کسکی دین

  
  بشی حوتم

  ١ل دەبتوە انک چوار لکی میرانی زەرقیباسی 

                                                                         
ـــاوی دروســـت و ڕەســـنی ئم ھـــۆزە  -١ ل ســـردەمى . »رقـــیەز«ی نك »زەرگـــی«ن

پـازدەھمى زایینیـیوە نـاوی / ل سـدەی نـۆیمی كـۆچى. زەرگلـى ناسـراوە دا ب عوسمانى
ــدییكی ن ب عرەب ــیچ پیوەن ــاوان و ھ ــو ن ن ی  ھـاتۆتوشــ ب وە »ازرق«و نــی ی عرەبی

ــی ــاوی  و فارســییكان ھی و ل سـرچاوە عرەب ــراوە و ھردەم ن ــوردی دان دا ب ھـۆزكی ك
 تـارانی، ئبـووبکر ؛291، 1/280نبـاء الغمـر،   ابن حجر، ا( دێ) سلڤانی( لگڵ ھۆزی سلمانی

 ).١١٨و  ٨٦، ٧٩، ٦٥ل  دیاربکریی، کتبی
ـــر یعقــووب ـــوو ك ب بگی  تنــانت می ـــی ئو شــاعیران ب ـــی ل دەســتی یكم زەرگ

ـــ ــــكــوردی ش ـــ  خان رەفـشـــ اوە و وەك ـعریان دان ـــوردیش ـدە ـــوانكی شـــعری ب ك  دی
 .س.ز .ھبووە



رەفنام٣٩٥/  ش 

 
 

م با ی تیشکدەرەوەی  س دەبا ئیاژان و خناخ و دەروونی ڕەوانب  ل  وخواس
وان زمان لیان ڕوون بتوە ک میرانی زەرقی پارا و  داتوە  ل ڕەگزی  دا ڕەنگ ب

  .شامین عرەبکانی
خ ناوی ش وک ب ، چارەنووس لو خاک کوڕی سید ئاوڕەحمان یحسن پیا

 نیشتمانی برداوە و ھتا  ل  تی و دەستی پوی ھنا یگرتووە و  ھ پیتوە  ب
و دینداری و . گیری نکردووە ماردین کشان   چل ل وە  لی نا  م و شون ل

ھمیش جلی شینی پۆشیوە و لبرئوە خک ناویان ناوە شخی  خواپرستی و 
چاوشینان دەن ئزرەق، ب  ھروەھا ڕەنگ چونک عرەب ).شخشین( ئزرەقی

و ب ئ  خ چاوی شین بووب شر کرابزرەقی ناود . کوش ،ک بووبر چۆنھ
ودا سواوە و پواوە و  ل و  م   ماسوولکی دە اوە و ــــمــای نــرەتــــی س»ئ«ل

  .بۆت زەرقی
خ ن شسر و خۆی حبی دینی گرتۆتڕچ ندانوەندە باوەڕمخلیسکان  ئ ل

بوایان پ ھناوە و  پاراستووە، ک بشکی زۆری مزن و ماقوونی ماردین
 مریدی وون پادشای سردەم ک ئاوای زانیوە لی تۆقیوە و فرمانی داوە ھتا . ب

دانی بکرێ قی ماردین زین   و کڕاماتی وای  فشخ کشپاش چند ڕۆژک . ل
واندووە، ک پاد خوشی و  شا وەک دەروشان جزم بووە و بۆت مریدکی بن

وە و کوتۆت النوە و پاڕانوە و داوای لبووردنی ل کراوە و دەستی  بری دا
ل وە و سری وەبر ھناوە و کچکی خۆشی ل مارە کردووە ڕزی  خک ک . نا

وە ئوەندەی دیکیان باوەڕ پ ھناوە وایان دی  شا، شخ حسنیپاش نمانی . ئا
ئزرەقی جی گرتۆتوە و کوڕەکانی خۆی بڕێ کردوون بۆ ھرم و ناوچ و 

 میر و مزن وون و تکایان ب ن  دا ن ب م.  
  
  



  کتبی سھم/  ٣٩٦

 

  لکی یکم
  باسی میرانی درزینی

  
 کوڕانی ل خ یکک  ن شسرزینی حد چۆت بووە و کوڕی  ، ناوی ھابیلک

وە قابیل خۆی ونا ی ــو دەمــووە و ئــدا بــورەی تــی گــرکــ، دقی درزینی. نا
وە بووە پی گوتراوە ب   فرانی چپ پاشان ک ھابیل و . ١»زیر دری«چنگ کا

ی دوش ،وویان و تیران گرت دە جووراوە و ــر ھنــزی  ریــقابیل ب زەبری شیر 
وە ک بۆت درزینی وە و گۆڕا بۆم ڕوون ئوانی لو شون بوون میر و . سوا
  .بۆتوە کن، دەیانخم برباس

  
  کوڕی میر غازی کوڕی میر خلیل میر ھمزە

لی فرمانی شاسمای پی  ھمزەسفوی ب بۆت  ماوەیک ل درزینی ، میر 
ن مانی، محممدبگی. حوکما  کوڕی وای مزن و میرانی کوردستان پاش ن

خان ھناوە و ئویش  سری وەبر دەرانی ھندەی ئاسمان بندی سوتان سلیم
ھانی خوندوویتوە و چۆن  نیگای شا ل چاک ئاوا بسری کردۆتوە و ب سی

تیی درزینیی وە فرمانی میرای   .پ بخشی
دا لم درە خۆنگر و  دوای تپڕبوونی ڕۆژگارک ب سر ماوەی دەستی

ج وە ڕووی کردۆتکتایی ڕووختاھھ چوار کوڕی لسر . حسانوەی 
وە  پاش بجما ل لی: الپڕەی ڕۆژگار  گ عیبقو و  بگ ، یاقووببگ ، شا

ھان   .بگشا جی
  

                                                                         
  .و.نووسراوە دردز دا دەقی بودلیانی ١٧١ل الپڕە . ژرەوە، دری الی ژرەوە دری -١



رەفنام٣٩٧/  ش 

 
 

  کوڕی محممدبگ بگ علی
ـمـدوای ن وکـی بـانـ ان ــــیـــاند و کشــڕشیان تھم بگ ی، براکانی علیــا

لسر دەست بربینگیان پ گرت و  فرۆشت   یان وەدەست ھات و . پویش لئ
  ھۆی خنیمانب و با چوخساندن و ماوەی حوت سان بب  یھزی شان 

ونی ژیان بۆوە  دا ل و پاشان دەستی    .شریکدەست حکوومتی کرد 
  

  کوڕی محممدبگ بگ شاقوی
علی قویبگ دوای مردنی  ی ز، بپی ١٥٣٤/ی ک٩٤١برای سای  بگی ، شا

، بوو ب میری ھرمی خاندانی خزاکرخانی  فرمانی پیرۆزی سوتان سولیمان
ی دایوە خۆی  جی کاکی پا ل پاش تپڕینی ھشت ساڵ ب سر ماوەی . و 

ی دەستی تان سول  دەرگای بارگای سو ل برەو ماڵ  مانوەدا، کاتک 
لبر دوژمنایتیی نوانیان، ل باژرۆکی  انیگردکدەگڕایوە، ناسربگی زەرقیی 

ھمووی کوشتن »بوولی« وەکانی گرت و  و پیا   .پشی ب خۆی 
  

  کوڕی محممدبگ بگ یاقووب
قوی فرمانی سوتان سولیمان بگی پاش کوژرانی شا لسر   بۆت برای، 

ھرمی زەرقی بری  ڕبازی پاوتنی دەروونی ھبژاردووە و زۆر . میری سرل
سرسۆفیلک و . خودایی و ھژاران کلۆر کردووەچاکی گوێ بۆ قسی کسانی 

وبۆچوونی بج بووە وەنی ڕا قانپرست و خا وەکوو شاعیر ھکوتووە و . تا
 تاماوی وردەکاران و خواپرستی دەستاو دراونوە زۆربی . شعرەکانی ب

ـو ت شعرەکانی ب زمانی کوردین  جوانیی ل. دیوانکیشی پکوەناوە انتـنـ
و دانیشتن و شوەی حوکمانی پاش . بووە تاقانی سردەمی خۆیدا  ھستان 

، ب ساڵ ب سر حکوومتی ٢٥تپڕبوونی ماوەی  دڵ و ب ویستی خۆی، دا



  کتبی سھم/  ٣٩٨

 

و کارە گرینگ ھگرت و دوومان ل پاش دوو . بگی کوڕی کردە جنشینی دەستی 
دەچوو بۆ شڕی  وای مزن و میرانی کوردستان بگ سان کاتک دوومان

ناوی شیروان  شونک ب ل دوای  بگ یاقووب. کوژرا دەستی قزباشانب چدر، 
ک ب سر کوژرانی دوومان . دوایی کرد کۆچیدا  بگی کوڕی تپڕینی سا

 پاش بجما دوومان ل علی محممدبگ: بگ دوو کوڕی    .بگ و 
  

  بگ کوڕی دوومان محممدبگ
ی   محممدبگبگی باوکی  ی ز، دوومان١٥٧٨/ی ک٩٨٦پاش ئوەی سا

، باپیری خۆی ھید کرا ی شنی پازدە سامت وە ماندوو کرد و ل پ  دا کردی ب
ھر کاڵ و منـاڵ بـوو، بـم وای سر ب . جگرەوەی باوکی ھشتا  ئگرچی 

ھس د، ک  کاروباری سرۆکایتی و  وکوتی دابی حوکمانییوە ئشان
کانی  تییان پ دەبردھاوشان لی دەست و شان و شکۆی ل . بخیالی پ

  .پیرانی تپڕیوبا باب
لبر دوژمنایتیی ڕابردووی لگڵ ئو بنمای و ب  گردکی محممدبگی

شیتان چوو دە . بۆرەخزمی، لبا تۆی ل بستنتوە دنی کوخا شمسددینی
و ئاورگی فیز و دەماری دەروونی ن دا و پالماری  یشیوە  بردە سر چــنــد ک

ـگ ـونـ ـد و شـ انی کردن و سووتاندنی و بجارک خساری ــی و تــرزینــونکی دـ
  .پ گیاندن

ک پیاوی یکدڵ و داوای خۆی محممدبگیش ک و کۆمد ئامۆزای  چن
باری بدەنوە و کوشنی خۆیان بپارزن ل ھتا برپرچی کاری نا . ڕاسپاردن 

ھیکوتای سر سنووران و چکدارانی  گردکی محممدبگی  دابی پشوو  ب
یکان درزینی  پ و تیری سر ب ھاتن  و شیری مووکاری  لی وەدەست 

لخونخۆر  برینداری ــد و بـوزانــارەڕەشی گــی چـۆــ خــەوە محممدبگیان 



رەفنام٣٩٩/  ش 

 
 

وە دەربازیان کرد و گژا ل و  ھاتن  گیانکی  انگردکھتا بردیانوە قی . تی ڕۆ
مابوو   .گیشت سری و گیانی کشا دوای ڕۆژک ئیزرائیل ؛ بۆیوای دەبردا ن

سری ئو ئاغایانشی تدابرد و ماڵ و  بگ کوڕی دوومان محممدبگی
 تان بردن ک ئسکویان لو گرداوە وەردابوو ئستا ک سای . سامانیشی ب

١٠٠٥ست و بربکی ستداردەس ، برھست و زۆر چاک ب  ی کۆچیی
دەگا و بیناندا ویستی ب یاریدەی میر شرەف. کاروباری ڕا ، حوکمانی جزیرە یل

تل پ بدا و  لسر دەستی حزۆ محممدبگی کوڕی خدربگی خزمی خۆی
ھائددین ب ی دابنج  ل دخانی   ەھناوبرد و ئو کارۆی ــخ. بگی کوڕی مرا

  ل و  ھاوشانکانی ب خۆیقورس و گرانی پ نکرا  و  ریق  نوە و تدا شکای
دارم یزدانی مزن بسری. بۆوە وا ھی بکاتوە و فری وەفاداری و  جارێ الوە، 

  . جوامریی بکا
  

  ئی دڵ ویشکملی چیت، ب شون وەفادا دەگڕی
و  ن  ل وە،  وڕیان نگڕیجوامری باوی نما   ھا

  
  لکی دووھم

  باسی میرانی گردکان
  

لی ھابی  .رزی دەستی گیاندە دری کوڕی شخشین وەکوو پشتر باسی کرا، 
لی ل  قابیل .و کوڕکی لی بوو کردزگی پ  ببوو؛کوڕی ب کچ قرەجک فر  قابی

وو بابی پ بزان و ساوای ملۆتکی ناردە گردکان ب و  شرمان پی خۆش ن
 پشتی ئو کوڕە کوتوونوە و دەبن ئامۆزای میرانی درزینی میرانی گردکانی   .ل



  کتبی سھم/  ٤٠٠

 

کی دی  ی گردکانیمیر ناسر ، و گردکان ی نوان درزینی»منار«لسر م
گڵ میرانی درزینی کشی بوو ل  میشی . ھکر الیس تی برکام دەسھ

 بگی شاقوی. گرتووە دیکدا شکابتوە ب زەبری زۆری دەستی ب سر مناردا
و دەرانی سوتان  درزینی بۆ یکالبوونوەی ناکۆکی خۆی ن  گیاندۆت

یمان ل وەرگرتووە تا گوندی منار بکوت سر  سول فرمانی پیرۆزی  و  خان 
مەوی درزینی  ناسرب. ق وام ھبیستنی ئ  دەرھبووە و وەک گاک  گب

پی کردووە و لباوە تۆی ئم کارەی ل بکاتوە لڕوە . ئاورگی دەروونی ک
وکی وەدەردەکوێ و دەچت سر ڕی گڕانوەی شاقوی د پیا  بگ وای چن

 وای ناخوا ودە سرییوە ناچم و  وە دەگڕتوە و دە وو  ئیستانب ل  ک
 گوندی . دەیکووژم ل وڕاستان  تووشی دەب ک پاش بینوەی  »یلبوو«خودا

ناسربگ پالماری دا و پاش تکھچوونکی . کاری خۆی برەو ماڵ دەگڕایوە
وی ق و نۆکرانی کوژ کم و کورت شا کاتک میرلیوای بوولی بم . رانبگ 

ک خکی لگڵ خۆی ھنا و ھیکردە سر ناسربگ و  وەی زانی، کۆم ڕوودا
تیی کارەساتکی ب پچکی تختی  ب خۆی و سی کسوە گرتی و چۆنی

گیاندشارەی پشوایتی  وست و فرمانی شکۆمند و ب. ڕا  ەوەی  ھرگب
کوژرانی ناسرب بارەت بو سموویان لھ واند و  و نۆکرانی خۆی ن گ 

 گایر ڕی سنداروباران وا ربزبۆ س ک بند ھتا پ   .ھوەسین 
  

  دت خۆش نب ھرگیز ب میری
  رانــــبتوو نکشی خاشی ڕگ

ـی ــ ن وا دە  دا ـی ب ــ ا تنکۆش ـ ــ   ت
ـنابین ـ ـ ـ   یـــــ وت ڕووی ئاوەدانـ

  کوڕی ناسربگ محممدبگ

ب وەرگرتنی فرمانی حکوومتی گردکی  پاش کوژرانی باوکی، محممدبگ
فرموودەی پغمبر. بسرکرایوە  ـخ« ،)خ.د( ب ـۆشـ ـویستـ ـ و ـ ی 



رەفنام٤٠١/  ش 

 
 

وشون ڕۆیی و  جا بۆی ئویش لسر ئم پ »!میرات دەگڕێناخۆشویستی ب
 داخان خۆی گڵ کوخا شمسددینی ل  شرۆیی بگی حزۆیی و زەینڵ ل

تک محممدبگی ل و  دای النی  بگ کوڕی دوومان درزینیی ڕکخست 
وەکوو پشتر باسی کرا بدەست پیاوەکانی محممدبگی کوڕی . دوژمنایتی

  .بگ کوژرا دوومان
  

  کوڕی محممدبگ ناسربگ
وو، بم دوای کوژرانی باوکی ب یاریدە و  ناسربگ یش ب دا ئگرچی من

ھروەھا گوندی . ، بوو ب میرحزۆ دەست ب پشت گرتنی کوخا شمسددینی
و نۆکرەکانی بۆ ل  منار ـۆی خونی باوکی   ت ل ی  و ما ک پووڵ  و کۆ

و ب درزینی محممدبگی ـئستاند  یخودایتی و نوبژیوانیی حوکمانی ــ کـ
 وایان قرار دانا تا محموودی. ئاشت بوونوە شرۆیی بگی حزۆ و زەینڵ

 ک کوخای محممدبگی درزینی و مایفیتنی محممدبگی گردکانی زەرقی
وانی خۆی  دەرک و دی ل وو،  و ئویش بۆوەی دی میرانی بڕیوان  ب دەربکا 

 دەرکی خۆی ڕادا ل و  محموود ڕۆیی بۆ بدلیس. نشکن کوخا محموودی 
واند و ئ شمسددین فری  ھ  ل ان و برەو حزۆ ــوانیش کوشتیــنۆکرەکانی 
قاند  ب کوژرانی محموود ناسربگ بجارک دی ڕۆمرکا و ئۆخژنی . تیان ت

نگاوت ی ئ و ئاشتی با   .تگڕا 
ف ناسربگ ھمیش کی وو،  داڵ ب ـھشتا من ـی بــ  زیـزدابـبـکای و ھ ـ

نۆکرکی قۆشم و قشمری ھبوو ک . و تریقانوە دەبزووت  و شادیـدانـمن
پیان دەگوت چنبری ت وارێ گا تا ئھ گڵ دەکرد و ببوو ب  ی، ڕۆژ  ل

چنبری ل خیاتی سرخۆشیی بنگ کشان و ل   ڕۆژکی حسن. نیخمەو
ودا ب جفنگ  نجرکی داھنای سینگی ناسربگ و ئنگاوتی و خجنگی ڕا



  کتبی سھم/  ٤٠٢

 

 مووغرەی پشتی سری ک نووکی ئو . ی دەرچووـانـدەردوو گیـنـکـرد و یـل
و زلل القپ و پش وە بڕی بوون، لگی لسانخزم و ک  پۆکان داگژانو چ

ھست حسن چنبری ی »قانوون«وخوستیان ل  و سریان چرم کرد و 
و تووتیی گیانیان کردە ـڕووح لی  دەستبرایی بی  مانقو ن   .مرگ 

لیل ناوی میر خ وو ب ھب وک  ، ل ل بوولی ک دوای کوژرانی میر ناسر پیا
یمان تان سول وانی سو و ب سری درابووی دەستی  مزنایتیی گردکانی وەدی

دەگیشت کوڕی میر ناسر توانی جی باوکی  پاش ئوەی محممدبگی. ڕا
لوێ ڕۆیشت و سری وەبر میرانی کورد لیل  وە، میر ختنا بگرھ . ل

قومانی کوژرانی ناسربگ ھزی گڕابوویوە  دا، لبر پیری و ب سروبندی 
وەدڵ نیشتمانی  ندیپگ بڵ ناسربگ ل ئوانی دەیانبوغزاند و . دەیگوزەراند و 

ـناخۆشیان دەویست ئ م کـ بــالــنارە ــرــنبر وییارەی چس رییان بنبدا  ی چ
ھر ئو ڕۆژە ئویشیان کوشت میر ناسر دوو کوڕی بچووکی ل پاش . ھنا و 

بووبکر میر محممد: بجما ھر ئستا بپی فرمانی سوتانی . و میر ئ
 جی باوکی حوکمانی گردکان]عوسمانی[ ل   .، میر محممد 

  
  لکی سھم

  باسی میرانی عیتاق
  

ی ئحمدبگی کوڕی میر محممد ما ، یکک ل بنما ی زەرقیبن
وبانگکانی کوردستان نا بووە و  سفوی ھاوچرخی شاسمایلی ئحمدبگ. ب

م پادشای لشکری ھناوە و دیاربکر وا ئی کو دەمئ  و کوردستانی خستۆت
قی ،ژر چۆکی خۆی  چنگ ئحمدبگ دەرھن عیتا اوە و داویتی ب خی ــــل



رەفنام٤٠٣/  ش 

 
 

لی زەرقیش قاجار ع وە و ل زدی خۆیان پڕەوازە بوون و لناوکۆچیان  ماڵ و 
ھندەران   وون   .کوت

وو ل شڕی  و بزینی شاسمایل پاش کوژرانی محممدخانی ئوستاجل
ن درا   کوردەچا ل ع نا تاکوو مکی خۆیان ل چنگ خی   خۆیان دە دەسک ، ئو 

لو جنگیدا زستانھواریان بردبووی کاول  کوردانی عیتاقی. دەرھننوە قاجار
زەبروزەنگیان و خی قاجار تزەیان ل کردن . قیک ک پی دەن قی ملخ

واند  خرە ل نو ئم کاول قیدا  داخواو گوتیان ناکرێ و ناب لرە وەمنن و ن
؟ وە تان داکوتا ئوانیش دەستیان کرد ب پاڕانوە و النوە و گوتیان دەب ! بن

و ناب دەرمان کن؛ چونک ئوەی ڕاستی ب ئم لگڵ علی  لمان خۆش بن 
وانمان ناخۆش و ترسی ئوەمان ھی ل جنگی  مرداسی وە نکۆن  بفر و ل

رمای برن دەرەتان سدیلی ب مان برمان و ژن و منداس کوتن ھ ئگر . دا 
 ئمی ھژار ل گرن  ھ ھار دەست  ھاتنی وەرزی ب و و لقوماو  تاکوو دا

و لمان گڕن لو کاول کۆندا بمنینوە، چاکیکی زۆرتان لگڵ  ماننکنن  ھ
ع. کردووین قیشحوکمداری  دا ھات و دەستی ل نبزاوتن و  بزەییی پیان یتا

لرە بن   .گوتی با 
لی زەرقی باشان ع قز   ل دنیا بوون و زانییان دەستیان ناکن،  پاش ئوەی 

وانی دار و شتک  بیری ساز کردنی نردی دانی قۆڵ و نودەنکانی ب  کوتن
زستان ب فند و فن پی وەسر کون و قی گوریسان، تاکوو شوانی چلی 

ل. بگرن عیتاق ن پکھنا بوونوە و سروبری کاری خۆیا دوای ئوەی 
پھچوون و سری گوریسانیان برد و ل ددانی  شوزستانک ماھوانانی کورد

ق   قی واری  ل فـمشارەی  یـو مـ ن  دا  انی زەرقی ب نردیوانـردازایـان دا
وە بۆ ژووری قوتن و شۆڕ بوونرکشیران . سپل باشانیان بواوی قزت

کردنیان ب پندی وب کردن و سریان گۆشاوگۆش بین و ھیانواسین و  قت



  کتبی سھم/  ٤٠٤

 

پسات . کردن و پیاویان نارد بیان پوەدەرنان و چلووب یق ژن و زارۆکیان ل
ھنایانوە و کردیانوە مزنی خۆیان دا شون ئحمدبگ بپی فرمانی . و 

تان سلیم خان مـاوەیـک حکـوومـتی کرد و سرەنجام مرگ ھات سۆراغی و  سو
م دنیا نمن کرد و س کوڕی ل پاش بجما  ل و  بگ ، یووسفبگ شاھم: پشتی 

  .محموودبگ
ھیچیان سریان وەبر ھیچیان نھنا و بۆ یکتریان داننواند و    م برایان ئ

وانی ن  ل گیرسا ھرا و کشیان  ھ سرەنجام ھرسکیان پکوە ڕوویان . دا 
م لی تان س لوێ بیار درا  ١خانی کردە دەرانی بختالنی سو و  خزاکر 

وانی پادشاوە بچ و ھرمکیان ل بش بکا و پشککی باشیش   دی ل میرزایک 
تان بخات سر مک   .وماشی تایبتی سو

  
  کوڕی ئحمدبگ بگ شاھم

فرمانی  و   موبارەکیان ھنا بۆ مزنی سرکردەکانی دیاربکربراکان گڕانوە 
وکی شارەزا بۆ دابشینی ھرمی عیتاق تاکوو ئویش یـککـی . دیاری بکـا پیا

ھات و چند گوند و مووچ و برەیکی بۆ محموودبگ ـارد و  ـ دیاری کرد  ڕاسپ
 ری بگاتی سزنانو داھاتی م وویان بخوا   بروب ل . ھزار ئاقچیک ٦٠ھتا 

ھزار ئاقچش  ٢٠٠دیاری کرا و ھزار ئاقچی مزنان بۆ  ١١٠بی  بگ یووسف
ھم  بۆ شا ـناوچ. ایوەـب بگ میرناوچان ـ دی ــو گون میافارقینو  ی ڕەبتـ

سقج رزەجتانی بتی سوشی تایبر بس فرەکانیش خرای   .و الدینانی کا
  پاش مردنی محموودبگ  بخشـرا ب لیکان مووچکی وەکوو ئا

وو ل  بگ پاشادا، شاھم سردەمی وەزیرایتیی ڕۆستمل . محموودبگی ڕەمزان

                                                                         
 .و. »خان سوتان سولیمان«: ی بودلیان١٧٥ل  -١



رەفنام٤٠٥/  ش 

 
 

تکی ب ئستۆی و ب چند خیان ھات  خان  پی فرمانی سوتان سولیمانــدا 
ـبکوژرا و  و  درای دەست میرانی عوسمانی ۆ ماوەی بیست ساڵ ناوچی عیتاقـ

ما دەست میرانی زەرقییوەب   .ن
  

  کوڕی ئحمدبگ بگ یووسف
ی ئلقاس چرا و گھ  جنگی  ، پای سولیمانک خودی پادشای  میرزادا ل

عیتاقھرووژمی کردە سر ئازەربایجان قی  خاپوور بکا،  ، بو مرجی 
تیی ناوچکی کردە باربووی یووسف و چند ساک ب تروپی و  بگ مزنای

وارد ب بخشرا  پاش نمانی، ھر ب دابی پشوو ناوچی عیتاق. برھست ڕایب
 ئحمدبگی کوڕی حاجی وکی عوسمانیبگ ب بگ،  یووسف. بوو ، ک پیا

 پاش بجما حسن ل قانی    .بگی تا
  

  بگ کوڕی یووسف بگ حسن
ل دوای مردنی باوکی، ناوچی دەستی بنمای بۆ ماوەی دوو  بگ حسن

کی بگانوە بووسان ب تی و . چنگ خوی پادشایک جوانی و  جیھانکات
بگ ب  خان، حسن چاخی شکۆ و گیروبندی دنیا کوت دەستی سوتان سلیم

ڕووی کردە کابی نیازان و جی توافی تمای وەرگرتنوەی کوانووی بنمای 
تانی بی سوودەران ن ردوون کرخی گدپاشای . چممیاریدەی مح وێ بل

عیتاق کی  لسر م کرا ب میرناوچ و ب شپۆلی تخوندرانوەی  مزنوەزیر 
وە برکرایستانی ب   .بانوەی سو

وە بگ حسن لسر تختی دەستی پای دایوە و ھتا ما ی بیست ساڵ 
ک نا و کۆکۆ بژیوی ژیانی لریی وەسی دنیای ی ما یک ھدایوە و  بانب

وبانگی بۆ دنیاداری و ھۆگربوونی ب پارەوە دەنگی دایوە و  دا  ل چاوترنبوونینا



  کتبی سھم/  ٤٠٦

 

م گیان. ڕەنگی دایوە ری و دەستی ــیشت ســبر گ ژیان ئستنی تامی سرەنجا
 ت گرانی گیانی لقیمری بوھگرت و گی ھپی چاوچنۆکیی ھ پ ھ و  ل  پ

قفتی دەرکشا و بردی قاپۆڕی  ل پاشی  بگ و وەلی بگ یووسف. خزنی 
فرمانی ھژای سوتان مراد پی  و ب خۆشبوو، حکوومت  خودال یخانبجمان 

بگ کرا؛ بم ڕۆژگاری ژیانی وەکوو وەرزی بھار زوو  باربووی یووسف
تپڕی و چشنی گوڵ تمنی دوو حوتووی توەرنسووڕا ک ھوەری و 

بنگوێ و برامی ب ھشتا بۆنی گوخونچی دەستی نیتوانیبوو بر لووتی 
 جرگی ڕاچوو خۆش ب، ک دڕکی دنیای ب یگیان ل پاش نمانی . وەفای 

ودەستی دەستی بمیراتگڕاو    .برای جی گرتوە یبگ وەلیبگورەی دەستا
  

  بگ کوڕی حسن بگ وەلی
وو ب جنشینی کاکی،  بگ وەلی ھاندوای ئوەی ب بگی کوڕی شا جی
 بن بگ سۆھراب ل وو  ئامۆزاکانی، لی ڕاست بۆوە و شڕ و گڕی  ک یکک ب

ھاند و گوتی ئگر عیتاقی ی بیست تب موو ساھ زار  بدەنفلۆریھ  دەدا ب
لو بارگا برزەوە ک چرخی . دەگرێ و وەئستۆی خۆی خزنی دیاربکر

وقدی  ن  بگ گوێ ل داواکی گیرا، بم شا جیھان، ڕادەگا و ڕاناگاگردوون ب
لی بگ سینگی بردە پش و گوتی ئوەی ئو دەی خۆم دەیدەم و دەستبری  وە

یھشت بن و ن م  وڕ ـپاشای ملھ  برایمـدواتریش ک. ئامۆزای ب و چشکی بکا دەب
ل  سربزوی و شانی وەبر کاری ـم ل نابج دا و ب کزەڕی تکوت و ی نا 

می ڕەبیعرھ ی بردە سر  ما رجی ک ــو مــان، بــوردستــو دیاربکر و ک ١ڕا

                                                                         
١- و. مووس. 



رەفنام٤٠٧/  ش 

 
 

  لۆری ھزار چلھموو سا دا  ف قی بخشی ب عیتا وانی دیاربکر،  ب ب دی
ھم فقاربگی کوڕی شا ل   .بگ زو

م پڕی ک بپی فرمانی  برای ھندەی ب سردا تن پاشا وای نخوارد و 
ھرمی دیاربکری تان   ئیستانبووڵ سو و بردرای  چنگ دەرھات  و ل  ل

 یددی« ل ل  دانی کرادا ١»ق شکۆ سوتان  کاتک پادشای بختوەری خاوەن. زین
ـ خانمحممد کیسرا و تختی دەستاودەستکری  رلس  ــ ھمیش ڕاوەستاو ب ـ

ھر بۆ پندی زەمان و چاوترسن کردنی زومکرانی  ی دایوە،  ن پا قیسرا
  ل  داریانبدکار،  ل دانی ئیستانبووڵ    .دا می

  
نھنر ھڕ سدفبا مرۆی ب  

  منــبـا داری کرمـۆڵ ڕیشـی ن
  

لی ن و بب مرج و داندرانی دارولل و دوور ل شڕ و  بگ وە  دابی جارا ب
وانی دووڕوو، دەستی عیتاقی بدەستوە گرتوە و ھر ئستا لوێ  کشی پیا

   .حوکمان
  

  لکی چوارەم
  باسی میرانی ترجیل

  
عیتاقوە پیدا بوون  ترجیل و  ل ترجیل . ئوەی ڕاستی ب زەرقییکان 

ـک  نیزیک شاری ئامـ ـو خ دوتۆت وەنـ ـا قی ـ . ە»دارعین«و  »ترجیل«ی 

                                                                         
  .و. قلع ؛ یددیق حوت -١



  کتبی سھم/  ٤٠٨

 

ھموویان ل  حوکمانانی زەرقی. و گـردکانی وەچ و برەی زەرقییکانن درزینی
کوتوونوە و ڕەگزیان ئاوا برەودوا دەگڕتوە و بریتین  پشتی سید حسن

  کوڕی سفیل کوڕی سید ئحمد سید حسن کوڕی سید ئاوڕەحمان: ل
قاسم ی کوڕی سید جعفر کوڕی سید تاھیر کوڕی سید علی کوڕی سید 

 کوڕی سید جعفر کوڕی سید سمایلی گورە کوڕی سید یحیا ئقنع قتیل
قر م محممد با م زەینولعابیدین کوڕی ئیما ام حوسن ــوڕی ئیمــک کوڕی ئیما
لی ع م مورتزا  ل ڕازی بکوڕی ئیما   .، خودای 

 خاکی کاتک سید حسن و ل ناوچی  ی ماردینمھات ھر شاموە ل
وا ب چاکی سری وەبر دەرانی یزدانی مزن ھنا و  عیتاق وو،  نیشتج ب

وژ و ڕۆژوو و نزا و پاڕانوە و خۆی  نو جغزی ن وناھان پاراست ــ گــل کوت
وەر ب وەڕیان پ ھناک جما وە با  چاوی شین  حسن ھندک دەن شخ. د

وای چونک برگی شینی پۆشیوە، ل نو خکی دا بۆت  بووە و دەستیک پیان 
 بناوی  لو سردەمدا یکک ل مزنمیرانی سلجووقی. ١)شخشین( ەقیزرئ

بری ٢کوڕی ئکسب میر ئۆرتۆقی ل  ر ئام، کس لجووقی بھانی س ، دشا
ڕادەگیشت، کچکی یکجار جوان و  و حسنکف ، مجنکوردماردین، خرپووت

ھر . ڕوخساری بووە و ماخولیایی ل کللی داوە و شت بووە نازدار و مانگ
ھنـچندی پزیشکانی شارەزای ب ـۆ  و ب دەوریـ وە  بم پیان دا ھاتوون،  ا

لی پیستر کردووە وە و ڕۆژبڕۆژ   سرەنجام میر ئۆرتۆق. چارەسر نکرا

                                                                         
١-  ل وەی ڕاستی بڕە ئخ دا دەقـی بودلیـان ی١٧٧الپرزەقیـی شـباسـی چـاو یـان جلـی ئ 

 .و. نکراوە، ک لی بووبت ناوبانگ
ل ڕەگزی . یـان ئکسـک بـاپیرەگورەی میرانـی ئۆرتـۆقیی کوڕی ئکسب میر ئۆرتۆق -٢

ــــ و ســـای  ـــۆچی١٠١٩/ی ک٤٨٤تــورکمــانـان ـــی ک ـــردووە و دەســـتداری   ی زایین دوایی ک
 .و. و جبل بووە حولوان



رەفنام٤٠٩/  ش 

 
 

و داوای ل کردووە دۆعایک بۆ کچکی بکا  دا ناردوویتی ب شون شخ حسن
کوو پی خۆش بتوە   سر کاسیک ئاودا ــند دۆعایکی بـو چ چووەشخ  ١.ب

پروەردگاری مزن لبر ودمی . ووەدا کرد و ب سری کچی ووەخوند
خ، نخۆشیی کچی پڕاند ی پیرۆزی شناسوە چاک بۆ ووەھڕو لمیر . وەت

تی ئو کچی خۆم دەدەم ب تۆ و پم خۆش ببی ب زاوام، شخ توویئۆرتۆق گو
لماند یسخ وەاو در ووەننی کوڕی شسید حس رەتای  ٢.بس روەک لھ

 دراوەت دا گوتمان، ناوچی ترجیل و عیتاقی بسرھاتی میرانی درزینیباس و 
  ی کوڕی قاسم و یووسف و حوسنسولیماندەستی و دواتر ئحمدی کوڕی و 

 میر و مزن وون مانی ئمان عومربگ. لوێ ب  گب کوڕی حسن دوای ن
وەتوە ی دا   .لسر کورسیی دەست پا

  
  بگ کوڕی حسن عومربگ

و عومربگ  بگ ی بایوندوری بووە  و حسنزوون حسنوھاوچرخی ئ
و ل خۆی ل خواستووە  ناوچی . مارە کردووە زۆری ڕز گرتووە و کچکی 

                                                                         
ـــوەرۆکی  -١ ـــی ن پڕە بـــان ی١٧٧الپ ـــی بودلی ـــۆقدەق ـــر ئۆرت وگـــوڕی و  زۆر ب گرم ، می

خ بڵ شگوشی لر  خسـ ـتشـریفی بچتـا تتـی ھخزم ستاوە و دانیشـتووە و چـۆتھ
ــاک بـتوە ــدە  نووســر دەـ دۆت. کیـژی نخۆشــی و ب ودمـی ھناســی چ ــر ھندەوھن می

ــۆ نیشـان داوە ک ب نـووکی ئاقـ و تگیشـتوو بـووە و ل جوانچـاکی ــی  دا وای خ تیـری مژۆ
ـــداران ـــۆلی ئوین ـــو پ ن رگ و  لج ی لـــان ـــای ت ـــی نیگ ـــامت و ب خدەنگ ـــردوویت قی دا ک

  .ھناوی ئاشقان داوە
ــــاتووە و  ــــ گـــۆڕانی ب ســـردا ھ پویســـت بـــم ک وا دیـــارە ئم الپڕەی دەسنووس

ــووە، پا ــاری نب ــیچ چ ــونک نووســرەوەی دەقک ھ شــماوەی ســرلنوێ نووســراوەتوە، چ
ــر  ڕسـتکی بـردۆت نـو گۆشـی سـرەوەی الی ڕاسـتی تـابلۆی چارەسـرکردنی کیـژی می

 .و. ئۆرتۆق
ــر نـاگرتوەئم بسـرھات لگڵ  -٢ ــانوەکی پشـووی یکت خـۆی. گ ل ــ دە ــارە  ک م

 .و. »حسن کوڕی شخ سید حوسنی«: نووسراوە دا ی بودلیان١٧٩ل . کردووە



  کتبی سھم/  ٤١٠

 

عیتاق و نوشادی ھرانیم . و باربووی کردووە خستۆت سر ترجیل و 
 کیژی عومربگ بووە و وەختایک بشک ل ناوچ و  حسن ل بگ کوڕکی 

ندەکانی کوردستانی گرتووە، می ب ـم رایتیی عیتاق و ترجیلی بـخشیوە بو ـ
ت مزن و میری بدلیس کوڕەی و عومربگی   .لوێ البردووە و کردووی

  
  کوڕی عومربگ بگ بوداق

وکی،  مانی عومربگیپاش ن کردوویت  ل بدلیس ئووزوون حسنبا
، سای بۆت پادشای ئران بگ کوڕی حسن بگی کاتک یاقووب. دەماستی خۆی

تیی ترجیل و عیتاق١٤٨٣/ی ک٨٨٨ لسر دابی ڕابردوو سرۆکای  ی ز، 
وداق  ب ل. بگ بخشرای ک دەستداری ڕووی  م دنیای ــدوای چند سا

و برەو دنیای پاشین شۆڕ بۆتوە وە    .وەرگا
  

  بگ کوڕی بوداق ئحمدبگ
 ی ز، شاسمایلی١٥٠٧/ی ک٩١٣بوو ب جگرەوەی باوکی و سای  ئحمدبگ

دا،  دوو ساڵ ب سر حکوومتی یپاش تپڕین. گرت دیاربکری سفوی
باشانئحمدبگ ب قز ھید بوو دەست  چارەی نووسراش  ل   .نی 

  
  بگ کوڕی بوداق بگ علی

مانی ئحمدبگی برای، علی جی گرتوە و ماوەی بیست سای  بگ دوای ن
ھانی پاشین و پاشان ڕووی کردە جی   .حکوومت کرد 



 

 

چارەسرکرانی کیژی میر ئۆرتۆق: تابلۆی سزدەھم



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



رەفنام٤١٣/  ش 

 
 

  بگ شمسی
ھس ئوەی مزن و میرانی کوردستانپاش   چنگ  وکوتی نالباری  ل

باشان بخشینی سوتان  وەڕەز بوون، تکا ڕوویان کردە بر دەرانی ج قز
م لی مسی سرجیل باربووی شتیی تو میرای ئو دەمی ک فرمانی . کرا بگ خان 

ب کرودووی  ستان بۆ ڕزگار کردنی دیارب . ئازاد کرا دەرچوو، ترجیلیش سو
مانی شمسی وو ب جنشینی بگ حیدەربگی پاش ن   .کوڕی ب

  
  بگ کوڕی شمسی حیدەربگ

تان سولیمان فرمانی برزەنیشانی سو پی  جی  ی خزاکر، حیدەربگب
وەیکی زۆر حکوومتی کرد  ئو کاتی ک مستفاپاشای. باوکی گرتوە و ما

ھمیش سرکوتوو ھرووژمی بردە سر  گڵ چکدارانی سپای  ل سردار 
پۆلک ل مزن و  وای چدر، حیدەربگ ل و گورجستان شیروانھرمی 

باشان میرانی کوردستان قز للی سردار لڕوە  مستفاپاشا. کوژرا بدەست 
وداق دانا ب  جی  ل   .بگی کوڕی 
  

  کوڕی حیدەربگ بگ بوداق
وداق ی حکوومت کرد و پاشان بارگی ژیانی برەو  بگ ب وەی پازدە سا ما

  .کوڕی جی گرتوە بگی دنیای نمان تکنا و حوسن
  

  بگ کوڕی بوداق بگ حوسن
ھشت م بگ حوسن نیا  ـت گـ ـان ھگرت و  ئای ی حکوومت کرد و ئینجا ـ

ھرمی نمان   ل و  دا بردی  ی ھ   .دا 
  



  کتبی سھم/  ٤١٤

 

  بگ کوڕی بوداق بگ سمایل
دوای . جوی دەستی باربوو کرا بگ برای، سمایل بگی پاش مردنی حوسن

  .جی گرتوە و عومربگ دوایی کرد کۆچیچوار ساڵ دەستداری 
  

  کوڕی حیدەربگ عومربگ
رمانی بف پی  تان مراد ب ، »شا جمشید«ھاوشانی  یخانبرگەوەی سو

لی پ دا  وو بارکــمــ ھــگنجک ب عومربگ. بخشرا  حکوومتی ترجی
وە ڕک ی پیا ھتا ب ھمیش لگڵ ڕۆمییان ھدەست و دادەنیش و . وپک و 

ھرە زۆری کات تپڕ  و ساتی ل خزمت مزنی سرکردەکانی دیاربکردا بشی 
و میرە. دەبی ئکوردان  بکی گرینگیان ھر کارگکرن، ئدیارب  سر ب

وانی ئام  دی ل و ئویش    .سروبریان بۆ پک دن ددەچن الی عومربگ 
  

  بشی ھشتم
  باسی میرانی سویدی

  
غات و گوزاری ب و با  الی باغ  ـل عنبرباری گانوەی نق و ۆش و ـۆنخـ
رامم ب وە ئوردان  و سرب ل م دەق ـووسری ئـب بر لووتی گیانی ن ینزی

و پی زانی ک میرانی سویدی کاڵ پشتاوپشت دەچنوە سر  وکرچدا ڕابرد 
ی برمکییکان ما جماوەری عل و عشیرەتی سویدیش پیاوک . ڕەگزی بن

ناوی  ، ک یکک بووە ل غوالمانی یارانی پغمبر ئسوەدب  باپیرەگورەیان
ک  ٢،ە»سوید«الیان وای زدی سویدییکان گوندی  دەستیکی دیکش ١).خ.د(

                                                                         
  .و» ).خ.د( یکک بووە ل یارانی پایبرزی پغمبر ئسوەد«: ١٨٠ل  یانبودل -١
  .ی.ع. ، سووەیداسورەک -٢



رەفنام٤١٥/  ش 

 
 

گڵ مدینی ل ئوەش ھر خودا . دا ورشدار نوان ب شانی شام دوو مزی 
دەزان!  

و  ڕەسن خۆیان دەبنوە سر پادشاکانی فارس وەکوو دیارە برمکیی
خ ل ب  ل ورپرست بوون، بم لناکاو شنی الون سرەتا  و ئا رەوەی ژیاون 

وەی برکردنسی ڕووناکیدەری بو تیشک بانوەی پروەردگار،  یزدانی 
و ب ش ینوە و ترووسکانوە بسری نسرانسوی پسیری گیانی کردوون 

قویوە  ھ  کانیاوی دەروونیانوە  ل وەڕی ڕوون  و ئینجا با   .کردوونوە 
  

 و چاوەی ک ل   بۆ تۆدەگری خنی 
ی  و د ل لی دێ خۆشی    سۆبۆوا 

  
ن جعفری باوکی خالید زەمانی  یان ل  عبدولملیکی کوڕی مروانوەک دە

وکۆچی یکجار  کاروانی ماڵ سردەمی پادشایتیی سولیمانی کوڕی عبدولملیک
دانی  من نادەول  ھاتۆت کاتک پادشا پی زانیوە و . پایتخت یدیمشقوە و 

کۆڕی دیوان تن با بۆن بانگی کتی برموویف وەتوە،  دار کرا وەختایک . ئاگا
وە ڕەنگی بزڕکاوە و فرموویتی بیبن  جعفر ڕ ل وەژوور کوتووە پادشا 

عرزیان کردووە بۆچی تکچوو. دەرێ  پرسیاران و  وون ودەمانی کوت ی؟ ھا
من دوو جگم ل . فرموویتی ژەھری پ بوو، بۆی ب دموە ننووسا و دەرمکرد

ھر بت  قۆی و ئگر ژە  داییرەی جگان زانیم ژەھری پل رن؛ بو کۆڕم دەلن .
 ژر نقیمی  کاتک جعفریان ل وە، گوتی ژارم  ھنا پچا بۆچی ژاری  ھ

کم ل نگوستی دا شاردۆتوە و وام داناوە ئگر تووشی زەبروزەنگکی وا بووم  ئ



  کتبی سھم/  ٤١٦

 

وانی دەروەستی بم، برمکم مت لو . ھتا ب یکجاری ڕزگاریم ب ،)ھیمژم( ن
لی بو»برمک«کاتوە وشی  و   ناسناوی ب سردابا    ١.و ب

یمان ئم قس ئازایانی جعفری وەبردی کوت و ڕۆژبڕۆژ پتری   سول
ھوراز برد ھتا کوی پلی وەزیرایتیی خست سر  ھندەی  بسر کردەوە و 

  )٣(.شانی
  

ی و تا فت   ت  ژار ب ل   بۆ دەب جامک پ کرێ 
  درت ـ م و خۆشـی ب ـا ت ھنگوینی ب یناوی  ا ـ   پ

 ان ـ د ژی ـۆ شـا  ب ان ـ ھ و ئم جی ـ ـانی ن   نیوەی ژی
   نیوەکی دیکی بۆ ناوی پاک و چاک بجمان

  
لیدی بوون  ٢)؟( و جعفری کوڕی خالید کوڕی جعفری برمکی دواتر خا

ولعبباسی سففاح ب کاتک ل . برای )٥(و ئبووجعفری دەوانیقیی )٤(وەزیری ئ
بۆت  ٣یحیای کوڕی جعفر )٦(دا»ھاروونڕڕەشید«سردەمی حکوومتی 

پایی شان و شکۆی یحیا ھندە ھوراز چووە ک ھر باسی ناکرێ و کاروباری 
وا ڕاستوپاست کر بۆت دەماستی ھموو ئرککی  دوون، خۆیوەزارەتی 

یحیا ل سایسری باوکیانوە ئاوا  و جعفر و مووسا، کوڕانی فزل. دەست

                                                                         
ــوودایی -١ ــی ب ــان . ســرناوی پشــوایانی دین ــوودایی پی ســرۆکی تواوی پرســتگاکانی ب

سـردەمی  سـرناوە لوـوە ھـاتووە و بـاپیرەی برمکییکـانیش و ئم» برمک«گوتراوە 
، وشـدانی دھخـودا: بـۆ زانیـاریی زیـاتر بـ. (بـووە سرۆکی پرستگای بھـاری بلـخ خۆی

  .و.) ٤٦٤٠، ل ٣ب
ـــفر -٢ ـــۆڤ جع ـــد دروســـت و زن ـــوڕی خالی ـــا ک ـــوڕی یحی ـــۆی  ک ـــوە، ب ب ھکی زانی

 .و. نیشانی پرسیاری داناوە
 .و. کوڕی خالید -٣



رەفنام٤١٧/  ش 

 
 

 یوەندەی ئیسالم ھو ئ وە  دا یان س ھیچھلی بۆ  ککردووە و ھن شندەی گھ
 زگان و برچاوتنگان چاوی دووسریان ب یحیا ل قین  وە؛ بم   )٧(نڕەخسا

ھاڕوونڕڕەشید ھاتووە و الی  ن یان ھگۆڕکباری د چاندووە و بدا  بۆیان ت
  .ل بندیخاندا ڕزیون و مردوون ١جعفر کوژراوە و یحیا و فزلیش. خستووە

  
 ای ـ ـ ــ ـی دنی ـ ــ وە مزن ـا ـ ــ ن دا وای  ـا ـ ــ   ئ
 رەتای ـ ـ ـ ـ ـ ھر ســ ـتوە  ـ ـ ـ ـ ــ   ک بب

  
دانی برمکی دا  ئوەندە ماڵ و سامانی ک ل سردەمی وەزیرایتیی خان

مووی دەستی بھ وو،   و ڕاگوزرا بۆ خزنخانی اگیر سردا وەسریکیان ناب
و ئگر کسک دەیھوێ زۆر بچاکی بسرھات و چارنووسیانی بۆ   ف لی خ

نژوویی ھرچاوەکانی مس ک لرس وا باش ئم نووسینی . ڕوون بتوە، 
 خۆی ل وانی سربوردەیان  یت ـدا بگ من ن ـونجنـ ـ و خـ ۆی ل درژدادڕی ـ

و ئوەی ڕاستی ب زۆریش ب شون چارەنووسی مووسادا گڕام،  پاراستووە 
ـب ھیچـ ـم  ـم بـ بۆوەـ دەستی ل  ڕەنگ ئو دەمی ھاڕوونڕڕەشید. ۆ ڕوون ن

وتووە و گرتوونی، ڕایکردبت شاخستانکانی کوردستان کانی بزا و برا و  باوک 
نا داب لوێ خۆی زەمانی خلیفایتیی بنمای چونک وەکوو دەگنوە ل . پ

 کوڕانی )٨(دا عبباسی ل وردستان بازرە ــرەو کــوەجاخی برمکی ب س کس 
  ل و   چیای  ٢»کیخ«ی سر ب »چووک خان«بوون  بنیان  »شفتالوو«ل

وە لوێ دەستی کردووە ب خوداپرستی و ب ڕەوگی . داکوتا برا گورەکیان 
                                                                         

ـــا کــوڕی  فزل -١ ـلی )ک ی١٩٣-١٤٧(یحی ــ ـــوەت پ ـــووە و گی ـــرای شـــیریی ھــاڕوون ب ، ب
 .و. دا مردووە وەزیرایتی و ھر ل زیندانی ئویش

  .و. گنج، کنج، کنج؟ -٢



  کتبی سھم/  ٤١٨

 

و پاکی و تیژ تھچووە و برز دەرەوشاوەتوە و ھر  چاکی  وە  ھنگاوی نا دا 
ھاتۆت دی  وجکتی یکی کردوویکی برا. دۆعاین جاردە یبۆ نموون 

 پ ناچچووکی ب مبستی ڕاپڕاندنی کارکی گرینگ لیان دادەبێ و ھندەی ب
و پخۆر دنن بۆ شخ ن نان   دابی جارا شخ و برا . و ھاوڕیانی ک خک ب

 ویان ھنا و یارانی تدەوەرووکن و چی  ونجی  شی برا ــۆن و تــدەیخننیا ب
دەگرنە وکۆلچ  ھ وک برا .الدەنن و بۆی  دتوە و دە دا  یانکپاش تا

ونجی دە وەھی ھندەت پچوو الم وابوو . بشکی خۆم بۆ بنن برای ن
، بۆی بشکی تۆشم خوارد برا گورەیان ک شخ ب، ب . لوێ خواردووت

وان گی کردنی و  گرتووە و کوتۆت تووک و نزا ل بیستنی کارکی ئوھا ناپیا
شخ ! ھک ڕەببی دەردڕی، چونک قنیاتت ب بشی خۆت نکردووە گوتوویتی

وە ک برای گنجی شپ  پڕی  زاری دەرن ل و تووک و دۆعای  وا ـ ا ت ـ ھشت
وە ھانی ندی و تازە ڕووی جی وە   خاک و خۆڵ گوزی ل و    .بربۆتوە 

 شخ. پ دننوەختایک خک ئوەی دەبینن ست ئوەندەی دیکی بوا 
ھاب ڵ میر شگ ل نو عل و  »چووک خان«ی، لسر تکای خکی کۆلبرا چ یل

قیکی قایم و پتو ساز دەکن عشیرەتی سویدی و  دەمزرن  ماوەیک . دا
م ڕوو وەر و سرەنجا و پشوای جما  پشنگ  دەکات دنیای دیک و  دەبت

 پاش بج نامن و میر شھابی برای جی دەگرتوە. دەمرێ ل ب . نرینی 
رزی بدی خودای بپشتی وی  ھوم ل دەکرێ ک سانو کواوی ئنیاز باسی ت

 میر و سردار وون و ب   .کوتوونوە 

  کوڕی میر شھاب میر جالل
ھاب و  یپاش مردنی میر ش کشی کاروباری ناوچوک ج تبابی، دەب

وەیکی زۆری  م ب شون بانگوازی ھقوە دەچ و  دەچ پما و سرەنجا
  .تمنی دەبتوە



رەفنام٤١٩/  ش 

 
 

  کوڕی میر جالل میر محممد
وکی، میر محممددوای  مانی با جی دەگرتوە و ئویش چند ساک ئم  ن

و پاشان برەو دنیای ھرمان دەڕوا و میر  ئرک گرینگی دەکوت ئستۆی 
دەی دەبت جنشینی کوڕی ڕەسن یفخرەددین   .زا

فخرەددین وە، وا دەکوت سر باری ـرتـی دەگـابـپاش ئوەی جی ب میر 
و بجوانی ب دەورەی ناوچکدا دێ، تواوک ئاوەدانی و  دەوانی  و دا  چاک

وی خۆش دوای تپڕبوونی ڕۆژگارک ڕووی لم . زیاتر ڕووی تدەکا یبژی
و برەو سرای شادمانی دەڕوا ی وەردەگێ    .فیزخان

  

  کوڕی میر فخرەددین میر حسن
جگرەوەی باوکی، کسکی پنجبخونی چاونترووکنی دەق  یمیر حسن

م چاوی ب کوری ھن. ەبوو ورەی ــوڕە گــک یو میر فخرەددینوە اــسرەنجا
  .توەتۆجی گر

  
  کوڕی میرحسن میر فخرەددین

فخرەددین جوانچاک و  تا بی قیت و قۆز و ــوو کــبـ، برایکی دیکی ھمیر 
ئاکار بوو و ب نیشانی ئازایتی و بجرگی ل نوچاوانی دەباری و خۆری . زانا 

واتی دواڕۆژی  ئاسۆی ئا ل واند دا خۆی جوامری و دوابوونی    . دەن
  

  ڕوخساری پریب ڕووی بژینگ بری ناگیرێ 
  دا سر دەکا سری دەرگاش داخرێ، ب ڕۆچنیک

  



  کتبی سھم/  ٤٢٠

 

 ھیوای ئوەی بچت ــپشتی کردە خزم و کس و نیشتمانی و ب میر محممد
فی  ر ڕکنبسکر ئووزوون حرەفی ڕامووسانی. ڕووی کردە دیاربک شکات 
 سردا ــی شاھانی بــبا، خر و چاک و پادشا پایبرزەی پـئ الدەرگانی

 ب و ب خۆشویستیی خونکاران و  »چووک خان«میرایتیی . سرکرایوەــڕژا 
قجوور« و ناردییوە وتی خۆی»چوب   .ی باربوو کرد 

گڵ ل برای تووشی شڕ ھات و شیر و تیر و نزە بوون  کاتک گیشتوە 
و پاش تکھچوونکی زۆر، سرەنجام میر محممد یکالیی ن   کرەوەی کارا

فخرەددین. کوژرا و چند ساکی دیکی حکوومت  وەبرھست مای ب میر 
و ئو سرەی بردی  ھات پش  م سفری دنیای پاشینی  کرد و سرەنجا

ھنایوە ی بوو بتوان جی بگرتوە، ئبداڵ. ن بگی برازای  چونک کوڕی وای ن
وو ب جنشینی   .ب

  
  کوڕی میر محممد بگ ئبداڵ
مانی مامی، ئبداڵپاش   .ھوساری کاروباری دەستی بدەستوە گرت بگ ن

ھزەکانی قزباش ندەدا  و سروب ل ی »ئۆغی ووتقئی«ب سرۆکایتیی  ڕاست 
قجوور ھرشیان ھنای سر  چووک ب مبستی گرتنی خان حوکمداری چوب

بداڵ و بۆ ماوەی حوت شووڕۆژان ئاگری ئ ر نی ــشڕی نوانیان ھ بگ 
ھردک ال بوون چشتی شیر و تیرانـھ ککی زۆری  رەنجام خودا . ات و خس

بداڵ فریای ئ   و ئاواتی وەدی ھن ھات ی وتن ل گرووباــرکـا و شنی ســبگ 
و ئای شکاندەوە یکرد  ھ وون ب باڵ و ـ بــقاچی ل ئۆغی ئیقووت. بختوە 

یستری ھمووی انی لشکر و تاوڵ و خوەت و ئسپ و ـارخـو ب بارڕەوی و 
چند ساکی دیکش پاش ئم . بگ بجمان و کوتن دەست جماوەری ئبداڵ



رەفنام٤٢١/  ش 

 
 

وە حکوومتی کرد و سرەنجام گیانی دایوە ھنی جیھان و  دەست بدی ڕوودا
تان ئحمد بگ سوبحان  پاشی بجمان بگو سو   .ل

  
  بگ کوڕی ئبداڵ بگ سوبحان

مانی باوکی، سوبحان جی گرتوە و لگڵ براکی پشتیان ب  بگ پاش ن
 پاراستنی خاک و لدانی خنیمان ھکرد ل شاعیر [. پشتی یکترەوە دا و خۆیان 

  :]گوتنی
ـبـەی پشتـ یک   بوون ب

  !دووبرەکی و تداچوون
  

. انــی ھنــی زۆری وەڕــوتنــرکــچونک پکوە یک بوون، یزدانی مزن س
 دوای مرگی  ون لیدەگۆجبۆ  ی ژر دەستیان »کیخ«، ناوچی ازووکیپی خا

دراندوای سرکوتنی . گرت  تان سلیم چا  خان ھرمی دیاربکری ک سو
فی خۆی ر ڕکژ شایم ڕاک و دوو ، ئ ش دەستیان بزاوت و توانییان قبرای

قجوور بگرن و  دەرھنن و ناوچی ئاغچق ئۆغی  ل چنگ ئیقووت ناوچی چوب
. لوێ کردبووی ب حوکمان ل دەرپڕنن ک شاسمایل پازووکیی منسووربگی

وانییان بزەبری چک ناوچی زاک ھا ت ل چنگ ) منشکورد( و منشکورت ھروە
باش قادربگی پاشان براکان ھاتن دانیشتن و ھرمکیان ل نو . دەرکشن قز

ندەکانی دەوروبری بوو ب بشی . دا بش کرد خۆیان ب قجوور و م چوب
و ناوچکانی دیکش ب سوتان بگ سوبحان  ق وی  . با ئحمدبگ  و توا

د  ک شیتان و شۆفادوای چن دا نانوە و  ان ندا و کشیان ل نوانیــر ھدایسا
ل  سوتان ئحمد. سر باری دوژمنایتی یبرایتی و خۆشویستییان وەرگڕا

فرمانی سوتان  سوبحان پی  و ب  نمامی و دووزمانی  بگی برای کوت



  کتبی سھم/  ٤٢٢

 

یمان دوای ئم ڕووداوە ناوچی . مقسوودبگی ل پاش بجماخان کوژرا و  سول
 سرۆکان و سرکردەکانی عوسمانی ل  یکک  قجوور درا ب   .چوب

  
  کوڕی ئبداڵ بگ ئحمدبگ  سوتان

تان ئحمد بگی برای، ماوەیکی زۆر ژیا و  دوای کوژرانی سوبحان بگسو
 دوودەرگانوە بۆی  م خان ل م  ی پتر حکوومت کرد و سرەنجا پنجا سا

  .دەرچوو
  

دا ئوەی نگۆڕ ب کم دت برچاو م دنیای    ل
لووزەوی خم دەڕژت ھنا     وھرچی ک دەی

 ک ورد دەبموە ل ھر باکی   وەک خانی کۆن
  باو سحرای نمان شریتی دەکن ڕی کلکبۆ 
  

تان ئحمد  پاش بجما سو ل دبگ: دوو کوڕی    .و محممدبگ مرا
  

  بگ کوڕی سوبحان مقسوودبگ
وکی، مقسوودبگ لشکر و ڕکفی ھمیش  پاش کوژرانی با  ڕیزی  ل

یمان تان سول وو ب بشداری پالمار بۆ سر  خان سرکوتووی سو دا ب
ن ن . نخجوا  شونک ک پی دە وەکوو زرەوان و پشنگ » ایچئارپ«ل

باشانڕۆیی و تووشی سپای  ـو ئ ھات قز دەی ئازایتی نواند ک دەنگی ــوەنـ
وەن تانی خا لبر ئو چاونترسانی ناوچی . شکۆش بیستییوە دایوە و سو

قجووری ف چوب و  وکی باربوو کردەوە  رمانی پیرۆزی بۆ ــوەک سردەمی با
و ئویش گڕایوە شونی    .دەستینووسی 



رەفنام٤٢٣/  ش 

 
 

دا ئسکندەرپاشای و جنگی . بوو ، مزنی سرکردەکانی دیاربکرچرکس ل
وری ک خدەوخووی کوردان مقسوودبگ بر ب و لبر ئو گیانبازی و  ل

ڕادەدی ک  خزمتی ک ل کاتی ھرووژمکی پادشادا کردبووی، ھندەی ل خۆی
دای گونجان و حاوانوە لگڵ ئسکندەرپاشا ل  ئویش چوبقجووری. گوی ن

و دای دەست یکک ل سرکر ھنا  مقسوودبگ  .دەکانی عوسمانیچنگی دەر
 وت ساڵ لیمانی و ماوەی ح سکای بردە بر دەرانی بختالنی سول

مایوە، بم وەزیرە گورەکان لبر دی ئسکندەرپاشا داواکیان  ئیستانبووڵ
سرەنجام بپی ڕسای . نگیاندە پچکی تختی دەستی شارەی پادشایتی

وە بانن ،ب لۆوانیی یزدا   .تمنی بایوە و ڕووی کردە بر د
  

  بگکوڕی سوتان ئحمد مرادبگ
ھرمی دەستی سوتان  مزنی سرکردەکانی دیاربکر ئسکندەرپاشای

دا ب  و ئاغچقی چووک ناوچی خان. دا بش کرد ی ل نو کوڕەکانیبگئحمد
قجوور محممدبگ  ناوچی چوب ل  زنانی  و جگتی مر دەسژ  ل  ک

وو، ئوانی دیکی ھموو دان ب مرادبگ دا عوسمانی وای دانا ھر کس ب . ب
بندی خۆیسر ناوچ و  م ن ھا  لوی دیک ن و تیتاڵ    .ڕابگا 

ب میلی  دا، مرادبگ پاش تپڕبوونی شازدە ساڵ ب سر ماوەی دەستیان
بگی کوڕی و کشایوە و چند  ھوساری دەسالتی دای دەست سولیمان خۆی

ـس نـا لۆوا یمان. ی خودێیک دواتر ڕۆیی بۆ بر د  سول ل  گ میر جگب ،
لی ۆخان خان ع  و ئ ۆخان( بگ  مان) ھجپاش ب  ل فابگی    . و مست

 جنگی گیرانی تورزدا، لگڵ چند میرە ل فابگ  دیک ل  کوردکی مست
بگیش لو ھرایدا کوت  خان علی. کوژرا دەست قزباشانب سعدابادی تورز

ھھقی قق لی و دوو ساڵ ل وی دی وای مرادپاشای مزنی سرکردەکانی  دا



  کتبی سھم/  ٤٢٤

 

دانیی کشا و ئاخرییکی  ئازاد کرا و پکوە گڕانوە لگڵ مرادپاشا قرامان زین
م ربگی دیاربکر. ڕۆ ل  بپی بسرکردنوەی شاھان، ناوچی چوبقجووری بگ

کایتی وەکوو شابشان ختی علی  م کرد و مرادپاشاش لم بابتدا  بگ ب
و یاریدەی دا   . پشتی گرت 

ۆخانی کر ھزنی دیاربورەپیاوانی مڕیزی گ وتۆتبژیوە و  و خۆش برای ک
و  چووک ک ب سر خان ب خاترجمی دەیگوزەرن؛ بم میر محممد

قغچ ھندەی شل دابووی و سری ب کاروباری ناوچکوە  ئا دەگیشت،  ڕا
فرھادپاشای ھتا  د،  سردار لسر دەست کالی کرد و ناوچکی  ندەیشان
بگ لسر ئوە  و سولیمان محممدبگ. بگ خست سر قمەوی سولیمان

قەیان بوو و   شە . کە و گیداوی قی  ل و  م محممدبگ مرد  سرەنجا
  .خلست

  
  کوڕی مرادبگ بگ سولیمان

یمان ووسک، سول ب  دا نو ئامپاکانی لالوک  بگ ب ڕووبینی و جامل
وبانگ نا  سرەتای گنج. ئازایتی ب ھـۆتـدا ب یـتـل  زنی ـفی م وڕک ا

ماوەتوە و دەردی  و ب النوازی ل عرەبستان و بغدا دسرکردەکانی ئام
ھستاندووە  دەروونی  ل بۆ کاروباری لشکری و سوارچاکی . دووری چزەی 

بیری . تای ناکن ل میرانی کوردستان کام ھیچلسر باری ڕۆمییان ڕۆیشتووە و 
و   نی کاکرد دیمگی بنو مانای ساغ و پتو ڕەنگی تدا تیژی وەکوو ئا

ھزری  ونی ڕوخساری بیروردانی شتدەداتوە و   لکدانوەی ئا   .زان
  



رەفنام٤٢٥/  ش 

 
 

وە ــ دی ــکی وای ن ان کس ــ دەی زەم ــ ــژە دی م   ل
وە ـ ــ ی ا کو ـ ـین و چـ ـ زان و وردب ـ قسـ ـی  ـ   یکک

  
یمان دا شک دەبا و پیانوە دەنازێ، تۆزە   شتان ل خۆی چونک ئو بگ سول

وی و دا ـفیزکی ڕنیشتووە  ـتـ وەنگرتن و بفیۆدانی ماڵ و  النی دەست ـ پ
لسرە و   نکوە دەش سامانی و شانی پ.  

  
وە دەب وریا بی قد موویک ژیانت ما     تا ب

باوە دابی چون بت و ن   پرستی وەکوو خۆیتی 
ـازم ـازە دەرب کاندووە ت وا شـ ی بتی خۆم    دە
فیزەت بتی گورەی و دەب لی ڕابی م  چی ئک  

  
یما باب ژیاون، ک جگایکی  »کیخ«ھر ل کۆنوە ل  بگ نوباپیرانی سول

واری چۆمی فورات ل  بناری چیا و سر  . یکجار چ و سخت و کوتۆت
وای ک ئاڵ  و ھرا و ئاژاوەی ڕۆژگار نیانگرتۆتوە و  شونکی  وگۆڕی زەمان

ون ووانی پارزرا   .دانیشت
واتی ب و ئا  و ویست  فان ھر بو  بگ ربوی سولیمانـسرشتی برزە

و برتسک قنیاتی نھناوە و دانمرکاوە  تنگ  قوژبن ھاتووە و ل . بەبش و 
برپانی منشکورد  رەیکی ھرە ــووبــانــشارکی بنیات ناوە و خ دەشتی ئ

مزگوتکی دیار و بیندی ل ساز کردووە و چند ساک بگرم پیوە چاک و 
بۆتوە ل ن ھشتا    .خریک و 

 جنگی  دا، خزمتی یکجار  و ئازەربایجان شیروانو  عجم گرتنی خاکیل
  و دووس ب خۆی پازووکیتایبت ئو کاتی ک نیازبگی گورەی کردوون؛ ب



  کتبی سھم/  ٤٢٦

 

و کوتبوون  »قرایازی«ھیانکوتابووی سر  یچخورسعدھزار چکداری 
ی  نی خر تایمان»باوەلی«سگ ، سولک، دوور  بند ئاغایای براکانی و چو

 پیکردەیان و شڕی مردانی کردن و مای تان . وەـایـووی گـمـی ھیکوت
و نومای خی، خنیمتیشی گرت و ب ساغ و ـل و پاتاڵ  ھنانوەی مڕ  گڵ 

ندییوە و لوەتی ب دابی پادشایان خو سردار مستفاپاشا. سمتی گڕایوە
 جی خۆی داناوە، ھتا ئمۆ ک  باوکی ب زیندی ل و  ت میر  سری کردووی

ی  ھیوادارم . ی کۆچیی، ھر لسر کارە١٠٠٥سرەتای مانگی نوجژنانی سا
و پتریش ھدەگرێ، ل کاری چاک و   وبانگ نا وەی ب لوەشا وکی  چونک پیا

جب وتووبرکر سھ   .دا 
  
  مـۆھـبشی ن

  ١ دوو لکنک دەب) سلڤانی( سلمانیباسی میرانی 
  

دانی شونواریان وەکوو خۆرەتاو ڕەنگی داوەتوە و ئای  با ئو بیرمن
گڵ ئوانی خیایان ب دوای  ل وە،  دا  ھ زانست و ڕاگرتنی پارسنگیان 

دا دەگڕێ و دەیانھوێ تۆماری ھ و تالسابوون و پکشی  ڕاستیدۆزینوەی 
لیان ڕوون ب ک میرانی  ەگز دەگنوە ب ڕ) سلڤانی( سلمانیتکوەپچن، 

دەن بۆی  )٩(.کس ل سوتانکانی ئموی ، ک دوایین٢حیمار سر مروانی
                                                                         

١- مانی بــان ســل ـلڤانی( گوم ــوردە و مخــابن ) سـ ــۆزكی درینــی ك تنھــا   خان شــرەف ھ
 مانی بـل لكچوونی ناوی كسایتییكانی كردۆت بنما بۆ گردان و گڕانـدنوەی ھـۆزی س

ــوونی  بنمـای ئمویـیوە، كچـی سـرچاوە عرەبـی و فارسـییكان ئاماژەیـان ب كـورد ب
ــر،  ( ھـۆزی ســلمانی كـردووە ــاء الغم ــن حجــر، ابن ــی  ئبـووبکر ؛291، 1/280اب ــارانی، کتب ت

 .س.ز ).١١٨ و ٨٦، ٧٩، ٦٥دیاربکریی، ل 
  .و. کر؛ مروانکرە مروانی -٢



رەفنام٤٢٧/  ش 

 
 

سری ھر ست ساک ب سای  ی پوە شتک دراوە، چونک عرەب»حیمار«
و زەمانوە ک موعاویی) کر( حیمار ل و  ودر دەکن   فیانۆکوڕی ئبووس نا

ف و سوار ب ب سر دەستی  لی خ ب وانیبووی بب دا، تا ئو دەمی  دیمشقت
ن ی  مروا ن، ست سا   .بووپچووبوو ب حوکما

ھا دەگنوە جارکی مروان و ب مندای ل قوتابخانوە دەگڕتوە  ھروە
قڕزی    ئا قامکی ب  ستوور دەچندە ئوە دەر و ھتدا دەکا و بۆی نای دەرگا

مروان . دەب ک ناچار دەبن ب ببند گوی ئاقڕزەک ببنوە و ڕزگاری کن
مبت  و دە ی تووڕە دەبوە و باوکی لش وا دەکاتکی دیکو جار وو ناب گرت

ھی کری لی! وە و ساتوە کری ب م ل ک بووب ھر چۆن. دا باوە ھر 
نافبدولمورەیان عموویان باپیرەگروانی: و ئاوا پشتاوپشت ھاتوون ھحیمار م 

 کوڕی ئومیی کوڕی ئبولعاس کوڕی محممد کوڕی مروان کوڕی حکم
عبدوششمس  )١٠(حکم یکم ڕۆژی گیرانی مکک. عبدولمنافکوڕی  کوڕی 

وە و ئم سربرزییی پ با   .چۆت سر دینی ئیسالم 
ی ز، لسر تختی دەست ٧٤٤/ی ک١٢٧سرەتاکانی سای  حیمار مروانی

و پاش تپڕبوونی پنج ساڵ ب سر دەستی وەتوە  ی دا دا، ئبولعبباسی  پا
فاح وە و خۆی سف ی ٢٨ڕۆژی . ھوەدا بووە نگرتووە و برەو میسر لی ڕاپڕی

قوربانی   دەست ساحیمیسر ب ١ی»بوسیر«ی ز، ل گوندی ٧٤٩/ی ک١٣٢مانگی 
ک ب دەستووری سففاح شونیان ل دووی  )١١(،وەکوژرا و ئبووعون عبباسی

ف گابوو لی ن. خ عبدو و عوبیدیلالیمروا عبدو . نول پاش بجما ، 
شبڕەوازەی حیدیلال پی داگرتووە بووە و عوبستین بنلف وە و لڕاوەتگ .

 سردەمی  دارۆغی فلستین گرتوویتی و  دا عبباسی ھاڕوونڕڕەشیدیل

                                                                         
 .و. بوصیر -١



  کتبی سھم/  ٤٢٨

 

غدای[ناردوویتوە  ـ نــاوەنــدی دەست و ئویش ل زیندانی پستاوتووە و ] ب
وە بری نداوە  ـاوی لـاوی چـسرەنجام پیری بربینگی پ گرتووە و ئ. تاکوو ما

وە د کرا و ئینجا ئازا وە  دا ڕۆڕژا ندیخان ل پشتی ئو  سلمانیڕەنگ میرانی . ب
] دەی فزا لی وە] خوتبنتان . کتیژەی سووە و نن شدەچمانیوکوڕی  سل

لیکی مروانی بدولم١(.بن ع ٢(    !ھر خودا بۆخۆشی دەزان چۆن
وی نووسرانی باوەڕپکراوی ئو  پی نووسین و گانوەی تۆمارکرا ب

، دان  بر زەبروزەنگی بنمای عبباسی کاتک مروانی خان وون و  کوت
م ھر یکی ب الیک پرە م بوون و   دا ڕەویون، س کس ل کوڕانی پرە

فلستینوە ڕوویان کردۆت  مروانی حیمار   ل و  وەرکی برچا وای جما
ی  قولبھرمی   دۆ ل . ر بوونـگـبن »غزالی«ی سر ب ناوچی »خووخ«و 

ی بانۆکی ڕۆژبڕۆژ پل ی خویشتووە و زۆرب ھا ل دەوری ئایان  وپۆیان 
و ویان قی جسق کۆبوونوە  وانی ن ت وانیی ئوا ، ، حوسوولی، تاشب پشتی

فارقین و ناوچکانی دەوروبری ھ میا ند  ب و م واری ڕووباریر لتا س
قی بدیان. بگرن دیاربکر ، جریس، ، دلکلووقیا، ڕەباتکارووکان، پاشان 

لیکئیدنیک یان ، سنجچنگ کافرانی گورجی ١و گ نی لرمو ئ  ناوە و بدەرھ
وەی زۆربی پیەوان و الینگرانی ھوەدا و  ٢.دا زاڵ بوون سریان م شب

مشتاوی مروانییکان ل میسرـھ  ی و شامونـان ھـلوە و لـاھـ ـشت خنــ  دا
 ل وەتوە ک بریتین  ، ، زیالن، بووجیان، دلخیرانبانۆکی، ھویدی: خۆیان دۆزی

ھندک لو خن چوون سر ڕبازی حزرەتی . و برازی ، زەکزیانبسیان
فیعی، وەبر ڕەحمتی خودا کوێ و بوون سوننی دەستیکیشیان . ئیمامی شا

                                                                         
١- دروست نجم گنج، بو. نووسراوە گ. 
ـــ -٢ ــــداگی ـــرانی ـر ک ــــئ ـــان ل ســـرچاوە مژوویی یانـم ق ـــی گورجییک دا  یكـــان ل وت

 .س.ز .نھاتووە و ئۆبای لسر نکشراوە



رەفنام٤٢٩/  ش 

 
 

وە و لسر شۆپی وان ڕی میرەکانیان . دەمشن نابخری یزیدییان وەبر دا
وکری ڕبازی سرتۆپ و سروەری ئادەمیزادان، ک حزرەتی  بوون ڕەچا

لسر ب و زۆر چاک ل ڕچی زانایانی  ەمحممد دروود و سوی خودای 
مرۆی یکجار بدین و خوداپرستی سنگینیان ل . دا خۆیان ماندوو دەکن ئیسالم

کوتووە، بم ب سر نیزیکی ست تیرەیک یان  ھزۆرب ش بوون، کدا داب
و ئاژەدارن کی و دەوارنشینی کۆچر   ھ. خب موو ساڕان ھماران و بان

لیس وینھوارەکانی بد ھا    چیای شرەفددین دەچن ل ) ئاداغ( و ئاتاق و 
دەدەن  ھ یان  دەبنوە و سرەتای  برەو خوار ھواران خ پایزەجنگی . ڕەشما

و ئو مڕداراندا وا باوە ل ن. دەگڕنوە زستانھوارەکانی خۆیان ١فروەردین
ھر سست    .سر ئاژەڵ، سرکی وەک ھوران دەدەن ب میرانی بدلیسک بۆ 

ین پاش ئوەی تیرە و ختی  ) سلڤانی( سلمانیبکورتی و پوختی دەب ب
 ژر ئای  دا کۆبوونوە و ئویش توانی ماوەیک ب سر ئو ق و »مروان«ل

فرمانی ڕابگا، دەستی ل داونی ئم دنیا نمن بردا و  وانی ژر  ناوچ گیرا
ھرمان ڕۆیی مانی مروان، بھائددینی کوڕی بوو ب . برەو دنیای  دوای ن

و ژیانی ب خزم و خ گرت لویش دەستی ھو ئ ئمانت  جگرەوەی باوکی 
وی دایوە  ل  یددینو میر جالل دەست کوخای نمان و میر عیززەددینوەرگیرا

  .پاش بجمان
عیززەددین وو ب جنشینی باوکی و ھن ٢میر  رد ک مردن ھات ــبــدەی نــب

دای ل دوای بجما بناوی میر برایم جا چونک نیدەتوانی . سوی و کوڕکی من
برایان  یددینکاروباری دەست راپڕن، پیاوماقوونی خی ھاتن و میر جالل

                                                                         
 .و. فروەردین یکم مانگی بھارە و دەبت خاکلوە، لرەدا ھیک ڕووی داوە -١
أبنـاء الغمـر،   ( ھـاتووە »غرزالـدین السـلیمانی  «ب  »ابن حجر العسـقالنی «ل الی  میر عیززەددین -٢
 .س.ز ).291، 1/280



  کتبی سھم/  ٤٣٠

 

  دانال ددین، میر برایمی برازای توانیبووی خۆی. جی  مانی میر جالل  دوای ن
ژێ و گمیر و کردیان. رە ببوووداڕ نباش بوو بیک وایان پ  خزم و خ .

ل م دەستی  وەیکی چاکی حکوومت کرد و سرەنجا م دنیـما ـا نـ  ــمنـ
ـھ تـ ـ . ل پاش بجمان و میر شخ ئحمدی دیادینمیر ! د و گوتی ماواـانـکـ

م دینی کوڕی بوو ب جگرەوەی و ھوساری لسر وەستی میر برای ، میر دیا
ھشتا ساڵ ژیا و زۆری خۆشی . کاروباری گرینگی دەستی کوت سر شانی

وارد   .دیت و چاکی ڕاب
لیئو  وانی دەست ب سر دیاربکردا سفوی دەمی ک شاسمای بگرێ،  ت

. ئوستاجلووی ڕاسپارد ھتا لبری وی ب سری ڕابگا و بیپارزێ یمحممد خان
گڵ میر دیادین خۆی محممد خان گڵ خۆش کرد و ــگونجاند و نوانی ل ل

ل خواست خاتوونی بیکیسی بوون پشتیوانی و  سلمانیخ و خزمانی . کچیشی 
 کاروباری چاک ل یو پویش لوت و ئکی ت گ ل میر دیادین ب ڕووڕاستی 

دەپڕین ، والیی مرعش عالئوددەولی زولقدریبۆ ون ئو دەمی ک . بر ڕا
محممد،  ناردە سر خان تی گرتنی دیاربکربرازای ب مبس سارووقپنی

وانی ن  ل قورسیان  قوما  شڕی  ھتا  کدا  وازەی    .ئاسمان ڕۆیی تشقیئا
  

ایوە ـ وەی ن ھرا و ژا ـان،  ھۆڵ کوت   گۆچانی دە
وەی نایوە خۆشی کرد ئاگری   شڕ، چوو ئاژا

 ا ــ دان دەم ــ وا می ــپان،  ــی ئس ل ۆی م ــ   ڕیش
ـ  بر تۆز و گردا ل و،  ز  وون   زینی زین ب

  
ـخ لو شڕەدا پیاوان وەدەست  سلمانیوانی ر نوە دـنخ ،سلمانیی ـ

و  خانی ڕۆستمی مازندەران ھاتن و گوڕمیان بست و کارکی وایان کرد حوت



رەفنام٤٣١/  ش 

 
 

و چ نریمان سامی ونـلچا ب ھز و بستی  کوردان. انیان بوون ئفسانـرسـتـا
 یان خستداببزەبری شیری ژاراوداریان ھ و ب ھۆی کامەوایان  و با شان 
 خاک و خۆی چارەڕەشی گوزاند و  ل و ئویشیان  لشکری سارووقپن 

لبی جوێ کردەوە قا   ل ل چاکی ئو کارە زۆری چاک کرد  محممد نخا. سریان 
گڵ میر دیادین لی  ل ع   .سلمانیو 

مانی نرینی ل پاش بجنما؛ بم میر شخ ئحمدی میر دیادین  دوای ن
ھبوو دبگ: برای نۆ کوڕی  ل وە ووڵشا  ، ، عومرشابگ، سۆسنبگ ، با

لی وەندخان وە ل  لیل، ئحمد، ئ تی میر دیادین بۆ . و جانگیر ، خحکووم یو پل
کانی بجما   .برازا

  
  لکی یکم

  و باتمان قولبباسی میرانی 
  

جار ل کسانی باوەڕپکراوم بیستووە،  منی نووسری ئم ڕووپڕان، گلک
دا کوتووە و کوڕکی نبووە ھتا ب  ھزی ب سر پیری و ب کاتک میر دیادین

 اون بچنببرازاکانی ل ،نەوت ڕابگا و گرێ و کۆسپان بر کاروباری وس
و تۆماری دەستی تکوەپچن ل خان. سری  وای   محممدی ئویش دا

وو فر ئوستاجل   یای و خان ب دەنگییوە چووە و ھزکی چاکی بۆ کردووە بگات
قورسیان ل نوانی لو شڕەدا عومرشابگ و . دا قوماوە ناردووە و شڕکی 

ون و جانگیربگ سۆسن شاوەلدبگی برا گورەیان ک مایفیتنی ئو . کوژرا
ھزار فرت  تی بوی وانی وو، ت  ب ھرای  لو گژاوی مرگ وف خۆی کش و 

کات خزمت  ھانک ڕا ھانک  و ب  کنارێ خۆی بگرتوە  ل و  دەرباز بکا 
کانی چرکس تان ن پاش شڕەکی. سو درا  باش چا قز  کوردستان ک ل 

 ک لکمان ڕۆیی، یرەو نی خۆی ترازا و بوەرە و بستر تسل دەستیان 



  کتبی سھم/  ٤٣٢

 

غا گورەکانی تیرەی بسیانی لی ئا ع ناوی  فیری، دەستی ب سر قی  ب
فارقین و پیاوی نارد بۆ الی شام ١میا ک خرا  دا ب شون شاوەلدبگ دا گرت 

و پی نای دەستی ل کرد ودوو تف س کاتک ڕاسپاردەی گیشت الی، ب. بتوە
م، خرا خۆی گ ی دەکنگم ک یکھ بـ ھوڵ و . یـنیشتماناندەوە ـیـڕکف و 

و ب لبانی خ و خزمانی لسر تختی حکوومت پای ـتک فیری  لی  ع ۆشانی 
ھرمی دیاربکر. دایوە  دا ک وەی و ما و کوردستان کوت دەست مزنانی  ل

تی پرەگری عوسمانی ر  ، میرانی ساسۆنیدەوبڵ لگتیی کۆنیان لدوژمنای
مانیلی ـعپشتی تیرەی خالیدیسل  ل  دا و فریان کردن تاکوو ل خاکی ، داریان 

فارقین خۆیان دابگرن و چند کاربدەست و ئرکدارکی دەرانی سوتانی  میا
ھاتبوون کوردستان، ھتا ئاوا ووژن، ک بۆ ڕاپڕاندنی کارکی گرینگ کب

دبگ ل وە وانبار بکن و ناوچی  شا وەکانی پ تا و پیا قوون  و مزن و ما
ساربار بتی خدەس.  

لیدی ویان دانا و ئم کارە دزو و چپیان ب  خا لسر چا فرمانکیان 
دبگ ل وە کی گرتی، مزنی . ھنا دا ئستۆی شا   و ت م تگبیر  ک ئکات

کوت دژایتی کردنی و قومانی ڕووداوەکی ب پچکی  سرکردەکانی دیاربکر
گیاند تختی بشان تانی ڕا برگەوە بۆ کوژرانی  فرمانی ب. وشکۆی سو
دبگ ل وە انی دیاربکر بانگیھشت دیوانی ـردەکـرکـرا و مزنی سمۆر ک شا

یپچا ھ و نوەرۆکی کارەکی زانی و ب . دەست و   نوک  دبگ ب ل وە شا
پاش  .ئستن ڕزگاری بوو ھزار کورەوەری و ڕیشم بردە لو گرداوی گیان

وی ناوچی دەستی خرای سر مک وماشی تایبتی  دەربازبوونی، توا

                                                                         
ـــاکووری  -١ ـــاوچیک ھی ل ب ـــارقین«ن ـــی » ف ـــ«و ڕۆژھت ـــاوی » لج ـــب«ن ە، ک »کول

وەڕاسـتی ســــی ن ــاری باتمـان  دەکوـت سـر لک ــی . لـکی ڕووب ج یم نـاوچئ ــدەچ و
ـــ قی قولــب ـــوردان. ب ــــوتۆت . »پاســـوور«دا بــۆت  قولــب ئســـتا ل نــو ک بــاتمــــان کـ

  .ی.ع. ی لی و ل داونی چیای ڕمان»غززان«خۆرھتی فارقین و پاوگی نوتی 



رەفنام٤٣٣/  ش 

 
 

نیاتی ھنـا بـ قشاوەلدبگیش . شکۆ و سرکار و پاکاری ب سرەوە داندرا اوەنخ
ی  ـ ندەکانی دەوروبری و سزدە ساکی ئاوا تپڕ کرد و  قولبق ب و م

نگبرەی نمانوە ڕاکشای دنیای دوامین م ت  ل شش کوڕی ل . بارگی ژیانی 
بریتی بوون ل ما کجلی: پاش بگ عگخان ، وەلی، میر دیادینبمیر ، جانگیرب ،

و  یمانیووسف    .میر سول
  

  کوڕی شاوەلدبگ بگ علی
ی حکوومت کـرد و کــاری  بگ علی مانی باوکی ماوەی چل سا پاش ن

کجـار چاک و شیاوی ئنجام دان ـ باشی جوویوە و لگڵ گورە و گچک ب. ی
م خۆی  گشتی دنیای دیک خۆش کرد و ڕۆیی سرەنجا بگ و  سوتان حوسن. ل

لی  دوای بجمان خان وە ل   .بگی 
  

  بگ بگ کوڕی علی سوتان حوسن
لیم تان س فرمانی شکۆمندی سو پی  بگ سای  خان، سوتان حوسن ب

وو ب جنشینی باوکی١٥٧٢/ی ک٩٨٠  یخانئو دەمی ک سوتان مراد. ی ز، ب
ل ـمزنوەزیری ک پاشای خۆشبوو، عوسمان خودا ھزە ـ ردە سپاساالری 

و ب مبستی گرتنی ئازەربایجان بزەکانی  ی ز، ١٥٨٥/ ی ک٩٩٣ناردی، سای  ن
تان حوسن شھید دا خۆشاوی  ، ل شڕی قزباشانل سعدابادی تورز بگ سو

 نی بوو ل ج: دوای بجمانۆشی و شش کوڕی  لی ، بگ، سید ئحمد ق
ھیدبگبگ زەینڵ قاسم، زا و    .، حیدەر 

 جنگی کوژرانی باوکی بگوەکوو دیارە سید ئحمد دەست دا ب ل
باشان ھدا زیندانی کراوە و  قز ھق ق قی    ل وە و ماوەی دوو ساڵ  گیرا

وکاریی چند ئاغایکی دیوناسی ئازاد کراوە و گڕاوەتوە مای  ھا  ی بکئاخریی
د. خۆی تان مرا فرمانی سو   بگی  قلیج. جی باوکی گرتبۆوە بگ ، زەینڵخانب



  کتبی سھم/  ٤٣٤

 

ـب ھـ ـرای  وەز و تگیشتن برەژری ھموویان بوو، ب ـرە گـ ورەیان ک بۆ ئا
دەستکی باوکی بۆ خۆی وەرگرت و  میری حزۆ یاریدەی محممدبگی

گڵ زەینڵ ماوەیکی کم توانی ل . ناخۆشی و نوانبرای کردی ب کش  بگی ل
دا ب، بم گشیکی وای نکرد و لبر ئاکاری  ھندک ب دەوری خۆی قولب

ی خۆیان کوژرا کی خو د پیا باری بدەست چن ل و نا  جناب.  
  

  بگ کوڕی سوتان حوسن بگسید ئحمد
وتار بوونی ل بندی قزباشان بگسید ئحمد ق  خۆی ، ل ئرزەڕۆمپاش 

فرھادپاشای و تواوی خزمت و گیانبازییکانی خۆی  گیاندە الی  سپاساالر 
وەی بدانت و چاکرچاوی و خب  سنووری شاھانی فرھادپاشای  خست

ھمیش سرکوتووی ب سردا ڕژا و حکوومتی  و باتمانی  قولبسرداری 
ووڵ. باربوو کرا ندەدا با و سروب ل  نبگی خای بدەست علی بسیا ڕاست 

ـک ـئ. وژراـ ا ب برھست بوو ب میری سربخۆ و چند ساک حکوومتی ـوسـ
بر سرساردیی مزنی سرکردەکانی دیاربکر ل و  ، ل بارگای سوتانوە کرد 

تیی  ئویش ب دەرکراوی ب . درای دەست کابرایکی عوسمانلی قولبمزنای
مبستی وەرگرتنوەی جوی دەست سری وەبر دەرانی سوتان ھنا و 

ی   ئیستانبووڵ١٥٩٤/ی ک١٠٠٣سرەتای سا ل ب . دوایی کرد کۆچی ی ز، 
ولبدەستووری پشوو  برای و ئستا ک سای  بگی یان دایوە دەست زەینڵق

١٠٠٥تر دەسسل ھروا   ،   .ی کۆچیی
  
  
  
  



رەفنام٤٣٥/  ش 

 
 

  لکی دووھم
  میافارقینباسی میرانی 

  
ئحمدی  یش ب ڕەگز دەچنوە سر شخمیافارقینئوەی ڕاستی ب میرانی 

عیززەددین یکم کسی ئم بنمای . ئامۆزان قولبو لگڵ میرانی  کوڕی میر 
ووڵ ،ک بۆت میر  د با وەن ل  خ ئحمدە بگی کوڕی ئ کوڕی میر ش ب ک ،

وەیکی سرشتی پیاوکی ئازا و دوا بوو ش. شپ گی برای  لرشابای عومدا و
فی ڕک  کاتک . بوو مزنی سرکردەکانی دیاربکردا ئسکندەرپاشای ل

ف ئسکندەرپاشا پی  اری ـالمـپ] خان سوتان سلیم[ودووی  س ـانی بـرمـب
، »ئسکندەریی«و گرتی و قیکی ل ساز کرد و ناوی نا  ١بردە سر جوازەر

ووڵ   با و بیپارزێ و لوێ کردی ب  ب ھتا ب سری ڕابگا  بگی ئسپارد 
کی . میرناوچزڕاندن، کاغو شیاوی ڕاپ جکجار بکاری ی نو شو ل  چونک

 مزنی سرکردەکانی دیاربکر وەرگرت ک  و چند میرکی کوردستان ل
دانی وەربگرتوەبمیراتگڕادەستی  بۆ ئم مبست ڕووی کردە . وی خان

م لی تان س ھانی سو ھالنی بارگای شا ئویش ب . خان دەرانی پیرۆزە
ھانی بسری کردەوە و ناوچی  لچاوی پادشا و مبندەکانی ل  میافارقینسی

دابی و وەک کب باربووی کرد و ب مکایتی بۆی ترخان  قولبحکوومتی 
ھ. کرا فرمانی پیرۆز دەرچوو ک دا ھا  ـھروە ـاتـ و  ی پیتاکی خی بسیانـ

 سردەمی شاوەلدبگ و زیالن بووجیان ل  تی  دا کر داھاتی تایبس خرابووی
ووڵ  تان، بدرت دەست با ویش ساوساڵ کۆی بکاتوە و بیدات ــو ئ بگ سو

چند ساک بم شوەی تپڕی و لکدالکدا ھرشی بۆ . خزنخانی دیاربکر

                                                                         
 .و. »جزایر«: ی بودلیان١٩٠ل  -١



  کتبی سھم/  ٤٣٦

 

 ل چنگ میرانی تورک سلمانیپسایوە و تیرە و تایفکانی ن عجمان سر خاکی
ھاتن و ماڵ    وە و دەستیان ل نیشتمانی خۆیان ھگرت و  وەزا وکۆچیان پچا

باشان قز   ل ھرمکی ک تازە    پاکرابۆوە و ب مرجی پاراستنی، لوێ  چوون
و بگایتی و ناوچی ژر دەستیان بۆ دیاری کرا یان داکوتا و مزنایتی  . بن

وەبردنی باووڵ ڕو ب  چنگ دەست  ل عل و عشیرەتکان  بگ  کاتک 
ھ سربزوی و خۆیان ل دانی باج و پیتاک پاراست و ل موو ملیان نا ـدەرچوون، 

. ا تپڕین د ئوەندەی بۆیان کرا ب قوونیان ھپسارد و ب کمترخمی ب الیان
  ون بوو، ھزار  سر ب ئرەوان یزیدی قی بایمیرلیواک ک »شاسوار«بۆ 

ی  کی خزانمانیخدەوری خۆی سل ی لتی دیکو خ  ریان لندن و سھا
دا تان با د دانی پیتاکی سو ب مبستی ی سوتان، بگ بپی فرمان باووڵ. حان

یتولماڵ و گو ب و باجی دەست  ان و ــوەی دەوارنشینــانــوەرگرتنی خرج 
فارقینمڕ و ماتی بۆ  وندەرێ میا کاتک سۆراغی پیدا بوو . ڕووی کردە 

گڵ شاسواربگ شانازیی بگ لو کشمکشدا  تووشی شڕ ھات و باووڵ ل
ھید بوونی پ با ما. شجپاش ب  ل ج کوڕی  ، میرخان، عومربگ: پن

  .، محممد و عوسمانمحموودبگ
  

  بگ کوڕی باووڵ بگ میرخان
 پاش کوژرانی باوکی، میرخان خ و خزمانی بر فرمانی . جی گرتوە بگ ل

 و، کنی و کاری دزروەشالنی الساری و س وایان دای ک  دوای چند سا
ھنا و دە مای کوولیان کردن و ل تاوان  لرولوێ وەتنگ  کیان  وی خ توا

و تیرەی سکایان بردە بر دەرانی پادشای دادەوان و فرمانی کوژرانی میرخان 
محممدپاشای بۆ و تواوی چپکارانیان وەرگرت و ھنایان  و بووجیان بسیان



رەفنام٤٣٧/  ش 

 
 

د و ڕاکشای دیوانی ئامبگی  میرخانمحممدپاشا، . دمزنی سرکردەکانی ئام
تانی  فرمانی سو پی    .کوشتی] عوسمانی[ب

  
  بگ کوڕی باووڵ عومربگ

تیی  فارقیندوای کوژرانی میرخانی برای، میرای ی باربوو کرا، بم میا
وانی ب یت و ن ھاتوە  کنو کراوی  اریــی دیــاکــاج و پیتــسروبری کارانی بۆ 

ـس ـانـ ھی کۆ بکاتوە ک دەبوو ب چوار خاوار ـ و دەبوو  سکی عوسمانیی شا
دا ب خزنخانی دیاربکر و  نیلسر پشنیاری مز. بی سرکردەکان 

فترداری ئام ل دیوانی  میافارقینو  ھۆز و تیرە و ختی کورد، مزنایتیی ددە
م ت پادشای جی دەونا پای تان محممدوەپ وات سو درای دەست  ،خان، 

م قساق برای   . کوڕی جانگیربگ بگی ئا
 و ل ناوچی مووش پساری میری بدلیس رسرەتا پنای بردە ب عومربگ

وومت ــکراوی حک ھناوبرد ھتا پیتاکی دیاری ئوەندەی توانی خۆی. بنی داکوتا
ات و کۆمک ــک ئاوای دی، ھ. کۆ بکاتوە، بم شتکی وای بدەستوە نھات

 ند و لخۆی ھا  ل  ،)خنووس( خنس ناوچکانیالت و شالت و شەخۆری 
ی ــ النــام دایــپکشیی کردە سر مای خک و سرەنج مووش و مالزگرد

ینی حزۆ. چتیی و ڕگری  ماب ل کاروانچی و  دا و باتمان چند جارک 
م . وشۆکرانی داڕووتاند و خکی ڕووت کرد و چند مسومانکیشی کوشت ھا

لی گی عدبممنس و محوای خ لی انی حزۆ ھیانکوتای ــوکمــح بگی میر
و برازایکیان  ھاوڕێ  و و  د پیا ھرچی بوویان دەستیان  کوشت و سری و چن

و بردیان ھموو جارک ب ھزار ئووە و گعوم. ڕخست   یەگیربگ 



  کتبی سھم/  ٤٣٨

 

زی ــخۆی دەرباز کردووە؛ ئگرچی ناوی میرایتیی لسرە، بم دەکوت ڕی
ـو ڕگ دز و نـ ن  ـرا ـاتـ  جیک تۆتک بگرێـ ل  وان.  

  
  دەستی دووھم

  شــ دوازدە بـ لـریتییـب
  

  بشی یکم
  ) ۆرانــس( سۆھرانی ـرانـی میـاسـب

  
رانی ک سرشتیان  ھپرشنگدەبا ئو خون و، بـتـدارە چشنی  م ـا 

لیان پردەپ و   بزانن  ـ ی ـ قین  ـ ب، ک میرانی سۆرانۆڕاست ب ڕەسن  ش ن
 مزنوەجاخانی  ل . »کۆس«بغدایی بناوی  عرەبیدەچنوە سر یکک 

وی تاڵ و ناخۆشی زەمان کۆس ھدەدرن و ھتا گوندی   ١ی»ھودیان«ڕوودا
وان«ناوچی  ن گیری ناکن»ئا  ناوچی سۆرا سرەتا لوێ بۆت . ی سر ب

 ــل بــس کــوەی نبوون و لوێ ھر کــشوانی خک و چونک ددانی پش
ی ـپ و  عیسا: ەبوو یکۆس س کوڕ ٢.باوە سردا ن کۆس، ئم ناوەی بـدە

                                                                         
ب شــانی ڕۆژاوادا، دە کیلــۆمیتری . دیــان بــ یــان حوتدیــان  ، ڕەنــگ حوتھودیــان -١

 .و. نوان لگڵ ڕەواندز
و ناچـار  زانیارییكی ئوتۆی نبووە سـبارەت ب میرنشـینی سـۆران  خان شرەف دیارە  -٢

ــۆمنی خــک شــل  ــوى بــۆ گــانوەی دەمــاودەمی ک كــردووە و ئوەی بیســتوویتی  گ
ــردووە ب ــگ دان تۆمـاری ك دا میرنشــینی  ل ڕاسـتی. ھسـنگاندن و ســرند کـردن و ل بژن

ــا ئســتا  ــدایی دایبمزرنــ و ئوەی ت ــابرایكی شــوانوی بغ ســۆران لم گورەتــرە ك
وە ھبـووە و شـقوە و دەشـتی ھریـر و گـی مغـۆل ل سـردەمی زانراوە، میرنشـینك

ـــی ـــان«و  بگ عل ـــووە»ھاودی ـــان بدەســـتوە ب  ←، كـــوردانىز ی١٣٠٠/ی ک٧٠٠ســـای . ی



رەفنام٤٣٩/  ش 

 
 

م خو  برای ١(.وەیس ش عیسا پیاوکی دوا و خۆش )٣ چاوتر ڕاوژ و  بڕاستی 
 براتی شوانی . بووە ل دەرخواردی دەمووت و  وەریگرتووەئوەندەی 

وەھرزەکارانی گوندی  وا ک. دا ـھندەی  ردووە ھتا تواوی سربگچڵ و ـ
ھۆگری دەس  الت بوونڕ و شدفب  ناوە و لرھریان وەبوبوونی و سب

لو سروبندەش. قسی دەرنچوون ورە برۆکی میری ــدا دوژمنکی گ ڕاست 
ـن ھاتۆت یاوچکـ   .کردووەل خۆش  و ئویش خۆیی رس گرتووە و 

و بدگووزی دەوروبری عیسا  وپاتر بـھ التپ عیسایان ـوگتو گا ۆ فش
تو  وەھنا ویان ویان دا و نا عیسـا وەنا  پش خۆیان  ـر  ـان  می و ڕووی
کان«ۆتکرد  کار و ئاکاری ئازایانی ڕاماون و ب کاتک خکی ناوچک ل . »با

ویان، ب مزنی خۆیان داناوە  برچا ھاتۆت وکی بقفت و دیمن  ل . پیا
م کی کوەی  دەوری ھاوە و ب مبستی گرتنی قی  ما ل ککی زۆری  دا خ

ن وا وە و دەورەیان داوە ئا ھنا ی ڕەنگ گڕانگڕی قک بردەالنک. ھرووژمیان 
ڕیان  وونوە و شـ ـ وت ب ـ ق لوێ  ـانی  وڕی ھا عیسا و  سۆرە و سرەتا 

گیرساندووە رە سوڕ. ھڕکش و پۆلتیی ئئازای ریان لنشینان سماوە و  ق
نگو ناویان ناون س » سورخ«ب  وەکوو دیارە کورد. سۆری سامیان ڕنیشتووە 

ن س ی پوە زیاد ھر بۆی بشکی سنگسۆری قرتاوە و شتک ،)سۆر( ھرودە
و بۆت سوھران وە  ن( کرا م ناوە ئاوا پیدا بووە و پیوە ناسراون) سۆرا و ئ.  

عیسا  ،ک بر چۆنیان گرتووە و  ھچوون قکھڕ و تو یارانی پاش ش
عیسا وەکوو عیسای کـرەی بـستـئ بشانی  کشاوە و شانـھ وڕی مریمـختی 

                                                                                                                                                                           
ــۆردووی  سـۆران كـت ــاوەت سـر ئ ك ل پدەشــتکی نزیـك شــقوە  ،مغـۆلوپ ھیانكوت

، النـویري،  263-3/261العمري، مسالک االبصار، ( مۆی خواردووە و زیانی گیانییان پگیانـدوون
 .س.ز ).29/261االرب،  ۀنهای



  کتبی سھم/  ٤٤٠

 

قی گردوونوە وە و کوتۆت سرووی  وەستا ڕۆژبڕۆژ . خۆر و مانگ ڕا
ھاتی برز بۆتوە و ھتاوی شان و شکۆی ل تشقی ئاسمانان پتر  تی بدەس

گ ھ ـھوراز  دەستی ی ــاکــوج و بیری ورد و ڕوون ڕێگبیروڕای بــ تــب. ڕاوەـ
ھرمی سۆران و پاش ئوەی ڕۆژگارک ب کامەوایی  ب سر  دا گرتووە 

واردووە، سری بردۆت بر سبری پساری دلۆوانی   .یزدانی و تواو بووە یڕایب
  

  کوڕی عیسا بگ شاعلی
علی وکی، بۆ بگ شا عیسای با مانی  جگرەوەی و لسر تختی  تپاش ن

وەتوە ی دا ی، ڕووی ــوانــ میــۆتــرگ بــش مــدوای ئوەی ئوی. دەست پا
 دنیای دیک ـکردۆت ـ و چـ  میراتگری،ـ وون ربوداق، میر ــ، پیعیسا وار کوڕی ب

دا  نو کوڕەکانی ھرمکی ل خۆیسری  ھر ب زیندی. و میر سیدی حوسن
ھموو ب بشی خۆیان ڕازی بن و شاو بۆ یکتر نبن ھتا  بۆ . دابش کردووە، 

  وە ب میر عیسا»حریر«نموون وەندی دەستی خۆی بخشی ی کوڕە ی نا
وەیک ب سر . گورەی دەستی میر عیسادا، لگڵ پاش تپڕبوونی ما

قی میری بابان ودا وە پیرب ھاتووە و کوژرا   .تووشی شڕ 
  

  بگ کوڕی شاعلی پیربوداق
علی مانی شا قبگ دوای ن ودا کوڕی بۆت جنشینی و توانیویتی  ی، پیرب

لق«ناوچی  ق . دەربن ی سر ب قزباشان»نیلخاس«ل چنگ تیرەی  ١یش»سۆما
کی ب سر حکوومتی وە، مردووە و میر  پاش ئوەی چند سا دا تپڕی

ددینیسن فماونو میر حوسجپاش ب  ل   .ی 

                                                                         
  .و). ؟( ، سۆمایسۆما -١



رەفنام٤٤١/  ش 

 
 

  کوڕی پیربوداق میر سیفددین
فددین دوای ئوەی ک جی باوکی گرتۆتوە، ماوەی دەستی  میر سی

  .ی برای جگای پ کردۆتوەھندەی نخایاندووە و مردووە و میر حوسن
  

  کوڕی پیربوداق میر حوسن

ھشتا جی خۆیمیر حوسن رد و کوت ــ مــــتواو خۆش نکردبوو ک یش 

ـشون ب ورەی ــوڕی گــک. جماــاش بــ پــوڕی لــوت کــزدانی و حــوازی یــانگـ

 دابی جاران ناوچی بوو  و ب ی خستوە ژر »سۆماقلق«ب جگرەوەی باوکی 

  .دەستی خۆی

  

  بگ کوڕی شاعلی میر سیدی
ب  دا بوو، ل نو میرانی کوردستان بگ ک کوڕە چکۆلی شاعلی میر سیدی

وبانگ بوو نا  ١ی شقابادــجــ نیشتــی باوکی بوو بــانــمــاش نــپ. ئازا و دوا ب
 ئامانجی ئستاندنوەی تۆی خونی میر عیسا  پیربوداقی بابانی برای لگڵ ب

ھتا سری تدا نبرد دەستی ل کۆڵ نکردەوە ناوچی پاشان . کردی ب شڕ و 
و تواوی مزن و میرانی  دەستی براکشی خست سر قمەوی خۆی ژر

ھولر   ل باشی  دەرپڕاندن و بای پاراستنی دەستی  و کرکووک و مووس قز
وەیک حکوومتکی ب. خۆی ب سر کشان ل  یبرگەوە و سربخۆ ما

ن و سرەنجام نیتوانی ل چنگ  دامزراندو ناوچ و مبندەکانی  ھرمی سۆرا
. ئستن دەرچ و شری چـارەنـووس گـیشتـ سـری و تکیشکـاند گورگی ژیان

فددین عیززەددین میر سی   .ل پاشی بجمان شر و سولیمانی کوڕانی و میر 
                                                                         

 .و. ، شقوە، شقوێشقوا -١



  کتبی سھم/  ٤٤٢

 

فددین ھڕەتی گنجی میر سی   ، ل سواری ئسپوە ھدرا و ڕووی  ل دا
ھرمان ی ٩٤١سای . بوو میرناوچی ھولر شر عیززەددین. کردە دنیای 

تان سولیمان١٥٣٤/ک گرت و  بغدایخان داروسسالمی  ی ز، وەختایک سو
عیززەددین شر ب نالباری لگڵ غوالمان و زستانھواری  لر،  ھو  نایھ

انی ــپی فرمــۆی بــخزمتکارانی دەرگانی برزی سوتانی جوویوە؛ ھر ب
ل  ن ١.تالسابوون کوژرا  بگی حوسمیرزادەکانی  داسنی ب ک بووە لکی ک

ھولریزیدی وەت میرناوچی    .، کرا
عیززەددین بگی براشی   سولیمانــە کچوو پن، ھندەی شر دوای کوژرانی 

فخۆ و بنی کی  چاوە و شبارگوەپکوە تنشتک م کۆن  ل ڕووی ی و ژیانی 
ھرمی نمان  ی. کردۆتو عیسا بگ ق فددین و میر  ی ل پاش و میر سی

تان سولیمان. نوبجما خست سر  ھرمی سۆرانی خان سرلبری خاکی سو
ھولر مرەوی   ن قحوس خشی بگی و بتی سۆران و داسنی بئیدی حکووم 

وی بب کی بگانتوا چنگ خ وتما و ک   .دەست میراتگرانی خۆیوە ن
  

  کوڕی پیربوداق کوڕی میر حوسن میر سیفددین
و ب زمانی وپارا ل می می  ق ب دابی  دا ھات میر سیفددین وەکوو پشتر 

لق باوک ق پاش ئوەی تکای . دا گرت وباپیرانی دەستی ب سر ناوچی سۆما
 الین  ھرمی سۆران خاکی قانل  بگی خزاکرەوە بخشرای حوسن یخا

فددینداسنی ن میر سی وا ن  ل و  بگ و حوسن ، چند جارک  دا شڕ 
لبر شاوی ھۆزی  سرەنجام میر سیفددین نیتوانی خۆی. تکھچوون قوما

                                                                         
ــــتنامكی میتراقـــی -١ ــــادا،  زادە ل گش ــــوونوەی  ز،ی ١٥٣٤ى س باســــی ئم ڕووبڕووب

ـ  ).م1551/هـ958ت بعد ( زاده، نصوح أفندي السالحی مطراقی(كردووە  زاده، ترجمـه   مطراقـی  ۀرحل
 .س.ز ).110، ص2003صبحی ناظم توفیق، المجمع الثقافی، ابوظبی، 



رەفنام٤٤٣/  ش 

 
 

بردەی نای مستی بووکی دەست و پنای بردە بر  ڕابگرێ و س  داسنی
، بوونی سوتان سولیمان ل ترسی تووڕە بگبگ. بگبگی میری ئردەن

 میر  ل وای  فددین نکردەوە و یاریدەی نداالیکی  میر سیفددین ھیچ . سی
ما و گڕایوە وایکی پی ن کاتک گیشتوە سۆران، جماوەرکی ل دەوری . ھی

ھولر قی  و پالماری بردە سر    .و گرتی خۆی کۆکردەوە 
وا چاکی ب زۆربی ھۆز و  ی ھنای،ـختـات و بـوە ھـدەستـوەختایک میر ئا

 سیفددینمیر  .بوون پشتیوان و ھاودەنگ و ھاوھنگاوی تیرە و خزمانی سۆران
م«وەک چۆن ڕۆژایکی   پچانوەی تۆماری تمنی  خۆی »ئبووموسلی ل

و کرد  ھ ب  ھدا، ئاوا بۆ لدانی یزیدییکان عبباسییکانیئای  مروانییکان 
ھات میدان وی  ی زانی، ب ڕوودانی گیرانی قی ھولر بگ کاتک حوسن. لبا

خوناوی قوما و ئم  دا و تکھچوونکی قورس و لشکری برەو شڕگ دەنگ
و یزیدی جارەیان حوسن پنسد بزینیان ل چارەی نووسرا و نیزیکی  بگ 
بگ  بـارگـ و بـارخـانـی زۆر و زەوەندی سپای حوسن. کوژران چکداری داسنی

فددین ھزی  بخی کوت چنگ میر سی ی و ھموو ھرمی فرمانبر و 
دانی خۆی گرتوە و وەک میرکی سربخۆ لسر تختی بمیراتگڕا وی خان

ی دایوە وبوەکانی  بگ یزیدیی پرش چند جارک حوسن. دەست پا
زۆک و بالماری نپ  و ئاکام و ھموو جارکیش دەشکا  کۆکردنوە و خۆی دای

ی ب سر سپای میر بگ  دوای ئوەی حوسن. اــسیفددین دەکش سرکوتن با
ی ڕاکردن و سووکب ھوا بوونی ل کۆشکی   یکجاری بزی و گڕایوە و 

تان دەنگی دایوە، بانگیان کردە ئیستانبووڵ برگەوەی مرگی  و فرمانی ب سو
وا کوژرا   .نووسرا و چۆن ناخۆش ئا

  
  



  کتبی سھم/  ٤٤٤

 

کن چاڵ بۆ  ھ  کی دیکسک  

لسر ڕبازێ م    ب چاوی خۆم دی

  ھشتا نچیرەی بۆ  قووت نچووبوو

  

  ل دەکا بدی تکوتنی خۆی

 بر گازێ ل مروولی دای م  

ھات ل گیانی بربوو لکی دی  م  

  

تانی فرمانی سو لگڵ  ی حوکمانی ئامدیخزاکر، سوتان حوسن لسر 

و  ڕاسپردرا، ھتا لشکر برت سر میر سیفددین میرانی دیکی کوردستان

ئوەندەی خۆیان ھناوبرد ھیچیان بۆ ب ھیچ نکرا و زانیان . بگرێ سۆران خاکی

ناکامی گڕانوە و ب  رم نابفوو ن  و الوە ھیچ . ئاسن بب و کات ل ئیتر 

ک ن دڕک ـودا ـیتـ نـ ـوا لسر ڕی گوستانی میر سیفددینـ شین ب و ب  ی 

وارد؛ بم وە  کۆنوە گوتوویانخۆشی و کامڕانی ڕایب ل چارەنووس «: ک 

د کور و کڕ و الڵ دەکا  برادۆست بگی ، ئویش وای لھات و یووسف»ئادمیزا

ن قا غازی   و ب گڵ خۆی ناسرا ل و  واند  فری ی تانی  ھبردی بۆ بارگای سو

لبوور   ھتا ب سری بکاتوە و ختک ب سنووری شاھانی ب نی بدخزاکر 

کانی ڕابردووی وان وباپیرانی ب  دا بن و ب سۆزی خونکارانی وتی باب سر تا

داتوە؛ بم ھر گیشت و نگیشت میرغزەبان گ ری و ــ ســیشتنــخت ب

ـس ـزای مـ   .دا بی رگیان ب ئستۆیـ
  

  کوڕی میر سیدی بگ کوڕی سولیمان بگ قوی
قۆناخدا ک خاکی و  چند جارک  بگ بوو، قوی چنگ داسنییانوەب سۆران ل

ھموو جارکیش برگی ندەگرت و  دەشکا، ھر بۆی ھرشی کردە سریان و 



رەفنام٤٤٥/  ش 

 
 

نای بردە بر دەرانی شا و پ ناچاری پشتی کردە نیشتمانی   یتھماسبب
  ١.]سفوی[

لسر پ ھۆزی داسنی وشونی کۆنقینی نوان الینگرانی حوسن و  ھر 
و مـزلـوومـانـی سۆرانیزید ھناوی مسومانان    ل  بھـستـاند و  ، کزەیان 

وند کردن ل ت و تیرەیان  کارکی وایان کرد تاکوو خک . سریانوە نچوون 
لییکانی حججاجی ل بیر  ٣کوڕی زیادیان و سعدی ٢کوڕی یووسف زۆرەم

چ کران و وەگیان ھنان، بشک ل عل و ع. چۆوە پ  شیرەتی ـلسر ئم چۆ
ویان ناردە عجمستان ب شون قوی سۆرانی و پیا  یکدەنگ  وون دا و  بگ ب

یان دایوە و ھنایانوە نو خۆیان و د ھخوند  پاش گڕانوەی ب . وەبریان 
تان  و و دادخوازی ڕووی کردە دەرگای بختالنی سـ  ستی سکابم

یمان کی بابخان و  سول ھاتووم م م دەوتوە گوتی  تان . وباپیران سو
یمان نھنا و وەکوو  بگ بوای ب ڕووڕاست بوونی قویخانی خزاکر  سول

وە«میرناوچ ناردی بۆ  دوای کوژرانی میر . »بسرە«ی سر ب »سما
فددین و قومانی ئو ڕووداوانی ک پشتر باسیان  داسنی بگی و حوسن سی
سل  ، تان حوسن رکرا ، ل سماوەی بسرەوە بگی حوکمانی ئامدی تکای سو

لـایانـھن و  یان پ بخشی و ماوەی بیست »حریر«ی سۆران ناوچی ـاکـ خـوە 

                                                                         
١-  ـــــتادا ب ـــــاتووە و ل» توماســـــپا«ل ئڤس ـــــب و توماســـــب  کـــــوردیش ھ دا ب تۆماس

  .و. دەخوندرتوە
ـــــوڕی یووســــفی -٢ ـــــقفی  حججــــاج ک ـــــوو ل ) ی ز٧١٣-٦٦٥/ی ک٩٥-٤٥(س یکــــک ب

ــگ دژی دژبرانــی ئموییکــان . ســرکردەکانی عبــدولملیکی کــوڕی مروان بزەبروزەن
  .و). سوخنفرھنگی ئعالمی : ب. (جوووەتوە

ــونک  ی ز، سـرکردەیکی عرەب٦٨٦؟ ـ / ی ک٦٧؟ ـ (کـوڕی زیـاد  سـعدی -٣ بـووە و چ
فرھنگـی : بـ. (دەوری گـاوە، ب ناخۆشویسـت نـاوی زڕاوە ل کشـ و ھرای کربالدا

 .و). ئعالمی سوخن



  کتبی سھم/  ٤٤٦

 

لوێ حکوومتی ک مرد و تشریفی برد بۆ  رەنجام ب مردنی خۆیــس. ردـساڵ 
وی. دنیای پاشین وداق ق یمان بگ بگ، ب  پاشی بجمان بگ و سول   .ل

  
  بگ سولیمانکوڕی  بگ کوڕی قوی بگ بوداق

وداق وکی ل  بگ ب مانی با  دوای ن ئای سرۆکایتیی ) شقوا( شقابادل
دا  ھ .ک وتنن ک دا و خۆشویستی و  نگان ل نوان براکانتشیتان و شۆفارا
وانیان وەسر دوژمنایتی گڕا یک بوونی ن .و ش قتدەم ڕکاریان ل ەقس

کھ  یشتوەتر ڕۆیی و گ بگ  ئاخرییکی بوداق. ر و ھژاندنی نزەیانی ششوا
یمان خۆی  حاند سول نای بردە بر  ل و پ گیرا و ڕەوی  بگی برای بۆ ڕان

دا گرت ھتا ب  چند ڕۆژک ددانی ب جرگی خۆی. ی ئامدیمیر بگی حوسن
شکن و  نیاریدەی میر بگڕتوە سر شونی جارانی، بم ڕۆژگاری پیما

 دا و ل  ڕەنگک دەرفتی ن ل ھر جارە  سر ب ئامدی  ی»ئاکرێ«ئاسمانی 
  .ھناالشیپانی ڕەحمتباری یزدانی ەسری و

  
  بگ کوڕی سولیمان بگ کوڕی قوی بگ سولیمان

یمان مانی باوک و برای بوو ب میری سربخۆی تواوی  ١بگ سول دوای ن
دپروەر و الینگری مسکنان بوو. ھرمی سۆران وکی یکجار دا نو  ل. پیا

ب کسکی ڕاست و دروست و مرۆیکی تگیشتووی  دا میرانی کوردستان
وبانگ بوو نا د ب وەزمن وتگبیری ئا شیرەتی ــڵ عــگــلسر تکچوونی ل. بڕا

ـل زەرزا ـشکـ ولیمان دەنگ ــای ســسپ«: ک دە] بپی ئم ئایت. [ری ل کردنـ

                                                                         
  .ی.ع. برای خانزادی سۆران بگ سولیمان -١



رەفنام٤٤٧/  ش 

 
 

و پیادەی ل کوردانی دوەکی کۆ کردنوە و ەسزد  ١،»درابوون ھزار سوارە 
ھرمی دەستی زەرزا و تانی کرد یکوتای سر  ٣٥٠میرلیوای زەرزا و . ھ 

غایان و سرناسانی عشیرەتک  ئا ل ی کوشتن و ژن و مندای ب دیل بردن کس 
ن بۆ خاکی ھزی زەرزایان ب مبستی دادخوازی، سکایان  ٢.سۆرا شکستی 

تان مراد خۆشبوو لبا ھتا زەبرکی  پادشای خودال. خانبردە بر دەرانی سو
یمان  سول ل ھا   ڕاست لو. بوەشن، ک تواوی سربزوانی پ چاوترسن کا وە

یمان ندەدا سول دا دا و  چند ناوچ و مبندکی قزباشانیسر  بگ ب سروب
باشکی زۆریشی ئسیر کردن و کۆمکی ب باڵ قز و  بستراوی و  دایووتاندن 
سوتان ک . ب خنیمتکی زۆرەوە ناردن بۆ بر دەرانی سوتانی خوابخشیو

وای دی، گی  ھ و سووچ و تاوانکانی پۆشی و دەروونی دامرکا و چاوی ل ئا
ھنا  ل   .وازی 

کانی کـکـی  ئامۆزا ل بوو، چند کارکی ناشیاوی  »ترەک« میرناوچی ـک 
 ئاواتیشوە بوو سولیمان نانت ب و ت ؛ ھدرێ و ببت میری سۆران بگ کردن 

ی  یکردە سری و سری خۆی١٥٨٥/کی ٩٩٤بۆی سا ھ و نیزیکی  ی ز، 
 خزمان و یارانیشی پوە  ل پاش ئم سرکوتن بوو ب . تدا بردچوارست کس 

 ت و خواروژووری دوور و نیزیک لت و دەسوکشان و شکی بمیر
بوونی تۆقیبوون می. دەرھی بوون، ھی دراوسزنانو میر و مشئ  یان بۆگو

لۆر دەکرد کانی ک وکی نخوندەوار بوو، بم تۆبی . فرمان ئگرچی پیا
ـرمــی سۆران و خۆی ب زکر و پاڕانوە و  ـ ھ ـی  لسر دەستی شخان کردبوو 

ھموو دەمانوە خریک کردبوو وژی  ب النی گیانی سرەنجام ملی بھشت. ن

                                                                         
  .و. ی سووڕەی نمل١٧، بشک ل ئایی »هوحشر لسلیمان جنود« -١
٢- ژار: بۆ زانیاریی زیاتر باوی ھی وەرگرەفنامو. ٥٠١-٤٩٩، ل ش. 



  کتبی سھم/  ٤٤٨

 

فکی جزم  روەردگاری ھتاھتایی ل ڕکی قاپۆڕی بوونی برەو دەرگای پ  با
بوو ھ می دنیای میناکی ترھ و برەو  ھاتدەر  ١(.لشی  ٤(  

  
  بگ کوڕی سولیمان بگ علی
یمان بگ علی مانی میر سول وکی، بپی فرمانی شکۆمندی  یپاش ن با

ل تانی خودا . باربوو کرا خۆشبووی بھشتالن، حکوومتی ھرمی سۆرانی سو
ی  وکای  ی کۆچیی، وەکوو میرکی سربخۆ لسر تختی باب١٠٠٥ئستا ک سا
وەتوە ی دا   ١.پا

  
  بشی دووھم

  ٢باسی میرانی بابان
  

پاراوانی ک ئاونی دەروونیان وەکوو خۆر شبق  مژوونووس دەم با ئو
گڵ ئو ن ل لیان ڕوون روردانی ک خیایان گووپژن، ـژە بیــب ـزیلـدەداتوە 

ـب و بـ  ـ نـ ـزا دی و ــنــمــ دەوــدا ب انــوردستــو میرانی کـ نـل ن ک میرانی بابانـ
ـپ وەری و زۆر و زەوەندی بناوبانگ بوون؛ بم وەکوو باسی دەکرێ، ـ  جما

                                                                         
ـــاد  درــژەی ئم مــژووە وەکــوو پراوزکــی تــر و تســل ل شــرەفنامی -١ ھژار زی

الپ واننو. ٥١٧-٥٠٣ڕە کراوە و بۆ زانیاریی زیاتر ب . 
بھــۆی سروشــتی نــاوچك و سركشــی و چاونترســیی خــككیوە،  شــارەزوور -٢

لمژە بۆت ناوەنـدی دەسـتدارتی كـوردی؛ وردتـر بـین ھرگیـز ل خۆبڕـوەبری خـای 
دا  وخواســـی ئم بنمــان ل ھــیچ ســـرچاوەیكی دی باس بــزانم بم ئوەنــدەینبــووە، 

 بب یوەندە ھھاتووە، ئبـان(نالنـی)بابـان=  ب مـادەی  ، وەكـوو ھـۆز یـان بنسـ م لك
کـراوە،  ى زایینییوە ناسراوە و باسی كسایتییكی ئایینیی بابانیمپازدەھ /نۆیمی كۆچى

 .س.ز ).16/329، هالنجوم الزاهر(ز، مردووە  ی١٤٦٤/ی ک٨٦٨سای  ل ك



رەفنام٤٤٩/  ش 

 
 

و براکی، چونک  ببیی یکاتک حکوومتی ئو خاندان گیشت دەست پیربوداق
کور بوون، دەست کوت دەستی نۆکرەکانیان و تازە کسی وایان نما  وەجاخ

  .ب ]بابان[ یڕاپڕاندنی کاروباری حکوومت شیاوی سرۆکایتی و
  

  کوڕی میر ئبداڵ پیربوداق

ب گۆچانی چوستی و . بوو بۆ ئازایی بۆ دوایی حاتمی تایی و ڕۆستمک

 بر ھاوشانکانی ھدەگرت ودەیفاند ل ھمیش گۆی  لری  و د ھتا . چاالکی 

ھوراز ڕۆیی ک ئاواتی برزەفانی ھانی دا و  لشکری ھنا و ناوچی شونک 

 چنگ  ١ی»جانرال« ی ل »مشیاکورد«و » سیوی«. یان دەرھنا»زەرزا«ل

باشان ٢ی»سدووز«دابی و  سۆران قز   ی کت »قی ماران«. ئستاند ل

و ب دی خۆی وای دانا کردەوە  لی  و عل و عشیرەتی بانی ھۆزی موکری. میر

فی خۆی ر ڕکژ   ناخۆشی ڕاکشان وە ب و نی وە ب خۆشی  ناوچی . نی

ھربازاڕ« ن ٣ی»شردەمیری ئ تی  لەوی دەسمر قس ستاند و خستییئ

و تپ و ئای ودان. خۆی لرولوێ دانان  ناوچی . چند میرناوچیکی 

 بغدای کرکووکی وکی پایبرزی خۆی ل دانا سر ب و پیا گیر کرد  ل . دا

 ل میرانی کوردستان کام ھیچ وشونکی داھنا ک دا چند ڕێ شوەی دەستداری

ھ ـوایان بۆ  نـ ـ ـسـ و ئاغاوەتانی دەکردن  بۆ ون دەھات کچی میران. ووــووڕابـ

ویستیی ژن و پدا ھنانی باوی سردەمی دابین دەکرد و شایی و  دەسگیرانی خۆی 
                                                                         

ــان«نووســراوە الرجــان و ئســتا دروســتکی  -١ ــان«الجــان ب . ە»الج یــش نــاوی »الھیج
 .و. ھاتووە ل مژوودا

 .و. باوترە دا سندووس ، بم ل زمانی کوردینووسراوە سدووز -٢
  .و. شارباژر -٣



  کتبی سھم/  ٤٥٠

 

 جنگی مارەبین و چوون گۆوەندی شیاوی مزن و میرانی  ل و  دەگا 

ردوودا، بکی  پئاغای ی لبووک ،س بزانوەی کرمانئر فی خۆی مارە ب

و ب ماڵ و  دایدەکرد    .گیازەوە دەی
وداق بوو لناکاو بیکووژێ، یکک ل نیزیکانی  خیای وا ڕۆستمی برای پیرب

، ڕۆستم و چند کس دا جنگی پالماردانی زەرزایانل . گیاند میر، بدزی تی
یمانی، گرتنی و کوشتنی وپ ھا ھاودەست و    وون وانی بب   .ل

ن ھرمی سۆرا  ئامانجی گرتنی   یلشکری بردە سر میر سیدی دواتر ب
لی؛ میر خۆی ع بر نگرت و نوەندی دەستی چۆل کرد و برەو  کوڕی شا ل

ل و  کشا و چاوەڕوانی ھل مایوەچیا  ھ پاش ئم سرکوتن،  پیربوداق. ەوار 
 س لند کای چی دا و ول ل ک  ل ھوایک  ھاودەمان و پیاوانی، ب فیز و 

و، ڕۆیی بۆ الی حزتمای سیران و  خوداوڕاستان میر  ).عازەبان( بیانۆڕا
وو؛ بۆی وەکوو بی لناکاو ل حشارگ دەرپڕی و ھیکردە  سیدی لوێ ب

وداق و ھاوڕیانی و قت وبی کردن و جووقواری ل بین و نیھشت  سر پیرب
رگوی م و گژا ل   .دەرباز ب کسیان 

  
ھتگ ھات بختی تۆ   ریمان ک  

 ووی ھانگیری ب   ١فرەیدوون بۆ جی
  خت یتختی پادشای پ کرد

د بوویگ خاوەنی س٢نجی قاڕوون  

                                                                         
ــدەی  -١ ــۆرەمی جمشیدشــای و ب یاری ــی شــانامی فیردەوســی ل ت ــی دەق پب کپادشـای

وشـدانی : بـ. (زینـدانیی کـردووە ، زوحـاکی گرتـووە و ل کـوی دەماوەنـدکاوەی ئاسـنگر
 .و.) ١٧١٤٠، ل١١، بدھخودا

ـــوو -٢ ـــا ب ـــاکی مووس ـــد و جوانچ ـــی ل بر . ئــامۆزایکی دەومن ـــدی وی توڕات کس ھن
ــوو. نبـوو ــگ ب ــاوچنۆک و برچاوتن ــار و چ ــز و دەم ــک بفی لــز . گ ــوو ھرگی ــی خــۆش ب پ

 ←لـرەدا مبسـت ل ھنـانی... . ئیسرائیلییان سر بگـرێ و ل ئـاژاوە دەگڕا  کاروباری بنی



رەفنام٤٥١/  ش 

 
 

وە بای و درەوشـ ھتا   چشنی 
یمان م بووی سول    بکورتی ب
 ک پی دەنازی مان   ھمووی ئ

  

ـۆ ـ ـتتی ت ـی دایوە دەسـ ـ   دەنگ
 ئاسمان ل   تاجی سرسرت سر 
ـازی ــ ـازی ڕمب ـ ـۆزی ب ـ  ت ـت ـ دەب  

  

و ب ن   پیربوداق غیرەتیی جووتارەت ب دوایی و ـبـورد سـژانی کـیتبـشایرا
یتیان ھبستوون و کوتوون پسن و ب ند  لک ب گ  وایان داناون و لدانی و ھ

 دابی خۆیان شینیان بۆ گاوە کۆڕی میر و مزنان و ب وویانن  چونک . دا گوت
 پاش بجنماوە، حکوومتکی ب برازایکی ک بوداقی کوڕی ڕۆستم  ل کوڕی 

وە وو، با نگی دەست، ــ پشــۆتــولۆری ب گپاش ئوەی دوو ساک ب لن. ب
ھیچی ب قسیان نکردووە، ل داخان وەزگی داوە و دـی  و نۆکر  غا  چونک ئا

وە ـ ـۆقی ـۆرەمی بابان. ت ـ یکم کس ک . تۆوب بوون و نۆکر بوون جگرەوەیان ت
دانی بابان لسر تختی دەست پای داوەتو ە، پیرنزەری پاش ویشکاوی خان

یرام   .کوڕی ب
  

  کوڕی بیرام پیرنزەر

ھندە و چاوتر و بجرگ و مر بووە پیرنزەر وکی دە ی پیا وا ب . ھتا ب

لگڵ ئاپۆرە و بژاردە و چکدارانی جوووەتوە،  ڕووخۆشی و خۆش مشرەفی 

 موویان بوونھ  ک نگاوی ناوە کھ دەوانی   دا د ب ھن بژری و  شوکران

وپڕی ئارامی ل وەر  دا سنیری خاترجمییان وەژر سریان  سروخواری جما

وە و ب. دا ھزی شان   ھـب ویتی ناوچی ـۆی تـا بگرێ و ل  »کفری«وانی

                                                                                                                                                                           
ــۆکردنوەی سـ ــداچووننـاوی قـاڕوون، ک نـدی و تمامان و دەو) .ــودا: بـ ، وشـدانی دھخ

 .و) .١٧٣٠٨، ل١١ب



  کتبی سھم/  ٤٥٢

 

پاش وی . و بیخات سر جغزی دەستی بابان ێداب داروسسالمی بغدای

ـھ ـرمی بابان کـ وەت دوو بشـ   .را
  

  سولیمان
مانی پیرنزەر مپاش ن ک ھردووکیان پروەردەی  و سولیمان ، میر برای

وداقپدەستی  کردبوونی ب میرناوچ، ھاتن و پکھاتن و  بوون و زەمانی خۆی یرب
م ماوەیکی . دا بش کرد بابانیان ل نو خۆیان خاکی ب دەسپشخریی میر برای

وانخۆشی پک و ن ـزۆر ب ڕووڕاستی  ھستـ ـوە  ان و دانیشتن و سرەنجام ـ
وەکشی جی   تی و ککدان و دوژمنایوانیان ت ن ن شیتان و شۆفارا

ب خونی دەستی   خۆشویستی و دۆستایتیی گرتوە، بم سرەنجام سولیمان
م سوور بوو دوای . ئوسا بشکی ئویشی خست سر بشکی خۆی. برای

ـتپڕبوونی پازدە ساڵ ب دا، ل پچی ماوایی دەستی لم دنیا  تی سر دەسـ
تکاند و ڕۆیی بۆ دنیای ھتاھتایی ھ   من چوار کوڕی ل پاش بجما، ک . ن

ل یمان: بریتی بوون  م، محممد و سول ن، ڕۆستحوس.  
  
  مــرایـب

مانی پیرنزەر ڕاگیشت و  بابان ، ماوەی نۆ ساڵ ب سر نیوەی خاکیپاش ن
یمان ل پاش  یو میر سولیمان و میرە کوژرا، حاجی شخ کاتک بدەست سول

  ١.بجما

                                                                         
 پیوەنـدیی ڕاسـتوخۆیان ھبـبـن ک لوانی ئم دوو كسـایتیی  ەو میـر حاجی شـخ -١

ـــی  ـــاكمیر و كاكشـــخ«ب بیت ـــاوچی مرگ ەوە»ك ـــۆنی ن و پشـــدەرە و  ك بیتكـــی ك
ئۆســكار مــان، تــوحفی مــوزەففریی، ل چــاپ : بــوان .مــان بــوی كــردۆتوە رئۆســكا

  ← .٦٨٩-٦٨٥، ل١٩٧٥ ی زانیاریی كورد، بغدا،كراوەكانی كۆڕ



رەفنام٤٥٣/  ش 

 
 

  کوڕی برایم حاجی شخ
ـدوای کوژرانی ب شخحاجی   زد و نیشتمان و ـ ل اوکی ڕووی وەرگا 

]. سفوی[ یتھماسبدۆستانی و ڕووی کردە عجمستان و ڕۆیی بۆ خزمت شا
دا، بم خۆی وو تاکوو پادشا یاریدەی ب وە ب ل تنگیاند و ئویش ب  چاوی 

ھومدی  ، ١و دبال ل ناوچی نن. گڕایوە شونی خۆی سرشکستییو نا
عیززەددین وانی دەماستی میر   پیا ل بزاوت و  برای میر سولیمان یدەستی 

و ئو ناوچانی ل چنگ دەرھنان  پاش نمانی میر سولیمان. ھمووی کوشتن 
وی خاکی وو ب میری ب بابانی توا و ب برھست و  خست ژر چۆکی خۆی 

دەجوویوە و کاری نالباری دەکردن؛  تھماسبجارجارە دژی شا. سربخۆ
ھموو جارکیش دەروەستی ھر بۆی شا  لشکر ناردە سری و  س جاری 

قزباش و  ھاتن  دا جگ ل کۆمک مالی زانا و فق  لو شڕانش. دەشکان ندە
رکی نب ک بۆ خزا دەستیان دای تیروکوان و چوون میدان، ھیچ مزن و می

دا کوردستان   .یاریدەی ن

                                                                                                                                                                           
سیاســی و ئــابووری،  یھۆكــارکۆمــک  ـلــجــگ وی ـفـــانی و سـی عوسمـــكشــ

 ــایینیی كــورد ك ــاوانی ئ ــۆی دەبینــین ك پی ــووە، ب ــایینی و مزھبیشــی ل پــاڵ ب ــاری ئ ھۆك
ــرت و ل ــوون، پشــتی عوســمانییان دەگ ــان ســوننی ب دا  کــانشــڕ و ملمالنیی زۆربی زۆری

ــان ب نووســینی  ــوون ل شــڕگدا، ی ــاد و چ وەک ئامــادە ب ــا چ بــۆ جیھ بشــدار دەبــوون، ج
رسـائل فـی الـرد علـى الرافضـه،      : بوان . و فتوا دان بشدار بوونی خۆیان نیشان دەداــنامیلك

 .س.ز ).1997 ،خبات، دهوك ۀجمع و تحقیق حمدي عبدالمجید السلفی، مطبع
ـــۆم ســـاغ  -١ ـــی ب ـــکم ڕوان ـــی دی ـــدین دەق ـــراون، ل چن ـــار ک ھردک نــاو ب شـــواوی تۆم

ــوونوە ــان وەک . نب ــین، «یکمی ــتن، بنل ــینپیل ــاوی دووھم . دەچــ» بیلــتن و نیل  »دیــال«ن
ــار نگونجــاوە ــتوە یــاد، گرچــی شــتکی یکج نن. دــ ش  نوی دیــکئ ــدەچو و یھ

»دیان« و. ب. 



  کتبی سھم/  ٤٥٤

 

ی  تان سولیمان١٥٣٤/ی ک٩٤١سا خزاکر داروسسالمی  یی ز، ک سو
لوێ بنی داکوتا بغدای  خ. گرت، زستانستی ڕامووسانی  حاجی شبم ب

و برەو بغدا تانی پی نای ڕکف  کاتک گیشت . شۆڕ بۆوە الشیپانی سو
رگی متا بیکووژنناوچوتن ھوەخۆ ک ککی ناوچ ی چوون و و ، خل

 جنگی بج .خفتان ھنانی نوژدا، کوردانی دوسرشت وەکوو ڕەشبا ب  ل
ی ھ ـشیر و خنجری جوھردار  ـانکـ ژیانیان  ردە سری و گی ئاگریـ

مانیان ب سردا کرد مشی ن  براشی لو ھرایدا  میرەی. ١کووژاندوە و خۆ
براشی دەستی ل داونی دنیای  یدوای ماوەیک میر سولیمان ٢.سری تدا چوو

خ. نمن بردا وداقحاجی ش  دوای بجمان و سارمی ، ب   .ل
  

  کوڕی حاجی شخ بوداق
وکی بئوەی پاش  ب  وباسی ل بغدا یان کوژرا و دەنگ دەست بحمرگییبا

وەن لچاوی شاھان لی ڕوانی و ھرمی  گوی خا ، ب سی  بابانیشکۆ ئاشنا کرا
وداق. باربوو کرد ماوەی شازدە سان حکوومتی کرد و چۆن چاک ئاوای  میر ب

ی پاراستنی ب سر کشان و با گڵ گونجاند  ل سرەنجام ب فیتی چند . خۆ 

                                                                         
١- رەف گومـان  بـران  خان شــئ ل ــونک ــووە و قـ ل چ ــك ب ــۆناغی ـدای ــداتی ھ ـــمن وێ ـر ل

ــاتی فارســی ــو كش و ھوای ئدەبی ن واو كــردووە و لوێ تر لندنیشــی ھــووە و خو دا  ب
ھیداوە، بۆی كوتۆت ژـر كـاریگریی ئدەبیـاتی فارسـی و ھمـان ئو ئاخافتنـان دووبـارە 

وت و كوردیـان ـــیـان دەگردەم ب كوردـــھ رانی فـارســـاعیـران و شـــ نووســـدەكاتوە ك
ــار دەكـرد ـــوەك ئو ك. پـ تاوانب ـــوردان ــوـ وەچــی ك ل ی دـانـ ل ی نــوردان ــان ئو ك ن ی

ــان ــرۆكی ك گۆیــا  دا و ن ل خون ژی ــوە؛ یــان ئو چی دا شارســتانییت و ئاوەدانییــان نبینی
 .س.ز !ھاواری كردووەكوردك كرەكی ل نو كعبى پیرۆز  ل ون بووە و 

مامۆسـتا ھـمن الی وای . ی شـرەفنامی وەرگـاوی ھژار٥٢٣بوان پڕاوزی الپڕە  -٢
 .و). ؟(لسر بنمای ئو کارەسات داڕژراوە  و کاکشخ وای بیتی کاکمیر



رەفنام٤٥٥/  ش 

 
 

وک، ک دواتر بو کوڕی میر  بگی ردی دەچین سری، حوسنگورەپیا
یمان وای مزنا سول و دا ھاند  ڕی تمی بابانی کردگرھ تیی  ل دیوانی . ی

یمان تانی سول فرمانی حکوومتی بابانی بۆ نووسرا و ب یاریدەی  سو پایوە 
تان حوسن . پگیشتووی گڕایوە  میراتب برەو خاکی ی میری ئامدیسو

وداق نای بردە ب پساری دەرانی  خۆی بگ ب و پ و ڕایکرد   بر نگرتن  ل
پاشای  ڕۆستم، دوای شش مانگ ھاتن و چوون ل خاکی عجمان. تھماسبشا

لی ڕاسپارد و ب ھویای دانوەی دەستی ھرمی بابان بردی بۆ  مزنوەزیر 
تانی . ئیستانبووڵ بسری کردەوە و حکوومتی بابانی خت ] عوسمانی[سو

دا ھیکشا و  دا ھنا و دی دایوە و ل نو ھاوشانکانی کرد و دەستی ب سری
ویشت سر شانی ھا   .کوی شانازیی 

وداق فرما بگ ب   تانوە برەو نیشتمانی گڕایوە و کاتک گیشت ب نی سو
ھزار سوارە و پیادەوە برەگی ل تنی و  ب ھشت بگ ، حوسن»ڕابیبوالق«

ھان نۆدەیک  شڕەک وا ھنگیرسابوو ھش ھشتا ئاگری. دا  ھزی بۆ شڕ 
واری ڕی ڕاکردن و خۆیبگ  سریان تداچووب، ک حوسن وو ب ڕب  ب

یمان تان سول  بر دەرانی سو ویشت لوێ سپاساالرانی گورە ھلیان بۆ . ھا
ھتا شانازیی   ڕامووسانیڕەخساند  سوتان فرمانی . پ ببێ یژردەران

تی بابان بشی حکوومھاوب ب دەب ەوەی نووسی کرگب ن و پـبگ ویست
وداق فرمانی سوتان دەرچن ب   ل ھیچیان   و ناب . بیکات شریکدەستی 

و برەو خاکی حوسن ھرمی بابان ھات، بم لڕوە شڕیان ل  بگ بھشتا
وانی ن نگیرسا و حوس ھ   .براشی لو ھرایدا کوژران بگی ڕۆستمبگ و  دا 

تووڕە  ، کی ئاگریوخواس گیشت بارگای سوتان سولیمان کاتک ئو باس
فرمانی و  و پیشکاندی  پی کرد  ب میرانی کوردی دەوروبری دا  بوونی ک

وداق ھرمی بابان کن سر ب ھ بوداق . ب توورەکان بکشن و خاکی ھتا 



  کتبی سھم/  ٤٥٦

 

ھت و پنای بردە بر سوتان حوسن  نھات و  ھزان بگی  دەروەستی ئو 
تیی ڕووداوەکی ب پچکی ھندەی ئاسمان برزی . میری ئامدی ئویش چۆنی

تان س ـتختی سو لـ ـو یمان ڕاگیاند و تکای بۆ کرد ھتا ل تاوانکانی ببوورێ و ـ
ـھرم سوتانی ھپۆش تکای گرت و . پگیشتووی باربوو بکاتوە ی بمیراتـ

  ل ڕەوتیچاوی   می بابان و ھربری ھکانی پۆشی و ل وان  »عینتاب«ل  تا
وداق. ب میرناوچ کردی و  بگ بگی دا ب کابرایک بناوی بوولی بشکی ب

لوێ ب میرناوچ دانا   .ئویشی 
دە پایبرزەکان، وات سوتان سلیم  ل قوونیی و سوتان بایزید کاتک شازا

و تکھچوون، بوداق گرت و ڕۆیی بۆ  النی سوتان بایزیدی بگ بوو ب شڕیان 
ھ« دەرچوو ک سوتان  سولیمانبرگەوەی سوتان  فرمانی ب. »ییکووتا

وداق ناجسنی ڕاھناوە و دەب سری  بکووژێ، چونک خۆی بگی بابان بایزید، ب
م بۆ بنرت بن ڕەسمی دەرانی برزی خونکاری، جا ئو دەمی لی خۆش  وی با

م ڕوە سری وەب. دەب ل تان بایزید   یر فرمانی باوکی ھنا و ل کووتاھیسو
وداق خان ک ل پاوپشتی  ناردە بارگای سولیمانبگی کوشت و سری باوی  ب

ی دابۆوە یمانی پا جما، ک بریتی بوون ـاش بـ پـبگ چوار کوڕی ل بوداق. سول
 خ: ل نحاجی شگ ، حوسگبدبممددین ، محیفخ. و میر سڵ  حاجی شگل

تان  و کاتسو فرمانی  کبایزید ڕۆیی بۆ عجمستان    ، ب دە گیرا شازا
ب مردنی  میر سیفددین. وای ئاغا و سرکردەکانی دیکی کوژرا تھماسبشا

  .ی پ بخشراوە و ئستاش لوی»کوستان«خۆی مرد و محممدبگ ناوچی 
  

  کوڕی سولیمان میر حوسن
وکی، کاتک حاجی شخ میر حوسن مانی با  دوای ن  خاکی ی کوڕی برایمل

فی خۆی بابانی ر ڕکژ ت خستھ ،رەنگاری ڕاوەستیتوانی ب و ، چونک ن



رەفنام٤٥٧/  ش 

 
 

دا تھماسبھانای برد بۆ شا و یاریدەی ب فریای    ڕوە . تاکوو بگات ل شا 
لیی دینوەری چراغ وا ووی  تانی ئوستاجل ڕەگڵ خست و ناردییوە ئو  سو

قاجاری والیی  سوتانیجاری دووھم گۆکج. ھرم، بم چی بۆ ب چ نکرا
ھندەی سر پوە نیشاند و چوون و ھاتنوەی  ھمدانی و ئویش  ڕاسپارد 

ـھیچ لـ ـی  ـ شیـ ووـ ب ی کردە ئوستاجلوو عوخانی جارە  بۆ سری س. ن ن
لشکرکی گورە و گرانوە بوا و    ھتا ب  المارەکورەی پرکردەی گس

  .بگرێ ھرمی بابان
وکشی لشکری قزباش میر حوسن نگ و جشپ بوو، بردنی بۆ چیای  ک

» ـو تووش »گو لەوارکـ ۆی ــار خــم ــردن کــی کــ و پــدە چــوەنــی ئــی 
وارد دا کوتن و باوکی منی ھژاریش  لوێ ب سر بۆسی حاجی شخ. ل دەب

 بوو باوەڕپکراوی  نیزیکی سی کس ل پیاوانی. بشداری ئو بگرەوبردەی
باشیش سریان تداچوو قز ھزار چکداری   زن و . کوژران و دووسو مئ

ل مرگ خلستبوون، ب ڕووت  ی کوان وقووتی و پای پیادەوە برەو  گورەپیا
مشوورییی میر حوسن وەدەنگ ھات و لگڵ  لو ب تھماسبشا. ماڵ بوونوە

پاش ماوەیک ئازادی . برای، ل زیندانی قیکی پستاوتنمحممد و ڕۆستمی 
وانیش بو ئ  عجمستانوە ڕایانکرد و خۆیان گیاندە  س کردن  ل ودوو 

تان سولیمان چاکی ب لواری شاھان ب دەریای . خان دەرانی بختالنی سو
ھر کس بپی خۆی ڕوویان مووچیکی بۆ  ئیلی ل ھرمی ڕۆم دا کرایوە و 

لوێ دامزرا و  ئیلی، ب تکای سوتان  دوای شش ساڵ مانوەیان ل ڕۆم. بایوە 
. ، لووە ھنایاننوە و ھرمی بابانیان پ سپاردنبگی حوکمانی ئامدی حوسن

وانی ک پشتر ب خستی باسیان کرا، میر حوسن پاش  تپڕبوونی ئو ڕوودا
وداق خ یبگی کوڕی حاج بدەست ب ما و . کوژرا شجپاش ب  ل خدربگی 

 ناوچی مرگی ل وەیکی زۆر  . بوو ب دەستدار سر ب ھرمی بابان ما



  کتبی سھم/  ٤٥٨

 

 سردەمی  ل ددواتر  تان مرا  موکری خۆشبوودا ک میرەبگی خودال یخانسو
باشان قز   ل ھنا،  وەرگا و سری وەبر دەرانی برزی عوسمانی ڕووی 
 خدربگ ناوچی مرگشی ئستاندەوە و دای دەست یکک ل کوڕەکانی  ل

وگۆڕەی دەست، خدربگ و  لسر ئم ئاڵ. و ب میرناوچی دانا میرەبگ
و تیریان  ھر شیر  وەیک  لو گرمی ناخۆشییدا . ک دەسوولمیرەبگ ما

 بر بزەی خودا و تمنی بایوە و ھودای کش و ھرا پسا   .خدربگ کوت
ھۆزی بابان ـب می ئستا  ـر و مزنـ م نیزیکی چوارھزار چکداری ــ، بـ

و پرداخ و تیار  کۆک و پۆشتیر بۆ  ی ھس ھیچو سنن کمن . ناچوەک دە
ھکاری عشیرەتی ڕۆژەکی  بابان ک و  ـل زۆر  حشیمتی بابانی. وونوەـوتـ

 ڕێ و ڕچ ل و  دارن  و بوا ـبدین  ـئیسی ـ الم تالسا نابن و گلکیان پیاوی ـ
ھکوتووە  ل ھر ئاغایک ل ئاغایانی تیرە و تایفکان، . خودایی و خوندەوار 

بندک و ھر سای بی چوار خاوار دراوبۆت مزنی ناوچ و  وەکوو  یانم
ویشتۆت سر شانی خۆیان و دەیدەن ب خزنی شارەزوور ھا ھرمی . پیتاک 

وەت سر مک کوخا و سرکار و برپرسانی . ی سوتانیوماشی تایبت بابان خرا
گڵ خککی گونجاندووە و چاکیا ل . ن لگڵ دەجوونوەحکوومت خۆیان 

ک ب گا، دەنا ب زۆرەملی تاق پ دەو برھم و حاستیان  ک پووڵھموو سا
ووسکی سوور  ل . نادەن ب مزنی سرکردان و پڕاوداران و کاربدەستانی دیکف

ی  ، بارودۆخی ھرمی بابان ئاوای ک باسی کرا١٠٠٥ئستا ک سا   ١.ی کۆچیی
  

  
  

                                                                         
١- ژار: بۆ زانیاریی زیاتر بی ھرەفنامو .٥٢٩-٥٢٨، ل ش. 
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  بشی سھم
  میرانی موکریباسی 

  
و زانا سرڕاستانی ک تامی زاریان س لیمت  روسمرەی پیتۆنی ــیــئو ب

 دەوەرێ، وایان لری قامکیان ھس  ل فرەچشن  ل دەبارێ و کاکی مانای 
ب ڕەسن دەچنوە سر علی موکرییی  بۆچوونی دەردەکوێ ک میرانی موکری

برەیک ل باوەڕپکراوانیش الیان وای ل پشتی . دانیشتووی ناوچی شارەزوور
وەکوو باوە خک دەن کسکی یکجار فزان و . کوتوونوە میرانی بابان

فددین ناوی سی دا بووە ب ی ل پ ھندە  مکربازیان  و وشی مکری 
وەتوە بۆت موکری   جوورا ل  شدەچکرۆ«و وم«وتبر . وە داکخودا ھ

چۆن ١(!بۆخۆی دەزان ٥(  
فددین ـک ھر چۆنک بووب، ئوەندە دیارە ک سی سکی بیرتیژ و ـ

ل . وفرتی دەنگی داوەتوە فپشوودرژ و بۆچوون پتو بووە و وەک دەن 
لکی ڕۆژگاری ویشک گڕانی داری دەستی پادشاکانی تورکمانی  ک ھ

وو ئاق[ ل وین فددین سرەتا جماوەرکی زۆری ھ]ق و ختی  ۆزی بابانـدا، سی
 ل چنگ علی چابوقلوو ١ی»دریاس«ھاند و ناوچی  دیکی کوردستانی ل خۆی

ھن ـدەر ـ و پاشان برەبرە ناوچی ـ ـاچیائ«و  »باریک دۆڵ«ا  و » خت
زەبری دەست و مچکی . سیشی خست سر دریا»زدووس«و  ٢»تیموور ئیل«

شر بکب یدەتوانی پشووی لس نک و ناوچان ل واندبوو ک تازە  . وای خۆ ن
  ل وانی  ھان ب موکریئ ودر کران دەوری  ماوەیکی زۆر لو ھرم . نا

                                                                         
  .و. دریاز -١
  .و. یتمر -٢



  کتبی سھم/  ٤٦٠

 

و پاشان تیژ برەو دنیای پاشین ڕۆیی و سارم ل  و باباعومر حکوومتی کرد 
  .بجمان یپاش

  
  ١کوڕی سیفددینی موکری سارم

وو ب جنشینی بابی، شاسمایلی پاش ئوەی ک سارم ب مبستی  سفوی ب
قت و  ھرمی موکریان  ناردە چند جارکی لشکر ] کوردان[وب کردنی  گرتنی 

باش قز ھزەکانی  ھر  ھموو جارکیش  شکان و ل خونی خۆیان  سری و 
ی . گوزان زستانھواری بردە  ی ز، وەختایک شاسمایل١٥٠٦/ی ک٩١٢سا

ووی ناردن شڕی سارم و عبدی»خۆی« ی شامل کدارانی خگی ، چباوکی  ب
لی مۆردار دورمیش ـی بخان و سارووع ـ سـ ـرکـ نـ دا ـردەی  دوو . انـ

ـسپ ـاسـ ـاالرەکـ ـ بـ ھـ  ـ ـزکـ شڕکی ئژمارەوە چوون جستی سارم و  ی بـ
وانی ن  ل قوما قورسیان  وەرکی زۆر ل . دا  ھردک سرکردەک و جما

وو وانی شامل پیا   . کوژران و سارم چاکی بزاندن مزن
م ڕۆژایکی سارم گڵ مزن و میرانی کوردستان سرەنجا سری وەبر  ل

ل چنگ  خان ھنا و ئاوا خۆی شکۆی کیسرانیشان سوتان سلیم دەرانی خاوەن
باشان ھی قز ھست و ڕۆنیشی    .ڕزگار کرد دێ و 

م لی تان س ن، سو دەوا تانی دا لسر  ئو زەمانی ک سو تختی خان 
م ب ئامانجی ڕامووسانی الشیپانی  ب موبارەکی پای دایوە، سارم قیسرانی ڕۆ

                                                                         
ـــز و دەســـتدار بــووە و ل ســـرچاوەكانی ســـردەمی  -١ ھكــی بـــورد، میر ســارمى ك

ـــوویتی  یدا باســـ ســـفوی ـــا گوت ـــنوە ك گۆی دەگ ـــ ـــوتیی ل ـــراوە و ئو گ نـــاھم "ک
ل كـانیی سـارد و سـازگارەكانی موكریـان ئـاو  سفوی زادەیكی وەك شاسمایلی شدەرو

تنـانت  )121-120/ 2، حسن روملو، احسـن التـواریخ،   248القزوینی، لب التواریخ، ص ( "بخـواتوە
ــی  ــر سـارم» ئـارای ســفوی عالم«نووسـری كتب ــانی  لبر ناخۆشویسـتی می و كوردەك

 . س.ز. داناوە موكریانی ب یزیدی



رەفنام٤٦١/  ش 

 
 

ب الواندنوەی گرمی شاھان خوندرایوە و  و پنای ڕووی کردە دەرگای جیھان
وی ناوچکانی  کاغز و  خرای سروی باوکی ب مکایتی بۆ بمیراتگڕاتوا

رمانی بوەی درارفڕانوە . زەنیشانی بۆ نووسرا و ئیزنی گڕایوەی گپاش ئ
و نیشتمانی خۆی و ب خۆشاوی ژیان دن، ب دەستووری زد  ، ئوەی ویشکا

 ری و دەستی پس پی دایزن، تروەردگاری مشــلپ شی ــارستــانی ل
گ دنیای رھ  ھنگاوی نای ل پاشی  و حاجی عومر قاسم و برایم. ھرمانت و 

چبجمان، بم  یان تامی تمن و دەستیان نچشت و ل ھڕەتی کام ھی
و لم جیھان لرزۆک دەرچوون الوەتی وا بوون  لی ژیان ئا ک  ل ڕۆستمی . دا 

عومر ک دەبوو ب برازای سارم، س کوڕی ل پاش  کوڕی سیفددین کوڕی بابا
خ: بجمابوون یدەر شزەرحمانی . و میر خدر ، میر ندوای ن م کوڕانئ

 نوان خۆیان ھرمکیانپاشوارەکانی سارم،  ناوچی . کردە س بشدا  ل
بشی  نئاختاچی بوو لگڵ) سندووس( سدووز، باریک دۆڵ ،)دریاز( دریاس

خ حیدەری ورە برا شی . گیموور ئیلناوچمر( تتزەر و ) یمیر ن درا ب
ھرسک برا وکا . دیاری کرا ش بۆ میر خدر) محمش( محممدشاناوچی 

می وەچی عوسمانییان  تھماسبسریان وەبر شا  نا و چترازاند و ھ
ی   .دایانما
ی  ، ب فرمانی میرزادا ئلقاسی ز، ل جنگی ئاژاوەکی ١٥٤١/ ی ک٩٤٨سا

یمان تان سول ل سو ـخان،  ـ نـ بگی  ، سوتان حوسنو حوکمانانی کوردستانـ
، لشکریان بردە سر میرانی و میرانی برادۆست ھکاری بگی و زەینڵ ئامدی
وانیان موکری ن  ل ھرسک براک لو گژاوی . دا قوما و شڕکی خوناوی 
رگداچوون موقم بوون و ت و ن و حوسنی ل  ، میرەحیدەر شخ. دەرنچوون 

 ک اوی بیرامــنبوە ــایــ دوای مــی لــوڕکـھر تاق ک میر نزەر. پاش بجمان



  کتبی سھم/  ٤٦٢

 

غمیر خدر  وڕان ھموویان ــم کــئ. کوتنوەل پشتی  یو میر حسن بگ ، ئۆ
و بۆ ئوە ندەشیان ھوساری حکوومتیان بدرت دەستی   .سروپچک بوون 

  
  کوڕی سیفددین کوڕی سارم حاجی عومر کوڕی میرە

ی کوژرانی شخ ھوا خانی  سوتان سولیمان گوی گیشتوە حیدەر کاتک 
لسر تکای میرانی کوردستانشکۆ خاوەن  ، تانی جوانی سو  دی برزی  ل

یمان ماوەی سی ساڵ . کرا پایوە، جوی دەستی موکریان باربووی میرە سول
 پاراستن و ڕکخستن ـشانی دای   پملبۆ . و علی موکری ی کاروباری دریاسـ

فرمانبرداری پشوویکی ندەکرد ب دوو بوون دا ئژنۆی  ل نۆکرچاکی. و 
ھنگاوی برەودوا ندەنا فیزا و  یر سرەنجام مرگ ھات سوی و ڕۆیی ب پ. ندە

شریفی بردە دنیای دیکوە و تلۆوان ھمیش زیندووی د وازی یزدانی  . بانگا
 پاش بجما میرە، مستفای ل قانی    .تا

  
  حیدەر کوڕی شخ میرەبگ

مانی مامی سری وەبر شا میرەبگ ھنا و ل دیوانی  تھماسبدوای ن
ھات و کرای میرھرمی موکریان و ب سربستی جوی  فرمانی بۆ  وە  پادشا

مانی شا. بدەستوە گرت گیاندە  خۆی ، میرەبگ ل قزونتھماسبپاش ن
ڕامووسانی پ با و شای  لوێ شانبرزەی ڕایخ]. ی دووھم[خزمت شاسمایل

وا دەستی ڕزی  بشان . و پاشان ئیزنی گڕانوەی دا لناوشکۆ چۆن چاک ئا
ھوساری پادشایتیی سفویی کوت چنگ  و  محممد شاسوتانکاتک 

باش قز چۆکی خۆیان، ەستی ئو خاندانیان بردە ژر تواوی د سرکردەکانی 
مان بجەوی عمر قس ی ب ک میرەبگ وای ـاتـک. کشا سرەوبرەیی با

دیت و سری خۆی خوندەوە، تماشای کرد ئو حا بو حا ناش، بۆی سای 



رەفنام٤٦٣/  ش 

 
 

ناچاری لگڵ کۆمک ل مزن و ١٥٨٢/ی ک٩٩١ و  میرانی کوردستانی ز، ب
وڕستان ی سرکردەکانی ــزنــ، خۆی ھاویشت الی محممدپاشای مو ئردەن ل

غی و بردی بۆ بر دەرانی بختالنی سوتان  وان و ئویش بوو ب چاوسا
د ھرمی بابان. خانمرا تانی سیاچور  خست سر  و ناوچی مووسیشی سو

مەوی دەستی میرەبگ و کوڕەکانیشی ب میرناوچی ھولر  ند و  قبو م
غی  تورز ناوچکانی مرا   .داندران سر ب

 چلی زستان میرەبگ ھات و  دا ، ب الی ورمدا، لگڵ محممدپاشای وان ل
یکوتای سر بکتاش ی ھگی قوویش خۆی بو ئ راغانی مئوستاجلووی حوکم 

ھت گیرا و  تواوی ماڵ و سامانی خۆی و خک و دانیشتووانی مراغ . بۆ ڕان
 بر گوڕمی تان مبندی ک زۆر لمژ بوو ل  تھماسبڕەوەی شا. وبۆ کوتن

و تکای حدوود و عدای ڕەسنی عرەبی قراجیق و دەکرا  خو ب ب یف وک
 ھیچ سردەمک ل و  م و خۆشاژۆ بوون  قای شکۆ  دا پادشاھانی خاوەن چوارپل 

دیبوو، ڕایان دان و چ وایان ب خۆیانوە ن ان ـــژاردەی بردیـــرە ھبــی ھــشتی 
ن وا   .بۆ 

  
ن، ڕک و شۆخ و شنگھزار ئسپ   ی جوا

ــگ  ن ف ــزەی ت وی، وەک تن ک ــ ۆ زی ــ ب   ل
ـان دەدەی ـ ـ ـ ـ ـ ـ قمچیی ـبری  ـ ـ ـ ـ   ئگر ســ

ـردن بدی  ـ ـ ـ ک ـان دەت ـ ـ ـ وی زەم ـ ـ ــ دی و    ل
ـان ـ ـ ـ  بازوبردی وون ب ـ ـ ــ ا ب ـ ـ ـ ـ ـۆڕی چی ـ ــ   گ
ـان ـ ـ ـ  کردی ل و من، ب وا تا ـ ـ ـ ـی شـ ـ ـ ـ ل م  

  



  کتبی سھم/  ٤٦٤

 

، پاش گڕانوەی سرکوتووانی ل محممدپاشای مزنی سرکردەکانی وان
غ، کوڕکی میرەبگی ھگرت و بردی بۆ خزمت  لگڵ خۆی ھرشکی مرا

م فرھادپاشای  ئرزەڕۆ ل ھتا پکوە نۆکرچاکی و بسردار  وگۆیی  گرێ ، 
 پچکی تختی شارەی پشوایتی ڕابگینن میرەبگ کرد ھر ڕکفیان بتاڵ . ب

وە محممدپاشا و  ڕ دپاشال یان پن و نامیکی چوــپکوە دانیشت فرھا
و باسی یکەنگی و ڕووڕاستیی  تان   ژردەرانی سو و ناردیان نووسی 

وەن. کرد میرەبگیان م قسانی ب گوی ئاشنا کران، سۆزی  کاتک خا شکۆ ئ
چنگ  ب ل راغی مر ناوچگپۆلی دا و بۆی نووسی ئی شھان سنووری شا

قزباش وانی  لسر پ پیا  ،شنی ب دەرکگلــوشوربــگــو تازە ــ ی بۆ وی ب
 نام و فرمانکانی حکووملرە بو الوە  ناوی دێ و بم  »میرەپاشا«دا ب  تیل

وەی کوت ڕیزی  عوسمانی پاشاکانیش.  
بوو، ماوەیک برل ناوبراو  ک ئامۆزای میرەبگ بگی کوڕی خدر حسن

وو تاکوو بتوان الشیپانی سوتان ڕامووس و لبر ھندێ  بخت یاریدەی داب
) دریاز( گیشت ناوچی دریاس کاتک میرەپاشا. ناوچ دریاسی باربوو کرابوو

کرد ھتا دەستی ڕادەست بکا و دەروازەی قی جوی بۆ شل ن بگ حسن
 دا و ڕووی ل وەرگا  قک ئنگاوت و ھندەی ل مچکی  میرە. دریاسی گا

ھتا حسن ڕک ـی و کوشـتی کوشی،  ل دەرپڕاند و گرت و . بگی  ل
و ئۆبگرەو ناکا ل دا  بگ ب دنی چند دۆستکی ب  برای حسن بگی غبردەی

و پی نای ڕکف و ب ھاتدەر   یق   ل  دزکــپقــتکــرزەڕۆمــرەو ئوت ب 
وا ل میرەبگ تۆقیبوو ک . سردار گیاندە خزمت فرھادپاشای کوتای و خۆی

فی  ر ڕکری بردە بوە و سدای و بای تانلوش خۆی ڕانگرت   شاسو



رەفنام٤٦٥/  ش 

 
 

ندە[محممد شکۆ ڕزی گرت و بسری کردەوە و  پادشای خاوەن ١].ی خوداب
غی ٢ی»دخوڕگان«ناوچی    .پ بخشی سر ب مرا

ک ک حوسنی برای لگی ناتبای و بۆت ـر یـۆوە سـردبـوای ب میرەپاشا
وبیری ئامۆز ھا ودەنگ و  ئوانی خنیمی بوون ب گورە و . کانی، بۆی کوشتیاھا

ھموویانی تک ھشالن و ب بچووکوە  ھیچ . ندی سیای ھنانــ پــوپک 
تگرەی نھشتن و تنینوەی دەستی قسی لسر نما و وەکوو کۆسپ و 

ھوساری حکوومتی بدەستوە گرت قسوارە  ک پاش ئم . تا چند سا
، تورزی پایتخ وان  و جعفرپاشای یش کوت دەست مزنانی عوسمانیتڕوودا

ھتا بیپارزێ و ب سری ڕابگا ک دەیزانی ھر ل  جعفرپاشا. وەزیر ڕاسپردرا 
 تورزە غ سر ب سر وەبر باری  ، ویستی میرەپاشاشکۆنوە ناوچی مرا

ھندەی سر  ،دەستی بن، بم چونک ب مزنی سرکردانیش ناسرابوو
ھنا، ئویش    داخان وەبر ن ھموو کار و ئاکارکی میرەی ڕۆژل ب  بڕۆژ 

فن حکوومتی ھرمی  گندەڵ مب. پچکی تختی برزی سوتانی ڕادەگیاند
ل و ناوچی مووس بابان ھولری  ـو  ـ وەرگیـ  جعفرپاشا چاکی. رایوەـ

و ئگر نکوت نو مک  تورزە  غ سر ب چنی و گوتی مرا وماشی  ھ
ھاتی ناوچکانی دیکی  تایبتی خاوەن بشی خرجی و تچووی  تورزشکۆ، دا
وار دراو ل داھات و . دەستی ناکا  ک پازدە خا ھموو سا وەکوو دیارە 

ی سوتانی، بم دەب لوەی  حاستی وێ بڕێ دەکرێ بۆ خزنی دارما
                                                                         

ــــدە -١ ـــــوی یـــــان محــممــــدی خودابن ی ١٠٠٤-٩٣٨( شاســـوتان محــممـــــدی ســفـ
ـــای ســـفوی)ی ز١٥٩٥-١٥٣١/ک ـــوارەم پادشـــای بنم ی ١٥٨٧-١٥٧٧/ی ک٩٩٦-٩٨٥( ، چ
پـاش یـازدە سـاک شـایتی، بدەسـتی . دەست بـوو ؛ پــادشـایکی کورەمووشی ب) ز

ـــۆ . (ی نـاودــر کـــرد»شــاعبباس«کــوڕی و بـــ  میرزای تـاجی نـای ســر عببـاس خـۆی ب
 .و). بــوانــ فــرھــنگــی ئعالمی سوخنزانیـاریــی زیـاتـر 

  .و. دا بۆت دخوڕگان ، بم ل کوردی)دھخوارقان(نووسراوە دھخارقان  -٢



  کتبی سھم/  ٤٦٦

 

دا ب خزنی تورز ھتا م بوالوە میرە ی قۆشنچییانی ــانــ و مانگــووچــبی
ناچار وای کرد و ھموو سا دراوکی زۆری وەکوو . پ دابین بکرێ میرە ب

جعفرپاشا دووس . گرت ھتا بیدا ب خزنی تورز دیاری وەئستۆی خۆی
لی وەرگرت، سرەنجام گوتی وای ناخوا و ئاوای دە سرەوە ناچم،  وا  سان ئا

ھرمی تورز   ئو کاتی  ۆ گرتنوە، ــڕاو بــکوت بر پداچوونوە و پبۆی
غی تانی و کابرایکی وەکوو ووماشی تایبتی س خست سر تورز و مک مرا

وو تا ھموو سا بی پازدە  و ئویش دەستبر ب میرناوچ بۆ دیاری کرد 
وار   وی بۆ کۆ بکاتوەخا پاش ساک حشیمتی مراغ ھموو ڕۆیشتن و . درا

ورانی وا ب سر  کی سووری دا کوت ک میرناوچ فلووس پڕوازە بوون و 
 خزنخاندا ک ل و  وارک درا  نیا خا و ت ۆ بۆوە و میرەپاشا ــوەچنگ نکوت 

ق داری ڕووی تکرد و چۆوە  و ن ـڕووتی  تندووری کون دەستی  وونـ
  .وباپیرانی و کمی خوارد و کز دانیشت باب

غ و دەوروبری دە بر دەستی میرەپاشا  و کوڕانی ئو دەمی ک مرا
خ پایبرزی یدەر دا بوو، شحرمانی بی فپورەی بی کوڕە گ ودووی  س

د تان مرا  ،ساز کردەوە سر ب مراغی ، قی خاپووری سارووقۆرغانیخانسو
ھرووژمی   کیموورئشتبوو گوورکان یمیر تھردی نر بسی . داری لسا

ھرمی تورز١٥٩٣/ی ک١٠٠٢ تیی  ئسپاردەی دەستی  ی ز، کاتک مزنای
کرا، باوەڕپکراوانی مراغ ب خزمتیان  مزنی سرکردەکانی بغدا خدرپاشای

 ک شخ حیدەر ئاوەدانی  ول قی کا  سایسری ئو  ل  غ گیاند مرا ڕا
ندەکانی ژر  خدرپاشاش. کردۆتوە ب سووڕا و مھ ب قسی شۆفاران 

ھنا و دای  دەست دەر ل و ئوانی بگژدا کرد و  ب خی محموودی دەستی 
وانی ن  ل قوما شڕیان  ک سرخـی  بگ کوڕی زەینڵ منسووربگی. دا 



رەفنام٤٦٧/  ش 

 
 

وو،  محموودی و تب دا ھکل وای کۆمکی  برازای یزە و قوبادمھچوون
  .کوژران دەست موکرییاندیک ب

ی  و عوزبگی  ب دنی خی محموودی ی ز، خدرپاشا١٥٩٤/ی ک١٠٠٣سا
وای ماکۆ بگ کوڕی حسن لی وو، بۆ تۆ کردنوە ل شخ ک میر  حیدەر ب

خ حیدەر سرەتا ملی ب الرەوەنا و ل ق ھاتدەر و . لشکری بردە سر ش
م و خونی کوژراوانی محموودی ستم ل ەچیی دەیدەم و د گوتی باب پشیمان

دا ھات ھ. کۆڵ کنوە م ــتا دی نرم ب و واز بن، بــزۆر ب دەوری پاشا
و ل ژرەوە ھانیان دا، ھتا گمارۆی قی بدا ن  لی نگڕا شخ حیدەر . شۆفار 

یبیست و ئویش ھیوای نما و  ھنایوە، پاشا ن و توازیی  ھرچی پاڕایوە 
ل ھامای و خۆی ناچار مچکی ئازایانی  ل برخۆدان و برەنگاری خۆش  ب

بۆ قۆشنی پاشا ھات میدان و دەستی برد  ازای کوردکرد و وای کۆمک مرد
چۆغی شیر و ژی کوانی   .بۆ با

  
دیان کوشی دەسکی شیران ھن   پنجی پۆ بوون گرێ، 
  متاڵ وەکوو ژووشک دەچوون، ب ڕژنی بارانی تیران
ن ڕا وی شـ و، گڕبازی گردا پنا ل   خدەنگانی سر 

وانی    ئازا، وەک سوورەبی سوورھگڕانب خونی پیا
وو ب ویشکسرما ھا ب ن، وە بر تیری ساردەکوا   ل
ل دەباری، کور بوویوە ناوی گرما   زریان بفری 
دن ـ ـزان وای بزان وزەی ن ـان، چـ وان    برگپۆی پا
ھموو گورزەمارن، سریان دە کونی خۆ چقاند   ندەتگوت 

  



  کتبی سھم/  ٤٦٨

 

عوزبگ  ھات ک و شڕەدا کوژرا وا  کوت نوان و دەنگی  میرەپاشا. ل
ھرا و خ کوڕی خۆی و  ل  نــدا و دەستی پژانــوھــ گــخدرپاشاش. رتــ 

ـگ  مانوە و ھر ئو ڕۆژە دەوری قی چۆل کردـ ل وو    .ڕانوەی پ باشتر ب
ھبوو میرەپاشا ئو . و حوسن حیدەر ، قاسم، شخبگ بوداق: چوار کوڕی 

د تان مرا فرمانی سو وو،  خاندەمی سری وەبر  ھموویان بوون ھناب
قیان. میرناوچ ودا بگی برا گورەی خۆی  حوسن، قاسم. مرد ب مردنی خۆی ب

خ حیدەر ب تۆی قاسم. کوشت گ شنبگی ، حوسوە ببرای کوشت . ستاکانئ
نیا حیدەربگی میرەبگ بجگ لو ناوچ و قیانی ک . وەکوو میراتگر ماوە ت

پووری ڕابردوو ب دەست ب ل ـوەکوو ک وە، بـ ر ــ ســاوک و کوڕەوە ما
ـم بـ ـ ـنـ  و دووئاب ، لیالنانغسارووقۆر ،)اجرــق( اجریــئ ،)ترەغ( دی ترەقـ
و( ـی) میاندوا دەگن و قی ترەغ و قی ـ قۆرغانیش ھر ل ژیر سارووش ڕا

دا بسرھاتی یسرەوبرە لم دەق ب. دای موکری دەستی ئو دوو میرەی
و بۆ داھاتووش ھر ئو بن پی ڕابردوویان نووسییوە  م ب ی  خودا ب ما

کان دەزاننییھ    ١.ن
  

  
  

                                                                         
ــوکری -١ ــاتر ســبارەت ب درــژەی دەســتی میرانــی م ــۆ زانیــاریی زی بــوانن کتبــی  ب
، وەرگانـی حوسـن ، نووسـینی میـرزا محمـوود بـانیی»الپڕەیک ل دیرۆکی موکریان«

  . ٥٤٥-٥٣٩، ل ھروەھا بوانن شرەفنامی وەرگاوی ھژار. حوزنی موکریانی
ــزی الپڕە  ڕاوپ ــانی دەقــی ٢٠٦ل ســری وەبر  حیــدەر نووســراوە ک شــخ دا بودلی

ــردووە و ) ی ز١٦٢٨-١٥٧٠/ ی ک١٠٣٨-٩٧٨( ســفوی شاعبباســی ــۆ ک ــاوە و شــڕی ب ھن
ـــارۆی قی ڕەوان١٦٠٣/ ی ک١٠١٢دەوروبری ســـای  ـــگی گم دا )یریڤـــان(  ی ز، ل جن

  .و. وەبر گوللی گرمی خزاکران ھاتووە و سری تداچووە



رەفنام٤٦٩/  ش 

 
 

  بشی چوارەم
  دەبن دوو لکک  باسی میرانی برادۆست

  
ھندک ک  وەی ڕاستی بس الیـئمیـان وایـ ک  ی برادۆستـرانـڕەچ ب

پی گانوەیکی ڕاست و ب گۆرانن گرێ، دەچنوە سر ھیاللی کوڕی  و ب
 بدری ل شڕی  ھیالل. بوون و شارەزوور و دەستداری دینوەر حسنویی

میی دەولیدشمسو ل لیی  دەی نوا وە و س کوڕی ل پاش  ھمدا دا کوژرا
جوەمب شارەزوور و جی باوکی گرتۆتوە، ئوی دیکیان یکیان بۆت میری . ا

و برای سھمیان پڕەوازە بووە و بۆت ئاغا و  بۆت حوکمداری عشیرەتی ئاکۆ
ماس خان«کوخای ناوچی   . و کردوویت مکی خۆی دەوروبری ورم ی»ئ
م برەباب ڕۆژ میر ئ تا بوونستاندووە ھرەی ئتیان پڕۆژ دەسکی . بخ

تیژەی  و ن وای میرەکانیان نوە  ن، بم ھی و »بیالل«برادۆست الیان 
  .ە»ھیالل«دروستکی 

قان غازی    دان ، ک ەی کوڕی سوتان ئحمدمزن و سرتۆپی ئم خان
وەی میرانی کوردستان ، ]سفویی [شاسمایل یبچن بر سبری دەران برل

ر ورمس رشی کردۆتماوەری زۆر و زەوەن ھباشانی ـدی قـو پۆنگاوی جز
ب  ون ھزار کسکی ل کوشتوون ردا و نیزیکی  ن  ووکتیرا و ن پشیر   .ل

ڕامووسانی  پاشانیش ک وای مزن و میرانی کوردستان شانازیی ڕایخ
لی وە، پادشا دەستی ڕزی   پ شاسمای وە و سرناوی غازی قانی پداوە و لنابا

ق و مبندەکانی سر ب وی با و سۆما ناوچی ترگوەڕ و  بوو رو دۆڵ 
تیی بۆ نووسیوە فرمانی میرای و  دواتریش لگڵ کۆمک ل میر و . کردووە 

تان سلیممزنانی کوردستان   برزی سو . خان چۆت دەرگای سردەران
یمان تان سول ب مبستی پالماردانی  خزاکرخانی  ڕۆژایکی ک سو



  کتبی سھم/  ٤٧٠

 

ھنگاوتووە،  و ئازەربایجان رەو تورزــی بــری ڕکفــس ،)ئران( عجمستان
قان ش ـغازی  ھـ ـرەفی  وڕکـ ـا بوون و دواندن و باس و ڕاوژی سوتانی   فـ

وە ئو تگبیرانی کردوونی سبارەت ب چۆنیتیی . برەو سرکوتنی پ با
ی پادشاوە نووساون و بسری کردۆتوە پالمارەک بۆ سر عجمان . ب د

لر ھو ھرمی    ل جوێ کردۆتوە و خستوویت  و دیاربکری و بغدا بشک 
ـسر ناوچی دەستی و ک ـردوویـ ـتـ ماوەیکی زۆر ب .  ختی شاھانیـ

واردووە  پاش نمانی دوو کوڕی لسر . و زۆریش ژیاوەخۆشی و کامڕانی ڕایب
ھشت جڕەی ڕۆژگار بگ ون ووالپدبممشامح لی بریتی بوون لگ و عب.  

  
  لکی یکم
  ) سۆما( باسی میرانی سۆمای

  
  کوڕی غازی قان شامحممدبگ

دوای نمانی باوکی، ھوساری دەستی  شامحممدبگی کوڕی غازی قان
چوار  ١.بدەستوە گرتووە و پاش چند ساڵ میرایتی چۆت بر دلۆڤانیی خودێ

وە  پاش بجما ل وداق: کوڕی  بگی  بوداق. ، ئسکندەر و زەینڵ، حسنبگ ب
  .کوڕە گورەی جی گرتوە

  
  کوڕی شامحممدبگ بگ بوداق

وداق مانی باوکی ب و بختی سوتان  بگ دوای ن فرمانی بھات  پی  ب
م لی دخان،  س وتت کوی حکوومندەی . ستیەجویش ھچووئنم دنیا  پئ ک

                                                                         
خان لسـر تختـی دەسـت پـای  سوتان سـولیمانبپی فرمانی «: بودلیانی ٢٠٦ل  -١

 .و ».داوەتوە، بم ھندەی نبردووە ک چۆت بر دلۆڤانیی خودێ



رەفنام٤٧١/  ش 

 
 

تایی کردەوە بتاھو باوەشی بۆ دنیای ھ فایی وەالنا  چوار کوڕی ل پاش . وە
لیابگ: بجما و لبروەی کوڕەکانی  .و سیدی بگ ، شاقوی، شامحممدبگئ

ۆک بوون و شیاوی ئوەی نبوون ببن دا بگی برای   حوکمان، حسنــزۆر من
  .جی گرتوە

  
  کوڕی شامحممدبگ بگ حسن

پی فرمانی سوتان، حکوومتی ھرمی  بگ حسن مانی برای، ب پاش ن
دۆستی لـونکـچ. راـباربوو ک برا  شیرەت و خزمانی چاک ـل و عع گڵ 

نگاو بوون، جماوەری خزمانی  ندەجوووە و میرانی دەوروبری پیوە ت
و ب زەی ل نووسی  . دا ناردینان دەرانی سوتان]ی برای[بگ ڵنسکایان 

وەنل وە خا نشکۆ  وحوس زی لغ نووسی  مزنی سرکردەکانی وان پاشای کا
تیی ھس  چۆنی ل و  بگورەی فرمانی . بگ بکۆتوە وکوتی حسن ک بوا 

ن بستان، ح بگ بانگ کرای دیوانی وان و پاش لپرسینوە و  برگەوەی سو
 دارکی حوشی سراوە ھیانواسی و پاش سزا دران و خنکانی،  ل پچانی،  ھ

 جی داندرا علی ل   .بگی 
  

  کوڕی غازی قان گب علی
وای حوسنبگ کوژرانی حسنپاش  لسر دا ، ل دەرگای وان پاشای ، 

تان سلیم . نووسرا بگ بۆ علی خانوە، فرمانی حکوومتی برادۆست برزی سو
دۆستی ک دەستداری، برا ل وەرگا و ب الی  دوای چند سا ڕوویان 

لیابگ و ک ھستان و ب مبستی . دا شکانوە ئ گکۆم ر ۆڕینی میر چوونژ
تانی خودال گی سوتان ئسکندەری کوڕی شامحممدب. خۆشبوو دەرانی سو
تی ورمر حکوومسخوسرەوپاشا ل د، ک کن ی گرتنی ھنگج ل  دا ب



  کتبی سھم/  ٤٧٢

 

لی. میرناوچی دانابوو دەس ع وێ بوو بگ لتـبگ پـندەربسکاش ـدار و ئ
و ب دوورەپرزی ملی نا ل خواپرستی و کاری ب ـلخ گرت  ھ رانی، دەستی 

ھیچوە  لی. نماسر  تی عر دەسس ک بڕبوونی ساپگیش پاش تب  دا ل
و نرینی ل پاش اورم، سری وەبر دەرانی ڕەحمتب ھنا  ن  ری یزدا

  .بجنما
  

  کوڕی شامحممدبگ بگ کوڕی بوداق ئولیابگ
لیابگ و دا، زۆر منداڵ بوو، چند  بوونی باوکی نمرگاچونک ل جنگی جو ئ

ک حکوومت کوت چنگ ئامۆزاکانی دا  پاش ئوەی ھیدا و ب دەوری خۆی. سا
 ستا و لر ھسنووری ل قوببو ئاواتی قوبب ھات  و ئسترەی بخت و  ھات 

وانی ب ئامانجی  و خزمانی برادۆستی دا شبقی دایوە، تیرە و خت نوچا
فرمانی میرایتی بۆ ئولیابگ، چوون دەرگای ھندەی ئاسمان برزی  وەرگرتنی 

ل تانی خودا وو؛ ئویش ب ھوستی خاوەن سو داوا و  شکۆیانی خۆی خۆشب
ی  لماندن و سا س ل لسر  بگی ی ز، علی١٥٧٧/ ی ک٩٨٥پاڕانوەکی 

لیابگی ل جی دانا و و ئ   ی کۆچیی، بتاقی١٠٠٥ئستا ک سای . دەست البرد 
نیا میری سۆمای لی  ت  برھست و گرێو کس  بۆت   .ن

  
  لکی دووھم

  و قی داود باسی میرانی ترگوەڕ
  

  بگ حسن کوڕی شخ کوڕی شربگ ناسربگ
 باپیرانی ئم خاندان ب ل  ، ناوچی ترگوەڕیناوی سوتان ئحمدیکک 

ھرمی برادۆست   ل جنگی نووسینوەی . لی بۆت میرناوچ دابیوە و خۆی ل



رەفنام٤٧٣/  ش 

 
 

م دەق کرچ گ ئدا ناسرب  . ئستاش ھر لویلوێ حکوومتی دەکرد و  وکا
و ئازای و تمنی ل ھشتا تپڕیوە وکی یکجار بجرگ  لسر کشی . پیا

ل  دیاری وور   بگی  زەینڵـر بـ سـک »دری«ڵ عشیرەتی ـگـکرانی سن
ھردک بران سریان  ھکارین   ل ھرا و ست کسک  کردی ب شڕ و 
ھرمی دەستی وەرگاوە و چۆت . تداچوو   ل وەیک ڕووی  ناسربگ ما

ب دژایتیی ناسربگ، داری ل پشتی  بگی ھکاری زەینڵ. تھماسبخزمت شا
و ناوچی سۆمای  شربگی کوڕی  شربگ. ل دابی و بوو ب میرناوچ دا 

ل بروبووی خۆی  د  ی بابی شکان  خۆی ندی و ــی لینخوارد و خۆشچونک د
عوون و  تا مانی شربگ ناوچی . مردلی دا  درای دەست  ترگوەڕپاش ن

ناوی زەینددین کانی ب  ئامۆزا ل و ل  ئویش ل شڕی قزباشان. بگ یکک 
ناسربگ سرلنوێ . کوژرا گیرانی تورزدا وای میرانی کوردستانجنگی 

تی خۆی یناوچەوی دەسم  ق   .ترگوەڕی خستوە سر 
ناوی خدربگکابرای پنچووھندەی   الی سوتانی  رمانیـف ک ب ل

 وو ب میرناوچ، بم ناسربگخخواب و ب ھنا  وڕا  پاشان ناوچک . کوشتی شی
ئینجا درای دەست . دواتر بخشرای شامحممدبگ. کرا بگ باربووی یووسف

خ بگی حوسن ن کوڕی شسگ حدەگا. ب   .ئستا ئو ب سری ڕا
، ، سارووخانخانقرا، بگ ، یووسفشربگ: ھشت کوڕی ھبوو ناسربگ
وەکوو باسی کرا شربگ ئاھـ و . ، حوسنی و حیدەر، تیموورخانشامحممد

و  بگ دوو کوڕی دیکشی، یانی یووسف. نزوولی باوکی گرتی و مرد
بگی برای گیانی  حوسنی کوژران؛ سارووخانیش تیموورخان بدەست خدربگ

ل   دئ   ١.ستان
                                                                         

و سـید حوسـن حـوزنی زانیـاریی زیاتریـان ل الی و پـوختی  بگ محممدئمین زەکی -١
 .و. دەنون دا خۆی)٥٥٦-٥٥٢ل (ھژار نووسینکیان ل شرەفنامی وەرگاوی 



  کتبی سھم/  ٤٧٤

 

  بشی پنجم
  ) ماموودی( باسی میرانی محموودی

  
ەوان و ڕپتوە و قسیان  با ئوانی سرشتیان وەکوو گوزی ئازای و بیریان

چ گرێ ژوونووسانی ڕێ و ڕچدۆزەوەن، لیان ڕوون ــوگۆی وەبر نای و م ھی
و بزانن ک میرانی محموودی  روانی بکانی متانر سووە سز دەچنڕەگ ب .

گڵ میرانی جزیرە ل   وای   . ئامۆزان دەستیکیش الیان 
 زەمانی تورکمانانی ئاق ل ن  وودا، کسک بناوی شخ وەکوو دە ل  قۆین

 خاکی محموود وە لگڵ عومریی و ھندکیش پیان وای ل جزیرەی شاموە ل
 ـانـزمـو خخ ـ ـی ڕووی کـ ـ ـ ۆتـ ـرد ـ ـ ـ ی ــق قرایووسف. انـایجـازەربـ الی ئـ

لی نیشتج بن و شخ محموودی»ئاشووت« ھتا  خستۆت  ی پ بخشیون 
فانی وڕک ھا پاش ئوەی چند جارکی ئازایتی ل دیوە و ب . ڕیزی غوالمان و 

ھ  برچاوی، بسری کردۆتوە و ناوچی ئاشووت و ـاتـدەسکرەوەی  ۆت
ـخ ـۆشـ ـابـ ـی پـ ـ بـ ـ ـ و ب میری داناوە و نازناوی ـ وە  ی ل »محموودی«خشی

وە کی نا  خ.  
  

  محموود کوڕی شخ بگ میر حوسن
 پشنگی دەست و ل سردەمی  بگ حوسن مانی باوکی بۆت دوای ن
وودا ئسترەی بختی پتر ھکشاوە و جوانتر  پادشایانی ئاق دەستی ل قۆین

وەتوە لباق«ناوچی . درەوشا  ل»ئ ـیش  ـ ژـ ھکاریـ  ر دەستی میرانی 
مەوی میر حوسن  ق وەت سر  وە و خرا ب پشتیوانی و یاریدەی . دەرکشرا

عیززەددین داوەتوە و  یشر تورکمانان چند جارک برپرچی پالماری 
ھرمی  ویتی  وانی عیززەددین شر ل تاوان ھانای بردۆت بر . ش بگرێ»شنبۆ«ت



رەفنام٤٧٥/  ش 

 
 

 و پیاوی ناردووە و گوتوویتی پویست بۆ لدانی خی محموودی میری بدلیس
م فریا   باسیی. بگات ـک میری بدلیس شخمیری ب ۆتـ ـرد  سرکردەی ھزی ـ

گڵ چکدارانی برچاو ن ل و  ن  وا و ـئ.  ھاواری عیززەددین شرـتـاردوویـپشتی
، ی میر حوسن بوپڕی سربستی و مزنایتی ل بستنی چمی خۆشابـدەم

ن  داوە، شخمیر ــــی ھــتاوڵ و ڕەشما »چمی میر ئحمد«ک پی دە
ـل ـگـ ھـ شڕ و  دا داوە و ل ھموو الوە ئاگری ر ب سریــــزی عیززەددین شــڵ 

وە و ح گیرسا ھ ن  و قریوەقریوی کوردانلخونژا ھرا   و  قوول و  ال و 
وەت تشقی ئاسمان وانان گی  و بگرەوبردەیدا میر حوسن ب تیری . پا ل

نگواوە و لڕوە گیانی داوە و تاق کوڕکی ل پاش  یکانی چارەنووس ئ پ سرب
ناوی میر حامید وە ب   .بجما

  
  کوڕی میر حوسن میر حامید

وکی، میر حامید جی گرتوە و ماوەیکی زۆر کوت ڕیزی  پاش کوژرانی با
قزباش کاتک بارمتی گیان و ژیانی ئسپاردەوە دەست . سرکردەکانی 

ـئستنی، س گیان  پاش بـ ل  یادگار  ـ کوڕی ب ـجمـ  ،میر شمسددین: اـ
  .و میرەبگ عوزبگ

  
  کوڕی میر حامید عوزبگ

وای خۆشاب عوزبگ لی وو ب میر مانی بابی ب ی  دوای ن رخو س
گڵ ئو . محموودی تان«ل ورکمز سو ] ی سفوی[ەی ک شاسمایل»ئ

ئورکمز گرتی و . ب کش ھات» وستان«و  »وان«کردبووی مزن و دەماستی 
ن بندی کرد وا قی     جنگی گیرانی. ل خانی  دا پیاوی ناردە الی شرەف ل

نامیکی  خان شرەف. ب ھانایوە بچتا و دەستوداونی بوو  حوکمانی بدلیس



  کتبی سھم/  ٤٧٦

 

ل نووسی و کیخودای ناردە الی ئورکمز سوتان و تکای بۆ کرد تاکوو ئازادی 
ھستا و ڕۆیی بۆ وان و لسر  خان خۆی شرەف. بکا، بم گوی پی نبزووت

نگری گرت »خکوم«ڕووباری  پیاوی ناردە الی ئورکمز تاکوو عوزبگی . ل
کرد و گوتی شتی وا نابی نگو م بد بکا، ب خانیش ک ئاوای  شرەف. بۆ ئازا

فرمانی دا ب چکدارانی ھتا دەست ل وان و وستان نپارزن و   داخانی  ل زانی 
 بر گوڕمی تان ری ل ھستا و بناسرسنگی ئورکمز ل تاوان ھاوا. بیاندەن

دعوزبگی  و ناردیی خزمت شرەف ئازا   .خان کرد 
وەیک ک عوزبگ ـدوای دەربازبوونی، ما وت ڕیزی مزن و میرانی ـ

چند  و ب فرمانی قزباشان و ناوچی ئلباقی خست سر خۆشاب تھماسبشا
دار بوو لوێ دەست ک  ، ھمزە، بگ بگ، شاعلی قوی ک مرد، حوسن. سا

وداق حسن  پاشی بجمان و ب   .ل
یمان تان سول  سردەمی سو ، ی خزاکر و دوای گیرانی ھرمی بدلیسل

وەیک ناوچی  قوی حوسن و بوو ب  ی»کارجیکان«بگ ما پ بخشرا 
کر. میرناوچر کاریان البرد و ڕۆیی بۆ دیاربسل م  تنیا . و لوێ مرد سرەنجا

وندوربگی و ئویش  بای وە   دوا بجما ی الی »نوان«گیرانی قالی  پاشل
وەت میرناوچ»خۆی« لوێ کرا و،  تانی خوابخشی فرمانی سو پی  . ، ب

لی ع فرمانی شا بگ شا وو ب مزنی  تھماسببگورەی  وەیک ب ما
م حوسنحموودییان و م  میرلیوای ئلباق کوڕی میرەبگی بگی سرەنجا

و ناوی خالیدبگ. کوشتی وە   پاش بجما ل ق کوڕکی  و جارێ کراوەت  تا
  .»جۆڕەس«میرناوچی 

لی ع ھمزەبگی برای بگ دوای کوژرانی شا  تھماسببپی فرمانی شا، 
قزباش  سرکردەکانی  ل ، ک ب پیری ھنا بناوی دەلوو سری وەبر یکک 

ی محموودی زنی خحموودی. داندرابوو مک مدەلوو دوای ماوەی پیری  ل
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دانا  جی  ل ھمزەبگیان  گڕانوە و کوشتیان و   کوت  تھماسبشا. ھـ
ستاوت پی پندیخانقوژبنی ب زۆری و زۆرداری گرتی و ل و ب پاش . وشونی 

گڵ کۆمک ل ئاغاکانی محموودی ڕایسپارد  ل و  وەیک ئازادی کرد  تاکوو ما
  فی حاجیبر بچت گی ڕکولی ب بگ وای  و سرەنجام ھر ئم حاجی دونب

  ل غاکانی محموودی    .کوشتی »خۆی«ئا
وە خان وانی پادشا  دی کرای  کوڕی میر حامید کوڕی شمسددین محممدی ل

لی محموودی ردارعلی. سک شاعند ڕۆژنی حوکمداری  دوای چتان حوسسو
ناوچ و مبندەکانی . محممدی گرت و ل قی وان خستیی زیندان ، خانوان
حموودی جی م شیرەتی دونبولی ژیانی خدیوانی پادشاوە باربووی ع کرا ل .

ولی و  ک ژمارەیکیان ل ئاغچق بجگ ل تیرەی مامڕەشان ١عشیرەتی دونب
قی خۆشاب   ل دکیان   بگ بنیان داگرتبوو، ھموویان سریان وەبر حاجی ھن

  .ھنا
 زیندانی قی وان محممد خان ل وانی  وو ت ڕابکا و بگاتوە  ھر چۆنک ب

قغچ ھوا کۆمک ل خـی . الی تیرەی مامڕەشان ئا  بیستنی ئم  ب
 ژر ڕکفی و شوکی وای الوانی  محموودی خۆیان گیاندە الی و چوون

و  ل قی ئاشووت دونبولی بگی چوست و چاالک لناکاو ھیکوتای سر حاجی
و ب ھزار گی بگ حاجی. بزاندی ھنا  و شوگورزەدا برینی   ەگی خۆیل

ق و ماتی ھگرت  لو شڕەدا جماوەرکی زۆری دونبولی. گیاندە جرگی 
پاشای مزنی سرکردەکانی  محممد پیاوی ناردە خزمت ڕۆستم خان. تداچوون
د ئوە سری وەبر سوتان سولیمان دیاربکر . خانی غازی ھناوە و ڕایگیان

                                                                         
ـــانل چــاپکدا ب ھ نووســراوە دونبــولی -١ ئم ھیی  ٢١١، الپڕە ، بم دەقــی بودلی

  .و. محموودی: تدا ڕاست کراوەتوە و نووسراوە



  کتبی سھم/  ٤٧٨

 

تیی  تھماسبکاتک شا فرمانی میرای کی بیستوە، خرایکی   ھوا
  .محممد نووسی و بۆی نارد بۆ خان محموودییانی

  ل  ک کوەی  ب میری محموودی بگ حسن وەتھماسبدیوانی شاپاش ما
لی خۆی محممد داندرا، خان ل ب می ـوازی  ـ دەسـ نا و ڕۆیی بۆ ــت ھـ

قغچ وو ئا لوێ نیشتج ب  دیوانی بارگای عوسمانی. و  ڕا ھموو ڕۆژێ  ل
قچی وەکوو مووچ بۆ بابۆوە و خزنخانی دیاربکر بۆی دەنارد و ل  ست ئا

فدارانی پایبرزی ن  ڕیزی ڕک لسر سنوورەکانی . جی بۆ کرابوویوە دا وا
باشان  جنگی قز ل گلکی ئازایتی نواند و تمنکی  دا پالماری عوسمانی، 

، میر ملیک خلیل: دیارن] سیان[بووە و  یچوار کوڕخان . زۆریشی تپڕاند
عوزبگ. و سید محممد شمسددین مانی  ، کوڕەکانی لسر پاش ن

ن پژا کھو پ غچق کردیان شڕ  دا  سید محممد ل سردەمی باوکی. ئا
لیل بدەست برای  لیک خ چارەی نووسرا و م  ل ئستا میر . تداچووکوژرانی 

وەی ل ئاغچق جی باوکی گرتۆتوە شمسددین لوەشا   .ک الوکی ئازای 
  

  کوڕی میر حامید میرەبگ
عوزبگ مانی  ئو . ، ل دیوانی قزباشوە کرای حوکمانی محموودیپاش ن

وان شڕەف ن  ل قوما،  داو ئۆلمی تکللوو خانی میری بدلیس دەمی ک شڕ 
 پاڵ ھزەکانی خنیم النی شرەف میرەبگ و دای لوش زۆریان . خانی بردا 

وەندی و سری وخی برەو خزمت شا ھماسبڕاستی و دروستی پت 
  .وەرگا

تان سولیمان ب مبستی  زستانھواری بغداوەخانی خزاکر ل  کاتک سو
فی کوتا و ئم باس گرتنی تورز ستانی ئووجان ڕککو وە، لی بیستوخواس ،

ـپادشای چواریک ئ وەداـ ـنا ۆی ــای خـارگـ چاووشانی بـــک لـــکــ، یجیھــان یـ



رەفنام٤٧٩/  ش 

 
 

ـن گرچی ماوەیک بایدابوویوە  میرەبگ. بچت خزمتیدا تاکوو  ارد ب شونیـ
، بم وەک چۆن دەن خیانتکار ترسنۆک، لڕوە سر حکوومتی عوسمانی

تان بدەست کوردان کوژرا و خۆیان بۆ بربرەکانی دە دەسک  ڕاسپاردەکی سو
وەن. نا ھۆردووی خا و  ن  ل    ھوا ل ھموو الوە شکۆدا دەنگی دایوە و  ئم 

وب کران و میرەبگیش وای چند کس  ھرشی کرای سری و کۆمک قت
ھ   ـل فـ وڕک ـی ڕەپچـانـا ای ــارگــی بــربــوە ســڕــر لــھ. وان درانــی دیــکـ

 سری ل تانی  و  منسووربگ: دوو کوڕی کاڵ و مندای ل پاش بجما. دا  سو
  .بگ زەینڵ

ی بوون، لو جنگیدا ک سوتان سولیمان ەدوای ئوەی کوڕەکانی ڕەسید
لشکری دەبردە سر نخجوان و ئویش  تھماسبچوون خزمت شا، خزاکر 

دنیوە و  و وەک  بخشیی منسووربگ »خۆی«ی سر ب »ئاباد سکمن«الوان
لی نستندرتوە وە  ھتا ما و بیاری دا  وی دانا  ل  ڵ. میرناوچگی زەینب 

وانانی جڕیزی پاس رزی براشی خستخۆی ب.  
لی م پاش ئوەی ک شاسمای وە،  دووھی دایتی پاختی پادشایر تسل

ـگیاندە خ خۆی منسووربگ و ئویش ب سۆزی شاھانی بـ سری زمتی 
مانی شاسمایل. لناکردەوە و دەستی ڕزی  و  دوای ن ک خۆشویستی 

ن پادشاکان وا ن  ل دا وەسر دوژمنایتی و کش و ھرا گڕا،  دۆستایتی 
 ڕی خوسرەوپاشای ل وانوە منسووربگ  ب الی  مزنی سرکردەکانی 

ن دا عوسمانی  و ب ب مکایتی بدرت و  ی دابووی ناوچی بارگیریییشکایوە 
ش بوێ میرناوچوان. ل ک ھاتی ــ، نکاتچوون و »مووش«اوچڕیشی بۆ ب

 ب لیکان ـئا داندرا و مزنانی بۆ بایوە و ک  بگیش ب مزن زەینڵ. راـوو کـاربـ
 دوای بجمان ل وبادبگی  ق و  ھمزەبگ    .مرد 



  کتبی سھم/  ٤٨٠

 

ی  ی زدوو، ناوچی سی ز، لسر پشنیاری جعفرپاشا١٥٩٣/ی ک١٠٠٢سا
غ باربووی ھمزەبگ کرا ب  ی محموودیـ خـکاتک بشک  ل. سر ب مرا
  ھروەک ل باسی  ،)سندووس( سدووزخۆیان و مڕ و ماتییانوە چوون

وەتڕوو، لگڵ شخ دا سبارەت ب موکری . تووشی شڕ ھاتوون حیدەر خرا
وبادبگی برای، وای ست کسی دیکی خی محموودی ق و  و  ھمزەبگ 

وەکانی تداچوون و موکری   . دایانووتاندوون و لسر ساجی علییان داناون پیا
  

  کوڕی میر حامید کوڕی عوزبگ بگ حسن
 ی ک ل کورەڕی ڕچکی یزیدییکم کسی خی محموودی بگ حسن
وە  ـو بالی دا ـۆتـ ـ دـ  کەـسپ ـری نـ ی ــجــاتی داوە و حــــژ و ڕۆژوو و زەکــوـ

وە و  ھنا  جکانی خۆیب  دا دەبر خوندنی قوڕئان نـاوە و خستوونیی سر  من
  .و مزگوت و خوندنگی ساز کردوون ڕچ و ڕبازی پغمبر

تیی محموودی یوەکوو پشتر باس درای دەست  کرا، کاتک میرای
ڕایکرد و پنای بردە بر  بگ ، حسنشمسددینکوڕی میر  محممدی خان

ـویش چـو ئ تھماسبپساری دەرگای شا لـ گڵ کرد و حکوومتی ـاکی 
قی خۆشابی و ئیزنی گڕانوەی دا محموودی و  کاتک . پ بخشی 

وەتوە  پل و ــوەکوو بخت چۆت پشوازی و بدوە دەستی ل محممد خان ،گی
غچقی وە و چۆتوە ئا کی باب پایی بردا وباپیری و ب ھپی ماڵ و  م

وە و  وە بگیش خۆی حسندەستی دنیایوە ننووسا   .ل الدا
دا ک سوتان سولیمان  و سا ڕووی  خانی خزاکر ب ئامانجی گرتنی ئران ل

 ئازەربایجان  کچی کوتۆت کوی و ب تنگتاوی خۆی بگ ، حسنکردۆت
یمان تان سول  بر دەرانی سو ویشتۆت و  و ئویش میرایتیی خۆشاب ھا



رەفنام٤٨١/  ش 

 
 

غزی کردووە محموودییانی ڕاستی ڕووچاکی و بزۆر بلو کاتوە . بۆ دە کا
تان شل کردووە  خزمتی سو ل   .شانی 

 بگی چۆت سر حاجی مزنی سرکردەکانی وان ئو دەمی ئسکندەرپاشای
ولی   دونب ل زۆری ئازایتی نواندووە و ب  بگ کوشتوویتی، حسن »خۆی«و 

 دوژمن نکردۆتوە ل وەتی تکوتووە و پشتی  چۆنیتیی  ئسکندەرپاشا. پیا
ت پچـکی شارەی پشوایتیی سوتان  ئاکارەکانی حسن بگی ب خـزمـ

یمان تانی یارالونوەی سول گیاندووە و سو نیارتاونوە بسری  خان ڕا
و ئامپاکانی ن  ل و  دا ھیکشاوە و ختی ھرە ھژا و شمشری زی  کردۆتوە 

 داھاتی مک نیزیکی دووست. بۆ ناردووە ل قچی  وماشی تایبتی  ھزار ئا
 دیاربکری ھانی سر ب  بۆ ب شا لیکان ـوەکوو ئا وەتوە و بـ ۆی جوێ ــی

رمانی پیرۆزی بۆ نووسیوەکردۆتف و  ھروەھا فرموویتی ھتا ھواران و . وە 
دانی محموودی و ڕەوەن ل   ھزار  سیب وەرنگیرێ ک ھموو سا  پووشان

 دا ھر ئرککی ب تادیوی  ل ڕاستی. نوکوستان دەک گرمن وەسر ئاژە
ئازایان و ڕووڕاستان ڕایدەپڕاند و بۆ پشوویک دەخرای سر شانی خرایکی 

وارد و گیانبازی ندەب  خزمت  ل   .چیی خۆی 
ل تانی خودا دخان ب مبستی گرتنی ئران ئو کاتی سو  خۆشبوو مرا
باشان قز ی محموودی بگ ، حسنلشکری ناردە سر  رەی  و خستئ

چ دەور و زەمانک ھی   ل  وە کوا درەوشای شتی  کوردستاندا میرانی  بختیان 
ر وەی ـسـل ی وانـوانـ دیـپاشا ل جارکی ئسکندەر. وایان ب خۆیانوە ندیوە
 الی سرەوە دانیش ل  ڵ کگرەوە لالی ب ل  و ک  انیگی حوکمدبحمئ

ن وو ب دەنگ خیزا  الی سوتان  لی ب ل فرمانی پیرۆزی    ھر بۆی دەنگ؛ 
یمان ل زەینڵ سول  جگ نا کھ کسی دیک ھقی  میری ھکاری بگی خانوە 



  کتبی سھم/  ٤٨٢

 

بگ ماوەی پنجا سای ب شوەیکی  حسن. نیی وەالی سرووی کوێ
 برھستی وو ب ب   .سربخۆ حکوومت کرد و کس ن

ی  ب ئامانجی  ١]مزنوەزیر پاشای عوسمان[ کاتک ی ز،١٥٨٥/ی ک٩٩٣سا
 سعداباد  قۆشنی دەنگ گرتنی تورز ل  ، پاش . دا کوژرا و شڕی قزباشان دا

ھزی بان  ک ک وەزیر  ب سرکردایتیی فرھادپاشای] عوسمانی[دەستی  سا
ــای دەدانی جعفرپاش ـ ۆ یاری ــ ـی ب ــز،  ڕۆی وررکردەکانی ت ــ ـی س مزن

و لو  ھنایانوە خۆشاببگیان کۆکردەوە و  وپرووسکی حسن یسک
دا  دنگی : س کوڕی ل پاش بجمابوو. سازی کردبوو ک خۆیناشتیان خون

ر شربگی س ، ھر ب زیندیبگ حسن. [بگ و شخی ، شربگوزبگع
 جی خۆی کردە  ل و فرمانی برزەنیشانی سوتانی بۆ  میری محموودیکوڕی 

 کار وەرگرت و  ل  یھر ئستا ھرمی محموودی و ناوچ. شایوەکدەستی 
 دانا و گوتیان ئگر قی ماکۆی  مرجیان بۆ عوزبگ. دەستوەیب یخۆشاب

ن باشان سر ب نخجوا قز  چنگ  نۆژەنی بکاتوە، ئوە با بۆ وی دەربن و  ل
شی بشکو پ  ھ. ب ـوا  باشـ قز دەرچوون و عوزبگ  ۆیان ل ماکۆــخ ات 

ت کردەوە ی ککق لوێ بوو ٢.]گیشت ج و  . ماوەی بیست سان 
ی  م سا ی ز، ب مبستی ئستاندنوەی تۆی ١٥٩٣/ی ک١٠٠٢سرەنجا

وبادبگی ئامۆزای، وای خدرپاشای ق و  مزنی سرکردەکانی تورز،  ھمزەبگ 
خ ر شرشی بردە سیدەر ھای. حروەک باسی کرا وی  ھکی دیککۆم

ق کوژرامحموودییکان  دەوری  ل عوزبگیش   ، .  

                                                                         
  .و. ی بودلیان٢١٢ل  -١
ـــۆڤ -٢ ـــوو دا ئم بــگی تک ل دەقــی زن ـــۆی تکوتب ـــابۆوە و . ول ـــای م دوو جــ ب بت

ـــان ندەگـــرتوە؛ بم ئم کلبرەم ل ڕووی الپڕە  ی ٢١٢ســـروبری ڕســـتکان یکتری
  .و. ساغ کردەوە بودلیان



رەفنام٤٨٣/  ش 

 
 

عوزبگ فابگی کوڕی بوو ب جگرەوەی باوکی و دوای کوژرانی  ، مست
تان محممد بۆ  و فرمانی حکوومتی ماکۆیی دنیاگر، بسری کردەوە خانسو

وی و خریکی حوکمانیی. نووسی ل  ی»ئۆردووباد«ناوچی . ھر ئستا 
زۆربی . بگی کوڕی مستفابگی ل کرابووی میرناوچ ماوەیک علی نخجوان

غایانی محموودی و ئا گیشتوون پل و  بگوە ل سایسری حسن ئامۆزایان 
وی ئو گوند و زەوی. با یپای ی ک ل ھرمی انوزارە چاک و بڕژەو توا

باشانیان دەرھناون، وەکوو کب و  و ئرمنستان ئازەربایجان قز  چنگ  ل
وویان دەخۆن  بروب ل وە و بۆخۆیان  وویان کرا وانمیر بارب   . پا

م بڕاستی حسن پیاوکی دنیادار و دادپروەر و  بگ بب ڕووبینی دەب ب
ویست بوو خر دەرگای بارگای عوسمانی. خۆشری وەبوە سو کاتناوە،  لھ

شو وە، ب  چارەی نووسرا ل ار و خزمت و ــن کــھتا ئو دەمی مرگی 
و پیاوەتییکانی کوڕانی دا ڕۆیشتووە و ل ھر سفر و  خی محموودی ئازایتی 

ھانی عوسمانی دا  خۆیان نیشان داوە، ھمووی ل پڕاوک دا پالمارکی پادشا
و  بگلران و دەفترداران و دادوەرانی وان. تۆمار کردوون و ھیچی وەدوا نداون

 میرانی کورد ل ک  رز بۆیان مۆر کردووە کۆمبردارانی پایرەنجام سو س .
ت دەرانی سوتان مراد ویش ب مۆری ــئ. خۆشبوو خودال یخانپاشان ناردووی

و بۆ ناردۆتوە خۆی   .نخشاندوویتی 
سر ندەکرا،  تووشی گرێ و گرفتک دەھات و بۆی چارە بگ ئگر حسن

وە گۆرینی و ھاتم؛  بگرەووشکۆی سوتانی  بن ھنگی دەدا و دیوانی بشانەپڕا
کی بووبای جو ئامانج ھر کار  ل شڕگ و . بجی دەکرد و دەگڕایوە ئیدی 

دانی شڕەدندووکدا ھمیش ب  زاند و ھیچ خنیمک خۆیــی دەبــرەکــرامبــمی
 بر ندەگرت   .ل

  



  کتبی سھم/  ٤٨٤

 

  بگ کوڕی حسن شربگ
گورەی  بۆ عوزبگی کوڕە ھشتا مابوو ک ناوچی ماکۆی بگ حسن

و ناوچی خۆشاب تیی محموودیشی ئستاند  بخشی ب شربگی  و میرای
ونج ی خۆییکوڕی ن.  
اتی ل کۆڕی ــی دەم و کــکسکی سورسۆفیلکی پیاوچاک و زۆرب شربگ

و زانایان و شخان  قف و  دا تپڕ دەکا و دەستی ب ئاقی کابتویش  مال 
ـگ ووەـ و پخۆرکی چاک بختی ـن. رت . اــدینداران و عودان و دەروشان دەکان 

ھر چاکی  یخ و خزمانیش  و د ن  ـدە ـان پـ ی خۆش و جوانیان لگڵ ـ
دەنیش و دا  دەست تیی . ھزنایم ک ستا ماوەی دوازدە ساو  خۆشابئ

تیی پیاوماقوون و ئاغاوەت و ئاپۆرەی محموودیی   .کوتۆت سر شانی پشوای
  

  بشی ششم
  باسی میرانی دونبولی

  
وەڕپکراوانوە دەردەکوێ،  بزونی با  ڕووی نووسینی د ل  وا دیارەوەک 

ولی و دەستیک  شامی )١٦(عارەبکی ب ڕەسن دەگنوە سر عیسا میرانی دونب
کی جزیرەی خ وای بووە و کوتۆت ناوچ و مبندەکانی  عومریی الیان 

یان وەک »خۆی«ی الی »ئاباد سکمن«پادشایانی پشوو ناوچی  ١.ئازەربایجان
                                                                         

ـــ بــۆ ئوەی ك ھرچــی دامزرــنری میرنشـــین و  -١ دەبــ چ پاســاو و بیــانوویك ھب
ــۆ عرەبـی ــوردیی بگڕنـدرنوە ب ــولی! و بغـدایى؟ شــامی دەسـتداریی ك ــك ل  دونب یك

ـرین و ناســراوەكانی كـورد و بھـۆزە د  ــاوی ل درژاییـی ســردەمی ئیسـالمی، بردەوام ن
ــوە و  سـرچاوەكان ــاتوە ئوەی ك برب ــك جـودا دەك ــۆزە لوانی دی دا دێ و ئوەی ئم ھ

یمـی كـوكدروسـتی نازانـدرێ نیشـتمانی یبـووە و ب جك نیشـتننـد شـوچ ل . ر لھ
ـــوون، بم ئمش دەھمــى زایینیــیوە ل وتــی شــام/ وارەمى كــۆچىســدەی چــ  ←ھب



رەفنام٤٨٥/  ش 

 
 

ی باربوو کردووە ج ما ڕۆژبڕۆژ ماوەتوە و ماوەیکی باش لوێ . ژیانی بن
ھاون  ل و ختی دونبولی لسر  دا میران ل پش. عل و عشیرەتی زیاتری 

بوون؛ بم پاشان میرەکانیان ک ب عیسابگی  ڕبازی ناشیاوی یزیدی
ل کی دیکشیان  ند خوبانگن و چ نا ـب ز بوونوە و ـاشگـو تالسابوون پـ

  وون کۆمکیان ھر لسر ئو بوا . شون دینی ئیسالم و بوون سوننیکوت
لسردا دەگرن و پی  ی خۆیان ماون    .گندە

کی ڕاست و برەی بۆچوونگوتی دونبولی بوە گرێ، خـمی بۆتانرھ لـ 
و کوردان ن  ل و  ل زەمانی تورکمانانی  ١.ناسراون »دونبول بوخت«دا ب  ھاتوون 

خ ئاق وودا، ش ل ون ١(ئحمدبگی ق ی برز ـ پلـی بـ، دەستکوڕی عیسابگ )٧
و تورکمانکان قی بای و چند ناوچیکی داگیرکراوی ژر ڕکفی  ڕاگیشتووە 

. چنگ دونبولییکانوە بووەخۆیان باربوو کردووە و ئم قی ماوەیکی زۆر ب
خ ئحمدبگ ش خ برایم کماوە، ش١٨(ن( یووخ باو ش)ماوە )١٩جپاش ب ل .

ووڵ جی گرتۆتوە  خ با ر ڕاسپاردەی باوکی شسک . لوەی دوای ما
م دەستی لم دنیای برداوە و ل دنیای دیک ئای خۆی  دەستداری، سرەنجا

وە دا  ھ .بریتین ل ماوە، کجدوا ب وت کوڕی لگ: حدبممگ، محمشیدبج ،
لقخ   .و جعفربگ بگ ، ئحمدبگ، سمایلبگ ، حاجیبگ وردی، بگ ا

  
٢(بگ باووڵ کوڕی شخ بگ حاجی ٠(  
وەڕی ب بگ حاجی ھبوو سبارەت بو خاندان و ھر  با خوشی کۆنی 

پاکی خۆیە بزلسر ئو ڕبا  تھماسبب خزمتکاری تایبتی دەرانی شا د
                                                                                                                                                                           

مـروج  (نیشـتجن  ھـۆزكى كـوردە و ل دەوروبری مووسـ) دونبـولی(ھـاتووە ك دونبـول 
 .س.ز ).920، الفیروزآبادي، القاموس المحیط، ص 3/277، العمري، مسالک االبصار، 2/124الذهب، 

  .و. ؛ دونبولیی بۆتانی) بوخت( دونبول بۆتان -١



  کتبی سھم/  ٤٨٦

 

وای زانی بسری کردەوە و ناوچی . دەزانی بۆ خست  »خۆی«ئویش ک ئا
و نازناوی حاجی سوتانی دای و  ئاباد سر سکمن و ب میرھرمی دانا 

و پاراستنی سنووری  کاتک کوردانی . ی خست سر شانی»وان«پاگیشتن 
و ئ ـڕەوەندی بیابانی  نـ ـوا ـی کـ ـ سـ  ــوان بــی دــرشتــوو ســان وەکــرشتیـ

ـخ ـراپـ ـ دەستـ و درابـ خونیش چیی چاویان ب ئاوەدانی نکوتبوو، ل ۆوە و ب ــا
ھ ـشارۆکی خۆی وەژوور کوتن،  و  »گۆدەرز«وەکوو ان خۆیان ــیــامــرکـ

دەیانگوت و ب خۆیان دەخوڕین و  ھات پش چاوی» نریمان سامی«و  »گیو«
مامۆستا . ئمی لرە داناوە لشکری ڕۆمبۆ برەنگاربوونوەی  تھماسبشا

  ١:گوتنی
  

 اب ــ  ک ل ــی  وار ڕۆژک ــ وردێ ڕب ــ   ک
 خت ـ گ سـ ـ ـ ـی ڕ ـ  بین ل ـۆ و چـ   ل

ی بوو کڕەشھ   یاڕوەگ رقیە و 
وو م ب رە کل  م ک رەکدەیگوت ک  

ووبا گر کوردە ب ھرای ن   گف و 
  

 
 

  

ھاوار یل ر و کردی بون بوو ک  
ــت ون اتی بخ ــ ھ  وونی کرم ن ــ   ب

لوی خنیا بوونوە ڕوون   چاوی، 
وو شیدۆزینوە ـ م ب وڕە بر گـ   ل

ا ـ ووب وەنی بار و کر دەب   کوا خا
  

ھندە بادیھوا بوون ک ھر باسی ناکرێ؛ بۆ نموون دەن  بکورتی و پوختی 
جارکی چند چکدارکیان دەچن دووکانی ھوافرۆشک و ئوەندەی زگ دەبا 

وا دەخۆن  دی . ھئ ون کابرای دووکاندار دەدەستن وەدەرک ھ وەختایک 
کی نادەن؟ لی وەجواب دن و دەن خۆ وو  پ ب ھواوە شا ئو شارەی  کاکین

                                                                         
١-  م مامۆسـتایوی ینیزامیـ«ئنـجگ«یلـی. یل واننــاریی زیـاتر بـ ــوون بـۆ زانی ، و مجن

  :ک ئاوا دەست پ دەکا
ـلم کــرد               کردی خرکی ب کعب گم کرد      در کعب دویـد و اشتـ



رەفنام٤٨٧/  ش 

 
 

و دەمی. باربوو کردووین ل ل وە  ـڕا ئم ڕوودا و تورکانـ ن   کی لنددا پ
ن وا بزم«: کوتۆتوە و دە   ١»!شھر بزم، حل

  ل  دەگنوە ک ڕۆژکـی دەسـتیک  لییان و و دونب ل ھر  دیسان 
کانیان دەچن زانن مال ــن و بــخــوێ ھــا گــتــی، ھــینــژی ھــوــ نـمسومان

 مزگوتی گورەی شار مالی وتاربژ ب دابی شیعگری ب ناوی  ل  چی؟  دە
ـ دا  دوازدە ئیمامان  جعفریانوەختایک ناوی . دت خوار ــ خودایان ل خۆش بـ

دەبزنوە و ڕوو ل یکتر دەکن و دەن تحا لو   ھ بر گوی دەکوێ، پی 
و براکانی دیکی نھنا،  بگ خۆ ناوی حاجی! ب خودای تڕی دەزان! مالیی

وەھی ھتا مال ناوی . چووکیانی کردبچوو ڕاست باسی جعفری برای ھرە 
کانی نخات حاجی و برا ناکینوە و نایینوە نوژی   نو خودبوە، ڕووی تبگ 

کان. جومعدونبولیی ش لی خۆشی دیکالدەم  زۆر قس خۆیان ل وە کندەگ
  .ڕەوتی باسکباشترە و دەگڕموە سر 

وەیکی کم و کورت حکوومت بگ بکورتی پاش ئوەی حاجی  خۆی یما
بر دوژمنایتیی کۆنی لگڵ خی محموودی ل وو،  ، چند جارک بدەستوە ب

یکوتان سری، بم ھروەک ل بشی  حموودییانھرھاتی مسدا باسی کرا،  ب
مزنی سرکردەکانی  ھات و سرەنجام ئسکندەرپاشایچنگوە نسرکوتنی ب

فیتی حسن وان   لناکاو تپی دای سری و  محموودی محممدی و خان بگ ب
وەرکی برچاوی  بگی حاجی بگ  حاجی. دونبولییانی ق کردکوشت و جما

 پاش بجما کۆرپیکی ل ـۆی  وناوی خـ   .ھا
  

  بگ کوڕی باووڵ ئحمدبگ
ـس ـرەتـ ـل ا ئحمدبگـ دیـ  ـ نـ ـوا ـحک وەتھماسبی شاـ ـوومـ ـتـ ی ـ

 بگ دوای کوژرانی حاجی پ ئسپردرا، بم چونک دونبولییکان ئابادی سکمن
                                                                         

١- وای خۆمواش ھھ ،یان. شار شاری خۆم :واش ئی خۆمو ھ و. شار ئی خۆم.  



  کتبی سھم/  ٤٨٨

 

لم نوەدا« وازوازی    وون دا  و ھلک ب الی قزباشان جارک ب الی ڕۆمی ١،»بب
ن . دەشکانوە ۆن و ــبری ــســ ھتا سر لــنبوون ڕبواری ڕیکی وا کئوا

و بپچ ـلی الندەن   تھماسبشا. وەــوونــدەج تھماسبی شاــی ویستــوانـ
تان سولیمان و کاتدا ک سو ل گرتن و ڕاست  ھ  ل خانی خزاکر ل  ڕقی 

متی بۆ سر نخجوان گ و سمایل ھدبحموە، ئڕایگ دەگگ بربعفو ج ،
و لگڵ چند سرکردەیکی قزباشان ناردنی بۆ  ک س برا بوون بانگی کردن 

ھان سرۆک و  ەڕۆژبدزی سرکردەکانی فر کردن ک ئوە فیسارە . الی ئردە
وەری دونبولی ھمتی خۆتان و مھن یکیان  سرکردە و جما  بر  بدەن

وی پاسوانکانیان ل بارگای خۆم  دەدەمـ بـر لـپـی تیخـی دەرچ و منیش توا
قیان تدەخم و  ھرسک  کراودا سرکردەکانی قزباش ل ڕۆژی دیاری. مووکار 

ل خونی  و نیزیکی چوارست کسی دڕ و چاوسووری دونبولییکانیان برا
د . ل کوشتن وس کسکی ل بارگای خۆی بیست یشتھماسبشا. نخۆیان گوزان
ل ئردەھان ڕایکرد و پنای بردە بر دەرانی  کوڕی محممدبگ منسووربگی

و ب سیلچاوی شاھانی بسری  ی دایوە  و ئویش د تانی خزاکر  سو
  .کردەوە

  
٢(بگ کوڕی باووڵ کوری محممدبگ منسووربگ ١(  

ی بچاک  باربوو  یو دۆی قوتوور اوچی بارگیریــبانوەی سوتانوە ن ل
میرناوچ وو ب لی ب و  ل  شکست و دەربازبووی چکدارانی دونبولیش. کرا 

ھان   بگی و قلیچ بگ رد وەلیــ مــک و ھتا ژیا لوێ حکوومتی کرد ودەوری 
 پاش بجمان   .ل

                                                                         
  .و. ی سووڕەی نیساء١٤٣، بشک ل ئایی »مذبذبین بین ذلک« -١



رەفنام٤٨٩/  ش 

 
 

  کوڕی منسووربگ بگ وەلی
وکی، وەلی مانی با ئوەی ھیچ  ب. خوندرایوە و ب جنشینی داندرا بگ پاش ن

کی تکجار ئازا و  شتکی یو م بڕاستی پیا  م دەب ب دەسکرەوەی و بن
تییرزی میرایی بن و شیاوی پلکانی تای ناک ی ١٠٠٥ئستا ک سای . ھاوشان

قوتوور ی  ، ب سر ناوچی دۆ وەکوو شی »ئبقا«ڕادەگا و ناوچی  کۆچیی
 بۆ دیاری کراوە  ما برای  گیب دا، قلیچ نخجوانگیرانی ل جنگی . کوانووی بن

گرێ و  دەستکی نیی و ئستا بب میرناوچی ئوجوق داندراوە و ھیچ شریک
وەتوە ی دا لوێ پا   .کۆسپ 

  
  بگ کوڕی حاجی بگ حاجی

یکی دوو مانگان   وردان ــی کــی دابــپــبوو ک باوکی کوژرا و ب ھشتا کۆرپ
و   نا وکییوە کراب مووچیکی بۆ بییوە و پاش ئوەی ھیدا و  تھماسبشا. با

 وتو ک  پیا وو ب  جنگی کش و . ڕیزی پاسدرانی پایبرزی پادشاب ل
تان بایزید ۆزی ــ ھــۆمک لــک. راــوو کــاربــای بــدا ناوچی ئبقھراکی سو

ـدونب لـ ـو ھان و ماوەی بیست ساکی لوێ حوکمانیی کردـ پاش نمانی . ی تی 
لی تان، یانی ڕۆژگاری دووھم شاسمای ، ئو دەمی ک محممد شاسو

فاپاشای ع مست قن واری ڕووباری  ل   ل ھۆردووبزی کرد، میرخان  سردار 
لشکری ئیسالمینیوەشوک ب و چند  بگ لو شوگورزەدا حاجی. دا دا سر 

باش قز دا  خنکان و ب گرووی دەریای نمان ١دال ڕووباری کوڕ سرکردەیکی 
حکوومتی [بگ ب الی  و پاشوارەکانی حاجی پاش ئوەی نزەربگ .ڕۆچوون
باربوو کردن ک  ی»ئاباد سکمن«خوابخشیو  یشکانوە، سوتان] دا عوسمانی

                                                                         
  .ی.ع. ب ل باکووری چۆمی ئاراس) نهراألکراد( دەب ڕووباری کورد -١



  کتبی سھم/  ٤٩٠

 

ھر بناو  بگش خۆیانوەی و کوڕی گورەی ئم حاجیھر ئستاش بدەست 
وە وکییوە کرا   .با

  
  بگ کوڕی جمشیدبگ کوڕی باووڵ بگ سوتان علی

 تھماسبئو دەمی ک شا ـد ڕەش ھگڕا و فرمانی  ی ل دونبولییکانـ
ک ل ڕیزی پاسوانانی پایبرزی  بگ وبی دان، سوتان علی کوشتکوژران و 

ھی وو، ب مبستی کۆکردنوەی باج و پیتاک ن شا ھشتا . درابووی ئیسفھانردا ب
کوژرانی مامان و برایان و جماوەرکی تمنکی پتر کۆنکردبۆوە ک ھوای  سد

ئوەندە پووی چنیبوویوە ل پاشکۆی ئـسپـی . خزمانی بگوی ئاشنا کرا
وان  شتک ـی گـرت و   ا ـ و ب دا  ماوەیک ل نو ھۆزی دونبولی. ھاتم بگرەو دا 

و کاتک شا گرت  ھ انی نیشتوە و چاوی ل تاوانکڕقی لیان  تھماسبماتی 
لی ع تان   پووی ھگرت و ھاتوە ژر دەرانی  سد بگ پۆشین، سو تمن

ھی و گوتی سر پناوم شا پادشا دی لگڵ چا کردەوە و ب ختی شایان . ل
بسری کردەوە و گایوە سر دۆخی جارانی و ل ڕیزی پاسوانان و سوارەی 

  . سکۆرت دایمزراندەوە
وەیک، کاتک  ، فرمانی نماوە بگ بیستی حاجی محممد شاسوتاندوای ما
تیی بۆ سوتان علی و نیوەی ئبقای  سرای ناوچی سولیمان. نووسی بگ میرای

وە بۆ نو ناردیی ک ــند ساــڕبوونی چــاش تپــپ. و دونبولییکانـتکڵ کردن 
ـب س ـر دەسـ  ١،دا، چونک ئو ناوچان لبر ھرا و ئاژاوە وا وران ببوون تیـ

نانت برھمی بڕ ل کۆندەکرایوە، ل ت زۆر ب » رشوروو«چوونیشیان 
وارد ھژاری ڕایدەب  ڕابگرێ بشک ل داھاتی بۆ ئوەی سری خۆی. داماوی و 

                                                                         
ــان٢١٧ل  -١ ــوون پخوســت و پشــلی ســمی ئســپانی لشــکری «: ی بودلی ــان بب ئم ناوچ

  .و» .ھمیش سرکوتووی عوسمانی



رەفنام٤٩١/  ش 

 
 

لکیس  ی ئ و پیتاکی دۆ بۆ کرای  سر ب نخجوانی و شورووری ١باج 
و کۆمگ لوێ ئجلی ھات و ڕووی کردە دنیای دیک و س کوڕیشی ل پاش . بژی

 ل چنزەربگ: بجما، ک بریتی بوون  لی ق   .بگ و حوسن بگ ، 
  

  بگ علی  کوڕی سوتان نزەربگ
علی تان  مانی سو  شاسوتان، نزەربگی کوڕی بپی فرمانی بگ پاش ن

چۆکیان ب  ئو دەمی ک مزنانی دەوتی عوسمانی. کرای جنشینی محممد
و ئرکی  دا ھزی ئرەوان  پاشای پارزرانی خرای سر شانی سنان دا و گرتیان 

 سرکردەکانی قزباشی ڕۆملوویی وەزیر، نزەربگ ل ک  لباوتیو کۆمئ ، ،
وویی ل بوون،  چخورسعد، ک ھر ل کۆنوە دانیشتووی و چمشکزەکی سعد

 زیارەتی دەرگای ھندەی ئاسمان برزی عوسمانی ساز کردخۆیان  . و چوون
غیان و ل ئرزەڕۆم ئۆغی  پاشای چیغال سنان بردنیی خزمت  بوو ب چاوسا

داریان پ فرھادپاشای ل سایی بسرکرانوەی . با  سردار و شانازیی دی
لسر ڕێ ھانوە،   ئاباد و سکمن سرای و سولیمان چادرانوشونی جاران  شا

چ لی ق و  و دواتریش  تھماسبسرەتا شا. برای کرا بگی باربووی نزەربگ 
و  تانی خوابخشی و  یان خستبووی سر ناوچی بارگیری»ئاباد سکمن«سو

ب خرابووی ژر دەستی منسووربگی  حموودی وەکوو کر . مویش ھئ
وا ھات  .نھشت ئمۆ و سبینی پ کرد و بۆ نزەربگی بجدەستی و  دەستی

فرھادپاشا  نسوور کتانی بۆ مرزەنیشانی سورمانی بف نوێ  بگ  سرل
  .وەرگرتوە

                                                                         
 .و. ، ئلگزئاالکیس -١



  کتبی سھم/  ٤٩٢

 

سری وەبر دەرانی سوتان ھنا، لگڵ  وەکوو دیارە ئو ڕۆژەی نزەربگ
 ئابادی پاشا قسی بیبۆوە ک دەب فرمانی وەرگیرانوەی ناوچی سکمن سنان

 کۆنوە باب ل ھر   بۆ وەربگرێ، ک  ی ب ئویش . سری ڕاگیبوون وکا
وانیبووی گفتی خۆی فرمانی مۆرکراوی دابووی دەستی، بۆی  ت و   نوەدی ب

ئاوری ئاژاوە ل . دەرپڕن ئاباد ل سکمن ویستی ب زەبری زۆر منسووربگ
 یشتوە و کار گوە و ژیایتیی کۆن بووژای ھییسا و دوژمنای ھردک الوە 

و ن ھژانزشیروەشان  نگرانی دوو برەک لک . ە عاشیرەت و الی عل و 
و برەوڕووی یکتر چقین برای و ھشتا  بگی نزەربگ و حوسن. کۆوەبوون 

 سرناسانی دونبولی ل   .خۆیان گوزینلو شڕ و تکھچووندا ل خونی  کس 
  

  بگ علی  کوڕی سوتان بگ قلیچ
لیچ ھیوای لکۆینوەی ڕووداوەک لگڵ  بگ ق  کانی، ب دوای کوژرانی برا

 مزنان و خزمانی دونبولی ل قمک   ھاتن خزمت فرھادپاشای ل ئرزەڕۆم تا
وە ناچریانو دە س چدەپوابوو چاکیان ھ  فرھادپاشاش. سردار و الیان 

 ـک دا و دەستیک لو چاوناسانی محموودی ناردی ب شون منسووربگ
بشداری ئو و ڕووپڕانش ــری ئــووســڕەک ببوون و منی نـداری شـشـب

پاش لکۆینوە دەرکوت ماکی ھگیرسانی شڕەک، . کۆڕ و کۆبوونوەی بووم
ف ـئو دوو  ـرمـ ـانـ ودژە بـ ـ دژا ک  وون ک سردار دابووی دەست ھردک الـ

ـخ ـۆیـ ـان بـ ـ ھق دەزانیـ  .  
  

ندە بخو ب ل عت  قنا     ک ب
 ھا  گرنی  ل   ئوەی ئارەزوو 

  

ـ من دەب ی دەو   ھتاسر د
 ا ـ وەی دەن ـ و پ   ھژاری دەکا 

  



رەفنام٤٩٣/  ش 

 
 

م  ئاکا ن، متقی ل خۆی ل دەوا ل ئلفوە نھات ب و بی و  دا سرداری دا
لبوردنی بی ب بای دادپروەری و پک و  وپۆشی   اتنی ب باش زانی،ھبرگی چا

کی ناگاتدیی چ برژەوەن ھی  ی وەدی ھات، . ککردار ئامانجوەی سپاش ئ
وا ب رێ و ــگــھ ئاباد دەست ل ناوچی سکمن اش منسووربگـگوتی جا 

ـب و بیـ ـوا  ـداتـ ی پ بخشرا چادرانبگیش  قلیچ. ووــپش بگی وڕەزای حاجیــ کـ
 ئاوری دوژمنایتی و دووبرەکی وک ب وا ئا  ھۆزی دونبولی. دا بکرێ ھتا ئا

و بناسرسنگی بو گورگ ناچاری    )٢٢(.ئاشتیی ڕازی بوون و گڕانوە ب
  

  ١بشی دەھم
  وڕ ک بریتین ل س لکـباسی میرانی کھ

  
ھوڕ  میرانی ک ،وەی ڕاستی بر  ئوە سنی خۆیان دەبکچبن

دا حوکمانی »کیانی«ئم گیوە ل زەمانی پادشایانی . »گیو«ی کوڕی »گۆدەرز«
ک  گیو کوڕکی دەب بناوی ڕوھام. بناوبانگ »کووف«بووە ک ب  شاری بابل

فرمانی بھمن و  ی کردۆت بیتولموقددەســرووژمــی کیانی ھ]شا[لسر 
. و چندی بۆی کراوە خاپووری کردوون و خککی برچاویشی کوشتووە میسر

وە دا بردووە ک خونیان ئاشی پ گڕا کان ت . ئوەندەی سری جوول
 سو کئ  وای سرەنجام بوختوننسر . ە»بوختوننسر«مژوونووسان الیان 

و کاتو ل و  وەتوە  ی دا حکوومتی ئو خاک و ە لسر تختی دەست پا

                                                                         
ـــۆھم ھر ســـردرن ل پرســـتی ســـرەتادا و نووســـر بشـــی  -١ حوتم، ھشـــتم و ن

نینووسیون و ھیچ باسکی پـ تـایبت نداون، بـۆی دوای بشـی ششـم گیـوەت بشـی 
  .و. دەھم



  کتبی سھم/  ٤٩٤

 

وانوھرم ب و تۆرەمی ئ ھۆزەکیان ب  ەیدەست توخم  » گۆران«و 
وە   ١.ناسرا

  
  لکی یکم
  ) پانگان( باسی میرانی پنگان

  
نگان   برەبابی میرانی پا دا ناوبانگیان دەنگی  چوار کسیان ل نو خک ل

و غیب وەتوە، ک یکمیان    .بگ دا
  

  غیبوبگ
وبگ وکی بدین و خوداناس و زانا بوو غیب ی پیا ئو ق و . ھتا ب
ناوچانی ک ب ل ودژ: دەستییانوەن بریتین  ی ددژماندژ ، نوێق ، ،

ھکووز ، موورکوا ( ، کالت ھر ل سرەتاوە . دیمن و مراوی نشوور ،)قت
ھناوە و پاش نمانی محممدی کوڕی بۆت ] ی سفوی[سری وەبر شاسمایل

  .جگرەوەی
  

  د کوڕی غیبوبگممحم
. فرمانی بۆ مۆر کردووە یشتھماسبمحممد ک بۆت جنشینی باوکی، شا

ـپی و بـ ن  دەوا وک بووە دا ـا  زۆر زانستانی زانیـ ل و  ن  زۆر چاک ب . وەــویژدا
                                                                         

ـــنڕەتو -١ ـــوڕ ل ب ـــوون شـــخ ا دیــارە كھ ـــۆز؛ بــۆ نم  یووســـفی دا نــاوی شـــون نك ھ
ــــى  ــــۆرانیعجمی ــــۆی) ی ز١٣٦٧/ی ک٧٦٨: م( گ ــــوڕە و  خ ــــدی ئو كھ تی زــــووی گوت

المجمـع   ،زاده مطراقـی  ۀرحل( زادەش ھروەك شون ناسـاندوویتی میتراقی گڕۆكی عوسمانی
نیشـتج و خ و بنمانی لو شـون  دیارە دواتر ئو تیرە .74ص ،2003 ،ابوظبی ،الثقافی

 .س.ز .بوون ب كھوڕ ناسراون



رەفنام٤٩٥/  ش 

 
 

ـزانایان و مامۆستایان ڕاگیشتووە و چ اوی ب سریانوە بووە و مزگوتی ـ
نگان   پا ل فرگی  و  کچکی ل خواستووە و  تھماسبشا. ساز کردووە گورە 

ک ب سربستی حکوومتی . بۆت خزمی : بووە یکردووە و چوار کوڕچند سا
یمانمیر ئسکندەر فر، میر سول ف تان موزە ھر ب . بگ و جمشید ، سو

ھرمکی ب سر کوڕانی زیندی وە و میر ئسکندەری بۆ  سر  دا دابشی
  .دیاری کردووە ی خۆییجنشین

  
  میر ئسکندەر

وکی، میر ئسکندەر مانی با قزون دوای ن   گیاندۆت خزمت  خۆی ل
لسر پ تھماسباش فرمانی دەستی بۆ نوێ  و ئویش  وشونی باوکی 

چۆت خزمت پادشا و ئویش گلکی ] ی دووھم[زەمانی شاسمایل. کردۆتوە
فرمانی حکوومتی پانگانیلنادەستی ڕز  و  و ب کاوی بۆ تازە کردۆتوە  وە 

فی گڕاوەتوە دا،  پاش تپڕبوونی بیست ساڵ ب سر دەستی .دی خۆی تشری
ـب ـۆتـ نگـ نچیـ ـری پ ـان و شـ نـ ت ــوە دەســـانی داوەتــئستن و گی رانی گیا

ھان بدی   .ھنی جی
  

وە وەژا و بژا م دەریا تووڕە   ل   نیا مب   د
  ١ھروەک جاران و خواردنی مرۆی وەال نناوە

  

ھر دوابدوای نمانی  ، سوالغ حوسنیمیر ئسکندەر وەکوو دیارە 
ووی ل ل کانی دین تـحوکم  تداوە و ئو ق وەر، پالماری قی پانگانیـ

                                                                         
لــرەدا واتــای ئو دەق  ؛٤٦بشــی ، و شــیرین نیزامیــی گنــجوی، خمســ، خوســرەو -١

ـــــراوە ک شــــرەف ـــــکدا ھن و  خان وەبرچــــاو گی ـــــاویتی، نک ئوەی ل دەقــــی دی   ھن
 .و. جیاوازن



  کتبی سھم/  ٤٩٦

 

د  ـھ ـ ھ ی ــو بن دراوەــوو دانــاتـھـران نــک ب لگیووە، ــرتـگی ــووتــمــر و 
ـل داک وەـ تان حوسن .وتا ترساوە و حجمینی   زۆری لــرای سوالغ کــی بسو

نامکی ڕایکردووە و چۆت خزمت محموودپاشای کوڕی  وە، پ گیرا ھ  ل
 شارەزوور پاشا شمسی شواوی و ] ی دووھم[شاسمایلچونک دوای نمانی . ل

وە وتی گرتۆتوە و کس ختی کسی نخوندۆتوە و  ڕبی  ب ھر کسئاژا
واتکوە ژیاوە، وەلی خۆی  ئا و ب وایتی  للووی پکدان خانی تمانی ھحوکم 

دا بردووە نی تری سوالغ حوسلی بۆ ڕەخساوە و . سنی شارەزوور ھقۆش
 چنگ تکللوویان دەرھناوە ل نگانی   ئم برەباب میراتگری نماوە و . قی پا

نگان   دیوانی عوسمانییوە باربووی خکی بگان دەکرێ و لی دەبن  ئستا پا ل
  .مزن و میر

  
  دووھملکی 

  باسی میرانی دەرەتنگ
  

  وەکوو منی نووسری  ١.ناسراوە ب حولوان ۆژگارانی پشوودا دەرەتنگڕل
 بیستووم، یکک ل میرەکانیان سۆھراب ، ک ب پیاوکی ئازا و بگ ئم الپڕان

وە بدڵ و دەروون و قکانی بر فرمانی بریتی بوون ل. ناسرا  پاوە: ناوچ ،
ی زنجیر، ئاالنیباسکق ن( ، دودمان،  پاش . و زەڕمانیکی ڕەوانسر ،)دووا

مانی    .عومری کوڕی جی گرتۆتوە، بگ سۆھرابن
  
  

                                                                         
١- ــا ل ــگ ھروەھ ــاوچی ب دەرەتن ــاییی ســردەمی عبباســیوە، ئم ن دەناســرێ، ك  كۆت

 . س.ز .دەناسرا) حولوان( پشتر ب حلوان



رەفنام٤٩٧/  ش 

 
 

  بگ کوڕی سۆھراب عومربگ
دا پیاوکی بدفڕ و بدگووز و خونژ و میخۆرەوە  عومربگ  سرەتا ل

وو قی دا. ەب م خودا تۆفی و ل ھموو  ووەو ب یکجاری تۆبی کرد وەسرەنجا
ی خزاکر دەستی ئو دەمی ک سوتان سولیمان. وەوەتکارکی نابج گڕا

و سری وەبر دەستی  چووە ، عومرووەرتــگ ب سر داروسسالمی بغدادا
ھرمی بمیراتگڕاوی باربوو  وەھنا لو . ویتوەوکردۆتوە و خوندو ئویش 

 بر دەرانی برزی پادشایتی و کوتۆت ڕیزی  کاتوە ک خۆی ویشتۆت ھا
 ڕبازی نۆکرچاکی و بندایتی الی ن ل داوە و ھنگاوی ــغوالمانی، کم و زۆر 

وە و سرەن. شل و کل نکردووە  زەریای نمانزۆر ژیا ل م    .دا خنکاوە جا
  

  وەبزان حوت سبعت خوندووە
 ــی برت   بم ک مـردن کراس

  

  ھزار ساڵ بت کردووە یا حوت
رتژی شکورتی و در    ١ک دە

  

  کوڕی عومربگ قوبادبگ
وبادبگ ق وکی،  مانی با ودا حز کا پیاوکی ـا خـتـرتوە و ھــی گــج پاش ن

یی زەمانرتۆپ و تاقانوا و جوانچاک و ڕەزاسووک و سئازا و د . ل جگب
ـوباپیرانی، ب ھرمی ژر دەستی باب ـشکـ ـی دیکـ شی خستۆت سر ـ

                                                                         
١- سـت . ھـۆنراوەیبم بعوت سـوت شــاعیری »معلقـات  سـبعۀ «حی حوت چـامح ە ک

ــی زمان ــاراوی عرەب ــان پــوە  پ ــابوە ھوەســراون و خۆی ــش ئیســالمن و ب دەروازەی ک پ
  .و.) ١٣٤٠٨-٩، ل ٩، ب وشدانی دھخودا: بۆ زانیاریی زیاتر بوانن. (ڕاناون



  کتبی سھم/  ٤٩٨

 

 دینوەرەوە ل و  مەوی   غدا قتا بـدەگ ھ ـرتـ بۆ ویشکپووڵ و . وەـ
ھات و مڕ و مات، کس تای ناکا و دا وەری  مندی و پجما ١دەو.  

  
  لکی سھم

  باسی میرانی ماھیدەشت
  

 م دەقی نووسینی ئنگج  ل  وەی ڕاستی بشپئواوەداو و ش کیسک ،
م وەدەست نکوت شارەزای بسرھاتی میرانی ماھیدەشت ب، بم ھر  وا

 کۆنوە  ل  م ک ھیدەشت«زمانوزمان بیست بوون مکۆی  ٢»تیالوەر«و » ما
ھۆز و عشیرەتکانی ڕەوەند و خکین و مڕدار و . دەستیان زۆربی 
دارن   پشوودا شاباز. ئاژە ک دوو برا بوون ب ھاوبشی  و منسوور ل

ی ز، منسوور دەستی ل شابازی ١٥٩٣/ی ک١٠٠٢سای . حکوومتیان کردووە
ھموو  ئستا . شتکی ڕاکشای ژر چۆکی خۆیبرای وەشاند و کوشتی و 

ندەرێ میری بو  ل   .برھست
وە ناوی  شاباز  پاش بجما ل لقاس«کوڕکی  جاروبارە دە گژ مامی . ە»ئ
دەچ ھموو ساک نیزیکی چل منسوور. ڕا  وە کوەت ھزار سر  بۆی با

 بغدای دا ب لـی خـاکـزۆر چ. کوانووی دەست ئاژەڵ ب گڵ مزنی ـۆ 

                                                                         
ـــات الی  میــر قوبــاد، ل الین دەســتدارانی بغــداوەگۆیــا  -١ دەگیــرێ و دایكــی پنــا دەب

ــیوە  ــاش ب دەنگی ــ و باب ــدان ڕزگـار ب ــوڕەكی ل زین ــا ك ــۆ بكـا ھت ــای ب ــا دوع بابایادگـار ت
ـــا ـــۆ دەك ـــای ب ـــۆ . دەچــ و دوع ـــدان و گڕانوەی ب ـــوونی ل زین ـــازاد ب ـــا قوبــاد دوای ئ گۆی

ـ  ۀین الدولالحدود ب ۀخورشیدپاشا، رحل( ناوچك، گكۆیكی بۆ بابایادگار ساز كردووە و  ۀالعثمانی
 .س.ز ).202-201، ص2009، ة، القاهرۀالعربی ۀایران، الترجم

ـــان  ب. ە»بیلــوار« ؛ بم بپــی وشـــدانی دھخــودا»بــیالوەر«: ی بودلیــان٢٢٠ل  -٢ گوم
 .و. ھی تیالوەر



رەفنام٤٩٩/  ش 

 
 

ی ڕکخستووە و ھیچ ل و کاربدەستانی خاندانی عوسمان سرکردەکانی بغدا
و یکجار دەومندە و . دەرناچقسیان   رگجو ب ونترس  وکی چا پیا

ھرمی دەوروبری  و  ل و     شانی ل شانی نادا و  کس ھیچخزنی دارما
 دوو ناکا ل   ١.دەسکی 

  
  بشی یازدەھم

  بانباسی میرانی 
  

و تکخرانوەی وشی  ن  وا وەرپکرا بزونی با  ڕووی نووسینی د ل
بژانوە بۆمان ڕوون دەبتوە ک بان ناوی ھرمک و  ل زی پیرۆزەنیشانی ن

ھۆز و سرخنی بو شونوە ناودر کراون ئو ھرمش بریتیی ل . سرۆک 
و ناوچیک  ق و ئوی دیکیان  و ناوچی بانی قی پیرۆزیکیان . دوو 

. [ی»شیوە«قی  وان ھر] بان ن  . و موکریان و بابان ی ئردەنمکوتۆت
ن  یانی ھر ب خۆشیی خۆیان ل دینی ی؛ »ئیختیارەددین«میرەکانی پیان دە

ھی و نکوتوون شون  ونوە و مسومان بوون  گڕا ھ یان  فران چ ــکا
ـپ ـادشـ ـایـ ـکـ ـی مسـ ھتا کوێ وای، ھر خودا . مان و سریان وەبرنھناوەوـ

دەزان.  
  

  کوڕی میر محممد میرزابگ
یکم کسی میرانی  دەکن میرزابگی کوڕی میر محممدوەکوو باسی 

 پاش ماوەیک دەستداری، کچی بگبگی . ی ک ناوی کوتۆت سر زمانانبان

                                                                         
 .و. ٦٠١-٦٠٠ل  شرەفنامی ھژار،: زیاتر ببۆ زانیاریی  -١



  کتبی سھم/  ٥٠٠

 

و بۆت حوکمانکی تواو سربخۆ میری ئردەنی وە  لسر خواستنی . ھنا
گڵ سوتان علی کچی بگ ل . ناخۆشی لی بوو ب شڕ و نوان ١ی غنلیجبگ بگ 

لی ع تان  لسر دەست ھداشت و  ،بگ سو ی »بگ قانتمیش«میرزابگی 
دانا برای خۆی  جی  نای بردە بر بگبگی خزووری و ب  میرزابگ. ل پ

قانتمیش اش ــپ. یــارانــی جــبگی دەرپڕاند و چۆوە سر دۆخ  یاریدەی وی 
ـم وەیـ ـا ـسمرگ ک ـ پنج . وەرگاسوی نا و ڕووی لو دنیا نمن ە ری ل دـ

 پاش بجما ل وداق: کوڕی وەک یادگار  خان، میر  ، غازیبگ ، سمانبگ ب
وو و ئۆغورل   .محممد 

  
  کوڕی میرزابگ بگ بوداق

وداق وکی، ب مانی با تپڕبوونی چند ساک، جی گرتوە و دوای  بگ پاش ن
. و ئۆغورلوو ک ل دایککی دیک بوون، لی ھگڕانوە و ڕاویان نا میر محممد

وداق نای بردە بر دەرانی شا ب ھتا یاریدەی بدا و بگڕتوە  تھماسببگ پ
بپتاو ھیکردە سری و ل شاری  ژیانجارانی، بم چژەبەی  باریسر 

 تان برد قزون   .کای گیانی ب
  

  کوڕی میرزابگ بگ سمان
وداق فرمانی  وەتھماسبل دیوانی شا بگ بگی برای، سمان دوای مردنی ب

وی یۆڵ. باربوو کرا دەستی بانی غای زولقدری کوڕی ئایدین بگی ق  ئا
غی بپی فرمانی . ڕەگڵ خرا تاکوو بیبا و ل بان بیکات میر حوکمداری مرا

 یاریدەی یۆڵ سمان ،پادشا بگ جوی دەستی بانی بدەستوە  قوی بگ ب

                                                                         
. ناب ئم ناوە دروست بـ و ھیچکـام ل دەسنووسـکان وایـان ننووسـیوە سـاغ بـتوە -١

 یش ھی دیکج و ل و. ی دەقی بودلیان٢٢١-٢٢٠ل . »متنلج«وەک متنلیج دەچ. 



رەفنام٥٠١/  ش 

 
 

کی حکوومت کرد و چونک پیاوکی چاک و بدین بوو، . گرت دەستی بیست سا
 کاروباری گرینگ و دژواری دەست ھگرت و وەالی نا و بدربگی برازای  ل

 جی خۆی و کی ل واشی  دوو جار سری مای . ی دایــژکــدانا و کردی ب زا
کککا خودا و مم نورەیی و پیرۆزییان کگ  ل جاری . و مدینانی دا، خودا 

 دەوری نژگی پیرۆز و  ل   داری، مزنی ھرە چاکی ئادەمیزادان پرشنگدوایی 
ـ دانی پاکی ـ ـ دروودی خودا بۆ سر خۆی و خان بنی داکوتا و ل شاری  ـ

  ١.نیشتج بوو پرشنگدار مدینی
  

  دەستی سھم
  ک دەبن چوار لک ٢باسی میرانی کوردانی ئران

  
پ وتوونرباری خۆیان کوھنووسی گپ  وانی ب وشونی بسرھاتی  ئ

ران ــی ئــوردانــی کــ زۆربــو ڕووپڕی کاغزیان نخشاندوون، الیان وای میران
] ن وات  ، چگنی]ی[سیامنسوور: دەبن س باڵ ]گۆرا   .و زەنگن

یان  دا ئمان س برا بوون ک ل ھرمی لوڕستان وەکوو دەگنوە ل ڕاستی
و ئردەنوە ن   گۆرا ل ن  ، ب مبستی چوون بر ڕکفی پادشاکانی وەک دە

ن و نیشتمانی خۆیان تالسابوون ئرا  زد  ھرسک برا چاکیان گش کردووە و . ل

                                                                         
ــــاپ » گبـــاخی«پڕاوزـــک ســـبارەت ب میرانـــی  ١٦٨١ســـای  -١ نووســـراوە ک ل چ

خستوویت نـو دەقـی شـرەفناموە و پشـی  »محممدعلی عونی« فارسییکی میسردا
ــاوە ک شــرەف ی وەرگــانکی ٦١١-٦٠٤ل الپڕە  مامۆســتا ھژار. نینووســیوە خان لن

ــی ناڕــک خــۆی ــاوە دا ھنــاویتی و ب دەقک ــز خســتوویت . وپکی دان ڕاورنــۆڤ وەک پز
  .و). ٥٠٦-٤٩٧ل (دا ھناویتی  دەرەوەی دەقک و ل بشی جیاوازییکان

  .و. ناسراون ب گۆران نووسراوە کوردانی ئران دا ی بودلیان٨ل الپڕە  -٢



  کتبی سھم/  ٥٠٢

 

لی میرایتی پھچوون ووە ب . ھتا پ لرول کی  و خوە ئدەورەیان
وەت سر شانی وانیان خرا   .کۆبۆتوە، ناوی ئ

ھۆز و خنی دیکی کوردانی ئران ک سریان وەبر پادشا و مزنانی  ئو 
 ل وە بریتین  ھنا وانی  ، ، حسیرییجمتل ،)ڕۆژبیانی( ، ڕووزبھان، زەندلک: دی

، ، زەکتی٢، کوڕانی، کج، مملوویی١، ئمینلووشارەزووری، وەرمزیار، کنی
گیر ل ھی، پازووکیک . ، عرەبگیرلوو لگڵ چندی دیکش، چمشکزەک، وە

 ، وانی باسیان کرا پازووکی، چمشکزەک، وەھی و عرەبگیرلوو ھر ل ل
دەیان ل ھکوتووە و دەست ل نو خۆیان دەگڕێ و  دا کۆنوە میر و میرزا

ودەستی پ دەکرێ   .دەستا
نیشتجن و ب  و تیرەی کوردی دیکش ل قرەباغی ئران ھۆزوچوار   بیست

وبانگن٣»ئیکیرمی دورت« نا  دا ئحمدبگی پورتاڵ تھماسبل سردەمی شا. ب
 ئۆغی وان ب و چ  وایان بۆ دانا ک ھمیش چ ل جی خۆی. کرا ب میری ئ

دا  چکدارکی ئامادەی ل ژر ڕکفی ٤ھزار لشکری جاڕ داب بۆ شڕ، دەب سی
ن. ب . ٥»گیل«ک پیان دەن  کوتوون خوراسان تۆرەمیکی دیکی کوردا
ناوی  تھماسبشا وون بگ شمسددینکسکی ب تیرە و . مزن بۆ کردب

ی بوبانگی کورد تۆرەم زۆرن، ک ھنان گۆڕیان دەبت درژدادڕی و  ل ئران نا

                                                                         
  .و. ئاینلوو: ٢٢١ل  بودلیان -١
ــاوی ھـاتووە، کچــی زنـۆڤ کـورایی کج: ٢٢١ل  بودلیـان -٢ ــوو خـک ن ــردوویت  وەک ک

 .و. دوو
  .و. وچوار بیست -٣
٤-  ــدەچ کجـار دژوار بـووە و وـک یــۆ میر لشـکرکی ئـاوا ئامادەبدەسـت بخـوکرانی ب

 .و. ھزار نووسراوە س دا ی دەقی بودلیان٢٢١ھ ب، چونک ل الپڕە 
  .و. گیلکی -٥



رەفنام٥٠٣/  ش 

 
 

ورم ل دەب ناچار خۆی  ـسپ. ب  ی جیاوەن دەستـــخاس بۆ پروەردگاری ـ
و پرستن   .١پسن 

  
  لکی یکم

  ٢]ی[باسی میرانی سیامنسوور
  

ی   میرزادەکانی  تھماسبی ز، شا١٥٥٣-١٥٥٢/ی ک٩٦٠سا ل یکک 
ناوی خلیل سیامنسوورییانی و داینا ب  خان ب خلیل یبگ خوندەوە و کرد ب

وی کوردەکانی ئران وچوار تیرە و ھۆزی دیکی  بیست. مزنی میرانی توا
 دکور ل  گ وەنی مزن و میری خۆیان بوون، جـ ھموویان خا  یش ک

فرمانی]ی[سیامنسوور  بر  ھمووی خستن خان خاک و ھرمی  خلیل. ، 
، زەنجان تانیی و چند ناوچ و مبندکی دیکی نوان  کمر ، زەڕین، ئبھرسو

قی خت کرا ئازەربایجان عرا ھزار  فرمانیشی پ کرد ھتا نیزیکی س. و 

                                                                         
ـــی -١ ـــ و ھۆزەكـــانی كرماشـــان، الن ـــرە و خ ـــدا بـــوونیكم ل ســـرەتای  زۆربی تی  پی

ـــردەســتی  ولكــانی ھناوچ وە لعوســـمانیی وە و  و مووســـــوون ـــووك بوب و كرك
نیشـتج بـوون، بم ڕوون نیـی ئم ھـۆزان كنگـ و ب چ  پاسـاوك ئـاودیوی ئم دیـوی 

ـ    : ، بوانكوردستان بوون  949 ۀأربیـل سـن   ۀاألرشیف العثمانی، دفتر تحریـر مفصـل و اجمـال والی
 .س.ز).2015ل، ، أربیۀردیالکُ ۀخلیل علی مراد، األکادیمی.و تقدیم د ۀم، ترجم1542/هـ
ــــرەتای ســــردەمی ) سیامنســــووری( سیامنســــوور -٢ ــــوردانی ك لس ــــۆزە ك لو ھ

. دا خزمتـی دەكـرد سـفوی سفوییوە دەركوت و چند میركیـان ل سـپای شاعبباسـی
وانمیرکبیر، اسسه انتشارات ومآراى عباسى،  ، تاریخ عالم)م1633/هـ1043ت(ترکمان  گاسکندربی( :بـ
محمـد بـن   : بـوان ).یارسـان( حق وا دیـارە ھنـدكیانیش بـوونت ئھلـی .)ش.هـ1387تهران، 

ــروافض   ــوافض ال ــی، ن ــول البرزنج ــدك ســر ب  ).دەســنووس ( عبدالرس سیامنســووریش گون
 . س.ز .كركووك



  کتبی سھم/  ٥٠٤

 

 ژر ئای خۆی سوارەی کورد ن   دا ڕک ل وا ن  ل و   و تورز قزونبخا 
ن وورا وبان و سن  بر پاراستنی ڕگا دات   . دامزرێ و شانی ب

پاش تپڕبوونی دووس ساک ب سر ئم ڕەوتدا، کۆمکی زۆری کوردی 
وەک دەوری خۆیید  ل و  ھنان  نیتوانی بچاکی  خان ھاندن، بم خلیل ی 

ھن و بیانبا ی بیان لی د و ب می وند کا  ل ت ویان  ج . نانو شووەیان لمان
پچوانی ویست و بۆچوونی پادشا ڕەنگی دای ـب و ڕبـ ـوە  و ـ ن  وارا

م و بازرگانان ل چنگیان جاڕز بوون و ھس ھا ن  ئو نالباری  وکوتی وشۆکرا
 و ڕەوگان تکاندەوە کوردان ل کی  ھماسبشا. خو ئاکارەیان ڕووی  تر ئسل

لیل و خ کھایان تل ی  داشت بۆ ناوچی  ل وەرسووڕاندن و د  ھ خانی 
عراق»خوار« ھتا کوشنی خوراسان ی  پاش ئوەی . نکرد گیری و 

و ئوەندە کوردەی لی  خۆشویستی و دڵ وەبسترانی برەوخوار بۆوە  پ
لک بردا و بوون پووشی دەم با، تواو  ھۆزی  ڕووی کردەھابوون دەستیان 

ھوساری حکوومتی  ]ی[سیامنسوور  دەڤری خوراسان  ل ھتا ژیا  و 
ی جی گرتوە. بوو دەستوەب دا تیاری کوڕی مرمن مانی، دەو   .پاش ن

  
  خان کوڕی خلیل دەوتیار

لیل مانی خ تان، خان دوای ن بپی فرمانک دەوتیاری  محممد شاسو
و نازناوی   جی دانا  ل ڕاست لو سروبندەدا . یشی باربوو کرد»خان«کوڕی 

فی ھزەکانی عوسمانی ھرمی ئازەربایجان ر ڕکژ وتک  تیارخان بو دەو
. مبستی پاراستنی سنوور و ڕکخستنی بارودۆخی ئازەربایجان ڕاسپردرا

ـن وچـ ـا ـکـ ، ، شبستان، قیدار، سورلقنجانە، ز، سجاسکمر زەڕین، انی کرشبـ
ن نگۆرا قانچۆغی ئ وانی  ،سرێ و خوارێ و   دی محممدەوە  شاسوتانل

تیارخان کران ڕ و ھرووژم و  ،باربووی دەوی شرمگ ریان لبرلس ک



رەفنام٥٠٥/  ش 

 
 

قزباش ھزەکانی   پخوستی  وون دا بب و ب سر  و چکدارانی کورد ھرا
پی فرمانی پادشا دەبوو بیانبووژنتوە و بیانخاتوە  .دا کوتبوون خاپووری ب

ی دەستی ل کرشب ــاورگــان ئــارخــتیــدەو. یــاوەدانــژیانوە و ئسر سکی 
ـدانا و ق ـیـ ـ ـکـ یکیشی ــارۆچکــاز کرد و شــ ســوی لــم و پتــار قایــی یکجـ

ی کاژەکی مشکی. ل بنیات نا کۆشک  ل ھوایی  دا بنی داکوتا و  دوی بادی
  ل می سری   ی چشابازنھی دەرک وتی وای ــگ سوتان محممد. پادشا

ـناخ تیارخان پی زانی و ئوجار سوورتر بوو . سرەونن وا و دەب تیـ دەو
 ئنگۆران و شبستان قی گورەی داڕشتن ل و  دانی   شاسوتان. لسر سربا

لیفی ڕاسپارد ھتا  محممد مورشیدقوی لی خ ووی کوڕی وە خانی شامل
و بیتزن و نھ بۆی دەرچ و ل گرمالنی شش دا  ھزار سوارک برێ 
  .بیگرێ

وی خان ھزی برد و گیشتج، لڕوە قکی ئابۆق دا و  کاتک مورشیدق
گڵ کۆمک مردازای بناوبانگ ل تیارخان  وە دەوشوورەی ق دا و  پشتی ب

و پۆلک  ڕۆژکی ب مبستی وەشاندنی زەبرکی گورچووب خۆی. لی دانیشت
ۆمی دەروازەی قیان ترازاند و ھیانکردە سر قزباشان . پیاوی دەسکرەوە ک

وی م مورشیدق . بوو ب ڕوینگی ڕگای ڕەوینخان خۆی بۆ ڕانگیرا و  سرەنجا
تیار ش دەوچ کی زۆری بوونکدارردەی و چیکپ  ی دەمی شیران و تکوت

ن لت و بارگ. وپت کرا وی تاوڵ و خوەت  کوتی لشکری وبن و پاشتوا
پۆلی بباشان ش پیرەدایکی وەک دەن . تکییوەپچا و بردیوبۆ  ئامانی تان قز

و بگ و شڕ  ل تیار  ردەیـرەوبـدەوکی ـسپر پشتی ئس دا خۆی ھاویشتبووی
و ب شون ڕاکردووان  دێ ل ھی: دا تاوی دەدا و ھرای دەکرد ڕووتی ب زین 

قاران یانی بگن سر ئوانی نقارەیان پی و نقارەچین، ! دێ ل نقاران ھی! ن
 ل ی شڕیان  پ وی درۆشم و دووتپی حوت . بستننوات دووت توا



  کتبی سھم/  ٥٠٦

 

وە قـاننــ ـ ای ـ ـ ھن و  ن  شکستی ش و شپوی لشکری پادشا . میرئایان گیرا
ھنھات بگڕنوە خاکی  ڕوویان  ل عرز  و ل ترسی شاعبباس عجمان تازە 

ناچاری برەو . وەخۆی ندەکردن بازرە بوون و خۆیان ھاویشت بن بای  گیالنب
. حوکمانی ناوچک و ئویش دی دانوە و چاکی لگڵ کردن ئحمدی خان

. ئحمدی ڕاسپارد ھموویان بگرێ و بیانرتوە پادشا دوای چند ڕۆژک ل خان
 ھنا و وای کۆمک تاوانباری دیک ل قزونئ  جرمانی بف تکایان  ویش 

  .کوشتن
سواری و  پاش ئم سرکوتن دەوتیارخان ھوا ھیگرت و ڕووی کردە فیل

 بردنی شیتانی دەسرەی سربزوی و سربادانی   خشت ل و  خیاتی نوسانی 
 و ب ھاند   سری  وقایمیل و ویستی تا  پارزی بردە سر ھرمی عراق چا

بھر و ئ  تانیی فی خۆی سو ر ڕکژ تربباس. بع انی و خی ی زپ شا
ووی ج ـشامل وی اڕ دا و مھدیـ تانی ک ق ـسو ردە ــکـ وارخانی وڕەزای ئوغزیـ

ـ و ب ـان  رکـردەی کوت و بسـ  ق چونک نھاتی . غار ناردنی بۆ سر دەوتیارت
عل و عشیرەتی ئیزن دابوون و ھر یکی برەو  وی  وو، توا ڕووی تکردب

ک چووبوون و خۆی و چند کسک نب لو ق نیوەکارەی نمابوونوە  داقۆ
ھشتا مشارەی لواری شوورەی ھنچندرابوو  شکری شاملوو. کیان  لکچم

ویش ببباس و ئیان نارد بۆ شاعوانگاوت و پاشان ھئ ق  بژنی  ودوو  س ل
و برەو ق مامزەی ل ویشت سر خوانی زین  ھا ی ــسپــی ئــکــلــ کــخۆی 

ـک ـوتـ  .اـ ـدەو ـتیـ دابوونی پادشا خمی ل شوا و پشتی ل دیواری ق ـ ی  پ ار ب
وزەنگی ھاتدەر و چوو بۆ ئا دا ھات و دەستی  ڕامووسانی و ب چۆک کردەوە و 

 پاڕانوە  ـپـب. و النوەکرد ب فـ ـی  رمانی پادشا لگڵ سست کس ل ـ
چ کران و کۆت و  نی زنجیرپقوو وما و پیا غایان  بندیان ل شتک دان و ئا



رەفنام٥٠٧/  ش 

 
 

دوای چند . و ماڵ و سامان و ھرچی ھیبوو سرپاکی ب تان چوون ڵوژا ژن
تیار ک دەوفیزەوە ڕۆیی بۆ دنیای شادمانی ڕۆژ ل م دنیا پ  ل و   دار درا    ١.ل

  
  لکی دووھم

  باسی میرانی چگنی
  

ی چگنی ران خو کوردانی ئ ن  لدا ل ـ،  ھـ  ـ  ل و  موو خن ئازاترە 
وری و  و ب  دا غیرەتی جووتدەسکرەوەیی  ی قان  پاش ئوەی ک ب . تا ل

 م دنیایواوی میر و میرزادەکانیان لوە و تزن و چاوسوور مانو م رخس
عراق ھرمی   وە، بر  و ئازەربایجان شۆرانس یانکوتایوە و ھوبووندا ب

 دز وون و ب ی خک  ھندەیان تین بۆ بازرگان و کیار و . و چت و ڕگر ما
ھموو الیک وەگیان ھاتن و ل تواوی ناوچ و مبندانوە  ھنا،  ن  فرۆشیارا

ھنا  تھماسبشا. ھاواریان کرد بگ فریامان و تھماسبدەرانی شا یسکایان 
و پداچوونوە، بۆی دەرکوتبوو ک دەسدرژی و  ینوە  لکۆ زوم و پاش 

  ئوپڕی خۆی وەت ، بۆی دەستووری دابوو ل ھر جیکی تووشی زۆرەملی گی
ی چگنی ب سانی خنــانــووژن و دایــن بیانکـکووتوەی مـــئ. نــان ــیان ـــقوو

و  و ل بکن  ن  پستۆیان دەن بۆ دەرەوەی قمەوی پادشایتی و ڕایانما  پا
ھر جیکی با بچن   ل جیکی بنیان داکوتاوە دە سریانوە  وودیتئگر . دەچن

و بیانکووژن و تانیان کنم وەختایک چگنی وایان زانی پنسد کسک ل . چن 
 نیان بقوو ھیندووستانمزن و ما    ڕوویان کردە خاکی مبستی چوون

  .خوراسان

                                                                         
١- ژار،: بۆ زانیاریی زیاتر بی ھرەفنامو. ٦٢٠-٦١٩ل  ش. 



  کتبی سھم/  ٥٠٨

 

ووی خانی قزاق ل ل کرات تھ  تھماسبک ل زەبروزەنگی شا حوکمانی 
وو، ئو چگنییانی  فی خۆیتۆقیب ر ڕکژ شایڕاک  وا ب و چۆن چاک ئا

ـان ھات و دی دانوە و خزمتی کردن دەورەی  بگی سفوی کاتک معسووم. دا 
قزاق ـخانی یکالیی ک کاری  ی چگنیـ ڕوویان کرد  ردەوە، پاشماوەی خ
لوێ کۆبوونوە غورجستان باسی ئازایتی و  ک شای ئرانوەختای. و 

ونترسانی ئوانی بیستوە و تماشای کرد ھموو کس تاریفیان دەکا، بانگی  چا
 ڕیزی پاسوانانی پایبرزی شاھی ل  کی کردن کدەی دا خزمتی دەکرد و  میرزا

داغ ی بای میرایتیی باربوو کرد و ناردی بۆ نو خی پادشا پل. بوو بگ ناوی ب
کی خوراسانی داییو ناوچ پاش ئم ڕووداوە چاکیان گش کرد و . چگنی 

  .بووژانوە ڕووی تکردن
ی  عبدولموئمین١٥٩٢/ی ک١٠٠١سا  خانی کوڕی عوخانی ی ز، کاتک 

وزب  قی قووچان یھزار چکدارەوە ب مبستی گرتن و سی ب خۆی کئ
داغ ـ یکوتای سر ب بباس ھع ـای خان و دەورەی دا، شـا فری   . گیشـت

ی بردا و پادشا بداغ عبدولموئمین ـ ق خانی بسر کردەوە و ب  خان دەوری 
ھانی سربرزی کرد ج کوڕی . ختی شا پن و ب مزنی  کردن میر 

سرکردەکانی دانا و دەستی ناوچکشی ھر بۆ خستوە سری و گڕایوە 
داغ عراق    ١.وەعبباسشاۆت ڕزەی مزنمیرەکانی خان کوت و ئستا ب

  
  
  
  

                                                                         
١- ژار،: بۆ زانیاریی زیاتر بی ھرەفنامو. ٦٢٣-٦٢١ل  ش. 



رەفنام٥٠٩/  ش 

 
 

  لکی سھم
نباسی میرانی زەنگ  

  
 سردەمی دەستی شاسمایلی ل ش  م خوی ئفماوی سن  دا دەستیان ب

و  لی برز ڕاگیشتووە  کاتک تواوی . یان پ بردوون کانیان ئرەییھاوشانپ
ـمیر و م کانیان تـ و  وەھنا رانی قزباشــپۆل سریان وەبر می داچوون، پۆلــزن

عراق   ڕیزی پاسوانانی  کوتوونچوون ژر ڕکفیان و تاقمکیان  و خوراسان ل
وە   ١.پایبرزی پادشا

  
  لکی چوارەم

  باسی میرانی پازووکی
  

پی بۆچوونی تکای شونگانی باس و  ب پی وخواسان  سنگی ئو ل
 نو خک ل  ی کیکجار باوە، میرانی پازووکی قسشیرەتی  دا یی عتۆرەم ل

دەستیکیش لوانی کۆن خۆیان ب گانوەی سربوردانوە سرقاڵ . ٢سویدین

                                                                         
١- نـــی زەنـــگ تیی ختدارـــی دەســـ ـــیدەركوتن كم دوو ســـدە برل دەركوتنـــی  ، الن

ــووە و ل سـردەمی  شاسـمایلى سـفوی ــد بـاژر و  یمغـۆلب قیكیـان بدەســتوە دا چن
  .س.ز .) 3/261مسالک االبصار، ( بووە

  .و. ٦٢٦-٦٢٤ل  شرەفنامی ھژار،: بۆ زانیاریی زیاتر بھروەھا 
ھۆزكی بربـوە و زیـاتر ل شـونك نیشـتج  پازووكی، ئم ھۆزەش وەکوو دونبولی -٢

دا  زایینـی  ی١٥/ی ک٩كچـی ل سـدەی داینـاون،  ب كـوردی ئـران دا لرە  خان شرەف . بووە
ـــی شـــام ـــورات ل بــاكووری وت ـــاری ف ـــوون و و لســـر ڕووب ی ٨٦٩ســـای  نیشـــتج ب

ــی بنـد بـــك ،)گڕگڕ( ی كڕكڕـــ، توانییـان قی ز١٤٦٥/ک ـــوو و دەیــــ قیك  ←وانیـ



  کتبی سھم/  ٥١٠

 

وان کوردی ئرانن  ئ وای پازووکی ل  وا دیارەھر چۆنک ب . کردووە الیان 
باش سردەمی پادشایانی تورکمان قز ، ئرجیش ١،دا، دەستداری کفی و 

د لشکورد جوازلعا یان چارەودارن و پختی . بوون و ئا ازووکی زۆرب
 چاک و خراپ ناپرسن دەربستی دینکی دیاری ل ھندەش  ویش نین و  . کرا

 ل و بریتین  وو و شوکوربگلوو: میرەکانیان دوو دەستن  ل لیدبگ وەک . خا
ھـوزمـانـزم بگ و ئویش  علی اتووە، یکم کسی ھکوتوویان حوسنـان 

  .و شوکوربگ شاسواربگ: کوڕی بووندوو 
  

  بگ علی کوڕی حوسن شاسواربگ
وو پاش بانوەی زنجیرەی پادشایانی ئاق شاسواربگ ل ھات الی  قۆین

کوڕیشی بوو ب  خالیدبگی. و کوت ڕزی ھاوڕکفانی ی میری بدلیسخان شرەف
لی دا زۆر ب زانایی تکوت و یکجار ئازایان  ل شڕک. سفوی پیاوی شاسمای

 جومگوە پڕی ل نانت دەستکیشی  و ت دەستکی  شاسمایل. شیری وەشاند 
و ن یز و ڕۆژەوە ــل ٢.»خالید چوالق«اوی نا ــبۆ کردەوە و بۆی وخستوە 

ـچ و ناوچی ـ  ندی ئووچکانیــبــو م» مالزگرد«و  »خنس«اکی خوندەوە 
ھمووی خستنوە سر یک و وەکوو ھرمکی میرنشین  مووشی دابی و 

 گکردییلیدب ئوەی شووی ل ھکشم دەتوانم بم  ب .و براکانی باربووی خا
وکی یکجار ئازای ڕق لبر پل و پایی برزی، وا . ئستوور بوو بڕاستی پیا

ببوو خۆشوە  وور ن ل ل ک  و تورکمان نۆ مزن و سرکردەی کورد ڕۆژک. بغ

                                                                                                                                                                           
بگـرن و برپرسـكی بكـووژن ك سـر ب دەوتـی مملـووکی  دا ب سر ڕووبـاری فـورات

 .س.ز ).467-466ث الدهور فی مدى األیام والشهور، ص ابن تغري بردي، حواد( بوو
  .و. ب ودەچ مبستی حسنکف -١
  .و. گۆج خالیدە -٢



رەفنام٥١١/  ش 

 
 

ھمووی کوشتن  پادشا  خۆی. چووبوون الی،  و خوتبی بناوی  داناب
ناوییوە لدرا وەرگا و  سرەنجام ڕووی ل قزباشان. خوندرایوە و سکی ب
تان سلیم و کاتیش ھر سامختی ــئ. اــخان ھن سری وەبر دەرانی سو

و ب الڕی ، چادراندا ڕۆیی، بۆی پاش گڕانوە ل سرکوتنی شڕی  کرد 
رمانی بف پی   ملی درا ب ل . بجماندوو کوڕ و س برای ل پاش . گڕانوە 

 و محممدبگیش ، قوبادبگبگ و وەلدبگ کوڕی بوون و ڕۆستم وەیسبگ
  .برای

م ک ڕۆستگی کاتگ بلیدب  مووش حوکمانی مبندی ئووچکانی برای خا
ھات لگڵ شرەف وو، تووشی شڕ  و  و عشیرەتی ڕۆژەکی خانی میری بدلیس ب
ک چکداری پازووکی ای کۆمئووچکان و   بابتی . کوژرا ل ل دواتر 

 قوبادبگی برای نرینی ل. دا بخستی باسی دەکرێ بسرھاتی میر شرەف
نکوتوە و محممدی براکی دیکشی کوڕکی تاقانی ھبوو، ک زەمانی  

 ڕیزی پاسوانانی پایبرزدا دۆزیبۆوە خۆی تھماسبشا   .ل
  

  کوڕی خالیدبگ وەیسبگ
 دوای کوژرانی باوکی ڕووی ل وتی ڕۆم وەیسبگ وەرگا و ڕۆیشت و  ل

 یعادلجوازھنا و ئویش بسری کردەوە و ناوچی  تھماسبسری وەبر شا
ک، لگڵ مووساسوتانی. پ بخشی  والیی تورز پاش تپڕبوونی س سا

ھات و والی ویستی بیکووژێ، ئویش برەو خاکی  شتووشی ک  ڕۆم ڕەوی و ل
فی وە کئیستانبووڵ. گیرسای  ل    ھوا تان  کاتک ئم  و ب گوی سـ

یمان وەن سول شکۆ ئاشنا کرا، فرمانی ببشت و لباوانی بۆ دەرزی  خانی خا
ود وب  وپوەند و یارانی قت نووسی ک بوا و وەیسبگ و مندان و دەست دا

  .کا و سریان بنرت دەرانی بختالنی



  کتبی سھم/  ٥١٢

 

وددەرزی  و وەلدبگی برای و دووان ل  و وەیسبگ گیاندە کفی خۆی دا
لیدبگ مندایشی، یانی دوو کوڕی . وونـب و ئلوەندبگ کوڕانیشی کوشت ک خا

چ لی فقاربگ بۆی دەرچوون و پنایان بردە بر ئحمدبگی زەرقیی  بگ ق ل و زو
عیتاق اری ـی بـتیـۆنیـبای پاراستنی ب سر کشان و چ ئحمدبگ. حوکمانی 

وباڵ و چارەنووسیانی گیاندە دەرانی برزی پادشایتی و ئویش مووچ و  حاڵ
وکی بۆ بین دا و پگیشتن و دەستی ڕاست و چپی   پاش ئوەی ھیان. وەبژی

گڵ خ و خزمانی خۆیان ماڵ ل و ڕەوین و سریان  لناوکۆچیان  خۆیان ناسی، 
  .تھماسبشابردە ژر سبری 

  
  کوڕی وەیسبگ بگ قلیچ

لیچ ق لتھماسبگیشت خزمت شا بگ کاتک  ـ،  ـڕـ وە کردی ب میری ـ
. ی پ ئسپاردی سر ب ھرمی گنجی ئاران»زەکم«و ناوچی  پازووکی

 زەکانی پادشا لوەی ھڕانی گنگتی، جپاش نۆ ساڵ میرای وە، بگورجستان
لمرد و کوڕکی چ مردنی خۆی ناوی وەیسبگکۆ  پاش بجما ی ب   .ل

  
  کوڕی وەیسبگ زولفقار

فرمانی شا پی  مانی کاکی، ب فقاربگ بتھماسبدوای ن ل وو ب ــ، زو
ی پازووکیجگرەوەو  نگی خشن پڕەتی گونی وەکوو ھمم ماوەی تب ،

برد و خرایکی گی دارەخورمای بر شیرنی ژیانی ب گ ژەووکی ھندەی ن
  .دا وەرین مرادی ب ب سر خاکینمان 

  
و در  پیا   نگ بگات کاویەپیاوێ چا دەب ب

وە،  ات تمن توا ــ اویک ــ ــتوە ب خ ب   ن



رەفنام٥١٣/  ش 

 
 

عل درەنگ    گا، بۆیش زۆر دەمنپ دەل
 گو نلکی زوو دەوەر  و پ  زوو شین دەب  

  
فقار ل وو، وەیسبگی برازای بوو ب مزن و میری ـچ زو ب ونک نرینی ن
وو، یادگاربگ پازووکییان داڵ ب بروەی من ل   و  دایکی . ویشکداینیکرای
 یادگاربگ ترسابوو ک نکا سری کوڕی تداب وەیسبگ ل ی  ێ، بۆی رد

گرت و وەیسبگی برد و ڕۆیی بۆ ژر دەرانی  ھ  مکۆی دەست  ل دەستی 
قزون تھماسبشا     .ل

  
  بگ علی کوڕی حوسن کوڕی شوکور کوڕی زەینڵ کوڕی منسوور یادگاربگ

 رایتیی پازووکییانــ میــۆی لــی خـوڕەکـک پاش ئوەی دایکی وەیسبگ
قوون و مزنانی پازووکی وما  وونی یادگاربگــدار بـسر دەستــل خست، پیا

لشکوردی و پادشا دەستی ئا لبروەی پیاوکی . خت کرد ڕک کوتن 
لندەرۆک بوو زیاتر ھر لگڵ کۆمی قلندەران ھدەستا و  ق لکی  سرسۆفی

ھن دەنیشت و  ـدا ومین ندەدا، ھر بۆی ئوانی  ندی دینــل و بــ تــۆ لــدەی خـ
وەنی ڕوانگ یان ندەکوت و چپریان ب الیوە ] ی دینی[خا بوون، وەبر د

و ھتا خودا حز کا کسکی ئازا و مرد و ڕەند و . وناب  الیکی دیکوە  ل
وە بوو دڵ  زەمانی یادگاربگ. کرا ی پازووکی ب ل ـدا خ ھات و ـ  سر دا

و بووژانوەدا کوتن و نیزیکی دووھزار ما کوردکی مندی  دەو  الوە ھاتن
ئاوەدان کردنوە و برھمیان  الشکوردیانتواوی گوند و مزرای ئ. ژر سبری

بریان خۆیان ب پازووکی دەزانی ل گرتن و سر ھ  ڕبوونی پازدە . لپپاش ت
ک ب سر دەستی فی برەو دنیای دیک چوو سا   .دا، تشری

  



  کتبی سھم/  ٥١٤

 

  کوڕی یادگاربگ نیازبگ
مانی باوکی بپی فرمانی شا نیازبگ کرای مزن و میری  تھماسبدوای ن

لشکورد پازووکی ئویش ھر لسر ڕبازی باوکی ڕۆیی و بگرە ئوەندەی . و ئا
نا ھ  ل  شی پم میران. دیک ب باری  سنووری ڕۆمو حوکمدارانی  سرەنجا

دا، چند قسیکی ب توکیان ڕاسپاردە شا و گوتیان  تھماسبشالن و سرکۆن
 و چمشکزەکی ک پازووکی و خنسلوویی وشونی قزباشان ئگر ئوە ب ڕێ

 و کوا بۆوەی دەبن پیان بن مسومان؟ وون ویان کردووە، ئوە الڕێ ب ! ڕەچا
ی ڕاچنی و مقسوودبگی خنسلوویی و تواوی  تھماسبشا و تان بو تیر 
ـس ـرکـ ار البردن و تنانت چند کسکیشی ــکر ــســی لــوورەکــی سنــانــردەکـ

  .ل کوشتن
  دانی قی ئمووتپاشان مقسوودبگی خست و نیازبگیشی لسر  زین

 گی ناسراو ببتی کردە باربووی وەیسوساری دەسھ داشت و   ھ دەست 
چ لی وو، نیازبگ تھماسبھتا ئو دەمی ک شا. بگ ق بب دەستی  ماب

ـدوای ن. دەخوالیوە ـمـ ـانـ  پازووکییانی محممد شاسوتان، تھماسبی شاـ
و ئوەی شوکوربگی بوون نیازبگی بۆ کردن سرۆک و ئویش خۆی  دابشین 

ھنا لیدبگی. سری وەبر میرخان  وەیان ک خا ب  بگی بوون، قلیچ پاشما
و تۆقماقی دابش  ئالشکوردل کردن ب گورەیان و ئاوا ھرمی  سرخ دانان 

و دەڤران زۆری ئازایتی نواند و سرنجام ئو کاتی ک میرخان . کرا ل نیازبگ 
گڵ  ل پاشاب مبستی شڕ  ل  و ل  شیروانلشکری دەنگ دا و گیشت  ل

ع قن واری ڕووباری  چۆمی کوڕدا خنکا ل  ل   .شکا، 
  

  بگ قلیچب ناسراو  وەیسبگ
ب  ل ترسی وەی نکا یادگاربگ وەکوو پشتر باسی کرا دایکی وەیسبگ

، پل و پایی بۆ ێسری کوڕەکی تدابر ی پازووکیـتـدەس فاندنیتمای 



رەفنام٥١٥/  ش 

 
 

و بردی  ساڵ ل   پادشا ماوەی بیست. ل قزون تھماسببۆ خزمت شاوەالنا 
وانانی جرزی خۆی ڕیزی پاسدەوری خۆی ب ن بزوق زراند و لدا  دا دایم

دا ی ھ ی و ئم یپاراوی و تگیشتوو ئوەندەی سر ب لھاتوویی و زمان. ھات و 
وارانوە خریک  و ب ھاوشانکانی ب تاقان دەرچووبار  و  ن  ل  پاش . کرد، ک

بر کاری قۆڕ و ب ئوەی نیازبگ ج لسر کار الدرا، میرایتیی پازووکی و  ل
لشکوردی   .پ بخشرا ئا

چ لی  ڕاپڕاندنی ئرکی بگ ق ل وانی  دا سرکوتووب و  خۆی زۆر چاک ت
  ھرمی پازووکی فزییان و تۆماری تمنی الدینی و ڕسای ڕا بپارزێ 

و پازووکییان ن  ل  چی کوەپکستاندبوو تن و  شیا تاکوو ڕێ. دا برەوی ئوشو
و نریتی ئیسالمی دام ـداب  ـزرنـ توە و چندی دەکرێ پرە بدا ب ڕبازی ـ

 پرەی دینی ڕاست و ڕ و سر ب و توا   .دارەوە بشنپرشنگەوانی سوننی 
وون و ــبــر نــا ســتــ ھــوەکوو دەزانین بن و پیمانی پادشاھان جاری وای

وەشانوەدا کوتوون، بۆی دوای نمانی شا  ھ چۆوە  ئالشکورد تھماسبب سر 
ورانی بای ب سر کشا و بـوو بـ چـۆلوارکی وەک  سر دۆخی ڕابردووی و 

تواوی عل و عاشیرەت و توخم و تۆرەمکانی . »عاد«و  »لووت«سرزەمینی 
دەتگوت ڕەوەی گۆڕەخری ڕەوبردوون، «. دا بازرە بوون ھر یکی ب الیکی

ھ  ترسی شر  ل  ١».توونک  
تیی پازووکی پی تگبیروڕای بجی میرخان میرای . کرای دوو بش ب

چ لی ن بگی ق وقما ناردە الی نخجوا گڵ ت ل  چخورسعدخان پکوە ل  قو 
و دەڤرە خزمتی یکجار شایانی کردن و درەوشایوە. دەژیان ی ٩٩٣سای . ل

لشکری دەنگ دا و  ب مبستی گرتنی تورز پاشا ی ز، ک عوسمان١٥٨٥/ک

                                                                         
  .و. ی سووڕەی موددەسسیر٥١-٥٠، ئایی »مستنفرة، فرت من قسورةکانهم حمر « -١



  کتبی سھم/  ٥١٦

 

ل دەوری  و  ھات  داگری ئیسالم  خوەتی ڕەشماڵ و » بغی حرامی«ھزی دنیا
وما ـ ق ـک  ڕ دا، شـ ـ   و ئسماخانی  ئۆغی خانی قلیچ قوی خان و علی قتوقما. ھـ

وو باشان شامل قز ک مزن و سرکردەی  ڵ کۆمگ ل جگایک بناوی  ل
»ڵ سنان »ئیبنگ ، ک پشنگی قۆشنی ھمیش ل سر ئۆغی چیغاڵ پاشای ل

نگووتن  کھوو، ت و نمان پیشکی گیشت . ب چپۆکانی شپۆلی مرگ 
و زرم ل و  وکوت و شیروەشان و نزە ھژاندا، دەریای ب  پڕۆچکی ئاسمان 

چ لی ووشی ق ل  ھ قوی قۆچی. بگی  سری  پنیانشی بلیالن بگی بگی کوڕی شا
لیچ  بر چاوی عوسمان ق و بردیی پاشا و ب دەسخۆشانی شاھانی  بگی بی 

چ. بسر کرایوە لی بگی ل دوای بجما و سرەتا سری  قوی ، تنیا ئیمامبگ ق
قزباش  حوکمداری ئردەو ، بتایبت زولفقارخانی قرامانلوویوەبر مزنانی 

عبباس. ھنا م شا لی ڕوانی و خستیی ڕیزی  سرەنجا ب چاوی ڕزەوە 
ک پازووکی لگڵ مزنانی دونبولی. پاسوانانی خۆی وە کۆموانخجن ل 

تان  بر پساری دەرانی سو ویشت ھا مزنایتیی ئو  فرھادپاشا. خۆیان 
م وەرەی ئسپاردە دەست برای و بشک ل ناوچی  ئۆغی بگی ئوقحی جما

لشکورد  بر فرمانی، بم دوای دوو ساڵ لسر دەستیان البرد یشئا   .خرای
  



 

 

  ڕۆژبیانی پڕاوزەکانی مامۆستا جمیل
  
١-  نۆمیری«من الم وای«ی.  
ــورد -٢ ــی  مژوونووسـی ک ــوختیکی کتب ــانی ئیســالمی«حوســن حــوزنی پ ی »دەوت

ــۆل« ــاری ١٧رەی ی ل ژمــا»ســتینلی لن پ ــی تــازە«ی ســای ســھمی گۆڤ ، »دەنگــی گتی
ـــــرد٣٥٥-٣٥١الپڕە  ـــــردووە، ک خلیــــل ئدھم ک ـــــر . وویت کــــوردیدا چــــاپ ک نووس

ـــ  ی ز١٣٠٠/ ی ک٧٠٠سـای (تاکورتک باسی حکوومتی کوردیی منتشـای کـردووە  کم
ـــاوچی ). ی ز١٤٢٥/ ی ک٨٢٩ ـــا«ئســـتاش ل ن ـــا»قاری ھر  »منتشـــاویالیتی« ی تورکی
ئم حکوومت مـاوەیکی درـژ ب سـربخۆیی ژیـاوە و پاشـان کوتـۆت ژـر ڕکفـی . ماوە

  .]و. کراوبۆ زانیاریی زیاتر بوانن سرچاوەی باس . [پادشایانی سلجووقی
ــپ ئرســالن -٣ ــۆ ئل ــاوای ئم بســرھات ب ــاوەتوە و  ســلجووقی ینیزامولمولـک ئ گ

ــوویتی وەک دەــن ــوڕی عبــدولملیکی ئموی زۆر ب خــۆی ســولیمان: گوت نــازیوە و  ک
ــ دەرکی چــیم ل ســولیمانی پغمــبر ــوویتی دــوی ل  خــۆی ھکشــاوە و ڕۆژــک گوت

ــی ل وم ــی نیزیک ــرە؟ پردەدارک ــوڕی ئیســائیل کمت ــوویتی گورەم  کـوڕی داود ک دا گوت
ڕاســت دەکی،  ســولیمان گوتـوویتی! ت دەوێ»برخیـا  ئاســفی«وەزیرکـی لزانـی وەک 

ــی ــفری برمک ــوویتی جع ــدۆزموە؟ پردەدار گوت ــوێ ب ــاوا ل ک ــخ و  بم پیـاوی ئ ل بل
ــرن ئم بنمـای ساسـانی ــووی ڕۆژگـار و ژی ــی قـاڵ ب ــانن ب وەزیـر و بنچکیک . کردووی

کاتـک بردوویـانت دیـداری، . خلـیف نـاردووی ھناویـان و پشـوازییکی گرمـی لـ کـراوە
ــژەی  خان وەک دیـارە شـرەف... . ھر لڕـوە دەسـتووری داوە بیگـرن و بـیخن زینـدان در

  .ەبسرھاتکی نووسیو
ـــوڕی عببـــاس -٤ ـــمد کـــوڕی عبـــدو ک کـــوڕی  مبســـت عبـــدو کـــوڕی محم

للیبــدولموت ــراوە و بــۆت خلــیفی ز، ٧٥٠/ ی ک١٣٢ی ســا. عب پیــاوکی . بیعتــی پــ ک
ز،  ی٧٥٤/ ی ک١٣٦ســنگین و گــران و تونــدەتبیات و دــەق و خــونژ بــووە و ســـای 

  .مردووە



  پڕاوزەکانی مامۆستا جمیل ڕۆژبیانی/  ٥١٨

 

ـــووجعفر  -٥ ـــش مردنـــی ی ز، ٧٥٤/ ی ک١٣٦ای ، ســـمنســـوورئب ـــک پ ـــد ڕۆژ چن
ــیف ــراوەت خل ــاقووڵ . بـراکی ک ــد و م ــاوکی چاونترســی ژیـری من ــی لچر پی ــا ب و ھت

ـــراوە. [ب ســـردا بــاوە »دەوانیقــی«بــووە و لــرەوە ســرناوی  . دەوانیــق ل دانــگ وەرگی
ــیف ئوەندەشــی ل برچــاو  شــش ــک و دەبــ خل دانگ ــتــو، دەبو ز ــ ی زکی مســقای
ی س.] و. بووبمردووەی ز، ٧٧٥/ ی ک١٥٨ا.  
ی ز، ٧٨٦/ ی ک١٧٠ســای . ، پنجمــین خلــیفی عبباســییڕەشــید کــوڕی مھــدی -٦

ــیف ــۆت خل ــرای ب ــادیی ب ــز و دەســت و . پـاش ھ ی ھــۆپ ــدۆت پ ــی عبباســیی گیان دەوت
  .دوایی کردووە ۆچیکی ز، ٨٠٩/ ی ک١٩٣سامان و زانست و فرھنگ و سای 

ــووە، بکـوو ئـاگری -٧ ــفر ھاڕووننڕڕەشـید ڕاسـتوخۆ ل یحیـا دەرھنب  تواوی جع
ــد ھــۆیک ک یکیــان شــیتانی و  ــانی گرتــۆتوە؛ ئویــش گڕاوەتوە ســر چن بنماکی

  .کوڕی ڕەبیع و مسرووری خزمتکاری خلیف بووە دووزمانی و تچاندنی فزلی
ی ز، ٧٥٠/ ی ک١٣٢ســـای ، بدەســـتی ئبولعبباســی ســـففاح خالفتــی عبباســـی -٨

ـــداچوونی حکـــوومتی ئموی بنـــاغی دانـــدرا دوای تـلیمی خوراســـانی . دواب ئبووموســ
ــووف و خوراسـان ــی ل ک ــۆمی نھن ــاڵ وـای دوو ک ــوون ڕخۆشــکری ئم ئ وگۆڕە و  ب

ــاوان ئبووموســلیم ــر پ ــا ســای ! پاداشــتی درایوە وەک دز دوات ــوومتی عبباســی ھت حک
ــانی خــۆیز،  ی١٢٥٨/ ی ک٦٥٦ ــژەی ب م ھۆالکۆ در و ســانــی  دا و ئمــاری ت خــان تۆم

  .تکوەپچا
و ب  چــــاردەھمین خلــــیفی ئمویــــی.] و). ز ی٧٥٠-٦٩١/ ی ک١٣٢-٧٢( مروان[ -٩

ــاوە ــد دەرھن ــوڕی وەلی ــی ک ــگ برایم ــی ل چن ــۆت . زۆری و زۆرداری خالفت ــاتوە ک ب لو ک
  .خلیف تا ئو ڕۆژەی کوژراوە، ھرا و ئاژاوەی بۆ دانکووژاوە

١٠- ککی  مگیراوەز،  ی٦٢٩/ ی ک٨سا.  
. و ئـــامۆزای ئبولعبباســـی ســـففاح دەبـــت کـــوڕی علـــی عبباســـی ســـاحی -١١

ـــۆت شــڕی مروان عبــدوی بــرای ســـاح ل نزیــک زێ ـــاوی  چ ـــاش شــڕکی خون و پ
 ل میسـرشکاندوویتی و ڕەتاندوویتی و ھر جـارەی پڕیـوەی وتـک بـووە و سـرەنجام 

  .کوژراوە بدەست ساح و ئبووعون
 یازدە خلـیفی ئمویـن و دەچـنوە سـر مروانـی کـوڕی حکم مزنانی مروانی -١٢

ــان ــوارەمین خلیفی ــوڕی . [چ ــی ک ــوو ل  ،)ی ز٦٨٤-٦٢٣/ ی ک٦٥-٢(حکم مروان ــک ب کی
خلیفـایتی  ڕۆژی ١٨مانـگ و  ٩و تنیـا بـۆت خلـیف  ل شـام. ڕاوژکارانی ئیمامی عوسمان

  .]و. کردووە
  .ئیدریس شخ: و سید حوسن حوزنی نووسیویان بگ محممدئمین زەکی -١٣
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ی ١٥٨٩/ ی ک٩٩٨ھتـا ســای  بگ سـولیمان: نووســیویتی حوسـن حـوزنیسـید  -١٤
ــردووە و ھر ئو ســا علیز،  ــوومتی ک ــی خــۆی حک ج ــی کــوڕی ل ــاوە و ســای  بگ دان

ـــــۆچیی ز، ١٥٩٠/ ی ک٩٩٩ ـــــردووە ک ـــــوان و پســـــندی. دوایی ک ـــــونواری ج ـــــد ش  چن
و ق وازخـانو الن وت و قوتابخـانمـاوە؛ وەک مـزگجپاش ب ئاوەدانیشی ل . بـۆ نمـوون

ــر ــک ئشــکوتی  مزگوتکـی گورەی ل حری ــی ل نیزی ــاوە و قیک ــات ن ــان«بنی  »خراوات
ـــاون ـــردووە و ئســـتاش ئاســـواری ھر م ـــانی ســـۆران. دروســـت ک ب ، ناســـراو خانزادخ

قڕایچی سۆرانیی خوشکی بۆت مشـوورخۆر و ڕاوژکـاری و ب سـر زۆربی کاروبـاری 
  .ئاوەدان کردنوەی وت ڕاگیشتووە

ـــاتوو  ـــن مســـتفا«خ ـــانزادە نووســـیوە و ل »پروی ش ک چیرۆککـــی ســـبارەت بم خ
ی؛ بـۆتوە، ھر ئم بۆچـوونی ھدا بـو )٩٣-٩٠، ل ٨-٧، ژ ١٩٤٢ سـای(گۆڤاری گالوـژ 

و ژنـی  بگ بۆچوونی جیاوازە و دەـ خـانزاد کچـی حسـن بگ محممدئمین زەکیبم 
  ).٢٣٤/ ٢کردستان، مشاھیر الکرد و (بووە، نک خوشکی  بگ سولیمان

ــی  -١٥ ــی وشـی عرەبی ــار«پـم وا نی ــوردان» مکّ ــانگی  بـووبت ناســناو و ل نـو ک دا ناوب
ــاوەوە  ــووە و ھر بم ن ــش ئم مـژووەش ھر ب ــان پ ــونک نـاوچی موکری ــ؛ چ پیـدا کردب

ـــوغ«ڕەنــگ ل . ناســراوە ـــاتووە ل »ڕێ م ـــی »ڕێ +مــوغ «وە داتاشــراب، ک پکھ ڕ ؛ وات
، ک ی ئازەربایجـان»برزە«بـۆ زیـارەتی  زەردەشـتی. وچۆی مـووبدان ، ڕگای ھـاتموغان

  .وشۆیان کردووە شونی ل دایک بوونی پغمبرەکیان بووە، بم ڕگایدا ھام
ــگ مبســت میــر عیســا -١٦ ــر یحیــا بــ ک ب ســالحددینیڕەن  کــورد ی کــوڕی می

سـدھزار خزانـی کـوردی یزیـدیی گواسـتوونوە  ناوبانگی ڕۆیشـتووە و سـردەمی خـۆی
ــان ــی گـانوەی ). کۆھســتان(و قھسـتان  بـۆ ئازەربایج پــیب ــین زەک ل  بگ محممدئم

بـووە و مـاوەیکیش  ناوەنـدی یکم و سـرەکیی تورـز، »آثار الشیعۀ االمامیـۀ «ڕووی کتبی 
  .ھاڕووننڕڕەشید ب وەزیری داناوە

 دا»قلـی دنبلـی   عبدالرزاق بن نجف«ی نووسینی »ریاض الخلد«ل ،کـانـژووی دونبولییم ک ،
ــولی: ھـاتووە ــری ناســراوی دونب ــاھیریکم می ــر عیســا ، ت ــوڕی می ــر مووســای  ک ــوڕی می ک

ەوای شــــامرمــــانکیــــی فرمـــــای ب ـــــن مووســــا کــــوڕی یحی ـــــری  و وەک دە وەزی
  !ھاڕووننڕڕەشید بووە

 ،ــ ــدەچ ئم قســی ڕاســت ب ــوڕی یزۆر و ــیچــونک مووســا ک ــا برمک ل کــاتی  حی
ـــی ب ســـر ھــاتووە دا ب خــۆی ـــووە و کس نیزانیــوە چ ـــر . سروشـــون ب ـــگ ئو می ڕەن
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ـــونک عیســا ـــانی بــ، چ ـــاتووە، یکــک ل نوە و نتیژەک یش ک ل شـــرەفنامدا نــاوی ھ
  .مودایان زۆرە

ـــین زەکـــی گلـــک  ئم خـــلی دونبـــولی«: ل درـــژەدا نووســـیویتی بگ محممدئم
ــریتین ل ــان ب ــۆتوە و بناوبانگترینی ــ ب ــان ل ــر : تیرەی ــانی می ــایی، وات نوەک ــولیی یحی دونب

ــــفر ــــن برەی شمســـولمولک جع ــــن یحیـــا؛ شمســـکی ک دەب ؛ عیســـابگلوو، ک دەب
خـانی و ھـی  و ئییووب و تیرەی بگزادە، ک نوەکـانی میـر فرەیـدوون تۆرەمی میر عیسا

و  دونبولی بۆی ئم گشت لکیان لـ بـۆتوە چـونک ل ڕۆژگـاری خلـیف مئمـوون. دیکشن
ـــۆ نــاوچ و مبنــدی کاشـــان وەو ســـوتان ســلیم تیمــووری لنــگ ، دوور خــراونوە ب

  »... .، گنج، قرەجداغ و، شیروان)قووچان( ، خبووشانخوراسان
ــــنڕوو ک  پـــش میـــر عیســـائـــم لـــرەدا پـــوختی ژیاننـــامی چـــوار میـــری  دەخی

  :باسی کردوون و بریتین ل بگ محممدئمین زەکی
چـوارەم  »مشاھیر الکـرد و کردسـتان«، ک بپی نووسینی یان ئحمد میر محممد -١

ـــردووە میــری دونبــولیی و ل شـــام ـــی . حکــوومتی ک ل پاشــان دەســـتی گیانــدۆت ھرم
ـــــ گرتــــووە ھکــــاری ـــــی ل ـــــد قیک ــــــقی بناوبانگ. و چن ـــــای«ی ـ ـــــک ل  »ب یک

ـــاوەدا  وارەکانی و ل زانســـت و ھــونریشــــشون ـــد برھمکــی ل دوا بجم ســـای . چن
  .نژراوە و ل قی بای مردووەی ز، ٩٧٧/ ی ک٣٦٧
کـوڕی جـی گرتـۆتوە و بـۆت پشــوایکی  ی، میـر سـولیمانش نمـانی ئم میـرەپـا -٢

ــــتان ــــخی برمانشـــین و بشـــتی دەســـتی کوردس و  دینیـــی خـــاوەن دەســـت و ش
گلک کۆشـک و سـرا و قی گورەی سـاز کـردوون و . تنیوەتوە و شامی ئازەربایجان

یمانییرای سـولناوبانگیان سرە بوەی ھچیـای سـنجار ئ نـدین ). شـنگال( لروەھـا چھ
ــاوە و خــۆیقوتابخـان و  ــان ن ــانی نتوەکی بنی ــدنی ڕۆک ــۆ خون ــرگی ب ســازکردنی  ف ل

ـــــتووە ـــــی نووســــیون و . خانقایــــان نپاراس ـــــای چنــــد کتبیش ، ی ز١٠١٩/ ی ک٤١٠س
  .دوایی کردووە کۆچی
سـردەمی ل . ، میر جعـفری دووھمـی کـوڕی بـۆت جگـرەوەیمیر سولیمان پاش -٣

ــ ل چیــای شــنگال ــانی ز دوایی  ۆچیکــی ز، ١٠٤٩/ ی ک٤٤١ی دۆزراوەتوە و ســا ئودا ک
دا بـۆ ندۆزرایوە و  ئم ناوی میـر جعـفری یکممـان ل ڕیـزی میرانـی دونبـولی. کردووە

ــانت  دەبــ جعــفری یکم، جعــفری «: یش نووســیویتیبگ محممدئمــین زەکــیتن
ــ بناوبـانگی برمکـی ــ، چـونک ســردەمکانیان  ».ب بم مـن ب دووری دەزانـم ک وا ب

ــوڕە گورەی میـر حســن ــفری یکم میـر جعـفری ک ــین و پـم وای جع و  لـک نیزیـک ن
ـــوردە ـــی ک ـــک ل مزنمیران کی . یلـــیفمی خســـموعت ـــار ل ـــفرە دوو ج ـــر جع ئم می
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ــوە عبباســی ــای داســنی. ڕاپڕی ــاری یکم ل چی ــیف ج ــدووە خل . شــکاندوویتی و دایمرکان
ـــاری دووھم لشـــکرکی گورەی ب ســـرکردایتیی ئیتـــاخ ناردۆت ــــج ز ـــــ ســـری و ھـ

ــانی اتووە و چـوار دەورەی گرتـووـــھ ــاوە ب دیـل بگیـرێ، بم مردنـی ل ژی ە و ھنـدەی نم
/ ی ک٢٢٦خـواردووە و سـای ژر دەستیی و دامـاوی پـ پسـندتر بـووە و تـۆزکی ژەھـر 

ــ. پـی مـردووەی ز، ٨٤١ ــۆ زانیـاریی زیـاتر ب ب  .»١٥٨/ ١مشـاھیر الکـرد و کردســتان، «: ب
ــرە ــازانم ئم می ــای  دووری ن ــدی) داســنییان(داســنی ک ل چی ــاوە، یزی ــنی داکوت ــووب،  ب ب

  .چونک دونبولییکانیش یزیدی بوون
ھزار مـا مسـیحیی ل ژـر  یحیـا سـی میر ،بگ محممدئمین زەکیبپی گوتی  -٤

ـــزیک دەســـتی ـــردوون و نی ـــوکمی ب ســـردا ک ـــوون و ح ـــای ل  ٢٢٠٠ی دا ب ـــی و خانق تکی
ـــردوون و شـــام ، ئازەربایجــان)کۆھســتان(، قھســـتان چیاکــانی کوردســتان . دروســت ک

ـــدین کــاری گورەی دیکشـــی ئنجــام داون و ســـرەنجام ســـای  / ی ک٤٧٧ھروەھــا چن
  .دەرباز بمرگ بربینگی پ گرتووە و نیتوانیوە ، ی ز١٠٨٤

ـــــی ـــــاوی ســــرچاوەکی بگ محممدئمــــین زەک ـــــۆوە  ھی ل ن ـــــردووە و لخ دا ک
دا نییی تحیایم یناوی ئ چونک ،رەفنامتی شنووسیوی.  

ــی -١٧ ــین زەک ــان، ب میــر ئحمدبگ محممدئم ــوڕی میــرەبگ خ ــاوی بــردووە و  ک ن
ڕـزی دانـاوە بـۆ . جھشـتووە نووسیویتی ک سامانکی زۆر و ناوکی چاکی ل پاش خۆی

، خـاوەنی کتبـی موالنـا جاللددینـی ڕۆمـی. زانست و وژە و وژەوانانی خۆش ویسـتوون
ــوي«بناوبـانگی  ــووە ،»مثن ــک و ل الی ئو ب ــ نیزی ــی . زۆری ل د د«لحمــائ ــای »باب ی چی

  .دوایی کردووە کۆچی) شنگال(شنگار 
خـۆش  بـووە، چـاکی نـوان لگڵ چنگیزخـان  ک دانیشتووی تورـزئم میر برایم -١٨

ــاری ورانکرانـی مغـۆل. کـردووە ــویتی ھرمـی دەسـتی ل پالم ــارزێ  ئـاوا توانی و بپ
دەـــ  بگ محممدئمـــین زەکـــی. ھر لو شـــارە مـــردووەی ز، ١٢٩٢/ ی ک٦٩٢ســـای 

مـاوەیکی درـژ . کوڕکی بووە بناوی جمشیدبگ، ک پاش مردنی بـاوکی بـۆت جنشـینی
سـای  خـان سـرەنجام غازان. برەنگـاری لشـکری مغـۆل ڕاوەسـتاوە ل چیاکانی ھکـاری

ــــپایکی گی ز، ١٣٢٤/ ی ک٧٢٥ ــــر وەرکــــردووە و بربرەکــــانیــــــورەی بس دادی   س
  .نژراوە »سیابای«شھید کراوە و ل دی  »چلخان»داوە و ل چیای ــن

بـاووڵ کـوڕی جمشـیدبگ، نک  ، شـخبگ محممدئمـین زەکـیبپی نووسینی  -١٩
  .مردووەی ز، ١٣٥٩/ ی ک٧٦٠ای حکوومتی کردووە و س ل تورز. شخ ئحمدبگ
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دا  بـاووڵ ل سـردەمی شـخ دونبولییکـان«: نووسیویتی بگ محممدئمین زەکی -٢٠
ــەوی شــخ سـفی ــوون پی ــان ب ــی ییددینب ئـارەزووی خۆی ردەوخ . ئی شــووڵ ســاــا ب

ــان ھی ز، ١٤١٩/ ی ک٨٢٢ ئوەی ڕاســتی بــ  ».نــاوەســری وەبر دەرگــای ســرای نم
 ل ک ـــ ـــر دەگــرتوە و ڕەنــگ مبســت ئوە ب ئم بۆچــوون لگڵ ڕەوتــی مــژوو یکت

  .پشوای ڕووحی و معنوی خۆیان نیزیک بوونتوە
بـاوو  نک  کـوڕی شـخ ، منسـووربگبگ محممدئمین زەکیبپی نووسینی  -٢١
دوایی  کــۆچیز، ی ١٣٩٣/ ی ک٧٩٥بــۆت میــر و ســای ی ز، ١٣٥٩/ ی ک٧٦٠ ســای. نوەی

ــردووە ــوود. ک ــاوی میــر محم ــای، ن ــدکوڕکیشــی داوەت پ  عوســمانی یە و ســوتان بایزی
 ســر ب وان »سـرای محموودی«شــارۆچکی . خۆشـی ویسـتووە و دەســتی ڕـزی لنـاوە

  .ی کردووەدوای کۆچیی ز، ١٤١٧/ ی ک٨٢٠کردووە و سای سازی  ئم میرە
 بگ محممدئمـین زەکـیوەک . شرەفنام باسی ئم خـاندانی ھتـا ئـرە ھنـاوە -٢٢

 تی، لم میـرە ی تـورکی»نما تاریخ جهان«نووسـیویئ واوی  دا ھـاتووە کەوای ترمـانف بـۆت
ــانکوردســتان خـاکی ــدەکانی ئازەربایج ــاری ، ئرمنسـتان، نـاوچ و مبن و شــاری  و ھک

ــدوون. ب پــایتختی دەســتی دانــاوە »خــۆی« / ی ک٨٦٠ســای و  ناســراوە ب میــر فرەی
ـــۆی ز، ١٤٥٦ ـــردووە چیک ـــچوانی . دوایی ک ـــوو ڕوون و ئاشـــکرای ئم نووســـین بپ وەک

مژووەکیــان ســـدە و . و ڕەوتــی ڕووداوەکــان ک باســی کــردوون خان قســی شــرەف
ب کی دیککستی یبم و ڕەنگ وانکی ننیو.  

شـــرەفنامی : ، بـــواننبـــۆ زانیـــاری زیـــاتر ســـبارەت ب مـــژووی دونبولییکـــان[ 
  .]و. ٥٩١-٥٨١، ل وەرگاوی ھژار

  

  
  

  



 

 

  ی چوارەمکتب
ی نووسری ئم الپڕان و ئویش باوانک دەبن  باسی میرانی بدلیس

  بریتیی ل سردەقک و چوار بگ لگڵ کۆتایی
  

  سردەق
  ک ک بردی بناغی داناوە و  و قی بدلیسباسی شار 

  کردوویت ئاوەدانی
  

 ـۆی ــ ـی ت ـ ھون  ـت ــ م، چ ش ـزان ـ ـ ب ــ  م ب ـ ـ   دا پ
ـت ــ ـانی گوف ـ ـۆ زم ـ ـنگری ت ـ وھ  ـی ـ ؟ ک وگۆی  

وە  دا ان ـ  ڕووی زەم ل ـۆ،   ت ل ـان  ـ نیگاری ل گ  
وە ا ــ ی خ ا ـ وو خی ھمـ م،  ـن ھچـی دەبی   کچـی 

کنی، گر دەرێ دەســ ــ  کون ــاگری ل ــی ئ تین   ب
ـی  کام دەر دی ژوور، تۆ ک خنیمـی ژین   ل
 پسـوی ل و     گۆشـ ل لمان،    دوورەپرزی 
وی ـ ــ دی و ن ـی ون  ــ ونی، کچ ـ ــ ـۆ دەن   دێ و خـ
کنی وا خـۆ دەشـ  ڕی، کف ـی خۆشـ ل م کام  
ندەم جر تۆی بھ   ١وەک یادگاریی تمن، 

  
                                                                         

  .و. ھۆنراوەی نیزامیی گنجوی -١



  کتبی چوارەم/  ٥٢٤

 

ن بزانن و ابۆچوون لوسرەوسری وتبا نژیاروانانی پنجنخشینی بیر و 
قتان لیان ڕوون ب، ئگرچی ھموو کس  و  دازیارانی چازانی شوورە  ن ئ

تیی بارودۆخی  یبب گرێ دەست  ڕاناگا کوا باسی چۆنی وان بو سرچا
ن وەدا دەگمنکانی نو بوونوەی دنیا و ڕووداوە گورە و  سیروسمرەی ئا

وارە  برەی ئادەمی دەکن، م ب موویان مامۆستایانی شارەزای ئھ  ک
دایانشتوون، بم ئوەی ڕاستی ب پاش پداچوونوەی ئو کتبانی 

و باوی سردەمن، وا دەردەکوێ ک بدلیسب یکک ل شونوارەکانی  دەستون 
 چندین دەقی تورکی و فارسی. ئسکندەری ڕۆمی یان ب »بدلیس«اوی دا ن ل

لیس« ؟ چ»بت ، بۆ ی  ھ  وە ک ی بۆچوونی شارەزایان و ـپـ بـونکـیش نووسی
لیس ناوی یکک ل ن، بد وا وەڕپکرا والمانی ئسکندەرە ک ق و ــ غـقسی با

لیسی وە شاری بد  الیکی . بنیات نا ل  ١»قامووس«دیکشوە نووسری ل
لیس   : دەنووس دا لکدانوەی وشی بد

ھوا ب پی دەن بدلیس ششونک ک خۆ« تاقمک الیان وای » .کش و 
 نو جغزی خاکی لیس کوتۆت و دەستیکیش پیان وای نخر  ئازەربایجان بد

نستانرمئ  پی بۆچوونی تواوی زانایان سر ب ھرمی سر ب ؛ بم ب
٢.چوارەم  

                                                                         
ـــانی ) ی ز١٤١٥ـــ١٣٢٩(مبســتی ئو قامووســی ک مجــدەددین فیرووزئابــادی  -١ ب زم

  .و. نووسیویتی عرەبی
ئامـاژەی پـ كـردووە، فیرووزئابـادی تنھـا دەـ نزیـك  بـدلیس لسـر  وەك مال جمیل

تخ.  
ــی »شـط العـرب  «و  »بـدلیس « لمڕ ناسـاندنی  دا ئاخـافتنی حمـدو مسـتوفی لـرەش  .نی

  .س.ز
٢- شــینی ویشـــکانی و جداب ـــۆی زەوی ل ـــانی گ ـــی  ژی ـــراوەت حوت بش، ھرم دا ک ک

  .و. دەگرتوە و ئرانشار چوارەم ئران



رەفنام٥٢٥/ ش 

 
 

کورتی و پوختی ئوەی ک زۆر بۆت جگای سرنجی نووسرانی ب
م  ر  قندەرە بۆ سسکخشینی ڕووداوەکانی ڕابردوو، ھاتنی ئکاوینعارەبان ی 

لعرب( ، کاتک ئسکندەر ل بابل. )شط ا م نووسران وەی ئانی گپ و  ب
عرەب قی  فی برەو ڕۆموە عرا عارەبان  یکاویکوتۆت ڕێ، تووشی  تشری

وە تواوی ئاوی ئو چۆمان بتاقی بکاتوە ک سر بو ڕووبارەدا  لبا و  ھاتووە 
پی چژ ھتا ب پسپۆڕان، لی ڕوون بتوە کامیان سارد و سووک و  تنیدەکن، 

م پ. نخۆش بگیان ر ئسزارکی  ل نتا دەگھ دا دەڕۆن  ر پھ   وشون
وگی چۆمی بدلیس کاتک ھیدەسنگنن و ب . لکدەداتوە ک لگڵ دیجل ڕژا

ھست  قومکی دەخۆنوە،  و ئاوەکانی دیکپ دەالوچان چند  چا ل  ـکن 
ـسووکت الدەدەن و کنارەوکنار دەڕۆن و ڕگای گوی  وەلو. چژترە ر و خۆشـ

ھتا دەگن جگایکی ک ئاوی چۆمی کسوور قۆڵ  و ڕەبات چمک دەگرن 
ھردک چۆمک بتاقی دەکنوە، ئاوی چۆمی . تکدەکشن پاش ئوەی ئاوی 
 ب ل ،پ خۆشتر دەب کسووریان واری چۆمکدا ھدەکشن تاکوو ھر بۆی

دەقو  ھ تقوت  و ق  ی کوەک   .دەگن سرچا

  
وەنشینان  ی خڕوون وەکوو د  
  تا سر پشتی گا و ماسی چووە ئاو
و گیایی تیدا شین بووە   ئو گژ 
وە ـا وقمی ت ـ   مانگی گالوژ ک ن
نزر دەتردە و سوەندە سئ  

ولکی ڕەش تپڕ ق   لوێ ێگر 
 گرد و خوشوا  ل دەشۆرێ    دا
  

  گش وەکوو چاوی گلی چابینان
ویلی ڕەش ڕووی دت برچاو   وەک چا
ووە ـ ـ ــ ـری گ گرت ـ ــ ب ل ـۆزلکی  ـ ــ   گ
وە ـا ـ ھن ــۆ وی  ــای ب ن ــار پ نب فرا   ب
نو ـ ـ بن ل وری ڕووی    ونش نا

م ـکوێ دە و ـاوی  و ئ وا  و بشـ   وچا
  جم ڕوون دەدرەوش وەکوو جامی

  



  کتبی چوارەم/  ٥٢٦

 

وە و و کژ و ئو سرچا چیا و مرگ و مرغوزارە زەمند و زەنورە  و کانیا

بزون و نخشین دن برچاوی ئسکندەر، ک دیدەی ڕۆژگار  و د ن  ھا جوا وە

 ی زەمانت گوناندیتووە و تگای ئاوای نن جدان ساڕبوونی سپی تپ ب

گیاوگۆی تورت و ناسک لسر . لسر زار و زمانان گۆرانیی وەھای نبیستووە

و پۆلی گونی ب دەورەیسین وە  کوەکانی . ھاوە  دا ل ی سریان پکوە نا

  .دا دراوە سوزەپۆشن، داروباری ختی ڕەنگاوڕەنگیان ب شانی وەکوو خدر
  

  ھوای پارسنگی گیانی تخزیوە
  وزاری ھمووی شۆرا ب باران زەوی

ل بوون تارا   دەر و دەشتی گوی 
رزەمیننگونی    ڕووگونی سـ

  گژ و گیای تاکوو نوقد ھکشاون
ی بنیشل  ر بۆ پشوو بگ ل م  

  

وە ـ ـ ــ ـانی تچزی ـ ـ ـاوی ژی ـ ـ ـمی ئ ـ ـ   ن
ل شین بوو ھزاران   گوی نخشینی 
 ڕووبندی حشارا ل   ترووسکی دێ 
ـنن وی ولی سـۆزی ئ ـ لب و   چریکی ب
ـون ـ ـ ـانی پڕ ب ـ ـ وەت ـی خ ــ   درەخت

فکی ڕێ   خۆشیان با   ١دەنیش ل
  

وەی ڕاستی بوای بدلیسی ئندەر ئاو و ھسکک  ئند ڕۆژوێ و چدەک پ
دەکوت و کۆڕی شادی  دا  بن لسر ئو کانیی و خۆشی و  بۆ حسانوە 

واردن دەڕازنتوە و بلک بفرین . ڕاب ک ھنیان چشنی میگانی پووز 
ھید دەدرەوشا ب دەوری دا ھاتن و چوون و پیای بلوورینیان بۆ پ  ئسترەی نا

فی  و ئویش  داکرد   ـدەن. ھ وازەی ـ و ئا وڕەزم و چریکی کیف و  بزمگ 
ھتا گومبزی چرخی گردوون ڕۆیی   .شادی و شادمانیی ئسکندەر 

                                                                         
١-  ددین بـافقی، ناسـراو بمـازی ١٥٨٣ــ١٥٣٢/ ی ک٩٩١ــ٩٣٩( »وەحشـی«ھۆنراوەی ک( ،

ـــزوومی  ـــاد و شـــیرین«بشــک ل من ـــرخ. »فرھ ـــک شـــونواری بن ـــاوەنی کۆم . خ
  .و .بووە و ب شعر کوتۆت پداھدانی شاتھماسبی سفوی خان ھاوچرخی شرەف



رەفنام٥٢٧/ ش 

 
 

و کۆمنی خک، ئ ی باوی نل پی نزی سکندەر یسککی وەکوو ب
ھر چندی پزیشکانی شارەزا سریان پوە  وە و  لسری ڕوا شاخگای 
ھیچیان بۆ ب ھیچ نکراوە، بم دوای چند ڕۆژ  وە  یان دا ھو ئشاندووە و 

لسر ئو کانیاوە، پڕاندوویتی و علمی ل باوە ئو سرچاوەی . مانوەی 
لی ک پی دەن چاوەی ئسکندەرھر ئستاش جگایکی ڕک و گۆ . ڕی 

ـک وا دەبینـک ئـاتـ وا چاک  و دەزان چۆنی ئاو و ھوای وێ پکوتووە، دە ـا
ل ساز کم ک سدان ساڵ دواتر پشتاوپشت باسی بکن قیکی وای  و  . شار 

لیسی  بد ھتا ق و باژرک لو شون بنیات  ێڕادەسپر غوالمی خۆی ھر بۆی
و پتو ب، ئگر ھات و پادشایکی وەکوو منیش  م  قای ھندە   دەب  بن و دە
و بیھوێ بیگرێ، کمندی ئامانجی نگات ددانی مشارەی سر  دا  دەورەی ب

قی واری شوورە و کۆشک و  ل.  
ودووی ئسکندەر دوو فرسخ لوالتری  س فرمانی ب بپی» بدلیس«

وان چۆمی کسوور ن  ل  ،وەک و جیی ک ھر ـ، یانی ڕاست لو ڕەبات سرچا
لیسی ق و شارۆچکی بد  و ــواری قــدا دی مــی کــکــاوەیــ مــلی، ل ئستا 

ـش  ەی شاریرووـ چندەھ.  
 پالماردانی ئران پاش ئوەی ل ئو شون، دتوە دەگڕتوە،  ئسکندەر 

لیس  دەدا و شانی ل شڕ و بربرەکانی شل دەکا بم بد  ق گا . دەروازەی 
 چی دیکی سر وەبر ناھنم تۆقی . دەستی ئسکندەر وەال دەن و دە

ن دەنرێ و ب پند و ئامۆژگاری دەیالوننوە،  ھر چند ڕاسپاردا ئسکندەر 
تاکوو دەسبرداری سربادانی ب، بم بدلیس ھر تقشی ل سری نای و ملی 

 تمای سربزوانی خاو نابتوە ل و   نمندەریش. بۆ ناچسکئ  ئاوا دەبین ک
ـھن و ب چاوی لبووردنوە لی ـ وە خریک ناکا  و دەی خۆ پ دەورەی دەڕوان
دا لشکری دەنگ دەدا و دەڕوا نا قۆناخڕیک پتر دوور ناکوتوە ک بدلیس . و 



  کتبی چوارەم/  ٥٢٨

 

 دن و خۆیدا دێ و شمشیر و کفن دەخات ئستۆی و کلیلی دەروازان  ب دوای
فی ئسکندەر ر ڕکب  نت دا دێ و دە کوڕە خجات  لڕوە ب چۆک. دەگی

م خۆش بی، چونک من لسر فرمایشتی پ وان  تا ل  م، دەب ان ـادشای جیھــخۆ
 ی رابدامی منی کۆیلو دەمئ یادت ب ر لگو ئ ی الساری و سربزوی 

قی ساز کم، ب ڕاوژی رکوو ئم شووھرە برەژرت ڕاسپارد تا و  ە 
ـگ ھـ ـو ھندە سخت و قایم و پتو ب ک پادشایکی ـ  رمووت دەبف ربارت 

ی پایبرز و نکمندی خاقاناتنانت فرمووت ناب . وەکوو منیش بۆی نگیرێ
خونکارانی دنیاگریش بگات ددانی مشارەی دەوری بانی کۆشکی و ملی ئاوەزی 

دنی ناخ و دەروون پاوراو نتوانن ب شابای ھست و خیاڵ  بینی ڕووناک تیژ
لنوە ب سری فرمانی  لسر ئم ڕێ. دا بخو  من بگورەی  وشون

ی  بتشاوە و کوکھ وە و ئاوا شووم لومزنی خۆم جووەوەی مرگب
دانی ب  می ل وم  رمی ئاکاری دزست. دا تاو داوە شئی و چۆنم سزا   ا چم لدەک

 موو باریکترە ئی  ل م  ئسکندەر ئو قسانی ! پنا پادشای جیھاندەدەی گردن
لیسی وەبر دی کوت و شار و قکی بناوی بدلیسوە ناودر کرد و گوتی  بد

ھکشا وماشی ئرە ھر ب مکایتی ختی تۆ ب و ھندەی  كبا حکوومت و م
ھتاوی تپڕاند  پۆپی  ل و پایی    ل   .ک گۆشکوی پ

قی بدلیس قفتی  ، ھر ساز کراوەگۆش  لسر باری س وەکوو دیارە 
ھژان بای ب سر کشاوە خورت و  ھمیش باری د  وەی . بۆیانی گپب

ن وا وەڕپکرا  سردەمی پشوودا مار ھ با ل  ، ناوە کدا ھت لکرا و ھندەیان گ
ن قی مارا  مار وا . بۆت رشتوەک ھ راسیان لک ھک خر یس وتوونک

وە و باری ژیانیان وەسر ناخۆشی گڕا وە  گیرا تان . ھلیم م ب سرەنجا
لیسمکیان خستۆ   و ئاوا مار کمتر بوونوە و کت سر الدیواری دەروازەی قت



رەفنام٥٢٩/ ش 

 
 

کنن وەر داناچ لیسم ئستاش ھر ماوە و پیکری داتاشراوی . جما  ئو ت
لسر برد و مارکی ب  کد   )١(.دەستوەی و پی دەن تلیسمی دەرگائادەمیزا

لیس و  و دیاربکر نوان ئازەربایجان )٢(ندکیـکوتۆت دەرەب شارۆچکی بد
نستان ڕەبیعرمکانی تورکستانی. و ئر حاجییگخاکیــو ھیندووستانی ب ئ  
ن خودای مزن ھر  ــ و مدین بچن زیارەتی مکک دا و خوراسان راقعو  ئرا

و  و زەنگبار گڕۆکانی جددە. دا تپڕن  بوێـدەب ــ بیخات سر شان و شکۆیان
وغاری و سوداکرانی ــو ب ١و سقالب و ڕووس و خوتن بازرگانانی ختا

م و عجم عرەب ھا وشۆکرانی زۆربی دنیا ئگر بیانھوێ بو بادا بن،  و 
قشتبردەی بدلیس ئم . تپڕن، دەنا ھیچ ڕگایکی دیکیان نیی دا دەب بو 

 باکووری بدلیس و تنیا فرسخکی لوە دوورە بردە کوتۆت  ھۆ گاوک . ڕە
 برد و وا کوتۆت سر یک ک بۆت  لوێ و برەبرە بۆت وە  وی ق  گرێ و ھ

ھات   .وچۆکران کۆسپی سر ڕی 
وونکی خرخوا ئو زەمانی مزگوتک و  پردکی ک گورەی ل خودی خات

لیس ب وەختایک بو . اوبانگننساز کردووە، ک ب پرد و مزگوتی خاتوون ب بد
وەکی زانیوە، بـردبی ل وەخۆ خستوون و بوودڕی پدا  کند و کۆسپی گا

وە و و  لدا ڕ ـھر ئستا خک و کاروان بب گرێ لیوە تپکونی کردووە 
و پیاوچاکی خودایی ب پ .دەبن لک پیر  و گ کی مبارەکگایدەمی  جوق

دا ڕابردوون   .پیرۆزیان پی

                                                                         
، مـیللت سـالڤییكان، )صـقالب (  سـقالبـــست لــبـم دا اوە ئیسالمییكانــرچــ ســل -١
 .س.ز .)الصقالبه(



  کتبی چوارەم/  ٥٣٠

 

قیدی«  زمان ١»وا لی کوڕی عبدووە ل / ی ک٢٧دەگـتوە ک سای  نۆف
ـ ٦٤٧  سردەمی پشوایتیی عومردا٦٤٨ـ ل خودای ل ڕازی ب ــ  ــ ی ز، یانی 

غنم . خراوەت سر شانی و ئرمنستانی گرتنی دیاربکر ئرکی عیازی کوڕی 
ناوی  فرک ب و چاخدا کا ڕاگیشتووە و  »ئخالت«ب سر  »یوستینووس«ل

کی »سناسر«. بووە حوکمانی بدلیس »کوڕی یوونسی بتاریق سروەندی«
 مووش ل فر  ھموویان  و ساسۆن کا تیی کردووە و مزنی  فرمانەوای

ب جنشینی  ی کیژی خۆی»تاروون« ئم میرە. میری ئخالت بووە یوستینووسی
  ٢.دیاری کردبوو

 کتبی  لبیالد«ل پی خۆش بوو بیدا ب  باوکی تاروون: دا نووسراوە»فتووحو
کچش تواوک . ٣بوو ، ک ئامۆزای و حوکمانی بدلیسکوڕی سروەند بوغوزی

لی چووبووی سر مووشی کوڕی سناسر ، ک الوکی ھتا بی جوانچاک و می
وو خۆیان ناردە  ئو دەمی ک میرانی کافران کوڕانی. ڕەزاسووک و جوامر ب

ل الین  ، تاروونیشدی حوکمداری ئام»داراب«ی کوڕی »مریم«ھانای 
وکییوە ئرکی   با کاتک لوێ چاوی ب . چوونی کوت سر شانیوەھاناب

کوت، بجارکی جوی بدەست خۆیوە نما و بدزی لگڵ  دیداری مووش
  ل و  ە ڕایانکرد و چوون خزمت عیازی لشکرگاومووش قسیان کردەیک 

                                                                         
ــمد -١ ــدو محم ــای بــواری )ی ز٨٢٢-٧٤٧/ ی ک٢٠٧-١٣٠( ئبووعب ــووس و زان ، مژوون

ـــس ـــدیی عرەب. حدی ـــی واقی ـــر بـــای پاراســـتنی یحیـــا برمک ژ وتـــۆتک . ک لنـــدھ
: کتبـی زۆرن بـۆ نمـوون. دا دەسـتاو دراونوە برھمکانی ب داشـکانوە ب الی شـیعایتی

  .و). فرھنگی ئعالمی سوخن... (فتووحوششام، فتووحولعراق، مقتلولحوسن و
  ).2/161فتوح الشام، ( درژترە ئم ھوا الی واقیدی -٢

 .س.ز .ڕاستییكی الى واقدى بۆس یوونس
٣-  179-178فتوح البلدان، ص(ل (نیی وەیم شس.ز .دا، ب. 



رەفنام٥٣١/ ش 

 
 

غنم ھنا و مسومان بوون و ھر لو پ کوڕی  ل  جی تاروونیان و ئیمانیان 
، وبینک لگڵ یارانی عیاز ماوەیک تاروون بپی کینپاش . مووش مارە کرد

ی شادەوئیمانی پ ھناوم و ۆرزوتی مووش بــھت و گڕایوە الی باوکی و گ
وموە سر  و ئستا گڕا پاش تپڕینی . دینی پشووممسومانی کردووم 

لکی ڕەخساودا تاروون ب ھ   ل وەیک  و بب شڕ و گڕ  ۆی کوشتــاوکی خــما
لشکری ئیسالم ی »یووقننا«میری بدلیسیش  سروەندی. ئخالتی دای دەست 

غنم و ست عیازی کوڕی  ھزار دینار و ھزار تۆپ کووتاڵ و  ناردە الی 
و پنست سر ئسپی عرەبی و ستی خۆمایشی  پارچی ئاوریشمی نخشین 

ی پکھات گ ل و  جماوەری شاری بدلیس زۆربیان . وەکوو دیاری بۆ نارد 
ھرە زۆری ئوانی مسومانن ک ئیمامی وشونی  وتوون پـئرمنین و بشی 

فیعی  ـ شا ل ڕازی ب ـ ـخودای  بوونی  بم بشکی کمیان ل سردەمی زاڵ ـ
و بوون حنفی و ل  دا چوون سر ڕچی پشوای مزن ئبووحنیف تورکان

دارانی ڕۆژگارەکیان ڕوانیوە و  زۆربی خکی ناوچک شافیعن. ڕبازی دەست
بریان سریان بچ ل ئازان و تامزرۆی  گرتن ان ناچ و ل ڕۆژووــژیــوــ نــسر

دارین کی بخشندە و دوا و میوان. دین بواردۆست و  کۆمویست و ڕخۆش
ـم کیش ب . رد و ڕەندنـ ھر دیکی مسومانان، ئگر دووس ما   ل

وە و مال و بانگبژی بۆ ڕاگیراوە و نوژی بجللی تدا  ل ساز کرا مزگوتکی 
وە وە و چاکیان شان وەبر دینکی خۆیان دا   .دابسترا

بۆ ون پشوای ئو شارە پاک گلک زانا و پیاوی شارەزای ل ھکوتوون 
ـگ ـورەی ژیـ نـ ـرا عبدوڕڕەحیم بدلیسیـ ھان موالنا  بوونی  ، ک ل پوختی جی

فرەزانی و  وبانگی دەروون  وەتوە و پڕاوزکی یکجار دگر و دەنگی  دا نا دا



  کتبی چوارەم/  ٥٣٢

 

لسر کتبی  ع«وردبینانی  ل ـن ١»متا منتیق و « سبارەت ب ــوە کــووسیـ
 نو مزنمالیان »معانی ل یککی دیک ل پروەردەبووانی . دا زۆر بناوبانگ و 
لیس دا بۆت تاقانی  زانی و حدیس ، ک ل شرعیبرقلعیی موالنا محممد بد

 بردی مامۆستایان و کۆڕی زانایان و کوتۆت زمان. نبواری ڕ زی  لڕاودا پ
 ینووسیوە و پشکشی کردووە ب میر شرەف »ھیندی«و  »خبیسی«لسر 

ھموو الیک  بردی  لیس و کوتۆت   ٢.حاکمی بد
ی جگ  و ب ن  وژەرا ھا ڕووگی ت متمانی بیروردان و پارزەری  ھروە

 ٣،عمماری یاسر وشونی ڕبازی دین و پشنگی ڕبوارانی خوداناسین، شخ ڕێ
بوونجیبددینی سۆھرەوەردی خ ئ مریدی ش پیری دەستگیری  ٤بووە ک و بۆت

خ نجمددینی گورە ش ـ بدلیسیی د کا ـ ـ خودای مزن گیانیان شا زانای . ـ
تو ک بۆت  ٥،بووی ڕبازی یزدانی، موالنا حیسامددین بدلیسیش پایبرزی ئا

                                                                         
نووسـیویتی و  کـوڕی ئبـووبکری ورمیـی ، قـازی سـیراجددین)مطالع االنـوار(متالع  -١

شــرەفنامی : بــۆ زانیــاریی زیــاتر بــ. دوایی کــردووە ی ز، کــۆچی١٢٩٠/ی ک٦٨٩ســای 
  .و. ٦٥٥-٦٤٦ل  ھژار،

ــی« -٢ ـــوڕی  ،»الخبیصـ ـــمدی ك ـــووبکرمحم ـــى  )ی ز١٣٣١/ی ک٧٣١: م( ئب ـــودانی كتب خ
 .ئیبنووحاجیبش نووسراوی زانای كورد ) ۀالکافی( و كتبی) ۀالموشح فی شرح الکافی(

  ن بر ھھیندی«دەیان نووس «ستی كامیانبمانزانی من و نس.ز .دەناسر. 
ــری برمــا و  -٣ ــک ل زانــا گورەکــان و پی دوایی  ی ز، کــۆچی١١٨٦/ی ک٥٨٢ســای یک

  .ج.م. کردووە
ــدولقادر شــخ -٤ ی ١٠٩٦/ ی ک٤٩٠، ســای )ســوورەبردی(ســۆھرەوەردی  زیــائددین عب

ی ز، دەســتی ل داونــی ١١٦٧/ی ک٥٦٣ل دایــک بــووە و ســای  ز، ل گونــدی ســوورەبرد
ــدا ــزامییی بغ ــان برداوە و ل نی ــژراوە ژی ن .ــ ــاتر ب ــاریی زی ــۆ زانی   شــرەفنامی ھژار،: ب

  .و. ٦٤٥ل 
ـــی -٥ ـــی  حیســامددین عل ــــووە»نووربخشـــی«ل تریقت ـــیف ب ــــی . دا خل / ی ک٧٠٠ساـ

ـــۆچی١٣٠١-١٣٠٠ ـــاریی زیـــاتر بـــ. دوایی کـــردووە ی ز، ک   شـــرەفنامی ھژار،: بـــۆ زانی
  .و. ٦٤٥ل 



رەفنام٥٣٣/ ش 

 
 

ل ن  دارا لی بوا رجـس ـ ڕەوتـ دا ڕچی شخ عمماری یاسری  ی سۆفیگریـ
وتنی نشان و پاک  دا س و پداچوونوە ب ھستی دەروونیفگرتووە و پاش چل

و  لکدانوە    و کتبکی سبارەت ب  پڕپڕۆچکی پگیشتن  وەت گی
وەیکردنوەی ڕەوت و ڕبازی سۆفی شی   .ایتی نووسی

لیسیکیککی دی  مزنانی بد ل   والنا ئیدریسکوڕی  ١یمامۆستای فرەزان م
ددینوالنا حیساممداری شاھانی ئاقمکی زۆر قوەی بووە و  قۆینلوو ، ک ما

م لی تان س ودەنگانی سو  کۆڕی ئا ل و  ەوڕی بۆ دیاری کراو دا ج خان پاشان 
بدلیسی جنگی پالماردان و گرتنی . ئم شانازییی خراوەت سر شانیکوی 

ھمیش بادەست میسر فی پادشای  ڕک  دا بزووتووە و لوێ چند چامیکی  ل
و نوەرۆکی بۆ پداھدان و تاریفاتی سوتان سلیم  کاک وە پخان ھۆنیوەت . ل

ھاتووە و سکای ناخ و دەروونی خۆی چامیک دا  وا پ وە دا ئا   :دەربی
  

ب و چرووکق زانی   سای ن ل   سکی زی من 
  وخا خوش ، بیزانایی ک تۆی سنگی محک ب

ھندەی دەنکی جۆ بھرەی بۆم نبوو م    شاری زانست
  ا ـ گ  و بگا لسر دەبارێ    نزان گوھری 

ـاز خـاکی بۆ چما میسر نگ ل   منی ب   حرام ل
کـرێ  ن  ن حوا ــ ۆ م ــ اری ب ــ  داروب ل  ــ ح  

                                                                         
ــیمددین )ی ز١٥١٩ -] ١٤٥٢/ [ی ک٩٢٦-]٨٥٦([ مال ئیدریســی بدلیســی -١ ، ناســراو ب حک

ــدریس ــوردە، ئی ــاق مژوونووســکی ک . قۆینلوودا کــاری کــردووە و ل بارگــای پادشــاھانی ئ
ـــد ــــای ســـوتان بایزی ــــ بــارگـ ــــم یپاشــان چــۆتــ ــــان ســـلیمی یـک ــــم و سـوت . دووھـ

ـــی  ـــانگی کتب ــــرە ب ناوب ــــی ھـ ـــی »بھشـــتھشـــت «بــرھـم ە و ســـبارەت ب دیرۆک
ـــوومتی عوســـمانی ـــا ســـردەمی  حک ـــدەکا و ھت وە دەســـت پردەمی عوســـمانســـ و ل

  .و). ٣٠٢، ل ١فرھنگی ئعالمی سوخن، ب ... . (بایزیدی دووھم دەگرتوە



  کتبی چوارەم/  ٥٣٤

 

ـ ب ـۆ ن  الی ت ل م  فی خزمت   گریمان ک من ما
 ماڵ ل م  ـۆ ئسـتک پشـت بر ت ل  کچـی   ا   وحـ

م  ڕۆ م ل   و کورسان خزم و کسانم و ئامد و شا
و تا فت  ل ت ندە دەگرین، تکا ژیانیان    وەک ب

 من باسی چاکی تۆ گر ل ن ببیسن    پایبرزا
  ا  جـ   وەک پڕەی تۆمار دەپچرنوە یا دەبن
کۆی زانینھی میسر م ھی تۆ ئی شا   چون دەرگا
  م گا و ببینی چۆن دەک   چاک کۆڕکی بگری 
م کی واری پزیشـ و ب وانی زانستی وژە  ل من م  
  ا ـ ــ ـی گمی من ــ ن ـی گرا ـازی پرســ ــ  الم ڕی   ل

 ھموو زانستان ڕتا پڕپ م گرتووەۆچکی     با
 ئیدریس   نوی دەنیش، خون و خیا ک ب

  
لیسی و  مژوویکی بد فارسی ک سبارەت ژیان  وە ب زمانی  نووسی

کانی عوسمانی تان  سو ل ھشت کس  ھشت «و ناوی ناوە  بسرھاتی 
وئاخنی »بھشت ن  یتیشی کردۆت ھزار ب ھشتا دوای  ).!؟( و  نیزیکی 

دانی شاسمایل  رھب سدانی ڕ والنا ئیدریســازی ڕافــو برەوپژووی  زی، مم
 ئبجد ھنابۆوە کاتک شاسمایل ئو قسیی . »مذھب ناحق«: سردەمکی ب

 ، ک موالنا کماددینیھاونشینانی تایبتی خۆیبیستوە، یکک ل ھاودەنگان و 
بیبی شیرازی ھتا نامیکی بۆ بنووس و پرسیاری ل بکا ک  ت وو، ڕاسپارد  ب

بستراوە؟ ئویش لڕوە  ھ م مژووە کاری ئوە یان بۆی  داخوا دانانی ئ
ن و لدن خۆش و  و نامیکی یکجار جوا  بان چاوی  فرمانی شای نای

 ریسکاتک موالنا ئید. وردەکارانی بۆ نووسی و پرسیارەکشی تدا گونجاند



رەفنام٥٣٥/ ش 

 
 

و نوەرۆکی ن ب من : کی ل ڕوون بۆوە، حاشای ل نکرد و نووسیـامـنوک 
 و گوتووم رەبییع ککھاتم پوە، بوەت م دۆزی م مژووە مذھبناحق«ئ« !

 وا چـاکــ رمانی پیرۆزی نووسـی کـوە نووسا و ف   د شاسمایل ومکی ب
ودە ھا لرە  و   والنا بمونشینمان ب ھا موالنا خۆی پاراست و نچوو، . م و 

 تکی دەخرشرە بکرد و ل بووردنی لل وای   دانانی چامیک دا کوو ب  ب
و   :برچا

  
وانی ڕابردووم و خۆشم ھر ھوم میرمالغو وە بوون با دانی ئ   می خان

  لپناویک باپیرەت وەکوو پشنگی دین بوو باوەپیرەم بوو ب سۆفیی سر 
وتابی بوو ز ق  الی باپیری مزنت بابی من خوندی    مان ڕۆژگارکیەل

 زانستی ئوی برھم چنی نووری خودای وەرگرت دەروونی پاک و پاراوی   ل
 و غوالمی شاھی حیدەر بووم دەڕۆیشتم لسر ڕبازی یکەنگی ل   منیش کۆی

  تاوێ لسر خاویوەکوو شیر و شکر تکڵ ببووین و پگیی بیرم نما 
قوڕئانی بوردی  خودا خۆی  و ئگر ئایاتی  وە  ھنا   بت برچاوتچاکی 

عی ھاتووە ئیدریس لدەزانی ناوی ئیسما  کوێ ب     پاڵ ناویۆتو ڕۆنیشت ل
  

دی فن فزل ئ ول ب ل  کوڕیشی ک پیاوکی زانا و خوندەوارکی دیار بوو، یئ
یمان تان سول و  ئیلی دا کرابووی سردەفتری ڕۆم خانی بھشتی سردەمی سو

م ئرک گرینگی ڕاپڕاند ک ئوەی  یئبولفزل دوو کوڕی شیاوی بجوھر. ما
ھات جارکی ک ب سواری کشتی ل . بوو ، وە دەچوون ئیستانبووڵ»غلت«وا 

دا  ل جنگی ئاژوانی کشتی. نکراو بوونوە گیرۆدەی چارەنووسکی چاوەڕوان
پک بای دەکا و شپۆل و چپۆکانی دەریای نھامتی، کوڕانی ل  ھ ھومدی   نا



  کتبی چوارەم/  ٥٣٦

 

وە بختوەرە دەژاکن و لۆتکی تمنی ئو چارەڕەشان نوقمی گرووی  ئو پیا
و بلمی ھیوای ئو نامرادان ناگات بستنی ڕزگاری و ککی  وی ب دەکا  گژا

 دەریای نمان ل دا دەکن و  دا بزر دەب و سر ب ھناوی نھنگی مرگ ژیانیان 
غیان نازان نون دەب وا ھرگیز کس ب سروسۆرا   .ک تازە 

  
 سر کھ ھگتوە ژەی بایگکشتی    نمان 

  وەک پنجی شکاو سوی سووڕاوی دەسووڕتوە
  

فندی فزل ئ ول ب   ئ ل   م کارەسات ــکوڕان تاویپاش ئئاگریــی، د ی ب 
وو ب کۆی زووخاڵ بانی ب ھ ی ل تابلیزگی دوورودرژی حیس. دووری و 

وانی  واتکانییوە پچا و سرحیسابی دی وی ئا ژیانی گیشت سری و [پڕا
ھنایوە  خودا«: ک] وەبیری  ل  جگ دا دەچت یرچی ھئاوای  پاشان ١».ھ

 پسوولی ژیانی ل فرمان ھر فرمانی خوای و ھر بۆ الی ئویش «: نووسی 
کشانی تۆماری ڕۆژنامچی تمنی ھکردەوە و  فریشتی گیان ٢».دەگدرینوە

فندی نرینی ل پاش بجنما و دواباو بوو. بایوە فزل ئ ول ب   . موالنا ئ
ل مزنپیاوانی بدلیسی  کی دیکخ« یبووتاھیری کوردی شئ«٣،ی  خۆری ک

و گـل موالنا ئاوڕەحمانی جامیپرشنگ ن  ـ ـ دا باسی »نفحات«لــ کتبی  داری دی
و ل گڕەکی  کردووە و گۆڕی ترووسکداری کوتۆت شانی ڕۆژاوای بدلیس

  .ە»کسوور«

                                                                         
  .و. قسس ی سووڕەی٨٨، بشک ل ئایی »هکل شی هالک اال وجه« -١
  .و. ی سووڕەی قسس٧٠، بشک ل ئایی »ترجعون هالحکم والی هل« -٢
 . س.ز .بدلیس و زۆر بكورتی باسی كردووە خكی » ابوطاهر الکردي«نا  جامی -٣



رەفنام٥٣٧/ ش 

 
 

 ب ١ی»شوکری« ل وەیک  عیر ک ما ـشا دا خزمتی  رانی تورکمانــارگای میـ
بوو، ھر خکی بدلیس ک دواتر  خانی بدلیس دەکرد و سردەمک الی شرەف

ودەنگانی کۆڕی پیاوماقوونی سوتان سلیم  ڕیزی ئا . دۆزیوەتوە دا خۆی خان ل
تان سلیم وەکانی زەمانی سو کردوون شعر و بـڕاستی  خانی شوکری ڕوودا

وە  و ناوی نا م«چاکیشی داڕشتوون  لی س فیی ڕۆمی»نام تی ل نــاوی ئــم  ، 
 کتبی  ل عیرەی  عیرانی «شا   .دا تۆمار کردووە»تورکژیان و بسرھاتی شا

وان ئوەی ک بم بدلیس م نا گۆڕی ئ  ھنان   ل م  ھمیش مکۆی  مبست
و بنکی بیرتیژان و خوندەواران  و زانایان  مامۆستای ھژای . بووەمزنمالیان 

دای و لوێ  ی ل ژر دەستی»شوکریی«ک ئستا فرگی  چازان موالنا مووسا
 زمان موالنا شاحوسنی باپیرییوە ک زۆر ژیاوە و  ل  ، وانوتنوەی خریکی 

ھاری ب سر تمنی ١٢٠ ری  بی بۆ منی نووسزیلو ن قک نلڕیوە، گپدا ت
 گاوەتوە و جارکیان د بگی  بارام ،ئو دەمی شاسمایل«: ەیگوتئم ڕووپڕان
و ب قدری کردبووی دەماست  و  عادلجوازۆی ھتا ب سر ـاری خـریکـزول

وەکانی شرەف و بارگیری ئرجیش گڵ پیا ل و  ل الی ئخالت خان ڕابگا، 
لی دەب ب شڕ  تاڕادەسپرێ  خان، شخمیری بباسی شرەف. دەوروبری 

و بیت شکری دەنگ دەدا و نیزیکی پنسد مالی ــویش لـئ. ـزنـبگات سری 
لیسی فقی بد و   تمای چوون خزا دەست دەدەن تیروکوان و وای  زانا  ب

 ئرجیش   .شخمیر دەچن
 ھوای بدلیس و خۆ وەکوو دیارە و ھموو الیک وەبای لسر دەکشن، ئاو

و ب ـب زمان پسنی نادرێ  و بـ غاتی گش و خۆش و سرسوزی لگڵ ـاغ  ا
                                                                         

ــورد و ل گورە ســركردەكانی ســوتان ســولیمان شـوكری -١ ــاوداری ك ــی ن ی بگ ل میران
حـاجی خلـیفش . نووسـیوە) ۀالفتوحات السلیمی( قانوونیی و كتبكی ب توركی ب ناونیشـانی

 . س.ز .)2/1237، 1/284کشف الظنون، ( نیزانیوە كنگ مردووە



  کتبی چوارەم/  ٥٣٨

 

 و نژیارەکانی ل ووبرە و کۆشکڵ  شخولئیسالمی سرتۆپی . تاریف ناینخان
عبدولخلالقی دان موالنا  ی ـلیفـ خـ، کزانییخ یحسن وڕی شخـک ئادەمیزا

دەخشانییی ببدوع خ  نووری ش  ل  کۆی پ  نیزی و گ ـکوتۆت ک ـ
دا  یتیسۆفییاو شونی گیرابوونی نزا و پاڕانوەی و ب ڕچی  »میدان گۆک«

وددەولی عالئ خ ڕوکنددین  ر شوە ستڕورە ـ  ١سمنانی دەگخودای گ
 نوور ل خۆشی  وھوای بگیان ئم چند شعری سبارەت کش  ــگۆڕەکی پ کا 

ل دەبارێ وە ک دوڕ و گوھری  لیس نووسی   :بد
  

عیسا ئاوی خدر ھوای بدلیسو پشووی  و و  بر ئا ل  ،  
ان ــ کانوە و جدا  ب خۆی ــ ایوە ش ــ ۆ م ــ   حشــاریان ب

و بگردی ھناسی پاک   سای  ل وا   ک یرە کوئ  
لسر زەوی، چرای عومری کوژایوە غی بھشت    با
ـاوی ـامز بیسـتی ن ـات م ، ک وا خۆشـ ونکی    ئرە شـ

ایوە ویستی خوتن ـ  ک ـت ـرە ب ل  ـ و ب  ـ  ب جب  
م لوێ جارێ، پزووی نوک و  م وتی دەچم  ـرازن   دەت

ی دایوە ا ـ ـ ـی خی ھسـ ـانی،  ـ ی ـنی برب ـی شـ   کچـ
دە ، بۆت خـاکیگایوە ک میسکی چین ـ ن ب و مئ  

ـایوە و  ب ـۆزە  ـۆ، نرخـی ت عتری ت  ی بچی ککن  
ب م خاکوش ئخ ن ساچ ک ی کوێ ب ، ب    وخا

غی بھشـت، خـۆی ون ب الیوە سروەبای با ـ   دەن

                                                                         
ــک ل گورە  ،)ی ز١٣٣٦-١٢٦١( ســمنانىعالئوددەولـه  -١ ــوڕی محمـمد، یک ئحـمدی ك

 .س.ز ).حالصالح الهل الفال( ڕبرانی سۆفیگری و خاوەندی دەیان كتب، لوانش



رەفنام٥٣٩/ ش 

 
 

ـ ــ کن لوێ بیت ا  ـ ـ و بیب ـرێ  ـ گ  ھ ـۆزێ  ـ ھوێ ت ـ ـ   دەی
ایوە وو گشـ ـ ـۆزە ب  ک پرچـی حـۆری، بو ت   تا ب
فل بوو چی بۆ نکرا ھرچی سروە گڕا، شل و    بم 
ـاڵ گڕایوە ـ ـ ــ ت ـتی ب ـ ـ ـگردەوە، دەسـ ـ ـ ـ  ب م وت   ل

  
سر ب ارێ و سرما بای ــوەرزی زستان بفرکی زۆری ل دەب ئگرچی

شپ دەکک ت و تـووشی سـومژ دایدەگرێ و خختـم دیسانیش ـن، بـی دەبـ
وا چزوویان ل دابگرێ و ب ند و کڕەسرمایکی  . شنـیانئـنایکات ویشکب

مند و غوارە و شارەیی ئاوردوویان دارە و باری یسترک ئزنگ  ھژار و دەو
قچی عوسمانی وە ک دەکات دوازدە ئا کی زری . بایی درەممسووت

ھر ویشکڵ و موورەداری قش کراوە وەکانیشی  جاری وای زستانان . گرما
ھات ھندە بفر دەبارێ ھر ل کۆنوە . ەبت ڕبندانوچۆ دەگیرێ و د ک ڕی 

دەوان و خونکارانی بشان تانانی دا ری شارەک ـافـوشکۆ، چونک مسومان و ک سو
و پیتاک و سران وبانان، باج   پارزەری ڕگا وون سـپکوە ب ل ـیان  ر ـ

گ ـھ پی ڕێـ و ب انیان نووسیون و زۆر بتوندی ــرمــوشونی شرعی ف رتوون 
و ئو کسانیان ب لعنت کردوون ک لو داب و ڕسای لسری کرژ  بوون 

  .البدەن
لیس خۆیان ب کاری خرەوە سرقاڵ کردووە و گلک مزگوت و  میرانی بد

و پرد و گرماویان ساز کردوون قا  و نزرگ و خان  رگف . شارەک بۆ نموون
وە  بیست بسترا ھ دا  ی تردینک پردەبک ھاموین و خدا دەکوشۆی پ .

 شازدە تاخ، ک چوار مزگوتی گورە و ھشت گرماوی  ل   شارەک بریتیی
دای نییان. ترملیسای ئ  پشوودا ک ل   و مزگوتان ل بووە و پاش  یکک 

مزگوتی ( سرکوتنی سپای ئیسالم کراوەت مزگوت و پی دەن قزڵ مسجید



  کتبی چوارەم/  ٥٤٠

 

لجووقی ).سوور ک سـ ـ ـژووی  مزگوتکـی دی و م سـازیان کـردووە 
یککی . نووسراوە و ب مزگوتی کۆن ناسراوە کرانکی ب ختی کووفی دروست

غـبن دیکیان میر شمسددین نـا دا وە و جـی  سانوەی بۆ بلنگازان و  ـا
 تنیشت  ل و  وە ساز کردووە  شانیش پیدان گۆک«دەرون »می دەە و پ

»مسییش« .رەفییش ب م ک  منی ھژاربناوبانگ، باپیری  مزگوتی چوارە
 وتۆتوە داناوە و کییپا ندەرانیشی بلنای قپو خان رگف و  سازی کردووە 

و بانگبژیان ھی و مووچی چاکیشیان بۆ . تاخی ماردین  مال  ئم مزگوتان
وەتوە وەتی ئیسالم لرە ئاسۆگی داوە، ھ. با ل  ناچتــوستــنــا تــا ئت ــانــ

وژی وژی ب جارکیش ن و ن فوتا بھینی   ل   .قتارەی 
بریتین ل بنیات ناوە ک م ل رگف ج  نگاز پن ل  ، بگیی ختیبیی، حاجی: منی ب

 ھموویان الی خانپنای شمسیین و سای . و ئیخالسیی ، ئیدریسییشوکریی
وم کردوون و ی ز، ١٥٩٠/ ی ک٩٩٩ . دامپۆشیون و ئستاک پن ل فقتوا

و فرگان خریکی پروەراندن و  ل ھرە چاک و خوندەواری زانا  مامۆستای 
قیانن ف ھنانی  مامۆستای، ک ل  ل فرگی شرەفیی ی ببیبۆ ون مال خدر. ڕا

کس تای ناکا و ل  وشونی ئیمامی شافعی دا بپی ڕێ زانینی شریعتی ئیسالمی
قوڕئان و حدیس لکدانوەی  وەک دەن ھر کس ل الی . ونی دا ب زانستی 

پۆدەرسکی  مال خدر تاکوو چ ندبپخو چووەھز . پڕددینبمسش 
وەت مامۆستای فرگی  موالنا محممد ک ل نو  »شرەفیی«شرانشی کرا

وکی پاکسرشت و برزەج بناوبانگ و ل زانستی  دا زانایانی کوردستان  پیا ب
و ئسترەناسی و منتیق و کالم قوڕئان  . دا یکجار شارەزای لکدانوەی 

فرگی حاجی  بگیی خراوەت سر شانی موالنا محممدی زەرقی وانوتنوەی 
ـسۆفی ک دار  بۆ باشـ و دین . ی و پاکی و ڕاستی و دروستی ھاوتای کممالیی 

بدووالنا عسپاردەی دەستی مئ  کراوە ک پی دەن مالی  فرگی ئیدریسیی



رەفنام٥٤١/ ش 

 
 

وانیویتی ل دەرانی سوتانوە فرمانی ب سرڕاگیشتنی  ڕەش و ب چشنک ت
 وەربگرێ  زانستک. ئم شون ل دا پیاوکی ھکوتی و  انی زەمانـئویش 

ن  نو سرا ل   . دا سری دیارە 
خشین و پیشننجتکاری پنعک س شاری بدلیسوکۆم ەری کارزان ل 

ھشتسد دووکانکیان  ھی و بجگ لوان گلک جگای دیکش نیشتجن و 
دەگا ھموو الیک ڕا  ریان بخ ن کھ . ژیبۆ نموونداڕدادەوانی و  بناغ

چاککاری و بخشندەیی، پنای میرانی مندی و سرچاوەی ورسرکاروانی خ
وارانی زانست و زانای وای ڕب و ن  و ئا  پوەنی ت ی، باوەڕپکراوی دەستی خا

تانی و ج وەن سو ـی  شکۆ، خوسرەوپاشای متمانی خونکاری خا مزن
ـسرکردەک ـ نـ وا دەی لبووردنی خ انی  ـ خودا بیخات ژر دا د ـــــــ چنـۆی ــــ

وە  پاش بجما ل ـب. شونوارکی وەک یادگار  ونـ ـۆ   دوو گرماوی ـ
و نیزیکی ست دووکانکی دووبر و دوو  بردەمڕمڕ و دوو کاروانسرا 

غخان و چی وچی دیکشی ساز کردوون و داھاتی چاکی تواویانی خستۆت  دەبا
ھژارخانی  ھوا«سر  بریان شارەکیان جوان ڕازاندۆتوە» ڕە ل . و سر

و  مامۆستای چازان و خۆش وژ  ک ب  دەروون محممدجان ئفندی پوختڕا
قازی  مزنوەجاخان و باب ڕەگز  ل  ککو ی  دەی وباپیرانی پشتاوپشت ھتا  زا

و ئرکی لی برز پھچوون   سر ــراوەتــڕاپڕاندنی کاروباری گرینگیان خ پ
ی »بنای خسروان»واژەی ــ، دەستارانی خوسرەوپاشاــم کــشانی، بۆ مژووی ئ

وەتوە   ١.ھنا
بر دوو گی دای سرەڕای سازکردنی ئو جگا بخروبران شانی 

ھندەی   گرینگی دیکش ک تواوی کردن و کوتن بردی گورە و  پنچووو 

                                                                         
١-  بینای خوسرەوان)بنای خسروان( تد دەببجحیسابی ئ و. ی ز١٥٧٧/ی ک٩٨٥، ب.  



  کتبی چوارەم/  ٥٤٢

 

ک کوتۆت ، »ڕەھوا«یکیان ئاواکردنی . بچووکی کۆمڵ و دەسخۆشانی ل کرا
وان گوندی  وان«ن لیس »تات و بریتیی ل دوو دەست کاروانسرای  و شاری بد

وان و گرماوکی دگر و مزگوتکی  قوما ل و  ن  وارا نای ڕب پ گورە و خان
ڕا  ھزار گزی ١٢ل مودای . گیانپروەر و دە دووکانی ھمڕەنگی پیشوەران

فر و   کا  وەدانی و سی ما  ئا ت وە و کردووی وکی بۆ ڕاکشا ئاوی کانیا
 ل  یخانوزارەی ک سوتان مراد ئو زەوی. نیشتج کردوونمسومانیشی 

ب بۆی بیبۆوە و ب مکایتی باربووی خوسرەوپاشای و وەکوو ک  خودابخشی
ـردبـک ھوای کردووەـ قبی ڕە م. وو، دە  رھرچی بو  ھھاتی ئ و دا

 بختی خرج زەوی ی م وزاران ھا وشۆکران دەکرێ و چشت و نان و  کشانی 
  .ئاگردانی پ دابین دەب ئاگری

رانی تورک ل و بگ  میر و مزن  ، یان کۆیل و و عجم و عرەب و تاجیک ل
غریب و الپۆرە، ھر کسک شئازادی  واری  وان البدا، بپی ـشارەکی و ڕب

و پایی پی ڕادەگنیخواروژوور   ل چندین  دا گرچی ل نوان شار و تاتوان. ی پ
ھن، بم چونک ناوچک یکجار کوستان و  لک کاروانسرا  گوند و گ
قوول دەکا، ھموو سا چند  ل دەبارێ و سارد و سرما  بفرکی زۆری 

ھات پیاوماقوونی . وچۆکرک سریان تدا چووە و کسیرە بوون بازرگان و 
لیسی وە و پواویان، دا  فر ب سریکزستانکی ک چند جارک ب بد باری

وەت شست بستان کانی گی وا ھموو ن پادشاھان و میرانی مزن، . بارستاییی 
تایبت باوک و، چند جارک ج و شونی  ب وباپیرانی پایبرزی منی داما

 مودای ئو ڕێ ل وانوەیان  وباندا ساز کردووە، ک ھر ئستاش کاول و  حا
وە و سریان ل باپیاوک تدەپڕێ، بم شوان و ئاڵھرەسکانیان م وگۆڕی  ا

ھمووی تکجماندوون وەک دەـن کس نازان ک بختی چاکی دن و . زەمان 
  .دا دەڕژێ ب سری



رەفنام٥٤٣/ ش 

 
 

 سایی کاروباری بخروبری  ل  ک    بیست سا ل وەی پتر  ھر ئستا ما
ل ھیچ گیانلبرک ل  پاشای خوا پۆلی . سرما ڕەقی نکردووە ڕەھواخۆشبۆوە، 

م ھا و بازرگان و  ن بب دخورت ب حاجی و زیارەتکر  خۆشی و وشۆکرا
دا تدەپڕن   .سمتی بو شون

م کاری دیاری خوسرەوپاشا رز و دووھورەی بکی گوتساز کردنی مزگ ،
ق و  و نژگیک  نیکی جوان و ل دن خۆش ل باژری ندەرخالفرگیک 

ن و بانگدەر و سکری بدین و  قوڕئان. وا وتاربژ  خونی دەنگخۆش و 
وژ و مجوری ڕەوشت خۆش جوانی سروڕووخۆشی لو مزگوت ڕاگرتوون و  ڕا

م پی ئرکی ھرکا دوای ھر پنج فڕزەی نوژان، . مووچی بۆ بیونوە خۆی ب
فاتیحایکی بۆنخۆش دادەدەن و بۆی ـبۆ شاد بوونی گیانی گش و ڕوون اکی 

و . دەنرن ھینی  قدیمی ل دەکرێ و شوانی  دووشممۆ ختمی کالمی 
وە ب پیا  گیانی پاکی ئو مزن   .گومان خرەکی دەگات

م کاری ھ ورەی خوسرەوپاشا ١سرە گکی ھشوەی من و برکردنسب ،
ی ڕۆژەکی رچاوی خکی زۆر و . بوو بای کۆمو ،ڕانم الپری ئمنی نووس

وەیک ب سرگردانی ل بیابانی ویشک و قاقی گومایی دا  زەوەندی ڕۆژەکی ما
و ب سینی دەر وچوار ساڵ ل  دا ڕۆچووبووین و چل یای پژیوانیدەسووڕاینوە 

 زد و مك ل و یاران وەرگابوو چنگ بدکار ڕوومان  لو ماوەیدا . وماش 
ھندەران و خاکی باشان پڕەوازەی  و  قز وی بیستنی قسی ببووین   دا ل

و  ڵوھدا تاسابووبن، بم خوسرەوپاشا پاش  بژانی سووک و چرووک پووچڵ
کی بسووڕانوە  ھتواران دەربازمان بکا و بمانگنی غدڕک وچان توانی ل

                                                                         
 .و. سرەتا نووسیویتی دوو کاری گرینگ، بم سی بژاردوون -١



  کتبی چوارەم/  ٥٤٤

 

و نیشتمانی خۆشویست و خان و النی  دڕووی ئیسالم  ل  جاڕەگوی ب پ
وبانگی باب نا ھژ ب نگازوباپیرانی  ل    .ای منی ب

پادشای خودال ی کو دەمکورتی و پوختی ئب  نم لشو خۆشبوو ناردیی
ھتا بگڕموە نو قمەوی مسومانان و بنیی پدام ک بمخاتوە  نخجوان

دانی خۆم، ئوە خوسرەوپاشا سر پوە ھندەی بوو  سر تختی دەستی خان
ھر باسی ناکرێ  م ک نیزیکی ھزار کس ژن و پیاو و زورھان و الو . ئشاند

ھا ب  لبر خودای برزەناو دەپاڕانوە دەروویکی گڕانوەیان ک سا تاسباری 
دا بکاتوە، لگڵ منی دەسکورت ب ئاواتی خۆیان   بۆ وتی مسومانان ب ڕووی

ھل ویان بو  ھا  گیشتن و چا ت مزن ڕوون بۆوە و شپۆلی بختوەری و 
ڕووی تکردن و سریان برز بوویوە؛ جا ھر بۆی خۆم ب شوکرانبژری 

م   .خودا دەزان
  

  
 ناوچ خۆشکانی دەوروبری شاری بدلیس ل ، ئخالت و خودی یکک 

کردوویانت پایتختی  شارەک یکجار کۆنسازە و جاری وای پادشایانی ئرمنی
 سردەمی . خۆیان . ی مامی لی بۆت میرھرم»جاماسب«دا »نۆشیروان«ل
ھوا کش  فنک و دارستان و باغاتی زۆرە و  ی ئخالتو  و  ی خۆش  ھتا ب

تام لک میوەی ب ر  گوی ھکرەسیسی و شت قتایبم دێ، برھب اوی لو پ
وان دەخورن ل   سوی ئخالتی ھندە گورە دەب ک کشی ل ست درەمیش . ب

ھرمی ئرمن   ل و  ند جۆرە ــ چــبجگ ل. بناوبانگ و ئازەربایجان تدەپڕێ 
یھ ھرمشی    .سوک، 

 شونواری بخر ئخالت ل گ و تکی و ربر، بۆ نموون مزگوت و فوپە 
ھمیش زانا و پیر و شخی ل ھکوتوون قای زۆرن و  لوان سید  کی. خان



رەفنام٥٤٥/ ش 

 
 

دا کس تای  ل زانستی دینی و دەروونی سردەمی خۆیک  ئخالتیی حوسنی
دەنگی داوەتوە و ل جنگی ھرا و  ناوبانگی ١»جفری جامیع«بۆ . نکردووە

لشکری چنگیزخان ھرووژمی  وەی  ، ل ڕووی انو توور دا بۆ سر ئران ئاژا
 یان بتی باھامبزوون نی خۆیان نج  ل ویتی ئگر  زانستی جفرەوە زانی

ھزار ما مرید و خزم و کس و دۆست و ەسر دەکش، بۆی وای دوازد
گرتووە و ھموویانی برەو میسر ھ  نیشتمانی خۆی  ل دارانی، دەستی   بوا

 بسای و سبرە ھتاکوو ماوە ھر لوێ ژیاوە و مرقدی . بردووە م مزن ئ
ویپرشنگ ل  میسر گڕەکک ھی ک پی دەلن گڕەکی . داریشی  ل ئستاش 

  .»ئخالتییان«
ـیکی دیک لـ  ـ نـ ـ زا  زانستی ــ لــک ئخالتیی یمحدینایانی وندەرێ موالنا ـ

و ئسترەناسی ن  وا و پ ھردک بان فیوە ئژمر   ک . دا بسیرەددینکاتن 
پی فرمانی ھۆالکۆخان ی تووسیمحممد بنکی  تورزسر ب  ل مراغی ب

ھاتن و چوونی بۆ ڕکخستوون و  لکی  و نامی ئسترەناسینی دامزراندووە 
 ئخالتوە ل گڵ  بردۆت الی خۆی خشتی بۆ داناون، موالنای  ل و 

ییدەددینی عرووزی قزونی، پکوە ئرککیان  و نجمددینی دەبیرانیی موئ
  .ڕاپڕاندووە

ـل شاری ئخالت ی شڕ و ئاژاوە ــووکــژەــــدا گ یــتــالمــی ئیســردەمــ سـ
ول بووە ھاوە و کا ی . تی  ی ز، سوتان ١٢٢٩/ ک ی٦٢٦جارکیان سا

ددین  پالماری داوە و ب زەبری زۆر ل چنگ سلجووقییکانی شا خارەزمی جالل
ل کوشتووە وەرکی زۆری  وە و جما ـپ. دەرھنا ـاشـ ـان سپـ  نمغۆالای ـ

ـل ی ٦٤٤سای . وپک داوە شکریان بردۆت سری و چۆن بی خراپ ئاوایان تکـ

                                                                         
١- ومداھاتوودا چ دەق ی وی دەیانزانی لپب کی کۆن کو. زانستی پیتان. زانست.  



  کتبی چوارەم/  ٥٤٦

 

رزەیکی بگوڕ ئخالتی ھتکاندووە و داری لسر ١٢٤٦/ک ل ی ز، بووم
ی . بردی نھشتووە دا  لی زستانچل  تھماسبی ز، شا١٥٤٨/ی ک٩٥٥سا

 چنگ کا ل و  وە  قی ئخالتی دا خانی  ربدەستانی سوتان سولیماندەورەی 
فرمانی خاپوورکرانی داوە و پاش سعاتک و  وە  . تختیان کردووە) !؟( دەرھنا

خانی خزاکر دەستی ل ق و کۆنشارەک  دوای ئم ڕووداوە سوتان سولیمان
ھاتووە شوو گرتووە و  واری رھ ل   ل قیکی  و  زربارەکی پنای ساز ە 

بر ئم شڕوشووڕان کۆن. کردووە دا  شارەک کاول و ھرەسی ب سریک ل
ن بووە و شاری تازەش وەک بی ئاوەدان نبۆتوە ورا و بجارک  وە  پی   .ت

  
  جیھان کۆخکی خاپوورە لسر ڕبازی سوێ
  بزان گـر بـ تـۆزێ قـوڕ لـنـاکـاو ئـاوەدان نــاوێ

  
خالتتاش سئرانی ئو دەدەنوە، شونواری  ئگر زەوییکانی شاری 

 دیواریان ب وێ کوەدەردەک رماوی لرا و گرە و کاروانسووب کۆشکڵ و خان
وە چندرا ھ و    .بردی مڕمڕی تاشرا

  
  

 بدلیس شارکی زۆر ل مژینی و ە و »مووش«، ناوچیکی دیکی سر ب
وکای منی  ئو دەمی باب. ە و قی کۆنی چاک وەبرچاو دێرشونواری شوو

وەن دەست بوون، قی مووش مودای فرسخک  لرە خا و  ما نگازی دا ل  ب
ی باکووری شارەک ب شانی کژکوە خۆی  با ل نواندووە و ماوەیکی  دوور 

ن وەدا تانی خزاکر ئو قیی کاوالندووە و . بووە زۆریش ئا پاشان سو
 ۆرنشینی شارەکی تواو کردووە و ـقیکی نیوەسازی سر گردکی الی خ کۆن



رەفنام٥٤٧/ ش 

 
 

وە و چی پویستیش ب بۆی  و پنجا چکدارکی بۆ دانا و تۆپچی  قدار 
ـئ. دەستبر کردوون ـرمـ . »مووش«ن ــــژ دەــان و مــومــم و تــ تــی بــنـ

ـم ـژەکـ ـوـ ـرەیـ ی وای ب سر دەکش ک داری بری چاکی گش ل ناکن و ــــکـ
 دەوروبری شارەک ڕەز سریان پکوە ناوە ل نادەن، بم  ر . ھسڕەزیان ل

و ئگر ل نوییان بن بر ناگرن و قۆرە و  ن ناشتوون  وا ی کک ل باسک و ک
وە ناب یان پتر.  

و دەغکی برزنھکی زۆر و خرماندەگیرێ دانھ ندازەی لدەشتی . ئپ
وەڕگی زەمند و زەنوری بربون ل و  جووتیار و ئاژەداری، خکی . بژون 

و دەکن خکی زۆر بو بزن وگۆل و کڵ و گامش و مڕ  لوێ لبری . گا
ن کۆتان، بیست و گا وچوار سر کڵ  جووتگایک بۆ کن ک پی دە

ئم دەشت تخت و . »ئاواسی مووش«دەن  ب دەشتی مووش تورکان. تکدەخن
دوازدە فرسخک درژ و چوارپنج فرسخک برین و ھمیش شین و ەڕک د
 تان وە ب   .وپۆی گوڵ و ڕیحان چندرا

لەوار و کوستانی بفرگر  پدەشتی مووش و  و و چیای سوزەن  ک
و کانیاوی سارد و چمکی یکجار زۆر ڕووی تدەکنەیان ردەو وە  . دا

فورات وەی ئاوی ڕووباری  ی باکووری ئو دەشتوە دێ و پاش  سرچا  با ل
س ڕبوون بپدەگرێ ت ، برەو باشوور ڕێ دا چۆمی . یکی ئو خاکدا

وبانگی ب قۆی ڕۆژھتی  سووەقرنا   و ب  دت خوار ەوەچیای نمروودل
ووزەو دەبست و خۆ ب ئامزی ڕووباری فورات جرگی دەشتی مووش ل  دا دا 

لو دەشت و چۆماوی وەک بھشتدا باڵ دەنگوێ و . دەکا وی مل و ماسی  ڕا
ـازی ب وی ب  ڕا ـ ـی دەچن ان ـ ک ـ  کوستان ل   .و دەیانگرن ونی سپی بازەوانان 

  
  



  کتبی چوارەم/  ٥٤٨

 

ـاری  داروب  بھشـتک ب   بۆت
و برامی ئۆخژنی دەروون   بۆن 
 و تازەی   پ گوڵ و گی تڕ 

ــ ـۆت ج ــی وتچینی  ب   مالن
وە ـاوی درا ــ و ئ ـا ـ ز    زەوی ب

  

اری ــ  بن ل رە دێ  ــ ــاوی کوس   ئ
و پی دەب ڕوون  پاکی چا   لرەی

ـی پ ـ وە، ب چـ ـ ـ ــ  بژی دازەی ـ ـ ــ ن   ئ
ھات ن    شیری مامرت بوێ، دە
وە ـا ـی داچن ل ن  فرا عـ ـی زە    دە

  

ھاتی کان دنییرمو  ئن و لجنیشت کیان لزانر خت سی سنیزیک
دا پ ـسوزەن یـ ـا ی یکترەوە داوەـ  پا مسومانانیش کوتوون گوندی  ١.ان ب

بن و  وبن ی ک بپی نووسینی حمدو . ن و جووتیان لک دەگڕتوەابرپا
 سردەمی دەستی پادشایانی مستوفی ل  ، باج و پیتاکی مووشدا مغۆل، 

  وەت  ڕۆژگاری حکوومتی سوتان سولیمان. دینار ٦٩٥٠٠سری گی ی ل
 پداچوونوە و ڕوونووس کردنوەی داھاتی ناوچی  خزاکردا کاتک کوتن

لیس  برھمی دھاتی بد ل  و  کراو و زەوی وەقف، جگ رانی سڵ بگوزاران، ل
قچی  فتا ئا م ح ھرکا پی دابی کۆن  فر، ک ب الدینانی چوارھزار کا

ل  وە، بۆت و ھر ب دوازدە ئاقچانیش دەبت  ئاقچی عوسمانی ١٥٣٣٣٢٤وەرگیرا
وی بک ز   ٢.خوش مسقا

                                                                         
ــــوون  گلـــک گونـــدی ئرمنی«: ئـــاوای ی بودلیـــان٢٤٠بپـــی دەقـــی ل  -١ نشـــین کوت

ــووە یــان  ».دەوروبری ــ ب ــوا ھر دــیی ســت ســر خزانــی ل ــۆتوە داخ ــۆم ڕوون نب ب
ــژەی ســت ســر  ســتی ڕبم ــ ــوون؛ بم الم وای دەب ــزان ب ر خت ســــان ســ ھمووی

  . و. دا خزان ب ل ھر گوندک
وچوار؛  وســ ھزار و سســـت و بیســـت نووســیویتی ھزار و پنســـت ھزار و سی -٢

 دەبــــ م الم وایزار وبت ھنســــزار و پزار ھھ ... زاری دەکــــاتزار ھھ ؛ کبــــ
  .و. میلیۆنک



رەفنام٥٤٩/ ش 

 
 

وە پنتی میرانی  شوەک دەگڕۆژگاری حکووم دابوونی ئیسالم و ل ی پ
ڕاناوە و ششست ئسپی  لشکری خۆی دا، ڕۆژک حوکمانکی مووش ئرمنی

فی وەبرچاوی ھاتوون؛ بم ھشتاش رڕکوڕەنگی ب ئاخی ھکشاوە و  ڕەنگا
وە مووش میرکی بمشوور ــداخــی بــتــوویــوتــوە و گــدۆتــدەستی خۆی شکان
  !ب سری ڕاناگا

  
  

. ھواری زۆرە ا بی جــتــ ھــناوچیکی بناوبانگی دیکی بدلیس ک خنس
 کوستانی سووشھری ل . یکجار بناوبانگن و شرەفددین گۆل ، بینبۆ نموون

دانی ڕەشکرەوەی ئم ڕووپڕاندا گلک کوستانچی  سردەمی دەستی خان
ھوارگان و ھواران و قازانجی چاکیان لگڵ خۆیان دنا  ئو  ھاتن دوو کانی . دە

ھن ک یکیان خوی سپی  خنس  ھدەدا و ئوی دیکیان خوی سوور و  ل
 ھاتیان سری دەگات چوارھزار ئاقچی عوسمانیھموو سا بۆ درانی .  بی دا

وتای مووش ھا وانی  و پیتاکی دی ، ئگرچی پا و جووتیار و ڕەنجبری باج 
وونئ م ب نیش کرموە .كھات و م ی دزۆرب  دراون بک کانی بوماش

 کسک یان کوخا و سرکاریان بۆ دیاری کراوە و ھر ئستا   دەست کۆم
یداری لب  ت کی چوارسمی زەوی. نیزیکرھنیا  بنس تی خوزاری ناوچ

لی  دەغ حسپی کو ئ  و دەکرێ رەبیشیعودان خب ل.  
ی بوالنقویش دەریاچئ ،ییری لن سدیم کی زۆر بگای١،ج  الم وای ک

ک دەبخڕی فرسڕانگی. گم جھـئاوی ئ  شلـ میشیــو  کیو قوڕاو

                                                                         
  .ی.ع. ؛ گۆلی بالنوخبالنوخ -١



  کتبی چوارەم/  ٥٥٠

 

و ئگرچی چۆماوکی ل بر دەڕوا، بم ھر چندکیش ب دەکا  لوسوورە  می
  .ھر ڕوون نابتوە

ھی ک کوتۆت نوان ئخالت  نو بوالنق و پی دە دەریاچیکی دیکش 
وەکی وەک چاوی قرژاڵ ڕوون و بۆ خواردنوەش سارد و  دەریاچی نازک و ئا

ری. سووکس چوار مانگان کاروان ب ک ستزستانان وای دەب دا دێ و دەچ .
لوە ک سھۆبرەبری  مانگی خاک ،وەخاوبوون ی ڕوو دەکاتکوھۆڕی  قرچ

اش ئوەی سھۆڵ دەتوتوە، ھوایکی ـپ. بستنی س فرسخک دەڕوا شق
 ئو  وە ڕوو دەکن ل و گۆ ل دا دەب و ماسییکی زۆر  ی فنک پ و  خۆش 

وانی  ھار دەیانباچۆما ی پ. الفاوی بپک بماوەی مانگ ککی ناوچویستیی خ
قی تا  ماسی دەگرن، بۆ نموون کسک ب وان قوڕا و  ل ن خۆیان    یات ل

زەحمت بدا  ئوەی زۆریش خۆی دا ئگر میلی ل دەب دەتوان ب شووڕۆژک
د بارەکرک ماسی بگرێ گۆشتی ئو ماسییان یکجار خۆش و بتام و . چن

وباس دای ئگر  خۆش ئوەی ئو گرایی ک ل نو زگی. پتر درژن کیکی نی
بیخوا وەکوو ژار وای وەری دیکمرۆڤ یان بوون . ک لسند کمنی  الیچ

سروزمان بوون؛ پاشان  یکی کمکیان خوارد، بم شووڕۆژک ب  بستزمان
نایانوە و پی دا کردن و ڕشانوە و ئوی خواردبوویان ھ ب دەمیدەرمانیان 

ئستنی حکوومتی لبابوون ب پارەیک  ژمارەیک باج. نمردن و چاک بوونوە
ن وا  بۆ  وانی ئو ماسییان  سردەمی منی ھژاردا وایان کرد، بم  پا ل و   ب

و چند سادا ما ل وڕاستان  ی سری وەدەرننا و نیانتوانی ھیچ داھاتک سخودا
  . بچننوە

 برباس  شونکی دیکی خنس ویست بخرت پ رزەچیایکنمروودی ب 
وان مووش لیس ن  باکووری بد ل   ک دەگنوە و ـوو خـوەک. و ئخالت



رەفنام٥٥١/ ش 

 
 

و باسی دەکن، نمروود ھاتووە  و  ١ڕوحازستانھواری بردۆت  پشتاوپشت 
م چیای و کۆشک و ق و باخانی پادشایانی  ـ ـ  ئ ـ وەت ـا ھن واری  ھـ  وین ھا

. و ساتی ژیانی لوێ ڕابواردووە لسر ترۆپکی ساز کردووە و زۆربی کات
غزەبی خودا کوتووە، سری چیاک ھرەسی بردووە و  کاتک نمروود وەبر 

 شونی خۆی ل ھا  و باخانک ئاو  وە  ق و   جی کۆشک  ل  ڕۆچووە، ک
ویوە ق  ختی زەوی. ھت  ل  ٢٠٠٠ ۆپی چیای نمروودــا پــتــڕا ھ وەکوو دیارە 

و ئو شانی پچاوە و ھرەسی بردووە   ک دەبزک داکشاوە و  ١٥٠٠گزگ
ھناوە ک ھندە گورەی بدی   ٢.ز تدەپڕێــگ ٥٠٠٠ل  غزیــ جــگۆالوکی 

ـئ ـوەنـ ان و بردەن و چ و لەوارە، ک تنیا خک ب ــقــقتـی تــکــایــدە جگـ
بارەبرانیش ل دا نب دەستیان پی ڕاناگا و ڕەوگی وخی برزە و  دووس ڕێ

ن پتر نین  یکجار سارد و ڕوون و گڕانگڕی زۆربی . دووا ل م گۆ ئاوی ئ
کوێ جگایتم ھ و ئگر   دا دەب ی ل پ م  ی کو گ  بدرتوە و  کیتمان

 ئاوی گرم کندرێ دەگات ردە ڕوزە ڕەش و کون. ھو بوەک  ئ ی ککونان
و تورکان ھنگوین دابژدابژن  ن  شانی دەزی«پی  ٣»دەوەگوپا یان بو پا

ھ ل کدا  ل و ب دەوری گۆ وە  ـیکترەوە دا جیان کونکانیان پ  اون، ل جـ
ونن، بم بشکیان وەکوو بردەپ سووکن و پتو دەن ل بای . بوونوە 

ھدەقو وەکوو  سباکوورەوە ک دەبت پشتی چیای نمروود، ئاوکی ڕەش و پی
و بۆ سختی و قورسی ئاسنیش تای ناکاگووڕاسنی کوورەی ئاسنگرا ئو . ن 

ل ـڕەشاوەی ک ب ھـ ـۆق  ـ و ب ێ، ب بوای ڕن دادەشۆــرە برەو داوــرەبــدەدا 

                                                                         
ــا ی بودلیـان٢٤٢، بم بپـی الپڕە »ئوجـا«دا ب ھ نووسـراوە  ل دەقـی زنـۆڤ -١  ڕۆح

و. دروست. 
  .و. س فرسخی شرعی دەب: ی بودلیان٢٤٢ل  -٢
  .و. دەوەگوزی دەبت چاوەوشتر -٣



  کتبی چوارەم/  ٥٥٢

 

نگاز ساڵ ل  ئوەی . چین دەکوت سر یکتر بساڵ زیاد دەکا و چین منی ب
 سی گز تپڕیوە و ل چند جیان نیزیکی تدیتووم بارس ل  ٦٠٠تا  ٥٠٠اییی 

منی لو شاخ  ئگر کسک بیھوێ چند کوتبردکی یک. وەدرژ بۆتگز 
ھتا دەیشکن چاکی پ بڕاستی ھموو دەستک . وە شکت دەبداببێ، 

  الی خودای مزن ل   .ھر 
  

  بگی یکم
  و چۆنیتیی ناودرکرانیان ی ڕۆژەکیـخباسی ژیان و بسرھاتی 

  
ڕاوژی و قسزانی و  ب شنگسوارانی دیار و درەوشاوەی میدانی خۆش

وی بستنی ڕاستی و ڕەوانی لیان ڕوون ب ک ڕۆژەکی شاسوارانی زمان  پارا
  ، بم ب دا ڕۆژەکی  ل ڕاستی. ش نووسراوە»ڕۆشکی«و  »ڕۆچکی«دروست

و ئو   ڕۆژک  ل   وەت پاشکۆی نیشانی یکییتیی، »کی«بریتیی یی ک خرا
و پ دەستیک ل  ٢.و ھتد ١]کوفتگی و زیندەگی[ ردەگیوەکوو خواجگی 

 وای فارسی »ی«و  »ک«وژەوانانی شارەزا الیان    چووک بدا نیشانی  ل
ھنانی  ک ل  عرەب زانانی دەگڕتوە سر ڕسای زوانیش »جیم«کردنوەن و 

کوردیش . »ج«دا دەیکن »دەری«بن ل زمانی » ژ«ھر شونک تووشی دەنگی 

                                                                         
  .و. ی بودلیان٢٤٢ل  -١
ــوگرە و ھیـــچ دەورکــــی ڕــــــزمانی  -٢ ــرەدا نل م کــافئ چــونک ،یکی ھوەیــدان لک

پای داننیشان کو یای نابین . ڕۆژەیـی«دا  ڕاستییانی ل«ین کـاف  یو بـۆ خـۆش دەربـ
ــاوە و تواو ڕۆژ : وەک شـوەکی. ھـاتۆت نـوان شــوەیی، ئو جنـگیی ک ھشـتا شـو م

  .و. ب مانای خودی بیانیش ھاتووە. بیانیکی یکجار زوو. نبۆتوە
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  وای تمندیی دەربینیان جاری  پی تایب ، یانی دەبت »ش«دەکن ب  »ژ«ب
  .ڕۆشکی

کوا بکورتی و پوختی، بپی قسی باوەڕپکراوان و دەقی نووسینی ئوانی 
ن بیست  ڕۆژا ل ل  وچوار تیرەی کوردان پشتیان پ دەبسترێ، گۆیا ڕۆژک 

بندی  ی »تاب«مناوچ  . کۆبوونوە و بوون دوو بش »خویت«ی سر ب
باسی  ب وو ب ویان ب ناودر  و دوازدەکی دیکشان ب قوالیسی دوازدەیان نا

ن لیس و ببیس. کرا و تاقمکیش  دوو گوندن سر ب ھرمی ھکاری) بباس( قوا
ی باب ر ناوی دوو خخن  وای کانناپیان    .ن

 وەیان لکورتی پاش گردبوونوان  »تاب«بن ندەیان لبو مکانی ئزەویی
وە و چونک ھاودەنگ و ھاوزمان و ھاوبیر بوون میرکیشیان بۆ  خۆیان دا دابشی

و برەبرە ھرمکیان داگیر کردووە وە  وا باوە و دەن ھر کس . خۆیان دانا
 زەوی دوای ئوەی تکا سریان وەبر . ڕۆژەکییەوزاری تاب بشی نب زڕ ل

ر و مزنی خۆیان ھناوە، ناوچ و ھرمی دەوروبریان وەبرداون و دەستیان می
. ب سردا گرتوون فـوەک دە ل  بناوی تاویت رمانەوایکی گورجستانیـن 

لیس ـان  حکوومتی کردووە و ڕۆژەکی و حزۆ بد وی ل بزەبری زۆر 
ـبگورەی ب. دەرپڕاندووە  چنگ خی گردکی ـ ل لیس  ۆچوونکی دیک بد

 دەست گورجی ل دەستیکی دیک وای بۆ دەچن بدلیس ل . دەرھاتووە و حزۆ 
ی ـچنگ خیسیوە زووق تواوی ئم قسان وەباڵ ب ئستۆی ئو . دەرکشرا

ن وا دە   ١.کسانی 

                                                                         
ك ل كۆتــاییی ســـردەمى  ئبــووبکرە یكم میــرى ناســراوى ڕۆژەكــى شـــرەفددین -١

 .س.ز ). 303-7/302صبح االعشى، (ناوبراوە  دا ب خاوەندى بدلیس مغۆلى



  کتبی چوارەم/  ٥٥٤

 

ی ــی ڕۆژەکــاــو تپڕبوونی چند ساک، سرکۆم و حزۆ پاش گیرانی بدلیس
وەتوە و ب ب وەجاخ سرەوبرەیی ڕووی تکردوون و کس  کوری سری نا

لرەدا کاکی ئم شعرەی موالنا . و پکوەربوون ختی کسی نخوندۆتوە
فی  ھات ھات ک دە   :وەدی 
  

ـ ـۆ وت ـ ھۆڕھۆڕ بگری ب ر دەب   یکسـ
ـ ب ـاری ن فریاڕەسی دی و    ک چاوسوور 
ــت ــی مس قحبک دا  اب ــ  ک ل ــتوە    دەڕش
  گر حاکم ڕانوەست کوتک بدەسـت

  
وا ب شژاوی، سرۆکانی تیرە و عالن  وەیکی ئا پکوە دوای تپڕینی ما

وژان و پاش پداچوونوەیک ب بارودۆخی   باس و ڕا وون دانیشتوون و کوت
ون چارەسرک بۆ ئو کشی بدۆزنوە خۆیان لبا  ، پاش سر ھنان و بردن . دا

وا باش بچن الی دوو برا ب  و زیائددین ناوی عیززەددینبو ئاکام گیشتوون 
 شاری ئخالت اناوە بانگیان وایان د. ک ب ڕەسن دەچوونوە سر کیسراکان ل

ع و  عل  و  ن  ھرکامیان شیاوی مزنایتی بوو، ب بکن شیرەتی خۆیان و 
کاروبارانی بدەن دەستی، ھتا گش و نش دابنن و جوی سرۆکی خۆیانی 

ندی ژیانیان و تیرەش ل س ـ ب  ـ و م  ناوچ  دات  د کا و چورتیانــوان تونــربزـب
وکا بم تگبیرە ڕازی بوون و گوتوویان  گورە و بچووکی ڕۆژەکی. ل ببێ

و کار ل قدرای سری موویک    چند . و ئاکامکی النادەین ەھیچمان ب
ھستاون و چوون شاری ئخالت و تدارەکیان بۆ قووک  وما و شازادان ئ پیا

ویانن بۆ بدلیس ھنا کۆمک عیززەددینیان ل بدلیس کردۆت میر و . گرتووە و 
 حزۆ ل قمکیش زیائددینیان  اکیان سر خک زۆر چ. ب حوکمان داناوە تا



رەفنام٥٥٥/ ش 

 
 

وی کاروباری گرینگی خاک و ماڵ و سامانی  و ڕاپڕاندنی توا ھناون  وەبر 
زنی بم و ب م دوو برایوەشاوەی ئل  دەستی  ون برگەوەیان  خۆیان دا

عیززەددین. داناون چۆن چاک ئاوا ل کی سرکردایتی  ئوەی ڕاستی ب میر 
ن ب کاروباران ڕاگیشتووە و وای دخۆشی دا و دەرچووە نوە ک وھندە جوا

ونوە   .ھموو الیک پی گشا
ی ڕۆژەکی وەکوو دیارە ـ التی کوردەواری خواوی ھۆز و تیرە و عو تن دا ل 
و ئ ـبۆ دوایی  دەست و داون وامری و بنامووسی و ڕووڕاستی و ـازایی و جـ

وبانگن نا و دینداری ب زن و میرەکانیان تووشی کش و ھرا و ــگر مــئ. پاکی 
ھ ھامتی بووبن،  ک چییــنر پشوویــ ت و سینگــلخزم   ش و گیانبازیپ دان

ل چنگ دەرھنابن و مزن و  ھر جارکی بگان ھرمی بدلیسی. ڕانوەستاون
 ل سر کار الدابن، ڕوویان کردۆت تگبیروڕایان و مشووری کاری خۆیان میری 

و بب یاریدەی  وانیی خودا  و ب پشتی ان سرلنوێ چوونوە بگانخواردووە 
ن. سر دۆخی پشوویان و کوردا ن  ارەی ــدا وا باوە و دەن ب ئندازەی ژم ل

ـت وی ئـ ـوا ـو بـ پ ھچندراوە،  ی بدلیسیانــواری قــی دیــ ڕەگــی کــدانرـ
 شکۆ بیانھوێ کوردستان ئگر پادشایانی خاوەن. سری ڕۆژەکییان تداچووە

گڵ مزن و سرۆکانی بدلیس ل و خی ڕۆژەکی بکون  بگرن، دەب سرەتا 
ھتا ڕۆژەکی پمل نبن و تکھچوون و  ھۆز و عشیرەتکی  ،شڕ  چ  ھی

ن نوی ناکا دارا دا و سری بۆ نیری دەست   .کوردستان مل نا
تان  یمان[کاتک سو لیسی] خانی سول ھرمی بد گـرت و  خزاکر 

لوێ  شمسددین ردە ـو ئویش ل ترسان ڕەوی و ڕووی ک دەرپڕاندخانی 
، ماوەی س سان سریان و بباسی و مۆدەکی بایکی، ختی ی عجمانـاکـخ

فرمانی کاربدەستانی عوسمانی ھنا وەبر   و . ن وی میر  نانت توا ت
ن فرمانی سولیمانی، وەکوو دوەکانی ک سرکردەکانی کوردا پی   وی قافب



  کتبی چوارەم/  ٥٥٦

 

. دا بنن و دەستمۆیان کن ھرووژمیان کردە سریان، بم نیانتوانی ب چۆکیان
تان  یمانسو ۆی ڕوون ــک بــایــوەخت] پغمبر[خانی جگرەوەی سولیمان سول

ـب ـۆوە کـ بگی میری حزۆی ڕاسپارد و  ناکرێ، بھائددین ب زەبروزەنگ چی بۆ ـ
 ایفکانی بایکییانیــرە و تــو تی ئویش ب زمانی خۆش جماوەری دۆی کیفندۆر

 بر بار ھنانیی  الیکی دیکشوە خودی سوتان کوت . بۆ کوی کرد و  ل
دانوەی برایم الواندنوە  شخمیری بباسی و ئاوا  بگی کوڕانی و قاسم گب و د
و ب زەبری زۆر چی بۆ نکرا دا ب سر بدلیسدەستی    .شکایوە 

بۆ  دن بدلیس مزن و میرانی کوردستان ئوەی ڕاستی ب زۆرجاران کوڕانی
ن، بم میرزادە و کوڕە ئاغاکانی ڕۆژەکی و مانوە و گڕا ن   گشت و سیرا

ی میرانی دیکی کوردستان  ما لی ڕۆژەکی ل دەربدەری و وتی . ناچن ع
ن ب خۆداگرن و شانیان بۆ دەرد و مینت نوی ن اکن و ڕەند و ـغریبایتی دا

  تابشتن و ھتا پلی ھرە با تھدەچنمند و مردان و ب دەوەستن  بم . ڕا
و ئاکارەیان کوتوون سرووی تکای ھۆز و ختی کوردستان ھس  ١.وکوت 

                                                                         
ـــد الپڕەی ن ل . ٤٧٤-٤٧١ل ، بــوان دەقــی شـــرەفنامی محمــمد عبباســی -١ ئم چن

ــــۆڤ ــــان دەقـــی زن ــــتا ھژار الپڕە  دا و ن ل دەقـــی بودلی    ی٦٧٩-٦٧٧نـــین؛ بم مامۆس
ــری. پـ تـایبت داون چحمـوودی کــش م دا باسـی دەروڕانم الپــورتی و پـوختی ل  بک

ــی ــودای ڕۆژەک ــوو مزن و کیخ ــراوە وەک ــورکی و فارســی شــعری زۆر ، ک ب ک ــانی ت زم
ــان ــاون و ل قورئ ــوتراوە ئیدریســی  خونی چـاکی دان ــی گ پ ــگ خــۆش بـووە ک دا ھنـدەی دەن

ــوود لگڵ سـوتان ســولیمان. دووەم ــۆت  خان خــۆی دەروـش محم چـاک ڕکخســتووە و ب
کراو و خۆشویستیباوەڕپ.  

ـــدەرئاغای ـــا باســـی حی ـــوود کـــراوە و  ھروەھ بـــرازای چاونترســـی دەروـــش محم
ــی کــوڕی قلنــدەرئاغاش برایم وەدوا ندراوە، ک ل حیفــی خــزم و کســانی کوتــۆت  بگ

ــانی سیسـتان ــانی تورکم ــۆت پیـاوی محممدخ ــووەو ب ــم ب رو ھانی ئحـوکم ر . ، کبل
ــان ــانت شــڕی بلووچ ــازایتی ناردووی ــدوون ئ ــ چمان پاشــان . و شــکاندوونی و ســری پ

ـــانی بســـتام ـــۆت ھـــاودەمی ســـوتان حوســـن ئاغا لســـر ژی و ل  میرزا ڕۆیشـــتووە، ک ب
 ←مـۆردار ئاغای بگی کـوڕی شاحوسـن ئوجار باسی قاسـم. قندەھار خزمتی پ کردووە



رەفنام٥٥٧/ ش 

 
 

 دابش بووە ب سر بیست  م خئ  بریتین ل نجیان کو پ وچوار تیرەدا 
، ل تۆرەم و ڕەسنی کۆنی و زەیدانی ، زووقیسی، مۆدەکی، بایکیقیسانی

و پازدەی  دیکیان  لیسن  : بباسی بریتین ل. ن»قوالیسی«و  »بباسی«خودی بد
چری لیک کی، خربی   ٤،کارسی ٣،، سکریکوڕی، بریشی ٢،خیارتی ١،، با
 ٦.یدو بالکور ٥بیدووری لیسی دەبن داکیزەڕدۆزی: قوا ن فیرپ، ، ئ  ٧،تا

غی ٩،گردکی، سۆھرەوەدی ١،کاشا لیدی ٠ ١و ئستورکی خا ١.و عزیزان ١ ٢  
  

  

                                                                                                                                                                           
ـلی  ھــاتۆت ئــارا، ک پیــاوکی ڕووڕاســتی خــۆڕاگر بــووە و بینــد تاچــووە و گیــوەت پـ

ک کوتـوون شـون کـۆنقینی خۆیـان لگڵ ڕۆژەکییـان،  یووزباشی، بم کـوردانی عـراق
ــا چــۆتوە ســــر دۆخــــی  ــانکی زۆری پــ چــووە ھت ــان تچانــدووە و لخــراوە و زەم بۆی

  . »پشوودرژی کلیلی دەرگای«انیویتی جارانی و ز
 بگی ڕۆژەکـی ، قاسـمی کـۆچیی١٠٠٥نووسـیویتی ئسـتا ک سـای نووسر ل درژەدا 

ــد  ــا بـی شــارەزا و ئـازا و دوا و ڕەن ــاری پشـوویتی و براســتی الوکـی ھت و  لسـر ک
 .و. مندە

١- شووسو. مالکی: رچاوەی پ.  
  .و. خیارت: ی بودلیان٢٤٥ل  -٢
  .و. دووپات بۆتوە سرلنوێ بباسی ، دوای کاریسیی بودلیان٢٤٥بپی الپڕە  -٣
 . و). گارسی( کاریسی: سرچاوەی پشوو -٤
 .و. بیدووزی: ی بودلیان٢٤٥ ل -٥
  .و). ؟(بالگردی یان بالگردی  -٦
 . و). ؟( پیرتافی: سرچاوەی پشوو -٧
  . و. دووپات بۆتوە قوالیسی -٨
  .و. سۆھرەوی: سرچاوەی پشوو -٩

 .و. کاشاخی: پشووسرچاوەی  -١٠
  .و. ئستودکی -١١
 .و. عزیزانی: سرچاوەی پشوو -١٢



  کتبی چوارەم/  ٥٥٨

 

  گی دووھمب
  ، ک دەچنوە سر کمیرانی بدلیس یباسی بن و بنچک

  
پی  دا  بۆتوە و ل چند دەقکی دیرۆکیشگانوەی زمانوزمان ڕوون ب

وە، ک میرانی بدلیس خک پیان وای . دەچنوە سر تۆرەمی کیسراکان نووسرا
 توخمی نۆشیرو  سردەمی نۆشیروانننال ل   دا،  ؛ بم وەکوو ئاشکرای

ـی ک»جاماسب« ـک »فیرووز«وڕی ـ ـ پنجـ ای ساسانیی، ــادشــپ ١)؟( نــمیـ
وبادی   ] برای[ق دوای نمانی، . ڕاگیشتووە شیروانو  ئرمن خاکیسر ب

 پاش بجماون و نرسی بۆت  ٢ی»بھوات«و » سورخاب«و » نرسی« ل
ـجگی  سر کشا و ڕۆژبڕۆژ گشی کرد و ـی باڵ بــچاک نۆشیروانیش. رەوەیـ

و ب ھزی چک داگیری  گیالندەستی وای پرە ئستاند ک ھرشی بردە سر 
 شا یالنجک باوکی ناوی نا  لی بوولوێ کچ میرکی خواست و کوڕکی . کرد

 یشیروانسورخاب حکوومتی . ئو پیدا بوونل پشتی  میرانی ڕۆستمدار ٣.)؟(
 بھوات ل ئخالت. لو برەبابن شیروانبدەستوە گرت و زنجیرەی میرانی 

ـبن ھاتک قنیاتی ـ  بە دا و ب ھنا و بپچوانی باپیرانی پرەی ندا ب ی داکوتا 
ل لیس  ـجغزی دەستی و میرانی بد ـ تـ ـوخمـ گڵ میرانی ـ ل و  ی ئون 

  .ئامۆزان شیروانڕۆستمدار و 

                                                                         
ی ز، پادشــایتیی ٢٨٢تــا  ٢٧٥و ســای  بــارامی دووھم پنجمــین پادشــای ساســانی -١

ــردووە ــۆڤ. ک ــاوە زن ــۆ دان ــوە و نیشــانی پرســیاری ب ــۆی ب ھی زانی  قوبــادی یکم. ب
و بـــرای جــامــاسبــــ ک نبـۆت  بیسـتم پادشـای ساسـانی کـوڕی فیـرووز) ی ز٥٣١-٤٨٧(

  .و. شا
 .و. ب ڕەنگ بھرام -٢
  .و. دایناوە پرسیارە زنۆڤشا؛ ئم نیشانی  گیالن -٣



رەفنام٥٥٩/ ش 

 
 

گرێ، ھتا ئستا ک کلکی مانگی قوربانی  ڕاست و ب ەیکیبگورەی گانو
ی  و ناوچ و  انی بدلیسسا حوکم ٧٦٠ی زایینی، ماوەی ١٥٩٧/ ی ک١٠٠٥سا

ندەکانی دەوروبرین ب ماوەی باس. م  ودا  ل ھوساری  ١١٠کرا ک  سا
و بریتین ل چوار   دەست دەرچووە و کوتۆت چنگ بگانان  ل دەستیان 

 نۆرەی خۆیان دەخرن برباس و لدوان مودوا ب ل  زنجیرەی پادشایان، ک.  
ھروەک  م پنووس خمەون بۆی گانوە، بکورتی و پوختی  شتر ئپ

لیس عیززەددین  بد پاش . کران مزنی عشیرەتی ڕۆژەکی ل حزۆ و زیائددین ل
لیس ڕۆژب کی بد ک، خڕینی ڕۆژگارپڕۆژ پتـتددینـالی زیائ یلیان بدا  ر م

یان ل عیززەددین سارد دەبوویوە و د کاتک زیائددین ھستی بو . دەشکایوە 
دیان   کرد و زانی خک چن دەوێ، ڕۆژک ب مبستی دیدەنیی  شخۆگۆڕان

 حزۆوە ل پاش ئوەی چاویـان بـ دیداری یـکتـر ڕوون . گیشت بدلیس براکی 
ـۆوە، کـۆڕی بزم واردن  و شادی ب و ڕاب زیائددین کاتک . ڕازایوەو خۆشی 

لیسی ھوای بد و و  پ دەکوێ و خواروژووری  تماشای کرد بجارک ئا
یان بۆی دەکورکن گاش د شکیکۆمم تی بدلیس لی حکوومکک ،  رایدا گ

م پ. دانا ر ئسو  ل ماوەری قڵ جگل ینوبینک وتدزی کب  وشون
کردنم  گی بۆ داڕشتن و گوتی ئو دەمی دەڕۆموە عیززەددینی برام بۆ بڕێ
و دیوی حوە ئمڕک دەگبیانووی م من بوێ، بوەدەردەک ق   ساری ل

ق .ند ڕۆژـپاش چ ل برای  ماوایی مبستی گڕانوە حزۆ ـک زیائددین بـ
عیززەددینیش بۆ بڕێ کردنی خۆی و پۆلی یارانی ل دەروازەی ق  خواست و 

 شار دوور نکوتبوونوە ک زیائددین ڕووی . ترازان ل وا  ھشتا مودایکی 
 بماوە و بۆخۆم نجب ل ق م لکنگوستیلعیززەددینی برای و گوتی ئ کردە 
، بۆی ئوە تۆزک لرە ڕاوەستن و بپل دەچم و دەیھنم و   کوی ل  س نازانک

م ک خۆ برا دی ل برا ناگۆڕێدە عیززەددین ھر لو شون . گڕموە و دەشزان



  کتبی چوارەم/  ٥٦٠

 

ووە خافند زیائددین ھلکی قۆزتوە و ھتا ئو دیوی . مایوە و خۆی ب ڕا
لیس گیر نبووشوورەی  دوای ئوەی ڕکفی بتاڵ کرد، دەروازەی . دەوری بد

 دا و چۆن چ  ـقی گا رای ڕاسپارد و گوتی برای ــ بــت و لــســاوا دایبــ ئــاکـ
گڵ بکا و چند ڕۆژک بچت حزۆ، چونک منی بلنگاز  ل م  وەتی و پیا  چا ب

ھوا کش  لیسم پو  ـک  ی بد ووەـ دەروازەی ڕووکاری  ــعیززەددین ھات. وت
لیس و چند جارک سری لگڵ برای ناجوامری ھناوبرد، بم با ب دەست  بد

ناچار. مایوە ھرم بوو ب  ڕی حزۆ و ساسۆنی یب و  ل و   بر  گرت
 پشتی وی کوتوونوە و ب عززان ل . اسراونــن دەستدار و میرانی حزۆ 

وبانگن نا  دیادین ب و ب تیژەی زیائددینن  و ن لیس نوە    ١.میرانی بد
لیس  کۆمک سرچاوەی مژوویی ناوی میرانی بد ل  رچاوی منی  کدا وەب

نوب لو ھرم حکوومتیان  سای ب ٤٥٠ھاتوون ھژدە کسن و پتر ل  ھژار
کوڕی ئتابک  بۆم ڕوون نبۆتوە کام میرەیان ک ئتابک عیمادەددین. کردووە

قور ئاق لیسی )٤(،سون  دەست دەرھناوە و ل جنگی ڕەش بد کردنوەی ئم  ل
م ئامانجیان وەدی نھنام وەکانی بر دەست دا، سرچا بپی ڕاستیی . الپڕان

قزڵ ئرسالن وەکان   و ئرمنستان ئو دەمی توانیویتی ئازەربایجان ڕوودا
لیس بانی دەستی  دوای سلجووقییکان. شی گرتووەیبگرێ، بد  بن ل و 

ددین خارەزمییکان تان جالل  شا خارەزمی کوڕی سوتان محممد دا ک سو
لیک ئشرەف لیس، م  بد وەت ی پاش وی ملیک مجدەددین. حوکمانی بووە گی

دوای ئم میران بڕیز لسر تختی دەست پایان . برای حکوومتی کردووە
وەت بووبکرعیززەددین: دا خ شرەف، میر ئ ددین و ، میر شمیر زیائ ک ،

لو . بووە و پکوە دیداریشیان کردووە گوورکان یھاوچرخی ئمیر تیموور
                                                                         

ــۆلی وان -١ ــی گ ــاکووری ڕۆژھت ــۆت ب ــادین کوت ــاوچی دی ــاوی  ن ەوە »زیــائددین«و ل ن
  .ی.ع. کوتۆتوە



رەفنام٥٦١/ ش 

 
 

دەموە تاکوو ئستا ک منی نووسری ئم الپڕان بپی دابی بمیراتگڕانی 
لیس، بسرھاتی حوکمانانی  وپک و ل  دیار و ڕكدەست بووم میری بد

  .دا ب خستی باسی ڕەوتی ڕووداوەکانی ماوەی حکوومتیان دەکرێ شونی خۆی
 میرانی بدلیس ل  بر شپۆلی نیگای خنیکری پادشایانی کوتوون دەستیک 
 ی خۆیپشکۆ و پل و پایی دەستیان ھتا چپۆ جوامری بختوەری خاوەن

ھاوە و گی  قمکیش ڕەشبای ئاگرینی تووڕەیی تیان  و تا ھچووە  ت
فرمانەوایانی گورەی بدەست سووتاندوونی و کوانووی  بوونی  دەرھ

یان دووکڵ و بۆسۆی بدادیی ل ھستاوە  ما جا ئم ب پشتیوانیی یزدانی . بن
ھیچیان وەدوا نادەین و دەیانخین میری مزن کم    . برچاووزۆر 

پی ڕەوتی ڕووداوان یکم توخم و تۆرەمی ک بوون کند و کۆسپی سر  ب
ئوەی ڕاستی  .بوون ، پادشایانی سلجووقیی ئازەربایجانڕی میرانی کوردستان

 سردەمی سوتان محموود ل  تان بدی کوڕی سومملیکی کوڕی محیشا م 
عیمادەددین سلجووقی تابکی کوڕی ئاق دا،  مزن و میری کرابووی  سونقور ئ

 خاکی ل قی ع بشک  ، قزڵ ئرسالن ١)؟( ک باپیری و ئتابک ئیلدگز رەبعرا
ھردک سرکردە چۆن چاک . پ سپرابوو دەستی ئازەربایجان و ئرمنستانی

ھرمی دەستیان کشا و خۆیان ل پاراستنی خۆش کرد یان ب سر  وا با   .ئا
ی  ، ئویش ھر خرای پاش مردنی حوکمانی مووس ٢ی ز،١١١٧/ی ک٥١١سا

عیمادەددین مەوی دەستی   ق و ڕۆژبڕۆژ ئسترەی دەستی  زەنگی سر 
ھرشی بردە   ھات ک ل وای  مسبرز درەوشایوە و  و ل  و حلب ر شا

وەیکی کم و  کوردستانی ز، لشکری برەو ١١٣٩/ی ک٥٣٤سای . دا گرتی ما
                                                                         

  .و. ئم نیشانی پرسیارەی داناوە زنۆڤ -١
ـــی وای  زنــۆڤ -٢ دانــاوە ٥١١پ ـــازدەک ـــی . ھی و نیشــانی پرســـیاری لســر ی پب

  .و. ی ز، دروست١١٢٧/ی٥٢١، ی شرەفنامی وەرگاوی ھژار٦٨٥پڕاوزی ل 



  کتبی چوارەم/  ٥٦٢

 

لیس دیاربکر و بد و تواوی ناوچکانی  ئاکرێ ١،ئاشووت، ، جزیرەدەنگ دا 
قی ئاشوب ی خاپوور کرد و ل جی وی قیکی بناوی ) ئاشب( گرتن و 

دیی خۆی عیما  وو ب و ب ھر ئستا ناوەندی دەستی ک ) ئامدی( ل بنیات نا 
یمرھ   .ئو 

 چل ساڵ کوردستان ل وەی پتر  و بتایبت شار و  ئوەی ڕاستی ب بۆ ما
لیس فرمانەوایانی سلجووقی قی بد ، بم کوتبووی ژر دەستی 

ی  تان ساحددین١١٨٠/ی ک٥٧٦وەختایک سا کوڕی نوورەددین  ی ز، سو
فددین ٢)؟( کوڕی دا شکا و ھت،  ، ل شڕی میسرییکانغازیی ئتابکی سی

عشیرەتی  کاتدالو . نواند و مانگی دەستیان تواو خۆی رنیشانی گیرانی خۆ
کابوون و چشنی  ڕۆژەکی ھوری پژارەدا ژا  ژر  ل وو  ک ب ک چند سا

لەواران گو و   چیا  ل وغ و چاوەڕی دەرفت بوون و قبوونوەرانی کوی 
ڕان، وەکوو  بکی وا دەگلھ  ل وپیل و شری ھارووژاو ل  بوری بشانبانوە 

دانوە برەو دامنان گ ین . میان بست و ھیانکوتای سر پاشماوەی ئتابکانوڕب
ری جوھردار ل ــ ترووسکی شیــھزی ڕۆژەکی ڕووبری دەشت و چیای ب

  .تۆز و خۆی خنیمان پاک کردەوە
وویان حوکمانی بدلیس ئو کسی سلجووقی ، گلک شونواری کردب

و بریتین ل مزگوت و کاروانسرا و پرد و نک  وە   پاش بجما ل بخروبیری 
وەدان کردۆتوە کوو ئخالتیشی بو ئاسوارە ئا  لیس، ب   ٣.ھر بد

                                                                         
  .و. ب دەب ئاشوب یان ھمان ئاشب -١
  .و. نیشانی پرسیاری داناوە خودی زنۆڤ -٢
ــان٢٤٨ل الپڕە  -٣ دا  زۆر چــاک ب الپڕەی ســرچاوەکانی مژوویــی: نووســراوە دا ی بودلی

ــران ــم  گڕام، بم نـاوی می و ئتابکـانی حــوکمانی بدلیســم بـۆ ندۆزرانوە؛ کچــی دەزان
  .و. ش بجماوەگلک شونواری پ بھرەیان ل پا



رەفنام٥٦٣/ ش 

 
 

ن، شاری بدلیس  ژر دەستی قزڵ ئرسالن وەکوو دە ھر . بووە دا ل
تیی ئاق قور چۆنک ب مژووی مزنای و میرایتیی  ل عراقی عرەب )٣(سون

دگز ل ھرمی ئازەربایجان ئی   یکتر دەگرنوە و ئم دووان پکوە ھاوچرخ  ل
ک ل ھرمی بدلیسن پاشواری سلجووقییکانن و  کۆمی سراجییکان. بوون

م ئاڵ ی زمانی ئ ناوە ھدی ھد ١.وگۆڕەی بحمرەبابی تاج ئراکۆ بتو ق  و
وزبکان وی ئ و تۆرەم ق ل ھر    .نیو چندی دیکش 

  
  بگی سھم

وکوتی جوان و ڕزدارانی پادشایانی پشوو لگڵ  باسی ھس
  ، ک بریتیی ل چوار بشمیرانی بدلیس

  
  بشی یکم

  
  باسی ملیک ئشرەف

ھندەی ئـاسمـان برزی خـۆش ونی سرشتی   ئا ل   م مبست ـژانـی  ئڕاو
و  شیرین داری نووسرانی زمان پاراودا پرشنگوتار و دەروونی چشنی خۆرەتا

ون، ک سرەتا ملیک ئشرەف خۆی  و شاموە ل الین سوتانکانی میسر دەن
لیس وەت میرھرمی بد ھاوسردەمی ملیک ئشرەف کرا - ٥٧٨ ی ئییووبی[و 

کانی . بووە] ی ز١٢٣٧-١١٨٢/ ی ک٦٣٥ تان ییووبی[سو زۆر چاکیان ] ئ
وە یان ب سر کشا و با   .خوندۆتوە 

                                                                         
  .و. گۆڕاوە ب سراجی یانی سلجووقی -١



  کتبی چوارەم/  ٥٦٤

 

ی  ددین١٢٢٨-١٢٢٧/ی ک٦٢٥سا تان جالل کوڕی سوتان  ی ز، سو
بر الفاوی ھرووژمی چنگیزخان ، خۆیشا خارەزمی محممد بۆ ڕانگیرا و  ل

ن  تختی دەستی ئرا ل و برەو ھیند دەستی  گرت  بازرە بوو ھ . ک لکات
ی مردنی چنگیزخانی ب گوی ئاشنا کرا، لڕوە ب  ھیندووستان خاکی ھوا

ج ن ڕگای کی ، ب مبستی گرتنوەی ئران ڕووی کردەوە ئیسفھانی دا و مکرا
بدیھنی وتی پ کاک و جوان ] شاعیری[، یکماڵ ئیسماعیلی ئیسفھان. پایتخت

   :دە
  

ـی زەوی ـ ـ  بژن ـا ب ـ ـ وەدانی ب ـا ـ ـ ـی ئ ـ   کراسـ
ـانی ھ  سایی سری تۆوە ک پادشای جی   ل
ھر ئوەندەی ک ماون وان  د و حی   ئادەمیزا

لک دەکن ب شادی   و شادمانی پیرۆزبایی 
 مرۆڤ و ژیانوەی کشتبووژانوەی     وکا

ــانی م اری ن ــ و پالم ــگ  ــی زەبروزەن  پاش   ل
ـت و بب ب دەرکوان  بۆوەی غوالمی تۆ ب  
ــی ــی چالن ــی چـۆوە دۆخ د زەووز ـادەمیزا   ئ
 چاری تۆ بنووسرێ یاڕەبی عومری نووحی   ل
وەدانی ـا ھونی ئ  پاشی تۆفان  ل   تۆ بووی 

ما دەوری خاچ ـاچ درەوشایوە ئیسالم ن   وم
ـی ک ـ ـانیزەنگ ـ  ب ل ن  درا ـ ـ ف وو  ـ ـ ھم ـا    لیسـ

و ئیمان ڕووبندیان ل ڕوو نما   ڕووخساری دین 
ــی ن دەوا ــای دا  ب ل دڕی  ــت دا م  ــای زو   عب

  



رەفنام٥٦٥/ ش 

 
 

و  ، دەتوانم بم ل ماوەیکی یکجار مراییو  پوەنانی گومان بببڕاستی 
م ک  کن، وەختایم پاش دوو ساپاک کردەوە، ب وانو کافرە گل دا وتکی 

قائان وەکانی ئرانی ئۆکتای  ی مغۆلھزار کسی  زانی، ھزکی سی ب ڕوودا
فی سووتای بھادورخست خونژی  ر ڕکدانی  نۆیانو جورماغوون  ژو بۆ ل

ددین تان جالل بۆ ڕانگیرا و ڕووی  سوتان خۆی .برەو ئرانی گاڵ دان سو
ن ھرمی ئارا  کماڵ ئیسماعیلی ئیسفھانی. گرت و تفلیسی و ئرمنستان کردە 

   :دە
  

ھانی   نو شا بوو ڕابل دا بغیری تۆ ن   دنیا
لیس ف  ت  عوممان ل ل لیک و ئاو داب و    یکسمی ئا

  
ئو دەمی ک سوتان سرەتا ل : دە »ڕەوزەتوسسفا«نووسری مژووی 

قوە لیک ئشرەفڕووی کردە ئخالت عرا انی بدلیس ، ملیک . بوو حوکمم
بری وی ب سر ئخالت ڕادەگیشتمجدەددین ل مشکی ئو جماوەرە . ی برای 

مدووکی چک ھ  کردەوە وا بتان نسو ر الشیان لھ ندەڵ ببوو کر گپوچ .
بر شوو ھزی برچاوی چکداریان وا غللوور ەی پتوی ق و پاشکوت و رل

و ب قسی سووک و جنوان تیان ڕاخ لی وەخۆکوتن   ک . ڕیوببوون، ککات
قی تنی و ل ھردک  ھزەکانی کۆکردەوە و دەورەی  تان وای زانی  سو

ی ئنگاوت بانوە ئاگری پاش تپڕبوونی ماوەیک ب . شڕ و خونشتن با
 بردا نما و  ل ھزیان   برسان  ل وەری شار  قۆناخی گمارۆدا، جما سر 

تان ب سریان ملیک مجدەددین . دا زاڵ بوون و ئخالتیان گرت چکدارانی سو
ویشت جرگقی شار ک عیززەددینی غوالمی م خۆی لیک ئشرەف قداری ھا

وو، بم چونک بڕاستی  چندرابوو، ملیک ب ھ  نگیان پ و ت خک توا



  کتبی چوارەم/  ٥٦٦

 

 شا و بۆی ڕوون بۆوە ککھاتن ڕاکو ڕۆژە ملی بۆ ئاشتی و پر ئھ مجدەددین 
چ قتی برەنگاربوونوەی نماوە و ڕووی کردە الی سوتان کس ھی ئویش . تا

ھنا و چاوی ل تاوانکانی پۆشی و چۆن چاک ئاوا الواندییوە پاش ئم . بخری 
تان  کۆڕی سو ل ھستای سر پ و تکای کرد  سربرزکرانی   خونی لدا 

دار خۆش بق کسک خۆی ب شا دا فرمووی  سوتان ل وم. عیززەددینی 
عیززەددینیش دوای دوو ڕۆژی دیک ! بزان، ناب ببت ڕاسپاردەی غوالمی خۆی

ناوی  وون  پملب ھاتندەر و ھموویان ل ژر ب  یارانی  ل لک  گڵ پۆ ل وە 
فتانوە برگزریان پۆشی و لبان ئگر ل کۆڕی سوتان وەژوور کوتن  خ

یاران و نیزیکانی . خنجران ھستی ل ببن زەبری شیر وب پالماری بدەن و
 ک بردیانچ بیان زانی و بینوبینو کتان ب سوتان و ئویش ھر  الیسو

لیک مجدەددینیشی رمووی بیگرن و مف وە  ڕ وە گیرا ل پ.  
 جنگی گمارۆدرانی ئخالت نام و پیاوی ناردبووی  دا، ملیک ئشرەف ل

م و لو دەمدا ھزی میسر الی حوکمانی شا ھانای   تا بگاتو شام خۆیان  ھ
دا بوو،  فرمانی خۆیک ل ژر  ئویش وای ھزی کوردستان. گیاندە یاریدەی

 دەشتی مووش ل و   پیریانوە  یکتریان گرتوە و پکوە ب مبستی  چوو ب
خوداوڕاستان سوتان لو دەمدا . بزووتن بوونوەی سوتان جاللددین برەنگار

وە ب دەوری لشکرەکی و ب سواری کژا وپکی  دا ھات و ڕک نخۆش کوت 
 دەشتی مووش. کردن ھزەکان پکداھاتن و س شووڕۆژ شڕکی قورسی  ل

ق بزین و تتان بزەکانی سوھ م  قوما و سرەنجا وڕەویان تکوت،  بانوە 
 پیکردەی پاراست و  ل وو، ک خۆیان  و ئازا ب م  وکی بسا ھندە پیا بم 

و ب شونی وا ھات ک ڕاست لو ڕۆژەدا . دا نچوون الی ئخالت گڕانوە 



رەفنام٥٦٧/ ش 

 
 

ی  دەنگی دایوە و بوبۆوە  ١بۆ سر ئرمنستان مغۆلھرووژمی لشکری ھوا
ی تورزیشوە  با ل  ھادور ک وەن نۆیانو جورماغوون  سووتای بڕب. 

وەن تانی خا  بیستنی ئم ھوا تاڵ و مینتباران زۆر شژا و ملیک ــشکۆ ب سو
ل مجدەددین عیززەددینی  ـو  دان ئازاد کردن و لگڵ ملیک مجدەددین ــ زینـ

و یکییتی و خوازبنیی کچی  پکھات و کوت داڕشتنی گی دۆستایتی 
لیکی کرد و مارەی بی شکری کرد و خۆی. مل وەی بتان ب  ل بدلیس سو

گرت و ماوەیک بم شوەی ڕایب ھ ی کیف و نھنگ و ــ النــوارد و دایــماتی 
 باری ھر چند ڕۆژ جارک . بادەنۆشی و شادمانی لیک ئشرەف ب م

ت ئامۆژگاری وەکوو تۆ ناب واب و  مزنکیانی ڕادەگیاند ک دا ب خزمت سو
گڵ شان و شکۆی تۆ نایتوە؛ وا چاک بۆی بۆ  ل لیس   بد ل وا  مانوەی ئا

کا  پ بزانن و بن ئرە و تۆی نازەنین و خۆشویست  مغۆلجگایکی دیک، ن
و ئمی خزمتکاریشت خاک و دەستمان پخوستی سمی  تووشی بیک بی 

سپیان بند . ئدەخوی ھگو دەکردن و ب و قسانندەی ئشرەف ھلیک ئ م
 دەیگوت، باب ملیک ل خرج ل تان پاشم وبرجی ئم وەزا ھاتووە و  ک سو

نڕرە دەرمانپل وەیک  ش وێ بک . دەیھوک، شڕبوونی ماوەیپپاش ت
ب مبستی دەرەدەست کردنی  ب سرکردایتیی ئیماس بھادور مغۆللشکری 

تان خۆی گیاندە دەروازەی بدلیس ئو شوەش سوتان وەک ھموو شوان . سو
ال بۆی خوتبوو ل ست و کسچو. م رون ندی ڕایانژاند و ھاواریانر چی و ھ
ھر وەخبر نھات ل تاوان مسینیک ئاوی ساردیان وەسر گا، . ل کرد، 

ھاتوە و تیان گیاند ک لشکری  ھندک وەخۆ  نجا  ! ی گیوەت سریمغۆلئ
تان ب کچی ملیکی گوت، ھر  و کاتدا سو ل و  چند ئسپکیان زین کردن 

                                                                         
  .و. ئاران: ی بودلیان٢٥٠ل  -١



  کتبی چوارەم/  ٥٦٨

 

جا ! و دەیھوێ لرە نمنمموە وەڕەزە پباوکت پندی دادام، پم وابوو  چندی
م دی یان نا؟  گ ل کیژی ملیک ل قوویی دوە ڕۆیشتنی ھبژارد و ل ! ئستا 

مژوونووسان . سباری شودا ڕوویان ل شاری بدلیس وەرگا و بۆی دەرچوون
ن و لیان ڕوون نیی ک ژیانی چۆن لرەوە برەودوا ب چارەنووسی سوتان نازان

خ م شوە، ب ـ  سمنانی ڕوکنددین عالئوددەولی داکووژا گۆڕەکی پ ب ل ـ
ـ نوور   ـ لیی«ل قبا لی ئی ، ل زمان »ڕیسا عبدوڕڕەحمان شخ نوورەددین «دا

ـڕا دەگتوە ک ی پیری خۆی»کسرەفی تان چۆت نو ڕیزی پیاوانی ـ  سو
 دیکی نیزیک بغدا ل وەیک  وە و ما بۆت پینچی و سرەنجام سری  خودا

وە و نما وە  ھنا لۆوانیی پروەردگار    .وەبر د
پی گرانوەی نووسری  براکوژراو  ، ڕۆژکی کوردکی»تاریخی گوزیدە«ب

 شڕەکی ئخالت  تۆی خونی براکی  ل و ب  تان دەب دا تووشی سو
چاویان پی  دە کوردان »شا دەوتتزکرەی «نووسری . دەیکووژتوە

بر ئسپ و جل ل و  ! سروشونی دەکن وبرگی بری دەیکووژن و ب دەکوێ 
   !ھر خودا دەزان چۆن

لیک ئشرەف پاشان م ر ھیچ سو بر وەبوەی سکئتان  کیماوەی ،نب
 جنگی خۆی ل و  دا بارگی برەو دنیای ھرمان  زۆر حکوومتی کردووە 

وە ی برای وەکوو پشتر باسی کرا، دوای نمانی ملیک مجدەددین. تکوەپچا
لسر تختی دەست پای داوەتوە و  ل دوای ویش کوڕ و . جی گرتۆتوە 

تیژە و ن یان ب مزنایتی ھاتوون و ھتا سردەمی دەستی جیھانوانیی نوە 
وەن ـ کس  گوورکانی یشکۆ ئمیر تیموور خونکاری خا ـ خودا لی خۆش ب ـ ـ

ھاندوون خۆی نی تشیاندوون و کگنت .  
  

  



رەفنام٥٦٩/ ش 

 
 

  مــبشی دووھ
  

  کوڕی زیائددین باسی حاجی شرەف
و بھرە ک ترووسکی  زانایانی دەروون داری زانستیان پرشنگپاکی بپیت 

خودای مزن لیان  ــھموو الیکی داگرتووە، ل ڕووی دەقی مژوونووسانوە 
 ی ـ ڕازی بسا وتووە کڵ ــی ز، ھاوکات ل١٣٩٤- ١٣٩٣/ی ک٧٩٦بۆیان دەرکگ

لوەی جاللی ١»ئیت ئیل« قانیو مانگی خاک لشکری خا بختیار ئمیر  ، 
ھرم بزووتووە گوورکان یتیموور سوتانی زەمان پاش گرتنی  .برەو ئم 

دا ڕووی »سیواس«، ب ڕگای دو ئام ، ماردین، مووسل، تکریتە، جزیربغدا
تاق«کردۆت کوستانی   ی مانگی ڕەجبی ئو سا ل ١٥و ڕۆژی شممۆ » ئا

فی دەشتی مووش تاڵ کردووە ڕکژووی . شکۆداری بری منووس»رنامزەف« 
 و پیاوچاکی  حاجی شرەف: دە ل سرانسری  کس ھیچک بۆ ڕووڕاستی 

و  دا کوردستان ی بجوانی لگڵ پیاوەکانی میری تای ندەکرد  ئوەندەی ب
دەجوویوە و سری وەبر فرمانی دنان و گری وەبر ندنان، بختوەر 

لی قی بدلیس لی  و تواوی قکانی قمەوی خۆی و مووش و ئخالت دەستک
گرتن  ت خاوەنو ھپیرەوە. شکۆ ڕۆیی بۆ خزمو بک  للدا گرە چووندیاریی ھ

بۆ برد و  ٢ی»بردەعی«و یستری خۆشاژۆی  چاک و چند سر ئسپی عرەبی
یکک لو دیارییان . ب ڕامووسانی سرپنجی، بازی بختی لسر شانی نیشت

ئسپکی کوتی دامن تاریک بوو ک دەتگوت مامزی خۆشەوت و کارمامزی 
 دیمن وژ دەدرەوشان و چشنی الچاوی وەکوو ئسترەی گ. ناسکی جوان

وو ت ل دەباری  گونی ـگردوون شکۆی  وبژی  یاڵ. تریفی دەدا مانگ ل
                                                                         

  .و. سای سگ؛ ناوی یازدەھمین ساڵ ل خولی دوازدە سای ساژمری تورکان -١
 .و. شارک ل ئازەربایجان بردەع -٢



  کتبی چوارەم/  ٥٧٠

 

تۆئستنوە  یبارامھسارەی ئسترەی موشتریی دنایوە یاد و چشنی 
د وان دا ھیڤی سینی  بۆ وریایی دەتگوت ھسارەی زاوەی و ل تیژبزی. خۆی دەن

 سمی . ایوە و ئسترەی بیانی بوو دەشنایوەشچشنی خۆرەتاو دەگ .ئاسمان
ق و کلکی  قی وە و ددانی گوھرە و باھۆی سندانی دەتگوت یا ئاوریشمی خا

   .ئاسنگران
لک سردار و گردنکشی دیکش ھاتبوون و ئسپی  وە گڕانڕەوپو پ ل

ھنابوون  دیاری  وبانگیان ب نا ھموویان تاو دان و ھیچیان  ل دەشتی مووش. ب
ل بینوە و برسینگی    .تۆزیان نشکاند 

  
ک بب نوەستان وەک چرخی  گردوون کی بسپئ  
 ڕۆژێ دروون ل ن پینی ڕەشی شوگاری    ھزارا
ــار ــی ڕۆژگ ۆشــی ڕەوت قی ک ا ــ دۆکی ب ــ ن ــی ب ک ل   ک
 شوەی سمی مانگ دەشکایوە، ب نخش و نیگار   ل
ر ـ ای سـ ـ ـ ـارا پڕیب ـ غ رمگ  ل ی  ا ـ ـ وو ن ــ   ئگرک

مانا خـۆی  ئاسـ ل ھی نو  ـا   دەر دەخسـت وەکوو م
ـا خۆرنشـین ھت ینی خـۆرھت    گر میان با ب
ــین وانی دەب ـ ـازێ ن ق ب ا ـ  ت ک ب وو برووسـ   وەکـ

د ــ ــی ت ــی تین ل و پی ان  ــ وەک ش ــا وڕمی ت ــ  گ   یزا ب
د بای   خـاوی بتوژم و دەکوت تۆزی ندەشکان

  
ی ب سیلنیگای شاھانی بسر خونکاری بختوەری جیھانگیر، حاجی شرەف

ل باراند و کوی شانازیی خست سر شانی و ل نو  و بارانی چاکی  کردەوە 



رەفنام٥٧١/ ش 

 
 

قانی دانا ڕیزی ئامپاکانی  تا ھرمی پشووی ژر دەستی، . دا ب   ل  جگب
ونیک ناوچی پاسین و فرمانی پیرۆزی بۆ کردە باربووی  و مالزگردیشی و ئ

عنت ل و  ھاویشت  نووسی  شی تچتاکوو [نام ھقی نب فرمانی  کس ھی
وەشنتوە  ھ[.  

وزبک دەیکی ئ ناوی ئیق شازا شکۆی دەدزاندن و  ، ک پیاوانی خاوەنسۆفی ب
دیان ب سر بن، ب فرمانی  ن گیرا و ئسپاردەی  ئمیر تیمووردەیھویست پ

ئم فرمان  )٥(.بیخات سیاچاوە کرا ھتا ل قی بدلیس دەستی حاجی شرەف
ی  ھتا سا  ژایدەست ١٥٣٣/ی ک٩٤٠ھشتا بوە مابووی ز، ھدانم خانئ .

مانی شرەف خانی کوڕی لگڵ مزنانی  و ئاوارە بوونی شمسددین خان پاش ن
بۆ وتی عجمستان، فرمانی تیمووری و فرمانی تکای پادشاکانی  ڕۆژەکی

مانی حاجی شرەف، میر شمسددین. دیکش تداچوون  یبکورتی دوای ن
 و ب لی«ئاکارجوانی کوڕی ناسرا جی گرتوە و کاروباری گرینگی » وە

  )٦(.ھرمکی کوت سر شانی
  

  بشی سھم
  

  کوڕی میر حاجی شرەف باسی میر شمسددین
بارانی ھوری پنووس و بارینی گوھر ل سرپنجی نخشینی ۆپ گڵ د  ل

و زانیاری ڕوون دەبتوە ک ئو دەمی وا  زانایانی پرەپدەری زانست 
زە زەبروەشنکانی ئمیر ھ ل سامی تورکمان کوڕی قرامحممدی قرایووسفی

لدروم بایزید تیموور  بر ئی ووی نای بردب ، ئمیر فرمانەوای ڕۆم خانیپ



  کتبی چوارەم/  ٥٧٢

 

ھتا قرایووسفی بدەستوە بدا و ل نامیکیش دا  تیموور پیاوی ناردۆت الی 
وە   :ئم چند شعرانی بۆ نووسی

  
م م نایوێ ک ئارامی ڕۆ  ن د وا ش ڕووی کات  

ن وا ش تب ل یانی ڕوونی  ھنگاوی من ب  ب  
ــاخ ــی کوم لیک ن ک ــ انی م ــ ــتی غوالم دە بدەس ــ   بی
ھانی برین ب سد ئاخ و داخ   ب خۆ تنگ مک جی

فی ـن و کل قرایووســ ـ ل ــری الک   چتی ڕگ
  ل ی خوا  وە برەو ما نی   گل ڕی حاجیک ڕی ت

ھات  ڕی  ل ھۆنیی بی  ڕی ئدفر بب ل   وچۆ 
وە بۆ ژر سبرت، ب خۆی ھنا نای    و گڕی پ

مانی ب   بۆی وە چاک زەبری شیری تیژ ڕی ن
بیخوا و گۆڕی گیانی ب وا باش و   سوەندەی بئ  

  
قانیکاتک  وەن ڕاسپاردەی خا م خا و ئامانجی ھاتنی بۆ  شکۆ گیشت ڕۆ

تانی ڕازنوەی جیھان ڕوون بۆوە، ومی نامکی نووسییوە و قرایووسفی  سو
و بوا و سر وەبن بای سوتان   نم  ن مان و ئارا ل ھتا   ١ی»رخف«تین دا 

ڕۆیی، بم چونک فرمانەوای میسر لو  قرایووسف. بن فرمانەوای میسر
                                                                         

ــی عونـی -١ ــل بپـی بۆچــوونی محممدعل ــانی و جمی ، دەبـ مبســتی ســوتان ڕۆژبی
ــووق»فرەج« و ســای  میسـرە بـ ک دووھم پادشــای کـۆیل چرکســکانی ی کـوڕی برق

ـــگ١٣٩٨/ی ک٨٠١ ـــووری لن ـــژ تیم ـــۆت پادشـــا و ل ســـووریا دەگ ـــی  ی ز، ب ـــووە و پ ڕاچ
ـــاتووە ـــک ون بـــووە و کس ١٤٠٥/ی ک٨٠٨ســـای . نوەســـتاوە و لگـــی پکھ پی ز، ل

ـــــزی شــــــرەفنامی وەرگــــــاوی ھژار. (وە چــــــی ب ســــــرھاتووەنیزانیــــــ ــ ڕاوپ ،  
 .و). ٦٩٩ــ٦٩٨ل 



رەفنام٥٧٣/ ش 

 
 

ی سوتان ئحمدشکۆی بختوەر دەزانی، لگڵ  ب دۆستی خاوەن کاتدا خۆی
 ، ک ئویش سری وێ ھنابوو، گرتی و ھردووکیانیحوکمانی بغدا جالیری

ققووچیکی میسردا    پاش بوبوونوەی نمانی ئمیر تیموور. زیندانی کرد ل
ھرکام یکی   ی  ٥٠٠ئازادی کردن و بۆی دانان کخانزنر ڕابگرن و خنۆک

 ن و شانیان لزن و ماقووڕیزی م ونویان دابین بکا و بک و بژی  میسر مووچ
ڕاپڕاندنی ئرک و ڕاسپاردەی پادشا شل بکن و بۆ ھیچ شتکی وەکوو ئسپ و 

ھـل. نـمنـچک دان ھل ـو  و کـو  دا ـات  وپات و شاگردپیش و  تنیا التات
ھان، بم ئوانی چوون بر ڕکفی  کۆنکرداری بغدایی ل سوتان ئحمد

 تو ول رەقۆینلوو بوون، ککاری تورکمانی قک پیاوی ب رایووسف کۆمق
و زۆر و زەوەندییی تورکمانان  میسری. گیرسابوونوە تۆقین و ب خزمت ل

تان  گ ١یان»فرەج«سو ـڕا ان ــریــاوا بــرەقۆینلوو ئـر قــگــاند و گوتیان ئــیـ
قرایووسف  و   ب  چ دوور نیی پشی پ نگیرێبڕە ھی نا ب خودا  ، پ

و پیالنک بگن وەیک بننوە  پاش باس و ڕاوژکی تر و تسل وایان . ئاژا
 ڕۆژی کایی گۆین ل  رمووێ  دانا کرایووسف بفق رەج بتان ف  تادا، سو

وەندەکانی ڕکف بتاڵ کا و ھموویان ورکبردی میدانک کۆ  وای دەست وپ
 ل ژی ـری تیـ شیـو کاتدا چکدارانی میسری ھکن سریان و بکنوە، جا 

وانان ل خون گوزنن و گیانیان ل پارز ئو بـن دەم قرایووسف . نــ بستنـتا
ـب فـ و پیاوەکانی خۆی ب ساز و تیاری بردە میدانـو  کاتک سوتان . ی زانی 

فرمووی  پی تمای پشوو  و پی تاب وەکانی دابزن و چی قرایووسف  ا
سر خوانی زینی چورتی نکرد و ھات ـبردووکی کۆی کنوە، قرایووسف ل

تان و گوتی ئی سوتانی جیھان ھتا ئستا ک ئمی غوالمی  برەوڕووی سو

                                                                         
 .و. ، ک ھی و ڕاست کراوەتوە»فرخ«نووسراوە  -١



  کتبی چوارەم/  ٥٧٤

 

 وە، چۆن چاکندۆتت کخۆت خووامان خزم ـئا ردووی، بم وەختایک ـ
ازە مانوەمان ـخونمان بژی، ت تالزگ و شیتان و شۆفار وایان تچاندووە  قین

رە بو دەڕۆین ل شا و . فایدەیوە ئیکالمی پادشای کسپر پشتی ئسل ھر 
ل یاندە کمامزەی گمچیی لسپی و قی ئرانی خ  کنۆک ڕی و ووەشاند و ل
ی شڕە دە و ت وول ان ــاریــج ١٨٠ ن ھتا گیوەت دیاربکرـوەک دە. رباز ب

ـب ـرەگـ ھموو جارک ب زەبری شان و باھۆی دڕی پداون و ـ وە و  نی ل ت  
و ب دەست پاشان ل . وبردی پیاوان بزاندوونی مشووری خنیمانی خواردووە 

لوێ . شمسددینملیک  رردۆت بـو پنای ب ڕووی کردۆت بدلیس دیاربکرەوە
و ئویش ناوچی پاسین لیک  م وە ب باربوو  و قی ئونیکی کچی خۆی دا

و  وەل بنی  یش»قرایووسف«کردووە    .داکوتا
وینی سای  ل مبندی  ب یاریدەی ملیک شمسددینی ز، ١٤٠٦/ی ک٨٠٩ھا

بووبکریچخورسعد گڵ میرزا ئ ل کوڕی ئمیر  یشا میرانکوڕی میرزا  ، 
ـتکھ تیموور چـ ـ ـو شکووە ـ ـانـ ، چخورسعدپاشان . دوویتی و ڕاوی ناوەـ
. وە و زستانھواری بردۆت مرەندوگرت و ماکۆی ١، سروور، نخجوانمرەند
ی  بووبکر١٤٠٧/ی ک٨١٠سا باوکی ب ی شا میرانلگڵ میرزا  ی ز، میرزا ئ

قرایووسفی ی گورە و گرانی ل ــرکــشکــ، لتورکمان مبستی تکشکاندنی 
 ی تورز»غازان شنبی«ل . ھنای سر ئازەربایجان و خوراسانوە عراق

و پکداھاتن و لشکری چوغتای نگووتن   کھزەکان تق ھوت و  تکوڕەوی ت
بری ئازەربایجان کوت ژر دەستی  شا میرانمیرزا  ل کوژرا و سر

قرایووسف برز درەوشایوە و . قرایووسف ڕۆژبڕۆژ ئسترەی بختی 
 شا و کژەی کروا درددین ھمسلیک شڵ مگ ل و یکییتیشی  دۆستایتی 

                                                                         
١-  دەچردوروود«ومان  »سردەرۆ«یان ھس« و. ب.  



رەفنام٥٧٥/ ش 

 
 

د پی دەگوت کوڕم و ناوچ و ملبندەکانی  کاتک بوو ب پادشا، بدلیس! دەیدوان
رمانف و ئو  کایتی پ بخشی   م ی ک سبارەت ب میر دەوروبریشی ب

ن ڕایدەگوزم شمسددین وەردا دەست بب:  
»نستمنتان ن زن لم، ھیوادارم خودای م  خۆشویستکان  ئی . ئی ڕۆ

و ئمیران و  و سرداران ١سرخن و سرھزان و سرلکان و سرپالن
غایان و مزنان و ماقوون و کیخودایان و ملیکانی کوردستان و ئا ن  ! بریکارا

وناس و ڕیشدار و ئاپۆرەی دانیشتوو وبانگ و چا نا وانی ب و  ی بدلیسانئی پیا
 ئوەی[و دەوروبریان  ٢و خنووس و مووش ئخالت ل م  ڕووی قس [!

چونک لمان ڕوون بۆتوە ڕۆی خۆشویستی پایبرزی ھمووتان دەب بزانن 
دەوانی ئاو ھەدا ـزمندی  ، گـ ـژا  ی، میر شمسددینورەی سپاساالرانی عجمـ

ـوونی ـنم ـ گیان و دڵ و ڕووڕاستی و دسۆزی و سر لپناوی مزنایتی، ب
دارین یزدانی بادەست ڕۆژگاری دەس وا ھی مان تکوتووە،  گ تی بۆ درژ ــل
وەر بختو ب وترکرز و سربـر سـھ تایھ ـا ت ھـ و  ھندەمان بوا . کاتوە 

 ئرکی وە ک ب ھنا  ری شا پی دابی مسۆگپی خۆمانی دەزانین ناوبراو بھان
و  شابشانیسر بکرتوە و پشوو ب ـ ن  ل و  و بگیرێ  بۆ وەبرچا

کانی  ب ھاوشان قان و تا ھر بۆی شونواری خروبر و چاکی . دا تاق 
لسر الپڕەی ژیانی    شیرنان  جارێ وەکوو دەم. دت نخشاندنپادشایان

حکوومت و دەستی بدلیس و ئخالت و مووش و خنووس و تواوی قکانی 
دیک و دەوروبریانی ب دەستووری ڕابردوو پ دەبخشینوە و دەب تواوی 

                                                                         
، میـری ھزار چکـدار و سـرکردەی )میرتومـان(نووسـر دەـ میـری دەھزار چکـدار  -١

دیــارە  ئم شــوەیک دابشــینی لشــکر بــووە و ســرھز و ســرلک و . ســت چکــدار
  .و. سرپلم ل جی دانان

  .و. خنس -٢



  کتبی چوارەم/  ٥٧٦

 

 ـاب و ن  موویان بۆخۆی بھ ھاتی  و دا و پیتاک  چباج  ـت  کس ھـی بب
ـئ. شریکدەستی واتـ ـا ـخ ـ مـ ـخ واز لـ ـودا    .بای بدا موو بانوە بایــ ھـ

زن و میرتا ھیچ موە ھو کراینووسرا و ب  فرمان م  ئ  ک چاوی ب بۆی
ند و زەوی ب و م ر ناوچی پاوانی  وزار و خاکی سشرو س بوە نشوویپ

کا و کۆمنی خک و دەست وەندەکانی بۆ ساز ن ر  وپس رمانی بر فب
نیگرانی و کشی البالدا نخا ھر کس لو فرمان دەرچ لڕوە دەکوت . د

دەپچرێ و سزای توندی بۆ وەبرچاو دەگیرێ  ھ . بر شپۆلی پرسیاران و 
ووان و ــسر شانی سرکردە و سردار و مزن و ماقوون و دانیشت ئرکی

و شونکانی دیکی، ھتا لگڵ  سووو خن و مووش و ئخالت ئاپۆرەی بدلیس
 قسی پیاوەکانی میری پایداری  ل قنشینان  ن و  کوڕم دەرنچن و ب قدارا

د ئامۆژگاری و پندیان با ندەن و  حان ل  گورەی خۆیانیان بزانن و سریان 
یان نکون مالن و کوەکشی گ ھر کارکی گرینگی ھیان و تووشی ھر . ل

وکی دژوار بوون، دەب ھانا برن بۆ کاربدەستانی میری ناوبراو و ھر  ڕوودا
لی الدەن  ناب ،ی باش بو پکی ئرم . چارەسئ وە دەبکموو الیھ ل

و بکرێ ن. ڕەوت ڕەچا م پایبندە بنخش و ھر دەقک ب مۆری ب رخی ئ
ب  و متمان وەڕ    .بازتوە، دەب جی با

وودی ١٠ڕۆژی   ».ی ز، نووسرا١٤١٧/ی ک٨٢٠ی مانگی مول
پی دەقی کتبی  ، ، چل ڕۆژ پاش نمانی قرایووسف»متلعوسسعدەین«ب

ی ١٨ڕۆژی  میر شمسددین قوربانی سا ی ز، ب ١٤٢٠/ی ک٨٢٣ی مانگی 
وی خۆی وەڕپکرا میرزا ل  وگوڕ دەنرێ بۆ شاڕوخ دا نامیکی گرم نۆکرکی با

غی ئاران ل جنگی خاکلوەی بھاردا ک . ب دەوتخوای دادەن و خۆی قرەبا
غ شاڕوخ قرەبا  زستانھواری  ل  ب مبستی شڕ لگڵ کوڕانی وەمیرزا 

فی بردە ناوچی ئرزەنجان تورکمان قرایووسفی ، سرەتای مانگی تشری



رەفنام٥٧٧/ ش 

 
 

ل  غیاسی قازی محممد »کتم«ی ز، ل ١٤٢١/ی ک٨٢٤جمادی یکمی سای 
حوکمانی بدلیسوە گلک دیاریی ھرە چاکی گیاندە  الین میر شمسددینی

 شریفی بو پاشان ت  وانی پیرۆزی ڕۆنیش  دی ل ھتا  و ئیزن درا  خزمتی 
  .کامەوایی بگڕتوە

بوو  ئخالتدەوروبری  ١ی»مرکوو«وری کاتک مرگ و مرغوزاری زەن
ھزە بادەستکانی شاڕوخ وەتگی  خ ددین بمسند  میرزا، میر شڵ چگل

 پشوازی ڕکفی پیرۆزی میرکی دیکی کوردستان ل سرەتای مانگی . چوون
دا، شانازیی ڕامووسانی سرپنجی دەھندەی   جمادی دووھمی ئو سا
و ب ختی مزنانی بسر کرایوە و ب ال ل کرانوەی  پادشای پ با 

تی فرمانی میرای و  لیسیخونکاران گش و نشی پ بخشرا  بۆ  ی بد
ڕۆژی شازدەی ئو مانگ ئیزنی خواست و گڕایوە ھرمی . کرایوە نوێ

  .دەستی
لووسی و پداھدانی،  ئوەی ڕاستی ب ناکوم سر باری لبلبانی و زمان

پیاوکی یکجار تاقانپرست و زانا و  بم ئوەندەی دەزانم ک میر شمسددین
وەبردنی ڕب  خکی ھرمک . دا ببشت و شارەزابووە کاروباری حکوومتی ل

ھناوە و ئستاش ھر باوەڕیان پیتی  وەڕ پ وەک دەن حوت پلی . زۆریان با
وە و لو تکوبوونی لسۆفییا وا ی پگــناوەــب کی پروەردگار پشکڵ پ . ل

لکی سۆفییاندا نووسراوە و زمانوزمان ل نو خک دا ئم نزیلی  چندین نامی
و  وە ک بوونوەر  لی کوی دەستمۆی بوون و ل جنگی ھگرتنی گڕا م

وژدا ئاوی دەستی موبارەکیان خواردۆتوە زۆر کشف و کڕاماتی دیک . دەسن

                                                                         
 .و. »مرگتوو = مرکتوو =مرکتو «: ی بودلیان٢٥٦ل  -١



  کتبی چوارەم/  ٥٧٨

 

و پ ـل  ۆــوە خــدەنــک نــدا ل یـکی دیکـارـ بـۆ وەی بـوە و بــنــرزە دەگــبـایـ
 گانوەیان دەپارزم   .ل

 کۆڕی زانایانی ب ل  میشھ وە و  دا فیۆ ن   رزەج و مامۆستایانی ـکاتی ب
ی جندەوار و کۆمندی سۆفییان خو و ل گفت ب ولفتی ئم  دا ڕۆنیشتووە 

  بووەبختوەران و خک. تر ن ن  گورە ناسراوە و  یدا ب میر شمسددین ل
وە پشت و  بنر گیانی پاکی و دەپاڕب  ن ھانا دەب  کمرھ کی  وە خانب

نایان ب  سردەمی ھرا و ئاژاوەی تورکمانان. پ سک و خوتپی بناوییوە دا  ل
وە و خوندراوەتوەلد دراوی زوی یک مسقای ھـیـ   ئستاش ل کوردستان. را

ن  ـ  ـی دە پ  ـ یدەگرن و منی  و کوردان »شمسددینی«ک ھ فڕک  بۆ مت
نگازیش دیتووم ل  س چشن سکی دیکشم وەبرچاوی ھاتووە ک س . ب

وە  میری بدلیس للیان دا محممد کوڕی شرەف، شرەف کوڕی : و بریتین 
  .کوڕی زیائددین محممد و شمسددین

ی ز، خانقا، نخۆشخان، میوانخان و ١٤٠٧/ی ک٨١٠سای  میر شمسددین
 دەوری گۆک ل گوندی . ساز کردوون ک پیان دەن شمسیی میدان مزگوتی 

 ناوچی گورجیکان و دی » کفووی«و  ی الی مووش»ترمیت« سر ب
، لگڵ چوار مزرا و حوت دووکان و عادلجوازو  ی نوان ئرجیش»کازووخ«

ووبرەی  و بیست دەست خان و  نشین ل خودی بدلیس ئرمنیکاروانسرایک 
 بوون کشی ھر ماون و زۆری دیکزە ھڕو بکانی ئقووفم  ل دەوروبری 

پی خوارەکوپچکی ڕۆژگار ن انقاک ھروەک جاران ئاوەدان و ــخ. اونــمــب
ھژار و پخۆر و شوی  نگازان دابین دەکا نان  ل  لسر  دی کازووخیش. و ب

ی ــرانــۆکــوش امــخواروژووری کۆمڵ وەقف کراوە و چشت و نانی ڕبواران و ھ
  .ل دەدرێ



رەفنام٥٧٩/ ش 

 
 

م میر شمسددین  ی کوڕی قرایووسفیبدەست میرزا ئسکندەر سرەنجا
ھر تورکمان  خالت، کشاری ئ زان بوو، لکی نی پیاوندی برزی چی بپل 

 چارەی نووسرا ل ھید بوونی  ورەپیاوەیان . وەشو گرمی ئت ک الیان وایندھ
 ئخالتوە  ل وەت لیس وەھنا و برەڕووی  میدان و ل بای ڕۆژھتی گۆک بد

قاکی خۆی  و دەستیکیش دەن ھر ل ئخالت نژراوە و ن خان وویان اشت
 یھ   .نژرانی لسر جناکۆکی 

لدانی ژنکی خۆی لسر  کوژراوە ک خوشکی ئسکندەر  وەک دەگنوە 
 ک پروەردەی داب و نریتکی جیاوا. بووە م کیژە تورکمان ز بووە، زۆری ئ

و تیرەندازی و قاشۆبازی بووە و ویستوویتی جاروبارە  غار و ڕمبازی    ل میل 
لیس  بد وانی، بم میری گورە ھموو جارێ  ل ی با داتوە سر دابی ما با

و ئم کوردین  و ناب لگڵ داب و و ئوەی تۆ دەیکی  گوتوویتی ناکرێ 
وان نیی و ب دوە ـاوی ئم جـاوی تورکمانان ل بر چــئم نایتوە و بنریتی 

ـن ـانـ ـووسـ و دەبـ  ـ و  ووەــزووتــبــوی بو قسان نــم گــ دەست ھگری، بـ
عیر گوتنی   : شا

  
یڕ ڕۆی لرمی و خۆشی نن ب  
یکـو ـ   کوتــک دەزانـــ قۆنــاغ ل

  
ن میر   ڕۆژا ل ک دەبین خاتوونی خزانی دەست  مسددینشڕۆژک 

ناگرێ ل چــھ لــحــریکــانــی و خ ی سپیوە و زم ددانی لتنــانــدەبدەی ــی ھ
ـگ ـزـ دەست و مستکی لـ دەمی دەدا و ددانکی ـ ھ وە، ڕقی  ل دەرکشا ک 

ندەشک .ویش سئ  ودووی لڵ ناکا و ددانگو ل چوە دەپکزکاغ ی ل
. نـیـ ڕادەگـو گل و گازندە و سکای پ نامیک دەینرێ بۆ برای ل ئرجیش



  کتبی چوارەم/  ٥٨٠

 

می ک پی و سی ل ھیچ کارک ندەکرد،  وت ئسکندەرەشتـان دەتگـئو زا
، لسر خوشکی ب مبستی سردانی چووبووی ئخالت کاتک میر شمسددین

ھاند و کوشتی؛ بم ب بۆچوونی منی نووسری ئم دان، ئم  ڕی تگ
وای نوان خۆش واب و الم   ناچو ون و  ی دوور دەن ل زی بوونی لگڵ  ن

ل شاڕوخ   .ی چارەی میری گورە نووسمیرزا مرگی 
ھید بوونی ئو میرە کورتی، پاش شرەف بمیر ش ،زنکوڕی وەکوو  یم

ھوساری دەستی بدەستوە گرت ھات شونی و  میر . جگرەوەیکی باش 
. دەھارووژادا دەفی دەدا و  شرەف کسک بوو ک جزبی خودایی ل دەروونی

ن دەنوست و ب ڕۆژ لو قفزە ئاسندا  وا  توونی گرما ل و   دەڕۆیی  شوان
ـل ـنگـ ـری دەگـ وسا لبرخۆیوە دەیورتاند و دەیگوت ــرت ک سازی کردبوو؛ ئـ

لسر ئم حاڵ! قفز جی نرەکوە   وباڕا سردەمی ژیانی وەکوو  جا بۆی
ھندەی خۆ ڕانگرت و ھیچ  شونوارکی لسر الپڕەی خونچی پشکووتوو 

ل بجنما   .ڕۆژگار 
  

  یا خمینی لم درە ئگر شادی
ھر لی دەرچی بناچار  دەب کات  

  

 مسپرە  کون ھان   پشتت بم جی
  شاد و گش ب، نک خمبار و لوببار

  

ھم ون شا وەڕپکرا پی گانوەی با  ک، خزانی میر شرەف خاتوونی ب
لیک زیندی م ر بفی بوو، ھنکسکی حدەی سری مردەکی و لسر پرس و  زا

وای مامۆستایان مارەی خۆی وەشاندەوە و شووی کرد ب میر سیدی فت  ھ 
دوای ئوەی میر شرەف ب شنگشنگ ڕۆیی برەو باغی . ناسرەددین ئحمد

یکی ل پاش بجما بناوی شمسددین قان ، بم چونک زۆر منداڵ بھشت، تا
وانی ب کاروباری دەست بچارێ یدەت ھر بۆی جوی تکای  ،بوو خۆ ن



رەفنام٥٨١/ ش 

 
 

  . خاتوون و شاھم ئحمد یدیشیاوی میر س بر دەستیدەست کوت
وەتی ڕۆژەکی غا ـ ئا  پ ـ ن وا ـی ڕوودا و ڕەوت ـ ـب ـرۆش بـ و دایان النی ـ وون 

ھر کس ناوچیکی بدلیسی سرەڕۆییدوژمنایتی و  دا و   وەبر خۆی و 
 میر محممد. دایبی ون  ئخالتی ناسرەبۆ  ل  ئاغای و ئاوڕەحمان ددینی 

لیسی  چغور و مووش قوا ب خاتوونیان  و شاھم دەستی میر سیدی ئحمد ل
نا چ دان وو ب تکولک و ھر کس ل گۆشیکوە خۆی ب میر ھی دەزانی و  و ب

  .ڕۆژەکی تووشی چندبرەکی بوون
  

ـــوو وتـــبت   ک مــزنـی نــمنـ
نتان دەنوخادێ وەکوو سوکو  

  
لیس ھرمی بد ک  وا ب چند سا سرەوبرەیی دایپۆسی، ھتا وا ھات  ئا

ب مبستی چوون ڕاو ل بدلیس  کوڕی میر شرەف یشمسددینڕۆژکی میر 
لسر پردی  و  ھات ک  بایکی ییادگاران تووشی عومر »عرەب«وەدەرکوت 

  ل د بارەدارکی  فندۆر«چن ئوەی  عومر ب. ەوە بۆ فرۆشتن دەبردە شار»کی
ل کردن و  ھچی  لسر ڕی کال کا،  ڕزکی بۆ دان و گودرژەکانی 

دارک ئژنۆی میر شمسددینی ل  نگاوت و ئشی پ گیاند پ میرزادە لی . ئ
 چاوت نابن و نافامی الیان دەی ھتا خک  ل رەگھات و گوتی ک وەجواب 
 رە ککو سو کریش چاوی قووچاند و دەمی کردەوە و گوتی ئ؟ عومدەرچ

 و تـیستی دایبزۆری پ تووڕە بوو، و میر شمسددین! نابین عیبی خۆی
، بم بزەییی پی  تی دا  ـھ ھـ ـدا  ات و پشووی بردەوە بر خۆی و چاوی ل ـ

  .پۆشی و ڕۆیی
  



  کتبی چوارەم/  ٥٨٢

 

ـ وو گر نبی بــبت   جیکـدانـ
  ـسر سرانـوت، لبرزە پ

  
 دا گرت و وردەوردە خاو بۆوە، بۆخۆی ب خۆی پاش ئوەی ددانی ب جرگی

ھ لالری ئو کابرا الپۆرەی ب! یارانگوت  و پ کا توس  سۆ نب و بچتوە  ن
و؟ دوای ئوەی تشریفی ل ڕاو گڕایوە،  وکی پووش بسرکرا سر ڕوودا

ن تووشی عومر بۆوە و تماشای کرد بارەدارەکانی فرۆشتوون و برەو  یادگارا
تام چ بوو  ھی کوردی نفام ئو قس قۆڕ و بی بانگی کرد و گوت. ماڵ دەبتوە

و ئ  پاراسنگی منت نا  ـل وا بـ  ڕووم وەرگڕای؟ عومر کوت  ا ل چاوڕوو 
و توازی و گوتی و پاڕانوە   ی سۆمایزادەی ڕەسن و ئ ئی مزن: النوە 

بازی ڕڕ  ل م، خۆ  وان ـخۆشویستی چا ترازاوم، بکوو چونک خۆم ب ـ ز ن
دانی ئوە دەزانم، ب  ژی کوردانــ ڕاوــ ڕووڕاستی و بــخرخوا و دسۆزی خان

م ب گوێ و ئگر میلت ل ب و لم  قسیک دای  ، دم و بدزی تووڕە نبدا
 نووکوە بۆ دەگموە ل میر، عومری بانگھشت سووچک و . ھموو شتکت 

 بنی دیزەدا بوو ئسکوی توەردا و بۆی دەرھنا و گوتی چۆن  ل ھرچی  ئویش 
وە   باوکی دا و لسر دەنگی سر وەالی ناوە  و ب زیندی دایکی ئو پندەی ب

 ردی بق دراوە و مالیان تیدیمد میر سحموساری  ئوە و چلۆن ھکردۆت
وە ن ترازا ی ئوا ما  چنگ بن ل   .دەست 

پیاوکی  برچاوی ڕوون بۆوە و بۆی دەرکوت عومر کاتک میر شمسددین
ل فریمی  دانی دەوێ، ئا ـنیازپاک و چاکی خان  کرد و پرسی باش ئم ـ

و ئم کششوورەیی و  ـرم چۆن دەشۆرتوە  ارەسر ــۆن چــمایسیی چـ
  دەکرێ و دەب چ بکم؟



رەفنام٥٨٣/ ش 

 
 

یک  ناوی چند الوکی ئازا و بکاری ڕۆژەکییانی بۆ ھدا و گوتی یک عومر
ن   ب و ب   و بیاندون ن دیان خۆش  بانگیان ک الی خۆت  وم و بیانک ک

ودەنگی خۆت، جا ئو دەمی نۆکری خۆت پت دە چ بکی  میر شمسددین. ھا
و پر ئسل دەستی پ  ھموو ڕۆژێ چاوی ب یکوشون دوو الوان  کرد و 

وانیی ل دەستاندن بو  ئحمد اوەیدا میر سیدیــو مــل. دەکوت و گفتی پشتی
واری ڕی ڕاکردن و پنای بردە بر میر  وو ب ڕب و ب یی زانی  کار و گ

 دا ب کوشت و  دایکی خۆی ودوو میر شمسددین ئوەندەی بی یک. بۆتانیی ئ
و کوت شون میر سیدیب کاتک . دا  ئسپی لینگ و برەو بۆتان ئحمد پتا

ی بۆتانی دا ب ـپ میر ئ نـ ـی زا لشکری خـ اری ــار ڕووبــنــۆی ھنا و ھات کــی، 
م  ل تنی ١زە نیزیک بوونوە، میر شمسددین کاتک ھزەکان لک . و برەگی 

وای کرد میر سیدی ئحمدی  و دا بداڵ  ڕاسپاردەیکی ناردە الی میر ئ
دا دا فـرمووی ئستا جنگی سودای و دەکرێ  میر ئبداڵ ل وم. بدەستوە ب

دەستی ب خونی شازادەیکی بۆتانی سوورە و  رۆییش یمیر حسن. پک بین
وە، ئگر ڕازی بن میر سیدی و میر حسن ھنا وە  نای بۆ ئ پکوە  پ

بکورتی پاش چند جارک گۆڕینوەی نام و ھاتن و چوونی . دەگۆڕینوە
وا پکھاتن ک میر شمسددین چند ئاغایکی ڕۆژەکیک ن،   یخودا و ڕاسپاردا

بری میر حسنی شرۆیی و ئویش میر سیدیی ل بداڵ   بنرت الی میر ئ
و  دا  ش میر حسن بگرێ و بینرت الی دواتر میر شمسددینیبدەستوە ب

غاکانی ڕۆژەکی بگڕنوە وشون  لسر ئم ڕێ. میری بۆتان و ک ئوە کرا ئا
وکی چوست و چاالکی ملوانی ئازای ھبژاردن و  د پیا میر شمسددین چن

                                                                         
ـــــان  بــ. »ڕووبـــاری خکـــوم«نــــووسراوە  دا ی بودلیـــان٢٥٩ل الپڕە  -١ گـــــومان ئمی

ـــم ـــاری زە ـــانھی و ل شـــارەزوورە دروســـت و ڕووب ــــاکی بۆت ــــوان خـ ــــ نـ و  ، نک لـ
 .و. بدلیس



  کتبی چوارەم/  ٥٨٤

 

 مشکری ئر لگدابکوتن و ئ  واری ڕووبار بن ل  الی  ل  سپاردن دەبڕایئ
و، بزانن ئوە نیشانی شوگورزە و دەب کردی ب گرم و وەقری قری و   ــھرا 

ل ـدەست  ھگرن و خۆتان ڕووت کنوە و ب مل ل   چکـ و ئسپان  وچۆڵ 
ان، چونک دنیا و عالم سر لک دا، میر مو بنوە الی خۆ بپڕنوەڕووبار 

  .حسن نادەموە دەست میری بۆتان
غایانی ڕۆژەکی پی فرمان ڕۆیشتن و چوون الی میر ئبداڵ ئا و ئویش ب  ب

بری میر سیدی ل وای ئوەی  بدەستوە دەدرێ،  ی، میر حسنئحمد ھی
ی نشرەی ناردەوە تاکوو ئاوا کناب کاتک سوتانی ھیوانی . وانیان ببتوەپ

 سری داگ ل م کوی زینی  ـچوارە ی عبباسییانی ــڕەش جلکیو ــرت و شـ
و ئاسمانی ب ھنا، میر  پۆشی   پشنگای خۆر  وەڕوانی ب خۆر چاوی چا

 دەماری ژیانی میر سیدی شمسددین  ی سپی ئحمد ب شمشیری تۆ
دڕی ھبی و ب مبستی زەبروەشاندن پیاوانی بجرگی ناردن  نانخۆری ناندن

م  لشکری بۆتانی ١.قراخ ڕووباری زە کانی  رەوو  قزەکانی بالمارەی ھپ
ن وترایان کو ھ قوول ن و  ژا انوڕۆژەکی ش . غی ڕۆژەکی بقوئاغایانی گو

وەکیان زانی و خ  پڕینوە و گیشتنوە ـلـ مـاودا دا و بـۆیان ب دەم ئـڕوودا
ھزەکانی خۆیان و  و . نیانی، ڕاست ئ دەمی ک پاشای خۆرھت ب بری ب

سری وەدەرنا و کشی ل سپای  مبستی گڕانوە سر خولگی خۆی
ونی دەریای خۆرنشینوە ندیوی کردن و پردەی شوی   دا ل و  ئستران کرد 
و بوو ب پشنگی ڕووناکایی، ھردک ھز ب مبستی تکھچوون  ڕەشی دادڕی 

و ل کناری ڕووبار برەوڕووی یکتر چقین ئازایی برەو شڕگ بزووتن  . ب
ڕکفی ل کلکی ئسپی کوتا و ھات برەوە و گوتی، ئی میر  میر شمسددین

                                                                         
 .و. و ئمیان دروست ڕووباری خکوم: ی بودلیان٢٦٠ل  -١



رەفنام٥٨٥/ ش 

 
 

بداڵ من ئو نۆکرەی خۆم کوشت ک دابووی النی خیانت و دوژمنایتی لرە . ئ
چ کشیکمان ل نوان ھی و تۆ  دا نماوە و ئگریش سرت ل شڕ  بو الوە من 

ھازا گۆ ودەخ ھازا میدانرێ   بۆتانی ئو قسانیان بیست، میر ئبدایشکاتک ! و 
ھات پش و گوتی ئی میر شمسددین باب وباپیری  ئسپی خۆی دەنگ دا و 

 کۆنوە کیخودا و ڕدن ل ھر  وە  زنی ئسپیی باب م  میشبوون و ھ می ئوکا
وانیان ن  ل ڕەقی پشت و دا کوتۆت سر  دەرگای دۆستایتی و خۆشویستی 

وە ڕووڕاست و بکل پم  غکی وا ناککردە کارش بوون، خودای نوغ
پچوانی داب و نریتی ڕابردوو ب و خودا و خکی  خودا پیان ناخۆش ب و ب

و ببم ڕووزەردی دنیا و قیامت  ناحزی بزانن  وەختایک یککی وەکوو میر . ب
ل سیدی ئحمد و پی ل بڕەی خۆی زیاتر ڕاکشاوە،  شووی  وە  کشا ھ

 بیر چوونوەی ل کراوەتوە، بۆی وا باش ڕگی دۆستایتی و  ل تۆی ئو خۆ 
 بر و کش و ھرا  کاتک میر شمسددین دیتی . داکووژێخۆشویستی بگیرت

و برژەوەندی لبووردن   یاری  بداڵ ب ر دا قس دەکا و پداگرە لس میر ئ
وپشتی و دۆستایتی، سری ڕکفی وەرسووڕاند و گڕایوە و لو  ھا دانی  رەپپ

ویان نا میر شمسددینی   !دژوار ڕۆژەوە نا
ج کوڕ میر شمسددین تان ئحمد: بوو یپن ، ، سوتان محموودسو

م ، میر شرەفزیائددین ـس. و میر برای ـ ـ ـ ی ز، سوتان ١٤٣١/ی ک٨٣٥ی ــا
تان محموود و زیائددین  ئحمد عوونو سو میر . دان و پی مردن لی تا
فی ھڕەتی شرە   ل دا گژەووکی نمان  گنجی و سرەتای بھاری ژیانیش 

یپرووکاند و ڕووی ل دنیای ڕووخک وەرگا مانی باوکی. ھمیر برایم ،دوای ن 
میر . جی گرتوە و ماوەیکی حکوومت کرد و پاشان ڕووی کردە دنیای ھرمان

وو ب جنشینی باوکی و سای  یحاجی محممد ی ٨٤٧کوڕی بوەجی ب



  کتبی چوارەم/  ٥٨٦

 

 جرگی شاری بدلیس١٤٤٣/ک ل بناغی  و لسر لواری ڕووباری ڕەبات ی ز، 
 ماوەی ساک ل و  سای . بوون و داپۆشراندا تواو  فرگ و مزگوتکی دانا 

خودێ و ل تنیشت مزگوتکی  یکردە بر دلۆوانی ی ز، ڕووی١٤٦٠/ی ک٨٦٥
لسر الپڕەی  بناوی میر برایم و میر شمسددین دوو کوڕی بختیاری. نژرا

 پاش بجمان ل ـب. ڕۆژگار  پی وەستی باوکی، میر برایم بوو ب جگرەوەی و ـ
لی  سترھاتی بسوژیان و ب  برچا   .دەخرت

  
  بشی چوارەم

  کوڕی میر حاجی محممد باسی میر برایم
  

 رچاوان کب ڕان خستر الپسل و ئو باسی   پشتردا پنووسی پارا ل
لیس قرایووسفی ھمیش میرانی بد قرەقۆینلوو وەکوو باوک و فرزەند و  و 

 یکتریان دەڕوانی ل ، لسر قۆینلوو ی ئاقکاتک ئووزوون حسن. خزمی نیزیک 
مژینی نوانیان، خونی  ل تیی  ی کوڕی قرایووسفی ڕشت و شا جیھاندوژمنای

وانی سوار ب ب سر تکای ھرمی دی دا،  و ئازەربایجان و ئرمنستان اربکرت
و خۆی  تۆوب کردن و سینوەی بنمای قرەقۆینلوو ھکرد و لب توا  ال
بج بوونی ئم مبست ھر ل  بۆ ج. وکار و دۆستانیشیان نھ ھتا کس

کی بشکرل دا   ئۆغی بگی بیژەن لیمانوژماری ب سرکردایتیی س سرەتا
ھتا بیگرێ و میرەکانی بۆ قۆبست بکا لیس  لگڵ  بگ سولیمان. ناردە سر بد

شاوی بزی  لھ کاتک لشکری . ی ڕووی کردە کوردستانبر فرمانبانوەی 
 ڕووکاری قی بدلیس ئاق ل و  وەرین  وو دا ل خوەت و دەواریان ھدا، میر  قۆین

و سبرایم ل  د کممـی کوڕی حاجی مح ان بوو، قی ــوکمــح داــردەمـ



رەفنام٥٨٧/ ش 

 
 

ل داخستن و سری وەبر شوورەی شارەک ھنا . دابست و دەروازەی 
یمان و ئامرازی قگرتنی تکبستن و  سول قی تنی  وە دەوری  ڕ ل بگ 

وو بیگرێ  تما ب ھر ب ھموو سا ک خۆرەتاوی . دایبستن و س سان 
ھان دەکوت جنگی شوگ ڕانوەی پاییزی و جمشیدی ڕوونکرەوەی جی

 ترسی شخت و سرما سری وەبن بای سمۆرەی ھوران دنا و  ل ئاسمان 
مرگ و چیمن و سوزەنی زەرد ھدەگڕان و گوجاڕ گش و نشی گوڵ و 

و داروبار گیان ھدەو ھات  ووکیان بنی دە دەما و ەگووە نریان پراند و ب
دەڕووتان و جل بگ دەیزانی  وبرگی زەرد و سووریان با دەیبرد، سولیمان دا

لیس  قی بد  دەورەی  ل  چی دیک وەنابتنوی ڕک و . بمک دموو جارھ
نیا دەکردەوە ب ونب کۆڵ نادا ودەیگرێ و بو ھیوای زستانھواری  کینی د

نوێ نورۆزێ وەختایک شنی  رییو بش ماردین ەدەبرد  دەمیو سرل
غاتی دنیای ب گیا و گون دەڕازاندەوە و وای ڕۆژگڕانوەی  و با ھاری باغ  ب

دەخمند ک مرغوزاری ئاسمانان خۆزگیان بۆ دەخواست و لبر ئرەیی 
ھ ویان پی  ـچا نـ ـ ھـ ـدە  بنبانی چاوی ڕەشی ڕێ ل ــل ئۆغی ات، بیژەنـ

ڕۆستم  ھاوشانیبوونوە ب مبستی شڕ لگڵ مرخاسان و پاوانانی  گوم
 گرتنی شل دەکرد ل ھاتوە و شانی  لیس دە دەوری قی سرلنوێ . برەو بد

 ھموو بانوە ب منجنیقان دەکوت ئاگرباران دەگرتوە ل و ل سرڕا و ل  یو 
ھاژەی تیر دەنگیان دەدایوە و مشکی پیاوانی بجرگ  برڕا زرمی برد و 

یان دەدا  شقی با ل قارەمانان  و گیانی  ن    .دەپژا
  

ن ی جوانان شڕکرا   وەکوو مژۆ
  ا ـ ــ  ج ـرای ـ ـات ک بردێ دەک ـ   ک
وو ـا دەچـ   ئگرکوو تیرک بۆ ب

  و سران وکا چقیبوون ل خوار
ر دەیکردە گاگای زەوی وەک ش  
و ب سینی ئاسمانا دەچوو   دەفی 



  کتبی چوارەم/  ٥٨٨

 

ندن  سـ  یندیش بۆ تۆ   چرخی ب
ف   نگ وەکوو خونژاندەسژی ت

ن بورجانی حسار   ب خونی مرا
  

  دەیگوت مھ و خۆر بۆ من کمندن
رگی جنا ج نای ت   دابژان یپ

 گو  وون لکی گوڵ ب    ھنار و پ
  

ا، برسیایتی و توونیایتی و نخۆشی شگمارۆ زۆری درژە ک پاش ئوەی
و  کیان گرت  رۆکی خچنینب ھ  نگیان پ ل. ت ھوای   یان بزۆرب ات ک

وک و  وق عوونچا نیا میر برایم تا و ت و حوت کس ب زیندوویی  تداچوون 
م جنگیدا محموود. دەرچوون ی ل عیر ک ببوو ب چاوەشی  یئۆغ شا
یمان لکی تورکی بگ سول غزە   ل دەگوت،   ھ بگی  ۆ حسنـدا ک ب و پی 

ـن وا دە   :اردووە، ئا
  

تانی من کوردانی بدلیس   بۆ سولیمانیش سر نوی ناکن ئی سو
وەتی ھن و لسر ئم خاکن ل   ١تۆرەمی خۆیان چا دەپارزن 

  
ھردک ال ب ھتا بی خساربار و گیرۆدەی کورت و کرمانجی پاش ئوەی 

و ئازار بوون، وشی پکھاتن و لکبوونوەیان ب زمانی دا  کورەوەری و مینت 
 بگ چرمووگ و کیخودایان کوتن نوان و وایان دانا سولیمان ڕیش. ھات

نکوتت سر وا میر برایم ھگرێ و بتی ھو دەس ق ویش دەست لو ئ .
تیی پکھاتنکیان ب خزمت  م پشنیارە ڕازی بوون و چۆنی ردک ال بھ

لی ب نیشانی پارزرانی گیانی میر  بگ حسن نگوستی و ئویش ئ گیاند  ڕا
م یمانی ئاشتی بسترا و سون برای و پ میر برایم. وراـر خـسـی لـرەفـدی شنارد 

                                                                         
دا ھر لینگکــی نووســراوەتوە و بــۆی ســاغ نبــۆتوە، ل  ئم بیــت ل دەقــی زنــۆڤ -١

  .و. ساغ کرایوە ی بودلیان٢٦٢ڕووی ل 
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رەفنام٥٩١/ ش 

 
 

ـل قـ  وەدەرکـ وت و ڕۆیــ ـز بگ ی بۆ خزمت حسنـ ورت  و  ل
یمان رمی بدلیس سول ھـ و  ـان  ک ـ ق ر   سـ ـ ـی ب   .گرت دا بگیش دەست

م گڵ  وەک دەگنوە میر برای بڕێ کراوە بۆ  مای خی ڕۆژەکیدوازدە ل
پاش ئوەی . بووە ب خاوخزانوە ، ک یکیان شمسی عاقنالی ئازەربایجان

 تورز وەت و  مووچیکی بۆ بیوەتوە ل شاری قوم بگ حسن میر گی
عراق ھرمی   ت بگ ھتا ڕۆژایکی ک ماوە زۆر چاکی ئاگای  حسن. ناردووی

وەدریی کردووە بگ شرابی  کاتک جنگی ھاتووە و حسن. لی بووە و چا
 دەست میگی نمان وەرگرتووە و ھوساری کاروباری  ل دەست مرگی 

قووب وەی یا لوەشا ـک بگی کوتۆت دەستی  ـوڕی، بـ تاوانی سربزوی و  ـ
جمینی خحـن ، فرمانی ی ڕۆژەکی و ھییسانی گرە و کش ل ھرمی بدلیسـ

قوم کوژراوە  شاری  ل و  وە  ل بنمایکی  میر برایم. کوژرانی میر برایمی دا
وو، ک س کوڕی ل داونی برببۆ فیکی خواستب قومی زەعی وبانگی  نا : وەب

لی ، حوسنعلی حسن د عممو شامح.  
وەی  لیس ٢٩ما ھرمی بد  ژر چۆکی ئاق ساڵ  قۆینلوودا مایوە و خی  ل

و . دا کوت سرەوبرەیی ب سر پرشانی و ب ڕۆژەکی کسانی دیار 
ھر یکی ب الیکی ویان  دا ڕۆیشتن و ل گۆشیک سریان وەبن بای  برچا

و ب پشوودرژی و لسرەخۆیی داسکنین و دەرگ ھنا  ان ـۆیـوچ اتـای ھـخۆیان 
وەدا غای . پ ھۆکیمحممدئا  استی کدانی ، بژاردە و دەمگبیروڕای خانی تج

وو ل تیرە و برە ناسراوەکانی ڕۆژەکی، بناچاری ببوو ب  زیائددین ک یکک ب
وو پیاوی میرانی تورکمانی ئاق ل عراق قۆین   زۆرجاران ب مبستی دیدار و . ل

قوم سردانی مزن دەکانی ڕووی دەکردە شاری  زمتکاریان ــب خ و خۆی زا
ـدەزان ـ و ئـ ـی  را ــۆی دەکــدەی بــوەنـا و ئــ دنــجــی بــاوانــپنـل رـــی ســرکـ

جا چونک پیاوکی دنیادیدە و . لگیان تدەکوت یختوخا وگوڕی و ب ب گرم



  کتبی چوارەم/  ٥٩٢

 

جارجارە ب گوی ھدنان و برەبرە ئزموون و سارد و گرم چشتوو بوو، ب
ورەی خاوەن مژووی و بنمایان ــگ کیـخبۆی ڕوون دەکردنوە ک ڕۆژەکی 

و گورەمانی کوردستان ن  ل و  وە  دەستیان ل  دا ھندەوھندە ب مزنی ژیا
ن ئستاندووە ھات سر باسی کش و ھوای خۆش و فنک و . ھمووا ک دە
اوا جوان پدا ــ ئــاکــباغ و مش و دارستانی بدلیس چۆن چسازگاری کوستان و 

ـبانوەی وای دە گوی دەسرەواندن ک ب. دەڕۆیی  گیرانوەی قت و ـ
قس و نرم  نرم. و خواردنوە وایخنیمان وەک ئا دەرپڕاندنیناوچکانی و 

کانی خۆی دەربی   میرزادەکان تامزرۆی بۆچوون ل و گوتی ئگر یکک 
ھر ئوەندە بگاتوە سنووری دەڤر کوردستان چوونوە خاکی  ،ەب ،ک

وەرکی وای تیرە و تۆرەم و عالتی کوردان  ی پشتیوانیــ بــتی دەھان، ک جما
قکان  بر نامن و ژیانوە و خودای مزن، گرتنوەی  ل گرێ و گرفتیان 

مژین زۆر چاک تینی تدەزتوە ل دانی  پاش ئوەی . بووژانوەی ئاورگی خان
وای بنوانی کاران شال، ڕووی کردە خزمت دایکیان و سردەقی قسانی جوان  ئا

د  و ئامانجکی درکاند و گوتی ئگر یکک ل بۆ دامزران دا  رەی پو پ
م بندەی خرخوای خاندان برەو کوردستان، دەتوانم  ڵ ئگ یکوڕەکانت بخ
و بزەبری چک تکای ق و ناوچ و   دەوری کۆ کموە  ل لی ڕۆژەکیی  ع

وانی تورکمانی ئاق و پیا  چنگ کاربدەستان  ل لیس  ندەکانی بد ب ۆینلوو ق م
و  ؛دەرکشرنوە ھق دەگڕتوە سر شونی خۆی  وا چی ماف و  ئا

ـس لـ ـر ـبـ ـری تیـ پران و ئاوارەی ڕۆژەکی دنوە سر  پرانرە و تایف و خی ـ
و نیشتمانی  بکورتی . ان وەبر چمی دەستی دننــریــو س دبندیانخاک 

م ک وخۆی دا ب قسکانی و بگی پتوی خست برچاوی خاتوون،  ھندەی تا
ئوە با  ھکند و گوتی محممدئاغا دایکی بچارە چارەی نما و دی ل کوڕانی

ئویش جووت میرزادەی . ئسپاردەی دەستی تۆ بن علی و حوسن علی حسن



رەفنام٥٩٣/ ش 

 
 

ھکاری ھرمی  ھتا  ھنان و  گڵ خۆی  و لوێ ڕووی کردە ن. بند نبوو ل
ون ب سوەچنان رەی ئاسۆریتی دەکانی دان دەست  ک ناسرا و میرزا

وان و گوتی ئوان کوڕی منن و دەب وەکوو گالرەی چاو ئاگاتان لیان  وەڕپکرا با
و بیانپارزن  ر . بکسوسا خۆی یمــۆیی بۆ ھڕئرنگران و ــتا الیی بدلیس ھ

ی زیائددین ل ھاتنوەی مزن ما ھۆگرانی بن وپشتان و  زادەکانی خۆیان  ھا
دار بک دا و بۆ گرتنوەی خاکی خۆیان بیانھارووژنئاگا یان ب و دن ڕاست . اتوە 

عیززەددین گڵ  ل ، ئاسۆری  ندەدا و سروب میری خۆیان لیان بوو ب  یشر ل
گڕانوە و دەستیان کرد ب سربزوی و ل شاڕی پمل بوون و  ھ لی  و  ھرا 

تکاری الیان دا و ئستی وخزمبم سیش بوە ھزی دانیان ھ نانکداری ھچ
  . سری

  
 جنگــی شـــڕا گـــر نمن چار   ل

  
ـری  ــ ـی شمش ــ ـرێ دەم ـ دەس دەگ

  

م پلسر  ئ نچوون و ب ئاسۆریی وشوکھرەکانی ــناجسن خۆیان بۆ ترب
ھاتن وان وەدەست  و پیا   و یکجار ئازایان لو ھرایدا  ، بمئامادە کرد 

ل و حوسن علی حسن داچوون یشعت.  
غا وانیبووی ب مزگنیی گڕانوەی میرزادەکان ئاوپیشکنی  محممدئا ک ت

داتوە و ئاسۆی ڕوونیان بخات بر چاوی و  یان ب و د دەروونی ڕۆژەکییان بکا 
گڵ میر و مزنانی پایبرزی کوردستان ڕی وەدی ھاتنی ئامانجکی خۆش  ل

ی ئم کارەسات جر ھوا  بیستنی  وو، ب گب و مینتبارەی نمانی میرزادە کردب
وە سیابختکان، دووکی داماوی ل  بخت مشکی ھموو الیک  ئاورگیوەرگڕا

سوی . ھستا و شین و شپۆڕی ئم خ پرشان گیشت گومبزی ئاسمان
                                                                         

١- عدییو. ھۆنراوەی س.  



  کتبی چوارەم/  ٥٩٤

 

ووزەوی  ل ویان  و کونیان کردە  خۆڵ گوزاند لان ــۆیــست و خــبخوناوی چا
لیان و  بری برۆکی کراس و کوایان،  بزگوڕی ڕەشیان ب شانیم ل و  دا دا 

دڕی   .پسیری ڕووحیان دا
  

بارێ لی ن وە خون  م کارەسات چاوێ نما ب  
وارێ ــا ھ ا  ــ ک و ن ــنزێ  ــی ت ن وە ژا ــا م ــ ن    د

  
  ـب ـ بڕاستـ ـی ناکـ  کلپـ ل ۆی بخت و ھاتوە ئسترەیک ھب و ــرێ 

 و ناب  بوا ن کۆشککی شکۆمندی دەست سری گیبت دواتر ئا
کاندبت ین ھ ن  رزەی خاپوورکرا وول و ب   .پڕپڕۆچکی ئاسمان 

  
نکی ببوو دار  ن ھان م گوزاری جی ئ  
نمچن دی پق یبێ و    دەمی تور ن
دا ک وەک پڕی تزەروە غ ڕەنگین م با    ل
وەرین و نمن ھرچی سروە  ھ     گوڵ دن

  
، محممدئاغای چارەڕەش کوت نو دەریای پ پاش  م کارەسات ومانی ئق

ھ دا و ئاراوقارای لژی پت گینو تۆفانی م گیرا و ـشپۆلی پژارە و ڕەشبا 
 نـد لۆتکی دا و  بخۆداگرتن و نخجنی ل گژاوی ئازار و بدا  ی ژانی تزا 

و ب گرووی نھنگی نمان  پاروویک  وو ب تین بۆ  یخم ھندە. دا ڕۆچوو ب
ھنابوو ک چارۆکی بادەوانی ئم خسارەی دادایوە و گوتی داخ و مخابن بۆ 

خونچیی گوستانی حکوومت ک ل جاڕەگوی میرایتی ڕوابوون، ئو دوو 
ھشتا شنی بۆنخۆشی نیشتمانی  خۆیان ھنمژیبوو وا ھاوی گرمبای بم 



رەفنام٥٩٥/ ش 

 
 

و بروونی ق حیف بۆ ئو دوو دارەسرەوە ئازاد و . اق سیسی ھگانپدەشت 
شتا  بچووبوون و ھھ تی تو جۆباری شای واری جۆگ ل   ل وا  گریی 

 چۆماوی وت نخواردبۆوە ک بسی ئاگری ل وکیان  دا  نھامتی ب الی چۆڕا
  .ھنان

 ری لکی سدا دۆستوە سامناک  گرمساتی ئم ڕوودا و گوتی  ھنال
غا ئو ! ئارۆخل ناوچی  برای میر برایم ی، خۆ میر شمسددینمحممدئا

یمان دەورەی میر برایمی دابوو،  ل قی بدلیس ئۆغی بگی بیژەن دەمی سول
ک خۆی ف   و کچی میر  دەرباز کردووە و گیوەت نو علی بۆتانی براکی ب

بگ و  ناوی شرەفیی خواستووە و کوڕکیشی لی ھی و ئارۆخی محممد
ھردووکیان لون ب بیستنی ئم ھوا ئۆخژنی کوت دەروونی و . ھر ئستا 

وە بب شنی شادی ڕ ل و  ـسری کردەوە  کاتک ھاتی . ان خوشیــۆتــرەو بـ
 دیداری میر شمسددین ڕا زانی ک  ڕوون بۆوە، ھر ب دیمنی ھنای و چاوی ب

لـتیـایـزنـم ارەی نووسراوە و کسکی ژیر و وریای و ئاکاری جوان و ل ـ چـی 
غای ب الی خۆی محممدئاغا ل . دا ڕاکشا بر دنی بیری تیژی محممدئا

ـپنووکوە  ھـ ـدا  و ب چشنک بسرھاتی مینتباری خۆی بۆ گایوە، کـ  ات 
ھستا و دی وکھات و لی پرسی باش ئستا  میر شمسددین کوی گریانی 

موە لکی ڕی چی و چت دەوێ؟ عرزی کرد قوربان منی غوالم ل برت دەپاەد
و پی بھات ونی ئازایتی ب الدا بکی  وباتت بنی ڕکفی پاوانی و خۆ ل  دا

لیس ھرمی بد و پاڕانوەکی ل . خۆش کی گرتنی  میر شمسددین تکا 
 جوبدەست جیشتنر گمی بدلیس جمین و ھرھ و پکوە برەو  لماند  س

 دەوری ھان و یک پیاوی دەسکرەوەی ڕۆژەکی ١٥٠٠نیزیکی  پشوو  ل
قی بدلیس ئنگاوت  دەوری  ل الۆی لو کاتدا علی محممد ش. مچکیان 

ـک تورکمان ـرابـ ب . عادلجوازو  و ئرجیش ووی دەستداری ناوچی بارگیریـ



  کتبی چوارەم/  ٥٩٦

 

ھاتنی میر شمسددین بۆ دەورەی قـی بـدلیس، میری تورکمان  ی  ھوا بیستنی 
ھنـا و میر  ـزکـی زۆر و زەوەندی  ددینھمسگرتش ی لرەگیش ڕۆیی و ب .

 م ـل بـ ـ ـنـ ھواـ دا قوماو کوردانی  ھزەکانیان تکبزین و شڕ ل نوانیان دی ڕە
 شڕگ چقین و زۆریان خۆ ھناوبرد و ئازایان تاچوون، بم  ل وان چاک   پا

چ نکرا ھی  ھیچیان بۆ ب .  
  

نھردوون چاکی نر پیرەگگ زۆری ناب ب  
نور نانس ختب یو   ھزار کمندیش با

  
م ھات و میر  ینشکستیان ب سر شا ڕۆژەکی لشکری سرەنجا دا 
وەی جوی دەست بدەستوە بگرێ، ڕاسپاردەی  شمسددین برل

لسر الپڕەی ژیان کور کردەوە گیان میر ھشتا گوکی ل . ئستن ناوی 
گوزاری دەست نچنیبوو ک زریانی نمان پلدڕکی ھیوابانی ل جرگی 

قاند چ ھ.  
غا دەرباز  ەوەری لو گرداوی مرگب ھزار چرمسری و کور محممدئا

ی لم گیان و لم جیھان داشۆری و دەستی ل ئژنۆی وەرنا و ب. بوو جارکی د
  : و گوتی سری بردەوە بر خۆی

  
ی خودایھاتی شانی گرتووم ئ ن  

  
 ای ــ ــتی ب م پڕی بردەس وات ا ــ   ک ئ

  

و دەمدا ک ئاوا سری بردابووی ڕاست سر برۆکی دامان و ڕامانی و  وەل
ژنۆی بساری ئپ  ل یک  وایی وەک گزموول دا تاسابوو، لناکاو دەنگکی  ھی

نیایی   : دەری ئاسمانی گۆشی ھۆشی زرینگاندەوە و گوتی غیبی و سروودکی د



رەفنام٥٩٧/ ش 

 
 

  
 ــن ــۆ ببی و ب  ــ ک ژا ، ورەت ن  ڕاب ھســت   دە 

ـندەرمانی ڕگ ـژ تپڕی و تی ـرا  نگاوی خھ   ا، 
ندەگوورێ و خۆ ڕادەھ ر خاک بۆیژ  ل   دەنک 
نمندی تاریک چی دی نب  ل و   تاکوو شین بھ  
ـ ـ ا ڕابکشــ ـ ـ ــ وە ک وا داڕژا ا  ـ ـ ــ وخمی کارەب ـ ـ ــ   ت

ب شپ  و بیبات   ئوەی دەست پڕی کا بگرێ 
ــی  بزان ـۆی ا ب ـ وونوەی ک ــ ـا و ج   باسـی کارەب

 د  بن ل  ئرخیانیھیممتی برز  و، ب ک ن  
  
غا  ک حمدا ل ان و ئاواتت ــکی ئسپی لبلھست و مامزەی ئازایتی 

عراق و برەو   د بکوتممۆ میر شامحو ب بگ ل  ی کوڕی میر برایمباژوێ 
و خی ڕۆژەکی قوموە وە ننچارەی نووسراوەب وای ل دئاغا. ، چونکمممح 

ھی  ـب ازی و درۆی ل ندەکرا و ــب یــایــی ڕیــانــومــچ گــ ھیــ کــزگنییــم مــوای ئـ
و بگردی ڕازابۆوە، برەو عراق ڕگای  . کوتاب خش و گوھری نیازپاکی 

پاش ئوەی گیشتج، ڕووی کردە خزمت دایکی میرزادان و بسرھاتی تاڵ و 
تباری حسن  دا ڕووداوی کربالی و حوسنی گایوە، ک ل ڕاستی مین

د تیی کوژرانی میر . دنایوە یا شی بۆ ڕوون کردەوە و یشمسددینپاشان چۆنی
لسر ئاسۆی چاوەڕوانی داماون تی و  دایکی کۆڵ. گیاند ک چۆن ڕۆژەکی 

وپی گریان و شینگان و ھر چندی بوبیانووی ھن ق   و دای ی ـوتـایوە و گـداما
و ناب، بـازە کـت و ناکرێ  محممدئاغا ویستی تازەی . فایدە بوو وڕم نانرم 

دا قیژاند و کۆک  ا ب سریـتــات ھــخورپی خست دی و ھندەی پ وەگیان ھ
 پارسنگی، ب لسر ا و ـو ب نبیستووی دانــم ئــقسی سارد و سووکی نای



  کتبی چوارەم/  ٥٩٨

 

وای خۆی ـی و دەستی ھنگرت و ب زمانکی خۆش کوت ددانوەی دا ل . ڕۆی
فرموو ڕۆژەکی ب چۆک گرمی قسان دا ھاتوون و دەستی نزایان برەو  دا دەی

 بر یزدانی دەھندەی دلۆوانی پایبرزی بسرکرەوەی  ل و  وە  نا ھ ئاسمان 
ن ب تۆزی بر ڕکفی ھموو الیک دەپاڕنوە تاکوو دیدەی تۆڕ لسر نیشتوویا

دایکی بچارە بناچاری . ڕوون بتوە و ترووسکی تزتوە میر شامحممد
ھناوی ئسپاردەی محممدئاغا بکا و  ق کوڕەی بندی جرگ و  ملی دا تا

ن ب. بینرتوە کوردستان  ئوەی دایکی ڕازی ب، کوڕەی ھندکیش دە
فاندوویتی و ھناویتوە بدلیس و  واندووە  فری  وەندە . ھئ ک بووبر چۆنھ

ی ب  بدلیسی ی ز، خاکی١٤٩٥ــ١٤٩٤/ی ک٩٠٠ڕاست ک میر شامحممد سا
دەمی پیرۆزی ب پوقوەر کردۆتوە و . سدەوری کۆ بوون رچاو لکی بکۆم

 تپی شادمانی و سرلبری خی ڕۆژەکی شوکرانی پروەردگاری  لیان ل وە  دا
 وە کخشیوەتدا بسانو کو ئن راتیان لر و خویان بژاردووە و خ برزەنا

وە . خریان پ شیا م کاران وەی  پاش ئشتنق بارەت بوە س ڕ ل ھر 
قی بدلیس وشونی  و گرتنی ھرمک کۆڕک گیراوە و لسر پ دەروازەی 

ـئ م ئـ تـایــ ھـ  ڕۆیشتــ گبیــکوون ــژایباسی ت ــکـا لــژ دەکــر و ڕاو ١.دا ارانــ 
م نجا  ئ دا کۆڕی ڕاوژکران بو ئاکام گیشتوون چونک چند جارک بئاشکرا  ل

نانت میر  و ت وە  ھیچیان بۆ نکرا لیس و  قی بد وەت سر  یانکوتا ھ
ون، ئستا وا چاک باری  شمسددین غای ڕۆژەکیش کوژرا لک کوڕە ئا و پۆ

وژی. پالمارەک بگۆڕێ خوتنان ک وت تواو جلی تازیداری  دەب پاش ن
و بارامی خونخۆرەوە ب مبستی گرتنی قتی کوەڕەنگی گردوون   دەپۆش

                                                                         
ــی « -١ ــاورهم ف ــر وش ــران١٥٩، بشــک ل ئــایی »االم دا  ل کــاران«. ی ســووڕەی ئــالی عیم

بک گبیریان پو ».ت.  



رەفنام٥٩٩/ ش 

 
 

وت مشارەی ئ د دا واری ق ــ دیـماھوانان بڕازەوان و ەی، رم شینشووــکمن
قی کمندی ئامانجیان ل قۆنگران بترینجنن و ئم تنیا   و ئا ووسکن  ھ

ئگر خودا میلی ل بوو کسک بختوەر ب، چی پویست . سرکوتنڕگای 
غیبوە بۆی دەبارن و دار و تختی کاروباری بۆ ڕک   پسیوی کوالنی  ل

ند .م پ ر ئسیارە لو ب بۆ ڕاپڕاندنی کارکی وەھا قورس چند  وشون 
ـدۆزین و مۆدەکییان ڕازەوانکی بایکی ـ ـ ھنایـ و  ـوە  انن بۆ خزمت میر ـ

و ئ ۆشانی چاک دی خۆش کردن و ــخت و دەسخ گفتی ـویش بـشامحممد 
ینندی ئاوات داومیان ک ن ب  ەی رمشارەی لواری شوو ئوانیش گوتیان ب

د نابین ن  ب ھتا ئو شون قرارە ئامانجی ل وەدی ب یان گیانی  ق و   ک
ـان دەسپمشیرینی خۆ ـرینـ ـ چـ ـنگ پاسوانانی بـ ی دەرد و ژان و با ــدیھنـ

و داڵ بمانخۆنگل و ـس م قسان کوتن سر بیری لکبستنی . قل  پاش ئ
ھۆنینوەی  وان و  خوداوڕاستان . کمندان و کۆ کردنوەی دار و گوریسنردی

غای بایکی ئزم بکرا و ب وکی دنیادیدە  ـک پیا ـپ وونی دەروونـ و ـ اک 
وو بۆ دواڕۆژ، ب خزمت میر شامحممدی ڕاگیاند،  و تبین ب ونسرشت  ئا
لیس کوتۆت ژر ڕکفی تورکمانان، من ھر نردیوانم ب دار و پتکان  وەتی بد ل

ر گژ شاکووپانم ئاخنیون و ل ل و  دا حشارم داون و چاوەڕوانی  ساز کردوون 
 کتمیراتگری و وا بووم ک . پیدا ب و منیش خزمتی خۆم بج بنمڕۆژکی 

ھمووی ئامادەی و خۆم ب شوکرانبژری خودا  ئستاش چندی دەتانھوێ 
ئاواتیان وەدی ب ریکوە و خم داوەتندەکانی ووەی بو پاڕان م ک نزا    .دەزان

   
ھرچی ویستم ل دەرگای خودا  شوکور بۆ خودا ک  

و پی کامەوا ب ھنا    ووم، نبوو ک نیدازۆر چاکی 
  



  کتبی چوارەم/  ٦٠٠

 

غا ھنان و کاتک میر شامحممد دەستوبج بکرا کانی  وان بۆی  نردی
و ب پاک  وکی د ـدەرکوت بڕاستی پیا ـخ ـ و بدوە لگی  وشـ    وخا

دەسووڕێ، بسری کردەوە و گوندی  ھ و ب ڕووڕاستی  تکوتووە 
وان«ی سر ب »خزۆنگین«   .ی کردە ختی»ئیکسوور«و دی  »تات

 ب ل کورتی و پوختی پاش دابین بوونی ئامرازی پویست، ڕازەوانان 
ودا ک خۆر و مانگ نیاندەتوانی خۆی نگوستچا پدا بکن و ل  شوڕەشکی ئ

 ببوون و ئاسمان ب ھزاران دیدەوە چاوی ب مۆلق وەستابوو،   ھت یان  ـ ڕەوگ
قوە ی باکووری   بورجی ڕەشی با ل با  سرکوتن و سری  وەکوو شن

 دەربیجی دی ل ـگوریسی پیژەکانیان  ـواری ژوورکـ ۆل شتک دا و ــی چـ
  .گڕانوە خوار

  
نا برەو ئاسمان ھ ھای کمند سری    ھژدی
ـان دا زی ـ لی ب و   نر بترسرەی شستتا کۆئ  
دان ـ ا بری می ـ ھن ـان  ی ھموو متا وان     پا
وانو تیروک  نزە و شیر    شڕ دەستی پ کرد ب
لی یکتردا دەچوون و پی ن، ب شان  وا بری نردی   ل

و  ق تندەمان    ھدەچوون پبۆ شوورەی 
  

 زەبروزەنگ گیانی خۆیان نایرانی بل و د وەی کوردانی جنگانی  م شب
قایم کرد ک نپسن  ت م پ  ل و پنجیان   بری دەستیان و وەسرکوتن 

 کارسازیی خوداش ناھومد مبن«:  فرموویتی  لو کاتدا ک کشکچی ١».ل

                                                                         
  .و. ی سووڕەی یووسف٨٧؛ بشک ل ئایی »اهللا سوا من روحیوال تا« -١



رەفنام٦٠١/ ش 

 
 

جوی لف بانی وچان و پشوودانی و نقپارزان ل نودا خوتبوون و  وبانی خا
، ب سریان وەربوون و دەستیکیان ھر ب دا بربوونوە ب الیدا خو  خۆیان

و برزەوە برەو خوار ل وویی   ھداشتن و دەرگای تاقمکیان ل دەرەوەڕا  خوا
ن برەو مای میری ق فین و لی وەژوور  داخستن و وەک تیری ساردەکوا

وپوەندی میر  دەست ئوانیئوسا ب مانوە گڕان و . کوتن و دەریانکشا
ھموویان  پستۆیان دانبوون   و پا و پتیان خست دەست و ملیان و  گرتن 

ـس ـزای مـ کانیان ل ق و خاکیـ  دا و من  چارەی نووسین و ماڵ  ل  رگیان 
وا . ھرمک وەدەرنان ودای بگانی تدا نما و  گوستانی نیشتمان دڕکئا

  ل نبستانی ژیان    .پاک کرایوە پکوی دەرد و ژا
وباپیرانی برزەجی کراوەت میر و  وشونی باب لسر پ میر شامحممد

لۆوانیی خستۆت سر گازەرای پشت و ل پیر و  و د دەوانی و دوایی  دەرگای دا
گنجوە کسی وەدوا نداوە، بم دەورانی بخت و ھاتی وەکوو تافی الوی زوو 

ھڕەتی پشکووتنی  وە و ڕۆژگاری دەستی چشنی  بخندە گوی لوتپڕی
بردووە پاش تپڕینی س ساڵ ب سر پادانوەی لسر تختی . ھندەی ن

 دنیای پاشین   .دەست، ڕووی کردۆت
ودەروون و ئازا و بجرگ و  ھتا بی الوکی بدڵ بڕاستی میر شامحممد

وانکی سرناس بووە  ـس. پا ـ ـا  بر دلۆوانیی ــۆتــی ز، چ١٤٩٤/ی ک٩٠٣ی ـ
 گۆک ل و  ن  وەلی ــ  یداری میر شمسددینپرشنگو ل تنیشت گۆڕی  میدان یزدا

وە ـ نژرا ـ  ی خۆش بل کوڕکی تاقانی تمن کاڵ و مندای بناوی میر . خودا 
م  پاش بجما برای ل   .لسر الپڕەی ڕۆژگار 
  

  
  



  کتبی چوارەم/  ٦٠٢

 

  بگی چوارەم
و بانوەی دەستی  باسی ھۆکاری ڕووخانی حکوومتی بدلیس

ردچوار س ل بریتیی میرانی، ک  
  

  سردی یکم
ا گڵ میر شرەف میر برایم سیب   ١خۆشبوو خودال یو کشی ل
  

  کس بسر بکاتوە ئگر خودا ب نووری خۆی
 ناخی ڕەنگ دەداتوە ل   شۆق و شبنگی گورەیی 

ـاری ب  بیری ژیر دەگات ج، دەزان ک   گـرێ ب
ـاکرێ ـۆ ن ـان ب  چیی ایگن، ڕوون ـ ـان ک ن لیمت   ب
ن و کون دەپشکنل ی کھۆشی کام عق و   ب  
و دەشن بای   شنینوەی سرکوتنی، وەک شن
 ڕی دێ دەب کال ل  ،ڕ دەبر و کنیمی کوخ  
وەزی گـال ـا  ئسپی ئ ل یاری دوورەفامی وی،    ن
ا بدی ـ لی خنیمـی خـۆی دەک  شڕگدا تالوت   ل
ی سرکشی و چ بای برزی خۆی ندی   ک کوت چا

  
و تا ولووسیان دەدا و بۆت  سئوەی تازەبووکانی مرگۆن دەڕازنتوە 

ـچاکدەی ئ م بـ ـ غـ ـا وا ب دەوری گانوەی وتی ندرکاودا ـ ، ئا ی گون
م بسرھات کۆن ب خش و گوھر دەڕازنتوە و دە دێ و ئ  ک : ودەچکات

                                                                         
  .و. و میر برایم کشی نوان میر شرەفباسی : ل سرەتادا ئاوای نووسیوە -١



رەفنام٦٠٣/ ش 

 
 

م ـب میر برای ـ ـ کا و مناـ وو ب جگرەوەی باوکی و قورسباری دەستی ــی بــی 
، ڕاپڕاندنی کاروباری گرینگ و گرانی مک و مای  کوت بر پ ئسپردرا

ل ـدەستی  وەی ئاوڕەحمانـ ی ــی دیکــکــایــاغــد ئــنــو چ قوالیسی ئاغای وەشا
ـڕۆژەک ف. یـ ل  ک سردەمی دەستی میر شامحممد ددینیشمیر شرە

ھرمی بۆتانوە»ئارۆخ« وویانوە و بپی ویست و پ ی  باش بوونی   ھناب
قوونی ڕۆژەکی وما ڕادەگیشت، پاش  وەک بریکاری میر ب سر مووش پیا

وەیک کشی بۆ ساز بوو وای خ و خزمانی وەک  شخمیری بباسی. ما
گڵ ئاوڕەحمان ل غا ڕقبرایتی  لیسی ڕۆیی  ئا قوا بۆ خزمت میر و تیرەی 

تچن و دووزمانان، ئاوری ناکۆکی و دووبرەکییان شیتان و شۆفار و . شرەف
ن ئامۆزایان وا ن  ھگیرساند ل ئاغا تمایان گرت تاکوو  و ئاوڕەحمان میر برایم. دا 

 مووشوە ڕاکشن بدلیس ل و ک ھات کوری کن و نھن تازە  میر شرەف 
نھ  دنیای ڕوون  اغای خزنداری قوالیسی ک ناسرابوو ئ سیدی. چاوی ب

دار ب سیدی  شماڵ فی و خۆی ، بو کتن و پیالنی زانی و وەک بایخزن
و ئاگاداری کردەوە وگوڕی  میر برایم نامیکی گرم. گیاندە الی میر شرەف 

ھونی یک  و ب و یکییتی دەستاوی دایوە و ب یکک ل  نووسی  بوون 
وی خۆی وەڕپکرا دا ناردی بۆ میر شرەف ل مووش و گوتی منی  نۆکرانی با

اوەڕوانم چند ــچ مەونی تۆ کردووە وـبستزمان زۆرم تاسی دیداری خ
و  لیس  ورین و چی گرێ ب خۆشی و شادیڕۆژک بی بۆ بد گۆی  و ڕایب

و برەبرە کوتۆت سر یک، ل سایی پیتی گفت  ولفتی خۆش و  ڕابردووی
وفرتی دەزانی، خۆی گنخاند و  میر شرەف چونک بو ف. نوج بەو بڕێ

پاش ئوەی چند نامیکی . بوبیانووی ھنایوەدا خست و  چوونکی ب قوون
وانیان ن  ل یتا  یتاپ وژی دۆستانیان کوت سر باری  دا ئاڵ پ وگۆڕ کرا و ڕا

ڕەشج، میر  ھ وان و ت و تیر   نوگوڕەشڵ چگشکری دەنگ دا و لد ــبرایم ل



  کتبی چوارەم/  ٦٠٤

 

شرەف و ر میر ـردە سـھرشی ب مزن و میرکی دیکی کوردستان
یان ئـکـی و تا وانی گرژ  وەی نسپاردەی دەمـالکرانر کراـی تیـمیر . ژی شمش

فی لشرە ـش  پیاوکی . و الوە وەخۆ کوت و کۆمی الینگرانی ھنان ژر ئایـ
و دەمدا للی میر شرەف بوو، لگڵ وەکوو سوارەبگی پازووکی ل  ک ،

و  باسی  علیشخمیری ب غا چکدارانی، سیدی  ئاغای  رتافی، شخیــی پئا
لج ـ کییدی خـ، س ـزـ دار و جاللـ ی و جماوەرکی دیکشی ل راب ئاغای ن

قی مووشی دابست و ڕی برەنگاری و برخۆدانی  ھاندن و  دەوری خۆی 
بژارد قین. ھکتر چرەوڕووی یو ب ردک ال وەکوو کھ.  

  
  دەستیان دابووی شیرانی ھیندی برگی پۆپۆش
  دوو دەریای ئاسن پاوپ نھنگ ھاتبوون جۆش
وان کمربندی سوور ل خۆ شتک داو    تیپی پا

ن بۆ ڕشتنی خون گیبوون ج تکا ھاژا   ڕاو دە
ھنای میدان قریوەی مرگی  ھۆی شڕێ    دە
  زریکی زوڕنا زریکی دەکرد ب ڕەوتی ژیان
ن بۆ تانی گیان ویزەیان دەھات   تیری بر کوا

وەگی ڕی ھات و نزە بوون ئاژا   ونھات شیر 
و ب سد ھنگ   وونگ مردانی ئازا ب شدوبد 

 بر پالماریان وەک شر و پنگیکتریان    دای
  

یکجار زۆر و زەوەند و چکدارانی   چونک سپای میر برایمئوەی ڕاستی ب
ھندە نبوون، ڕۆژی یکم شنی سرکوتن ئای میر برایمی  میر شرەف

بروەی زۆربی مزن و ماقوونی ڕۆژەکی ل بدڵ لگڵ میر  شکاندەوە، بم 



رەفنام٦٠٥/ ش 

 
 

شرەف بوون، بدزی چند کاغزکیان ناردن بۆ ق و ھستی ب ختوخای 
گیاند لیدەگۆج. دەروونی خۆیان پ ڕا  ی کوڕی سوارەبگی پازووکیخا

پچوانی باوکی سری وەبر ڕکفی میر برایم ڕۆژکی شخمیری . ھنابوو ب
ـان ڕاسپارد و گوتیان خۆ ھر ئم لگڵ میر  ـ لی وکـی  ـا ـ ی و سوارەبگی ب خا

کوو زۆربی پیاوە گورەکانی   ڕۆژەکیش ب الی ئودا شکاونوە؛ شرەف نین، ب
لوێ سر دنی و دەبی و ھدەسووڕی لخۆوە   تۆ  باوک و  ئرکی. کوای

ل میر برایم بنی و بی و وەک ئم کوی  واز   وای نی سر لپناو بووکوڕایتی 
. میر شرەف بخی سر شان و سر بۆ فرمانی دانونی و ل قسی دەرنچی

لیدبگی ندەکیانی سلماند و ڕاسپاردەیکی ناردەوە الی خاڵ و بابی و پی خا ش پ
 دەروازەم ب دەب دەدا، بۆی الماری قسپای میر برایم پ ین گیاندن ک سب ڕا

ھتا خۆم و پیاوەکانم لوور بین ژوورێ بۆ بیانی کاتک پادشای . ڕوودا بکنوە 
ر ئم شینقی و ئای ــات ســو ھمشری دنیائستنی ھکشا ھساران ش

دا و ب تیشک و ترووسکی شیرانی بردقشوەی لشکری  ھ  ل سرکوتنی 
شان کرد، میر برایم شان برو پ بشانی کوردانی  ژماری ئسترانی پخش 

ق ر  ھرووژمی بردە سـ  . خونخۆرەوەی خنجروەشن  گرمی ل
لیدبگ تکھچوون ی پشووی ڕووی ل میر برایم وەرگا و یلسر بن دا خا

ھزی میر شرەف  پاڵ  ـک. دای ـاتـ ک میر برایم بو ڕووداوەی زانی ھتا بی ـ
گرت و گمارۆی شکاند و برەو ڕ تۆقی و سامی ھ  شڕ  ل نیشت و دەستی 

لیس   . گڕایوە بد
لشکری یاران و ھاودەنگانی کوت پیکردەی و دەورەی  میر شرەف گڵ  ل

لیس  پۆل ل میر برایم دەستدەست و پۆل ڕۆژبڕۆژ ئاغایانی ڕۆژەکی. دا  یقی بد
ھاتن خزمتی دەبان و دە م. دا بدەم نیشانی سستی و الوازی و داماوی ل  دە

نانشینانی قدا بڕوونی خۆی واتی پ و ئا سـرەنجام . دەردەخست ئاسۆی ژیان 



  کتبی چوارەم/  ٦٠٦

 

ھات ک میر برایم ل وژنیان بۆ وچند کیخودایکی شڕداک ئاغا و ئاوڕەحمان وای 
 راکو با ھ  کردەی خۆمان پشیمانین  ل وانی ڕاسپاردن و گوتیان  وبژی ن

 وەکوو دیارە ئم ھرم بپی بمیراتگڕانی بشی ئامۆزایان و بدلیس. داکووژێ
یدانم خانتی ئوەری و کوانووی دەسختنگووتنی خۆری ب ، ک جی ئ

گڵ ئخالت میر برایم ب ) خنس( و خنووس بۆ میر شرەف ب و مووش ل
ھرمک بڕوە برن وبشی دەستی  ھا  و ب ودوو  ئم پنج. سری ڕابگا 

ھندەی ن اوەز و ــازی ئـ ڕبـن و لـووژیـۆ بکــری بـا یکتــتـ ھـاھنـڕۆژەی تمن 
ـتگ وانی بر ف. ن الدەینـیشتـ و پیا انی بو فبازیی ڕازی ــرمــمیر شرەف 

و ب دەسکوتکی گورەیان دانا و قسی کیخوداکانیان سلماند وایان . بوون 
وانداری و ڕێ م خۆی بۆ می ـوشونی ج دانا میر برای بوونوە و  ژنی ئاشتـ

 دەوری یکتر کۆ ببنوە و سوندی بانگھشتنی میر شرەف ئامادە بکا و ئامۆزا ل
یمانی  وپ ھا وپشتی و  ھا و بن بدەن ھتاکوو ماون ھرکام ب پتو بخۆن بۆ 

نکوتن سر خاکی ھ   .یکتر بشی خۆیان ڕازی بن و 
م وە چی پویست بۆ میوانداری ھمووی پکھنا و ناردی ب شون  میر برای ڕ ل
و  میر شرەف و یارانی یکدڵ  وکی تایبت   پیا ل گڵ پۆ ل و ئویش  دا 

لیس گرم قی بد ئامۆزا باوەشیان پکدا کرد و . وگوڕی ڕووی کردە ژووری 
 دیداری یکتر  ویان ب و پکنین بای ب سر  ڕوون بۆوە و خۆشی و شادیچا

وسۆی  میگانی بلک بفرینی سپی. و ڕابواردن ڕازایوە کشان و کۆڕی بزم
یان دەدرەوشا، دەتگوت دەنکی  یان وەکوو ئسترەی ب ھنی  ک ک وب چا

و ب جل .  لسر قامکان دەگندن و دەچن و پیاوبرگی ڕەنگین  مروارین 
تانی ھنای برچاو[ م ئای ڕاست ئ کنو «:] دیمکانی و ل وەی کرچاوانس

دا دەگن؛ بادەیکی سپی دن و یان پڕن، کاسدەپگیان تخۆش ڕەنگ و ب  بۆ



رەفنام٦٠٧/ ش 

 
 

گۆرانیبژانی دەنگخۆش و چاوەشانی چـازانی  ١».ئوانی فی دەکن
ھات و  یان    دابی کوردپنجنخشین گا عرەب ب فارس و   و تورکان و 

بزون  و د ھوای گشت   و ب و چریک و  پداڕۆیشتنکۆڕەکیان نخشاند 
ھتا خول وان ڕۆییگدەنگدانوەی دەنگیان    .ی کی

  
 ـ ـ ـ ـگرشــ ـ ـ ــ ڕەن ـی الل ـ ـ ی گشــ ـا ـ ـ ــ   ابی ئ

  ات ـ ـ ــ ھ  ـک ـ ــ ـگک ـ ــ اتوە چن ـ ـ ــ ھ   ۆڕی، دا
د ـ ــ ھونرمن فی  ـ ـتبوون ســ ـی دانیشــ ــ ل  

ـادی د شـ ـ ــ  بر کمن ات ـ ــ ھ ـان  ــ   ب دەنگی
ھر دەنگی خـۆش     ئوەی ک دەیگوت ن
ــۆش ھ ــ و  ق ع ــرد دڵ و  غمـزە دەیب  ب  
وون ـ ـ ـ ـ ـ ـاتن و دەچــ ـ ـ ـ ـ ــ ھ ن دە وا   بژن زرا
و دڵ و دەروون ـ ـ ــ ووی ن ـ ـ ــ ل  پۆ وون ـ ـ ــ   بب

  
  ل وانی دەست  ھر تاسبارک ت دا  بزون  د و جژن ل بژنی کاتک 

 پردووی خیات و دەروونی پیاوانی گورە و بئامانجکانی وەر ل و   ن
وات ب مرازی دی خۆی وای تامزرۆی بووکی ئا گیشت،  برەژردا، زا

فرموویان  دەکان  ھستن و ھر کس لگڵ یاری خۆی  ئاغایانی ڕۆژەکی بامیرزا
پاش . وبانی وچان و حسانوەدا ڕازێ سری برێ بۆ گۆش و کنارێ و ل نون

 ک لتکارند خزمنیا خۆیان و چ و ت ھموو دەورەیان چۆل کردن  ئوەی 

                                                                         
  .و. ی ســـووڕەی ساففات٤٦-٤٥ئــایــی  ».بیضا لذة للشاربین. یطاف علیهم بکاس من معین« -١



  کتبی چوارەم/  ٦٠٨

 

باسی   ژوورەوە مانوە، شخمیری ب ل گڵ پۆ  چکدارکی وەگیان ھاتوول
ھنای خوارکوت و میر برایموەژوور  لسر تختی    : و گوتی ی 

  
فوفیشاڵ دەبی ب سوتان، دەبی ب خونکار  کوا ب  
ـار وانی ک ـا لی بن دەوێ تاکوو بش زۆری پ  

  
ف لسر تختی دەستی دانا و  یپاشان دەستی میر شرە گرت و بردی 

  :گوتی
  

 ـی جکی بن کارچ ، دانوەی میران    پا
یی دانیشتنی کوج ،س بزانر کھ   ھتا 

  
فرمانی حکوومتیان بناوی ئم بختوەرە نووسی و  ن  وا نووسرانی دی

چاغوالمانی بارگا تۆماری دەسوەپکوماوەیان تقو لی [ :و گوتیان تی ئئ
تی «] خودایدەس ب ل لت   شدەکی و ک ختھر کس بۆخۆت می

ی ھ ئوسا ئرکدارانی سزادان چوون سری و  ١».بخوازی دەستی پ نا
ی  و پیان ب قورسباری زنجیران شتک دا و خستییان سیاچا دەست 

ندیخانوە   .ب
  

                                                                         
  ی سـووڕەی ئـالی٢٦، بــشـــک لـــ ئـــایی »و تنزع الملک ممن تشـاء  تشاء من الملک تیوت« -١

  .و. عیمران



رەفنام٦٠٩/ ش 

 
 

فیز و دەمار،  ھموو ھر شایانی  و     خوایمزنایتی 
ی ب و ما   کۆتای قدیم و ب ژمارە و خۆی مک 

داتی و پی دەبخش تاجی بختی   کی بدڵ ب دەی
 تختی لکی ب گڕتوە، دەدا ت ھ ھر کس      ل

  
کردبوو ک پنشیران و ڕمبڕمبی ڕمبان دەستی  ھشتا چرکچرکی

غای ئاوڕەحمان لیسی ئا نگرانی دیکی میر برایم قوا ی الی وەکوو و کۆم ک ،
لک پران  راالن دەستیان لک بردا و پرانبھابوون، چشنی حو ئسترەی کۆ 

م. بوون ی ڕەبق ل بندیخاندا مایوە، بم کاتک ھوای  میر برای حوت سا
 کوردستان انی میر شرەفگیر دەنگی دایوە و دواتر دەچم سر چۆنیتیی  ل

و نوی بوونی دەست و ئای شان و شکۆی، ڕۆژەکی خۆیان  ھوراز چوون 
و بردیانوە سر دۆخی جارانی و  دان و میر برایمیان دەرکشا  گیاندە زین

ماڵ و سامان و خزنی میر شرەف پاک ل پاکی تان . وە حوکمانکردیان
م . کرا کوڕەی دوو سای بکووژێ ک  یب تما بوو ھتا میر شمسددینمیر برای

علی ونی کچی   دا پی زانی و لبا  عیمادئاغای بایکی. کوتبۆوە بگی ساسۆنی ل
و کارە بگ تاکوو ل وویک ڕێ   بیان ـب  ئاغای مامی خۆی رێ و کوژرانی زندینـ

م کرد، چونک میر شرەف ب  میر برای ل وای  و دا ھنا  تق و بناھ یوانچپ
دەست من ھتا ھستی ل ببم، کوڕەی بدە بشریعتی پیرۆز خونی ڕشتووە، 

وا پاشوارە وردەکانی تۆی خونی باوکیان پ بگاتوە وایی ئا ھی عیمادئاغا . بو 
ـب ووە میر شمسددینیـ و بیان  ف رد و لگڵ ــ چنگ میر برایم ڕزگار کــل و 

قرەواش و غوالمانی بردی بۆ قی کیفند و  تۆ بای وو چۆن چاک ئ ۆردایک 
  .پاراستنی ب سر کشان



  کتبی چوارەم/  ٦١٠

 

م پاش ئوەی میر شرەفبکورتی و پوختی دەب ب  زورت  خرای  ل
تانی ئوستاجلوو ندەوە، چاپان سو  ئرکی سفوی لسر فرمانی شاسمایلی ١ب

لیسی ھرمی بد دوو سای  دەوری قی ل گرت،خرای سر شانی و  گرتنی 
م ب وب میر برای ن  ی خۆ لرەنجام چی دیکم سرەکانی، بربب وتی کگ ل

باشان قز گیرا و س بر شاوی  بردەی بۆ بووکی دەست ل الپانکی  پ ڕان
و تقی ب سرییوە نما و برەو ئسعرد وە پچا و مارە   ) سرت( ڕەشما

مانی ڕاگواست بۆ دنیای ھرمانو  لناوباری  کۆچ و پخفی ن . لوێ ڕایخ 
 پاش بجما  ل تان مرادکوڕکی  ناوی سو دا ل داونی  ک ل ماوەی گیرانی ب

لسر تختی دەست پای دایوە، . کنیزکی برببۆوە کاتک میر شرەف 
ھنا، ب د سری وەبر  تان مرا ـسو ـم گـ  زیندانی قی بدلیسـ ل و  ی رتی 

و پاشماوەی ژیانی   ردنی خۆیـ مـرەنجام بــرد و ســـڕ کـــلوێ تپپستاوت 
 دنیای نمن ھ ل ی میر ــردنــی دوای ڕاکــی ڕۆژەکــعل. دــانــکــتــمرد و دەستی 

م ڕانوەی میر شرەف ــ گــک لــاتــرت و کــۆ ڕاگــخ، شش مانگی دیکشیان برای
ـن ھـ ناچاری ق و ھرمکیان دای ی ز، ب١٥٠٧/ی ک٩١٣ی ــاــوون، ســد بــومــا

ئوستاجلووی ب میر قی  یشرەفلووو ئویش کوردبگی  ٢چنگ چاپان سوتان
لیس   .دانا و گڕایوە تورز بد

  

  
  
  

                                                                         
  .و. »جایان سوتان«: ی بودلیان٢٧٥ل  -١
ـــاوی » چایــان«؛ لــــ گــلــــک دەقــی دیــکدا ب »جایــان ســوتان«: ی بودلیــان٢٧٦ل  -٢ ن

  .و. ھاتووە



رەفنام٦١١/ ش 

 
 

ردسمی دووھ  
  ی بدلیسـتـلسر تختی دەس پادانوەی میر شرەفباسی 

  ی میر برایمـ جـل
  

ھزریان ئاکاری جوان بدی دن و چ وانی بیر و   پرشنگ وشنی خۆرەتاــئ
ی بگردیان ھندەی ئاسمان  وێ و شپۆلی خیا وی ــو تک ھوراز دەچدا

وەنی ڕوانگی خۆیانن، وەک   کزانستن و خا لیان ڕوون ـڕۆژ  ھـ  ـ ر ـ
ـب ـختوەرک بـ  دڵ و دەروونی پاکوە دەستی نیاز بۆ الی کریمی کارساز درژ ـ
خودا ھر کسکی میلی «ئوان دەزانن . کا دەیالونتوە و بسری دەکاتوەب

ر دەنگای ڕاستی وەبڕ ،ب ١».ل ی ال لتینی تیشک  دارن ک ب   ئاگا
 دارستانی پ گوی بخت و ھاتی چتری  ل وای  ھی کردنوەی یزدانی نمامی 

دەداسبری   نی مرادی ھرگ و چیمم  ل واتی  دا ب شنی  و خونچی ئا
شان و شکۆیک   ئو کسان لیان سوورە کـ ھر خاوەن. سربرزی دەپشکوێ
لوور ب و سر وەبر نیری دەستی پروەردگار ب ماڵ و سامانی بنا ل غ زێ و 

ھندەی   ،نھ نناچ بای چارەڕەشی تۆماری م پڕەش دانـی ــکتیی خـانـزنای
و غی دەسەتکـ و با وی دەکا  ـدەپچ و دوابا ـتـ قاقستانکی ـ   ی دەبت
و بردەڕەق کس  کن.  
  

ودا ـ ـ ـ ـ ـ خــ ـ ـ ـ ــ ک اتوە گر ی ـ ـ ـ ـ ــ   برزی ک
داکس  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ب ـ ـ ـ ـ ــ ـی پ ـ ـ ـ ـ ــ ل وان ت ات ـ ـ ـ ـ ـ ــ   ن

ـرێ ـ ــ گ ـکی ب ـ وا کسـ ـ ـ ووڕەیی خـ ـ ـ ـ   گر ت
ـرێ ـ ـ ــ گ دا ـی  ـ ـ ــ ـاکرێ، پش ـ ـ ــ ـۆ ن ـ ـ ــ ـی ب ـ ـ   چـ

                                                                         
  .و. ی سووڕەی بقرە٢١٣؛ بشک لــ ئـــایی »یهدي من یشآء الی صراط مستقیم واهللا« -١



  کتبی چوارەم/  ٦١٢

 

ـۆوەن ــ  ت ل ـروو  ــ ی م ا ـ ــ و ب ـل  ــ فی ـی  ــ پ  
ـۆوەن ـ ـ ـ ــ لن بخ ـی ـ ـ ـ ــ ف و   ورد  ـروول ـ ـ ـ ـ م  
ــاڵ وو چــرای م ــ ــ ڕوون دەکی وەک    د

ــ  ـاڵوڕەش دەکی ب چشــنی زو د   خـ
  

 گانوە و تکخستنوەی ئم قس و باسان، ھنان گۆڕی ژیان و  مبست ل
ف ئاخرخرە، بۆ؟ چونک میر شرەف کوڕکی منداۆکی  یبسرھاتی میر شرە

و و عشیرەتی بۆتانی ھتی ن  ووی دراب  ھ  ئا بوو ک روەک . دەژیا ۆخرو لھ
پی ڕەنگدانوەی تیشکی پنووس و نم نمی نووسینوەی چوپی  پشتر ب

وەکان ڕوون بۆوە، میر شامحممد لووە ھنایوە و شانی ل پروەراندنی  ڕوودا
و ب دەوری ھات شل کرد  ڕووی بردە ژر  پاش ئوەی میر شامحممد. دا 

وەیک وەکوو بریکاری میر برایم ڕووبندی ما، ما و ن ر چند ــ ســب خاکوە 
لیس بوو ب  ڕاگیشت و دواتر ب پشتیوانی و یاریدەی خی ڕۆژەکی ناوچیکی بد

لیس  دا، شاسمایلی پاش تپڕ بوونی سردەمک ب سر دەستی. میری بد
شکری دەنگ دا و عالئوددەولی ـل ب مبستی گرتنی مرعش سفوی

قدری  برەنگاربوونوەی خۆش کرد، بم  حوکمانی، خۆی زول برگی ل
قدر، سری ڕکفی برەو دیاربکر. نگرت و شکا  دوای شکانی تیرەی زول
وو یئمیرخان و وەرسووڕاند م  یمووسری ئباوکی دایکی منی نووس

ـڕووپ نـ ـڕا و سری وەبر ھنا و  حوکمانی وێ بوو، ڕۆیی ب پشوازییوە ــ، کـ
ھرە چاک و جوانی بردە خزمتی لک دیاریی  کی . گعلل پارچ  ون بۆ 

وگرەک« مڕی پشکش کرد ک ل خزنی سوتانکانی  ١ی»ب ل وەک گورچی
                                                                         

بوگرەک ب تورکی دەبت گورچیل و ئوی ھرە چـاکی پـی دەـن جگرگۆشـی ھتـاو  -١
 .و. یان گوارەی اللی گش



رەفنام٦١٣/ ش 

 
 

وندوری و لوانیشوە پش  نو خزنخانی پادشاکانی بای ووی ینوە گیب
عبباسییکانوە کوتبووی دەستی ئو  سردەمی دەستی  ک چیای  ل

قشتی برد و ماوەیکی درژخاین ل جرگی  »ختالن« رزەیک  وول  ب ب
عل جرگی خۆی ل ناسی  ھـ ـی  ان ـ ھ   چ دوڕناس و  یدا ب ھی د،  پروەران

ش و جوانگ نگ و ڕەنگو سکیان بعلل  پارچ   وەگوھرفرۆشکی زەمان
دیبوو دارەدا بسری کردەوە و پاشناوی خانی خست سر  شاسمایل. ن و دی ل

و  و ھرمی ھرات تھماسبناوی و کردی ب مۆرداری خۆی و للی شازادە 
و ئوەندەی بی پلی ھوراز برد و کام ج خوراسانیشی گ برز و ـپ بخشی 
وی  ل باربووی محممدخانی  دارایی و دەستی دیاربکریش. داناپتوە 

وو وەرکی تیرەی زولقدر لو دیوی . کرا ی کوڕی میرزابگئوستاجل جما
قی خ لیان شاسمایل . چقیبوون و سریان وەبر ندنا ١ربرتشوورەی 

ھفتیک  ماوەی  ل و  پاشان لووە سری . زەبری زۆر گرتیدا ب وەخۆ کوت 
وەرگا و کاتک گیشت ج و ڕووکاری شارەک بوو ب  جوی برەو ئخالت

لشکری، میر شرەف وەکوو خانخ وەتگی  شانازیی میوانداریی پادشای  وێخ
ل ـپ با و شانی  گلک .  ڕازاندنوەی کۆڕی جژن و خوانی میران شل کردـ

یان دەکرد لمل دان کخشینی وای ھیوانی نوەتی ڕەنگین و س ڵ تاوڵ و خگ
و ب ڕستی ئاوریشم وەکوو گ و  ڕیز بوونوە ــلــاکـخواھوری مانگی ــئاسمان 

 لنگری جتکبزین و ڕستاوڕست کوتن و بوون گوھردانی پ گوھر و 
ن و مچک بلوورینی ھنی وەک  میگانی بلک زوینی زەندئوسا . ئسترا

گڵ غوالمانی ز ل یانی  پۆشی ڕووخۆشی مند و متینی ەڕیئسترەی ب
اوی ڕوونیان لسر دەستان ــگرێ و ختی وەک ئ بادەی بودەستوور،  بداب

                                                                         
  .و. ب) خارپووت( دەب قی خرپووت -١



  کتبی چوارەم/  ٦١٤

 

فرموو  وانیان  ن و می دەنگی ب گیانوو خۆش  نارەناریبۆ ڕابواردن و  کردنگا
  .دەنگی دایوە
ن و بزمگ، جارک ب ھوای نرم و  گۆرانیبژا و چاوەشانی دەنگخۆش 

ی ئویندارانیان دەبرد ب تان و ب نا و زریکی  لک ب چریکی تیژیان د ھ
دەڕفاند  سری گورە و گچک ڕا ل یان  ق ع ھۆش و    .عوود و چنگ 

  
وەمسـتوە ، ب چـاوی  نی ا دەدا ـ ـان ب قی ک خۆی   سـا

لی گوی سوورن، پ وەدەتگوت پدەستیان بی م   یا
و ھموو ب چشنی خۆرەتا   پۆشیبوویان جلی زین، 

 ئاگری وون تایک بوون، بب ھۆش پ عق و  و بۆ    ھنا
عارەبی لی  ــۆرانی غزا ــی گ ان، ب ســۆزەی گرم ــ   زم

وکی بارانی ن، وەکوو خونا وا ل   ل   شکریان دەباری 
ـی ـ ل گبتانی چنگ ـی ١،شــ ـان چـ ـ ورکانی ھنگی ت ـا ـ   ئ

 دڵ سـی ل ـان  ـۆزی خمی   ب دەنگی ئارامیدەریان، ت
وەکانی سازی چنگ وەک پرچی پری ودا ن، دا   ڕوخسارا

ھنگ  ترپی ئا و ب  سرت گری ئاشقان، بڕ  وون   ب
  

ھرچی خواردەمنی و شوی خۆش و ڕەنگین و ب خیاڵ دێ،  دا میرخوانان 
و . ھنایانن و دەزگایان پ ڕازاندنوە وانان  پاش دەست کشانوەی می

ن، نۆرە گیشت دیاری و ڕەوەی ئسپ و یستر و قتارەی  کۆکرانوەی خوا
پادشاش میر، ل چاکی ئم کارانی . پشکش کردنی مگالنوشتر و گاڕان و 

                                                                         
ــل -١ گوەڕاســت چئاســیای ن ل کیو ژنــان و . نــاوچی جــوانچــاکــــی ئکچــانی کــۆیل

 .و. شون بناوبانگ بوون



رەفنام٦١٥/ ش 

 
 

دەریای ب رک بسـسنووری ب رمانی حکوومتی ردنوەی خوندییوە و فـ
لیس ک ختی بقیمت بد رد و کوی شانازیی خست سر ــوو کــگرانی بارب و کۆ
  .شانی

و لوێ  »خۆی«زستانھواری بردە  جاری دووھم وەختایک شاسمایل
 مزن و میرانی کوردستان بنی داکوتا، میر شرەف ل گڵ یازدەکس  ، ل

تایبت  لیک خلیلب فمنکسلی ی میری حگی بۆتانیی و شاعو  ی جزیرەــوالی ب
ود علییی خمیر دا ب مبستی ڕامووسانی ژردەرانی  بگی ساسۆنی زانی و 

  ڕسمیان  پاش ئوەی ڕیان درا و شانازیی ماچ کردنی بن. »خۆی«پادشا چوون
و بگرمی بخریان ھنان، بم ک وەختی  لنانپ با، سرەتا زۆریان ڕز 

وو ب محممدخانی حوکمانی دیاربکر خۆی میرانی کورد ، ڕاست دەردیان داب
ـل ھـ ـو  ـ ـ رەو ــبۆ نموون دەن کاتک محممدخان ب. ردنــ کــدا سکای لـ

ـدیاربکر ک ـوتـ ـۆتـ  گوندی ـ ل . الی داوە ی سر ب بدلیس»پانشین« ڕێ، 
باسی ک دەماستی میر شرەف بووە چۆت دیداری و ل جنگی  شخمیری ب

ی دەستی لو قالیچی کوتاوە ک محممدخانی  ھستان دا چند جارک گۆپا
و ب س لو  ڕاخوڕیوە و گوتوویتی محممدبگ توندی تیلسر دانیشتووە 

بزەبری  دا ی ک خۆت و چکدارەکانت ل جنگی تپڕین ب ھرمی بدلیسڕۆژە
 خی ڕۆژەکی ل یک  ل ی ئوستاجلووی ھروەھا شاقوی سوتان! بستنن زۆر کاری

لیی وچا وا   وو ب وو ک دواتر بب نووسری ئم دانی ، بۆ منی ھراتوشل
.  دیاربکرــی چۆتــووە و لگــری محممدخان بــگایوە و گوتی باوکم نۆک

ر بس می بدلیس وا برھ تی لتایب ، ب دا  مودای ڕگا دا  بژیوی و برسییتی ل
ھر کس چک  وتوون کنان و  ک تی بسپی خۆی فرۆشتووە و داویوچۆڵ و ئ

م . پخۆر وک فندۆربا ی کی  دۆ ئسپکی خۆی داوە ب چوار نانی ھرزن  و  ل
وە ک ڕب جۆیک و کو  خۆیان ڕاندی ل ئوەندەیان  نانک بب کین ل ت



  کتبی چوارەم/  ٦١٦

 

ن بستنن میرانی کورد زۆر پندی دیکی ئاوا ناخۆشیان ب سر . جووتیارا
و ل دەب بت درژدادڕی خۆی  وو، ک بۆ وەی ن   .رمھناب

 دیاربکرەوە ل کاغزی ل شا نووسی و  وەکوو باسی کرا محممدخان 
رمانی بف د ئگر   برگەوە سبارەت ب گیرانی میرانی کوردستان ڕایگیان

ن ب زۆربی خاکی  و کوردستان ب برۆ ھتکاندنکی شاھان دەگرم  دەرچ، ب
م   دەزان  مژ سا ل کاتک پادشا . شبر کمندی خونکارانی ڕابردوو نچۆت

، جگ فرە نادەروەست لسر قسی ئو کا ـنامکی خوندەوە،   میر ــ لـ
ل ی شرۆییشامحممد ع ، ئوانی دیکی ھموو گرتن و بگی ساسۆنی یو 

ھر یکی دانی ب ـزنجیرپچی کردن و  ـ چنـ  سرکردەکانی ـ ل گ یکک 
باشوە و میر شرەف پاشان چاپان . مووسوو خانیئمیرئسپاردە دەست  یقز

تانی ھتا بوا و ھرمی بدلیس  گاڵ ١سو گیرانی  بگرێ و دوسوتانی ڕۆملوو دا 
ھکاری گرتنی خاکی  ئرکی باشیی تکللوو قۆرچیخرای سر شانی و  یھرمی 

لشکری زۆر و زەوەندی وەک دەن جزیرەی   م ب ھر کا ی کپ سپردرا و 
وتن بوە وەڕێ کی خۆی. ژماری بارانج ھیوای خودا ل دا باسی میرەکان و  ب

ـڕزگاربوونی چ ـنـ ـد کـ ـسکیـ ـان دەخرتـ   .برباس ـ
ـب ، دا گیرانی میرەکانی کوردستانکورتی پاش تپڕ بوونی ماوەیک ب سر ـ

و بو بۆوە ک شیبک ناکا وزبک خانی ل ب لشکرکی وەک خیز و خۆڵ ل  ئ
وەتوە و دەیھوێ خوراسان ڕووباری جیحوون ب بیستنی ئم . بگرێ پڕی

 شاسمایل   کردەی خۆی ھوا پشیمان بۆوە و  و گرتنی میرانی کوردستان ل
لی پرسین ک پشنگ و پشواتان؟ ئوانیش  و  د کرد  چند کسکیانی ئازا

                                                                         
 .و. چایان، جایان -١



رەفنام٦١٧/ ش 

 
 

شا ک وای زانی ھمووی بردان و ! و ملیک خلیل یکدەنگ گوتیان میر شرەف
م دووانی ھشتنوە و ب دەست نیا ئ   .بسری لگڵ خۆی بردنی بۆ خوراسان ت

غای ھۆکی، ک ب بۆچوونی منی نووسرەوەی ئم  ١دیسان محممدئا  ک
ھ ، نک  ـالپڕان وی کوردستانیش ر ڕۆژەکیـ کوو توا  پیاوکی ئوەندە  ب

نناسی لگڵ قۆشنی  وج و دسۆز و چاکی ب خۆیوە ندیوە، ب کس بڕێ
عراق میوە لگڵ ھر ب نوان چند ڕۆژان ھندک خواردن و . پادشا دەچ بۆ 

 تاوڵ و خ خۆی دا دەکا و وەدوای سروسۆراغی  وەتی تورکمانانــدەبا و سر ب
و ب پرسیاران دەیدۆزتوە و ئینجا پکوە قس ل ڕاکردن  میر شرەف دەکوێ 

دەڕژن ی سر ب »یلۆگچای «کاتک ھزی پادشا ل . دەکن و گی بۆ دا
دەکوت و خریکی وچان دەب، محممدئاغا »ڕاز«ھرمی   دا ھلک  بن

دەقۆزتوە و چند سر ئسپ ب ڕەخت و زینوە دابین دەکا و ل قراخ 
دا  قلندەران جلکیک ل  ی پرتافیڕایاندەگرێ و محممدی میرئاخوڕ لشکرگا

 ج خزمتی میر شرەفی ل دەزن و میر شرەف ل   وبانی وی دەکرد،  دا ڕا
وەتی دەس ر خسب  ڵ پۆلگر خوانی زین و لس و دەیخات شبوونی دەردەک

الی نیوەڕۆ بۆ سبین . وبرد برەو کوردستانی دنتوە سوارکی ئازای بدەست
بری وەی محممدی میرئاخوڕ  تورکمان ل و  وە دەزانن  ، سزا بدەنبو ڕوودا

ل دەکن و دەیبخشن فرینی  ونترسانی ئا بر چا   .ل

                                                                         
ی »یـار«نـاوی ھنـاوە و دواتـریش ھرواتـر و لـرەدا وشـی  ھر ب محممدئاغاپشتر  -١

 ری و بـــۆتســــ خـــراوەت ھ ــــا«ب ــــی ٢٧٩، بم بپـــی الپڕە »یارمحممدئاغ ی دەق
ـــان ای ـــــدا ب واتـــــل دەقک» بـــاز«. ە و نـــابت بشـــک لم نـــاوە»بـــاز«وشـــک  بودلی

ــراوە»ھمیســان«و » دیسـان« ــا ک ــاوانی محممدئاغ ــاری پی ــونک پشــتر باســی ئاک . ە، چ
 .و. ی دەقی زرنۆڤ ڕاست کرایوە٤١٢ھی ل 



  کتبی چوارەم/  ٦١٨

 

غا و ل دیک  سرەتا دەگن ھرمی ھکاری و میر شرەف محممدئا
ـالدەدەن ک پڕەوازەی  را و تشقی قزباشانــر ھــبــل شخمیری بباسی ـ

لوێ بنی داناوە و خۆی و  نی زوکاڵ ناوە و ھر مس داوە و ملی ل کشت بووە 
ب سواری دەچن  دەروش محموودی کچریکاتک محممدئاغا و . کردووە

ھاتنوەی میر شرەفی پاراو ئاوداشتن و ، سرقای نیدەدە دیداری و موژدەی 
 دەکرێ و نن ن ککی وا دەچۆن شت و دە نلم ناس ل دەب و قسکیان 

وانی. دەب ھلی ڕەخساندووە و ل بندمان ڕزگار  شئ ن یزدانی گورە  دە
ڕوە سوژدەی شوکران دەبا و پمڕەی دەستی حوا دەدا و . کردووە ل شخمیر 

دەکا بۆ شخمیر ک وەکوو یاقووب . ڕامووسانی مزن و میری خۆی پ پل و ڕا
و دابان  خمخانی دووری   پڕیبو«دا  ل و تان  سویانی تۆڕ  وی سر ل

وانی و فرمسکی  ەوونوە و تینیان تزایوــپای وی دیدەی ڕوون ب ب خاکی ١»چا
شاباشی پ وەراند و کردی ب  ھ وقدەمی پیرۆزی و ئۆخژنی ل دەروونی  شادیی 

  : گڕا و شوکرانی خودای بژارد و گوتی
  

ـارم  ی وو ب ـ وا ک ب   شوکر بۆ خـ
م ان ـ ـ وی ژی ــات شــ ھ ــانی دا ی   ب

  

ـازارم ــ ی ئ ا ـ ــ ـپڕی ڕۆژی ت ــ ت  
م  النی گیان ل فی  م  لی خم  

  

پاش تپڕ کردنی ڕۆژ و شوک لوێ، بری بیانی ئو دەمی کوا سوتانی 
ھنگ ھزار   م ب وانی چوارە وونگ و شکۆوە ل ترۆپکی چیاوە سری کشا،  ھی

و عشیرەتی ئسپایرد یاندە نف و خۆیان گڕک یان نایرەف. پیمیر ش 
و بگرمی ب دەورەیان ھنان  دا ھسووڕا و بۆ  ئسپایردی زۆری بخر 

                                                                         
ل تـاوانی چاوەکـانی . ی سـووڕەی یووسـف٨٤بشـک ئـایی  ،»من الحـزن  هوابیضت عینا« -١

  .و. تۆڕ و تانیان ب سر کشا



رەفنام٦١٩/ ش 

 
 

 خاکیشخمیر لگڵ پۆلسوارک ڕۆیی بۆ . پشوودان چند ڕۆژک لوێ مانوە
لیس و ھتا پۆلووی ئاورگی دەروونی گشاندنوە و دی ڕۆژەکییانی دایوە و  بد

کی ل خۆی رەف کۆموەی میر شیشتننـھ گیـل. دنـاڵ گگوەی میر شتن
ل کۆ بوونوە و خۆیان بۆ گرتنی قی بدلیس وەرکی زۆری  . کرد دەئاما جما

وورشکاتک کوردبگی  ل ف بۆ پاراستنی  سرکردەی ڕاسپراوی شاسمایل یە
و  لیس  ھاتنوەی شخمیری زانی و ئرجیش عادلجوازبد  خۆی و  ،ب ب ک

داوە، وای کۆمک ل فرماندە  دووھزار چکدارەوە دەورەی قی بدلیسی
باشکانی نیشتجی بارگیری ئویش ب خۆی و . و ئرجیش ھیکردە سری قز

 گۆک ل فرمانی  ل تنی و ھات پشی میدان ھزی بر  ھندەی . برەگی 
بز لشکری ن بای سرکوتن  مابوو ک شن سر بکاتوە ک ب ی ڕۆژەکین

 بوویوە وفرتی تھنا و ھوای  ف پازووکی محممدبگی. ڕەوتک پچوان
باشان قز   ل  میر و  نارد کخیاریدەی ش متیم در خزمایبوە و لڕاومگھ

شڕ و کوشتار  لو جنگیدا ک گی ئاگری. ئویش ب قسکانی ل خشت چوو
ـسری گ ـیبـ ـوویـ دا وای »ئسکندەربوغی«ردوون، ب ڕی ــزی گــ گومبـ

ھات و پشتی ل ھزی ڕۆژەکی ئستاند و شیری  پنسد چکدارکی پازووکی 
کشانڕووتی  ھ  شنی  لبوون، چکھارەی کۆ لستوەک ئ ی کوانو ئ

لک بردان  وبراالن دەستی پرەی . حستگ وەکوو ئختی کوردبرەی بستئ
نگووت و ئسپی خۆشبزی ک ـڕۆژێ ئ ـ چشنـ ا، برەو ــتدەکش ی مانگـ

دا و  ب مردی و ڕەندی ل جی خۆی چقی و  شخمیری بباسی. ڕۆژەکییانی تا
و برخۆدان وەرنگا و دەستی ندا و لگڵ  دانی شڕی پیرۆز   می ل ڕووی 

غای کوڕی خۆشاوی گشمرگییان نۆشی علی قزباشان ک شخمیریان . ئا
قرایزید ونابوو  پاش . میدان ئاور تبردا ، ترمی خۆی و کوڕەکیان ل گۆکنا

م ک ـڕوودانی ئ ، ئرکیـ قورسی میر شرەف چند ڕۆژک کۆسپی  ارەسات



  کتبی چوارەم/  ٦٢٠

 

و ئامانجی کوت ژر پردەی  وات  وەبرھات و وەدوا کوت و ڕوخساری ئا
 رەی کگنو و بب یاریدەی ئو  ھومدی  دیمن و ڕوخساری فرە جوان «نا

نخش١»دەن نو وانی ڕووی خۆی بن یت   .ن
  

  سردی سھم
   ل چنگ قزباشان باسی ڕزگار کردنی بدلیس

  ٢بدەست میر شرەف
  

 نووچکدا ب بختی بکاری ل ھانگیرەی    ئو جی
ـ نوەسـتان  ب ـاریمزنمیرک ب  ک  پشـ   ل

فی ڕک  ل نگن شنی سرکوتن دێ  ل   دا خۆ دە
وتن برکل سک  ل وەی    وچان دەڕوا تاوی کژا

ـادمانی ــ ب شـ ھر وت ـۆ  ـ ــوا ب وو ک ب ــ   بت
ھنگاوەکانی   گشی پ دەدا ترووسکی ڕوونی 

  
ـک میر شرەف لـ  ـ ـو مـ  وە و قزباشانیـــرتـــبگ ی بدلیســوانــدا نیتــاوەیـ

ـل مـ لی تان س وستی سو  ھ  ،نڕدەرپ  خانی  جیھانگیری بۆ ڕوون بۆوە ک
ندەکانی ئران ب و م ر ناوچس وە دەست ب بگرێ و ئاوا دەروویکی  دا لبا

 بپی تگبیروڕای شاسواری میدانی . دا کرایوە تازەی ب ڕووی ھر بۆی جا 
ـوردبینی و سرکاروانی ڕی سرک ـوتـ وشونی یاسای  ژەری ڕێــداڕو  نـ

                                                                         
  .و »... .وصورکم فاحسن صورکم... «: ی سووڕەی غافیر٦٤ئاماژەی ب ئایی  -١
 .و. ل پرستکدا نووسیویتی قی بدلیس -٢



رەفنام٦٢١/ ش 

 
 

ک سرچاوەی  رەوەی کۆمکخرەوە و ڕرەکی و کۆکو ناس سرەکی 
وەزمندان و مامۆستای ق و ئا م  ودە وتابخانی پاکی و دوورەالدان و تۆرەمی دەما

ن، سری وەبر دەرانی بختالنی انخوداناس فرەزا لیس یانی ئیدریسی  ی بد
و ڕبازەدا سرتۆپی دسۆزی بنمای پایبرزی زیائددین عوسمانی ل و  ، ھنا 

غای ک بۆ پتو . ش پندی دادا و ھر ئو ڕگایی وەبرناھۆکیوات محممدئا
 مزن و میرانی کوردستانی ل ل م مبست بیست کس  گــبوونی ئڵ خۆیــ 

ھاوھنگاو و نامی  ودەنگ و  ھا  و نووسی و ب موالنا ئیدریس بندایتییانکردە 
غای  . وباتی سوتانی دا بڕیان کرد بۆ دەرانی ھالنی بھات کھۆکیمحممدئا
تانی دۆست  تاونوە، لسر تکا و داوای میرانی کوردستان الونوەی دوژمن سو

 ئامانجی گرتنی خاکی و ل  و ئازەربایجان عجمستان ڕووی کردە ئرمنستان ب
دراندەشتی   میر شرەف و تاقمک ل . بۆوە و بزاندی برەنگاری شاسمایل چا

دا  میرانی کوردستان بشداری ئم سرکوتن بوون و ل ڕکفی ھمیش ل سری
و شڕەدا خان. دەبزووتن ل تاوی  حوکمداری دیاربکر محممدی پاش ئوەی 

مانی نۆشی برای جی گرتوە و دوو برای دیکشی ک بریتی بوون  قراخانی ،ن
عوزبگ   دوای . بوون دەستدار ھرکام ل بدلیس و جزیرە بگ و ئوالش ل

 کاتک  وان ی سوارانی ڕکفداری سوتانی ل تورزەوە برەو ئم ڕوودا کۆم
د، ئیدریسی بلیمت ب خزمتی سوتانی خاوەن ڕۆم ویان وەرسووڕان شکۆی  ج

گیاند ک مزن و میرانی کوردستان چاویان ل سیلنیگای بخروبری شای  ڕا
ھت   ھان ھر کس بگڕتوە سر قمەوی بمیراتگڕاوی بابجی وباپیرانی و  ا 

ھا یککی ھروە دا ب گورە و  ل نویان شدەستیان بۆ بکرێ ب خت و 
ربگ دابندرێ تاکوو ھ ل   .و ل دیاربکر دەریپڕنن ن سر قراخانرش بربگ
ل ومی تانی دنیاگر   فرمووی ھرکام لو مزن و میرانی کوردستاندا  سو

  وەی لوەشا  رکردانکزنی سم تی  تاکوو بکربا دیاری بکرێ و میرانی دیک



  کتبی چوارەم/  ٦٢٢

 

باشان قز و  فرمانی بنن  و شونان دەرپڕنن کوردیش سری وەبر  . ل
وە و گوتی ئوان یکجار دەمارزلن و ھیچیان سر بۆ  فرەزان ومی دا ئیدریسی 

و ئگر بیار وای قزباشان تق وڕەویان تکوێ و نتوانن  ھیچیان نوی ناکن 
وا چاک نۆکرکی ئم بارگای ک دن و بن،  وودامزرا ھرم دا و  یا پنای بۆ ــل

 دەچن  ئرک گرینگی بخرت سر شانی و ئاوا ھموو میرانی کورد ودن، ئ
فرمانی و  باس و  ول پاش ئ. وەدی دێ و کارەکش دەبتوە ئامانجکبر 

غای چاووش وژە، محممدئا ک ناسرابوو ب بیغلوو محممد، کرای باشی  ڕا
و سپاساالری ھزەکانی کوردستان و ب مبستی  مزنی سرکردەکانی دیاربکر

باشان گاڵ درا قز ھرمی ژر دەستی  لشکرەک وەکوو . گرتنی  دوو 
خھورەبرووسکی ب ی »حسار قۆچ«وھۆڕ و دوو دەریای پ شپۆل ل  شری

 لم تکھچووندا ڕۆژەکی. برەوڕووی یکتر جلل بوون نسیبیندەورانپشتی 
 .شڕیان ھگیرساند و ھیانکردە سر دوژمن یکم دەست بوون ک ئاگری

واند ک تاج دەستھزی ڕۆژەکی  وایان ن ، میر ئحمد، قاسم ئنداکی  وبردکی 
فددینکیسانیشاحوسن  ، وات پۆلک ل مردازایانی جاندار و عومر ، میر سی

و ڕۆژەدا خۆشاوی  ل م  وانانی سردە  و پا . نیان ف ھداشھید بووڕۆژگار 
غاکانی ڕۆژەکی، بتایبت میر  ، سید ، قرایادگارناسرەددینی محممدزۆربی ئا

لمانی لیسی ١س و ژمارەیکی دیکش برینیان ھنا و لو گژاوی مرگدا ھتا  قوا
 خنیم نکردەوە ل لران شیریان وەشاند و پشتیان  ی د کوژرا و  راخانق. ب

باش قز دا ھات و کۆمکی برچاویان ب دیل  شکستی ب سر شانی لشکری 
ن   .گیرا
  

                                                                         
ــــۆڤ -١ ــــی زن ــــراوە  ل دەق ــــلمانان«دا ب ھ نووس ــــتی ٢٨٢ل . »س ـــــودلیان دروس ی ب

 .و. نووسیوە و ھکم بۆ ڕاست کردەوە



رەفنام٦٢٣/ ش 

 
 

تانی و  سای سبری بختی سـ   ل
ن ـ ن بزی ـارا ی   ب شیری مووکار ن

  

 و النی  خان ل   دوژمن دەرپڕی 
و تزین و  تاسان    خاشیان با 

  

 میرە دوای بانوەی شڕ، ل م  ب مبستی گرتنوەی  کوردەکان ھر کا
ھزیان دەنگ دا گڕایوە و داوی  ش برەو بدلیسیمیر شرەف. ھرمی خۆیان 

قاند گمارۆی گی. چدبممزۆیی، میر داود محدحممی ی خیزانی، میر شامح
و  و ئسپایرد مۆکسو میرانی  شرۆیی . دا بوون پشتیوانی میر شرەفکاتل

. بۆ ھات و ھاواریان ل ھستا پاش تپڕبوونی چند ڕۆژک، گمارۆدراوان تینیان
باش ـڕایانئسپارد ب قز ـ مـ ق بدەستوە دەدەن ک محممدبگی ـ رجک 

ری پاراستنی خونی خۆیان و ــبــدەست و میر شامحممدی شرۆیی عززانی
داڵ و سامانیان بن و من دوو کس کوتن نوان و ق و ھرمکیان  ئم. ماڵ 

میر شرەف کۆمی . ب ویستی دی خۆیان دایوە دەست میراتگری ڕاستقینی
باشانی دان دەست محممدبگی عززانی و میر شامحممدی شرۆیی و  قز

ھتا سنووری ئرجیش ن ئوانیش  وا ڕانوە موتنی بڕیان کردن و گ و 
وانی عوسمانی. خۆیان فرمانی دی پی  تان  ب  الین سو ل و دواتریش 

یمان و پاراستنی  سول و پاگیشتن  وەدری  وەیکی زۆر چا خانوە بۆ ما
 خۆی سنوورەکان خرای سر شانی میر شرەف و چۆن باش ئاوای ئرکی

ھموو الیکی ڕاگرت   .ڕاپڕاند و دی 
تی  ـاری دەسـ  ڕۆژگ ل  ھات ک وا  ک،  پاش تپڕبوونی چند سا

للوو تھماسبشا کی تلم و زۆربی   سپاساالری ئازەربایجانــوویــرابــک دا ئۆ
وان کات   ل و پاراستنی کوشنانی خرابووی  و وستان و ساتان  وارد  ڕایدەب

 الیکی دیکشوە . ئستۆی تانیل ڕاپڕاندنی کاروباری  تکللوو چووھاسو
و دەست یتھماسبحکوومتی شا ن  ووی ھزی کوتب ک . ومستی بکات



  کتبی چوارەم/  ٦٢٤

 

وو حوسن  کوستانی  خانی شامل ھان»گنمان«ل ڵ ی ئیسفگ ل چند ، 
قزباش تانی سرکردەیکی دیکی  کوشت، مزن و سرکردەکانی  چووھاسو

ھات و ئۆلمرزنیان لھ وو وەک تۆوی  ل ل کز تورت وی و  لربزس ملی نا ل
تی و وەرچی دژایی شارئاخانزندا و دارایی و خھماسبخانی ھن تی تا

دانی داڕووتاندن و ب زۆرەملی کل من ل و  کرد و دەوکی فرەی کۆ وپسامان
ن بزووت وا و برەو  تیی نووسی بۆ سوتان . کردەوە  دای ن لوێ نامی ب

یمان و ب  خست سر شانی خۆی ڕاپڕاندنی کۆمک بنی و ئرکیخان و  سول
کی جو وەختایک ئم ھوان ب گوی خونکاری . دا ناردی بۆ بارگا متمانی پیا

ـ خاوەن فرمانی ب پی  ن، ب رگـەوەی خـۆی میر شرەف شکۆ ئاشنا کرا ـ  یب
تان و ــ لمس و ئۆ ـوا  ن ب وا تا برەو  ـ ــ ھ ـارد  ـ ـا ڕاسپ داڵو م ــ و من  و ڵ 

 بارەگای سوتان دەست وەندەکانی بڕێ بکات تان، میر . وپرمانی سور فسل
قۆشنکوە ڕووی ک  رەف بـش وای دووسد کس ل  ردە وان و ئۆلمشـ

قوونی تکللوو ھتا سر چۆمی  وما و پیا غایان  چوو برەو پیری و  خکومئا
 یکتر کوت ویان ب لم ڕووی . لوێ چا ک چند ڕۆژک ل قی وان  لنائۆ

ھتا ئویش خۆی کۆ کاتوە و پاشان بۆن بۆ بدلیس  وانی ب لو جنگیدا . می
 ژنی ئۆلم نا چونکرەفیان ھی میر شگو وانی و وستانی ب چند کسکی 

ھداینی شا ی  ماسبتتا ڕبارگای پادشا ھ تکی خۆی ناردوویڵ برایگبووە ل
ئۆلم پیاوکی فبازە و . پکھاتنوەیان خۆش بکا و ئاوا کشی نوانیان ببتوە

گڵ ئاغایان بتانبات ژووری ق و داوک بنتوە و کتنک  ل کا  دەب وریا بی ن
وا  و ئا و ھبنتوە بۆ قرەبووی بگێ  کارەکانی ڕابردووی و خۆی ل شا ھنگا
 بیستنی ئم قس مترسیداران . نیزیک بکاتوە  سامیتۆقی و میر شرەف ب

ی لناوبرد و پری ھس لم ھر چندی ئۆ داگرت لگی نچوو بۆ   ڕنیشت و 
لبووردنی کرد و گوتی لرە نابزو وای  و دا ن  کاتک ئۆلم دیتی قسکانی بۆ . وموا



رەفنام٦٢٥/ ش 

 
 

ـناچت س  گوندی ـ ل گڵ میر شرەف  ل  مایوە و میرەبگی خکومر، 
بار و و چند ئاغایکی ماقووی چوون قی وان ھتا ژن و منداڵ و  محموودی

 و دەست غاکانی دیکی لگڵ بارخان و ئا وەند  رەو  وپوە بکنن و پخۆیان ب
لیس بکونڕێ و ئاغاکان دەمی شو گیشتن وان، برایکی  کاتک میرەبگ. بد

غایکی دیک ملیان ل سربزوی نا و دەروازەکانی قیان  د ئا گڵ چن ل  لم ئۆ
یانھشت ڕاسپاردەکان وەژوور کون و کۆچ و ن م کردن   وبار تکوەپچن و قای

وەرەک بۆن گڵ جما ل ڕوون بۆوە، زانی  کاتک میر شرەف ئم ڕووداوەی. ل
مارۆدانی بو گ ق ل  فایدەی و ڕەنگ سرکردەکانی قزباشان چوون سر 

و کشیک بننوە و ئۆلمش ل چنگ دەرچ؛ بۆی  کۆ ببنوەدەوروبرانوە 
لم و دووسد کسی چووبوون پشوازی، برەو بدلیس  ناچار وای ئۆ ب

 دەستیان ل ماڵ و سامان و ژن و مندای خۆیان ھگرت و . بزووت  و کۆمئ
، سـواری ئسپـی ڕووت و ب وەوبرگی بریان و دەسرەی سریان ھر ب جل

و  فرمسکیان ھوەراند و بۆسۆیان ل ھناوی زین  و بو پاییزە  ڕەخت بوون 
 محممد شحنمانی. ھستا و ڕۆیشتن ل    منی ڕەشکرەوەی ئم الپڕان

 ل رەف و ئۆلمی میر شو دەمدەیکوت ئ ی خۆم بیستووە کل  ل لیسیی  قوا
موو بوو، منی بلنگاز لگڵ چند کسکی ناوچی گورجیکان ڕکفیان بتاڵ فر

ـپاس ١ی»ورقچ« نـ ـوا ل جنگی نیوەشودا بریکاری  .نــی میر شرەف بوویـ
قووی ھاتن دەرگای تاوی میر و گوتیان  غایانی ما  ئا ل لم و دووس کس  ئۆ

و ئۆلم ومان پی بکوێ  سوتان چند ڕاسپاردەیکی بپل و پویستی دەب چا
فیان وەخـبر ھنا و . ھی دەب ب خزمتی ڕابگینین کاتک میر شرە

د، گوتی با بن ژوور و ک وەژوور کوتن میر لی پرسین  مبستکیان تگیان

                                                                         
  .و. »جخور«: ٢٨٤، ل بودلیان -١



  کتبی چوارەم/  ٦٢٦

 

عرزیان کرد قوربان ئۆلمسوتان سوی دەگیاندی و دەیگوت   چی؟  لم دە ئۆ
گڵ منی کساس جووونوە و پشتیان چون ل وا  م ئا کان و برا ک خزم و کس 

ونوەتکردووم و  گڕا ر ژن و منداڵ و ماڵ و و دەستیان  ھس سامانی ب
وقووتی بچین دەرگای  ، ناکرێ ئمی خاکڕا وا ب ڕووتھموومان داگرتووە

وە نین؛ جا بۆی یان سری  تی ئە و شیاوی حکووممان ش تان و حا سو
و بیاننرن بۆ ژر دەرانی خونکاری مزن، یان ئیزن بفرموون  ھموومان ببن 

 دەمکوت  وان ربزو سو ئ ن بینوە  وا ی ــردنــاز کــکین و پاش دەربببرەو 
ـخ وخـ ـا و مـ ن  ـزا ـاڵ و سـ دنیایی و خاترجمی برەو دەرانی سوتان ان، بــامـ

زراو برەف دوای . ببزووین تا خواروژوورمان شان و شکۆیان پارمیر ش
ر پسل رمووی وا باشکی چاک، فوەیو بیر کردن وەیک ڕامان  وشونی  ما

مزنترینی ژینوەران بۆین و نوەرۆکی ئم ئایت  ک) خ.د( فرمانی پغمبر
و بگرین ک باسی ڕاوژ دەکا ل کاران ئمش پرس و تگبیر  ١.دا ھژای وەبرچا

دەکین ب کیخودایان و پیاوماقوون و چۆن چاک ئاوا وم دەنرینوە خزمت 
تان وەکان گڕانوە و میر شرەف ھر لو شوەدا . ئۆلمسو چند ئاغایکی پیا

وی خۆی کۆەباو ھر کس لم بارەوە بۆچوونی دەربی ڕپکا ل . کردنوە و 
فرمووی ئوەی ڕاستی ب ئگر ئم کابرای ئاوا ب دا میرشرەف  ئاخری

 ل وا باش نیمی خۆمان، بۆیخ ینتان، دەیک  دەرانی سو شووڕی بنرین
و و الوی چاالک و شڕک پش ر و بئزموون بنرین سر ڕێ و دا سست پیا

 ئھاک ئیزنی گڕانوەی درا و ڕۆیی و مودایک دوور کوتوە، بیکن قاو 
لم ڕایکردووە نجا پۆل چکدارکی بخین شونی ھتا لگڵ چند پیاوکی ! ئۆ ئ

و ب ھوای تاڵ و ناخۆشوە سری بنرین بۆ بر  وڕی بیکووژن  ھا سرناسی 

                                                                         
  .و. ی سووڕەی ئالی عیمران١٥٩، بشک ل ئایی »وشاورهم فی االمر« -١



رەفنام٦٢٧/ ش 

 
 

ی ئم ئاژاوەگان ل کۆڵ دنیا دەرانی ب چڕ و گوا گ و ئا تانی  رزی سو
وا بنرین . بکینوە لم ئا بارگای سوتان، ئاکامی چاکی ل بڕاستی ئگر ئۆ

چند کسکیان بو تگبیرە ڕازی . ناکوتوە و تووشی کردەپشیمانی دەبین
کی بخ ملماند و گوتیان ئیانس ھندکیش ن و پیاوی بارگامان ل  گانبوون و 

لشکری ڕۆژ ڕازمان ئاشکرا ب، ئو دەمی دەمانھنن و  دای و ڕەنگ سبی ڕیزی 
دەمانبن و سزای قورسمان ب سردا دەسپنن و بنشتمان ل پووچڵ دەب و 

بکورتی ن ویستی ئۆلم و ن پشنیاری میر شرەف ھیچیان . پاکانمان بۆ ناکرێ
ج  جبوونبیان ئاوا ب. نلم ی ــسووکی و ھناسساردی بردە بدلیس و چئۆ

ـپ ـویستـ ـی سـ فـ ـ ـبری ـ ڕزەوە رت و بــۆ گــان پکھنا و تدارەکیان بــۆیــبوو ـ
تانی خزاکر  دەرانی سو ـک. ناردیان لم ـ بدلیس  یکونبردینل اتک ئۆ

ـب ١،تپڕی ـ ھــژدیھــایــکــیوو ـ ـ ک ل نو  دوێل ئشکوتوە دەرچوو یان  ب
ھر ل یکم ڕۆژەوە . شووشوە ڕەوی ب و چاکی ڕق ل میر شرەف ھگرت

ختی ڕامووسانی ژب ـک ردەرانی سوتانی پ با، کوت گل و گازندە ل میر ـ
بر دی قزباشان زۆری سووکایتی پ کردووم و  ل   بۆ پخۆششرەف و گوتی 

ـویستوویتی بمکووژێ؛ ج تھماسبشا بوونی  ـ وەت ـ وم بی ا بۆی چـا
ـبسرک و تکا دەکم  ردنوەی بـ   ھان میر شرەف لسر کار سنووری شا

خودا پشتیوان . یبسپر تالبری و وەک خت ھرمی دەستی ب نۆکری خۆ
وا عجمستان و خاکی ئازەربایجان دەگیرێ و دەکوت ژر  ب چۆن چاک ئا

ـدەستی ک ـاربـ ی و چۆنیتیی کارەک ب شوەیکی دەستانی خاندانی عوسمانـ
م دەپڕن و ڕا لم ل. شیا  ــرن بــوتی ئگر ئستا بنــدا گ یــانــکــژەی قســ درــئۆ

تان،  شرەف دوای میر ھتا بت دەرانی سو ڕاست لو . عق نایبێ بدا 
                                                                         

دا  مبستـــی ئـــو ڕەھـۆی کـــ کاتـــی خـــۆی خاتوونـک ب نـو بردەگاوانـی بدلـیس -١
 . و. لی داوە و کردوویت ڕگا



  کتبی چوارەم/  ٦٢٨

 

علی لیسی دەمدا  قوا دانی  ، ک لگڵ ئۆلم نردرابووی بارگای دەست، سی
وو دا و بردیان دیوان و لیان پرسی ئگر ل بارگای  ناردیان ب شونی. لوێ ب

تانوە بنرن ب دوای میرەکتان ؟ ئو کوردەدا،  سو ساکار و  دێ یان نای
م بو  ل    وفدا  فینگو جم لرز و خۆی دا گوتی باوەڕ ناکبۆ بارگای ب ب

و ـوەزی. ریـدەب بـ و پای ن  ـرا ن گوتیـ ان جا بو قسیڕا دیارە ئۆلم ڕاست ـرزا
وەن تانی خا  الی سو ل و  و پدا ڕۆیشتن  دشکۆ چۆن خراپ ئاوایان بۆ تچان دەکا 

 باشان دەگ وا دیارەک قز  سربزوی و النی  ل وە  لی نا سر ئم ـل. رێــم
ھر ئو ڕۆژە حکوومتی بدلیس باربووی ئۆلم کرا و بۆچوون و   ، لکدانوەی

و چکداری یگیچری کی برچا ری ( کۆمنگیچری =ینیچزی ) یڵ ھگل
ن لیس دیاری کرا مزنی  یپاشا یاقووب فیل. تازەپشوو ب مبستی گرتنی بد

ھزار کسی ھتا ل  کرای سرکردەی لشکرکی سی سرکردەکانی دیاربکر
و کوردستانـوە ھـز کۆ بکاتوە و بوا و بدلیس  و حلب دیاربکر و مرعش

ی زانی ئاراوقارای ل ھگیرا و لڕوە . بگرێ ھوا کاتک میر شرەف بو 
سر لپناو دیاریی زۆر چاکی ناردن بۆ دەرانی برزی سوتان و ڕووڕاستی و 

بووبوو لی شین ن د، بم چی  گیان کاتی خۆی ل تانی خی . نی خۆی ڕا
، میر شرەف ئسپکی چاکی وەچنگ کوتبوو ک مزنوەزیر دی دا ازووکیپ

وو وای کردبوو بۆی بنرێ، بم وەپشت گوی . پوەی نووساب چند جارک دا
یبیستب، جا ھر بۆی ڕقی پشت و داوای لبووردنی  ھروەک ئوەی ن وو،  داب

لماند و گ سن ی بـلـو قسـ ـۆ    .ی شل نکردـانـو ڕاسپاردەک ـ
وایکی نما، بناچاری کوت دابستنی ق کاتک میر شرەف ھی چ  کانی ھی

لیس و  دا ڕەش ھگان ل چکانو الوانی بجرگ و مردانی بوری  ھرمی بد
و بژیوی قۆناخک ھمووی دابین  گڵ پاشکوت  ل   قداریی چی پویستی 

لیس. کردن قی بد مپاراستنی  باسی ی خست ئستۆی برای غای ب و میر  ئا



رەفنام٦٢٩/ ش 

 
 

وودەنگی ی ناسرەمحممد نا ڕۆژەکییانی نان بر ددینی و سست پیاوی ب
لگڵ میر شمسددین. دەستی . کوڕی بڕکردە قی ئختمار یماڵ و خزانی 

قی مووش ھا  ، لم، س، فیرووز، کھۆک، ئاموورەک، کیفندۆر، ئخالتھروە
ک ئو دەمی ئاوەدان بوو، ئسپاردەی گورەئاغایانی  ٣،ێو سو ٢تاتیک ١،گوخار

مندان ل کۆنوە گوتوویان. ڕۆژەکییانی کردن ق پیاو ئگر ناچار بوو، خۆ ب : ئا
و ئاوریش و  ھگرت و پنای بردە  ھر بۆی چند کسکی لگڵ خۆی ؛دا دەدا ئا

 تھماسبشا. بوو، ھتا یاریدەی بدا کات ل تورز، ک ئو تھماسبدەرگای شا
ھنا و دەستی ڕزی    .و لڕوە بای ب سر کشا لنازۆر بگرمی بخری 

قووب فیل لم یا ی  و ئۆ قورس و ی ز، ب ھزکی ١٥٣٢ــ١٥٣١/ی ک٩٣٨سا
 ڕووکاری بدلیس ل لشکربزیان کرد و لڕوە ئابۆقیان دا و پـیشکـی  گرانوە 

سی کوشتار گیشت پڕپڕۆچکی  و ب و تیکھچوون  ـاگـری شڕ  گـی ئ
ور و شرەمردانی شڕگی ئازایتی، ھموو ڕۆژک ک . ئاسمان وانانی ب  پا

ن ب مبستی گرتنی قی ھیوانی چوارەم لشکری ئسترا کمندی  پادشای 
ویشت مشارەی ئم شینشوورەی ل ھموو بانوە ئاوری ، زەرد و زینی دا

ئو دەمش ک مانگی گڕۆک بۆ پاسوانیی . ڕۆمرکاوی تکھچوون دەبووژایوە
قی الژوەردیی ئاسمان سری ل کلپۆی خ توە دە سوی دەنا، ــۆرھــپۆپی 

ینگانی چاون و پ لرانی شڕانی  ترس، دەستیان ل شڕ و پالمار ھدەگرت و د
پاش تپڕبوونی س . دەکوتن سر ڕچک و ڕبازی ھاویشتنی ھنگاوی بپارز

، ب زەبری تۆپی قڕمن و  مانگ ب سر ماوەی بربرەکانی و گمارۆدا
 و مشارەی شوورەی دەوری بدلیس وا ب وقووچن، کورپژ قی ئا منجنی

                                                                         
  .و. گورجیکان: نووسراوە پاش گوخار دا ی بودلیان٢٨٧ل الپڕە  -١
  .و. تسووک: نووسراوە دوای تاتیک دا ی بودلیان٢٨٧ل الپڕە  -٢
 .و. نووسراوە سویدی »سوێ«لبری  دا ی بودلیان٢٨٧ل الپڕە  -٣



  کتبی چوارەم/  ٦٣٠

 

ھرەسیان بردبوو، ھندەی نمابوو ق بگیرێدا ڕ سریک لو . ووخابوون و 
بر دی میر شرەف تھماسبدا شادەم لشکری برد ل تورزی پایتختوە  ل

لیس ھاتنی پادشا ل ئخالت. برەو بد ی  ھوا بو بۆوە و  عادلجوازو  کاتک 
قووب فیل لم بیستییانوە، دەستیان ل گمارۆ ھلگرت و بوون ڕبواری  یا و ئۆ

وایان سر پووزێ ک زۆربی ش  ل ڕی ڕاکردن و  ل   پ   وا و کوتن
 و قورسبار و خ و بن  بارگشتنھجدوو تۆپی ــۆ نمــب. وەتی خۆیان ب وون

 شانی  ل  چوو کورەیان بۆ نلیسمگرەوڕووی دەروازەی تت و بڕۆژھ 
نانت ھر لوێ دایانشتبوون و ب زەبری ئو تۆپان دیواری  و ت دایانبستبوون 

قپاندبووایکیانترز و تکی عڕ نابوویھ  ــار کــادگــوەک دەگنوە قرای. ن 
ـدوات ـر بـ ـن  دورەکـ ودـ  شۆڕ بۆوە و خۆی را، ب سواری ئسپ ل قوەــر کــا

ی شادی ھوا ھنی ڕاکردنی سپای دوژمنی گیاندە  گیاندە ئخالت و 
ـب ـارگـ ـانشینـ ـانـ را و ب سیلچاوی شاھان بسر ــت کــوە خــڕــادشا و لــی پـ

کانی تپڕی ھاوشان  شانی  ل و    . کرایوە 
ج میر شرەف یکی دەسکوت و داھاتی مڕ و ماتی کافر و مسومانانی  پن

لیسی ھرمی بد کردە دیاری بۆ پادشا و خت بۆ  تیرە و ختی خاک و 
وانی بارگای پیا ک باج. مزن نی ب کۆمستزەبــئتا ــروزەنگــی ڕاسپاردن ھ

نکی ڕاپڕنن و ب س ڕۆژان ماڵ و س  دابن و خرا ب کی زۆریــپۆ ــان کــامان
ـک  بۆنی ئم سرکوتن ل ئخالت. ردەوەـ ی ڕازاندەوە و ب خوانکی شاھان ب

ندە بھ ونی برپا کرد ک ئاوازەی  داب و دەستووری خونکاران جژنکی 
سر و لوسرەوسری دنیای ئاوەدان دەنگی  گیشت گوی بیسرانی جیھانی بانی

ھموو سووچک. دایوە  ر بس ردوون کڕیدەی گدا دەکا و  مانگی گ
ورێ و ھر جارەی ل جیک لنگر دەگرێ، لی دا ل تپی  دەب  ھ کالوکالن 

 کشکالنی ئاسمان  ل و  جاڕی کشا و ھوای ئم میواندارییی بو شادمانی 



رەفنام٦٣١/ ش 

 
 

. کردەوە  و ڕێئ وە ک میرزای تۆمارکری زانستان وشونی  سترەی زا
ن، زۆر بوردی دەزان خۆر چۆن مودای نوان  وا  برچا ئسترەناسی دەخات
ھاتی ھبژارد ھتا بخت و  کی بکات  خۆرھت و خۆرنشین دەپوێ، بۆی

وتی یکتر بن گی ئسترەی بیان ک گۆرانیبژی ئاسمان، ورین. دەست ئا
 چنگی گیاندە کۆئسترەی قرژاڵ و سۆزەی عووودی ھتا ئوپڕی بختیاری

 یھتاوی ڕوونکرەوەی دنیا وەکوو ھوری مانگی خاکلوە دوڕ و گوھر. برد
قی خزە ل و  داون  وەرن دراوی درەمی کردە شاباش و کۆکۆ یاقیق و داونباراند 

ھنا قووتی   . یا ل علی  جرگی بردی مڕمڕ دەرکشا و مرواریی ل دەریاوە ل
نداز م ک سپاساالری ئستران و مزنی ھرمی پنجم، دەوری . کردە پای بارا

غوالم و خزمتکارانی گا و ڕیزاوڕیزی ڕاست و چپی ڕازاندنوە و موشتری 
 بان مینبری شش گیاندە  ١ی»ان یکاد«پچکوە بۆ برپرچدانوەی چاووزار  ل

ھۆشی پشگۆ ـی  ی ــرنشینــری دــری ژیــکیوانی پی. وەــادیــردەنشینانی جیھانی نـ
ـق ـ ـ ـی ئـ و ئاگردانی خۆر و تلیسمی ــ نــــخست قومارەیکی ـــوودــان عــانــاسمـ

ڕەشماڵ و دەواری ست . دا کشا بخت و دەستی ب سر الپڕەی مانگ
ھشتا وندەکی و  وڕەنگی سقالتی و سیوانی ڕست  ییئست وەتی ڕەنگا و خ

تختی ز و زو و گوھربند . ھاوریشم سریان گیبووی تشقی ئاسمان
وڕیز ڕازابوونوە و  بۆنی عوود و عنبر تۆمار ب تۆماری ل کۆڕی بزم .ڕیزا

و بلک سپ. گڕا شادی وانیانوسۆڵ ک  میگانی پووز  چشنی  نوچا
یان دەترووسکایوە، پیای زیان لسر قامکی وەکوو بلووریان  ئسترەی ب

و ب دەوری میوانان دا دەھاتن و دەچوون و ب دەم و لوی شـکـرفـرۆشـی  دەگا 
و ئ ـسوور  ـ ـا ـوە دەشنینـ . و خۆشی و ڕابواردن وە و دەیانگوت دەمی کیفـ

گڵ ڕوود و سروود تیاندەچر ل کاند و دەنگیان ھتا یگۆرانیبژانی دەنگخۆش 
دەچوو ھ زی ئاسمان تگومبکاری خۆیانــئ. شین ی لو ژەنیاران  وەیدا ش

                                                                         
 .و. ٥١سووڕەی قم، ئایتی  -١



  کتبی چوارەم/  ٦٣٢

 

ڤنووسیان دەدا، ب ورینگ و زایی چنگ و عوود، ھۆش و ئاوەزی  ئسترەی 
دەڕفاندن   .دڵ و مکشیان ڕا

  
ک جوانیی ـ ـ ـ ـۆن می ــ ایان چل ـ ـ ـی شـ ــ   بزم

ایان وان و شـ   ھزار خۆراکی خۆش و جـ
ــابوو ــ چن ل ــی  د خۆشــاوی ڕوون ــ   ئوەن
 جرگی شو چقابوو ل وو    مکۆی نوور ب
ـی ل وون ب کی ھـات و چـ    ا ـ ووری پی ل   ب
ـی ـ ل ـۆنی می ـ ـردن ب ـ ـی ک وو بۆنخۆشـ ـ ـ   گ

و زو ب ـا ــ ھت ـی  ــ فڕش ـزەوی    وانەخــ
 ووی ئســترەکان ــ ل و ک ــ ی ز   ب کاســ
دە ـ ـ ـ ـ ـ ـیھوێ زۆر و زەوەن ـ ـ ـ ـ   ئوەی دڵ ب
دە ـ ـ ـ ن ـرە ب ــ ل ـامر  ـ ـ ـاکوو م ــ ـی ت  ماســ   ل
ـان ـ ـ ن  جوا ل انگرتن  ـ ــ وا وەری ـ ــ  ھ ـۆ  ــ ب   ل

دامی د ـا ـ ــ و ب و  ـ ـ ــ ل کری  ـ ـ ــ  ش ـاندل ـ ــ ن   ا
وای  تختتختی ڕک و ڕەنگین  ھ  ب  
ــیرین کی ڕوخسـاری چ ش ــ   دەنخشـا کۆش

وی ورا  ا ـ ـ ـ ـ ـتی پ ـ ـ دی ھزاران خشـ ـ ـ ـ ــ ن   ق
ـازی  ـ ـ ــ ن  پای ـران ـ ـ ــ ـک ـ ـ دیخــ ـ ـ ـ ــ   وانی من

وو ــ لوێ ب ــازە  و ت وەی تڕ  ــ د می ــ   ئوەن
وو ـ ـ ب ھر ئاوی پ غوان    ک دەتگوت با
ـیار ـ ـ ـانی ورد و وشــ ـ ـ وە کســ دی ـ ـ ـ ــ یان   ن
ـار ــ ـرێ ب ــ ـ ک ــ ل ـاوی  ــ  ئ  ا ـ ــ قرت وا   ک  



 

 

خانی مژوونووس خانی باپیری شرەف کۆڕی شرەف: تابلۆی پازدەھم



 

 

  ل شاری ئخالت سفوی شاتھماسبی: تابلۆی شازدەھم



رەفنام٦٣٥/ ش 

 
 

وا ب سر کۆڕی جژن و میوانی پاش  کس ھیچدا،  تپڕبوونی س ڕۆژی ئا
نشکی نگا و تاسی نئاواتی د ێ و ببی نبا  ھژای ب میر . نما ختی 

ک دیاریی وای بردن خزمت پادشا ک لوەتی دنیابدنیای ن  شرەف کۆم
 زمانوزمان نارەناری چاوی ڕۆژگار شتی وای دیبوون و   گوی زەمان ن

پۆل ملی ڕاوکری وەک باز و شھن و  پۆل. وخواسی ئوتۆی بیستبوون باس
لی  حین زینکی. ڕیز کران زک، پارچگی بوەشوخشین،  کئاوریشمی ن

فڕەنگ . لسر یک ھچندران قوماشی زچنی حوڕەنگ و مخمری 
و ب چاکی ب تھماسبشا ھانی بسری کردەوە  سروبنی  ب سۆزی شا

دییوە و کمرەشیری گوھربند و خفتانی ئاودامنی ب ز گودۆزی  خون
ودری کرد ب شرەف و نا  ت دایخ وی ب لی . خان کرا دا پ  سپا ل

ج جر بزنی سم رمانی پادشای باربوو کرا و بف  کردەکانی کوردستانکری 
 برچاو لرەدا دەقکی دەخرت و  ھژای بۆ نووسرا  فرمانی  و    :داندرا 

 کامەواکان دەزانن ب ڕی  چونک خونکارانی خاوەن« قان شکۆ و خا
وەری بژاردەی خۆیان دا ھورازان دەبن و ھتا لووتکی  بسرکردنوەی جما

ھوڵ و . دەکون، ھموو ھنگاوکی چاکیان لبر چاوەبشت و دەست سر 
 شڕ و ھرادا بدوە تکوتوون و ھاوشانکانیان تۆزیان  ل وانی  تکۆشانی ئ

و بۆ خزمتکاری ل مزنانی خۆیان سر لپناو تپڕاندووە و ئای  نشکاندوون 
لسر بری دەستیان داناوە وبوو و گیانی خۆیان  وە  دا  ھ کردوویانت  نیان 

 ،نر دری وەبدنیا س تی کرزی پادشایندەی ئاسمان بھ ندازی دەرگای  پای
ندرتی بخوی خۆیوەنج . وارەدا م ب  وەن دەستل ی برزەگومبزی خا

ن، مزنی میرانی برزەج، سرگوڵ و ھبژاردەی  بداب دەوا ودەستووری دا
ھاتووی حکوومت و  ل بستنی  دەستداری و بختیاریمیرانی گورە، پیاوی 

ب ھیچ ڕووبینی و گریک و ب خۆشویستی و بواوە  خان دنیا و دین، شرەف



  کتبی چوارەم/  ٦٣٦

 

ھناوە و ڕووی ل خنیمان   متیی ئ دانی ماکی مزنای سری وەبر خان
لیان تکیوەتوە و دەستوداونی چاک و  و  وە  و ئاوامان ب  دسۆزیمانوەرگا

ون گوی و بیر و بۆچوونی دەن  ندا دەخو:  
  

م دەرگای ئ  ووین ھات ن ، و پای   ل بۆ پ ل  مئ  
ج رەمان پئ ،  بر کارەساتی تا  ل نای   پ

  
م پ] خان شرەف[ ر ئسل شداربوونی کۆڕی جشانازیی ب نرزی  وشوب

و  وە  م پیاوەتی و چاکئمی پ با زی ــووری پادشایتی ڕــسن ی بــسرەنجا
پی نوە و ب وە  ھزی وەبرنا وە و  وان ۆکی قسی زمانرپ بخشی   : پارا

  
 سامی ل و   ترسی گیان  ل   ھدرانی ھر کس 

وانی ـتی ــبم پشـ ن، ک ب ــ ــۆ م ــ ب  بن ای ــ ن   پ
اری وی ــ اوی ک ــ پن ل  ــ م بچ   ئگر سریشـ

 ـازاری ویدەب و ئ م، ب دەرد  ـن ـایی ب   کۆت
  

 ئم سبری خۆمان ب سر ئو   و پی ل  کشاوە و خاوەن دەستجا 
ی پاراستنی خۆمان و ب پلی خانی بسرمان  ت ژر با کردۆتوە و خستوومان

وە شرەف ومان نا فرمانی دیوانی  بج و ب گورەی ج خان نا کرانی 
 ڕیزی مزنان و خانانی خودان ل و  وە  شانی دەرگای بیندی  برزیشمان دانا

ھی دامانناوە ب مزنی سرکردەکان و گورەی تواوی . دا جمان بۆ کردۆتوە شا
لیس. میرانی کوردستان و تکای ئو  ، خنووس، مووش، ئخالتناوچی بد

 ژر دەستی ناوبراودا بوون و ئمی خاوەن ل  ش کی دیکنانشو  شکۆ ب



رەفنام٦٣٧/ ش 

 
 

مەوی خۆمانی دەزانین خاکی  ق و  ن،  ک ئاگادار بن کموو الیھ ویست پ
 ھا جوی چارەسری تواوی . کردمانوە باربووی ئو حوکمان ھروە

ھرمکمان دای دەستی بھزی ھتا نوەرۆکی  ] ئم پندە[کاروباری دارایی و 
 و بگرێ ک دە دەب ئویش ل شاڕی  ١.مرۆڤ دەبت کۆیلی چاک: وەبرچا

دا فی و  و ل بواری خزمتکاری  دا  دا قسی  ئمگداری و دەوتخوازیکاری الن
ـخ ـۆی نخواتـ ھوی پتو بوونی باری . وەـ ھمیش ب چشنک   ویست پ

دا  و نۆکرچاکی ب وی میر و مزنانی ئروئوێ ونی ل  تادسۆزی  توا
کشرەوژوور ھخی زیاتر بو بای گرنوە و ڕۆژبڕۆژ سنگ  ھ . دەب

وان و مزن و میرانی بڕزی کوردستان ئم خان ل نو خۆیانگورەپ دا ب  یا
و ب گوی بکن و سری وەبر بنن و بۆ پشوویکیش  ن بزانن  مزنی سرکردا

بایی و ئگر جاڕی کشا و بانگیھشتن خۆی  نات ی نکون گ ل ندزنوە و  ل
 دەستی پرەگر ھنکن و ل ڕچی برژەوەندییکانی تالسا نبن ل . پشتیان 

وماقووڵ و کیخودا و جـووتیار و مـڕدار و ڕەشایی و سرلبری  و پیا غاوەت  ئا
ھرمی  وەری  لیس[جما گڵ سرخی تواوی تیرە و خت دەب ئو ] بد ل

دارە ب مزن و خاوەن ی پاوانمیری وێ بزانن و پملی فرمانکانی بن و دەست
 برژەوەند زانی ڕەچاوی بکن  قسی دەرنچن و چی ب خاوەن ئو . ل

و دانیشتووانی دەست گڵ ئاپۆرە  ل  تی کر شانییسل وا  مبندەکش 
ب توانزدار نھ  وە کت ھز بچوسنتوە و ھموو الیک بم ڕبازەدا  بجوو

دەورب  ل و  ولکریوۆن    .پشتان ببن چا
و بیندی ھژامان نخشندرا و  واژۆی برز   ب مۆر و  فرمان م  ک ئکات

 وە، دەبنیڕازایشو دەن دا بی النل و   ڕۆژی بیستی مانگی سفری. بۆن 
                                                                         

ــرۆڤ خــۆی. االنسـان عبیداالحســان -١ ــی دەکــرێ م گل ک ــ ــاکی دەزان ــۆیلی ئو چ . ب ک
  .و. دا دەمن مرۆڤ چاکی ل چاوی



  کتبی چوارەم/  ٦٣٨

 

و  ی  سرکوتنیسرەوخر  مزن  ب فرمانی پادشای ١،]ی کۆچی[٩٣٩سا
 ژە بدا بدر تایتاھتی و ھدەس رەی پتر بدا بورە پنووسرا و خودای گ

برزی کال نرمانی بف   ل   ».ژیانی و کس 
خۆشی کانیاوی بسرکردنوەی  پاش ئوەی ئاوی ڕوون و شیرن و بگیان

 یمیر شمسددین ،خان پادشایتی، ئۆخژنی خست دڵ و دەروونی شرەف
قی  جگرگۆشی خۆی   و ناردی نو ڕیزی »ئختمار«ل ھنایوە  ەوە 

رزەجفدارانی پادشای ب رەو . ڕکتی بفانی پادشایوەری ھاوڕک ئای جما
لو جنگیدا ھوایان . پایتخت] تورزی[شکایوە و گیشتوە  ئازەربایجان

وزبک عوبیدخانی ئ  نا بۆ پادشا ککیش  ھمی خوراسانی گرتووە و سارھ
ھرات  شاری  ل  نــداوە و ت میرزای دەورەی بارام دەبت چـانـندە ــکدارانی ھ

و تیرەیان ل توند کراوە ک ماوەیک ب خواردنی چرمی  نگتاوی   ت وون کوت
و خۆیان ڕاگرتووە ب بیستنی ئم ھوا تاڵ و سامناک میر  تھماسبشا. کوی

دانوەی بۆ شرەف شمسددینی   د ل  زی پغ خان نووسی و  ناردەوە و کا
وی کاروباری گرینگی ئازەربایجانی پاشان چند . خست سر شانی ڕاپڕاندنی توا

باشانی ڕاسپاردن سرکردەیکی  ببن پشتیوان و یاریدەری و ھر کاتک تا قز
 بریتی بوون ل .پویستی پیان بوو خرایکی بگن الی : ئم سرکردان

ھل ل وو ھ عرەبگیرل تانی  ، سوتانی قاجار ، ئجلپازووکی ، وەیسسوتانیسو
تانی محموودی میرەبگی   .حوکمداری تورز و مووساسو

م کاران ھماسبخودی شا دوای ئیدخان ترای عوبوەی ھینستی ببم ب 
و ل باوکی خۆم بیستووە ک  منی ھژار. برەو خوراسان ڕۆیی پی نای ڕکف 

فرموو ئو دەمی شا ، فرمووی ب ئیزنی گڕانوەی دام بۆ بدلیس تھماسبدەی

                                                                         
  .و. ی زایینی١٥٣٢ -١



رەفنام٦٣٩/ ش 

 
 

 خوراسان  ل ھتاکوو    دەگڕموە دەب بنرمی لگڵ دەستی باوکت ب
و دانیش و گۆمک نشقن، چونک ئۆلم عوسمانی  ستدوژمنی و  ھ بۆت

 سرتاسری دنیادا  ل م  نانوە تای  بۆ شیتانی و شۆفاری و گچڵ کس ھیچدەزان
ھدا نادا و ناھ. ناکا م سوورە  وەندەی ـلدەنگ دانیشن و ئروا بعوسمانی ھ 

وە دەنتوە، و ئاژا گوی بۆ ئامۆژگارییکانی  خان بم شرەف بۆی بکرێ گڕ 
دەرودراوسی  کوردانی لبا تۆ لو میرە پنچوو یھندە. پادشا شل نکرد

 جنگی گمارۆدرانی قی بدلیس ل  وە کو ــووبــدا چ بکات یاریدەی ئۆلم وون
قووب فیل  پش. پاشا یا ھرشی بردە  ل زانی و بشک ل یی خسر میر داوددا 

فرمانی تان کرد  یش ل و دایووتاند و ماوەی س شووڕۆژناوچکانی بر 
ودی دا قی خیزان و بریندار بوونی چند  ١.دەورەی میر دا ن  دوای کوژرا

لم برەو بدلیس بو بۆوە و  ن، دەنگۆی بزووتنی ئۆ وبرەوبرا ل کسک 
وە گڕایوە و دەستی ل گمارۆ ھگرت شخانی ف شرە ڕ ئوەندەی بی . ل
تکار ل شرەف یک و دایان خان بزران و لی ھگڕانوە  ودوو میرانی خیان

لم کی خی ڕۆژەکیش لی زویر بوون و سریان وەبر . باڵ ئۆ ھا کۆم ھروە
 ل ھنا ک بریتی بوون   لم قی کیسانی: ئۆ ودا کوڕی  ئاغای بباسی ، برایممیر ب

باسی[شخمیر ندەرئاغای کوڕی]ی ب ل ق و دەروش  محممدئاغای کھۆکی ، 
چری حموودی کم.  

لم نوێ د بکورتی ئۆ چکداری سوارە و پیادەی نزەوەشن و  ٢ھزارەسرل
فنگچی و کوانداری ب یاریدەی  گاڵ دا و پاییزی ! و ب دنی بڕزان یاقووب فیلت

 ڕی خیزانوە١٥٣٣/ی ک٩٤٠ ل لو کاتدا نیتوانیبوو . ڕوویان کردە تاتیک ی ز، 
                                                                         

ــزان خان بپـی نووسـینی خـودی شــرەف -١ دا دەبـ ســوتان )ھیـزان( ل باسـی میرانـی خی
  .ی.ع. دروست ب میر داودی کوڕی ئحمد

  .و. پازدەھزار: ی بودلیان٢٩٤ل  -٢



  کتبی چوارەم/  ٦٤٠

 

 پنج ل  دەوری ئای خۆی پتر  ل کۆ بکاتوە، بم ڕاسپاردەی  ھزار چکدار 
ـھ یتھماسبشا ـاتـ ببزوێ و پیاو  و ئالشکورد بیری و ویستی برەو ئاتاقوە ـ

تان و سرکردەکانی دیکدا ل تورز ابنرێ ب شون مووس تا ھزیان ــھ سو
و برپرچی ھرشی ئۆلم بدەنوە ھانای    بم کارە ڕازی  ئاغایانی ڕۆژەکی. بنرن

تایبت سیدی بوون، ب لی ن غا ع فیری پئا و دەمدا دەماست و  تا ل  ک
و پشنگی ڕۆژەکییان بوو دژای و ڕیش خان ھمکارەی شرەف ی ــتیــسپی 

ـن نـ ـوا لـ و  ـد  ـبـ فرەـ و  ر  و نفامینیگوجی  زانین  ، برەوڕووی خان و ل ن
داچوونوەی ئۆلم ال  دا گوتی ئگر خی ڕۆژەکی خۆی ل شڕ و ب گژ دیوەخانی

و بکوت سر باری خاوەخاو، من کافران و  دا   انی ھرمی بدلیســکــیئرمنیب
م م و دەیبزن ووتی دەشکن ل و   دەوری خۆم کۆ دەکموە  ئگرچی . ل

 زانستی فاڵ شرەف ل ھاویشتن و ئسترەگری دەزانی و گوتی  خان زۆر چاکی 
 ،ڕەی ڕەمپ  ل م  پی ڕوانین ەیان ئسترەی بختی ئۆلم لوپڕی ئم جارب

ون برزی ھاتی برۆکمان دەگرێ و برەوڕوو بوونی  دا خۆی دەن ن مو ئ
و ب   ھ ، بم خۆی ل حاند ق کارکی  بۆ  سی زل و فوفیشای کوردانجی

شکری بڕی لش وە شانی لمزە کھ و بو  گیرا  . ئامانی ئۆلم شل کرد ڕان
 سنووری تاتیکی ل  لم سر ب بدلیس ئاسۆگی دا، برەوپش ڕۆیی و  کاتک ئۆ

 شانی باشووری قی تاتیک شڕیان ل نبرەگی  ل و  . دا قوما وانیل تنی 
لشکری خۆی دابوو ب کژ و کۆوە و برەوەی ک ھرزنجاڕ بوو،  لم پشتی  ئۆ

قوڕ و زەلقکی سیر و ئاوی وەسر گابوو  و کردبوویپاشان توانیبووی . ش
وبای  و با  رگو ج نزکبکدارانی توڕیز چ لشکری ینگیچری و ڕیزا

نزردام ل و الشوە شرەف. کوانداری  خان قۆشنی خۆی برەوڕووی  ل
ھوایی و خۆبزل بر بادی ل ی ڕۆژەکی  م ڕانا و خ زانی ھر بیریشیان ل  خنی

و نالبار بوونی شڕگ نکردەوە و ملیان ل ھرش و  لشکری دوژمن  لشاوی 



رەفنام٦٤١/ ش 

 
 

وپڕ ل و  انی شڕانی و شاسوارانی پینگانی چشنی شرانی وپڕان الوەپالمار نا 
و پ ـسرمست  وانانی تڕدەست تکھچوون و گرد و تۆزی ـ  چرپان و  چرپانا

  فکانی سواران و گی ئاگری فکان دان سریان گیشت   .ئاسمانپکدا
  

ن ات ڕاژا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ھ ـان  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن وا  ـی پا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف ڕک  
ــت ن بدەس ــاژا ھ وون دە ــ پۆل ب   وبرد شــ

ن ورا ـ ـ ــ ـپی ب ـ ــ ـمی ئس ـ ــ ـکی دا س ـ   بریسـ
ن ـرا ـ ــ ل د ـاوی  ـ ــ ا ب خون ـ ـ ــ   زەوی خووس
ن وا ـرەپیا ـتی شــ ــ ـیری دەس ـاڵ و شــ ــ   مت

ـیالل ـ ـ ــ ن ھ وا ـا ـ ـ ــ  ن ای ـ ـ ـ ــ ھن ـان  ـ ـ ــ   و خۆری
وو ـ ا ب ـ ھ ھژدی   کوان چشنی نھنگ و 

ـ ـ ـیش ب ـ وا، زەمین ـ ــان شـ وو زەم ـ ـ   ھدا ب
ن ـارا ـ ـ ـ ــ م دەب ت ـ ـ ـ ـ ــ گ ن ف ـاوی ت ـ ـ ـ ــ ھ     ل
ھوری بارا   نترووسکی شیر، برووسکی 

وو ــ ایدا چ ـ ـژ دەری  گ ھوری ڕەش ب  ک  
وو ــ وا چ ــات  ھ اری  ــ  ب ل ل و ــ وکی گ ا ــ   خون

  
 گرمی ئم شڕەدا ک شاوی بسی ئاوری تکھ وژران و ــوون و کــچــل

 خون گوزین سری گیبووی کشکالن، میرەبگی ک قۆی  محموودی ل
لشکری شرەف وڕکفانی پڕۆشینی  ڕاستی  ھا گڵ  ل وو،  خانی پ سپراب

ب وانی ب  نوچا ل لم ئمگیی   پاڵ ئۆ و دای ھاند    . چاوڕوویی 
  



  کتبی چوارەم/  ٦٤٢

 

  ئی دڵ ویشکملی چیت، ب شون وەفادا دەگڕی
وڕیان نگڕی ھا و  ن  ل وە،    !جوامری باوی نما

  
وڕاستان  ـلخودا ک ھات و شانی خانی دیواودەر بی و ل دا گوللیــو دەمـ

تان جوی ئسپکی بدەستوە نما کاتک چکدارانی وایان بینی، پشتی . حیب
ھت  وتنکتریان چۆل کرد و کت یت الوی ئ. ھوسی حو ڕۆژە نیزیک

کوڕە مزن و بزن تداچوون ک پنسد کسیان  خنجروەشنی ئازای دوژمن
وەتی ڕۆژەکی غا و ئا . ی بریکاری خان کوژرانئاغا علی بوون و لگڵ سیدی میر 

اش ــپ. ئاغا و چند کسکی دیکش ب دیل گیران علیکوڕی سیدی  سکربگی
ـئ وە، ئـ ـم ڕوودا مـ ل ـۆ وەرگا و پی ننای  و وستان ڕکفی برەو وان سری ـ

قومانی ئم کارەسات . ناوچی بدلیس ی ڕۆژەکی دوای  خواروژووری خ
علیۆجرگبە د  سیدی  ل قبر عایان    ل غا کرد و گوتیان ڕەبی  دا  شیئا

و ب لرەش تۆوبا و  و . نحسیوە  پاڕانوەی خک گرتی و ھموویان نزا 
ل با   .تداچوون و جووقواریان 

دا ل چل تپڕیبوو،  وونیــل جنگی شھید ب خان تمنی موبارەکی شرەف
ی وە نیزیک پنجا دابوو  سی سای حکوومت کرد و کس نبوو ب . پا ل پتر 

نیا میر شمسددین. دەستیشریک تاقانی ل پاش بجما ک ل دامنی  یت
لی ع حزۆی خواستبوو بۆ  کیژی محممدبگی و کوتبۆوە بگی ساسۆنی کچی 

قانیی ـم. ئم کوڕە تا ـاوەی حـ ـوشـ خوانی  میدان و و حوڕۆژ ل گۆکـ
و بزمی زەماوەندی بۆ گا، بم نیھشت لۆتی و چاوەش و ھرچی  ڕازاندەوە 

ونن و چشنی مۆرەی نردن گشتیان تکوەپچان . پچوانی دین خۆیان بن
ھژا ڕۆیی و بپی دینی پغمبری خودا مارەی  لسر ڕێ وشونی شریعتی 

قا  تا ل م کیژە پاکی  یئی ب و زەماوەندی وا  کۆڕی شادی. نی بندی د



رەفنام٦٤٣/ ش 

 
 

گڕ  ل وەستاو لی ڕوانی و  ب ھزاران چاوی ب مۆلقنخشاند ک گردوونی 
ک ئسترەی ترووسکداری کردن شاباش ک لمژ ساڵ بوو وەک گوھر  کۆم

ونی خۆی و دا غڵ   با و خوەتان ب پاش ئوەی نو تاوڵ . دا پروەراندبوونی ل
، وشکۆی کوردستان بزون ڕەنگان، میرانی بشان ھن و کیف وڕەزمی شادی بزم

 یکی وەکوو سید محممد ون ھکاریبۆ  ، ملیک بگی بۆتانی ، شاعلیی 
ل لی ییووبیخ ووھی و حسن ی ئ  شداری ئم خۆشی و شادمانیی ــب بگی پا

یان پی کرایوە و د و چند ڕۆژەدا . بوون  الوانی کوردستان بب وچان ل
ـخ ـریکـ بقان پـ ت  یا و ب قپقن بوون  و  ردە ــووڵ و زیان دەکـی گۆین 

داز و دەیانبخشییوە ن دوای تواو بوونی داوەتک، مزن و میرانی ھژا و . پای
م دیاری و ختی زۆر چاک و شیاویان ب سردا بش کرا و  ھرکا پایبرز 

  .ئیزنی گڕانوەیان خواست
گڵ باب ل  ناحزی  ک ب و خ ف و تای ی برزەجی  ھر تیرە  وکا

ڕشتن و نیھشت لسر دی   پ وە و قینی خۆیتۆی ل کردن ،جووبوونوە
گرێ ب .  ون ] سفوی[ ک شاسمایلی وەشاند عشیرەتی پازووکیزەبری ل بۆ 

لیدە کوتک خا ھ  یگۆجب  رکردەکانی کوردستاننکردبوولزنی سم  .
لیدە ی سر ب مووشی خستبووی سر مبندی »ئووچکان«ناوچی  گۆجخا

و ئویش چندی بۆی کرابوو  بگی و دابووی ب ڕۆستم خنووس برای 
و ئشاندبوونی و ئوی کردبوو ب زستانھواری  ڕۆژەکییانی چوساندبۆوە 

ی . خۆی ـر و ١٥١٦/ی ک٩٢٢چلی زستانی سا ف  ـگی ب  جن ل ی ز، 
وادا ک ناوچی مووش کی  لبر ویشکبند و سھۆبندان ببوو ب  سرماوسۆ

لیپاولیپی گیان ئستن و ھیچ مل و باندەیک نیدەتوانی لی ھفێ و  دەریایکی 
گڵ  خان دا بسووڕتوە، شرەف ب سری لپی  »الکان«الوکی  ١٥٠٠ل
یکردە سر ڕۆستم ڕۆژەکی گ ھنجی  بت گو خۆی و دوو کوڕی و چوارس



  کتبی چوارەم/  ٦٤٤

 

 . بکاری پازووکیشی کوشتن ر و ـو ن ردنــوپقی ک شق نپارز ری دەمــشیب
کۆمکیان لو ھرای دەرچوون و . م و گورە و گچکی وەبر خۆی دان

 نیزیک  ل قی ئووچکان و لی بنگر بوون، بم خۆیان گیاندە ئشکوتک 
گرتنشونیان  یان  ھڵ قانگیان دان و قدووک گرتن و ب ری دەرگایان لو ب
 چند خۆشویستکم بیستووە لو . تخستن ل   منی نووسری ئم الپڕان

دا ک ڕەشبای  نیا پیرژنک دەرچووە و »عاد«گرگاشی د، ت ی دنایوە یا
یکی ب سر خۆی کشاوە ھمبان میر ئاوا تۆی کاری نالباری ل . ئویش 

و ب ڕبی خۆی ب ـکردنوە  ردن و ــر بــخسیــ یــۆی پوانوە و ژن و مندای بـ
ـگ لـ ـ ـک خـ ـنیمـ ـتـ ھنـ ـی  و ب سمتی گڕایوەـ   .ا 

ی  ی نوان گۆلی ب مبستی گرتنی قی ئختمار ١ی ز،١٥٣٢/ی ک]٩[٣٩سا
ل کۆنوە کتبووی بازنی قمەوی ڕۆژەکییانوە و و ئرجیش وان ھر   ک ،

وەبر خۆیان دابوو، پۆلک لۆتکی دابین کردن و ب زەبری  ی شنبۆندواتر میرا
بوو، لو ھرایدا  کاری ک میرقــبگی ھ کوڕی ملیک بگی ڕۆستم. زۆر گرتی

ھات و کوژرا فنگ  ب زۆرەملی  ک میری بۆتان ناوچی ئسعرد. وەبر ت
لی ئستاندەوە و دایوە دەست ملیک خلیل وو،  . ی حوکمانی حسنکفدایبیب

 جنگی گانوەی کۆمک بسرھاتی دوابدوای یک ل دا  ھروەک پشتر 
، ناوچی  لیک خلیل درھناوە و داویت دەست باسی کرا چنگ م  ل ئرزەنی 

 ب پشتیوانیی قزباشان ئو دەمش ک خی محموودی. ساسۆنی محممدبگی
وویان بشک ل ھرمی ھکاری وانیب  ن، شخمیری بباسییــان داببــۆیــۆ خــب ت

دی ل کرا و ل کۆڵ  ھکاری و خنیم ھی یشر عیززەددینناردە یاریدەی 

                                                                         
ی ٢٩٦بپـــی دەقـــی الپڕە . ک دیـــارە ھی ٣٩لم دەقی ئـــمدا نووســـراوە ســـای  -١

  .و. ی کۆچی دروست٩٣٩ بودلیان



رەفنام٦٤٥/ ش 

 
 

ورکمز سوتانی قزباش. بۆوە دەستی گیاندبووی  وەکوو پشتر باسی کرا، ئ
بم و گرتبووی و ل زیندانی قی وانی پستاوتبوو،  عوزبگی محموودی

ـتینی بخان  ھنـ ـۆ  و پـ ـا  د کردـ   .ی ئازا
وە و مزگوتکی زۆر چـاک و  خان شرەف  کاری خر ڕانوەستا ل

یکی بڕێ وتابخان قایکی خۆش و دگری ل خودی بدلیس ق ساز  وج و خان
و ناوی ناون  فیی«کردوون  قیسری و کاروانسرایکی دوو نھۆمی . »شرە

د ناون کۆمک وزاری بداھات و  چند گوندکی باش و زەوی. گورەی بنیا
وەدانی کردوون وەقف و ھتا وەچی دەبتوە  و ئا و ئاشی بڕمن  دووکان 

ی ب سرپرستی داناون ما وپشتی بن ل تنیشت مزگوتی . نرینی پشتا
، ج فیی خزانی،  نیگیخاتووشاب. دیاری کردووە گۆڕی بۆ خۆی گورەی شرە
علی . ، گومبزکی لسر گۆڕەکی چ کردووەبگی ساسۆنی ک دەبت کچی 

 رچاو گرتووە کوەب سینگان و قوڕئان لھاتی وەقفان بۆ ئ  دا ل مووچیکیان 
لسر  ن  وارا و ئ   یان قوڕئان دەخوننھموو ب   .مرقدی مبارەکی 

  

  سردی چوارەم
  ١خان کوڕی شرەف یباسی ژیان و بسرھاتی میر شمسددین

  
 م جیھـانـزدان چۆنی ئـی شارەزای زانست و خاوەنی بیرن و دەزانن یوانئ

و توەرە و بستی ھسووڕانی بۆ داناوە، وەکوو ڕۆژ وە  لیان ڕوون ئگر  ڕۆنا
ـی  ـ وێ دەست ھـ ـژا بی ھ وانای شکۆمندی  پروەردگاری دەستداری ت
و بیبات سرێ، تاجی ترووسکداری  ھورازی برێ  وەرک بگرێ و  ـ خت ـ ب

                                                                         
  .و. ل پرستکدا نووسیویتی میر شرەف -١



  کتبی چوارەم/  ٦٤٦

 

دەکش ھتا تۆقی سر ھ ھندەی  ل ئسترەی  یحکوومتی باربوو دەکا و 
ھڕەتی تاریک. دووبراالن بسوێ    ـدا ب یـاتـیانی بخت و ھوڕوونی برەب ل

ل و بھرەی دەیخونتوە و دەیپروەرن، ھتا ئو بختیارە  نیگای پـسی پیت 
 ،  و تۆ ن، بخشین  و بارگۆڕا وەنی شکۆ و جوانی، بختوەری  ببت خا

جا لرەدای ک . لسرەخۆیی و زەبروزەنگ، بزەیی و تووڕەیی، لز و سرەوتن
«تیشکی ڕووناکیدەری م بدەستی خۆم  ل قوڕی ئادەم ماوەی چل ڕۆژدا 

 ئاسۆی دنیا دەدرەوشتوە ١؛»شالوە ئم وتی دەنگدانوەی شکۆی ل دوای  .ل
 ھر بۆی تۆمان نارد، ھت«: ک دە  مواوی ئر و خۆشی بۆ تی خمای ا ببی ب

کی دنیا ش  ٢،»خوەیم وریاکردنڕووئتدەخر رموویف و کارەدا«: کھیچ  ل
دەستی تۆ نییک بی ٣».شتف اردە ک دەبت ڕوونکرەوەی دنیا، ـمانگی چ تری

وە و کارەساتی دتزنی »بدر« ی ــختــت ٤.دا دێ ی ب شون»ئوحود«ی توا
ـب ـ ـ ـرز و شکـ ـۆمـ  چوارپچکی سقامگیر بوونی دەچق و ــت کــدی دەســنـ

وپک بوونی  وشونی ڕک و شانازی ب سری دەکش و ڕێ سبری بختیاری
 ئاست بارگۆڕانی سیروسمرە بۆ ڕاناگیرێ و ھیچی  بۆ دیاری دەکرێ، خۆی ل

                                                                         

؛ ئگر نووسـر مبسـتی فرمـوودەی خـودا بـ، »خمرت طینۀ آدم بیدي اربـیعن صـباحا  « -١
ــی، قســیکی  ــی دیـکی ئاســمانیش نی ــیچ دەقک ــام ل ھ ــدا نیـی؛ ئاگ ــاوای ت قوڕئـان قســی ئ

دابوتۆی تو. ئ. 
  .و. ١٠٧سووڕەی ئنبیا، ئایی  ،»وما ارسلناك اال رحمۀ للعالمین« -٢
  .و. ی سووڕەی ئالی عیمران١٢٨، بشک ل ئایی »االمر شی لیس لک من« -٣
ــــام، ھم بدر -٤ ــــتوویتی ب ھنــــانی ئیھ ــــر ویس ک مــــانگی تواوە لگڵ خزای  نووس
ــاد و ھم  »بدر« ــتوە ی نوە بـوو بی درەوشــانوتن و نیشــانرکــدا سـ ک مسـومانان تی

ــای ئوحــود ــود ک ل چی ــرا و مســومانان پــاش ســرکوتن تووشــی شکســت  خزای ئوح ک
یـش تبنـ ک لـرەدا دەبـت مـانگی »ئحد«دەیـھوێ   »ئوحـود«ب . بوون، وەبیر بنـتوە

جیناسـی نـوان بدر و . شـوە مانگ ل چـاردەوە کــم دەکــا و دـتوە سـر یک. شوە یک
  .و. بدر و ئوحود و ئحدیش وەبرچاو گیراوە



رەفنام٦٤٧/ ش 

 
 

ننام پ . ی ڕوون و ئاشکرایگک بگۆڕی کۆم نانھ لرەدا مبست  جا 
وەکوو . وار کردـروخـچۆنی سخان، ک  لسر ژیان و بسرھاتی شمسددین

رەتا جوکـی بـدیارە س لسر کورسیی دەستی بدلیسـا و  پای  ی گرتوە 
دایوە، بم پاشان لبروەی سوتانی خزاکر ب سرساردی لگی تکوت و 

ھنا، دەستی ھـبختیشی چاکی ن گـنیشتمـرت لـ ناوباری  انی و کۆچـستا  لو ئ
ر گس ویندەکوەیان.  
 تات میر شرەفدوای ئوەی  ھید بووخۆشاوی  کیل ی نی نۆشی، شخ

قی ئختمار ڕۆژەکی   ل و  و نایان بان  ایان بدلیســەوە ھنچوون شونی 
و ڕاپڕاندنی کاروبار و  ھنا  فرمانی  تختی دەست و سریان وەبر 

و دەست ەیبنوبر ن  ی ومستی لوەشاوەی حاجی شرەف ھرمکشیان نای
ھۆکی  غای ک ماوەی پاش تپڕبوونی ساڵ و نیوک ب سر . کوڕی محممدئا

ی  دەستی ، خان ب فیتی ئۆلم ی ز، سوتان سولیمان١٥٣٤/ی ک٩٤١دا، سا
م ندەر و ناردی بۆ  برای لشکری کۆ پاشای مزنوەزیری کردە سرکردەی 

شکانوە،  ربکربزن ل ڕووکاری دیا کاتک ئای لشکری دوژمن. ئازەربایجان
لک دیاریی ج شمسددین گ گـب ـ ـ ی یپشواز ۆۆیی بڕوان و چاکی بردن و ـ

م  نو لشکری نبزی  برای و کاتک گیشت ، مزنوەزیر دەستی ]عوسمانی[پاشا 
تان ف لناڕزی  بری سو ل باربوو کرد و ئویش  یدلیسـی بـتـوومـانی حکـرمـو 

ھاتنی  تھماسبوەختایک شا. وای قۆشنی دوورەتشکان ڕووی کردە تورز
تانی ب گوی ئاشنا کرا، دەستی ل ڕاپڕاندنی کاروباری خوراسان  لشکری سو

گرت و ڕووی کردە ئازەربایجان وە. ھزیشورت  پاشا ھوای  ک برایم ل
زانی، خرایکی نامبرکی خۆشاژۆی برەو دەرانی  یتھماسبگڕانوەی شا

شماڵ و زریان دەفی و ڕایگیاند  بایک وەک  ،تانی گاڵ دافریشتالنی سو
م عجمستان  تھماسبئوە شا ل   و تکای  وەی ڕرەو ئازەربایجان بب



  کتبی چوارەم/  ٦٤٨

 

نگوی خۆتمان  برزەچتری ئاسمان دەئ  ھ  سر  تانی خزاکر . ل سو
 رانی خستستندەی ئند ھزی چشانی دابین کرد و ھشکرکل ویستییکانی  پدا

 ژماردنی سوڕ دەما و ب دەستوستانی تدەما ل وەز سری  فی، ک ئا ر ڕکژ .
نییی ئھوەنخانی پایتختوە ھاتدەر و تشریفی برەو  نت  قوست ل ئوسا 

 ماوەی مانگک. تورز بزووت ل ھردک پادشا   ھات ک  دا گ وا  یشتن
پی . ئازەربایجان تانی خزاکر ب ودەستووری عوسمانی ئاوازەی  دابسو

 بازنی گردوونی چمیدە تپڕاند و  ل قی  عرا قرمقرم و پالماردانی 
پ ی ــووکــو زوڕنای جاڕی شڕ و کوشتاری گوی گورە و بچ تووڕەتووڕی ت

ـزرینگ و ئو کسانی  ب ھند داناگورەکانی  سرکردەسوتان بۆچوونی . اندەوەـ
لشکری ھمیش سرکوتووی ک زۆرجاران ببوون پاوانی   پشنگی  کردن ب

ـئازای م دانی دەستـ ا ــتــشکنی و لشڕزانی، ھ رسان و دوژمنوبرد و چاونت ی
ھۆی کامەوایی و ب زەبری شیری وەک ھورەبرووسکیان  و با ھزی شان   ب

و ئو  ن ببزنن  یارا واری ن وباڵ و جرگی سپا وەک شوورە و دی  با
تانیی بۆی ھات برەوە، بم  یشتھماسبشا. ئسکندەر تکبتنن ھتا سو

و دەمدا گرە و کش و ھرای نوخۆی قۆشنی قزباشان ل  چونک  یبوویگ
ھشت   ل وو پتر  وانیب یت و ن دا کۆ  ھزار چکدار ل ژر ئای پڕی ئوپڕی 

 ئاست شپۆلی لشکری ھندەی دەریای سولیمانی  بکاتوە، خۆی و  ڕانگرتل
ی دەرەگزین ھمدان ڕووی کردە با ئگرچی کۆئسترەی ترازوو تازە . و 

 ناوچی کلووەکان ڕوون درەوشابۆوە و  ل وو  مانگی ڕەبز و [شازدە ڕۆژک ب
وو، بم ] سرەتای پاییز ھرووژمی ھنا و ھرم و  ایسپب بفر و سرما 

قی داگرت و کوە و باکوت وایان  عرا ھکرد ک ھزە کۆندەرەکانی ناوچکانی 
ھات ل  عوسمانی ڕگای  چکدارکی زۆری . اـب  و چورتیان ل گیراوچۆیان 

و بارگین و یستر ڕۆمی و وشترکی زەوەندی قۆشنی خۆشفڕی  و ئسپ 



رەفنام٦٤٩/ ش 

 
 

ھتن و کسیرە بوون و نمانی بژیو و تفاق قی تخستن و بپی  تانی ڕەق  سو
وە  ی ــسوتان ک وای زان. ک سپای ئیسالم چاووزار ئنگاوتی وا دیارەئم ڕوودا

ـچ  تورز ئسپـ ل نگیچری و قورسباری  ی ئۆلم ــاردەی دەستــکدارانی ی
ـک و برەو داروسسالمی بغداردـ  محممدخانی شرەفددین. وەڕێ کوت ن 

ی وویئۆغ ل ل کیمان ی تبیستی سول ر کغدا، ھانی برەو  حوکمفدارانی بو ڕک
رووی بو شارە دەبزوون، وەکوو وردەمری ل ئت سوا ــدەسش  و دەستی

داڵ و کس و من وکاری خۆی گرتن و سواری گمیانی کردن و برەو  ژن 
قاند و ڕەوی تی و دزفوول شووشتر  ھیچ شڕ و تکھ. ت  بچـبک ــوون

تانی خزاکر بغدای بگ ک  شمسددین .اندگرت و زستانکی لوێ تپڕ سو
 بغدا مبۆ چوون فی خنی ڕک  ل ھر  وو، ئیزنی ل خواست و  بزنی ش  دا ب
لیس   .گڕایوە بد

تانی خزاکر ب ڕی ئاتوون کۆپری ھار سو رەتای بک سڕووی  دا کات
وباسی گڕانوەی برەو بنکی شکۆداری ل  و دەنگ کردەوە ئازەربایجان

دا دەنگی دایوە، ڕووکاری ئخالتی کردە  کاسگومبزی نخشینی ئاسمان
شانی  ج ردوون و لتاقی گ یشتریان گردەی سراپوەت و سوچانی و خ

و دەمدا گور. مانگ و خۆر وستان ن ب دنی ئۆلمی ئاخرشڕ ەل وەزیرا
ھنای دیوانی شکۆمندی سولیمانی و پیان گوت پادشا پی  شمسددین بگیان 

لیس  بد ل جیاتیان مالتیی خۆش دەست  ل و  گری  ش ھرعتی  و مکایم ب
وماشی ئم  بگ وەجواب ھات و گوتی سروماڵ و مک مسددینش. وەرگری
یکک ل ئاغایانی گورە و تاقانی  عیمادان محموودی. ی ئی پادشایھموو

ی ــوتــدی و گــک بشداری ئم کۆڕە بوو، ڕووی تکرد و ب کوردی دوان ڕۆژەکی
وی باب ئگر خاکی وباپیران و زدی ڕۆژەکی ل دەستمان دەرچ،  بمیراتگڕا

تکنی ھدەکم سر  ھ  ل وم  ھر چا ژیانی ئم ب کاری چ دێ؟ میرم 



  کتبی چوارەم/  ٦٥٠

 

م ئوڕۆ . دەیئنجنمو  خنجرپاشای مزنوەزیر و دەیدەم بر گۆمی  برای
ع ست لپناو نیشتمانی با ھموومان ! لی ڕۆژەکی ھاتوون دیوانـوپنجا پیاوی 

بگ  شمسددین. وشتوەەدا بکوژرین و ناومان ل الپڕەی ڕۆژگاردا بدر خۆمان
 وم گڵ ئم ب ل ل فرمووی پادشا و وەزیر  لوتف نین، ھمووی فیتی  دا 
 لمی   . ئۆ

  
یویش بۆخۆی بکاری دوژمن، ئختی بب  

فرھادی  زایدەنا کاری  وا ندەچوو ب  ،  
  

یانی ، ک لو دەمدا مزنایتیی دگورەی غوالمانی ئام بکربگی ڕۆژب
د دەنگ ھات و ب ەدەن چی، بۆی و جوازیشی درابووی دەستی، زانی ڕۆژەکیلعا

بکی، چونک ئگر  کوردنزانی کسانی زمانی کوردی گوتی نکی ب گوی 
من، ھر ئوەی ک بۆخۆت  لیست بدەستوە ن ھرمی بد چند ڕۆژکیش 

نوێ و وانی سرل بگ ب  کاتک قسی شمسددین. چنگی بنییوەەدەمنی، دەت
، ب ختی شاھان ب ندرا تان ڕاگی سری کردەوە و ئسپکی ب ــخزمت سو

قپووزی زەوە دای و فرمانی حکوومتی مالتییشی ز و  و و زریزە  لغا و  ین 
لم. خست سری  فرمانی بۆ نووسرا و دەستی حکوومتی بدلیسی شئۆ

بگ قتی ھرمی بدلیسی چۆل کردن و دانیی دەست  شمسددین. باربوو کرا
تان پازدە کسکی پیاوماقووی ڕۆژەکییانی ناردن ھتا بۆن و . ڕاسپاردەکانی سو

تیی مالتییۆھوساری سر پاش ئوەی سوتان لگڵ کاروانی . وەربگرن کای
فدارانی بارگ ڕی ڕکددین خۆشفمسچا و ڕۆیی، شوەپکی تای  و بنگ وب

 مالتیی ڕی ملی ساسۆنی لو ڕۆژگارەدا . گرت خاوخزانی ب مبستی چوون
یمان عززانی ک میری ساسۆن سول بوو، ل ڕی تووشی ھات و گوتی  بگی 



رەفنام٦٥١/ ش 

 
 

 بنمای ئوەدا ھ ل  چونک ، ر تۆ ماوی چاوسوور و میراتگر مچۆ بۆ مالتیی
و ئگر سرت ب گۆمھر پشتیان  ڕۆمی. بی دا کن، تۆرەمی  پ نابسترێ 

لیس  ترسکی زۆری ڕنیشت و بۆ . دەبتوە میرانی بد م قسان بیستنی ئ  ب
ی و نچوون کوت دوود ل  تھماسببوو ک ڕاست لو دەمدا شا وا. چوون 

نگری گرتبوو ئرجیش پادشا ب مبستی تان و داڕووتاندنی ناوچی . ل
تانو مووش ئخالت  یئوستاجلوو یو بدرخان و عوخان ، مونتشاسو

وەی تۆقیبوو ک لشکری قزباشان ناردبوون ل دەست ل جماوەری ڕۆژەکی  و 
بناچار پکی چوونی خست بۆ مالتیی و سری . بوەشنن و خسارباریان کن

باشان وەرگا و س قز ری وەبن بای پادشا ــجوی ئسپی خۆشاژۆی برەو 
و ب ماڵ شش کس ل ئاغایانی ڕۆژەکی . وکۆچوە ڕووی کردە تورز ھنا 

و ببن ھ ی بۆن  گ ل لیان بۆ ڕەخسا  ش . اودەنگیــھم ڕووداوە، ئۆلمپاش ئ
و ب لیسی چۆل کرد  و بد ـتۆقی  ـ شـ تانی خزـ  کردا برەو دیاربکراون سو

وەیک دژی بدلیس ب میر و دژ وا ما و ئا ک  پنچووھندەی . ار مایوەدبزووت 
لم و تکای ئۆ وا  ل بدلیس  و کرنج ، پوغناد، خویتمبندی ئاموورەک لسر دا

م  برای  ناوچیک و بخشران . بگی کوڕی شخمیری بباسی دابان و کران
م ی بدەستوە گرتن، بم وەک دو پوغنا قی ئاموورەک و کھۆک بگ برای

ندەرئاغا ڕابگرێ و ئویش  ل ق ی  وانی د یت ن دەکرا ن وەڕوا  وای دەدەبگیچا
لیسی اوی دیار و سرناسی ــت پیــوارســو چ یددینی ناسرەو میر محممد قوا

لیس ھگڕانوە و ب ماڵ و منداوە ل نیشتمانی خۆیان   میرئای بد ل ڕۆژەکی 
کش، . بایجانترازان و ڕوویان کردە ئازەر خ   و کۆمپاش چوونی ئ

و سرناوی خانیی  رکردنوە و ددانوەی شمسددینبس کوت تھماسبشا



  کتبی چوارەم/  ٦٥٢

 

قوونوە و چند  ناوچی سراب. پ بخشی و خستیی ڕیزی مزن و ما
وەنوەش ناوچی مراغ، دەماوەند و ن  ی دایکی دیکند ب رزم١، دارولم ،

خان زۆربی  شمسددین. ی باربوو کردعراق و فراھانی ، جھوودکرھوود
دا ڕادەبوارد ک ب گرمن  کات  خزمت شا ل و کوستانانوە و ساتی تمنی 

کس ل پیاوانی ناوداری ڕۆژەکی خران ڕیزی پاسوانان و  ١٥٠نیزیکی . دەگڕا
بۆ ون شخمیری بباسی و دەدەبگی قوالیسی . ئشکگرانی پایبرزی پادشا

لی بای    . پ بخشرا و بسر کرانوە ٢یان»گریییووزباش«پ
وازەی ھندەران ەو قلندەرئاغا پڕ و میر محممد دەدەبگ پاش ئوەی

کوت دخورت سبارەت ب  دردەکانی ئامــرکــمزنی س بوون، خوسرەوپاشای
م ھن، بم ترسی  دا ھتا سرک ل دیاربکر و پیاوی نارد ب شونی بگ برای

دای النی دابستنی  دا خست و خۆی و چوونی ب پشتدا گڕا  ب دەروونی
 ب پچکی تختی کانگای بختی سوتان . قکانی  ھوا تیی ئم  کاتک چۆنی

رمانی بف ندرا،  وردستان تا ــبرگەوەی نووسی بۆ مزن و میرانی ک ڕاگی
دا بیگرن و ئوانیش بۆ ڕاپڕاندنی فرمانک  بگ و ل النی پکوە بچن سر برایم

ق   ل و  ان ـــانیــدراوان دەرەتــئابۆق. بگیان دا گمارۆی برایم ی کھۆکبزووتن 
ـل ـ بـ و تـ ـا  ـنگیـ ناچار برایمـ و ب چندرا  ھ  گ  ان پبدەرگای ئاشتی و  ل

قاسم داپکھاتنی  غای برای ناردە الی خوسرەوپاشا و  ھتا ل تاوانکانی  ئا
و م و دەیبخشم ک خودی . رێوبب پاشا گوتی باش، بم ب مرجک ڕازی

م برایکی  یشخمیربگ،  برایم. بگ ب، کچی دی خترەی کرد و نچوو برای
 ی کزن و میرانو می خۆی ناردە الی ئبوون ودیکی ھادەوری ق تکای  ل

شخمیر بنرن الی پاشا و دەرفتی ل بخوازن بۆ پاش چند  تاکوول کردن 
                                                                         

 .و. ناوچی گیالن بتایبتی. و ئستراباد و مازندەران ناوچی گیالن -١
 .و. سرلک. تورکیی بواتای سرگورەی ست کسانیووزباشی وشیکی  -٢



رەفنام٦٥٣/ ش 

 
 

ھتا دوای ئ  ـڕۆژی دیک ـوەی ئـ قیان بردا، ئویش بچت ـ وان دەوری 
ل بکا لبووردنی  وای  و دا بگیان  ئم داوا و تکایی برایم کاتک میران. خزمتی 

و ڕ ل و  دا   سر شانی ــە قورسترین سزای بب گوی پاشا ئاشنا کرد، ملی ن
غای برای قاسم  ئام ئا ل و  پاشان فرمانی نارد بۆ میرانی . د کوشتیدا سپاند 

ھتا شخمیری براشی بکووژن و ھستی ل ببن و  ھۆک   ی کق دەورەی 
وند کن یچاکتر تیرەی گمارۆ ئم بیارەیان ب چند دۆستکی شخمیر . ل ت

وان گوی ژی شو  جنگی ن ل و ئویش  ھگرتنی دا ب بیانووی  دا چرپاند 
وژ  و کۆڕی میران وەدەرکوت و ڕووی کردە نو مش و لەوار و دەسن ن  ل

و عشیرەتی ھکاری یاندە نوە  ڕەوی و خۆی گشورەی ڕووی کردە و لب
باشان   .قز

م قاسم بگ کاتک برای غای برای و ڕاکردنی شخمیری زانی،  ب کوژرانی  ئا
قی ئاموورەک نای بردە بر  وش ت پ ل کی نگرت و ئسپی برەو ــۆتــو 

باشان و دا قز وانی ق ھاواریان ل ھستا و خۆیان ھاویشت الی . تا گمارۆدرا
و ب میران و مانیان پارزرا بگی  لسر دەنگی میران، بھائددین. ھتا ژیان 

ن و ب سمتی دەرباز کران و  حوکمانی حزۆ  تکاکاریان و بخشرا وو ب ب
لندرا و   .نھرسک قش کا

یان ب سر برایم شمسددینو  تھماسبشا نکشا و خۆیان  بگ خان با
د، بۆی دوای دوو ساڵ گڕایوە ڕۆم و شمشر و کفنی خست ئستۆی و  تنگیان

 ب تیشکی ١.لیمانی دووھموڕووی کردە دەرانی برزی سوتانی خزاکر س
دا کشران و ل  وچپ ب سر تاوانکانی بودمی بسرکردنوەی سوتانی ڕاست

م لی ھرمی ڕۆ لوێ بوو، بم  ئی ھر  ھتا ژیا  ناوچیکی باربوو کرا و 

                                                                         
  .و. پغمبر، ئو دووھمین مبستی ئوەی ک دوای سولیمان -١



  کتبی چوارەم/  ٦٥٤

 

م بدەست کۆیلغوالمانی خۆی وەکوو پشتر باسی کرا شخمیر . کوژرا سرەنجا
 پش بر دا پادشا زۆری چاک لگڵ کرد و داینا ب سرلکی چکدارانی کوردی  ل
ھندەی تریاک کشا وەک باوی پشووی نما و لبر چاوی فرمان ی، کچی 

. پادشا و خ و خزمان و قۆشنچییان کوت و ل کنیان سووک و چرووک بوو
 م سا  شیروانل  ی ز، ک کرابووی بریکاری منی ھژار١٥٥٧/ی ک٩٦٥ی سرەنجا

داندرابوو، لسر کار الدرا و  ک ب سرلکی سربازانی تاران دەدەبگیش. مرد
 چکدارانی ڕۆژەکی ل گڵ چل کس  کرای پاسوانی باوکی سروەرم و سای  ل

 گورجستان١٥٤٩/ی ک٩٥٦ ل ھید بووخۆشاوی  ی ز،  رەوە ناشس نی ب.  
ک شمسددین خان بجارک وەڕەز بوو ل  پاش تپڕبوونی چند سا

فیی پادشا و دوورەپرزیی ھبژارد و دابا وڕک  ل داھاتی شاری ئیسفھان. ھا
بی ست تمنی مووچی بڕچوون بۆ بایوە ک دەبت دووست ھزار 

قچی عوسمانی فرمانی ترخانیشی بۆ وەبرچاو گیرا و چوون شڕومڕیشی . ئا
م شارە بی ئجتا نیشتھ و ئیزن درا   کۆڵ بۆوە  پاش تپڕبوونی دە . ل

وا کی ئا لیسا م ، شاسمای دووھ ھھقی قق   وەدەرکوت و ل قزون ل
دا و بردی بۆ  پیاوی نارد ب شون باوکی بڕزم. نیشت سر تختی پادشایتیدا

ھوارەوھواری ساڵ تپڕیبوو ب سر  ٦٧، بم چونک ماوەی الی خۆی
و ساتی موبارەکی ھـر پیشی خواردبۆوە و ل ژان و  دا و زۆربی کات تمنی

ھندەی تریاک و شیلومیلی  .ەڕەز ببووو ،پژارەدا تالبۆوە لوەش بترازێ 
یدەتوانی وای خونکاران  و ن وو، ک مشکی پووچابۆوە  نشبزون کشاب

و پی خۆش   و دانیش  ستو ھ و بکس تڵ کگ ل وو  ب  ن ووی بب
نیایی   . دەستمالنی ت

  



رەفنام٦٥٥/ ش 

 
 

  ئوانی ئوینداری تۆن، بۆ یادی خکی خامۆشن
ھموو فرامۆشن   تا پرشنگی یادی تۆ ب، کۆمڵ 

  
و لگڵ کوڕان و کچانی و سرلبری علی ڕۆژەکی ل لکدابانی  دا  وەی ، ما

بھکوت ڕاست لو دەمدا ک . مرەد کردبووئوەندەی دیکشی تووشی 
قزون   ھنای فی  کانی و پیاوماقوونی خواروژووری تشری  دا وی من ، توا

لوێ بوون و چاوی پیان ڕوون بۆوە و دی پیان گشایوە ھر لو . ڕۆژەکی 
ی موبارەکی شوا و نخۆشی تینی بۆ ھنا و پک سروبندەش ی کوت و دا حا

: وتـــ دەیگــرد کــل کــوازە شــانگــم بــۆ ئــوی بــوە گــدــبرگی نگرت و ب
 ١».ب دخۆشی بچۆوە الی پروەردگارت، چونک ئوت ل خۆت ڕازی کرد«

ـکی خــۆش بووە و گیوەت بھشتکی «پاشان ک بیستی  ان ـ تازە تووشی ژی
لۆوانیی خودا ٢،»برز   .دی پشکووت و ڕۆیی بۆ بر د
  

 ای ـ ـ ـ ـ گ م ڕ  ل ـپڕی  ـ ـ ـ و ت ـت  ـ   ئو ڕۆیشــ
 ای ـ ـ ـ ـ ــ گ م ج ل   ھی وا  ـ ـ ـ ـ ــ پڕێ ک ـن ـ ـ ـ ـ ت  
 بر دات ـ وو کس دەی ھمـ   ڕگی نمان 
ر ـ ـ ات سـ ـ ـ ـ ـی دەگ ـ ـ ـژی مردن ـ ـ ـیری تی ـ   شـ
ـایی ـ ــ ھت ـتی تا ـ ــ ـادی بھش ـ ــ ـگی ی ـ ــ   ج
ودایی ـ ـبری خــ ـۆ ســ ــ ـێ ب ــ ف ـانی  ب ــ   گی

  

                                                                         

  .و. ی سووڕەی بلد٢٨ئایی  ،»ۀمرضی ارجعی الی ربک راضیۀ« -١
  .و. ی سووڕەی حاقق٢٢ــ٢١ئایی  ،»ۀ، فی جنۀ عالیۀفهو فی عیشۀ راضی« -٢



  کتبی چوارەم/  ٦٥٦

 

بجما؛ یکیان شرەف ک ئم الپڕان خان دوو کوڕی ل پاش  شمسددین
شیان خوی دیکو ئ ک ماوەیک کوتبووی ڕیزی  بگ فڕەش دەکاتوە 

سرەنجام ل . »یووزباشی«و چند ساکیش کرابووی  تھماسبپاسوانانی شا
دا گیشت پلی میرایتی و یکک بوو ل یاران و محممد شاسوتانسردەمی 

ھمزەمیرزا دوای کوژرانی ھمزەمیرزا، سری وەبر دەرانی برزی . نیزیکانی 
ل د پادشای خودا تان مرا ھنا و شانازیی میرایتیی ناوچی  خانخۆشبوو سو

لشکورد   .پ با و مالزگردی ئا
  

  کۆتایی
  

از، ـــنگــلــوردەی منی کۆی شکستبای بـــربــان و ســاسی ژیــب
   ـا ئستا کـتـوە ھـوونـب دایک ـ ڕۆژی لـــر لــھ

  ی کۆچیی١٠٠٥سای 
  

دانی گۆین و می ن    ساڵدا، وەکوو گۆ بووم ب مانگ و  ل
 منی تکدابوو حاڵ ل   وباڵ شقۆنی کاشۆی چارەنووس، 

م ان ـ  نو جغـزی ژی ل وەژوو بووم،  وەیک پشتا   دا ما
وا، ب ی سا   وکاڵ دەستت و کرچ  ھروەک چۆن منا

ن ب وا ربزی سوەکوو دەست ،بھ ھکم    وەی گونا
ـاڵ م ب م، ب دەسرازە بستیان  بشکدا شتک درا   ل

م بنگیبووم دارەدار   ھز ە و چچی نرم و شل
ــانی الڵ م وەک زم ان ــ د و زم ــۆرەی زەوا دەکرد م ــ م   ن

  



رەفنام٦٥٧/ ش 

 
 

ــاری ــی دەب ل و  د  ــ ن ــی دەپژا ونی جگرم م خــ  ــژۆ   م
م و ب ـا ت  زارم شـیری ب ل اڵ گـرێ،  ــ   دا وەک ژەکـی ت

م بۆیقبوو ع  ن بووم جارێ، پوخت ھراش ن  شتھ  
م ال و کام باڵ  کا م، دەکون   نمدەزانی ڕاست و چپ

 ئامزی گرمی، گورەی کردم ڕۆژ و شواند م ب   ایک
 پاشان باوکی د لسر سرم بوو ب شاباڵل   سۆزم، 

ـ ـ م ڕابن ـاک ـاکوو چـ ـ ھت م،  ـرت ـ ـۆ گ ـ ـتایکی ب   مامۆسـ
وی خیاڵ فامین و دا   م، ب   ئویش برکمندی کرد
ـژەو ڕـی ب وو زەمین ـا و وەکـ ھن ـی  ـانی من   پاشان گی

 زانین ل د،  ل چان واژەی پی  م و کماڵ توخمی  ل عی   و 
داتوە ھتاکوو ڕەنگ ب   ڕووناکی کرد برچاوی من، 

ن، وەک بووکانی خۆش و نیگارا   وخاڵ خت دیمنی نخش 
م ـا دە ـ م  بر ن ل م  ــر چ گ ــی ھ  م، ک ــا ھن وا ڕا ــی  ل   وپ

ـاڵ گ  ـ کـردن گا م پ   شوەی وش و دەربینی، چاک
ـنج  حینجومی ل م  ـپڕی م، ت فر کـرد   وانی کالمی 

 سحاڵوەک چۆن کوا بو ڕێ داگرێ و ب ندی ببپ  
پسـان ھ ـان و  م ھیچـی ن م،  ان ـ   کات بندی سر زم

م،  م بۆ شونی مبست   شنی شماڵ ووھروەک تیژفی
بووم تا سینی یاسین لالوە یکسر، گیر ن  بی بیسمی   ل

م، دەرسی پ دەکوتم داڵ   بداڵ مامۆستا چا پی دەخوند
  م، ب وارەش تپڕی و ب وار  م     شون زانستی تازەدال

اڵ ــ انکرد گوگ ـ ـازە دەی ، ت وا ھشـتن ئوانی  م  جـب  
  



  کتبی چوارەم/  ٦٥٨

 

ـارەبی ــ ع ـانی  ـ ووم زم ـ ـ ـر ب ــ ف ـان،  ـ ـانی ڕزم ـ  زانای   ل
ـ خاڵ م، شـوەی ئیعالل   بخـاڵ واژەناسان پیان گوت

پی زانستی شریعت، بباشی بۆم ڕوون بوویوە   ب
ھر  م و  ھر حرا وەری، بۆ  گی دا    حڵچ شتک ب

وم ڕی پغمبر  برچـا ات ـ ھ   و یاران و ڕەوشـتیان 
پی دەقی حدیس قاڵ ب ل، ک زاناگل تیا بوون  گ  

و ـارا وو پ ـ ب ـۆ ن م ب ـ   کات ب زانستی ڕووتی، دەروون
ـاڵ ـ ق م قا و  ــ ــۆ ن م ب انب ـ ـ م، بی ــن م زانســتان ب ــا   لب
ـاڕانوە ـ و پ ــزا  ووم ن ــانی، چــ ی ا ب ــ ھت ن  وا شــ    ل

 برب  بر مشـتل فکرم دای ن،  وا تا شھ   وماڵ یان 
ـایک ـردە دیمنگ رم ب  سایی بیر و زکـرەوە، سـ   ل
ــیپاڵ ــێ درا سوس ف ا،  ــ م  بر ن ل م  چ پردە ھـی  ک  
 برچــاوی ات ــ ھ ــی  ــارم، بڕوون نگی پروەردگ ــ   پرش

نن بو ڕووناکی، خۆ دەنو روەک چۆن نست ھوخاڵ خ  
ـاخم ــ  ن ل م،  ـن ـرە چشــ ــ ف ـی  ــ ت  ـ ڕوا ــ  ب ان ـ ــ ق   وودا تا

ووی ئاورگردن، ک سووڕا دەبت یک خاڵ   ١وەک چۆن پۆل
  

ھموو مرۆیکی خوندەواری شارەزای فرەزانی پیتۆی بواری زانایی  ئگرچی 
 نووسینی ئم پشکیی گانوەی بسرھاتی خۆمی  ل م   ک مبست لی ڕوون

وە، بم چۆنیتیی ژیانی ئاخرخرم ب سرگوخۆری  شکا ڕادەنم و ل ھژاری با
م و ھتا ئستا دەینونم دا دەڕۆ وە پرزی منی . نووکبباوکی پای وەی کپاش ئ

ۆڵ ھپچاوە و  دبندیچارەنووس ختی داوە و بناچاری ل زد و نیشتمانی  ک

                                                                         
 .و. جامیئاوڕەحمانی   -١



رەفنام٦٥٩/ ش 

 
 

 تدەب ن بووە، دایکی منی داماوی خواستووە کوەترکمستان و تجع وتۆتک
کوڕی میرەبگ  بگ ئمیرخانی باپیرم کوڕی گووی ١.مووسوو خانیکچی ئمیر

وندوری  تۆقاتی بای وە ب  سردەمی پادشایتیی حسن ک ناسرا ل بگی  و 
وندوری ل مزنمیرانی ئو خاندان بای  بگ ئو دەمی حسن. دا یکک بووە 

تان ئبووسعید گڵ سو تووشی شڕ ھاتووە و ل  ل قرەباغ گوورکانی ل
تان محممد بایبۆرت دەشتی گڵ سو غازی تکھچووە،خانل ئمیرخان  ی 

واندووە و لو کاتدا میری ئرزەنجان تیی ن ی ئازای و دەوروبری  ئوەندەی ب
روبری وەک مزگوت و فرگی ل ـخـواری بـونـک شـلـھر ئستاش گ. بووە

  . شارۆچکی ئرزنجان ماون
م ک دوای تپڕ بوونی حوت ساڵ   ب سر بکورتی و پوختی دەب ب

وکم ھژاری خاکساری ناچیزەی ب پڕەوازە بوونی با پڕوپۆ، ڕۆژی  دا، منی 
ی  ک سای کروشک بووە، ل  ٢،ی کۆچی٩٤٩بیستی مانگی نوجژنانی سا

ل  منی کۆڵ. ل دایک بووم ی عراق»قوم«ی سر ب »کرھوود«ارۆکی ش
قازییکانی  ی  پم ناوەت جغزی ژیان، ک ب ڕەسن دەچنوە سر  کرھوودما

ح«قازی  وەتی دەربدەر بوون ھمیش پیاوی زانا و  ی کووفی»شورەی ل و 
من الم وای ل ودمی دۆعای . پایبرز و خوندەواری مزنیان ل ھکوتووە

  ل وانوەی کوا  ھتا ئستا ک تمنم ل پنجا بخری ئ یموە  دا فی من تا
گڵ خوندەوارانی زانا و  ل  میشھ وە،  کشا ھ و برەو شست  وە  تپڕی

پدەرانی زانست ھستاوم و دانیشتووم و ھرگیز بۆ تاوکیش لو پایبرزان پرە
وم با ن ھ.  

                                                                         
ــی -١ ــین زەک ــی ١٧٧ل الپڕە  بگ محممدئم ــی عرەبی ــتان «ی دەق ــرد و کردس ــاریخ الک دا »ت

ـی مووسوو تی، خی.ع. کوردن نووسیوی.  
  .و. ی زایینی١٥٤٣ی فورییی ٢٥ -٢



  کتبی چوارەم/  ٦٦٠

 

لش جامی ی   پرزەوپا   ، خۆ داشۆرە، پاکوە بل
  بر پی پاکان، ب شون قافی چاکوە ب بب خاکی

، تۆ بگیت تۆز و گردێ  خاکی ئو ڕی ل کوو     ب
 تۆزک و پ بگی، ببی ب مردێقش    ١بری ب

  
ل دابکی داھنابوو کـ  تھماسبخۆشبوو شا وەکوو دیارە پادشای خودا

قوونی حکوومتی ل تمنی کای و مندای وما و پیا ی مزن و میر  ڕا  وەچـ
ندەروونی تایبتی خۆی  ئ ـۆ  دەبردن و ب ن  دا ـزی شـازا  ڕی و دەیخستن

ف ندەکردن و  و پروەراندنی خا ھنان   ڕا ل وترووکانک چیی چاوی  چا
ھمیش ھانی دەدان ک . دەیئسپاردن دەست مامۆستایانی ھژا و پی دەخوندن

قو و پڕفری  ـئان و شریعت  و پـ ـاکی  ارزگاری بن و لگڵ مرۆی بدین و ـ
و دانیشن  ھستن   کسانی چپڵ و شڕانی و چوتبیر و ئمین  ل و خۆیان 

ی ــانــایــۆستــامــبدسرشتی الدین بپارزن و ل ڕبازی چوون خزمت زانایان و م
ـھ ـ ـرە خـ پاش ئوەی ھراشیش دەبوون و چاک و خراپیان . وندەوار ال ندەنـ

لسر ڕێ و تیرەندازی و  لک دەکردەوە،  و غار و گۆین وشونی سربازی 
و یاسا و ڕسای ئازایتی و مرۆڤایتی ڕایدنان و دەشیگوت جاروبارە  ڕمبازی 

ھونری  نیگارکشانوە بن، چونک گری سر ڕی سلیق ونگری و خریکی 
لک و    .ولووسی دەکا الدەبا 

  
وە ـا ـ ــ ھن ـاکی  ـ ــ ـی چ ـ ــ   ھر کس ک بخت
وە ـان دا ـ ـ ـی نیشــ ـ ـ ــ ن ڕ ـ ـ ـ ــ ـی ڕۆش ـ ـ ــ ک    د

                                                                         
  .و. حوت ئوڕەنگ، ئاوڕەحمانی جامی -١



رەفنام٦٦١/ ش 

 
 

فا  ـ ـ ـ ـ  ڕووی سـ ل وک  لچا ـی ـ ـ ـ   یھر سـ
 ای ـ ـ ـ ـ ـ ـ، وەک کیمی ـ ـ ـ ـ ز  ات ـ ـ ـ ـ ـ ـز دەک ـ ـ ــ   م
ـۆڕێ ـ ـ ــ  گ ـت ـ ـ ــ ب ـان ک ـ ـ ــ ک ـی پا ـ ـ ــ   ھیممت
ـۆڕێ ـ ـ ـ ـی دەگ ـ ـ ـ گ وڵ ڕەن ـ ـ ــ  گ   دڕوو دێ ب

  
ی  م، سا  باوەی سردە پی ئو داب ی ز، کاتک منی ١٥٥١/ی ک٩٥٨ب

ی، بردیانم بۆ ئندەروون و جی تایبتم بۆ   تمنی نۆ سا م نای زمان پستب
. دابین کرا  و ڕای ن  ل و زنجیرەی ئو پادشا کردەپاک و ل  ماوەی س ساڵ 

ی ز، ١٥٥٣/ی ک٩٦١سای . ڕیزی خزمتکارانی ئو سوتان ئاکارجواندا ڕامبوارد
گرت و  ھ فی و خزمتی پادشا  وڕک ھا   ل وکی پایبرزم دەستی  ک با

بژارد، سرپاکی خی ڕۆژەکی ھ  تھماسبشا تاکووتکایان کرد  دوورەپرزیی 
ی دابنج  ل ۆی  لسر تکا و داوای ئوان منی بستزمانی ل . منی ک پادشا 

ی و  »سالیان«ب میر و ناوچی  داینامدا بسر کردەوە و  تمنی دوازدە سا
وا« تپڕبوونی س ساڵ ب پاش . پ بخشیم یشیروانی سر ب »محموودا

م ک لل و دەماستی منی  باسیدا لو شون، شخمیری ب سر ماوەی دەست
ۆڵ و ناوچی  ک ل ھاوینھواری  منی ھژار. یان ل گۆڕیم»سالیان«بوو مرد 

و ئسپاردەی دەستی محممدبگی ١»حرقان« خای  چووم خزمت پادشا 
بڕزیشیان منی سرگردانی خست نو . بوو خۆمی کردم ک حوکمانی ھمدان

ـڕیزی من ـ ـدا ـکـ بـی بڕچوونی  تھماسبشا. انی و کیژی خۆشی ل مارە کردمـ
و بژیوی ڕۆژە ھژارە  ماوەی . کییانی خست سر داھاتی دەوروبری ھمدانئم 

م ل ھمدان ڕابوارد ی دیک قوما و پنای  کاتک ھرای سوتان بایزید. س سا

                                                                         
  .و]. یان جرمان[ »جرمان«: ٣٠٥ل  بودلیان -١



  کتبی چوارەم/  ٦٦٢

 

ھات ھنا و پاش  ن ل ڕۆموە بۆ پادشا  پادشا ناردی ب  ١،گیرا وچۆی ڕاسپاردا
ن باوکی خودالن خۆشبووم شوزوق دا و ل د وتوەی و ســدانـکرلـنـوێ ــ

ـب م  ــی پ»قوم« ــر بــی سکرھوودی ــاوچــوە و نــی ڕۆژەکییانی دانایــزنـ
ی بڕێ کرد و برەو ئو با باوکی دوای چند ساڵ دیسان . بخشی 

ل خۆشبووم، بنوبرەی نابدی دەستی ل پش چاوی کوتوە و شای  خودا
نوێ مزنایتیی ڕۆژەکییانی ئسپاردەوە دەستی منی ھژاری  بھشتالن سرل

و بژ. مراش  ی مووچر داھاتی یبس وەکانمی خست وی بڕچوونی پیا
ھا نئیسف ی بساس ماوەی دوو سان وەکوو ھاونشین و منی کزوق ل وبین 
والیی  ،یگیالن یئحمد خانپاش ئم دوو سا خودای مزن وای ھنا ک . ماموە
قوما و پادشای خوابخشیو لبا ھرمی ژر دەستی بگرێ و منی  بیپیش لی 

باشان قز گڵ چند سرکردەیکی  ل ھتا پی ڕابگین و  ھژاری  راسپارد 
ن ک پادشـای . بیپارزین ن نچـارا وا ب کارا باشان  قز سرکردەکانی 

ل وو پی ڕازی ب و ب  خودا و شانیان ل ئازار و ئشاندنی ئۆخی، بکوخۆشب

                                                                         
ــد -١ ــوڕی ســوتان ســولیمان ســوتان بایزی ــک لگڵ ســوتان . ی عوســمانییک ــد جار چن

ــــرا ســـلیم ــــراژن و ی ب ــــرا و ب ــــاتووە و ب پیالنـــی ب ــــڕ و مـــالن ھ گورەی تووشـــی ش
ی ز، بـاوکی ١٥٥٨/ی ک٩٦٦سـای . وپوەندەکانیان ل پش چاوی بـاوکی ڕەش کـراوە دەست

. حکوومتی کووتاھییی ل ئستاندۆتوە و ئویـش چـۆت جسـتی سـوتان سـلیمی بـرای
ـــد . ک وای زانیــوە، لشـــکری کــردۆت ســـری و شــکاندوویتی ســوتان ســـولیمان بایزی

شـا . ھتـا پنـای بـدا ھبواردووە و نامی نووسیوە بۆ شاتھماسب سنووری ئرمنستانی
ــ و برتیــل بــۆ نــاردووە، ک شاتھماســب  نــدەی زلیم ھتان ســم ســوــووە، ب ڕازی ب

ـــانوو ی کـــۆچی ل زینـــدانی ٩٦٧ی داڕشـــتنی پیالنـــی پـــ گرتـــووە و مـــانگی شـــابانی بی
ڕاسپاردەی سـولتان سـولیمان گیشـتوون سـری و سـوتان بایزیـد و چـوار . پستاوتووە

بچنـگ  قزوـن ی کـۆچی ل میدانئسـپی٩٦٩ی مانگی نوجژنانی ٢٢کوڕی ڕۆژی ھینی 
ــــاکیئم  ــــان بـــردوونوە خ ــــدانی ( عوســـمانی نـــردراوان خنکنـــدراون و ترمکانی وش

  .و). دھخودا



رەفنام٦٦٣/ ش 

 
 

وەر و چوساندنوەیان داخست و زیقیان پ کردن، بم منی کـۆڵ کـ پـم  جما
ل ڕازی ب، چۆن چاک ئاوا لگڵ دانیشتووان و  م  خـۆش بوو خک و خودا

ی پادشا وەدی ب واتی د م ئا م و ویست و دانیشت م  ھستا   .مسکنان 
  

  ودەمی شایانکسانی ورد و وریا دەبن   ھا
ھان ـی جی  ی کـ؟ د  بر د ـان دەکون نای   پ

مانا   ھم وەکوو نشتر دەچن ب جرگی زا
 مرھمی شایان ووم دەبن م بۆ برینی مزل ھ  

  
وم کردبوو، پادشای مزن چند جارک  لسر ئم ڕێ وشونی ک ڕەچا

 یو جوامری فرمانی پیرۆزی بۆ ناردم و فرمووی ئوپڕی دادەوانی و ئازایتی
 بیری  ل داری ئمی پایبرزی خۆشفڕدا ڕەنگی داوەتوە و دەزانین پرشنگتۆ 

ھستاوی و دانیشتووی گڵ ڕعتان  ل یاخوا ڕووسووری دنیا و  ،چۆن بچاکی 
ی بخری ئو پادشا دۆعابکورتی دەب بم ک ل پیت و برەکتی . قیامت بی

م وای گش کر دپروەرەوە دەست کسی سوارە و  ٤٥٠د ک ب خۆم و دا
م برەنگاری کسک ڕاوەستم بناوی سوتان وانی ل تۆرەمی  ھاشم  پیادەوە ت

ھزار ە ھژدــۆیان و بــی خـزنـی ک خک کردبوویان مگیالنفرمانەوایانی 
ھاتبووی سرم و پیادەوە  قومانی شڕ، یزدانی مزن بوو ب . سوارە  پاش 

تییم شکاند و نیزیکی  گب م و سپای ئو ن وان ی لو ھرایدا گیالن ١٨٠٠پشتی
ققووچکیان ل کللسریان ھچندرا  کوژران و س . ،وتنرکم سل جگ

ـچند ج ـارکـ ـی دیکـ ـش یـ ـاریـ د و ــوانــۆی نـی خـیبــغ ١ومانیــگ ــب یــدەدانـ

                                                                         
  .و. دا باسی کراوە یی ک چند جار ل قوڕئان»الریب«مبست ل بنی  -١



  کتبی چوارەم/  ٦٦٤

 

ـدەسک ـوتـ و برەوی دا ب ڕۆژگاری دەستی منی ـ  شوە و گوتک ل ی 
و . کساسی داشکاو تینی  گیالنوای ناخۆش و بچک و کمی ــھ کاتک کش 

و نخۆش ڕۆژەکییانی وبردی  ی برەبرە و درژخاین گلک پیاوی بدەستیھنا 
م لی ھکندرا و بز  دا بردن، د ژاررتنم ام و منی ھموێ نل ویستم چی دیک .

م گیاندە خزمت پادشای ھژا و ئویش دوای  کستبی مقین ڕووی ڕاست
لوێ ئی م  ا ـو لب وە قزونـڕامـوونی دام و گـزنی دەرچـحوت ساڵ مانوە

ۆڵ فی  ھتا منی ک ڕک  م خۆشفڕیل   .دا ب
باش قز  ی کاتک  ـل ـکتـ ـر ڕاسـ ان، بارودۆخک گۆڕا و دووبرەکی بای ـ

نگاوت و شا بر پیری ھیچی بۆ لگڵ نکران و زۆر ودەچوو  شیتھماسبئ ل
و نھندەی پ منی . ئاوری ئاژاوەیکی گورە بتنتوەچ دە گژ یکتر ڕاچن 

م ل کرد ھتا بمنرێ بۆ یکک ل  ھژار و تکا زانی  د ن  برژەوەن م ب مانوە
ھرمکانی نو قمەوی دەستی بشک ل ناوچی  تھماسبشا. ناوچ و 

ھژار و  یشیروان بوونی بژیو و تفاقی خی ڕۆژەکییانی  دابینبخشی ب منی 
 چند مبندکی  ل ھی  ھاتی تایبتی شا ک بریتی  شیروانخست سر بشدا

 تراکمات ل بپی . و کناراب ، باکۆ، قبالداش ، ئاقئرەش ،)تورکمانات( بوون 
 زمان چوومسترمان منی بی  شیروانفواھ وە کوێ مامشت مانگ لو ھ

ل مانی شای خودا و کوژرانی  خۆشبوو لگڵ قومانی کش و ھرای قزون ن
تان حیدەر میرزا و کشانی برەو قزونی  و دەربازبوونی سمایل میرزاسو

م کاتدا فرمانی پیرۆزی گیشت دەستم و ل  ١.پایتخت، بوبۆوە   وەشیروانل

                                                                         
ـــــمایل -١ ــ ـــــمایلی س ــ ، کـــــــوڕی )ی ز١٥٧٧-١٥٣٥/ی ک٩٨٥-٩٤٢( دووھم میرزا وات شاس

، ک بـاوکی لـی تۆقیبـوو، بـۆی پـاش ئوەی لسـر  و سھم پادشای سـفوی شاتھماسب
ــی ــدانی قی قھـقھ حکـوومتی ھرات ــاتوونی پری. البـرد، خســتیی زین خوشــکی دوای  خ

ـــرد و ســـای  ـــار ک ـــاوکی لو بنـــدەی ڕزگ ـــانی ب ـــوو ب شـــا١٥٧٦/ی ک٩٨٤نم  ← .ی ز، ب



رەفنام٦٦٥/ ش 

 
 

 ر شانم و داینام بس ی شانازیی خستوتی و کخزم ورەیچووممیرانی  گ
فی ھ کورد ڕک  ل م  فرمووی بردەوا ر کاتک ــم و ھــدا ب میش بختیاریــو 

وڕستانمزن و میرانی کوردستان ل و تکای ھۆز و ختی دیکی ،  ن  ، گۆرا
 بارگای پادشا، دەب سرلبریان بن الی منی ک ل وو  ھب ۆڵ ـکوردیش کاریان 

ویـا تـتـھ م و چارەسری گیروگرفتیان بدۆزموەـک وا . اروباریان ڕاپڕن
ھلنائوەندەی دەستی ڕز   ـم ک کانم چاویان چووە پشتی سریان و ـ اوشان

باشیش ئرەیی قز نانت مزنانی  سرەنجام پیالنگان ھدایان . بردم ــیان پ ت
دا و   بنوەن ند میرکی قزباش چ وب خزمتیان ڕاگیاند ک منی بستزمان  ل

 تان حوسن ب ھتا سو  دا، ل ڕاستی. ی برازای لبری وی بکین شامیرزا تماین 
لسر ھوایک بوو کسکی فی شا خۆی ھر جارەی  ئو ماوەیی ل . فی و 

ھندەی تریاک کشابوو بجارکی  وا گۆڕابوو ک قت مانگکی قدا مابوویوە، 
کا ھ گڵ کس  ل وانی  یدەت م بار و ھوای تچاندنی درۆزنان و . ن ر ئسل

 دن ب الی منی بستزمانی ل   نگان و گریمان وت بۆوە و لی  دا خوار شبرچا
م باش . وەدڵ گرت قز و  ل دان و چوارمخی  سزا] تبار کراوانیتۆم[بشک 

ـکشان و دەست ب بیانووی . نتکی لسر کار البردن و ل بندیخانی پستاوــیـ
ن  جی خۆم ھداشت و  ئوەی ک دەمکات حوکمانی نخجوا ل منیشی 

م ڕووداوە خۆی ــر ئــھ. و ناردمی بۆ ئازەربایجان تیسدە امفرمانکی د
و نیشانی بارانی بخروبری بسرکردنوەی یزدانی و گڕانوەم بوو  مزگنی 

ساک و پاش تپڕ بوونی . بۆ نیشتمان و خانوالنی دڵ پوەبستووی برزەناوم

                                                                                                                                                                           
ــازی سـوننی ــۆوە سـر ڕب ــی ب کس. مزھبـی شــیعی وەالنـا و چ ــات و ل  بزەی دا ندەھ

ــا دەیکوشـت ــردووە و . کـ دووشــک بووب ــداوی ک ــکی دەرمان ــن خوشـککی دی ک دەــد ھن
ــان وای ڕۆژی  ــی سـای ١٣دەسـتیکیش الی ــدارانی خــۆی ٩٨٥ی ڕەمزان . کوشــتوویان چک

  .و). و فرھنگی ئعالمی سوخن وشدانی دھخودا(



  کتبی چوارەم/  ٦٦٦

 

م  نخجوان، خوسرەوپاشای چوار مانگ ب سر ماوەی دەست ل مزنی  دا 
وان ، ل بگی محموودی و حسن میری ھکاری بگی و زەینڵ سرکردەکانی 

د تان مرا سوتانی . بۆ ھنام مزگنیی حکوومتی بدلیسیان ١وەخاندەرانی سو
بھشتالن ک دەپاڕموە خوا لی خۆش ب و بارانی ڕەحمتی خۆی ب سردا 

فرەیدوون بژێ، بۆ شان و بۆ دەستداری  ی نۆشیروانــو بۆ دادەوان وشکۆ 
ـر بەو بۆ تنمان ئسکند جم ـئ. ووـ م خـ ـ برزەشان ب چاکی  ونکارەـ

ری  بسوی بنگ نیگای دوورئ ل و ب سی کردبووموە و کوانووی سنوور 
دانی دابووموە و  ی و ب ھیواداری  فرمووبووی بدەستی خان دوود
ھموو «:منیش بپی ئو قسیی ک دە. بگڕتوە نیشتمانی سرەکیی خۆی

ھم ڕۆژی مانگی شش ،»شتک دەگڕتوە سر ماکی خۆی ی ٩٨٦انی کس
بوون، ل  ی ز، وای چوارست کسی ھاوڕم ک دووستیان ڕۆژەکی١٥٧٨/ک

 یاریدەی  نخجوانوە و ب وان و سرۆک و سرکردەکانی  لشکریبزووتین 
وم ب خوسرەوپاشا وان و چا   کوت و ئویش ھتا بی  کوردستان گیشتین

و بگرمی پشوازیی ل کردم و بردمیی نو شارەوە م  پاشان ھوای . ڕزی گرت
گیاند ھنانوەی تان ڕا  پچکی تختی برزی سو   .منی ب

دانی ب فرمانک دەستی خان   تان ب ـسو ۆ زیندوو کردموە و ختی ـ
 ل ی بۆ ناردم، ککی زو شیر ھان  چرکسی ٢خزنخانی سوتان قدوانیشا

لیی میسرەوە وپی وا و پا مند  ی دەونزخ یبوویی . گروەھا نامھ

                                                                         
ــــوتانی )ی ز١٥٨٥-١٥٤٦/ی ک١٠٠٣-٩٣٥(ی ســـھم ســـوتان مـــراد -١ ، دوازدەھمـــین س

ـــا  ٩٨٢عوســـمانیی و ســـای  ـــردووە١٥٨٥-١٥٧٤/ی ک١٠٠٣ت ــــوومتی ک ســـــای . ی ز، حک
ــک شــرەف١٥٧٨/ی ک٩٨٦ رەو بــدلیس خان ی ز، کاتوە،  بڕاوەتدانی گو کوانــووی خــان
 .و. دا تپڕیوە سای ب سر تمنی ٣٧
 .و) ؟(غردان  -٢



رەفنام٦٦٧/ ش 

 
 

پیرۆزباییی وەزیرە گورەکان، بتایبت محممدپاشای مزنوەزیریشم بۆ ھات و 
فا چاووش ل الیکی . ک ڕاسپاردەی سوتان بوو ھنابوونی ھموویان مست

فاپاشای بجوێ ختی ] عوسمانی[کۆندەری سپاساالری سپای  دیکوە مست
ھ ـزۆر چاک و شمشری زی بۆ ناردم و منی  لـ دا   نو ھاوشانکانمــژار 
و توانیم ب شادی م پ با  و کامڕانی بگڕموە ناوەندی  شانازی و سربرزی

م ئژدادیدەستی  ھژا   .پایبرزی 
  

ھرچی ویستم ل دەرگای خودا  شوکور بۆ خودا ک  
و پی کامەوا بووم، نبوو ک نیدا ھنا    زۆر چاکی 

  
و ڕۆژەوە ک پادشای ھاوشانی جم ل   ، لشکری نبزی ئوەی ئاشکرای

، و ئازەربایجان و گورجستان شیروان ئسترانی نارد بۆ گرتنی خاکیھندەی 
ی ب پسانوە بشداری زۆربی شڕ و پالمارەکانی قۆشنی  ماوەی دە سا

م چاکی دنا و سرکوتنم بدەستوە  ھمیش بادەست بووم و چونک بخت
فیۆ ندەدا و خۆم ل خزمتکاری و    م ب وترووکانکیش کات ھات، بۆ چا دە

پناوی کال ندەکرد ل دشای بھشتالن ب لسر ئم کار و ھوستانم پا. سر
چوار جار  ب ختی مبارەکی خۆیو وەشانی  پنووسی گوھربار و مرواری

ھژار  منی  ل غزی  وە و گازی کردووم کا م «: نووسی دۆستی بڕاستی
ھا نووسیبوویان» !خان شرەف خوشی و ڕووڕاستی و  ئوپڕی ب«: ھروە

ھنگاوی باشی تۆ لیکدی و   ــداری خۆشفڕی ئمپرشنگبر چاوی بیری کار و 
وەتوە؛ دەب چاوەڕوانی ئ وەتوە و ڕەنگی دا ڕی ــوپــوەکوو ڕۆژ درەوشا

ـچ ـاکـ  بیـ ھان   ». و بسرکردنوەی شا



  کتبی چوارەم/  ٦٦٨

 

ی  سردار ئرەوانی گرت و  ی ز، پاش ئوەی فرھادپاشای١٥٨٣/ی ک٩٩١سا
گڵ حسن ل ۆی  ل ساز کرد، پادشا منی ک پاشای مزنی  قیکی 

م لیس سرکردەکانی شا ف ھتا بارخانی پاشکوت و  و گورجستان ناردە ت
 برین چند خزمتکم ل چنگ ھات و ل چاکی  لو سفرەدا منی ھژار. خزن
  ـ اران ـ و ک ـ بۆ  و چند گوندکی مکی تایبتی خۆی ١ناوچی مووش تانسوئ

لیس  داھاتم زیاد کرد و ئـاوا  خستم سر بد ل قچشی  ھزار ئا و دووست 

                                                                         
ــــان٣٠٨ل پڕاوـــزی الپڕە  -١ ــــاوەڕپکراوم «: نووســـراوە دا ی بودلی ــــۆم ل کســـانی ب خ

دا تکانـامیکی »مـووش«لپنـاو وەرگرتنـی  خان بیستووە و لم سـوور بـۆتوە ک شـرەف
 ھاوتـــای ب دوڕ و گوھری تاقـــان دەقـــی نووســـینکی خـــۆی ئم پیـــاوە ب. نووســـیوە

  :ڕازاندۆتوە و ئم چوارینیشی تدا گونجاندووە
  است مرا بی موش چو جای موش تنگ  بــدلیـس ھمین مسیر سنگ است مـرا     
  بــا شیــردالن ھمیشـــ جنــگ اسـت مــرا  مـوشی و ھزار گرب چشمان در پـی     

  
  جـم وەکـوو جـی مووشـان تنـگ ب مووش
ـــــــنگ ڕگــــــــاکی تق بــــــــدلیس ــ   تق و س

ــــــــــک و ھزار پشــــــــــــیلی ل دوو ــ   مووش
ـــــگ ــ ـــــن جن ــ ـــــاری م ــ ـــــردن ک ــ   لگڵ ش

  
دا ب  ە و ھم ل زمـانی فارسـی»مـووش«ئیھـامی تـدای و ھم نـاوی شـاری  چـونک مـووش
ــن  مـووش«مشـک دە«نقــو ــارییکی جـوان بخ ــ . ، شــاعیر توانیـویتی وردەک ـک دەکات

ــووش« ــن، ل دەق فارســییکدا مانــاک ڕوون، »م دوو دەگ چــاوی ل زار پشــیلو ھ ــک
ــاک ــگ چ ــگ نداتوە بم ل کـوردییکدا ڕەن ــوان ڕەن ــن، ئو . و ج مبســت ل ڕەوگبردی

ــک  ڕەھنـد و بـوودڕەی ک وەختـی خـۆی ــاتوونکی خرخـوا ب جرگـی بردەگاوانـی نیزی خ
 .و. وچۆ لی داوە و کراوەت ڕگای ھات دا بدلیس



رەفنام٦٦٩/ ش 

 
 

رجمی مووچی  یشتـ تایبتی سـ ـ ژار گ ھـ ـی  ھزار بار  و دە دچوارسمن
قچی عوسمانی   ١.ئا

 سردەمی دەس ، ھیچ دا شکۆی عوسمانی ی خونکاران و خاقانانی خاوەنــتــل
وا ئستا ک دواڕۆژی . میر و مزنکی پایبرز ھندەی من چاکی لگڵ نکراوە

ی  قوربانی سا نیی، ل یی زای١٥٩٧ی ئووتی ١٣چوارشممۆ / ی ک١٠٠٥مانگی 
ـودمی دەس ـ ـ دخانوە ــسوتان محمم» ئبولموزەففر« برزەشان، تی خاقانیـ

ھژار ـ ـ ـ منی  ـ و ب بیپارزێ   دەرد  ل جوی دەستی  خودای مزن 
م ببمیراتگڕا دان دی خۆم ئم ڕاستی ب ب دەستوەی، بم ئوەیوی خان

ولمعالی ب و ئ وە  بگی کوڕە گورەی ھژای  شمسددین کارە گرینگم وەال نا
م داناوە، ک ھیوادارم خودای مزن تمن ج  ل م  درژی کا و پرە بدا ب  کارجوان

ھز و دەستی ابی لرەدا بپی سۆز و دلۆوانیی باوکان، ھروەک د. شکۆی 
 ب مبستی ئنووس ـران ی ــکــراوەیــۆنــد ھــنــۆم چــی خــی ڕۆــاریـۆژگــامـ

»وەزنام ـ  موالنا جامی ٢ی»ئا ل ڕازی بـ ـ  خودای    :دەنووسموەـ
  

ی من برە م، ڕۆ رگۆشی جگئ  
  ھروەکوو سدەف دانیش خامۆش
 نگن ـ یســ ھ  و  ـ ــ م ببیس د ـ ــ ن   پ

 زنان کوەم دا   وانی دینیان دا
وەی وەک خۆر دەروونت پاکی ئئ  

م بدرە ند   گوێ بۆ گوھری پ
م، گوێ بدرە خۆش   گوھربارن

 ک تی ـن ــ ـاری ب ـ ک ـتی ب   گیشـ
گ وەل ا ــ ھن ان  ــ وای ن  دا ـ فامی   :ڵ 

فر بی مشت  سپدە    وماڵ چاک ل

                                                                         
ــی الپڕە  -١ پــان٣٠٨ب ــار ســدھزار دروســت، ک دەبــت دوو ، بیســت و ی بودلی ــوار ب چ

زار ئاقچدھسـتی دە بـار . میلیۆن و چوارسبم و ڕەنـگ ـدایـرە گرفتـی تی ئیم ڕستئ
 .و. سدھزار و چوارسدھزار ب، ک دەبت میلیۆنک و چوارسدھزار

ــــک ل حوت ئوڕەنگــــی جــــامی -٢ ــــامی ئســــکندەری  بش خردنــــامی (و ب ئاوەزن
 .و. ناودر کراوە) اسکندری



  کتبی چوارەم/  ٦٧٠

 

ھر کارێ چووی    اس تبکۆشڕبۆ 
ـ   ڕزگاری ئگر کارت ب وی ب
ان ــ ھراس ن  ــ ـارت دوژم  کاروب   ل
غیری خوا بسپری کارت  ر بگ  
بار گر بگرێ دەروون ل   خدەی نا
  نرمی دەشکن شووشی ئنگرین
 بختی جوانت ل مدە  ھ  قش  

  ت ک بۆ خوندنی خـۆیکی بخ
ب نھ فر بووی، بی م چ    کار ردووە

ن ـرا وی ژی و پڕا رە بۆ نر بس  
ھی چۆن چوون میدان   ب ئسپی شا
ـی بدفڕ ڤ وڕی مرۆ ھـا    ب   مب
و ــ اری دز ــ  ک اکت ب ــ امن چ ــ   ن
 ـی جی بجووتیاری ساکار قس   
نا  ئاشـ ھموو کس مب گڵ    ل
ـ ـ ـ ــ ـۆ دەتزن ـ ـ ــ نا ت ـ ـ ـ ــ ـر ئاش ـ ـ ـ   پت

 ــۆن  ک ــ م ئاش   ل   ھرچــی بی
وەنی کماڵ فرمووە خا   جوانیان 

 جنگ وانیل   ی سزا و کۆڕی می
رم بری گس زمو بکا ب   ن
ھات   ئگر کاری تۆ گری وەبر 
شــپ  ــت ب ــرێ ک ــ گ اری پ ــ   ک
قت مک، الدە  بدفڕ    چاک ب
ا ـ ھ  جی برز ناب ب ڕە ل   بد 
نیان پ مدە   رەعتی ژردەس پ

خۆشو ڕاستی پ چون خودا ڕاست  
ـ ـۆ نوی ب   چیای دژواری بۆ ت
ھاسان  کت بۆ دەبموو کارھ  
ـارت ـت چـ ـ دەب ــری ب   ھر تی
  خووی باش تنیا ڕبازی دەرچوون
ــین ن ــاوی زا  ئ ــین ب ن زا ۆ ن ــ   بش
  بیک ب س بش ڕۆژ و شوانت

کو و بۆسۆوا ن   ی دەبی بدنا
ـار  ی ـرە ب م زانایان تۆ بگ ھ س  
ـران ـ ــردووە می ـان ک ـ  چیی ــزان   ب
م شترەنجدا قوتار بوو سریان   !ل
فر دەبی گل شڕ و گڕ   لیان 
دەڕزی ل نو   ھستی پ ناکی دا

ل ـریڕەنگ دەگرتوە ترێ     ت
نا ـ ـ ـت ڕۆشـ ـ ـ نا، ب ـ ـ ھر ئاشـ     ن

ـ ـ ـۆ  ب ـ ـی ت ــ ن ـوەی بزا ــ   دەبزن
مووی خھنای   تی دەس ئاشـ

  نابن ب ـاڵ ھرگیز بگان وم   ھا
 چاوی حریف بوانی ل   نکی 

ب و ب    شرم ب قست پ ب
ھت ل مک یان  لی     ھت پ

شو زۆری دەک ر دەبھ   چارە 
 بادە ھیندوو، میدەی   بدمسی 
ھا ھژدی   ھر مار دەبت ڕۆژێ 

  ل بدەئوەی خودا دای بشیان 



رەفنام٦٧١/ ش 

 
 

ــو ب شرم ــش ــتکۆ ب   وگۆ رە گوف
ازانیی ـ ـ ـ  چـ ل ن  ـی دووا ـ ــ رم ن   ب
ر ـ ــ ـانی س ــ ـ ب ـ ا بن ـ ــ ن ـی زا ـ ڤ   مرۆ
 ا ب ـاک و چـ پ   ھتاکوو ماوی د
د گڕا ـ ــ ھن م    ق وا  ـ ــ ـانی س ــ   زم
دەرس ،  وتی زانای   چن جوان
ـاخی دن ـۆ ن  ب ن باشـ ـ   ڕێ بری

  

  تا گودری تۆ، ب حیا بخـۆ
 زانیی ان ـ ـ ـ ـ ــ ـانی چ ـ ـ ـ   ھرا نیشـ
 تۆ دەچت سر ل  زانین    ڕزی ب
ندەی خودا بڵ بگ ل  پارسنگ    ب

و   ڕووی ڕەش گڕا ەڕەنگی الپڕە 
سکی برفح سی کسو کئ  
  کورتی کینوە ڕی دووری زمان

ن ھاریکاری پن وەکوو دیارە یزدا پشت و   پا وو ب پشکن و  ووسی قوژبنب

مزن و میرانی کوردستانی رەی ـگوھری بسرھات و ڕووداوی سیروسم

ھتا ئم ڕۆژگارە خۆشفڕە ھن ی ـووسینـودای نــای و لیزگی ھــکۆ کردەوە و 

لرە بو الوە، بۆ ڕاپڕاندنی ئو بنی ک ل پشکی  وا چاک ھۆندەوە،   دا  پ

وە، سری جوی  وەرسووڕێ و  ١م»ییواست«شوە خۆشەوتیقمی باسی کرا

وژی خۆش و ب تامی بکوت گانوەی ڕووداوەکانی ڕۆژگاری دەستی ب ڕا

کانی عوسمانی ب تان ن بانوەی سو   .انو توور و پادشایانی ئرا
  

                                                                         
ــوو دیــارە مامۆســتا  -١ ــدوڕرەقیب یووســف«وەک یحیــی  «یــش الی وای مبســتی ل »عب

، ٧٦-٧٥تابلۆکـانی شـرەفنام، ل : بـۆ زانیـاریی زیـاتر بـروانن. ی وـنگری عرەب»واسطی
ــن، چاپخـانی شـڤان، ســلمانینووسـینی عبـدوڕڕەقیب یووسـف ــاپی سـھم، بـنکی ژی  ، چ

ـــا کـــوڕی محمـــوودی. [٢٠٠٥ ـــنگر و ختخۆشـــی عرەبـــیواســـیتی یحی دەی  ، وســـ
ــانی عبباســی ــی قوتابخ ــۆچی، ک ب یکــک ل ونگران ــی ک ــدرێ حوتم واســیتی . دادەن

  .و.] کتبی مقاماتی حریریی نخشاندووە



  کتبی چوارەم/  ٦٧٢

 

م  وات   وەکوو گوڵ ھات گوڵ دانشوکور بۆ خوا ک ئا
دان ـ ای می ـ ھن ـی  م ڕەشنووسـی زانسـتی من  ق  
ھات باسی سربوردەی ھموو میرانی کوردستان   بنی 
 یکجاری بشۆ دەستان و بن  دووی ناچم بۆ ئا   ١ل

  

                                                                         
١- ژار، ل : بۆ زانیاریی زیاتر باوی ھی  وەرگرەفنامو. ٧٨٩-٧٨٧ش.  



 

 

  ڕۆژبیانی پڕاوزەکانی مامۆستا جمیل
  
١- ورە  برچــاو گب ــای ل ــوردیش مــار و ھژدیھ ــان ئم بۆچــوون دەریــدەخا ک ک گوم

ـــاردە سروشـــتییکانیان  ـــز و دی رەتایی ھـــی کـــۆنی ســـ ـــوو گالن ـــۆن ھم ـــووە؛ وەک چ ب
ـــایینی یزیــدی. پرســتووە ـــاوە و ل چنــدین ئفســـانی ئم بــاوەڕە ئســـتاش ل نــو ئ  دا ب
تنـانت . دا باسی مار ھاتۆت ئارا و تھکشـی چنـد کتبکـی ئیسـالمیش کـراوە ئیسائیلی

ــودای  ـــ سـوی خ ــوانی ئـادەم ـ ــان وای شـیتان ک ت ناشـارەزایانی ھڕەمی مسـومانان پی
حشــار داوە بــۆ چــوون نــو  دا خــۆی لســر بــ ــــ ل خشــت برێ، ل ژــر زمــانی مــار

  .بھشت
میچـی مـان دەپـارزن و الیـان وای مـایی  کۆمک خک خۆیـان ل کوشـتنی مـاری بن

ـــاوەدانیی ـلی ئـــاوا زۆرن و . ئ ـــۆکی و نقـــ و نزیــ مـــار ونیکـــی ل بر گیـــراوەی جن
  .ھیچیشیان ڕاست نین

ــ ک ل دەربنــدک -٢ ــگ مبســتی ئم ب ــی نووســینی گڕۆکــی  ڕەن پب چــونک ،دای
ڕانســـووت ویف ــاڤرن دوو چیـای سـخت و ھم ــدلیس. دەورەیـان داوە میسـیۆ ت  قی ب

ل ڕگـایکوە . کوتۆت نوان و ل سر لووتکی کـوکی شـوە قـووچکی دروسـت کـراوە
ــ کس نــاتوان ڕــی تــبرێ و لــی ســرکوێ قک بــریتیی ل ســ شــوورە، ک . نب

ـدایو کۆشـکی میـری ت سـکرتکیـان بریـنن و یکی . دوویان بگـایش جم دەرە و دۆئ
ـــ ـــرن و  ب ـــاری ھزار کس بگ ـــوانن بری پالم ـــاو لوێ دەت ـــونک دە پی ـــادا، چ ونی ل دنی

ی تن پھن نبن.  
ــدگز زنـۆڤ -٣ ــاوە و مبسـتی ئوەی ک سـردەمی ئیل و  ئم نیشـانی پرسـیارەی دان
 ھبـوون؛ یکیـان قسـیموددەول ئبووسـعید سـونقور دوو ئـاق. یکتر نـاگرنوە سونقور ئاق

ی ٤٧٨سـای ڕاگیشـتووە و  و حلب سـر شـام بی ز، ١٠٨٥/ ی ک٤٨٧حاجـب، ک سـای 
ئوەی دیکیــــــان . کــــــوژراوە رســــــالنئ ئلــــــپی ز، دوابدوای شۆڕشــــــی ١٠٩٤/ ک

ــووســونقور ئبووســعیدی ناســراو ب ئـاق قسـیموددەول ســیفددین / ی ک٤٩٨ســای . ی ب



  پڕاوزەکانی مامۆستا جمیل ڕۆژبیانی/  ٦٧٤

 

ــی بغـدای ز، ١١٠٤ و  بـۆت حــوکمانی مووســی ز، ١١١٣/ ی ک٥٠٧و ســای  کـراوەت والی
ــدڕەوی بـاتنیی ز، ١١٢٦/ ی ک٥٢٠شـام و ســای  ــوژراوە بدەسـت کســکی تون ــدگز . ک ئیل

  .کوومتی کردووەحی ز، ١١٧٢/ ی ک٥٦٨، تا ی ز١١٦٠/ ی ک٥٥٥سای 
  : ناوی دوو کسی سلجووقین و بریتین ل ئتابک سونقور -٤
، ک ســـرەتا یکـــک بـــووە ل )ســـونقور ئاق(حاجـــب  قســـیموددەول ئبووســـعید -١

ــــمد ــــر ئح ــــاکمی مراغمملووکـــانی می ــــوود. ی ح ــــوتان محم ــــۆت الی س  پاشـــان چ
کاتـک . گیرسـاوەتوە  سـلجووقی یسبوکتگین و سرەنجام الی سوتان ئلپ ئرسـالن

ــوڕکی خـۆی ــکوتی، داینـی ک وەشــاوەی ھکی لتی پیـاوــوی ــارە  ئم سـوتان زانی ــ م ل
ـــردووە ـــردۆت ڕۆم. ک ـــوڕی ڕووی ک ـــاجوددەول تۆتۆشـــی ک ـــایک ت  و حلب و شـــام وەخت

ــری کــردوون، ســای  ــا ســای . ســونقوری لســر دانــاون ز، ئاق ی١٠٨٥/ ک ی٤٧٨داگی ھت
ـــایی١٠٩٤/ ی ک٤٨٧ ـل و پ ــ ـــپ ئرســـالن ھیکوتـــاوەت  دا ی ز، لو پ مـــاوەتوە، بم ئل

  . سری و کوشتوویتی
ی ١١٠٤/ ی ک٤٩٨، ک ســای )ســونقور ئاق( ئبووســعید قســیموددەول ســیفددین -٢

ی ٥٠٧پاشـان ســای . کردوویتـی ب مزنـی بغـدا شـا ی کـوڕی ملیکز، سـوتان محمـمد
ی ز، ١١٢٦/ ی ک٥٢٠و سـرەنجام ســای  و شـام ی ز، دانـدراوە ب والیـی مووسـ١١١٣/ ک

  . کوشتوویتی باتنیکسکی برچاوتنگی 
و نـاوچ  سـونقورەی ک ئازەربایجـان پـی وای ئو ئاق سـید حوسـن حـوزنی موکریـانی

ـــکی  کوردســتانی داون دەســـت ســلجووقییکانی ـــدا و ھرمکــانی دی ـــر بغ ، کــوڕی می
/ ی ک٥١٠ک ســای .] و. کـوردە[ڕەوادیـی یلـی کـوڕی ئیبـراھیم کـوڕی وەھسـودانی ئحمد
ــاتنیی ز، پـ١١١٦ ــاوکی بدەسـت کســکی دەمـارگرژی ب ــانەوا اش کـوژرانی ب . بـۆت فرم

ــی [ پڕە بــص « ی٤١١الپ ــواریخ والقص ــل الت ــمدیل »مجم ی ز،  ١١١٤/ ی  ک٥٠٨ســای ، ئح
ــــوژراوە ــــای .]  و. ک ــــداری ســــوتان ی ز، بــــۆ ١١٢٢/ ی  ک٥١٦س ــــار چــــۆت دی یکم ج
ــوود ــۆتوە و ســای . ی ســلجووقیمحم ــک ب ــی نیزی ــر ل ی ز، ل جــی ١١٢٨/ ی ک٥٢٢دوات

ـل ــ ـــری حل ـــاوە ب مزن و می ـــوو، داین ـــوڕی ســـدەق، ک ڕایکردب ـــی . دەبیســی ک دوای مردن
ــــری داود ــــۆت الینگ ــــاوبراو، ب ــــوتانی ن ــــای . س ــــی س ی ز، دژی  ١٣٣٢/ ی ک٥٢٦ڕەمزان

ـــردووە تــوغرۆڵ ـــوود شــڕی ک ـــرای ســوتان محم ی ز، ب ١١٣٣/ ی ک٥٢٧ســـای . بگی ب
و  چـۆت مراغ چند سـرھدانک، وـای سـوتان مسـعوود مبستی دامرکاندنی ئاگری

سـرەنجام ب فیتـی خــودی . گمـارۆی داوە  ردەوـسـونقور و ل ئ ھیکوتـاوەت سـر قرە
  .سوتان محموود ل خوەتگی ھمدان بچنگ کسکی برچاوتنگی باتنی کوژراوە



رەفنام٦٧٥/ ش 

 
 

ــین زەکــی -٥ ــیبگ محممدئم دا بپــچوانی ئــرەی  یکی ، ل ھردوو کتــب مژووی
بم ئم مزنـایتییی حـاجی : ھـاتووەدا »2/368تاریخ الدول واالمارات الکردیۀ، «ل . نووسـیوە
ــار لــی بــۆت دوژمــن و فرمــان دراوە ب  شــرەف زۆری درــژە نکشــاوە، چــونک ڕۆژگ

ــووری لنـگ ئیق ــرێ و  سـۆفیی بریکـاری تیم ــان، ھتـا بیگ و حــوکمانی ئو نـاوچ و ھرم
  .و پاشان سری تدابرێ بیخات زیندانی بدلیس

: نووسـیویتیدا »1/256مشاهیر الکـرد و کردسـتان،   «ل کتبـی  بگ محممدئمین زەکی -٦
ئوەی ڕاسـتی بـ مـن الم وای دەبـ ... . ی پـ بخشـیوە»وەلـی«ناسناوی  ئمیر تیموور

 چـــونک ،ی بـــووبحـــا م واژەیل ھ ــــی«ب ــــومانان ب » وەل واژەیکـــی دینیـــی و مس
ـلیک  برز بـووبتوە، ک خـوای مزن ئم پــلیی  کسـکی دەـن ل خواپرسـتی دا ھتـا پ

خشــی بــب ــ ــۆرە ناســناوان پا. پ ــر تیمــووریئم ج  دشــایان نیانبخشــیون، ھتــا ئمی
ــان ــر تیمــوور لو ســردەمدا کــۆچی. بخشــیبتی گوورک ــۆ ئمی دوایی  لمش بتــرازێ، خ

  .کردووە

  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




