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ک سهبارەت به شهرەفه یشيکاري هکانی وتار   خان و شهرەفنامهه
  مهنسوور سدقی

  
 سهرەتا 

  
ی  مانی،   ٢٠١٧سا گهنامهيی و ڕۆژنامهوانيی کوردی" له سل "بنکهی ژين بۆ بووژانهوەی کهلهپووری به

ردرابووە سهر زاراوەی  شهرەفخانپهڕتووکی شهرەفنامهی  ی بدليسی که له اليهن "سهالحهددين ئاشتی"يهوە وەرگ
و کردەوە. "دوو پاشکۆ" له کۆتايی ئهم بهرههمه  ر ناو سۆرانی، چاپ و ب : "وردبوونهوەيهک له  یزياد کراوە لهژ

هقان" و "٢بۆچی کوژرا؟" (پاشکۆی  شهرەفخان ) و "١" (پاشکۆی شهرەفخان ژياننامهی  ورال  ڤ) که "مستهفا د
ويان  به ز  Manuscripta Orientalia, Vol:٢١ ,No :١ ,June ٢٠١٥ :" له گۆڤاریگهنچ  مانی ئينگليزی ب

وڕڕەحمان پهناههندە" له ئينگليزييهوە کراونهته  د لهاليهن "عهب ٢عهلی" و پاشکۆی  کردبووەوە و لهاليهن "سهلمان 
  کوردی. 

ر  ١، تهن پاشکۆی شيکاريييهدالهم  ، واته "وردبوونهوەيهک له ژياننامهی شهرەف خان" خراوەته ژ
م دەروازەيهکيش کراوەته ينهوە، به کۆ هی بابهتی دووەم  وە ل کی هه سهنگاندنی بۆچوون "شهرەف خان بۆچی    بۆ هه

مهرگ (يان  ن  کوژرا؟" که باسی سا ی کوژرانی) شهرەف خان دەکات.  ، وەک نووسهرانی پاشکۆ دە   سا
  

  ١پاشکۆی  یشيکاري
ک،  ش ههر شت ين  پ ويسته ب ۆز زۆر بههۆی سروشتی  پ ندا، ، بهناچاری ی پاشکۆکهئا ه  هکدەقله زۆر شو

ته سهر  تاکوو   ينهوەدەنووسوەک خۆی    نووسهران.  وشه بهوشهی بۆچوونهکانی تيشک بخر
ژووی ميرانی بدليسدا، تووشی ناوی "شهرەف" بۆ چهندين ميری بدليس دەبين چونکه له  ژينهوەی م ، لهم  هوەتو

ژووی بدليس که لهم   ينهوە سهبارەت به م کۆ ک ل ند شهيه، وەک ه نووسراوەيهدا بۆ چارەسهرکردنی ئهم ک
وەيهی   مهش بهم ش ژەرانی کورد و تورکهوە له باکووری کوردستان و تورکيا کراون، ئ نزيکانهدا لهاليهن تو

کيان جيا دەکهينهوە:     خوارەوە ل
خ شهرەفخان  -١ نجهم ميری بدليس)، ی يهکهم: مير ش   شهرەف (پ
  ی دووەم: حاجی شهرەف (حهفتهم ميری بدليس)،شهرەفخان  -٢
يهم: مير شهرەف (نۆههم ميری بدليس)،شهرەفخان  -٣   ی س
  ی نووسهری شهرەفنامه)، شهرەفخان مين ميری بدليس و باپير ١٧ی چوارەم: مير شهرەف (شهرەفخان  -٤
نجهم: مير شهرەف (شهرەفخان  -٥   ری بدليس و نووسهری شهرەفنامه). مين مي١٩ی پ

نجهم ی شهرەفخانلهم نووسراوەيهدا پتر باسی    دەکرێ. چوارەم  ئاماژەيهک به شهرەفخانی  و پ
 

کی پاشکۆی     دا، هاتووە: ١له دەستپ
ژوويی  شهرەفخان"ژياننامهی  شی م گهنامهيهکی يهکجار سهرنجڕاک يهتی  به يه. بهشداری سياسی و کۆمه

واته: ئهو  ( بهردەوام و تۆماری ڕووداوگهلی جۆراجۆر لهخۆ دەگرێ. جا لهم باسهدا شهرەفنامه و ئهو ڕووداوانه 
کهوته  لهگهڵ يهک بهراورد دەکهين تا بتوانين باشتر ژيانی نووسهر و هه )رووداوگهله جۆراوجۆرانه 

ژوويی      يهکه ببينين".م
م له تهواوی پاشکۆی  ک "ڕووداوگهله  الپهڕەی بۆ تهرخانکراوە؛  ٣٥دا که ١به ن له هيچ شو

و  کو تووشی   ،ندا، بهراورد نهکراو شهرەفنامهجۆراوجۆرە"کان لهگهڵ يهکتر و يان لهگهڵ ڕووداوەکانی ن به
ڕوانين  ک ت دەچی" تهنيا ژيانی دەبين که نووسهرانی پاشکۆ به "ڕە گهل ی ت نجهميان  شهرەفخاننگه" و "ڕ ی پ

  خستووەته بهر ڕەخنه. 
ن:  ١دواتر نووسهرانی پاشکۆی     دە

ستا سهبارەت به شهرەفنامه    ينهوانهيه که تا ئ کۆ "شهرەفنامه خۆی بنهمای سهرجهم ئهو باس و ل
ژووە گرينگهی کوردان، يهکجار کهمه. نووسران و کاری ڕەخنهگرانهش  ژينهوە لهم م ستا زۆر کهم   کانتو تا ئ

نهداوەته   ەی ژياننامهکه و زانيارييهکی ئهوتۆيان له دەرەو شهرەفخانسهر ژيان و کاری  تيشکيان خستۆته 
نهر. ک زانياری وەها يانهش بابهته بيۆگرافييهکانی ئهم دوايی  خو خان دەخهنهڕوو، که  ژيانی شهرەفلهسهر  گهل

ژينهوەيهکی گرينگی "باک گرامۆب" و بهتايبهتيش "سينکلهير"، لهم بورارەدا شايانی  ب  گرفت نين. چهند تو
  ئاماژە پ کردنن".  



٢ 

رنووسدا، سهرجهم ئاماژە به  رەدا و له ژ نهوەکانی خۆيانيان   ٧الپهڕی  ١٤٠ل ژ سهرچاوە کراوە که دەب تو
م بهداخهوە نووسهرانی پاشکۆیشهرەفخانبۆ ژيانی  ، به نجهم تهرخان کردب تهنانهت ئاماژەيان به يهک   ،١ ی پ

ژينهوانه نهکردووە.  گرفت"ی ئهم تو   ڕستهی "بهگرفت" و "ب
ن: نووسه گه  ران دواتر دە مه کار لهسهر ژيانی شهرەفخان دەکهين ... بۆ ئهمهش بايهخ دەدەينه به "ئ
يهکانی شهرەفنامه. لهمانهش ئهرشيڤی عوسمانی، زنجيرەی ڕووداوەکانی سهفهوی و چهندين زانياری  سهرەتايی 

شتر بايهخی باشيان به بنهتا دەستنووسهکانی ئهرمهنی ژينهوە پ بهت زۆر تو شهرەفنامه داوە. بۆيه ڕەنگه   . هه
ويست نهب  رەدا پ ژينهوانه بخهينهڕوو ل مه  ، (چونکوو بايهخی باشيان به شهرەفنامه داوە)  ئهم تۆ بهتايبهتی که ئ

دەمانهوەێ باسهکهمان تهرخان بکهين بۆ ژيان و کاری نووسهرکه، بۆ ئهم مهبهستهش، گشت ژياننامه تازەکانی  
ژينهوەنووسهرانمان، به دوايين   ن"يشهوە، وەبهرچاو گرتووە تو     " گرينگهکهی "باجه

شتر ئاماژەيان کردووە که مهبهستيان  بيريان نووسهران له  ر پ "بهراوردکردنی ڕووداوە  چووە چهند د
و شهرەفنامهيه لهگهڵ يهکتر رەدا و دواتريش "جۆراوجۆرەکانی ن م ل ينهوە له  ، به کۆ مهبهستهکهيان دەب به 

گه سهرەتاييهکانی شهرەفنامه" ژيان و بهسهرهاتی شهرەفخان. بۆ ئهمهش بايهخ دەدەنه واتايهکی نادياری  که   "به
گهنامهيه بن که له ئهرشيڤی عوسمانی دەستيان کهوتووە و  ٧ئهو دەب يهکيان گوايه  گهنامهيهش تهنيا   ٧لهم  به به

ڕايان بهتهوای وەر٢ ژەی پاشکۆی  که وەگ کدانهوەيهکی چڕوپڕ ١له در مهش ل دەکهن و ئ بۆ   يان دا، ئاماژەی پ
شانی دەدەين که نووسهرانی پاشکۆی  دەکهين  ه ١و پ گهنامهيان ، چهندە بههه دووەم   . داوەتهوە  ک ئهو دوو به

گه سهرەتاييهکانی شهرەفنامه"  رەشدا يه که "زنجيرە ڕووداوەکانی سهفهوی" گوايه  ،ش"به رەی به ل   گو
ژوونووسانی  شان دەدەين؛ ناسراوی نووسراوەکانی م هکانی ئهم دوو نووسهرە پ کدانهوە هه ههم سهفهوی، ل   س

گه سهرەتاييهکانی شهرەفنامه"  "بنهتا دەستنووسهکانی  ی ی نامۆواتا که نووسهران پشتيان پ بهستووە ش "به
ندارانئهنستي که ڕەنگه مهبهستيان " يه"ئهرمهنی  ت  " تووتی دەستنووسه کهونارەکانی مات م  له ئهرمهنستان ب ؛ به
رەشدا کی کۆنی  ، تهنيا ئاماژە به نووسراوەی١نووسهرانی پاشکۆی  ل ژوونووس شانی   وئهرمهنی دەکهن  م پ

کبه  شدەدەين چهندە ئهم سهرچاوەيه ه ڕووداوەکانی ل     داوەتهوە. هه
ڕی  ١پاشکۆی  ر سهرد نه  "ژياننامه: لهژ ب گرتووەکه"  و ته دەپ قا سهر مهبهستی سهرەکی وتارەکه و   هرژ

 : ک له بارەيهوە   شهرەفخان"ژيانی دە بهو جۆرەی که خۆی نووسيويهتييهوە، زۆر جياوازە لهوەی که خه
شه هس. نووسيويه"  يان وايه رنجڕاک ک لهباريهوە   شهرەفخاننووسهران پ ژياننامهکهی خۆی نووسيوەتهوە و خه

ننووسيو که ک   چيين؟  ش له کوێ نووسيويانه و ئهو جياوازييانهکهی و  ، يانه، دياريش نييه ئهو خه
 "چيرۆکی باوی ژياننامهکه"، ی وەککدەربڕينگهل، ڕووبهڕووی سهرتاسهری ئهم پاشکۆيهدا جگه لهمانه، له 

مان گهيشتووە" وەيهی له دوايين بهشی شهرەفنامهوە پ نهی باوی ژيانی شهرفخان"، "ژيانی شهرەفخان بهو ش ، "و
کدانهوەی   " "ژياننامهکه وەها نووسراوە، "ژياننامهکه بهو جۆرەی کهوا له شهرەفنامهدا هاتووە"  دەبينهوە که ل

دەکرێ.      گوماناوی له مهبهستی نووسهرانی پاشکۆی ل
رای ژمارەيهک فهرمانبهری ديکهی  پاشان لهم بهشهدا هاتووە:  "شاتههماسبی يهکهم، شهرەفخانی و

نووسيويهتی گۆيا شاتههماسبی يهکهم، کردوويهته   شهرەفخانسهفهوی، ڕەوانهی گيالن کردووە. ...وەک 
  . حوکمداری گيالن" 

نجهم ههرگيز نهيگوتووە،شهرەفخان :  ی پ کو دە "منی   شاتههماسبی يهکهم کردوويهته حکومداری گيالن به
ی ڕابگهين" (شهرەفنامه، ل.  باش ڕاسپارد ههتا پ ). واته لهگهڵ ئهم  ٦٦٢ههژاری لهگهڵ چهند سهرکردەيهکی قز

ی    کۆچی ڕوويداوە.   ی ٩٧٥چهند کهسه به گيالن ڕابگهن ئهمهش له سا
ن:    نووسهرانی پاشکۆ دواتر دە

کی شيروان و قهفقازيشی پ   شهرەفخان"  ن گهڕاوەتهوە، شاتههماسبی يهکهم چهند دەڤهر ک له قهزو کات
ناوە. شاسمايلی دووههم سهرەتا   م مهرگی شاتههماسب دواتر دەرفهتهکهی له دەست دەره بهخشيوە. به

ران و فهرمانڕەوای "نهخجهوان" کهچی شای سهف  تی ئ هوەی به  کردوويهته "ئهميرولئومهرا"ی کوردانی و
وەيهکی چاوەڕوان ريی قزلباشهکانهوە، به ش   نهکراو، له بڕيارەکهی پاشگهز بۆتهوە". هۆی پيالنگ

رەدا وا ديارە نووسهرانی پاشکۆ له  نهگهيشتوون. شهرەفخان   شهرەفخان دەربڕينی ل سهبارەت بهم رووداوە ت
ن نهگهڕاوەتهوە  کوو پاش "له قهزو ی ساڵ مانهوەی له گيالن، له  ٧"، به ن.  ٩٨٢سا ی کۆچيدا گهڕاوەتهوە قهزو

باشهکان لهدژی حاکمی  لهم بارەدا شهەرف  زی ڕۆژەکی و قز کدادانهکانی ه خان زۆر بهڕوونی و پاش باسکردنی پ
 : نا و  " گيالن (له خوارەوە پتر باسی دەکهين) دە می گيالن تينی ه ک و ک ک کهش و ههوای ناخۆش و بهچ کات

ک پياوی بهدەستنهخۆشيی بهرەبهرە و در  کهندرا و  ژخايهن گهل ی هه م  دا بردن، د وبردی رۆژەکييانی ت
ز  نم. ڕووی ڕاستهقينهی مهبهستهکهم گهياندە خزمهت پادشای رب ام و منی ههژار ويستم چی ديکه لهوێ نهم

ژا و ئهويش دوای حهوت ساڵ مانهوەم لهوێ  ن" ئيزنی دەرچوونی دام و  ) واته له گيالن(  ه .  گهڕامهوە قهزو
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 : و سهفهوييهکان و پادشاش  " دواتر دە باشان لهيهکتر ڕاسان و بارودۆخ گۆڕا و دووبهرەکی کهوته ن ک قز کات
ته بۆيه  پير ببوو"  ر تی" داوا له شاتههماسب دەکات بين ئهويش دەيکاته  و  "ناوچهيهک له قهلهمڕەوی دەسه

ک ناوچهی وەک باکۆ، کهن  دەدا حاکمی شيروان و گهل . ئهمهش له مانگی  ) ٦٦٤شهرەفنامه، الپهڕەی (اراب و ... پ
ی  م ٩٨٣جهمادی دووەمی سا ی  ٩٨٤ی مانگی سهفهری ١٥مانگ دواتر، واته له  ٨ی کۆچيدا ڕوويداوە. به

، به فهرمانی شاسمايلی دووەم   ، کۆچيدا تی شاسمايلی دووەم دەبيس ی مهرگی شاتههماسب و هاتنه سهر دەسه ههوا
ن  ديسان  تهوە بۆ قهزو : ") ههمان الپهڕە( دەگهڕ نام که   ) شاسمايلی دووەم(. پاشان دە زی ل ئهوەندە دەستی ر

رەيی  باشيش ئ يان پ بردم. سهرەنجام  هاوشانهکانم چاويان چووەوە پشتی سهريان و تهنانهت مهزنانی قز
ڕان ههدايان نهدا و له بنهوە به خزمهتيان ڕاگهياند که منی بهس  باش به تهماين  پيالنگ کی قز تهزمان و چهند مير

ن  تان حوس کی فی ميرزای برازای لهبڕی وی بکهينه شا. له ڕاستی ههتا سو فی و ههر جارە  دا، شا خۆی کهس
دا مابوەيهوە  ی قههقههه لهنزيک شاری  ( لهسهر ههوايهک بوو. ئهو ماوەيهی له قه شاتههماسبی باوکی، له قه

کی   )زيندانی کردبووشاری ئازەربايجان مشگين  کی وا گۆڕابوو که قهت مانگ شابوو بهجار ندەی ترياک ک ه
ن   چاندنی درۆزنان و بهرچاوتهنگان و گريمانه له دە کا. لهسهر ئهم باو و ههوايه ت نهيدەتوانی لهگهڵ کهس هه

باشانهی سزا دان به الی منی بهستهزمانيش ک لهو قز ی وەدڵ گرتم. بهش خهی  دا خوار بۆوە و ل و چوارم
شان و دەستهيهکی لهسهر کار البردن و له بهنديخانهی پهستاو  ن. به بيانووی ئهوەی که دەمکاته حوکمڕانی  تک

کی دامه دەستی و ناردمی بۆ ئازەربايجان"  داشت و فهرمان ی خۆم هه (شهرەفنامه،  نهخجهوان منيشی له ج
ی ٥٦٦الپهڕەی  وەيه له مانگی جهمادی دووەمی سا ته حاکمی نهخجهوان   شهرەفخانی کۆچيدا، ٩٨٤). بهم ش دەب

ک و چوار مانگ له مانهوەی له نهخجهوان،  : و دوای سا "خوسرەوپاشای مهزنی سهرکردەکانی وان و   دە
نی حکوومهتی بدليسيان بهگی ههکاری و حهسهن زەينهل  تان مرادخانهوە مزگ بهگی مهحموودی له دەرانهی سو

نام ههم ڕۆژی مانگی شهشهکان  . " بۆ ه ک عهشيرەتی ڕۆژەکی کۆچيدا، ی٩٨٦ی له س رای گهل نهجخهوان   ،و
ی (شهرەفنامه، الپهڕەی  دەه     ). ٦٦٦بهرەو بدليس ج

کهوتانهی که لهسهرەو زەق کراونهتهوە.  بهوردبوونهوە له الپهڕەکانی شهرەفنامه وەديار کهوتوون و له  ئهم ڕ
ژەی ئهم  نن،  باشتر ڕوونکردنهوەی ڕووداوەکانی ديکه که نووسهراييهدا و بۆ شيکار در نی پاشکۆ دەيورۆژ
ن  ن. دواتر بهکهلک د   : نووسهرانی پاشکۆ دە

رەی ژياننامهکه، ههنگاوەکانی دواتری  سهرەنجامی گۆڕانی سياسهتی سهفهوييهکان بوون   شهرەفخان"بهگو
تهوە. ئهمجا فهرماندەی   دوای گهڕانهوەی له نهخجهوان، لهگهڵ خوسرەو پاشای سپاساالری عوسمانی کۆدەب

ڕاوەتهوە".  ههم پايهی فهرمانڕەوای "بهدليس"يان بۆ گ تان مرادی س     لهشکری تورک و سو
کر چهوانه، وەک له سهرەوە ئاماژەمان پ ن و   شهرەفخان د، بهپ تهوە قهزو ته نهخجهوان، ئيتر ناگهڕ که دەچ

تان مراد سهبارەت  بهگی ههکاری و حهسهن خوسرەوپاشا و زەينهل  بهگی مهحموودی ههر له نهخجهوان فهرمانی سو
هنن.      به ڕادەستکردنهوەی حکوومهتی بدليسی پ ڕادەگه

ڕی  ر سهرد نه باوەکه" پاشان لهژ ه ناکۆکهکانی و ن: ، "خا   نووسهرانی پاشکۆ دە
نهر سهرنجی   ک زانياری گرينگ بهرچاو دەکهون. خو "له ژياننامه يا دووايين بهشی شهرەفنامهدا، گهل

ک ڕووداوی ج  ته سهر کۆمه رەدا  دەچ مهش دەمانهوێ ل بينيی خۆی لهسهر نووسيون. ئ متمانه که نووسهر ت
ژينهوە پهيوەنديدارەکان دا ههستيان پ   )١ئامانجی ( پهردە لهسهر چهندين زانياری و ئاماژە البدەين  که له تو

يش دەدەين ر نهکراوە. هه شينهی خودی  )٢ئامانجی (  وەها ههو له دوايين بهشی شهرەفنامهدا   شهرەفخانپ
و ژياننامهکه دەبين )واته له ئاکامدا(  بخهينهڕوو. بهم جۆرە ی ناکۆکی ن   . " ئاشنای چهندين خا

رەدا نووسهرانی پاش دا،  ٦، له ١کۆی ل و ژياننامهکه" " خا ه ناکۆکهکانی ن نن. جا بزانين   خا دەورووژ
مه لهگهڵ هئامانج  ٢نوسهرانی ئهم پاشکۆيه ئهم  کاوە و چۆن ئ و  ی سهرەوەيان چهندە پ ی ناکۆکی ن "چهندين خا

نه باوەکه"    ئاشنا دەکهن؟  ژياننامهکه و يان و
م هيچ ئاماژەيهکی به ناوی   ژە له ديوانی جامی، به ی يهکهم: سهرەتای ژياننامهکه قهسيدەيهکی در "خا

ندەواری خۆی  شهرەفخانجامی نهکردووە.  عری جامی به ناونيشانی   ٢٣وەک ئاماژەيهک به خو بهيتی ش
رەدا  ندەواريی خ شهرەفخان"شهرح حال" له شهرفنامهکهيدا داناوە. ل ۆيهوە، زيادەڕۆيی کردووە  لهبارەی خو

ين    دا زۆر شارەزا بووە". له ئيعراب و ئيعالل و فيقه   شهرەفخانچونکه ڕاست نييه ب
نيش ئاماژەی به ناوی  شهرەفنامهله سهرتاسهری  شهرەفخان  عری نووسيوە و له چهند شو دا سهدان بهيتی ش

کی نووسينی ئهو سهردەمی  واز م سهيرە که نووسهرانی پاشکۆی  شاعيرەکهشی کردووە. ديارە ئهمه ش بووە. به
ندەوارييه. ئاخر مهگهر ١ کدا نووسی، ئهوە نيشانهی خو ب کی له کت عر يان وايه ههر کهس ش له   شهرەفخان، پ

ناوە؟ له اليهکی   کی بهرزدا وەدەست نهه ندن و نووسينی له ئاست ديوانی شای سهفهويدا گهورە نهبووە و خو
"... لهو  يان کردووە:  شهرەفخاندا چۆن باسی ٢، لهبيريان چووە له پاشکۆی  ١انی پاشکۆی  ديکهوە، واديارە نووسهر
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کی کورد شانی له شانی  ک   شهرەفخانسهردەمهدا هيچ ديوانساالر ژووی کورددا گهل نهداوە. ئهو له بواری م
وەشاوە ...  ندەوار بووە و چاکی له پرسی سنوور و ياسا و ڕيساکانی دين و بابهت شهرەفخانل کی خو گهلی  پياو

و ڕۆژەکييان ی بوون. له ن ڕايه کی نيشتمانهکهی خۆی پاکی گو ندەی وی باش نهبۆته  ديکه زانيوە... خه دا ه
کی کوردی". گهی ب باسی  يشتهنانهت دواتر نووسهرانی پاشکۆ  مهزنی ميرنشين گه و پ يندی  "ج هرز و ب

هی ديکه" شهڕەف  هکهی لهگهڵ چهند بنهما بهرايهتی بنهما   له الی شاعهباسی يهکهميش دەکهن! خان و ڕ
ڕانهيان بۆ سهلماندنی  ١١٠٠-١٠٩٩، شهرەفنامه، ل. ٢(پاشکۆی  بهت نووسهرانی پاشکۆ، ئهم د ). هه

ويست بووە، مخابن لهبيريان ٢خۆيان له پاشکۆی  بۆچوونهکانی  کی  ١چووە له پاشکۆی دا زۆر پ سهنگاندن دا، هه
چهوانهيان کردووە.    تهوا پ

ی دووەم: وان دايکی  "خا وەنديی ن هکانی "بايوندور"ەوە دەتوانين نهتهنيا ئاماژە   شهرەفخانلهبارەی پ و خ
تانی ئاق  وەنديی سو ی ز) لهگهڵ شا سمايلی يهکهمی  ١٤٧٨-١٤٢٥قۆينلوو، ئووزوون حهسهن (... به پرسی پ

. وەک ئيزەدی نووسيويه:  سه ن کوو ئهمه ههر خۆی رەسهنايهتيی نووسهر دەسهلم فهوی بکهين، به
هک  شهرەفخان ش ئيسالمی ساسانييهکانی ال پهسهندتر بووە. ڕەچه ههر چهند ئهگهر شهمسهددين   ناسيی پ

ريی کوڕی  ناوە، نووسهر  شهرەفخانئهکاس نی   لهو دەستنووسهدا ناوی هاتب که ئيزەدی بهکاری ه له شو
ری يان ههمان ساسانييهکانهوە   ک به ئهکاس ديکهدا جهختی کردۆتهوە که فهرمانڕەواکانی ساسۆن و ڕۆژەکی، ڕ
ک   ند هکی بهرەی باوکی، وا ديارە ه گهکان سهبارەت به ڕەچه بهستراوەتهوە. جا سهرباری زۆر و زەوەنديی به

يان وايه دايکی تورکمان بووە".    پ
رەدا  نينهوە که ل ويسته وەبير نووسهرانی پاشکۆ ب ندوری  زۆر بهڕوونی گوتوويهتی دايکی بايه شهرەفخان پ

ڕی شهرەفنامهش به س (بووە،  هيه چهند جار لهاليهن وەرگ و   )رانی دووپات بووەتهوەۆنهک بايوندوری ئهم هه
 : د و نيشتمان "پاش ئهوەی که باوکی پايهبهرزی منی ...، بهناچاری لهدە پچڕاوە و کهوتۆته  ز بهندی هه ی د

وو.   ته کچی ئهمير خانی مووس عهجهمستان و تهرکهوەتهن بووە، دايکی منی داماوای خواستووە که دەب
وی  بهگ کوڕی ميرەبهگه که ناسراوە به تۆقاتی بايوندوری و له سهردەمی پاشايهتی  ئهميرخانی باپيرم کوڕی گو

ک بووە لبهگی بايوندوری حهسهن  . بۆيه ئيتر  ) ٦٥٩- ٦٥٨شهرەفنامه، ل. ( ه مهزنهميرانی ئهو خانهدانه". دا يهک
ند  ن ه ويست ناکات ب يان وايه دايکی تورکمان بووە؛پ ن "ئهمه ههر خۆی ڕەسهنايهتی نووسهر   ک پ يان ب

چهوانهی  ) شهرەفخان( ". ڕەنگه بهپ ن گهيهکی بهرزی که گوايه  شهرەفخان دەسهلم ر، الی پ   ههبووە" "ڕەگهزی ن
رەوە)، نووسهرانی پاشکۆ، ڕەگهزی م ١" له پاشکۆی شهرەفخان (بڕاوننه بڕگهی: "کوڕ و براکانی  يان ال  دا، له ژ

ت؛ بۆيه رەسهنايهتی  بهت زۆربهی  شهرەفخان پهسهند" بووب يان گهڕاندووەتهوە سهر دايکی که  تورکمان بووە. هه
مانی  ت، ڕەگهزی خۆيان دەبهنهوە سهر باوک  ههرە زۆری مرۆڤهکان (ڕەنگه جگه له جوو و ئا ستاشی لهگهڵ ب ) ئ

تهوە و ئهويش   شهرەفخان و باپيريان. کهوابوو سرووشتييه  ی  رەسهنايهتی بنهچهی خۆی به باوکييهوە ببهست "بهپ
کراوان و دەقی نووسينی ئهوانهی کهوا پشتيان پ دەبهسترێ"  تهوە سهر   قسهی باوەڕپ ن بيگهڕ

رەکان"  ی رۆژەکی و   ، واته"ئهکاس ساسانييهکان، وەک له شهڕەفنامه و له بڕگهی "باسی ژيان و بهسهرهاتی خ
 : رکرنيان"دا، دە کراوان و دەقی نووسينی ئهوانهی  چۆنيهتيی ناود ی قسهی باوەڕپ "... بهکورتی و پوختی، بهپ

ک له ڕۆژان  بهندی "ت ٢٤کهوا پشتيان پ دەبهسترێ، گۆيا ڕۆژ اب"ی سهر به ناوچهی  تيرەی کوردان له مه
باسی و دوازدەکهی ديکهشان به قهواليسی   "خويت" کۆبوونهوە و بوونه دوو بهش. دوازدەيان ناويان بوو به ب
وان خۆياندا دابهشيوە و چونکه هاودەنگ و هاوزمان و   بهندەيان له ن ر کران... و زەوييهکانی ئهو مه ناود

کيشيان بۆ خۆيان داناوە و ب  مهکهيان داگير کردووە... پاش گيرانی بدليس و  هاوبير بوون مير هرەبهرە ههر
ی ڕۆژەکی به وەجاق  ک، سهرکۆما پهڕبوونی چهند سا ری سهری ناوەته حهزۆ و ت   ی سهرەوبهريوە و ب کو

کردوون ی ڕۆژەکی لهدوای چارەسهری گهڕاون و له ئاکامدا وايان پ باش دەب " ڕووی ت "بچنه الی  ، بۆيه خ
واته  (وی عيزەددين و زيائهددين له شاری ئهخالت که به ڕەسهن دەچوونهوە سهر کيسراکان دوو برا بهنا
ک  )ساسانييهکان ن ... چهند پياوماقوو ... و ههرکاميان شياوی مهزنايهتی بوو، به سهرۆکی خۆيانی دابن

ناويانن بەههستاون و چوونه شاری ئهخالت و تهدار ک  کيان بۆ ئهو دوو شازادانه گرتووە و ه ۆ بدليس. کۆمه
کيش زيائهدديننيان له حهزۆ به حوکمڕان داناوە. پاشان له بڕگهی   عيزەدديننيان له بدليس کردۆته مير و تاقم

"، شهڕ ڕانهوەی  ەف "باسی بنه و بنهچهکی ميرانی بدليس، که دەچنهوە سهر ک ی گ : "بهپ خان دە
کی ديرۆکيشزمانهوز ووسراوە، که ميرانی بدليس دەچنهوە سهر تۆرەمهی  دا نمان ڕوون بۆتهوە و له چهند دەق

  . )٥٦٠-٥٥٣شهرەفنامه، ل ( کيسراکان".
يهمله  ک جار بايهخ به   گرينگه سهرنجی ئهم ڕستهيه بدەين: دا،خا س ند ويسته ه ی دەگوتين پ "(شا) پ

ک دەکا". جا  شانهوە بدەن، چونکه سهليقه ڕاست و ڕ نهک ی ئهم ئامۆژگارييهی  شهرەفخانهونهری و ، بهپ
  MS.Or.Elliotشاتههماسبی يهکهم و ئهو تابلۆ بچووک و پڕ واتايانهی وا له دەسنووەسه کۆنهکهی شهرەفنامه " 
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شان دراوە٣٣١ بخانهکهش، ههر تابلۆيهک  "دا پ رەی دەقی شهرەفنامهی کت ، ديارە هونهرمهنديش بووە. بهگو
شانی دابن. هاوکات   شابنييهوە و پ وەرۆکی الپهڕەی بهرامبهری، بۆيه دەب نووسهر خۆی ک سهبارەته به ن

وخۆ، شرف  ژەرەوەی ن ک تو ند داه داهه هم داوە و بۆ پ کی توانا له قه ش نهک نی مينياتۆرەکانی  خانيان به و
  کهوتوونه زيادەڕۆيی". 

و شهرەفنامه به ١بڕواننه ئهم دەربڕينانه نووسهرانی پاشکۆی  شاندراو" : له سهرەتادا تابلۆکانی ن باس   "پ
ن"  شاوە، پاشان دە شابنييهوە" دەکهن، واته شهرەفخان نهيک سهنگاندنهکانی دوو   "دەب خۆی ک و له کۆتاييدا هه

ک نن به: سهرچاوە ئاماژەپ دانی مينياتۆرەکانی" راوەکه دەشوبه هه ش. بهمه  "کهوتوونه زيادەڕۆيی" که گوايه  "پ
ڕوانينهی نووسهرانی   کراو بۆ ئهم ت بهت دووەم سهرچاوەی ئاماژەپ ينهوەی زانستی. هه کۆ وازی ل ن ش دە

ک بهناوی ١٩٩١("يووسف  ١پاشکۆی  ب ۆکانی شهرەفنامه، له ن")، بريتييه له کت مامۆستا  ووسينی "تاب
مانی  يان وايه  الپهڕە"  ٢٧٥، ٢٠٠٥عهبدالرقيب يوسف، بنکهی ژين، سل نووسهر  که نووسهرانی پاشکۆ پ

دانی" کردووە له  "زيادەڕۆيی"  هه ک  شهرەفخان "پ نهوەيهکی گهل کۆ چهوانه، ئهم پهڕتووکه ل ک بهپ م ڕ ، به
نهيه له چهشنی خۆی له  و وەڕۆک، بهنڕخ و ب وەکاریپڕ ن ژينهوەی ش ژوويی کورديدا و زۆر به   -بواری تو م

روتهسهلی باسی  ندراو له يهکهم دەستنووسی شهرەفنامه دەکات (که "بچووک"يش نيين!) و   ٢٠ت مينياتۆری نهخش
ن که  نجهم بۆخۆی ئهم تابلۆيانهی  شهرەفخان عهبدالرقيب يوسف، نووسهری ئهم بهرههمه بهنرخه دەيسهلم ی پ

شاوە    . تهوەک
ی چوارەمله  بينيی ئهوە بکهين که شهرەفخان له باسی دەوری خۆی " : دا هاتووەخا ويسته ت دا، ههروەها پ

نانی خانی گيالن ناوە، چونکه ئهو ههرگيز حاکمی  وەک کهسی سهرەکی له شکست پ ه دا، زۆری پ ل هه
کوو باشترە بگوترێ فهرمانڕەوايهکی سهفهوی بووە له "  ک بووە له  گيالن نهبووە، به کابۆن" که بهش تۆن

مهتهکانی گيالن  کيش له هه تی  گيالن. کات ڕاوە، ئهمجا کراوەته شهريکهدەسه دا دەوری زۆر بهرچاوی گ
تان، ئيچاق ئۆغليی ئوستاجلوو، ئهسکهندەربهگی ئهفشار، ههمزە بهگی تاليش و زەينهڵ  ی سو قو بهگی  ئه

  زولقهدر". 
هيهک لهم دەقهدا ههي رەدا هه تان، ئيچاق ئۆغليی ئوستاجلوو"  ل ی سو قو ت: "ئه ران ب هی وەرگ ه، ڕەنگه هه

تان ئيجهک ئۆغليی ئۆستاجلوو" سهرکردەيهکی قزلباشی تايفهی   ی سو کوو ئهمه "ئه قو دوو کهس نيين، به
ته ش  وان ئيسماعيل ميرزا که دواتر دەب نشينيی شاتههماسب، له ن ی ج بهرک ا ئيسماعيلی دووەم  ئوستاجلوويه که له ک

  ).   ٥٦و حهيدەر ميرزای برای، پشتی حهيدەر ميرزای گرتبوو. (والتر هينتس. ص. 
ک   شهرەفخان  کرد، دە کات شتريش ئاماژەمان پ کوو وەک پ ههرگيز نهيگوتووە، حاکمی گيالن بووە، به

تی خان ئهحمهدی گيالنی، واته ناوچهی گ ر دەسه می ژ يالن بگرێ (چونکوو خان  شاتههماسب بڕياری دا ههر
ته سهر قهزوين و شيروان و  ئهحمهد  رش بهر خانی گيالنی خهريکی ڕيککهوتن لهگهڵ عوسمانييهکان بووە تا ه

باشانی راسپارد الهيجان) بۆيه:  زين"  "منی ههژاری لهگهڵ چهند سهرکردەيهکی قز ی ڕابگهين و بيپار   ههتا پ
رەی ئاماژەی "ئهسکهندەری مونشی" له "تاريخ عالم آرای عباسی"يشدا،   .) ٦٦٢شهرەفنامه، ل. ( ديارە بهگو

کابۆن بووە"   شهرەفخان دەردەکهوێ که    . )١٤١، الپهڕەی  ١(اسکند بيگ منشی، بهرگی   "حاکمی تۆن
يان وايه شهرەفخان   شهرەفخان واديارە لهم س ئاماژەيهی خودی  رەوە هاتووە، نووسهرانی پاشکۆ پ که له ژ

ناوە"    :   "زۆری پ لی هه
تان هاشم   ٤٥٠به خۆم و ) "... ١ ک ڕاوەستم بهناوی سو کهسی سوارە و پيادەوە توانيم بهرەنگاری کهس

له تۆرەمهی فهرمانڕەوايانی گيالنی که ... به ههژدەههزار سوارە و پيادەەوە هاتبوويه سهرم. پاش قهومانی شهڕ  
  . ) ٦٦٣ەفنامه، ل.  شهر( ... سپای ئهو نهگبهتييهم شکاند"   و

:٩٦٢) شهرەفخان له الپهڕەی ٢ هدا ( ی شهرەفنامهشدا دە ی کۆچی) جهماوەری گيالن ٩٧٦"لهم سا
تان هاشم... ، بهکۆدەنگی کرديانه  کيان بهناوی سو . پاشان به سهر سهرداران و سهرۆکانی  حوکمڕانکهس

باشيان کيان کوشتن و ژمارەيهکيان ڕەپاڵ قز ههزار سوار و پيادەيان کۆ   ١٨واتر نزيکهی نان. د دا دا و تاقم
کابۆن.  سهد کهس له سهرکردە و غوالمان و چهکدارانی   ٥خۆی و به  حوکمڕانکردەوە و چوونه زگ حاکمی تۆن

نهوە چووبوونه ياريدەی و له سهر ڕووباری مهرز   باش له قهزو کورد و دەستهيهک له بهگلهرانی قز
تان هاشم شکا".  ن، "زۆری پ ل  بهرەنگاريان بوونهوە و سپای سو نووسهران بهم ڕووداوە که قهوماوە دە

بهت تهنيا ناوە". هه رەدا ئهوەيه که له ئاماژەی يهکهمدا  هه ی ناکۆک ل کهس و له   ٤٥٠باسی  شهرەفخان خا
ی نووسهرانی   ٥٠٠ئاماژەی دووەمدا ئاماژە به  کهس دەکات. ڕەنگه دۆزينهوەی ئهم جياوازييه له ژمارەدا زۆر بهد

ت!    پاشکۆ ب
ی  ٩٦٠ – ٩٥٧) ههروەها له الپهڕەکانی ٣ ر ڕووداوەکانی سا روتهسهلی باسی   هرەفخانشدا، ٩٧٥و لهژ به ت

شهکانی گيالن و رووداوی شکستی خان  ک باسی "دەوری سهرەکی  ک ن ئهحمهدخانی گيالنی دەکات و له هيچ شو
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تانی لهله و   ی سو قو نج کهس له سهرداران لهگهڵ ئه : "پ خۆی" نهکردووە، تهنيا له کۆتايی ئهم بهشهدا دە
تان مهحموودميرزای کوڕی پ  نجهمی پادشا بۆ پاراستنی گيالن دياری کران که يهکيان خودی خۆم  شازادە سو

  بووم".  
وەيه باسی ٤  بتليس اميرزادەهاي از  که  روزکی خان "شرفدەکات:  ئهم بابهته  ) ئهسکهندەری مونشيش بهم ش

ی  شهرەفخانواته: بود".  گيالن حاکم تنکابن و بود معتبر يافته تربيت مکان جنت شاه حضرت خدمت در و بود
ک له ميرزادەکانی  "دا،  شای پايهبهرزی بهههشتیليس (بدليس) بوو و له خزمهتی "بترۆزکی (ڕۆژەکی) که يهک

کابۆن بوو.    . )١٤١ص، ،١ ج ، اسکندر بيگ منشی (پهروەردە ببوو و ناوبانگی ههبوو؛ حاکمی تۆن
نجهم، له  ١نووسهرانی پاشکۆی  ی پ ن خا   :  دا دە

گهی ب"  وخۆيی ژياننامهکه وەها نووسراوە که جهخت له پ نهی شهرف خان بکاتهوە. ناکۆکييه ن يهکانی  و
ز کردووە. عوسمانييهکان ئهم  ، سهفهوييهکانيان ب دی خودابهندەسهردەمی شاسمايلی دووههم و شامحهمه ه

هکانی ڕۆژەکی بۆ الی خۆيا تی  دۆخهيان به ههل زانيوە، تا ههوڵ بدەن سهرۆک خ شن؛ ههر بۆيه دەسه ن ڕابک
نانهوەی  ی شهرەفخانعوسمانی پاساوی خۆيان ههبووە بۆ ه کيان دەرکردووە تا  ۆچیی ک٩٨٥. سا ، فهرمان

وەنديی کوردەکان به  گه له پ ت و  شهرەفخانڕ هتی عوسمانی ترساوە سهرهۆز و تيرە و خ هوە بگرن. دەو
کی ديکه کۆچ بکهن، چونکه تی قانوونی و بڕياردانی ئهوانی له   جهماوەری کورد جار کۆچی کوردان دەسه

  ناوچه بارناسکهکانی سهرسنوور کهم کردۆتهوە". 
  سهبارەت بهم بڕگهيه: 

شان نهداوە.  شهرەفنووسهران يهک نموونهيان که گوايه  تهوە، پ نهی" خۆی کردب و گهی ب   خان "جهخت له پ
ی  وخۆييهکانی سهفهوی نهک له سا يه ن شتر ڕوويداوە و له دوايين  ٩٨٥ناکۆک ی کۆچيدا، بگرە زۆر پ

تی شاتههماسب  هکانی دەسه ی (سا رەی شهرەفنامه   )ی کۆچيدا٩٨٢دەوروبهری سا دەکاتهوە. بهگو ديسان دەست پ
ی ئهنگاوت و ش"  اتههماسبيش لهبهر پيری هيچی بۆ  قزلباش لهيهکتر ڕاسان، بارودۆخهکه گۆڕا و دووبهرەکی با

تهوە نهچ دە گژ يهکتر ڕاچن و ئاوری ئاژاوەيهکی گهورە بتهن ندەی پ دەچوو ه   " لهگهڵ نهکران و زۆر و
ته  شهرەفخان . بۆيه ) ٦٦٤، ل. شهرەفنامه( ر و  داوا له پادشا دەکات بين مهکانی ن ک له ناوچه و ههر "يهک

تی"  همڕەوی دەسه رەدا شهرەفان الپهڕەههم(شهرەفنامه،  قه ی  ). ل ته سا ته حاکمی شيروان که دەب خان دەکر
ی کۆچی و  ٩٨٤ی سهفهری ١٥مانگ مانهوە له شيروان و پاش مردنی شاتههماسب له  ٨ی کۆچی. دوای ٩٨٣

نی پايتهخت. ئينجا به فهرمانی شاسمايلی دووەم   تهوە قهزو تی شاسمايلی دووم، شهرەفخان دەگهڕ هاتنه سهر دەسه
ی  ل ته حاکمی نهخجهوان و ٩٨٤ه مانگی جهمادی يهکهم يان دووەمی سا مانگ دواتر له   ٤يان  ٣ی کۆچيدا دەب

رەمووشه دا، پاش کوژرانی شاسمايل، ٩٨٥ی رەمهزانی ١٦شهوی  باش" "پادشا کو واته  ( "گهورەکانی قز
، ن شهرەفپاشا. ) ٩٧٨، ل. شهرەفنامه( دەکهن به پادشای هيچکارە. ) شامحهمهدی خودابهندە ک و  خان دە "سا

ی  ، واته له مانگی رەمهزانی سا پهڕ دەب تيدا له نهخجهوان ت ی کۆچيدا، ٩٨٦چوار مانگ بهسهر ماوەی دەسه
بهگی ههکاری و حهسهن بهگی مهحموودی له "دەرانهی  خوسرەوپاشای مهزنی سهرکردەکانی وان و زەينهڵ
نی حکوومهتی بدليسيان تان مرادخان"ەوە مزگ ههم ڕۆژی مانگی شهشهکانی  سو ناوە و "س ی  ٩٨٦بۆ ه

ی مانگی شهوالی   ،کۆچی ڕای ... له نهخجهوان بزووتين"   ٩٨٦واته س   . ) ٦٦٦، ل.  شهرەفنامه( و
نانهوەی  تان مرادی س شهرەفخان سهبارەت به "ه تانی عوسمانی، سو تی  ي"، ڕاستتر ئهوەيه که سو هم دەسه

تانی عوسمانی  هڕاندووەتهوەو هۆزی رۆژەکی گ شهرەفخانبدليسی بۆ خانهدانی  ميرنشينی  . لهمهشدا ديارە سو
م له ههمان   تی الوازی سهفهوييهکانی مهبهست بووە، به تی خۆی لهبهرامبهر دەسه زتر کردنی دەسه پاساوی بهه

که لهم ههلومهرجه ناسکهدا چيتر  ی چوارەم، عوسمانييهکان بۆيان دەرکهوتبوو شهرەفخانکاتدا وەک سهردەمی 
وە بهرن.  ت بهڕ ههر له بارەی   شهرەفخان ناتوانن وياليهتی بدليس به ب گهڕانهوەی ئهم خانهدانه بۆ سهر دەسه

تدارانی کوردستان له اليهن "پادشاکانهوە" و لهبهر ناچاري ، دووبارە ڕادەستکردنهوەی  انيبهزۆر دەرپهڕاندنی دەسه
شهکی شهرەف ت به حاکمانی کوردستان، له پ : دەسه "... خۆ ئهگهر چهند پادشايهکيش خۆيان له  نامهدا دە

رەوەرييهکی له ڕادەبهدەر هاتوون.  گرتنی کوردستان  ناوەدا تووشی چهرمهسهری و کو کردووە و لهو پ هه
مهکانی  ئاخرييهکهی پهژيوان بوونهوە و به خاوەنی پ  شوويان ئهسپاردۆتهوە. بۆ نموونه ناوچه و ههر

ران که بهسهر خاکی   ش، گيالن، ڕۆستهمدار، ئهستهرابادی باکووری ئ گورجستان، شهککی، شيروان، تا
پهڕيوە"  کی ئاوايان بهسهردا ت   . ) ٦٧شهرەفنامه. الپهڕەی  ( کوردستانهوەيه، بارودۆخ

گهنامهيهی عوسمانی که گوايه سهرچاوەکهی دەب  م سهبارەت بهم به ت که    ٣٢MD ,hkms ,١٦٨ ,٥١٤.به ب
گهنامانه و نه به  hkum  =hkmو  himme DefterlieüM =MDکورتکراوەی    وەڕۆکی ئهم به ن؛ نه به ن

گهنام کهوتيان و تهنانهت نه بهو کهس و يان بهرپرسه عوسمانييهکهی که ئهم به ن دەرکردووە، ئاماژەيان  انهياڕ
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ی نووسهرانی پاشکۆ  نهکردووە.  ن سا کدانهوەکيشان  ٩٨٥تهنيا دە ی کۆچی دەرچووە. جگه لهمه هيچ ل
تان مرادی س  ک، سو کدا پاش کهمتر له سا ههم  نهخستووەته ڕوو که ئهم فهرمانه چی له پشتهوە ههبووە، له کات

تی ناوچهی بدليسی بۆ  نجهم شهرەفخانفهرمانی گهڕاندنهوەی دەسه رەی شهرەفنامهش   دەرکردووە. ی پ بهگو
نهيهکی که شاتههماسب وەسهريهکی  دەزانين که  کدا تهواوی ماڵ و سامان و نهغدينه و خهز "له ماوەی سا

کجمين، با کی نالهباری بهرەو ت شا. ههر  نابوو، ههموو به بادا چوو. بارودۆخ ران ک تی ئ ی به سهر و
هدا  ی گهڕا٩٨٦واته (لهمسا ی لهسهر بڕياری پاری   ) بۆ بدليس شهرەفخان نهوەی ی کۆچی، سا تان مرادخان پ سو

ی ( داگرت  رشهی دابوو٩٨٥واته سا کرد و  و دەشيزانی ههل  ) ی کۆچی بڕياری ئهم ه ومهرجهکه چۆنه. خۆی هه
ز و  هی بهدمهزەبانی ڕەچاو کرد.  به ههموو ه ران و بڕانهوەی بنهما داچوونی نيشتمانی ئ توانايهوە ت

ههزار سوارەی دڕ و   ١٥٠و  ەی قۆشهنی چهشنی دەريا بهژاوەژاومستهفاپاشای وەزيری دووەمی کردە سهرکرد
ن  ش دا و فهرمان دەرچوو که سپاساالران و حاکمانی کوردستان بکهونه تا ژی وەپ نڕ  ئازەربايجان"  وبڕۆی خو

  .  )٩٧٨، ل. شهرەفنامه(
هشدا  ژەی ئهم خا   : سهرچاوانهبهم   دان به ئاماژە،  ١نووسهرانی پاشکۆی  له در

MD ٣٩, hkm. ١٦; MD ٤٠, hkm. ٣٥١; MD ٤٧, hkm. ١; MD ٦٠, hkm. ٤٣٨. MD ٦٠, hkm. ٣٥٥& MD ٤٩, 
hkms. ٥٠٩-٥٠٧, respectively  

ن   : دە

، بوونهته مهترسی بۆ سهر عوسمانييهکان. لهبهر ئهوە  شهرەفخان"چهندين کوردی ديکهش جگه له 
رەی "  تانی عوسمانی، بهگو گهيهکی شايانی بهو ميرە کوردانه  MD ٤٨ ,٨٤ ;Dated ١٥٨٢/٩٩٠سو نی پ " به

مهتهکانی  داوە که بهيعهتيان پ کردووە. به هۆی ئهم سياسهتهی عوسمانييهکانهوە، بهتايبهتی کا تی هه
دی و زۆری ديکه  ن. محهمهد خانی لوڕستان، قوبادبهگی ئام ت، تهيموور خانی ئهردە مڕۆژهه نيی  وە ی ئهر

نی فهرمانڕەوای   تانيان داوەتهوە عهبدولوەهابی فهرمانڕەوای خووزستان و سوالق حوس داخوازيی سو
گهی ئهم ههموو کارب ژی باسی  ههمهدانيش داوەکهيان قبوول کردووە. پ هدەستانهش له شهرەفنامهدا به در

  کراوە". 
وەڕۆکی ئهو   ڕ، باسی ن م تهنيا به يهک د ننهوە، به گهنامه د ک به رەشدا ناونيشانی گهل نووسهرانی پاشکۆ ل

گهيه دەکهن: گوايه  گهيهکی شايان" ههمووە به نی پ گهيه چ   "به بهم "چهندين کوردە" دراوە و هيچی تر! ئهم پ
ني نييه دراوە و ئايا پاشان ئهم به دەنگی ل دەکهن بووە و بۆچی ئهم به     .يه ئهنجام دراوە يان نا؟ ب

ی شهشهمله    : دا هاتووە خا
ی "  شييهکهی سا ر  ۆچیی ک ٩٩١دوابهدوای سهرکهوتنی لهشکهرک ، بۆ سهر جۆرجيا، مووش خراوەته ژ

تی  ،  شهرەفخان، تۆمارەکانی عوسمانی دەريدەخهن که پاش تهواو بوونی ڕەوتی بهيعهتهکهی شهرەفخاندەسه
شن. ژياننامهکه   گهی ئهرشيڤهکانيش ئۆباڵ بۆ زانيارييهکانی ژياننامهکه دەک تی کردووە. به تان دووبارە خه سو

ک و ناوچانهی وا بۆ  م بدليس  شهرەفخانئاماژەی نهکردووە بهو مو ڕدراوەتهوە به خۆی "نفس بتليس" و   گ
تی   زراونهتهوە بۆ سنووری دەسه ل، حاجی کهند و ئهکۆچکی گو س نج گوندی گرينگ، ئووربان، خۆرۆس، پ پ

ی باسه هيچ    کام لهم گوندانه له شهرەفنامهدا ئاماژەيان پ نهکراوە". ئهو. ج
رەشدا  :  شهرەفخانل ی زۆر به ڕوونی باسی ئهمهی کردووە و دە ، پاش ئهوەی ی کۆچی٩٩١"سا

ی لهگهڵ حهسهن  ۆ يهکی ل ساز کرد. پادشا منی ک رەوانی گرت و قه پاشای مهزنی  فهرهادپاشای سهردار، ئ
نه بهرين. لهو سهفهرەدا منی   سهرکردەکانی شام ناردە تفليس و گورجستان ههتا بارخانهی پاشهکهوت و خهز

کم له چنگ هات و له چاکهی ئهو کارانه  کی  ههژار چهند خزمهت کی م تان ناوچهی مووش و چهند گوند سو
  ).  ٦٦٨(شهرەفنامه. ل.  تايبهتی خۆی بۆ خستمه سهر بدليس" 

ی ناکۆک:   ! ئهمهيه خا ناوە!  شهرەفخانبه   ، ناوی ئهم "چهند گوندەی" نهه
ک ئاماژە به "بدليس" دەکرێ ويسته ئهمه ڕوون بکهينهوە کات شتر پ م سهبارەت به ناوچهی "مووش". پ ،  به

ی بدليس"، "شاری بدليس"، "ناوچهی بدليس" و يان "ميرنشينی بدليس"..   دەب ئاگادار بين باسی کام لهمانهيه: "قه
يش ميرنشينی بدليسی ههر له سهرەتای دامهزراندنييهوە به ناوچهکانی "بدليس"، "مووش" و ... لهگهڵ  شهرەفخان 

ک ناسهی کردووە. ئيتر ئهوە بابهت يان  تهواوی گوندەکانی پ تانهکانی عوسمانی ئهگهر پ ی ديکهيه که ههميشه سو
کی ميرنشينی بدليس داببڕن،   يان داوە ناوچهگهل تی خۆيان؛ ههو ر دەسه نهکراب تهواوی ميرنشينهکه بخهنه ژ
تهوە بۆ ملنهدانی   تی سهربهخۆی ميرنشينهکه. ئهمهش دەگهڕ ر دەسه نهوە ژ م دواتر ناچار بوون ديسان بيگهڕ به

تی  خ پشتی سهرەکی دەسه ز و مهزنی ڕۆژەکی وەک پا ڵ و هۆزە کوردەکانی ناوچهکه و بهتايبهت هۆزی بهه
تانهکانی عوسمانی و کاربهدەستانی   وان سو شه و ملمالنييه بهردەوام له ن بهت ئهم ک رەکانی بدليس. هه خانهدانی م

ژەی ههبوو مچهسهربهخۆکاندا در ين.  له ههموو ميرنشينه سهربهخۆ و ن   ە که دواتر پتر لهمبارەدا دەدو
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ين که  سهبارەت به ميرنشينی بدليس ی   ٤٩ پيويسته ب ساڵ پاش تهواوبوونی شهرەفنامه، "ئهوليا چهلهبی" له سا
کی کۆچيدا ک١٠٥٦ ی بدليس و ميرنشينی بدليس دەکات و ميوانی "مير ئهبداڵ ات خانی بدليسی  سهردانی شار و قه
، له باسی "سنووری ئهيالهتی بدليس"دا ئاماژە به ناوچهی مووش دەکات و دە  ی نووسشهرەفخاننهوەی  هر دەب

کی سهربهخۆ" بدليس "  ساڵ پاش تهواوبوونی شهرەفنامه، ميرنشينی بدليس ههر   ٤٩يه. واته ئهيالهت و حکوومهت
ی: " حهفتا هۆز و   )خانی بدليسیئهبداڵ (  خانسهربهخۆ بووە و مووشيشی لهگهڵ بووە. ئهوليا چهلهبی ههروەها دە

ر دەست دايه. ... ههر سهعات ئارەزوو بکا دەتوان حهفتا ههزار شهڕکهر کۆبکاتهوە.    عهشيرەتی لهژ
ر فهرمانی خاندا لهگهڵ   ) ميرنشينی بدليس( ی قانوون خاوەنی س ههزار عهسکهری جبهلهبهرە که لهژ بهپ

دار و باجدار و شابهندەری ههيه که ههموويان له  ئۆردۆی وان بۆ شهڕ دەچن... مفتی و نهقيبی  شافعی و قه
ن"  تانهوە ديار دەکر ن، تهنيا ئاغای خهرج و سهرداری يهنيچهری له اليهن سو چهلهبی  (  الی خانهوە دادەندر

  .  ) ١٠٨- ١٠٧  کانی، الپهڕەئهوليا
ڕی:  ماژە به "نيمچه حکوومهتی  ، ئا"ئهو حکوومهتانهی البردنيان بۆ نييه" ئهوليا چهلهبی دواتر به سهرد

ههکاری"، "حکوومهتی بتليس"، "حکوومهتی مهحمودی"، و "حکوومهتی بنيانش (که) ئهمانهش ههر مهحموودين"  
  . ) ٢١٠- ٢٠٩ی  کانههمان سهرچاوە. الپهڕە( دەکات. 

رەشدا ديسان لهبيريان کردووە که بۆخۆيان له پاشکۆی  ١ جگه لهمه، نووسهرانی پاشکۆی  دا چۆن باسی  ٢ل
نجهمشهرەفخان (سنووری ميرنشينی بدليس دەکهن: "... ک بوو که له سنوورەکانی   )ی پ م فهرمانڕەوای ههر

ر فهرمانی  بهندەکانی ژ رانهوە دەستی پ دەکرد و تا ناوچهکانی ڕۆژاوای بدليس پهلی داويشت. ناوچه و مه   ئ
زەل  ک له  بريتی بوون له: عادلجهواز، مووش، مهالزگرد، ئهخالت، ئهرجيش، تاتوان، گو دەرێ، ئۆکان و بهش

  .  )١١٠٠، الپهڕەی  ٢پاشکۆی شهرەفنامه،  ( گواش" 
بوار گرتوويانهته بهر" ، به ١پاشکۆی دواتر  گهيهک که کهمترين ڕ ڕی "ژياننامه: ڕ ته دەپ سهرد سهر   هرژ

 : زانيی شهرەفخان و دە   ژيانی خ
شتا زۆر اليهنی ژيانی  گهيهک بۆ زانينی ئهو بوارانه، نووسينهوەی  شهرەفخان"ه ڕوون نهبۆتهوە. ڕ

ک اليهنی گرينگی ژيانی  مه بزانين، گهل ندەی ئ له هيچ سهرچاوەيهکی نووسراودا   شهرەفخانژياننامهيهکه. ه
ک پرسي مار ب باس نهکراوە. سهرەنجام گهل ماونهتهوە. جا بۆ ئهوەی بتوانين ئهم گرفتانهش چارەسهر   وە

شنيار بۆ  ژينهوەبکهين، دوو پ زانی؛ دووههم، مهرگی تو ئهمانهش   شهرەفخانی زياتر دەکهين: يهکهم ژيانی خ
  پهيوەستن به ژياننامهکه و ڕووداوەکانی بهشهکانی ديکهی شهرەفنامه". 

ين ئهگهر  مان نا له هيچ سهرچاوەيهکدا نهنووسراوە، چۆنچۆنی   " شهرەفخانم اليهنانهی ژيانی "ئهنووسهران پ
وە نييه   کهوتيان پ گهنامهيه ب که يان ڕ ی ئهم چهند به و لهسهر چ بنهمايهک ئهم ژياننامهيه دەنووسنهوە؟ ڕەنگه بهپ

ه ههژماری دەکهن و  تهوە، بههه کهوتهکهی لهگهڵ مهبهستهکيان يهک نهگر بهحهزی خۆيان  و يان ئهگهر ڕ
گهکانی ديکهش دەکهين). گهيه و به رەدا نووسهرانی پاشکۆی دەيگۆڕن! (دواتر باسی ئهم به "برا و  ، باسی ١ل

نن:   کوڕەکانی شهرەفخان"    بهم چهشنه دەورووژ
ر الی  گهيهکی بهرزی ههبووە، کهچی له بهشهکانی ديکهی شهرەفنامهدا   شهرەفخان"ڕەگهزی ن پ

هکناسی و بنهچهکهی حوکمدارانی کوردی بهرله ئاوابوونی   م  ڕەچه ئاماژەيهکی به کۆڕەکانی تری نهکردووە، به
ک که   کيشی زۆر به بايهخهوە باس کردووە، به جۆر داچوونی ههر ميرنشين خۆری ميرنشين و تهنانهت کاتی ت

ناوەتهوە". ژم کی ه   ارەی تهواوی برا و کوڕانی ههر حوکمدار
مه ناپ رەدا ئ ميکی هل ينه سهر واتای نازانستی و نائهکاد ر الی رژ گهی ڕەگهزی ن "بهرزبوونی پ

تی  شهرەفخانتهنيا جهخت لهوە دەکهينهوە که به ڕاسته شهرەفخان".  نجهم جگه له "شهمسهدين" که دەسه ی پ
شتووە، باسی کۆڕەکانی ميرنشينی بدليسی  ه رەدا دەب پرسيار له نووسهرانی  ديکهی بۆ ج م ل خۆی نهکردووە. به

ژوو"، چ گريمانهيهکتان بۆ ئهم کهماسييه ههيه و به ڕوونبوونهوە ئهمهش، چ   ژەری م وە وەک "تو پاشکۆ بکهين ئ
تهوە؟  مه ڕوون دەب ژووی ئهو سهردەمی بۆ ئ رەيهکی م کو   گر

ڕی  شهرەفخانی پاشکۆ باسهکه دەبهنه سهر ناوی کوڕەکانی پاشان نووسهران ر سهرد رەدا لهژ نجهم و ل ی پ
ن "شهمسهدين يان ئهحمهد"  ۆز د کی زۆر ئا کی ن، باس که گوايه ناوی   شهرەفخان ه مهيدان سهبارەت به کوڕ

ر شهمسهدين و ئهحمهد، دوو شهمسهدين يان شهمسهدين  و   جياوازی شهرەفخان بوون کوڕی ئهحمهد بووە و يان نهخ
ن:    دە
ه که له شهرەفنامهدا ناوی هاتووە. وا دەردەکهوێ شهرەفخانبهگ، تاقه کوڕی ئهبولمهعالی شهمسهدين " 

کی بووە  نووسهر زياتر ئهمی لهچاو کوڕەکانی ديکه، ال پهس  . ههروەها دەزانين که شهرەفخان کوڕ هند بووب
دەچ ئهحمهد و شهمسهدين ههر يهک کهس بووبن.   ی ت بهناوی ئهحمهد که ناوی له شهرەفنامهدا نههاتووە. ر

مه نهمانتوانی ناوی  يان به شهمسهدين شهرەفخاننووسهرەکانی عوسمانی کوڕە گهورەی  ئهحمهد ناو بردووە. ئ
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هتی عوسمانی شهمسهدين له ئه  دا ساغ بکهينهوە. لهبهر ئهوە لهوانهيه ئهو کهسانهی که  رشيڤهکانی دەو
گهنامهکان  شهرەفخان ناون، کهم يا زۆر، ناويان جياواز بووب لهو ناوانهی وا له به   دا هاتوون". ناوی ه

رەدا ديار نييه نووسهرانی  گهيهک دەزانن که شهرەفخان  ١اشکۆیپل ی چ به کی ديکهی ههبووە  بهپ کوڕ
ن ڕەنگه شهمسهددين و ئهحمهد يهک کهس   بهناوی ئهحمهد؟ خۆشيان باوەڕيان به بووچوونی خۆيان نييه و دە

ن:   " بوون!   تهنانهت دواتر دە
نانی له شهرەفنامهدا  شهرەفخان "دووريش نييه، ئهحمهد کوڕی دووههمی  م هۆی ناو نهه بووب و ... به

  ڕوون نييه". 
ک وەک کوڕی شهڕەفخان بوونی  ەيه سهير ئهو  شتا ڕوونيان نهکردووەته ئايا ئهحمهد نووسهرانی پاشکۆ ه

ت يان شهمسهددين و هنهرژههبووە يان نا، دەپ  ن:   سهر ناساندنی ئهحمهد و بۆشيان گرينگ نييه ئهحمهد ب   دە
شنيار کردووە ... ب مه بۆمان پ ناسهيهی وا ئ م دەب "ئهم پ ند وەربگيرێ، به ک  گومان دەکرێ به ه ند ه

کی ديکهی  . ئهحمهد  شهرەفخانڕاستی له بارەی ئهحمهدەوە بخاته بهردەست. جا ئيتر شهمسهدين ب يان کوڕ
ژووی مووش  شهرەفخانکوڕی  گهی  دا کهسايهتييهکی ناسراو بووە. بدليله م ک و پ س وەک «ئۆجاقليق»

ش خانهنشين بوونی   ک، دراوەته کوڕە گهورەی، واته شهمسهدين. بۆيه ئهحمهد پاش و پ ن ميراتگرانهی ميرنش
کی سهر به بدليسی کردووەشهرەفخان   ".  ، حوکمی دەڤهر

ن  ! نووسهرانی پاشکۆ بهم ژوورە تاريکه دە ژينهوە به ه ڕەشهی ئهحمه تو د، و يان گرينگ  و گهرەکيانه پشي
ت، ت ش ب کی ديکهی شهرەفخان بدۆزنهوە! سهير ئهوەيه  دا ينييه تهنانهت ئهگهر شهمسهددين ويانخود کوڕ

شتا بوونی ئهحمهديان بۆ سا م ن خ نووسهرانی پاشکۆ ه تهوە به نهر دەخ اب ژاوەيهکی ديکه و ياری  هخو نه گ
ن:  کهوت سهبارەت به ئهحمهد دەکهن و دە ک ڕ ند   بهه

  ٢واته (  بهگی مووش هاتووە. ی کۆچی، ناوی وەک سهنجهق ٩٨٦ی قوربانی ١٨"ئهحمهد يهکهم جار، 
نجهم له نهخجهوانهوە بهرەو بدليسشهرەفخانڕۆژ پاش "بزووتنی"  ١٥مانگ و  ی  . )ی پ م واديارە له سا به

ی ( ی کۆچی، بهدواوە سهنجهقی مووش به بهدليسهوە بهستراوە٩٩٣ ر! سا ، پاش شهڕی  ی کۆچی٩٩١نهخ
تفليس و گورجستان بووە. نووسهرانی پاشکۆ لهبيريان چووە که بۆخۆيان لهسهرەوە باسيان کردووە پاش ئهم شهڕە  

ر فهرمانی  نجهم، واته گهڕاوەتهوە بۆ سهر ميرنشينی بدليسشهرەفخانمووش ديسان خراوەتهوە ژ هدا ) ی پ . لهو سا
ی شهرەفخانهدەی يا وەل شهرەفخانبه ئهحمهد، گوتراوە ميرليوای  م سا يان گوتووە  ۆچیی ک٩٩٦؛ به ، پ

ی . ) بهگی مووشواته به ئهحمهد گوتراوە سهنجهق(  بهگی مووش سنجهق  که له بدليس   ۆچی ک ی ٩٧٢مووش سا
ی ( جوێ کراوەتهوە، تا ئهو کاتهی وا ئهحمهد حوکمی گرتۆته دەست  نهدا  ٩٩٦واته تا سا ی کۆچی، يانی لهو سا

ران بووە و ميرنشينی بدليس داگير کرابووشهرەفخانکه  نجهم له ئ بهگی تريشی ههبوون.  دوو سنجهق ، )ی پ
ی شهرەفنامهدا نييه. دەش ئهحمهد ناودارترين ميری  ئهوانيش بههائهدين و قليچ بوون و ناويان له ليستهکه

ی  ش سا ی ۆچيی ک ٩٨٦کوردی ئهو ناوچهيه بووب و پ ، فهرمانڕەوای ههمان  ۆچیی ک ٩٧٧ش، بهتايبهت سا
ی  ؛ سا واته ئهم ئهحمهدە زووتر له باوکی  ( بهگی مووش بووە بهڕەسمی سنجهق  ۆچيش،ی ک٩٩٢سنجهق بووب

می بدليس و  ی " گهڕاوەتهوە ههر ش سا ی ی کۆچی٩٨٦پ بووەته ناودارترين   ی کۆچی" ٩٧٧، بهتايبهت سا
کدا  نجهم مانگی شهوالی شهرەفخانميری کوردی ئهم ناوچهيه! له کات ی کۆچی له نهخجهوانهوە  ٩٨٦ی پ

کهوتووە بهرەو بدليس! ی  وەڕ مه دەزانين که له سا ک ٩٤٢ئ تان سولهيمانی عوسمانی   ی کۆچييهوە کات سو
می بدليس" داگير دەکات و باوکی  نجهم، واته  "شهمسهدين شهرەفخان "ههر " و ئهويش  ی پ ن خان لهوێ "دەردەپهڕ

ههم ڕۆژی مانگی شهشهکان  ٥٥٥، ل شهرەفنامه"لهترسان ڕەوی و ڕووی کردە خاکی عهجهمان" (  )، تاکو "س
ی / نجهم له نهخجهوانهوە بهرەو بدليس  شهرەفخان) که ٦٦٦، ل. هشهرەفنام ی کۆچی" (٩٨٦مانگی شهوال/ی سا ی پ

تی غهريبايهتی" ساڵ  ٤٤دەردەچی، واته له ماوەی  مانهوەی هۆزی ڕۆژەکيدا، هيچکام له   "دەربهدەری و له و
باتی  می بدليس نهبوون تا ئهم "ئهحمهدە" يان "ئهحمهد شهمسهدين يان ..."،   شهرەفخانئهندامانی ما له ههر

ت جهق سهن     .بهگی مووش بووب
ژاوەيه دواتر   تر دەب و نو دا،  ١له پاشکۆی ئهم گ ن  سهرانوههر دێ و قو   : دە

ی "  دەچ ئهحمهد  شهرەفخان، دراوەته ۆچیی ک٩٩١وەک له سهرەوە ئاماژمان پ کرد، مووش سا . وا و
ک ناوچهی  . ئهو، به چهند مهرج ی  به جياکردنهوەی مووش ڕازی نهبووب مهتهکانی سا نهخجهوانی له هه

رەی"  ناوە. بهگو ک له نيگهرانييهکانی MDدواتر بهدەست ه پرسی "تيمار"ی   شهرەفخان"، ئاشکرايه يهک
توون بۆ   مهتهکهدا بهشدار بوون. تهنانهت داوای "تيمار"ی ئهو کوڕانهشی کردووە که هه ئهوانه بووە که له هه

هتی ع م وسمانی، له کۆشکی سهفهوی؛ بۆيه ڕەنگه دەو يهکهی  شهرەفخان ی ئهم داخوازييهی وە دا، پۆسته نو
 ."   ئهحمهدی له نهخجهوان پهسهند کردب
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ی  کردووە که له سا شتر ئاماژەيان پ شه نووسهرانی پاشکۆ چهند الپهڕە پ ی کۆچی مووش  ٩٩١سهرنجڕاک
نشهرەفخاندراوەتهوە  ری سهرەوەدا دە م سهير ئهوەيه ههر لهم چهند د نجهم، به ی  ،ی پ ی  ٩٩٣"واديارە" سا

دانهوەی مووش به بهمانای ئهوە نهبووە که   شهرەفخان کۆچی "سهنجهقی" مووش به بدليس بهستڕاوەتهوە. واته پ
تی بدليس!؟  ر دەسه   مووش کهوتووته ژ

دەچ ئهحمهدی کوڕێ  گهيهک وا و ی چ به "بهجياکردنهوەی مووش ڕازی  شهرەفخان له اليهکی ديکهوە، بهپ
 " ی  نهبووب ن، مووش سا کدا بۆخۆيان لهسهرەوە دە ی کۆچی له بدليس جيا کراوەتهوە.  ٩٧٢ئهويش له کات

هدا ئهو "ئهحمهد"ە که گوايه کوڕی هه ت،  شهرەفخانبهت لهم سا وەيهک له مووش بووب ه، ناتوان بههيچ ش
هدا  باتييهوە له "الی عهجهمان بووە"!   شهرەفخانچونکوو لهم سا   بهخۆی و ما

رەدا نووسهرانی پاشکۆی  ن:  ١ ل ک ناوچهی نهخجهوانی له دە ی  "ئهو، به چهند مهرج مهتهکانی سا هه
ناوە".  ه؟ شهرەفخان يان ئهحمهدی کوڕی؟ له اليهکی ديکه،  دواتر  بهدەست ه ی دواتر" "ئهو"، مهبهست ک ،  "سا

ی  ی زانيارييهکانی ٩٩٢واته سا رەی زانيارييهکانی قهوماو لهم  شهرەفخانی کۆچی نهک ههر بهپ کوو بهگو ، به
بهکانی "تاريخی عوسمان پاشا  هدا، له کت رانی سهردەمی سهفهوی" و "تاسا ريخ عباسی يا روزنامه مال  "  و "ئ

ک له اليهن عوسمانييهکانهوە بۆ  جالل" و "تاريخ عالم آرای عباسی، نانی نهخجهوان" هيچ شهڕ لهم   "وەدەست ه
هدا    ڕووی نهداوە!  سا

کی ديکهی شهرەفخان دەکهن و  ١پاشان نووسهرانی پاشکۆی  گهنامانهی  باسی زيائهددين کوڕ ن، لهو به دە
کهوتی  ويان کردووەتهوە و ڕ گهنامهی ١٠٠١عوسمانيدا که ب وەيه (مهبهستيان به يه)، ناوی  ٢ی کۆچيی پ

ی  "باوکی کۆچی  شدا ئاماژە بهوە کراوە که ۆچيی ک ١٠١١"زيائهددين" هاتووە ههروەها له تۆمارەکانی سهفهوی سا
ناوی له شهرەفنامهدا نههاتووە، که ئاماژەيهکه بۆ   ئهو، .وە هکهی بودوايی کردووە يا دەسبهرداری پۆست

وەنديی لهگهڵ سهفهوييهکان". ، ئهمه ئاماژەيه بۆ   پ زۆر سهيرە، ئهگهر ناوی له "تۆمارەکانی سهفهوی"دا هاتب
بدەنه  لهبهر ئهمهش دە شهرەفنامهدا ناوی نههاتووە!؟ سهرنج گوايه پهيوەندی زيائهددين لهگهڵ سهفهوييهکان؛ و 

ژەی ئهم باسه  ی در بگهين  چۆن   . تۆ ب   : دەب لهم ڕستهيه ت
بهکهی بۆ عوسمانييهکان تهرخان کردووە،  شهرەفخان "له دەرەوەی نيگهرانييه سياسييهکانی  دا، که کت

کدادانهکانی نهخجهوان کی گرينگی سهفهوييهکانيش، زيائهددين دەوری له پ رەی تۆمار دا ههبووە.  بهگو
ی   "نيگهرانی سياسی"  شهرەفخان واته:  ی کۆچيی بهيعهتی به شاعهبباسی يهکهم کردووە".١٠١٥ ههروەها سا

بهکهی بۆ عوسمانييهکان  چهوانهی ئهمهش، زيائهددين  "تهرخان" ههبووە بۆيه کت رەی  کردووە و بهپ "بهگو
کی گرينگی سهفهوييهکان"  کدادانهکانی نهخجهواندا ههبووە، ههروەها سا تۆمار ی کۆچی  ١٠١٥ی دەوری له پ

  کردووە.  "بهيعهتی به شاعهباسی يهکهم" 
کدانهوەی نووسهرانی پاشکۆی  ٣جا ئهم  کدا  ١ل ساڵ   ١٠ "بهيعهتی زيائهددين" بهيهکهوە گرێ بدەن، له کات

  ڕوويداوە.  شهرەفنامه پاش تهواو بوونی نووسينی  
م سهبارەت به  بی "تاريخ عالم  که باسی بهيعهتی زيائه "تۆمارە گرينگهکهی سهفهويان" به دينی کردووە، کت

ی و  ٧٢١آرای عباسی"يه که له الپهڕەی  و له باسی شهڕکانی دەوروبهری   ی کۆچی١٠١٥له ڕووداوەکانی سا
ک له سهرکردەکانی کورد و لهوانهش  ،"نهخجهوان"دا  خان "مير شرف حاکم جزيرە و ضياءالدينهاتووە که گهل

رە و زيائهددين کوڕی بتليس"  حاکم شرف خان ولد "بنا  حاکمی بدليس،  شهرەفخان، واته مير شهرەف، حاکمی جز
خان (حاکم ايروان) آمدە باتفاق بدرگاە جهان  بر اظهار دولتخواهی و انجاح مطالب و مقاصد خود نزد امير کونه 

و پاشان   فتند" پناە (واته شاعهباس) آمدند و بوساطت خان مذکور در حدود نجچوان سعادت بساط بوسی دەريا
نی فهرمانڕەواييان. جا ئهم  ت کران و گهڕانهوە شو ی   "بهيعهتهی زيائهددين به شا عهباس" ههرکاميان خه له سا

وازی نووسينی ١٠١٥ ی  شهرەفنامه ی کۆچيدا دەتوان چ پهيوەندييهکی ههب به ش ی کۆچيدا تهواو  ١٠٠٥که له سا
ڕوانينهکانی نوئهوەش  بووە،   ک له ت   وسهرانی پاشکۆ، ديار نييه. وەک گهل

  دا، هاتووە: ١دواتر له پاشکۆی  
گهنامهی "  ی MD ٧٨ ,hkm .١٢٢٧"به دايه که سا کی ت ی کۆچيی نووسراوە و تيشک دەخاته  ١٠١٨" دەق

گانهی وا له سهرەوە باسمان کرد.  گهنامهيهکی عوسمانی  يانی( سهر ئهو به ی  له به ی کۆچيدا  ١٠١٨که له سا
کی گرينگی سهفهوييهکان، زيائهددين دەوری له   رەی تۆمار دايه ئاماژە بهوە دەکات که: بهگو کی ت نووسراوە، دەق

کدادانهکانی نه  ی خجه پ ی کۆچی بهيعهتی به شاعهباسی يهکهمهوە کردووە. واته ههمان  ١٠١٥واندا ههبووە و سا
ن: )تاريخ عالم آرای عباسی"دائاماژەی "ئهسکهندەری مونشی له " "ئهمجا زيائهددين له اليهن  ". دواتر دە

رەدا  ". عوسمانييهکانهوە کراوەته فهرمانڕەوای بدليس ، دياری ناکهن کاتی ئهم  ١نووسهرانی پاشکۆی ل
ن:  م دە   "ئهمجا"يه، کهی بووە؟ به
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وان "  وەڕاستی ئهو ماوەيهی ن دەچ له ن شی ت مه دەيزانين، و زيائهددين  شهرەفخان ههروەها ر دا، که ئ
گهنامهکه، ئهو کهسهيه که وەک   رەی به ته فهرامانڕەوای بدليس. زيائهددين، بهگو شهمسهدين کراب
فهرمانڕەوای بدليس ناوی هاتووە و چهندين ساڵ حوکمڕانی ميرنشينهکهی کردووە خۆ ئهگهر شهمسهدين  

ک کردوويهتی که  ، کات شتا ماوە. سنجهقهکانی دەوروبهری بدليس هيچ   شهرەفخانحوکمڕانيی کردب ه
ی   نهدا يارمهتيمان بدەن. تهنانهت ناشزانين سا گهيهکيان ل چهنگ ناکهوێ تا له پڕ کردنهوەی ئهم کهل به

و پاشکۆکه، دوور نييه زيائهددين ئهو  ۆچیی ک١٠٠٢ گهنامهی ن ی به ، ک فهرمانڕەوای مووش بووە. ههر بهپ
نی کهسه بووب    . " يش حوکمڕانيی «مووش»ی کردبۆچي ی ک١٠٠٠که دەوروبهری سا

رەدا ديار ی "  نييه زانينی "فهرمانڕەوای مووش ل ، چ گرينگييهکی بۆ  ی کۆچيدا" ١٠٠٠له دەوروبهری سا
ی  کدا، له سا گهنامهی ١٠٠١نووسهرانی پاشکۆ ههيه؟ له کات رەی ههمان به رەوە پتر   ٢ی کۆچيدا بهگو که له ژ

:  شهرەفخان دەکهين، باسی  ستا زەوی "زەعامهت"ی داوای "قاپۆ موتهفهريقليقی" بۆ زيائهددين کردووە و دە "ئ
ت". ئيمپراتۆريههيه و له پايتهختی  و  ههروەها مهبهستی نووسهرانی پاشکۆ له  يه بۆ خزمهتی و گهنامهی ن "به

گهنامهيهدا که وەک "شاهيد" باسی دەکهن، ئهم ئاماژەيهی  پاشکۆ"  گهنامهيه؟ ديار نييه. ئهگهر لهم به ، کامه به
گهنامهيهدا که ديار نييه مهبهستيان کامهيه،   ن: "دوور نييه ...". کهوابوو لهم به ويست ناکات بل ، ئيتر پ ههب

: ئاماژەيهک که بيسه ن نی  کۆچی ی ١٠٠٠ی "زيائهددين دەوروبهری سالم ی کۆچی!)  ١٠٠٠(نهک سا
وازە له "سهلماندن"، ی کردب-حوکمڕانی مووش رەی فهلسهفی "، بهدی ناکرێ. ئهم ش ی دە بهگو گوترێ  پ

  ". سهفسهته"
: ١پاشکۆی   کی ديکهی شهرەفخان بهناوی بههرام (بارام) دەکات و دە   ، دواتر باسی کوڕ

کی تر بووە له کوڕانی  ندراوەی شهرەفخان"باراميش يهک ، نازاندرێ داخوا بارام ئهو کوڕە ناو نهه
  خشتهکهی خوارەوەيه يان نا".  

گهنامهکانی  ١مهبهستی نووسهرانی پاشکۆی  گهيشتنييان لهم  ٢و  ١له خشتهی ناوەکان، به ت ه ل ن که بههۆی هه
ژاوەيه بوون سهبارەت به بارام. ئهم  گهنامهيه، دوچاری ئهم گ نهک بههرام يان بارام.   ، زيائهددينه "کوڕە" دوو به

گهی  شهرەفخانله دەقی نووسراوەکهی  "قاپۆ  دا، بهڕوونی ئاماژە به ناوی زيائهددين کراوە که داوای ٢له به
گهی  موتهفهريقهليغی"  تی: ١بۆ کردووە و بهرپرسهکهی عوسمانی له به ه نووسيو کی داوای  دا، به هه "بۆ کور

ناو موتهفهريقهليقی کردووە"  ل  و ناوی نهه نهگهيشتوون و يان خۆيان ل گ ە و نووسهرانی پاشکۆ يان لهمه ت
ت  يان وايه ئهمه دەب بارام ب ندراوە  شیناويههر  که  کردووە و پ . له خوارەوە باسی جياوازی ئهم دوو دەقه  نهه

  .  دەکهين 
ن: سهبارەت به بارام دواتر نووسهرانی پاشکۆ    دە

ک "  م زاندراوە که بڕ ت و ناوبانگی له ناوچهکهی به وە "زاندراوە"( دا ههبووەدەسه تهنيا  . )ديار نييه لهکو
نياين که  ک که ناوی  (داوای "موتهفهرريقهليق"ی بۆ کردووە  شهرەفخانلهوە د زۆر سهيرە! بههرام يان بارام

کدا شهرەفخا ؟ له کات نيا بن داوای "موتهفهريقهليق بۆ کردب ن نهک داوای  نههاتووە، چۆن دەکرێ د
قی"  کوو "موتهفهرريقهل .  کردووە. ئهويش بۆ زيائهددين، نهک بۆ "بههرام"  "قاپوو موتهفهرريقهليغی" ، به

گهنامهيهدا، ناوی بههرام و يان بارام  رەدا به   نههاتووە. ههر  تهنانهت لهم به سهيرتر ئهويه که نووسهرانی پاشکۆ ل
ن:  گهنامهيهک دە ی موتهفهرريقهليقی "وان"ی بۆ دابواش " ئاماژە به به بريا نووسهرانی   . " دەردەکهوێ ههو

وکردباوە که ئاماژەيان پ کردووە گانهشيان ب نهی ئهم به   . پاشکۆ، و
گهنامهکانی  ۆزتر بۆ  ٢و  ١وەک دەرکهوت، نووسهرانی پاشکۆ به پشتبهستن به به ژاوەيهکی زۆر ئا ، گ

نهر ساز دەکهن که ڕوونکردنهوەکهی گ وکراوەکان و  خو گهنامه ب نهی به نهر و ويسته خو ک دژوارە، بۆيه پ هل
کدانهو ڕدراوەکانی، زۆر بهوردی لهگهڵ ئهم ل   خواروو بهراورد بکات.   ەیدەقی وەرگ

گهنامهی  مه لهسهر ئهو بڕوايهين که به کی عوسم ١ئ   ، شهرەفخانانييهوە نووسراوە، نهک ، له اليهن بهرپرس
  چونکوو: 

گهنامهی ) لهسهرەتای ١ ، فهرمانڕەوای بدليس". پاشان  شهرەفخاندا، نووسراوە: "تۆماری داخوازييهکانی ١به
    هاتووە: 

ک له کوڕەکانی   ک له پياوەکانی       بۆ دوو له کوڕەکانی     بۆ يهک   بۆ يهک
  (نهک پياوەکانم)          (نهک کوڕەکانم)     کوڕەکهم) (نهک   
  چاوشليق                زەعامهت              موتهفهريقهليق   
        )٣(                 ) ٢(        ) ١ (  
  (نهک پياوەکانم) له پياوەکانی ٢٤بۆ        سهربازی بدليس  ١٣بۆ       سوار ١٠بۆ       
يهکی زەوييهکی تيمار        تهرەقی      ئيبتيدا  س
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     )٦(            ) ٥(          ) ٤  (  
رەدا ههم، وا دەبينيين زۆر به ئاشکرا  ل کی س کی عوسمانی باسی کهس دەکات و   شهرەفخان ته که بهرپرس
:    شهرەفخانتهنانهت  تان ناوزەد دەکات و دە   به بهندەی نۆکهری سو

تانی بهختهوەر، بهندەی نۆکهرتان، خان"  ز سو رەدا ديار نييه بۆچی نووسهرانی پاشکۆ، واتای "( بهڕ خانی  ل
م دواتر و له کوڕی خان  ژەی نووسراوەکهياندا ئاماژەيهکی زۆر  "يان قرتاندووە! و تهنيا "خان"يان داناوە؟! به در

وەی "خان اوغلی خان"، واته "خانی کوڕی خان" دەکهن ۆز بهم واتايه بهش ژە ملکهچی   ) ناڕوون و ئا لهم
ههم واته ( پايهبهرزتانه  ی بهرەی عوسمانييه ، )دەکات  شهرەفخان باسی کهسی س ڕايه ستاش ئهمهگدار و گو   ئ

ههم واته ( تی  ، (و) )دەکات  هرەفخان شديسان باسی کهسی س مهتهکانی ڕۆژهه هکهيدا بهشداری هه لهگهڵ خ
ههم واته ( کردووە  سۆز بووە  )دەکات  شهرەفخانديسان باسی کهسی س کی د باسی کهسی   ديسان (و جهنگاوەر

ههم واته  پلهيهکی  زۆر نين. بريتيين له  ) شهرەفخان واته داخوازييهکانی ( داخوازييهکانی  )دەکات  شهرەفخان س
ک له کوڕەکانی ک له کوڕەکانم(  "موتهفهرريقهليق" بۆ يهک ک له کوڕەکانی، نهک يهک و پلهی   )واته يهک

هيهکه بهرپرسه عوسمانييهکه کردووەيه. داخوازی ئهم پلهيهيهی بۆ  ( "چاوشليق" بۆ ئهوانی ديکه ئهمهش هه
ک ک بهناوی "محهمهد"ی خه کوو بۆ کهس ی مووش کردووە. بڕواننه "داخوازييهکانی  "ئهوانی ديکه نهکردووە" به

گهنامهی  ی رەزامهنديی ئهگهر داخوازييهکانی خزمهتکارەکان پ  ) دا.٢بهندە" له به .  ئيمپراتۆريبهپ زتان ب ی بهڕ
نلهبهر خزمهتکارتان گرينگه ڕازی بن.  ن، دەکرێ دوا بخر ستا ناکرێ پلهکان ببهخشر ئهم دوايين  ( . ئهگهر ئ

  . ) دا، نييه١گهنامهی  ڕەستهيهش له به
بی "تابلۆکانی  شه که ههر ئهم دەقه له کت "، له نووسينی "عهبدولڕەقيب يۆسف" الپهڕەی  شهرەفنامه سهرنجڕاک

وەيهی خوارەوە  ٢٦٩ ڕدراوە: بهکوردی  دا، بهم ش   وەگ
وەيه و خانی کوڕی خان و  سۆز  "پاشای بهختداری من، بهندەی تۆ له کۆندا ناوی هاتووە که اليهنگری ئ د

تی کردووە. هيوای ئهوەيه ديسان   هکهيهوە بهشداری شهڕی ڕۆژهه وە بووە و، به ههموو خ و ملکهچی ئ
ی   دە ج کی تری، ئهرکی بهندايهتيی ئهوەيه که به ئۆم کی و چاوەشی به يهک ته کوڕ پلهی موتهفهريقهيی بدر

وەی ب . ئهوەی ڕاستی ب بهخشهندەيی و چاکهی ئ ه فهرمانی پاشای خاوەن مهزنايهتييهوە  ڕەزامهنديی پاشا ب
  گرێ داوە". 

کی عوسمانييهوە   کی ديکه، واته بهرپرس ڕانهدا ئيتر به ڕوونی ديارە که ئهم دەقه له اليهن کهس لهم وەرگ
ک واتای ديکهيان ل زياد کردووە و چهند  ند م ديار نييه بۆ نووسهرانی پاشکۆ ه وشهيهکی ديکهيان  نووسراوە. به

  ندووە"؟ ل "قرتا
چی داخوازييهکانی شهڕەف  کی عوسمانييه که هاوپ گهنامهيه دەقی نووسراوەی بهرپرس خان،  کهوابوو ئهم به

گهنامهی   "داخوازييهکانی بهندە" واته  تانی عوسمانی ناردراوە.  ٢(به   ) کراوە و بۆ سو
بينييهکانی  ستا دەتوانرێ چی  هيچ خزمهتيكی نهکردووە و کهلکی  - ١(واته،:  ٦تا  ١جگه لهمانه؛ ت نهبووە. ئ

کی ئهم دوايی  - ٣زەوييهکی زەعامهت بهخشرا،  -٢بکری؟  ی "تهلخيس"   -٤يه، پلهی چاوشليق بهخشرا، بهپ
م ئهم   - ٦يهکی زەوييهکی تيمار بهخشرا، س  - ٥تهرەقی بهخشرا،  تی، به تان نووسيب ئيبتيدا بهخشرا.)، دەب سو

گهنامهی تان لهسهر به بينيانهی سو کوو  ١ ت تان، نهنوسراوە؛ به دا که نووسراوەی بهرپرسه عوسمانييهکهيه بۆ سو
گهنامهی  شهرەفخانلهسهر خشتهکانی دەقی داخوازييهکانی خودی  دا) نووسراوە. جگه  ٢(لهسهر خشتهکانی به

گهن شهرەفخانلهمانهش ژمارەی ئهو کهسانهی  امهی  له خشتهکهيدا ناوی بردوون لهگهڵ ئهو ههژمارکردنانهی به
ی ١ رەوە و له خا     دا، پتر باسی دەکهين. ٤دا جياوازيان ههيه که له ژ

گهنامهی  ٢   دەستی ڕاست):  ٢) سهبارەت به "داخوازييهکانی بهندە" (به
له اليهن خۆيهوە (کهسی يهکهم)، داواکارييهکانی له   شهرەفخان له نووسراوەی ئهم دەقهدا بهڕوونی ديارە 

گهنامانه دەبينين، ههروەها   تان (کهسی دووەم) دەردەبڕێ و زۆر بهڕوونی جياوازی دەربڕينهکانی ئهم دوو به سو
ی ياسای داخوازييهکهی خۆی بهستووەتهوە به واتای دوو جار  شهرەفخان کيش  " ئيمپراتۆری"بهپ به واتای  و جار

م نووسهرانی پاشکۆ نه " ئيمپراتۆریستوو به قانوونی به"پشت وان ئهم دوو دەقه   ههر  ک، به له جياوازی ن
کوو  نهگهيشتوون، به نهوە  شواتايهدوو خۆيان زەحمهت نهداوە لهم ت ژوويييان ههيه. بکۆ کی م     که پاشخان

ستا دەڕوانينه  گهنامهی  خان فداخوازييهکانی شرە ئ ڕی  دا٢له به واته  ( " داخوازييهکانی بهندە" که بهسهرد
دەکات. ) کهسی يهکهم   دەست پ
: شهرەفخان پاشان    دە

تان بيبهخشن(  پلهی "قاپوو موتهفهرريقهلغی" ببهخشن، )کهسی يهکهم( داواکارم وەی سو به   ) واته ئ
رەدا (زيائهددين. کوڕی خزمهتکاری خۆتان  زگرتن، خۆی دەکاته کهسی س  شهرەفخان ل ستا    ) ههم وەک ڕ که ئ

ت ئيمپراتۆريزەوی "زەعامهت"ی ههيه و له پايتهختی    . يه بۆ خزمهتی و
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ی ياسای ، )کهسی يهکهم(داواکارم  کی تری بهندە  ئيمپراتۆریبهپ ، زەوی "زەعامهت" ببهخشن به کوڕ
وە خزمهت دەکا.      سهيدی، که به ههمان ش

ی ياسای ، )يهکهمکهسی ( داواکارم "زەعامهت" و "تيمار" به کوڕانی برايانی بهندە   ئيمپراتۆریبهپ
هف    خان و مستهفا ببهخشن. بهگ، عهلی خه

که له سوارەکانی مووش، ههر "ئوجاق  ک له  دەربارەی محهممهد، که يهک ک بهردەوام يهک بهگ"
ته پايتهخت. جا لهبهر ئه ر مه، شههاب چاووش، کۆچی  پياوەکانی، وەک "دەرگا چاوشليق"، دەن وەی پياوەکهی ئ

رەدا نوسهرانی پاشکۆ له  ( بفهرموون پلهکهی بهم محهممهدە ببهخشن. )کهسی يهکهم(  دوايی کردووە. داواکارم ل
يان وايه ئهم "محهممهد"ە، ڕەنگه ههمان مير محهممهد ناسرەدين ب که   گهيهک پ کدا، به ب هيچ به رنووس ژ

  . ) بووە  شهرەفخانی ئهمهگداری باوک و باپير
ک لهم  ٣ ند گهنامهکان لهسهر گۆشهی ه کهوتی به ی التينی بۆ ڕ نانی ئهلفوب نهران، بهکاره ) بۆ ئاگاداری خو

شانمان دەدات که دەب بهالنی ههرە زۆر، پاش دامهزران گهنامانهدا به التينی، پ ی   ی به "کۆماری تورکيا" و له سا
کهوته لهسهر   ١٩٢٧ ی التينی دەکار کراوە، ئهم ڕ کهاتووی تورکيا" ئهلفوب ک له "کۆماری تازە پ بهم الوە، کات

ی  ؛ و بهالنی ههرە کهميش له سا گهنامهکاندا نووسراب ک بۆ يهکهمجار ئهرکی   ١٩٨٤به بهم والوە، کات
ککردن و پاراستن به کوپ دراوە به ئهنجوومهنی وەزيرانی ئهوکاتی تورکيا   گهنامهکانی عوسمانی" "کاروباری ڕ

کهوتهکانيشی دەکهين).  ککردنه" و ل کوپ   (دواتر باسی ئهم "ڕ
سهنگاندنی دەقی ٤ ژين   ، فهرمانڕەوای بدليس" شهرەفخان"تۆماری داخوازييهکانی ) به هه مه دەب (که ئ

کی عوسمانييه) لهگهڵ  ژين نووسراوەی خۆدی   زييهکانی بهندە" "داخوانووسراوەی بهرپرس مه دەب (که ئ
نی که ئهم دوو دەقه دوو کهس نووسيويانه): شهرەفخان ن (ههر ئهمهش ديسان دەيسهلم هيهک بهدی دەکر   ه) چهند هه

تی  تی  شهرەفخان         بهرپرسی عوسمانی نووسيو       نووسيو
  "قاپوو موتهفهرريقهلغی" داواکارم، پلهی  -              پلهيهکی "موتهفهرريقهليق"   - 

ک له کوڕەکانی.      ببهخشن به زيائهددين.                 بۆ يهک
  "دەرگا چاوشليق" بۆ محهممهد  -    پلهی "چاوشليق" بۆ ئهوانی ديکه.       - 

ک له پياوەکانی         له خشتهکهدا:بۆ يهک
  
  گهنامهی  جياوازيييانهیجگه لهم ژەی به سی عوسمانی  بهرپردا و له خشتهکهيدا ٢سهرەوە، له در

نهگهيشتووە که  کدا ئهم بهرپرسه ت تی، بۆ دوو له کوڕەکانی (زەوييهکی زەعامهت). له کات داوای    شهرەفخان نووسيو
کی بهناوی زەوی "زەعامهت"  له کوڕەکانی خۆی!   ٢ی نهک بۆ "زعامت و تيمار" و زەوی  سيدی" " ی بۆ کوڕ

هف  کوو بۆ دوو له کوڕەکانی خه ، کردووە و  نووسهرانی  خان" "مستهفا" و "عهلیبۆ بهگی برای، واته به
هيان  ن ب  ستووەتهوە" ۆ "ق پاشکۆش ئهم هه کدا دواتر لهسهر   هدوای ئهم دوو کوڕەی شهرەفخاندا.و دەگهڕ له کات

نهر له ههبوونی ئهم دوو ک ، شهرەفخانبنهمای ههر ئهم ئاماژەيهی  هفخو بهمه  بهگ ئاگادار دەکهنهوە. وڕەی خه
ژينهوە.  نهر، نهک تو شکی خو واندنی م ن ش  دە

  تی، بۆ تی،   شهرەفخان . "تهرەقی" سوار (زەوی)  ١٠بهرپرسی عوسمانی له خشتهکهيدا نووسيو نووسيو
بهخشينی زەويی تهرەقی بهم زەعيم و  ، داواکارم فهرمان بدەن به ئيمپراتۆریبهستوو به قانوونی "پشت

ناوە.  "سپاهی"  ٦و   "زەعيم"  ٤که ناوی  سوارانهی سهرەوە".   ه
  تی، بۆ کدا   ١٣بهرپرسی عوسمانی نووسيو ی زەوی تيمار. له کات سهربازی بدليس، يهک لهسهر س

ز داواکارم فهرمان بدەن س شهرەفخان  تی، "له موتهفهرريقهی تهور يهکی زەويی ببهخشرێ بهم  نووسيو
. سهير ئهوەيه ديار  هاتووە "عن جماعت غالمان بتليس" سهرباز  ١٧سهربازانهی سهرەوە. که له خشتهکهيدا ناوی 

ناوە و خستوويانته  وەله سهربازانی وان"يان لهکو " "، "عن غالمان واننييه نووسهرانی پاشکۆ واتهی  ر  ه ژ
گهنامهکهدا هيچ ئاماژەيهک به  سهرباز لهم خشتهيهدا؟ ٢ناوی  ڕدراوی   "وان" چونکه له دەقی به نابينين. له وەرگ

بی "تابلۆکانی  گهنامه له کت شدا ئاماژە به  "وان" ، عهبدولڕەقيب يۆسف"يشدا شهرەفنامه ههمان به   ١٧نابينين و لهو
 کهس کراوە. 

  تی، بۆ تی، فهرمان   شهرەفخان . " زەوی ئيبتيدا" له پياوەکانی  ٢٤بهرپرسی عوسمانی نووسيو نووسيو
ناوە، نهک   ٢٥ناوی   ببهخشری بهم سهربازانهی سهرەوە. که له خشتهکهيدا "ئيبتيدا" بدەن زەويی    . ٢٤سهربازی ه

گهنامهی ٥ ت که   "بندە فرمان پادشاهمدر"،به  ١) به ر فهرمانی پادشاکهم دام"، تهواو دەب واته بهندە لهژ
نی کارمهند و يان بهرپرسهکهی عوسمانييه و " گهنامهی  دەربڕ ت. دە شرف" "بن"، به دەربڕينی: ٢به د   کۆتايی پ
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ی ياسای دوو جار ئاماژە به  شهرەفخان ) ٦ کيش به  " ئيمپراتۆری"بهپ بهستوو به قانوونی  "پشت و جار
م نووسهرانی پاشکۆ باسيان نهکردووە دەکات " ئيمپراتۆری   . ، به

گهنامهی  ٧   ، جياوازن. ٢و   ١) "خهتی" نووسينی به
نن" ، باسی ١دواتر نووسهرانی پاشکۆی   وەيه دەورووژ کی ديکهی شهرەفخان بهناوی تاتار، بهم ش   کوڕ

هتی عوسمانی ناوی تاتاری کوڕی  مه ئاگادار بين، ئهرشيڤهکانی دەو ندەی ئ دا هاتووە  شهرەفخان "ه يان ت
هف  کهینامه شيڤ"دا؟ ديسان ديار نييه! جگه لهلهکام "ئهر(   شهرەفخان ڕەنگه بچووکترين کوڕی . )خاندا نهب خه

ی بو . چونکه سا هفی  ١٠١٠وب کوو خه ی کۆچيی تهمهنی ههشت ساڵ بووە. ئهم به جيا ناوی نههاتووە، به
مامی ئيشارەی پ کردووە. زانياريی ئهوتۆش سهبارەت به پيشه و ژيانی بهدەستهوە نييه، تهنيا ئهوە نهب که  

ی ی"، له دەقه کور((؟)  سا هکهی نهنووسراوە! ديارە وشهی "سا رەدا سا دييهکهی ل زياد کراوە و له دەقی  ل
ههم به ناوی ئهحمهدپاشا دەستگيری   ) ئينگليزی نووسهرانی پاشکۆدا نييه تان محهمهدی س کی سو کاربهدەست

ی  هف سا تان نووسيوە ی١٠١٠کردووە و به بارمته گرتوويهتی. خه رەوە پتر  ( کۆچيی، نامهيهکی بۆ سو له ژ
ههمدا لهگهڵ "جهاللييهکان"  که له دواي دەکهين باسی ئهحمهدپاشا  تانی محهممهدی س تی سو نی دەسه ن سا

ندراوە )کهوتووە نهداری ئهحمهدپاشا ناوی ه ی باسه تاتار وەک خهز   و بهڕەسمی داوای ئازاد کردنی کردووە. ج
م لهو نامهيهدا زانياريی سهير له بارەی مهرگی ،  )لهکوێ؟( شتر نهمان شهرەفخانبه   زانيوە". هوە نووسراوە که پ

م     : دا١پاشکۆی  له   ی سهرەوە سهبارەت بهم بڕگهيه به
ت؟ و لهکوێ وەک  ٨يهکهم: تاتاری  نهداری ئهحمهدپاشا" بووب ه چۆن دەتوان "خهز نهداری  سا "خهز

  ناوی هاتووە؟ ديار نييه.  ئهحمهدپاشا" 
هی ئهحمهدپاشا، تاتاری دەستگير کردووە ديار نييه؟    دووەم: ئهو سا

نهکراوە، ئهم  هدا که ئاماژەی پ ههم: لهم سا تانی عوسمانی" س ، ئايا  "ئهحمهدپاشا" ، واته "کاربهدەستهی سو
تان بووە و له  ی سو ڕايه تان ڕاپهڕيبوو و بووەته  "پۆستهکهی" گو ئهمانه   "جهاللی"؟خۆيدا مابووە، يان دژی سو

رەوە و له بهسهرهاتی ئهحمهپاشدا شی دەکهينهوە.    له ژ
گهنامهی ژمارە  به  هفخان ٤م سهبارەت به به   : ، واته نامهی خه

و دوو کهواندا بهالتينی نووسراوە   گهنامهيهدا، وەک دەيبينيين له گۆشهی دەستی ڕاستدا له ن يهکهم: لهم به
کهوتی ١٠١٠( گهنامهيهش ڕ رەوەشی نووسراوە: ڕەسهنی )، واته ئهم به وە نييه و له ژ   Z.Fکاتی نووسينهکهی پ

  اناکهی ديار نييه.  که م
کهوته به التينی لهسهر   دووەم: ديسان ديار نييه لهسهر چ بنهمايهک له سهردەمی "کۆماری تورکيا"دا، ئهم ڕ
کدانهوەيهک   ی چ ل مه که دەستمان بهم ئهرشيڤخانهيه ناگات، ئاگادار نيين بهپ گهنامهکهدا نووسراوە. کهوابوو ئ به

گهنامهکاند  کهوتانه لهسهر به   ا نووسراون.  ئهم ڕ
  بۆيه: 

کهوتی  لهسهر ئهو بڕوايهم که کهوتی  ١٠١٠ڕ ويسته له ر هيه و پ گهنامهيهدا هه ی کۆچی، لهسهر ئهم به
هف  گهی بهسهرهاتی ئهو  راستهقينهی ئهم نامهيهی خه تهوە. بۆ ئهم کارەش ههوڵ دەدەين له ڕ در بهگ، بکۆ

گهنامهی  کهوتی راستهقينهی به گهنامهکهدا ناويان هاتوون، له ڕ ه  نزيک بينهوە تاکوو پتر ل ٤کهسانهی که له به
کهوتی مردنی  دبگهين و دەرگايهکيش بکهينهوە بۆ دەرخستنی ڕ گانهمهيهش ت وەڕۆکی ئهم به نجهم. شهرەفخان ن   ی پ

گهنامهی ژمارە  ن که به هفی برای ٤نووسهرانی پاشکۆ دە تان بۆ  شهرەفخان ، بريتييه له نامهی خه "سو
ههم"  کی ئهم  نامهيهدا ئاماژە محهممهدی س ن م له هيچ شو هف . به بهگ، واته به  به بهردەنگی داخوازييهکانی خه

کهوته التينييهی سهر   ههم" نهکراوە. واديارە نووسهرانی پاشکۆ تهنيا به پشتبهستن بهم ڕ تان محهممهدی س "سو
ی پاشان ڕەسهن نييه و نامهکه که  ههم نووسراوە،  ل تان محهممهدی س يان وايه ئهم نامهيه بۆ سو زياد کراوە، پ
ههم پاش کۆچيدوايی له چونکه دە تان محهممهدی س تی سو ی ١٨سه ی کۆچيدا، کۆتايی  ١٠١٢ی رەجهبی سا

تان ئهحمهدی يهکهم (له تهمهنی  هيهکی زەقی   ١٢هاتووە و سو گای گرتووەتهوە. کهوابوو ئهمه هه يدا) ج سا
يان وايه ئهم نامهيه بۆ  تاننووسهرانی پاشکۆيه که به ب بنهما پ   وەم نووسراوە. محهممهدی دو  سو

م "ئهحمهدپاشا" ک بووە؟     به
  ،هڕی کوردستانی باکوور موراد جوان کۆ کی نووسهر و ل رەی بابهت ی  ئهحمهد پاشا به بهگو "ئاالجائات

 بهناوبانگه.  "  alacaatli ahmet paşaئهحمهدپاشا  
  بی "تاريخ عالم آرای عباسی"، ئهحمهدپاشا وەک رەی کت "ئهحمهدپاشای جهاللی" باسيکراوە.  بهگو

ک زانياری دەکهين).  ند  (سهبارەت به "جهاللييهکان" دواتر ئاماژە به ه
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ی  ی کۆچی و له الپهڕەی  ١٠١٣- ١٠١٢ئهسکهندەری مونشی له "تاريخ عالم آرای عباسی" له ڕووداوەکانی سا
رشی سوپای سهفهوی دەکات بۆ سهر "ئهحمهدپاشای جهالل٦٦٣ : دا، که باسی ه "ئهحمهد پاشا له کهسه  ی"، دە

تان دەيکاته   )عوسمانی(نزيکهکانی جهعفهرپاشای  ز بووە و ههر لهسهر داوای ئهويش، سو حاکمی تهور
ته بهگلهربهگی وان( "حاکمی وان"  دەخرێ و هاوکات لهگهڵ  ، )دەب م پاشان له فهرمانڕەوايی وان ل به

ز و توانای شاعهباس له  ی  بهرزبوونهوەی ه تان و ل ئازەربايجان ئهويش چيتر گوێ ناداته فهرمانهکانی سو
ک و تاکوو نزيک دياربهکر داگير دەکات و   رش بردن بۆ سهر وياليهتهکانی نز ياخی دەب و دەستدەکات به ه

ته ريزی "جهاللي ١٢نزيک به  ئهم   ياخييهکان". يهههزار کهس لهخۆی کۆدەکاتهوە". واته ئهويش دەکهو
هشدا ئاماژە به سهرچاوەيه  ی مهزنی جهاللييهکان" ههر لهم سا تانی عوسمانی دەکات، ههر   "هه له دژی سو
ناوە و دواتريش له الپهڕی  "ئهحمهدپاشای جهاللی" بۆيهش به  ی: ٦٦٤ناوی ه "ئهحمهدپاشا، پاش  دا، دە

تان ئهحمهدخان  تان محهممهدخان پادشای ڕۆم و هاتنه سهر کاری سو ی رەجهبی  ١٨پاش  (واتهکۆچيدوايی سو
ی  تانی عوسمانی)، ١٠١٢سا تان ئهحمهدی يهکهم بووەته سو ک درو  ی کۆچی که سو پهشيمان دەبيتهوە و گهل

يان گونجاو بووە چاوپۆشی له کارەکانی   هتی عوسمانی پ ته ئيستامبوول و کاربهدەستانی دەو ر دەلهسه دەن
    ڕابڕدووی بکهن و ديسان دەيکهنهوە به بهگلهربهگ".

ز و توانای شاعهباس له ئازەربايجان" "ب پتهمبهری هرزبوونهوەی ه ی ز. (رەبيعی  ١٦٠٣، له مانگی س
دەکات (بڕوانه: راجر   ٥ی کۆچی) واته ١٠١٢يهکهمی  ههم، دەستپ تان محهممهدی س ش کۆچی دوايی سو مانگ پ

تی سهفهوييهکان٨٣سيوری. ص.  ی داوەته دەسه ک پهڕوبا به گهل ، بهتايبهتيش شاعهباس،  . ئهگهرچی ئهم کت
رشی خۆی بۆ سهر   کهوته شاعهباس له يهکهم ههنگاوی ه نجين). پاش ئهم ڕ ک زانياری ل هه ند م دەکرێ ه به

زەکان دەکش و ه ن و بهرەو نهخجهوان هه ز د تی عوسمانی له تهور ی  عوسمانييهکاندا، کۆتايی به دەسه
 . ) ٨٤ان سهرچاوە. الپهڕەی ههم (دەکهن   عوسمانی بهرەو يهرەڤان پاشهکشه

ز و توانای شاعهباس له ئازەربايجان له رەبيعی يهکهمی  کهوابوو، دەب ئهحمهدپاشا پاش  "بهرزبوونهوەی ه
، بۆيه به "جهاللی" ناوی   ٥(واته ی کۆچيدا" ١٠١٢ ههم) ياخی بووب تان محهممهدی س ش مردنی سو مانگ پ

رشکردنی ناوچهکان تاکوو نزيک دياربهکرهاتووە و ههر لهم کاتهشدا  ن و ه و ڕەنگه   ،دەستيکردووە به تا
ی  ته سهر بهدليسيش و ما رشی بردب رشی شاعهباس و  شهرەفخان ه ته بهر ه م پاشان دەکهو . به ن کردب يشی تا

تانی  تهوە بهرەو سو ک بهرگه ناگرێ، ديسان الر دەب تان ئهحمهد عوسمانیتازەی کات تان ، واته سو ی  و ئهمجارە سو
تانی عوسمانی دەب لهکاتی   تازە هف بۆ سو کدانهوەيه، نامهکهی خه ی ئهم ل واس. بهپ دەيکاته بهگلهربهگی س

ی  نکردنی ما ، واته تا ته پاش  شهرەفخان "جهاللی"بوونی ئهحمهدپاشادا نووسراب کهوتی نامهکه دەب نجهم و ڕ ی پ
کهوته کۆچيدوايی کردب و ئيتر  شهرەفخان  ی کۆچی"، کهوابوو١٠١٢"رەبيعی يهکهمی  يش ههر دەب پاش ئهم ڕ

ستا بۆ مهرگی  کهوتهی که تاکوو ئ گهی خۆيدايه و  شهرەفخان ئهو ڕ پاش   شهرەفخانزانرابوو، بهتهوای له ج
ی     ی کۆچی، کۆچيدوايی کردووە. ١٠١٢مانگی رەبيعی يهکهمی سا

ويسته ئاماژە به زانيارييهکی ديکهش بک رەدا پ رەی  ل هين که له نووسراوەکانی نووسهرانی تورکی بهگو
گهنامهيهکی کۆن دەرکهوتووە.     به

ڕی "سهردەمی عوسمانی  ک به سهرد ی بابهت " زانيارييهکی تازە به پشتبهستن به  nemiöD ıOsmanlبهپ
گهنامهی ئهرشيڤی عوسمانی ئاشکرا بووە  ک بهناوی "تارەت ئهفهندی ) ١٠سهرچاوەی ژمارە (به  Taret . کهس

Efendi) "قازی شارۆچکهی "عهرەبگير ،"ısıArapgir kad  ی واس، له سا ) له ناوچهی مهلهتييه له نزيک س
ی ئهحمهدپاشا"،  ١٦٠٣ تانی عوسمانی نووسيوە که بريتييه له سکا له دژی "ئاالجائات ی زايينيدا نامهيهکی بۆ سو

يدا هاتووە؛ چهکدارەکانی ئهحمهدپ واس و ت کی ناوچهکهن  بهگلهربهگی س ن، فڕاندن و کوشتنی خه اشا خهريکی تا
نی" ئهحمهدپاشا ڕزگار بکات. له نامهکهدا   م و تا کی ناوچهکه له "زو تانی عوسمانی کردووە تا خه و داوای له سو
بهڕی   ز و هاوکاری ناردووە بۆ "قهرەيازيچی جهاللی" (ڕ ههروەها ئاماژە بهوە کراوە که ئهحمهدپاشا ه

ی  جهاللييهک ی ئاماژەيه که مانگی يهکهمی سا ههم، دواتر باسی دەکهين). ج تان محهمهددی س ان له سهردەمی سو
ی زايينی بهرامبهرە به ١٢ی کۆچی و مانگی ١٠١١ی رەجهبی ١٩زايينی بهرامبهرە به  ١٦٠٣ ی  ٢٧ی ههمان سا

ی  شتر، دەردەکهوێ که  ی کۆچی. بهم ڕوونکردنهوەيه و پشتبهستن به زانياريي١٠١٢جهمادی دووەمی سا هکانی پ
ی  ک سا کهوتی بهگلهربهگبوونی ئهحمهدپاشا له  ١٠١٢ئهحمهدپاشا ڕ واس. (ڕ ی کۆچی بووەته بهگلهربهگی س

گهنامهيهدا که نووسهران پاشکۆکانی  واس بۆيه گرينگه، چونکه لهو به گهنامهی ژمارە ، له ٢و  ١س ی  ٤به
شانيان داوە،٢پاشکۆی  تانی عوسمانی دا پ له نووسراوەيهک بۆ بهگلهربهگی ئهو کاتی وان، مستهفاپاشا،   سو

واس" ناوی   کردووە به ناوی ئهحمهدپاشا  یئاماژە  ستای س شووی وان و بهگلهربهگی ئ و وەک "بهگلهربهگی پ
کهوتی " بردووە تان له ڕ ن ئهم نامهيهی سو ی ١١و نووسهرانی پاشکۆ دە ی کۆچی"  ١٠١١ی رەبيعی يهکهمی سا
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هيه؛ چونکه له رەبيعی  ١٦٠٢/ ٠٨/ ٢٨نووسراوە (بهرامبهر به  ی زايينی) که ناتوان ڕاست ب و ئهمهش هه
ی  کوو وەک ئ ١٠١١يهکهمی سا واس نهبووە، به کرد،  ی کۆچی، ئهحمهدپاشا بهگلهربهگی س اماژەمان پ

ن و   وە و خهريکی تا تانی عوسمانی ڕاپهڕ بهگلهربهگی وان بووە و وەک "جهاللی" ناوی هاتووە و له دژی سو
گهنامانهدا به التينی   کهوتانهی که لهسهر ئهم به رەشدا دەردەکهوێ که پشتبهستن بهو ڕ گری بووە. (ههر ل ڕ

هيه).    نووسراوە، هه
ته دەپ  ١دواتر پاشکۆی  :   هرژ هف" برای شهرەفخان و دە   سهر "خه

هف  رەدا ناوی هاتووە"خه گهنامهی  ( بهگيش که کوڕی دووههمی مير شهمسهدين بووە، ل له کوێ دا؟ له به
م شهرەفنامه تهنيا زانيارييهکی سنوورداری له بارەی ژيان و کار و پيشهيهوە باس کردووە.  ، )؟ ديار نييهدا٤ به

کی نزيک بووە له  وەکوو ديارە قۆڕچی و دواتر يش يووزباشی شاتههماسبی يهکهم بووە. ههروەها کاربهدست
ههمهوە کردووە و بۆته  ميرزا. دوای کوژرانی ههمزە ههمزە  تان مرادی س وەندی به سو هف پ ميرزاش، ئيتر خه

  . " بهگی ئهلهشکورد و مهالزگردميری عوسمانی و کراوەته سنجهق 
رەی شهرەفنامه:   هف بهگو کيش  "خه بهگ ماوەيهک کهوتبووە ڕيزی پاسهوانانی شاتههماسب و چهند سا

ک بوو له ياران و   تان محهممهددا گهيشته پلهی ميرايهتی و يهک کرابوويه يووزباشی... له سهردەمی شاسو
نا و  نزيکانی ههمزەميرزا. دوای کوژرانی ههمزەميرزا، سهری وەبهر دەرانهی بهرزی . تان مرادخان ه .. سو

ی  ٢٥. ههمزە ميرزا له ) ٦٥٦شهرفنامه. ل. ( شانازيی ميرايهتی ناوچهی ئالشکورد و مهالزگرد پ بڕا" 
ی  شهرەفخانساڵ پاش گهڕانهوەی  ٨ی کۆچيدا کوژراوە، کهوابوو ٩٩٤زيحهججهی  ی  ١٠٠٢بۆ بدليس، واته سا

هف  تهوە بدليس کۆچی دەب خه وەيه باسی   ١پاشکۆی  . نووسهرانی بهگ گهڕاب ژەی ئهم بڕگهيهدا بهم ش لهدر
هف دەکهن:    خه

هف، ههرچهندە ناوبانگی به دەسکهوتهکانی خۆی دەرکردووە، بهردەوام له ههردوو "  ی  ئيمپراتۆري خه
ر کاريگهريی سهفهوی و عوسمانی    ". دا بووەشهرەفخان دا، لهژ

رەشدا  هف نازانين مهبهستی نووسهرانی پاشکۆ لهم ل ڕە، چييه و دياريشی ناکهن خه کی  د بهگ چ دەستکهوت
وە دەرکردبوو؟ ن:  ههبووە که ناوبانگی پ     پاشان دە

پرسراوی "  تداری بدليس و ل کی دەسه هف بهرپرس هتی عوسمانی ئاشکرای دەکهن که خه گهکانی دەو به
و پاشکۆکه  گهنامه تازەکهی ن رەی به گ باجی گوندييهکان بووە. بهگو دوو کوڕی  )ش، ٢- ١هنامهی ژمارە (به

  . " خان و مستهفاههبوون بهناوی عهلی 
هف  رەدا نووسهرانی پاشکۆ تازە بۆيان دەردەکهوێ که ئهم دوو کوڕە، کوڕانی خه خان بوون، نهک  فهرموون! ل

يان دا بيدۆزنهوە! " شهرەفخان"دوو کوڕی ديکهی  ن:   که زۆر ههو   و دە
ی  شهرەفخانهگداری خاوەن "زەعامهت"ەکانيش ههموو ئهم   هف سا شتا   ۆچيی ی ک١٠١٠بوون. خه ه

  .  " دوايی کردووە، بۆيه کاروباری بدليسی گرتۆته دەستی براشی کۆچی شهرەفخانماوە، که 
گهنامهی  کهوتهی که له گۆشهی ڕاستی به رەدا ديسان دووپاتی دەکهينهوە ئهو ڕ دا، به پيتی التينی  ٧ل

گای متمانه    نييه. بۆيه ئهم بۆچوونه تهواو نييه. نووسراوە، ج
ژەدا دەچنه سهر بابهتی ١ئينجا نووسهرانی پاشکۆی   ن:   چی بهسهر هاتووە؟"  شهرەفخان" ، له در   و دە

ی شهرەفخان"  تهکانی خۆی بۆ شهمسهدينی کوڕی بهج ١٠٠٥، سا شتووە، بۆيه به  ی کۆچی، دەسه ه
وخۆ و دەرەوە که پشتيان به زانستنامهکانی تورکان بهستووە،  ژەرانی ن خانهنشين بووە   شهرەفخانبۆچوونی تو

ی  م  دوايی کرکۆچی، کۆچی  ی ١٠١٢و تهمهنی خۆی بۆ نووسينی شهرەفنامه تهرخان کردووە و سا دووە، به
ی مردنهی ڕەت دەکهينهوە مه ئهم سا   . " ئ

ۆز ٢، له پاشکۆی١نووسهرانی پاشکۆی  وان مردن و کوژرانی شهرەفخاندا، ئا کی ديکهش ساز  ييهدا له ن
  دەکهن و له کۆتاييدا ساخی ناکهنهوە که ئاخۆ شهرەفخان مردووە و يان کوژراوە! 

ن:    پاشان دە
ژوونووسی  لی م هزادە نووسيويهتی: "ئاراک ز سهبارەت به سهردار جيغا له جهنگهی  ئهرمهنی له تهور

ويانپهالماریدووههم  دا  دا  له ئهرزڕۆم ماوەتهوە و شازادەی ههموو ناوچه کوردنشينهکان و گورجستان و له ن
ی ئهم سهرچاوە ئهرمهنييه، مير شهرەفی کو رد له  مير شهرەفی شازادەی مهزنی کوردی بانگ کردووە. بهپ

ناوە.   ک ههستی کردووە بهرەی سهردار له شهڕەکهدا شکستی ه م کات هتی عوسمانی بووە، به پشتيوانانی دەو
ی  نی خۆی. ١٠١٥دەسبهرداری بهرەکه بووە و سا ی  ی کۆچی گهڕاوەتهوە شو   ۆچی ی ک١٠١٢بۆيه ناکرێ سا

رەدا، نهبوونی هيچ ئ شهرەفخانبۆ مردنی  شهکه ل . ک کی دروست ب ی  سا اماژەيهکه به ناوی بدليسهوە. خۆ ڕ
رەی هاوزەمانی  ل مهبهستی له مهزنهميری کوردان، مير شهرەفی جز دەچی ئاراک م   شهرەفخانت ، به بووب
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رەدا بهدی ناکرێ. ئهمه سهرباری ئهو   ل و ناوەکانی ديکهی جز رە و گورگ هيچ جۆرە پهيوەندييهکيش لهگهڵ جز
رە ندەی   ڕاستييهيه که مير شهرەفی جز   بهناوبانگ نهبووە". شهرەفخانههرگيز ه

کی ئهرمهني ١نووسهرانی پاشکۆی  واوی ساز دەکهن و له زمان نووسهر ۆزی و سهرش رەدا ئا   ييهوە، ل
ی  نن که نهک له سا ک دەورووژ کوو هيچ پهيوەندييهکيشی به  ١٠١٥ڕووداو ی کۆچيدا ڕووی نهداوە، به

  ی بدليسييهوە نييه. شهرەفخان
ل   ته "ئارک زی (آراکل تبريزی)"يه که ناوی بهزمانی ئهرمهنی دەب ل تهور ژوونووسه، "ئارک ئهم م

ژتسی" ( بهکهی، "کتاب تاريخ"ی له  ئهرمهنی بو  شهيهکیهقی ز) ١٦٧٠  -ی ز ١٥٩٠داور ز و کت وە له شاری تهور
ی  ی. ز نووسراوە) و  ١٦١٦ی ک/ ١٠٢٥کۆتايی ژيانيدا نووسيوە (واته پاش تاريخ عالم آرای عباسی که له سا

ک ههمان "مير شهرەفی بوهتی" بووە نهک  ک ی بدليسی و ئهوەشی شهرەفخانمهبهستيشی له مير شهرەف، ڕ له  ڕ
بهکهی ئهسکهندەر ژوونووسی ناسراوی  کت ڕانهوەی ئهم ڕووداوە له اليهن دوو م ی مونشی وەرگرتووە، بڕواننه گ

ی  دا باسی مير شهرفی جزيرە دەکات و دە "بهناوبانگترين  سهفهوی، بهتايبهت له زمان ئهسکهندری مونشی که لهو
ژوونووسه ئهرمهنهکه ئهم "وا  ميری کورد"  نيا بين که م ک بۆ مير شهرەفی  بووە. کهوابوو دەتوانين د تايهی" ڕ

بهکهی "ئهسکهندری مونشی"يهوە وەرگرتووە    . جزيرە له کت
ی  ٧٠٣له "تاريخ عالم آرای عباسی" الپهڕەی  ی ١٠١٤و له ڕووداوەکانی سا ی کۆچيدا، ١٠١٥، نهک سا

وەيه دەکات:  ک باسی ئهم ڕووداو بهم ش ک له پياوانی ميرشهرفی حاکمی جزئهسکهندەری مونشی ڕ يرە  "يهک
نايانه «بهر نهزەری ئهشرەف»  لهڕووی ژمارەی هۆزەکانی   )ميرشهرەف(. ) واته الی شاعهباس( بهديل گيرا و ه

رشهدا به سوپای خۆی له   ه کوردەکان، مهزنتر و «تابعی پادشای ڕۆم» بوو و لهم ه له ميرانی ديکهی خ
شهڕەدا الی ئهو مابووەوە و بهشداری شهڕ  جزيرەوە هاتبوون و ببووە «ڕەفيقی چغال ئۆغلی» و له کاتی 

ک دەبوو پهيوەندی لهگهڵ بهرپرسانی ديوانی مهزنی شاهانه  (واته لهگهڵ   نهببوو. مير شهرەف چهند سا
ههبوو و يهکتريان دەناسی و «ئيزهاری خلووسی عهقيدەت و سهفای تووبهت»ی ههبوو.   بهرپرسانی سهفهوی) 

کی بۆ ئهو ديلهی ئازاد کرد و لهوی) (واته شا عهباس سهفه «حهزرەتی واال» ڕ گهی ئهوەوە چهند د   ڕ
وەمان  " شاعهباس لهم نامهيهدا داوا له مير شهرەف دەکات  ." نووسی ) ميرشهرەفی جزيرە( مه پياوانی ديلی ئ ئ

مه، ئهگينا نهکوشتووە و ههموويان زيندوون، ئهگ وە   هر دەتوانی بگه الی ئ يه دوور بگرە و بگهڕ خۆت لهم هه
رە پاشهکشه  پاشان لهم سهرچاوەيهدا  زيرە". ج هاتووە که مير شهرەف سوارانی خۆی کۆ دەکاته و بهرەو  جز

  دەکات.
بی "تاريخ ی  ی "مهال جهاللی مۆنهجم"يش له کت ی کۆچيدا و  ١٠١٤عباسی"دا و ديسان له ڕووداوەکانی سا

ز دەکات و زۆر به ڕوونی  ١٠١٥نهک  ک تهور هزادە" له نز ی کۆچی، باسی شهڕی شا عهباس و "سهردار چيغا
ن نهک )واته ميری جزيرە(هتی و چهند جار ناوی "مير شهرەفی ب ی بدليسی. "مال جالل الدين منجم"  شهرەفخان" د

زەکانی   "مير  ،دە م پاش پاشهکشهی ه هزادە" بووە به شهرەفی بوهتی" له سهرەتا له بهرەی "سهردار چيغا
کی ئاراسته دەکات. مهال جهاللی  ئهم   مونهججيم عوسمانی، شاعهباس نامهيهک بۆ مير شهرەف دەنووس و فهرمان

وەيه باس دەکات: " نا بهر «ن ڕووداوە بهم ش کی کوردی کهلهبچهکراويان ه او هزەری ئهشرەف»، پاش  پ
ينهوە، دەرکهوت که پياوی مير شهرەفی بوهتی  کۆ ب يهک و دوو فهرمانی دا ئازادی بکهن و   )شاعهباس( يه،ل

رش   مهی و «به ما تعلق داری»، ئاگاداربه که بهيانی ه کی» بۆ مير شهرەف نووسی که تۆ له ئ «فهرمان
ک له پياوانی مه.   دەبهينه سهر «چغال اوغلی»، نهکا کهس وە وەبهر کهون. ئهگهر بۆت دەکرێ بگه الی ئ ئ

وە بهر کهوێ" ئهگينا له گۆشهيهکدا خۆت بشارەو ک له ئ   ).  ٢٩٣. ل. ١٣٦٦"تاريخ عباسی.  ( ە، نهکا کهس
ن:    دواتر نووسهرانی پاشکۆ دە

هتی   ه به دروست نهزانين، ئهوەيه که دەفتهرەکانی دەو "هۆی دووههم که وامان ل دەکات ئهو سا
نی  شهرەفخانعوسمانی ئاماژە بهوە دەکهن که  کام  ( ی کۆچی، له سهنجهق بووە١٠١٤ی يان ١٠١٣سا

نی سهرەت٧٣٠"دەفتهری تهحرير" (دەفتهری خاقانی)ی . ) سهنجهق؟ ديارنييه ژووەی سا تان ، که م ای سو
وەيه، دوو جار ئاماژەی به "حاکمی بدليس" کردووە   ". ئهحمهدی يهکهم و "توغرا"ی ئهوی پ

ويسته  رەدا پ ين که بۆ ئاگاداری ل يهم، له  ب تان محهممهدی س ی ١٢پاش مردنی سو ی  ١٠١٢ی ڕەجهبی سا
تی بهدەست تان ئهحمهدی يهکهم دەسته نی هوەکۆچيدا، سو تان ئهحمهدی يهکهم"   گرتووە. کهوابوو "سا سهرەتای سو

نی  ت. واته سا کهوته ب ی پاش ئهم ڕ م ديار  ١٠١٥يان  ١٠١٤بهالنی کهم دەب دوو يان س سا ی کۆچی. به
وەيه، بۆچی ئاماژەيان   کهوتی پ نييه مادام نووسهرانی پاشکۆ، "دەفتهری تهحرير"يان لهبهر دەستدا بووە و ئهويش ڕ

هکه نهکردووە و ته  ن به سا نی سهرەتاینيا دە ژووی سا تان ئهحمهدی يهکهم و تۆغرای ئهوی"   "م سو
وەيه ن:  ٢پاشان نووسهرانی پاشکۆی    "؟ پ   دە
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دا، سهرەتا  شهرەفخان له ژماردنی "خاص"ەکانی ، )واته نووسهری "دەفتهری تهحرير"( نووسهر " 
کهکانی شهرەفخان ک له مو کيش دواتر نووسيويه: بهش   شهرەفخان ی به فهرمانڕەوای بدليس ناو بردووە و کهم

رەدا ئاماژە بهوە بکهين که  حاکمی بدليس ، )واته شهمسهدين( له دەستی کوڕە گهورەکهی دا بووە. گرينگه ل
فتهری "تهحرير ئهمينی"دا  . نووسهری عوسمانی له دەلهو کاتهدا به حاکمی بدليس ناوی نهبردراوە شهرەفخان

کی زيندوو   ناسهيهکی سادەی فهرمانڕەوای بهناوبانگی بدليسی کردووە. وا دەردەکهوێ ئاماژەی بۆ کهس پ
  " کردووە که بڕياری داوە دەسبهرداری دەوری خۆی بب له حکومهتدا.

رەدا زۆر سهيرە،  تان ئهحمهد" دەی ديارە له ل تی سو نی سهرەتای دەسته   ۆچیی ک ١٠١٢پاش واته دا "سا
ی  شهرەفخان شتر و له سا شتووە.  ١٠٠٥له ژياندا نهماوە و زۆر پ ه تی خۆی بۆ شهمسهدين ج ی کۆچيشدا، دەسه

    ڕوون و ئاشکرايه.  يشکهوابوو ئهمه هيچ گرينگايهتييهکی نييه و زۆر
و کردباوە، تاکوو بزانيين مانای  گهنامهيهيان ب ناسهيهکی سادە" بريا نووسهرانی پاشکۆ ئهم به بۆ   "پ

کی زيندوو" دەکات؟   تهوە و چۆن چۆنی زانيويانه "ئاماژە به کهس   "فهرمانڕەوای بهناوبانگی بدليس" چ دەگر
ن:  ١پاشان نووسهرانی پاشکۆی     دە

دەری  گهی ڕوونه له بهردەستمان MD ٧٨ ,hkm .١٢٢٧"ژ شان دەدا که ئهو کوڕە  ، که تاکه به دا، وای پ
کراوە زيائهددينهئاماژە     . " پ

يه؟ و له کوێ ئاماژەی   کراوە" ک ژاوە ههر بهردەوامه! مهبهست له "ئهو کوڕە ئاماژەپ وەک دەبينين، گ
ی  کهوتی سا گهنامهيه ڕ کراوە؟ ئهم به رەی "ئهسکهندەری  ١٠١٨پ شتريش گوتمان بهگو وەيه و وەک پ ی کۆچی پ

ی  "، لهسا ن: دليس بووە ی کۆچيدا زيائهددين ميری ب١٠١٥مونش   . دواتر دە
ی  شهرەفخان پاشان "   ندەی ، له دەفتهرەکانی عوسمانیۆچیی ک ١٠٠٢بۆ دواجار سا دا ناوی هاتووە. ه

نی  مه ئاگادار بين، هيچ ئاماژەيهک به فهرمانڕەوايانی بدليس له تۆمارەکانی سا ی  ١٠١٨تا  ۆچی ی ک١٠٠٢ئ
  ". نهکراوە ۆچیک

تان ئهحمهدی يهکهم"دا باسی  مهگهر لهسهرەوە نهگو  نی سهرەتای سو تراوە له "دەفتهری تهحرير"دا و له "سا
ت شهرەفخان"کوڕە گهورەکهی"  . که وابوو "له دەفتهرەکانی  ، واته شهمسهددين وەک فهرمانڕەوای بدليس کراب

ژەی ئهمهدا نووسهرانی پاشکۆی اعوسمانيدا" ئام ن:  ، ١ژە به فهرمانڕەوای بدليس کراوە. له در   دە
نشينهکانی بدليس ئاژاوە و نائارامييهکيان "   شنيار بکهين: يهکهم، ميرە ج ئهمهش وامان ل دەکا دوو خاڵ پ

قاندووە. دووههم، عوسمانييهکان که به بڕياری کاربهدەستانی بدليس ڕازی   له سهرتاسهری ميرنشيننهکهدا خو
نهری متمانه پ کراوی خۆيان لهو ناوچهيه دا   . " مهزراندووەنهبوون، نو

ه ١نووسهرانی پاشکۆی  ژوويی ئهو دوو خا گهيهکی م "  ، بهب هيچ به دەچی" و "دەش ی ت تهنيا به "ڕ
شنيار دەکهن ن:   پ   و دە

ين:  ک له زانياريی بنهتای دەستنووسهکانی ئهرمهنی، ڕەنگه بتوانين ب ند رەی ه چهند   شهرەفخان "بهگو
ک بهرله  نی ١٠١٢سا وان سا دوايی کردووە.  ، کۆچی ۆچیی ک ١٠٠٩يان  ١٠٠٧ی کۆچی، يان وردتر له ن

دەچ ب  ی ت ی  شهرەفخانگومانين که حوکمداری بدليس، ڕ هت  ۆچیک  ی١٠٠٧بووب که له سا ، دژی دەو
ی   م دەش  ۆچیی ک ١٠٠٥ڕاپهڕيوە. خۆی له ژياننامهکهدا نووسيويه: سا گرتووە، به ، دەستی له حوکمڕانی هه

تهوە دەست تی گرتب   . " دووبارە دەسه
رشی   کی عوسمانی که گوايه دووجاريش ه نهر نانی نو گهيهک و ب ناوه رەدا ديسان بهب هيچ به و ههر ل

ن:    کردووەته سهر بدليس دە
رشی "  نهری عوسمانی له ناوچهکهدا، له دووههم ه ی سهرنجه، نو ی ج دا بۆ سهر بدليس، دەوروبهری سا

م دەش  ۆچیی ک١٠٠٩ گهيهک نييه به ، ئهگهر  شهرەفخانحوکمداری بدليسی کوشتووە ههرچهندە هيچ به
، ئهوسا پشتيوانيی ڕاپهڕين وەيه بووب . چونکه ئهو زنجيرە  مهسهلهکه بهم ش هکهی "جهاللی"يهکانی کردب

نه روويان داوە دانانه دەوری ئهو سا   .  " سهرهه
دانيان ههبووە، کهوابوو   ه ئيتر بهم هدا جهاللييهکان زنجيرە سهرهه ژينهوەی زانستيانه! چونکوو لهم سا ن تو دە

نهردووەم ته بهر ەپشتيوانی ل کردوون و ئينجا کهوتوو شهرەفخان  رشی نو کی "ب ناوی" عوسمانی و  ه
گه!   کوژراوە؛     ههمووشی به ب به

ک بابهت ڕوون بکهين  ند ويسته ه رەدا پ   هوە. ل
  :"يهکهم، سهبارەت به "جهاللييهکان  

ی  ک سهرچاوەی عوسمانی و تورک، له سا رەی گهل تان سهليمی  ٩٢٥بهگو ی کۆچی و له سهردەمی سو
ک له شاری "توقات" ساز دەکات و   دان خ جهالل يوز ئۆغلی" سهرهه کی تورکمان بهناوی "ش ش يهکهمدا، دەرو
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م "فهرها . به ن هدی" دەناس دپاشا بهگلهربهگی ڕۆم ئيلی" و بهگلهربهگی مهرعهش، سهرکوتی دەکهن  خۆی به "م
دارە دەردێ. پاشان له سهردەمی   تنی بۆ الی سهفهوييهکان، له ئهرزڕۆم دەگيرێ و لهس خ جهالل له ڕيگای هه و ش

نی  وان سا تان سولهيمانی قانوونی و له ن ک دەرويش و سۆفی لهدەوری "سوو٩٣٥- ٩٣٢سو گلۆن  ی کؤچيدا، گهل
وەبوونی لهگهڵ   تانی ڕادەپڕن، ئهم شۆڕشه بههۆی هاوش يان سولۆۆن قۆجه" و کوڕەکهی کۆدەبنهوە لهدژی سو
ک لهدژی   دانی جهاللی" ناوبانگ دەردەکات. ئيتر پاش ئهمه، ههر شوڕش خ جهالل، به "سهرهه دانهکهی ش سهرهه

ر کراوە.    عوسمانييهکان ڕوويدەدا به "شۆڕشی جهاللی" ناود
نی سهرد  ی کۆچی به سهردەمی "فيترەتی مهزنی جهاللی" و يان "عوسيانی  ١٠١٩تاکوو  ١٠٠٤ەمی سا

ژووی عوسمانيدا بهناوبانگه. ج وەندييهکيان به هۆزی   ی مهزنی جهاللی" له م ئاماژەيه ئهم "جهالليانه" هيچ پ
تان  کوردی جهاللييهوە نهبووە و نييه. ئهسکهندەری مونشی له "تاريخ عالم آرای عباس ، پاش مهرگی سو ی"دا دە

يهم (مراد  تان محهممهد خان  )س تی کوڕەکهی، سو ی (و هاتنه سهر دەسه ی  ١٠٠٣مانگی جهمادی يهکهمی سا
کی ئهوباش و بهدفهڕ له ههموو چينهکان دەستيان به شۆڕش و کاری  ، له )کۆچی کان "مهملهکهتهکانی ڕۆم خه

: ٦٣٥/اسکندر منشی. ل.   . " نهشياو کرد و خۆيان به جهاللی دەناساند پاشايان و سهربازانی  " /. ههروەها دە
ن"  وەی جهاللييهکان دەجو ک لهوانهش ئهحمهدپاشا بووە. دواتر و له الپهڕی  سهر سنووريش هاوش ، واته يهک

ڕی ٧٧٨- ٧٦٦ ر سهرد "باسی سهربردەی جهاللييهکان و شهڕەکانيان لهگهڵ ڕۆمييهکان و هاتنی  دا و لهژ
کيان تان "  :" دە)واته بۆ دەرانهی شاعهباس( بۆ دەرانهی شای خاوەنشکۆ فهوج تی سو له سهرەتای دەسه

ک بهناوی "عهبدولرەحيم قهرەيازيچی"   دانی مهزنی جهاللی له اليهن کهس يهمهوە، يهکهم سهرهه محهممهدی س
رسابوو گ هتی عوسمانی هه چوونه" له دژی دەو کههه ر و تهسهلی ت کانيان لهگهڵ سوپای  . پاشان زۆر بهت

تنيان و هاتنيان بۆ الی شاعهباس و بهشداري ان له شهڕەکانی کوردستان باس دەکات.  يعوسمانی و دواتر هه
ی دم  سهنگاندنی سهرچاوە  دمجهاللييهکان، بهتايبهت له شهڕی قه ش ئهوەيه که هه يش بهشداربوون. سهرنجڕاک

ژووييهکانی عوسمانی و سهفهوی بۆ جهاللييهک  گر و  م وەن و ههدووال، جهاللييهکانيان به چهته و ڕ ان هاوش
رشيان   نکاری و ه پياوکوژ و "ياغی و باغی" و تهنانهت "کافر و مولحيد"، ناوبردووە و ميرنشينی بدليسيش له تا

  ب بههرە نهبووە.  
  نجهم لهگهڵ جهاللييهکان: شهرەفخاندووەم، سهبارەت به هاوکاريکردنی   ی پ

گهيهکيان لهبهر دەستدا نييه،نووسهرانی پاشکۆ بۆ ئهم بابهته، هي  داگرانه گهرەکيانه   چ به م زۆر سهيرە پ به
کگرێ بدەن و شهەرف  گه ل ک ڕووداوی ئهو سهردەم به ب به ند کهڵ بکهن و سهرەنجام "بهب  ديسان ه خان ت

گه" بگهنه ئهو ئاکامه که  هتی عو شهرەفخان به هتی  چونکه لهدژی دەو سمانی بووە و سهروسهودای لهگهڵ دەو
کی عوسمانی" و کوژراوە. سهيرە نووسهرانی پاشکۆ   نهر رشی "نو سهفهوی ههبووە، کهوتووەته بهر دووەم ه
شتر ئهمهيان ورووژاندبوو. ئهم   نهرەی عوسمانی" ناکهن؟ خۆ پ رەدا به ڕوونی ئاماژە به ناوی ئهم  "نو بۆچی ل

نهرەی عوسمانی" ههما شتر باسمان کرد که ببووە "جهاللی". دەی باشه ئهمه چۆن  "نو ن "ئهحمهدپاشا"يه که پ
 . نجهم بووەته هاوپهيمانی جهاللييهکان له دژی عوسمانی و ئهحمهدپاشاش که ئيتر بووەته  شهرەفخاندەگونج ی پ

رش دەکاته سهر شهرەفخانجهاللی و هاوپهيمانی  کوو دووجاريش! ه ک به هاوپهيمانهکهی  ، چۆن چۆنی نهک جار
شه:    خۆی و تهنانهت دەيکوژێ؟! جگهلهمهش، سهرنجڕاک

گه؟  -  ی کام به ناوە؟ "جاری يهکهم" کهی بووە و بهپ رش"ەيان لهکوێ ه   نووسهرانی پاشکۆ ئهم "دوو جار ه
 ديار نييه. 

گ هن، گريمان تهواوی ئهم بۆچوونانهی نووسهرانی پاشکۆ، ڕاستيش بن، ئهگهرچی تهنيا گريمانهيهکی ب به
ی تهنانهت "نهمانی"  ی شهرەفخان کهوابوو سا تهوە بۆ ههمان سا ستا گوتراوە و   ١٠١٢يش دەگهڕ که تاکوو ئ

  . زانڕاوە
ن:    دواتر نووسهرانی پاشکۆ دە

ين: تۆمارە ئهرمهنييهکان و دوا ئاماژەی عوسمانييهکان به زيائهددين، لهگهڵ يهک  "  ويسته ب دواجار پ
ی کۆکن؛ که واته  ی ز، فهرمانڕەوای بدليس بووە و ههر ئهويش  ١٠١٨- ١٠١٧ی کۆچی/ ١٦٠٩زيائهددين سا

ی  ميری مووش و دوو کوڕەکهی کوشتووە.  ی  ١٦٠٣زانياريی بنهتای دەسنووسهکانی ئهرمهنی، يهکهم جار سا
ی کوژران يا مردنی  ١٠٠٩ی ز،  تهنيا يهک ساڵ دوای ١٠١٢-١٠١١ک/  مان وايه سا ی کۆچی، که پ

، ئاماژەيان به زيائهددين کردووە".  شهرەفخان   ب
کراوە.  ی پ گۆڕک ی کۆچی و زايينی ج ه دووجار سا   دواتر هاتووە:  لهم دەقهی سهرەوە به هه

شوو   ژووانهی پ ههم، يارمهتيمان دەدا ئهو م تان محهمهدی س هف بۆ سو بيينييهکهی سهر نامهکهی خه "ت
گه هفه بۆ ئازاد کردنی تاتار له چهنگی  ساخ بکهينهوە. نامهکه ههر چهند به ۆماتانهی خه نامهيهکی ديپ
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دايه. جا لهبهر ئهوەی  کی زۆر ڕوون و پڕبايهخيشی ت م سهرنج شتر   شهرەفخانعوسمانييهکان، به پ
هف له نامهکهدا نووسيويه: "مرحوم شرف کۆچی  .  شهرەفخانخۆشبوو خان"، واته خودالدوايی کردووە، خه

ی  نياين که  ی کۆچی١٠١٠نامهکه که سا م ئيتر د ، نووسراوە، بهداخهوە مانگ و ڕۆژەکهی ديار نيين به
ی  شهرەفخان ی ١٠١٠سهرەتای سا شتر نهماوە. ئهمهش تا ڕادەيهک لهگهڵ سا ی  ١٠٠٩ی کۆچی، يان پ

". کۆچی  گهنامهکانی ئهرمهنی دەبهست تهوە که پشت به به   دا يهک دەگر
شتر  درا،وەک پ کهوتی هم: يهک ئاماژەی پ ئهم نامهيه گومانی لهسهرە چونکوو به التين نووسراوە و هی  ڕ

وە نييه کهوتی ڕەسهنی پ گهنامهکه هيچ ڕ تان محهمهدی دووەم  سهردەمی تازەيه و به ؛ دووەم: له نامهکهدا ناوی سو
وە نييه، ههروەها زۆر سهيرە نووسهرانی پاشکۆی  ی  ،١وەک بهردەنگی پ ی  ١٠١٠بهزۆر گهرەکيانه سهرەتای سا

ی  وەڕۆکيان و نه   ی کۆچی ١٠٠٩کۆچی بکهن به سا گهنامه ئهرمهنييهکان" که نه ن تاکو لهو گوايه "به
م  ! بکهنهوە ی سهرچاوەکهيان ديار نييه، نزيک رەی  به ئهو ڕوونکردنانهوەی که لهسهرەوە سهبارەت به   بهگو

ی  ئهحمهدپاشا باسمان کرد؛ بهڕوونی ئا کهوتی ئهم نامهيه دەب سا ت.١٠١٢شکرا دەب که ڕ     ی کۆچی ب
ههم   ، ١نووسهرانی پاشکۆی دواتر  تان محهمهدی س هف بۆ سو ن ئهو نامهيهی خه ديسان به ب بنهما دە

ن:    نووسراوە و دە
هف  کی گرينگی ديکه که له نامهکهی خه ههم بهدی دەکرێ، ئهوەيه ک "خا تان محهمهدی س ه زۆر  دا بۆ سو

دەچ  ی ڕ   . " له اليهن عوسمانييهکانهوە کوژراب شهرەفخانت
شتر گوترا، ئهگهرکوو ک شوەک پ ن:  ، بهدەست ئهحمهدپاشای جهاللی کوژراوە وژاب ژەدا دە   و له در

نهکهی خودال "  ، لهگهڵ گهنجينهکهی شهرەفخانخۆشبوو له نامهکهدا هاتووە: "تاتاری کوڕە ههشت سا
م نراوەئهحمهدپاشای زا   . " دا ه

گهنامهکهدا بهتورکی  رەش له به ت ئهويش نهک بۆ کۆشکی  ل نراوە" ڕوون نييه، ڕەنگه "بڕدراوە" ب وشهی "ه
نهکراوە، به تانی عوسمانی که ئاماژەی پ تی ئهحمهدپاشای جهاللی بووە سو نی دەسه . دواتر  کۆ بۆ وان که شو

ن:  گه دە   ديسان بهب به
ری ئهحمهدپاشا نهگرتب و سهرەنجام له اليهن  شهرەفخان"جا وا دەردەکهوێ  خۆی لهبهر شمش

له گيرا  تانی عوسمانی عوسمانييهکانهوە کوژراب و کوڕەکهی به کو ته کۆشکی سو   . " ب و براب
کدانهوەيهکی سهيری ديکهی نووسهرانی پاشکۆی  و   خۆشبوو" "خودال ، له ئاماژەی ە١ئهمهش ل

گهنامهک  "ئهحمهدپاشای زالم"  ری ئهحمهدپاشا   شهرەفخان هدا ئاشکرای دەکهن که گوايه له به "خۆی لهبهر شمش
ن:  " شهرەفخان"سهرەنجام و   ڕانهگرتووە"    کوژراوە! پاشان دە

نهش بکهين و بزانين چی و   م و خهز کدانهوەيهکی تيپۆلۆژی و ڕەمزی بۆ ههردوو وشهی زا "دەکرێ ل
گهيهکی   اليهنانه بۆچی ڕووی داوە. جا بۆ ئهوەی بتوانين ب  ويستمان به چهند به بهرەوڕووی ئهم پرسه ببين، پ

هف  ڕوانينی کورد سهبارەت به ناڕەزايهتييهکانی خه   بهگ". وردە بۆ نيشان دانی ت
نه" به مانای ئهوەيه که ناڕەزايهتی   ڕی خهز نانی دەستهواژەی "پارە و ز م"، يانی بکۆژ و ه واته، "زا

هف  ڕوانينی کورد بهگ بۆ "پارە و خه نه" بووە و ئهمهشيان وەک "ت لهم ڕيگهيهشدا  و  تهوە" زەق کردووە یخهز
کدانهوە تيپۆلۆژی و رەمزی"يه دەگمهن  گهی ورد"ترن بۆ سهلماندنی ئهم "ل ه. له  گوايه خهريکی دۆزينهوەی "به

ن:  ژەدا دە   در
ينهوەيهکی ديکه يا بڕياردان لهسهر ئهوەی که لهم کۆ ش ههر ل ستا پ ند   "ئ سهنگاندنهدا چی به ه هه

هف  گهيه لهبهردەستمانبگرين، دەب ئهم داوايهی خه نين. زانيارييهکانی  بهگ که تهنيا به دا، باشتر بهکار به
هکانی  ٩٥/ ٣"باب آصفی، ديوان همايون مهمه قلمی  هتی عوسمانی زۆر توند ههو نن که دەو "، دەيسهلم

دانانی ڕەوشی سياسيی بدليسی داوەدان ته دواە؛ بۆيه ژمارەيهک "عولهمای بدليس"، که زۆربهيان خاوەن  پ
م و   تان ناردووە و داوايان ل کردووە زو يهتييش بوون، نامهکهيان بۆ سو بهت کۆمه گهی ئايينی و هه پ
بگرێ. نووسيويانه: "اميددر که رضا هللا ايچون بو ظلم بو وياليته رفع و رحم   کی بدليس هه زۆری سهر خه

م و زۆرييه لهسهر  النوب. وەيه. هيوادارين لهبهر خاتری خودا، ئهم زو " واته: چاومان له بهخشهندەيی ئ
گرن    . وياليهتهکهمان هه

مان ههستيان کردووە ئيتر دەب دۆخهکه بگۆڕدرێ، بۆيه داوايان کردووە ئهو   ک زانای موس کهواته کۆمه
هکهيه دەرکرا شهرەفخان انهی وا دوای مردنی ئيمپراتۆريبڕيارە  رەدا سا شه ل تهوە. ک ندر بوەش ی  ٩٨٦ون، هه

کی " ١٥٧٨ک/  هی ئهرشيڤ کردنی کارمهند دا نييه هه   "يه. BOAی ز، که گۆمانی ت
م ئهوانهی وا له بارەی کار و ژيانی  خانی به "مرحوم شهرف نامهکه، شهڕەف  خان" ناو بردووە، به

شن، که شرەف شهرەفخان ی ەوە زانياريی سهرەتايييشيان ههيه، دەتوانن زۆر ئاسان ئۆباڵ بک ی  ٩٨٦خان سا
رەشدا دەردەکهوێ و له  گهنامهکهشدا   ک، ماوە. ئهمه له چهندين بهشی شهرەفنامه و پاشکۆکهی ئ خۆدی به
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که لهو زانا ئيسالمييانهی وا نامهکهيان   ئاشکرا ديارە. مامۆستا ئهبووبهکری مودەريس له ئيخالسييه، که يهک
ی  ی شهرەفخانی ک، ڕەت دەکاتهوە، چونکه ٩٨٦ئيمزا کردووە، زۆر بهڕوونی سا ی  ٩٩٨، نهک تهنيا سا

کوو ههر خۆی ئهوساکۆچی، فهرمانی کردووە مهدرەسهی ئيجالسييه دروست  شهمسهدين   بکڕی له بدليس، به
ژی ئهم مهدرەسهيه". مهوالنا محهمهد شهرانش    ی کردۆته مامۆستای وانهب

کهوتی ئهو زانياريانهی "باب آصفی" و " ديوان همايون مهمه قلمی   رەدا ڕ نن که  " که گوايه ٩٥/ ٣ل "دەيسهلم
هکانی دان  هتی عوسمانی زۆر توند ههو دانانی ڕەوشی سياسيی بدليسی داوەته دواە" دەو   .، ديار نييه پ

گهنامهی ژمارە  كش، نهک "٣به مان کۆمه کوو "زانای موس يان کردووە و نووسهرانی پاشکۆ  ۆ کهس واژ ٤، به
کيان (واته، ابوبکر مدرس باالخالصيه)، تهنيا لهسهر بنهمای ناوی  کهسهکهی ديکهشيان به "زانايانی   ٣يهک

گهی  ی ئاشکرا کردنی ناو و پ ی  واژۆ  ٤بڕوانه (  .کهسهکهی ديکهيان نهداوە  ٣موسلمان" ههژمار کردووە و ههو
گهنامهی ژمارە  ر به ک گرێ بدەن .) ٣ژ .  نووسهرانی پاشکۆ ههروەها به ب بنهما گهرەکيانه ئهم دوو نامهيه ل

کهوتی نامهکهی "  بۆيه  زانای موسلمان" له   ٤بۆ گهيشتن بهم مهبهستهی خۆيان، گومانيان خستووته سهر ڕ
گهنامهی ژمارە  ی ٣به کهوتی سا ک کردن٩٨٦دا و گوايه دەب ڕ کوپ ی  ی کۆچی له اليهن کارمهندی ڕ

 ! ه نووسراب گهنامهکانی ئهرشيڤی عوسمانييهوە، بههه     به
چهوانه،  م بهپ ی به کهوته  ی کۆچی٩٨٦سا ش گهڕانهوەی  ڕاسته و ئهم ڕ ی پ ته سا ک دەب ی  شهرەفخانڕ

نجهم له نهخجهوانهوە بۆ بدليس.  : پ ههم ڕۆژی مانگی شهشهکان (شهوال)ی " شهرەفخان دە ی کۆچی،  ٩٨٦س
کی  )٦٦١نامه، ل. شهرف( "بهرەو بدليس بزووتين".له نهخجهوانهوە  سوڕان . واديارە جگه له "ههوڵ و هه

وچانی  بهگی ميری ههکاری و  ان که لهگهڵ "سهرکردەکانی وان و زەينهڵ خوسرەو پاشا" بۆ گهڕانهوەی شهرەفخ ب
نی حکوومهتی بدليسيان" حهسهن  تان مرادخانهوە مزگ نا نهخجهوان  بهگی ميری مهحموودی، لهدەرانهی سو بۆ ه

يهتيش ئهم چهند کهسهی )٦٦٦، ل. شهرەفنامهبڕوانه ( کهسهکهی ديکهش   ٣ڕەنگه ( ديکه، دەب له ئاست کۆمه
نيا بين گهيان، ناکری لهمه د م تا ئاشکرا بوونی ناو و پ تانی    )"زانای ئايينييی" بووبن. به ی خۆيان داب تا سو ههو

خۆشبوو  گرێ و مهبهستيشيان له "خوال م و زۆرييه لهسهر وياليهتهکهيان"، هه " لهم  شهرەفخانعوسمانی ئهم "زو
ی نووسهرە و داواکارييهکهشيان بۆ گهڕانهوەی مافی سامان و  شهرەفخانی چوارەم، واته باپيری شهرەفخان نامهيهدا، 

تدا  گهی خانهدانی دەسه نجهم، واته نووسهری شهرەفخان ری بدليس، بۆ پ اليهکی ديکهوە،   بووە. له  شهرەفنامه ی پ
دەرکراب و   " شهرەفخان"کام بڕياری ئيمپراتۆڕی پاش مردنی وەک لهسهرەوە جهختی لهسهر کراوە، دەب 

وەشاندنهوەيان کردووە؟ زۆر ڕوونه که ئهم بڕيارە پاش کوشتنی  ی چوارەم  فخان شهرەنووسهرانی نامهکه داوای هه
بهدەست ئۆلمه دەرکراوە که بريتی بوو له ئهستاندنهوەی ميراتگريی ميرنشينی بدليس له ميراتگرەکهی، واته  

ی شهرەفخانی چوارەم و باوکی شهرەفخانکوڕی (شهمسهدين  نجهم له سا تان  ٩٥٠ی پ ی کۆچی له سهردەمی سو
ساڵ ههتاکوو گهڕاندنهوەی ميرايهتی بدليس   ٤٤ماوەی فهرمانڕەوايی ميرنشينی بدليس بۆ  که  )سولهيمانی قانوونی 

تی عوسمانيدا بووە. ههروەها دەزانين که پاش مردنی شهرەفخانبۆ  ر دەسه نجهم، لهژ نجهم، هيچ  شهرەفخانی پ ی پ
کی  ی   ئيمپراتۆریبڕيار وەندييهکی به سا سهبارەت به ميرنشينی بدليس دەرنهکراوە. بۆيه ئهم نامهيه هيچ پ

  ۆچييهوە نييه. ی ک١٠١٠
م سهبارەت به "مهدرەسهی ئيخالسييه" له بدليس که "مامۆستا ئهبووبهکر" - ٢ "مودەريس"ی ئهم   ،به

  ی لهسهر نامهکه ههيه:  واژۆمهدرەسهيه 
ی  ی ١٢١٦ئهم مهدرەسهيه له سا ساز  له بدليس ی کۆچی بهدەست سهلجووقييهکان ٦١٢ی زايينی، واته سا

وە ديارە و  وازی ئهوانی پ ی  شهرەفخان کراوە و ههر خانووبهرەکهش ش ژەنی  ٩٩٨له سا ی کۆچی نو
  ) ٣١سهرچاوەی ژمارە    کردووەتهوە. (بڕوانه:

  کهوابوو: 
  ی ش سا ژەنکردنهوەی مهدرەسهی ئيخالسييه له اليهن ی کۆچی، واته ٩٩٨دەب پ ش نو ی  شهرەفخانپ

ی  نجهمهوە، له سا ت و له بهرەبهری  ٩٨٦پ ک، "مودەڕسی" ئهم مهدرەسهيه له بدليس بووب ی کۆچيدا "ابوبکر" ناو
تانی عوسمانی شهرەفخانگهڕانهوەی  يهم)  دا، لهگهڵ چهند کهسی ديکه ئهم نامهيهيان بۆ سو تان مرادی س (سو

  نووسيوە. 
 "ژەنکردنهوەی ئهم  شهمسهدين مهوالنا محهمهد شهرانشيبی" که له شهرەف نامهدا باسی کراوە، پاش نو

ژی ئيخالسييه دامهزراوە. ئهگهوە، وەک مامۆستشهرەفخانمهدرەسهيه له اليهن  ی  ای وانهب هر ئهم نامهيه له سا
، دەبوو ١٠١٠ وە بووبا. واژۆی کۆچی نووسراب    ی ئهو زانيايهشی پ

هف  رەی ئهم ڕوونکردنهوەيه، نامهی خه بهگ و نامهی "زانايانی بدليس" نه لهڕووی کاتهوە و نه ڕووی  بهگو
وەڕۆکهوە هيچ پهيوەندييهکيان بهيهکترەوە نييه.    ن
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گهنامانه، ڕانی ئهم دوو به ل   وەرگ دايه که نووسهرانی پاشکۆ خۆيان ل گ چهندە تهواون و چ بابهتی ديکهی ت
وەڕۆکی تهواوی   ينهوەی کهسانی پسپۆڕی دەقه کۆنهکان و ئاشکراکردنی ن کۆ ينهوە بۆ ل کردووە، دەيه

ن که  وەيه" نووسراوەکه. تهنيا ئهوە دە م نووسهرانی  ، له نامهکهدا بهدی ناکرێ "چاومان له بهخشهندەيی ئ به
  ، ئهم واتايهيان ل زياد کردووە. ١پاشکۆی 

ن: ١پاشان نووسهرانی پاشکۆی         ، دە
و نهکراوەی  بينييه   شهرەفخاندەکهين.  شهرەفخان"بۆ دوايين سهرنجيش، ئاماژە به نامهيهکی ب له ت

ههم کردووە ٨٥/١٢A.DVNڕەسمييهکهی نامهکهدا "  تان محهمهدی س شنياری به سو بهگ بکاته  تا عهلی  "، پ
ی کوردی بيالن و خهندەقی.  ی ئهم سهرۆکی ههردوو خ لهسهرە، بهب ئهوەی هيچ   ۆچیی ک ١٠١٠نامهيه سا

ی  هف سا . جا که خه " شهرەفخانبراکهی به "مرحوم  ۆچی، ی ک١٠١٠ئاماژەيهک به مانگ و ڕۆژەکهی کراب
هيه(ناوبردب  کهوته هه شتر ديتمان که ئهم ڕ هش  ) پ دەچ براکهی   شهرەفخانو ههر ئهو سا ، زۆر و ماب

ه، واته  رەی " ، کوژراب يا کۆچی ۆچیی ک ١٠١٠سهرەتاکانی ئهو سا . بهگو "   ٢٦/٩A. NSTدوايی کردب
هف ۆچیی ک ١٠١٠کۆتايی ڕەبيعی يهکهمی  گهنامهکه دەريدەخا که ئهو  ، خه بهگ پاش براکهی بۆته حاکم. به

ه حوکم ه ههمان بنهما گهنامهکهدا هاتووە سا "داخوازيی بهندەی  : ڕانيی بدليسيان کردووە. چونکه له به
هف    خان، فهرمانڕەوای بتليس."  نۆکهرتان خه

هف  کهوتی ڕاستهقينهی نامهکهی خه ی کۆچييه، ئيتر ئهم نامهيهی  ١٠١٢بهگ مادام سهلماندمان که ڕ
ن شهرەفخان مه دەسهلم نجهميش بهتهوای ڕوونکردنهوەکانی ئ ی ی پ ی  ١٠١٠ و بهڕوونی ئاشکرا دەب که له سا
م سهبارەت به فهرمانڕەوايی ميرنشينی بدليس پاش دەست   شهرەفخانکۆچيدا  ههر زيندووە بووە. به

ی  شهرەفخانلهکارکشانهوەی  ی کۆچيدا) و بهتايبهت سهردەمی ميرايهتی شهمسهدينی کوڕی و ئيتر  ١٠٠٥(له سا
ژينهوەی تايبهت  دواتريش، النی کهم ئهم پرسه له ن  ويستی به تو گهنامهکاندا بزرە و پ ژووييهکان و به و دەقه م

تداری   تييان، مافی ميراتگرانهی خانهدانی دەسه ههيه. ئهگهرچی دەزانين که سهرەڕای الوازکردنی دەسه
ژ له ميرنشينی بدليس ههر بهردەوام بووە.  شهرەفخان    بۆ ماوەيهکی دوور و در

رەدا، نووسهرانی پاشکۆی ن: ١ل نن و دە ڕی "پاشکۆ" کۆتايی به بابهتهکهيان د ر سهرد   ، لهژ
رە دەيبينن "  گهنامهيهی وا ل گهنامهکانی ( ئهو به  ١١٣٨BOA A.NST ,fols ٥-، له ڕووی " )٢و  ١به

ی ٦ گيراوە. وا  ١٠٠١"ی سا گهنامهيهک که له "باب آصفی" هه نهی گيراوەتهوە. وەک به ی کۆچی، و
تهوە بۆ ئهرشيڤی تازە بنيات  زراب و دواتر گواستراب نراوی بابی عالی (پاشا دەردەکهوێ له کۆشکی تۆپقاپی پار

کی دوو  گهنامهکه بريتييه له دوو پهڕی دووقهدکراو. ههر پهڕ ڕی به خهتی   ١٣-٦قهدکراو قاپيسی). به د
کی  دا نووسراوە. دوايين الپهڕەش مۆر ی به سهرەوەيه که نووسراوە "بهندە  شهرەفخانديوانی و سياق ت

  شهرەف". 
هتی عوسمانی"  کی اليهنگری دەو ڕی ناڕوونی "پوختهی بۆچوون: کارمهند ر سهرد و ئاماژە به  پاشان لهژ

گهنامهکانی  ڕە دەکهن که ديار نييه مهبهستی نووسهران  ٢و  ١به کی   شهرەفخان ئهوەيه که لهم سهرد کارمهند
گهنامهی ژمارە  هتی عوسمانی بووە يان به هتی عوسمانييه؟   ١اليهنگری دەو کی اليهنگری دەو بۆچوونی کارمهند

گهنامهکان ر و تهسهلی باسی "به شتر به ت لماندمان که گريمانهی دووەم ڕاسته. واته  ه"مان کرد و س ٢و  ١ی ديارە پ
گهنامهی  گهنامهی  ١به هتی عوسمانی"يه و به کی اليهنگی دەو ، داواکاری  ٢"پوختهی بۆچوونی کارمهند

ژن؟ بهههر حاڵ  شهرەفخان رەدا ڕاستهوخۆ و بهڕوونی ئهمه ناب م ديار نييه بۆچی نووسهرانی پاشکۆ ل ه. به
ژەی ئهم بڕگهيهدا  ١ی پاشکۆی نووسهران  ن: له در   دە

وەندەکانی "دياری کردنی ژمارەی دەست گهنامهکهيه.  شهرەفخانوپ کی ڕوونی به رەدا،  شهرەفخان اليهن ل
وەندەکانيهوە، که ژمارەيان سهرباری نيگهرانييهکانی له بارەی گوزەرانی دەستو کهس بووە، ئاماژە به   ٥١پ

کی تری گرينگ گومان بهکهلک دەبن و زانياری زۆرتر دەخهنه سهر اليهنه فهرامۆش  دەکا، که ب  چهند تهوەر
  ".  کراوەکانی ژياننامهکه

رەوەداخا ٦  و له ١پاشکۆی   ت کۆتايی  هی ژ   : پ د
شان دەدا که  -١"  گهنامهکه ئهوە پ هتی   شهرەفخانسهرەتای به ويستوويهتی بهردەوام خزمهتی دەو

گهنامهی  ئهمه دەربڕينی کارمهنهدەکهيه (  عوسمانی بکا، له   شهرەفخان ، نهک ويستی خۆدی دا١له به
گهنامهی  داخوازييهکانيدا ئهمهش  (  بۆيه هيچ هۆيهک بۆ ڕەت کردنهوەی داواکانی له ئارادا نييه.  ) دا٢له به

کدانهوەی خودی نووسهران و  ت، داوای  شهرەفخان ) بهرپرسه عوسمانييهکهيهل مهتهکانی ڕۆژهه دوای هه
مهتانهدا بهشداربوون،   هکهی و تهواوی ئهو کهسانهش که لهو هه ته بنهما ک پله و پايه بدر ند کردووە ه

ن.  ت بکر کوو کارمهندەکهی عوسما ( خه ، به مهتانه داوای کردب گهنامهکهدا نههاتووە دوای ئهم هه نی دە  له به
سۆز بووە  کی د تی کردووە و جهنگاوەر مهتهکانی ڕۆژهه هکهی بهشداريی هه له   شهرەفخان . ""لهگهڵ خ
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هف  هکهی، تهنيا بۆ دوو کوڕی خۆی و دوو کوڕی خه کهسهکهی ديکه   ٥٢بهگی برای داواکاری ههبووە، بنهما
مله  ) سوارەکانی بوون ت دراوەته ئهو  يهکی "تيمی ئهم داوايهدا، "تهرەقی"، سوە ار" و "ئيبتيدا" به خه
ی بوون. ناوەکان نيشانهی "ح"يان لهسهر دانراوە، وەک  سوارە و دەستو  مهتهکهدا لهگه وەندانه که له هه پ

کی زۆر کۆنی تورکييه، بۆ يهکهی سهربازيی  کهسی بهکار   ١٠٠ئاماژەيهک بۆ "بلووک". "بلووک"يش ناو
  ردەيان بووە". هاتووە که يووزباشی (نهقيب) سهرکه

وەندەکانی ژمارەيهکی بهرچاوی دەستو  -٢ کی دەرەوەی شهرەفخانپ چی، خه گهنامهی هاوپ ی به ، بهپ
ننه ئهو ئهنجامه که  تی ههبوو، نهک ههر له بدليس،  شهرەفخانبدليس بوون. ئهم سهرنجانه دەمانگهي دەسه

گهنامهکه باسی   ی بايهخه که به ن  ئهمهش زۆر ج کوو له مووش و وانيش، کورد کۆ بکاتهوە و بيانجوو به
گهنامهيه ئاماژەيهکيشه که  گهيهکی گرينگ دەکا بۆ محهمهدی مووش. بۆيه ئهم به بهردەوام   شهرەفخانپ

  . " بايهخی به ناوچهکهی خۆی داوە
ژن نوو وەندەکانی"  ٥١بۆ  شهرەفخان" سهرانی پاشکۆ له سهرەوە دەب داوای چی و چی   کهس له دەستوپ

کی "دەرەوەی بدليس" بوون، واته بههۆی ئهم چهند کهسهی دەرەوەی بدليس بۆ   ک لهوانه گوايه خه ند کردووە که ه
کوو  شهرەفخان نووسهرانی ئهم پاشکۆيه دەرکهوتووە که  تی  "ههر نهک له بدليس به له مووش و و وانيش توانيو

 !" ن ک لهم   کورد کۆبکاتهوە و بيانجوو ند گهنامهيهدا دەرکهوتووە که ه ی ئهم به رەشدا ديسان ديار نييه لهکو ل
رخانی   ، وا ديارە نووسهرانی پاشکۆ هيچ له ژ کی دەرەوی بدليس بوون. تازە ئهگهر ئهمهش ڕاست ب کهسانه خه

ز و توانای هۆزەکانی کورد و بهتايبهت هۆزی ڕۆژەکی و هاوپهيمانهکانی و  هۆز و هۆزايهتی ئهو سهردەم ، و ه
شتر باسمان   لی داوە! له اليهکی ديکه، وەک پ دەوری خانهدانه حوکمڕانهکانی کوردستان نازانن و يان خۆيان له گ

گهنامهی  رەی به وەندەکانی" ٢کرد، بهگو و سهيدی و دوو  جگه له زيائهددين  شهرەفخان، ژمارەی "دەستوپ
هف  کوو  ٥١بهگ، کوڕەکانی خه کهسن! ديار نييه بۆچی نووسهرانی پاشکۆ خۆيان زەحمهت   ٥٢کهس نيين، به

نن سهنگ گهنامهيه لهگهڵ يهکتر هه   ؟ و جياوازييهکانی ئاشکرا بکهن  نهداوە ئهم دوو به
مهته   -٣"  ئاشکرايه زەوييه دەرەبهگييهکانی عوسمانی دراون بهو کهسانه، که خزمهتی باشيان له هه

گهنامهکه، زيائهددين بهرز کرانهوەی پلهکهی بۆ "موتهفهريقهليق" ڕەت  سهربازييهکان رەی به دا کردووە. بهگو
گهنامهکه به دروست بزانين. داخوازي  شهرەفخانيهکانی ديکهی کراوەتهوە. ههر ئهمهش وامان ل دەکا به

شان داوە. واته داواکانيان  ) کام داخوازيی ديکه؟(دەريدەخهن  که عوسمانييهکان ههميشه "بويرولدی"يان پ
وەندەکان قبووڵ کردوون. سهبارەت به دەست  گهنامهی ديکه "داخوازييهکانی ديکهی" (وپ ی کام به بهپ

شاندراوە؟ شهرەفخان وەزير، زيائهددين خزمهتی سهربازی نهکردووە و هيچ   . به ڕای)"ههميشه بويرولدی" پ
کی حکوومهتيشی نهبووە، بۆيه داوای پله بهرز کردنهوەی دراوەته دواوە    . ) کام "وەزير"؟(. " ئهرک

هت "  ی نهريتی ئيداريی عوسمانی، بهخشراوەته کوڕانی کاربهدەستانی دەو به  ( پلهی موتهفهريقهليق، بهپ
هتی عوسمانی" نهريت بووە، نهک بۆ ميرنشينه سهربهخۆ و نيمچه سهربهخۆکانی   ئهمه بۆ "کاربهدەستانی دەو

رەدا ياسای  مهوە پهيرەو  ئيمپراتۆری کورد. ل تان سهل کراوە، کاريگهريی ههبووە و ميراتگری  که له سهردەمی سو
وەچووە. ديارە ههرچی   هکان و هۆزە يهکگرتووەکانی کورد بهڕ نشينی ميرنشينهکان بهخواستی هۆز و خ و ج
بڕاون جا چ   کتر هه ڵ و هۆزە يهکگرتووەکانی کورد الوازتر بوون و ل ميرنشينهکان و پشتيوانيان، واته هۆز و خ

وخۆييهکان و  شه ن هتهکانی عوسمانی  بههۆی ک ت  يان پيالنهکانی دەو ، ئهم ياسايه پشتگوێ خراوە و له  بووب
کهوتووەتهوە وچوونی ميرنشينه سهربهخۆ و نيمچهسهربهخۆکانی کوردی ل کوڕی دەرەبهگهکانيش،   . )کۆتاييشدا لهن

ردەڵ، زۆرينهی  بۆ نموونه: خانی نيمچهدوڕگهی کريمه "قرم"، بهگه کوردەکان، بهگهکانی ئهفالق، بوغدان و ئه
ک  ی پايتهختی  ئهو پلهدارانهيان پ نشينه ميراتگرانهی وا له ئيستامبوو ناوە. به عوسمانی کردنی ئهم ج ه

ندەواری، ئامانجی سهرەکی ئيدارەی ناوەندی ئيمپراتۆري  ی عوسمانی  ئيمپراتۆرييهکهدا گهيبوونه پلهی بهرزی خو
ک پله وپايهی سهرەتايی ڕەسميشی ههر وەی ئهو ئامانجهی  بووە. کۆمه دا پ بهخشيون. به  له چوارچ

کی گرينگ بووە بۆ کوڕە ميرەکان تا ئاشنای کهش  وههوا و کاروباری کۆشک  واتايهکی ديکه، ئهمه دەرفهت
ت، مهبهستی ئه(. " ببن ک بووب بووە، بۆ الوازکردن و دەسهمۆکردنی   يش عوسمانييهکان  گهريش بۆ ئهوان دەرفهت

وبردنيان   . ) ميرنشينهکان و لهئهنجامدا لهن
بهرک لهسهر  ئهم سيستهمه ئيدارييه وەک ههڕەشهيهک له دژی ميرنشينهکانيش کاری پ کراوە، تا ک " 

و کۆشک بکهن شهنگايهتی ن شه!؟ نهک "ک( پ شهنئهم ڕستهيه زۆر سهرنجڕاک و  بهرک لهسهر پ گايهتی ن
کو نشينهکانی ميرانی کورد، وەک کهرەسهيهکی گرينگ له اليهن عوسمانييهکانهوە   کۆشک"! به دەسهمۆکردنی ج

نهکانی کورد  کردنی ميرنش ڕايه ی نهريت، کوڕە گهورە بارمتهی قانوونی  . ) بهکار هاتووە بۆ الوازکردن و گو بهپ
يی  نشينی پله و پايه خۆج م دۆخهکه له و ج کی "يورتليقيهکانيش بووە، به ئۆجاقليق"  - بدليس، وەک ميرنشين

ک جياواز بووە  دەچ ميرنشينهکه خۆی هۆکار بووب )بۆ جياواز بووە؟(گهل ئهم هۆکارە چی بووە؟  (. وا و



٢٤ 

داوای پلهی "موتهفهريقهليق" بۆ زيائهددين، نهک شهمسهدينی   شهرەفخان تا  ) نووسهران ئهمانه ڕوون ناکهنهوە
کوو بههۆی ئهوە بووە که  ئهمه نه بۆ ناردنی کوڕەکهی و بهشداربوون له ك ( کوڕە گهورەی بکا بهرك بووە، به

نشينی ميرنشينهکهی   ه هاوپهيمانهکانيدا، "شهمسهددين" شايستهيی ميراتگريی و ج و هۆزی ڕۆژەکی و خ لهن
شگرتن له دووپات بوونهوەی دەستبهسهرداگرتنی هتی   ههبووە. له اليهکی ديکهوە ڕەنگه بۆ پ بدليس له اليهن دەو

کی ديکهی ڕۆژەکی له ههمان خانهدان، واته "زيائهددين" بکرێ به   هتهشدا کهس ، تا لهم حا عوسمانييهوە بووب
رەی ژياننامهکه، شرەف ) ميری بدليس تی بۆ شهمسهدين بهج . بهگو شتووە،  خان به خواستی خۆی دەسه ه

کی ديکه ب  ڕی دەردەکهوەێ زۆر مهبهستی بووە کهس رێ بۆ کۆشک. ههروەها له د ی بڕگهيهکی  ٤ن
شوو "خان اوغلو خان"  کی پ گهنامهکهی خوارەوەدا، به ئاماژەيهک نووسراوە: کوڕی خان ئهمه ههمان  ( به

گهنامهی  شتر له به رەدا بۆ  ٢واتای "خانی کوڕی خان"ە که پ م نووسهرانی پاشکۆ قرتاندبوويان و ل دا دەبا هاتبا به
ی ههيهلهبهر ئهوەی دەکهن، ديارە يهکهمجارباسی  نشينی بدليس دەردەخا، . ) رەدا "کاريان پ ئهم بڕگهيه پرسی ج

نشينی داهاتووی له ناوچهکه  شهرەفخانبۆيه  تهوەمافی ههبووە کوڕە گهورەکهی خۆی يان ج     . " به
هتی ديکه بکهين. چهمشگهزک، وەک "  ک حا ند ويسته باسی ه کی "يورتليقهاوکات پ - ميرنشين

کی کهم  نهی ههبووەئۆجاقليق"، دۆخ   .  " و
م ديار نييه بۆ   ی" ڕاسته "دۆخ نه بووە، به و ميرنشينهکانی ديکهی کورد کهم و ميرنشينی چهمشگهزک لهن

نه"يهنووسهرانی پاشکۆ باسی ئهم "دۆخه کهم  کيش ناکهن!  ، و ڕ له "باسی  ميرانی چهمشکهزک" له   شهرەفخان بهد
تان سولهيماندا بههۆی ناکۆکيی  ی شهرەف٣١٢-٣٠٢هڕەکانی الپ نامهدا باسی ئهم دۆخه دەکات. له سهردەمی سو

وان  ن  ١٦ن ک  کوڕی "پير حوس بهگ"، دوايين ميری کۆچکردووی ئهم ميرنشينه، ميراتگرانی بڕيار دەدەن تا بهش
کی تايبهتی"  ته "بهش و م تهوە   له داهات و زەوی و زاری ميرنشينهکهيان بب ن تانی عوسمانی و "ئهوەی دەشم سو

وەيه چارەنووسی ميرنشينی چهمشگهزەک و   بکرێ به دوو سنجاق و چاردە زەعامهت و تيمار" و بهم ش
چهوانهی نهريتی باوی ميراتگری له ميرنشينهکانی ديکهی کورد، ئيتر   دياريکردنی فهرمانڕەوايانی ميرنشينهکه، بهپ

ر دەسه ته ژ تانی عوسمانی و سهربهخۆيی خۆی لهدەست دەدا. بهکردەوە دەکهو   تی ڕاستهوخۆی سو
ی   ژەی خا   دا، هاتووە: ٣له در

تان سولهيمانی يهکهم (م. "  کی خۆی خستۆته گهڕ تا مافی  ۆچیی ک٩٧٤ئاشکرايه سو ) ههموو ههو
ی  نشينی ميرنشينهکان سنووردار بکا. دواجار دەوروبهری سا نشينی کورد  ۆچیی ک ٩٥٠ج ، توانيويهتی ج

ی ئهو بکاته فهرمانڕەوا وو عهلی بهگ له ج به ئهمه ئهو بڕياڕەی  (  . " لهسهر کار البهرێ و زولقهدر ئۆغ
تهوەئيمپراتۆري بوەش   . ) يه بوو که له نامهکهی "عولهمای بدليس"دا داوا کرابوو هه

ک بوون لهو "  هتی عوسمانييش، يهک نهی دەو ان ناچار کردووە  يهۆيانهی که تيرەی ڕۆژەکيههر ئهم ههو
کدا "مهالتييه" و "مهرعهش"يش دراوەته مير   ران، له کات تی ئ بدليس بهج به و ڕوو بکاته و

بهگ، که له خزمانی "ساسۆن"يی دايکی بووە، ئامۆژگاريی کردووە سهرەنجام مير  شهمسهدين. سولهيمان 
تی ئ    .  " ران بهرێشهمسهدين ناچار کراوە پهنا بۆ و

ک نهگۆڕدراوە و   تدارەکانی کوردستان به فهرمان نشينی و بهردەوامی خانهدانه دەسه ديارە نهريتی ج
گۆڕن، وەک زۆر نموونه که له شهرەف  تانهکانی عوسمانی ويستوويانه ب نامهشدا هاتووە، پاش  ئهگهريش سو

کماوەيهک پاشهکشهيان کردووە و ملکهچی خواستی  و هۆزە يهکگرتووەکانی کورد بوون و بهناچاری   خه
می   تان سولهيمان "ههر ک سو ت. بۆ نموونه: کات ميراتگرانی ميرنشينهکانيان ديسان گهڕاندووەتهوە سهر دەسه

باسی ماوەی " خانی لهوێ دەرپهڕاند... بدليسی گرت و شهمسهدين  نی بايهکی و نۆدەکی و ب ن سهريان   ٣خ سا
ی فهرمانی سولهيمانی،  وەبهر فهرمانی  نا. تهنانهت تهواوی مير و سهرکردەکانی کوردان به پ کاربهدەستانی نهه

م نهيانتوانی به چۆکيان وەکانی قاف هرووژميان کردە سهريان، به تان وەکوو د نن و دەستهمۆيان کهن. سو دا ب
بهگی ميری حهزۆی  بههائهددين سولهيمان ... وەختايهک بۆی ڕوون بووەوە که به زەبروزەنگ چی بۆ ناکرێ، 

ی کيفهندۆر و تيرە و تايفهکانی بايهکييانی بۆ کهوی کرد و   ڕاسپارد و ئهويش به زمانی خۆش جهماوەری دۆ
دانهوەی برايم  تان کهوته الواندنهوە و د نانييه بهر بار. له اليهکی ديکهشهوە خودی سو بهگی  بهگ و قاسمه

خه  باسی و ئاوا دەکوڕانی ش تی بهسهر بدليس ميری ب   دا شکايهوە و به زەبری زۆر چی بۆ نهکرا". سه
  ). ٥٥٦، ل. شهرەفنامه(

داوە. ئهوان ويستوويانه  ه  -٤"  کی عوسمانييهکانهوە سهری هه بهت دژايهتی زيائهددين به هۆی سياسهت ه
نن شهرەفخانگرفت بۆ  ق ی  بخو شتر باسمان کرد زيائهددين له سا ی کۆچيدا، "بهيعهتی به شاعهباسهوە"  ١٠١٥(پ

تان کردووە گومانهکه  کۆچيدوايی کردبوو).  شهرەفخان کردووە، ديارە ئهو کاتی  وەزيری عوسمانی داوای له سو
م  تهوە. به ن م بڕەو ، ديار نييهوگۆی لهسهر کهکهی، که ڕەنگه له خولی دواتری کۆشکی پاشادا گفتوە   راب

کی ڕەواندووەتهوە؟ ديار نييه و  ،  ١نووسهرانی پاشکۆی (کام وەزير و له کوێ ئهم داوايهی کردووە و چ گومان
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ن "ديار نييه").  م له کۆتاييدا ديسان دە دەچ عوسمانييهکان  تهنيا به "ڕەنگه" چارەی دەکهن، به زۆر و
ته دواوە، چونکه داوايه کی يهکجار ئهمهگداری کورد بووە. داخوازييهکهيان نهداب (ب ئاگايی له   کی ياسايی مير

تهوە و نووسهرانی پاشکۆی  کدانهوەی وەها الوازی ل دەکهو ،  ١بارودۆخی هۆز و هۆزايهتی ميرنشينهکان، ل
  " دەچ کی کورد و گهرەکيانه به "زۆر و ههموو ڕووداوەکه دەبهستنهوە به "ئهمهگداريی يهکجار زۆری" مير

  نن). بيسهلم 
وراوە   . دۆسييهی سياسيی پا خۆ دووريش نييه، زيائهددين خۆی، نهک باوکی، هۆی گرفتهکه بووب

دەچ وەزير  (ديسان "وەزير"، کام   کوردەکان له هی نهيار و ئامۆزا و تهنانهت برا و باوکيشيان جيا بووە؛ بۆيه و
ند وەک کهسی دەس وەزير و له کوێ؟)،  ک اليهنی ڕابردووی کاری سياسيی  نيشانکهر، مهبهستی بووب ه

رانييهکان ههبووب  ری لهگهڵ ئ ربهژ وەنديی ژ ک پ ند تهوە. ڕەنگه زيائهددين ه ن (ديسان  زيائهددين وەبير ب
ی  رە" له سا ربهژ وەندييه ژ گه! ئهم "پ دەچی" و "ڕەنگه" به ب به وەندييهکی به کاتی   ١٠١٥"و بووە و هيچ پ

ی رەفخانشهنووسينی داخوازييهکهی  ی   )، ی کۆچيدا نييه.١٠٠١هوە له سا شتر ئاماژەمان پ کرد سا وەک پ
ۆزييهکانی دوای  ۆچیی ک ١٠١٥ دا نييه، سهرچاوەی زۆرينهی ئا ، بهيعهتی به شای سهفهوی کردووە. گومانی ت

ۆزييهک سازبووە؟ هيچيان ديار نييه( مردنی زيائهددين يه  تۆريئيمپرا لهو ، )کهی زيائهددين مردووە و چ ئا
يان بووە  وەنديی لهگه ک پ شتر جۆر " و "ڕەنگه" چۆن  ( دەرەکييهوە بووە که زيائهددين پ دەچ بڕوانن به "و

نجن: ڕوانينهی ل هه نن، تاکوو ئهم چهند ت نياييه بسهلم جا لهبهر ئهوەی شهرەفنامه وەک   ) چۆنی گهرەکيانه ئهم د
شتووە و زۆر خۆی له   رانه ههنگاوی هاو ک لهگهڵ عوسمانی نووسراوە، نووسهر ژ کی ڕ ک له سياسهت بهش

(پهيوەندی   " تهواوی ههستی به نيگهرانيی عوسمانييهکان کردووە شهرەفخانباسی زيائهددين نهداوە. ديارە 
ی  زيائهددين ی  شهرەفنامهکۆچی بووە و نووسينی ی ١٠١٥لهگهڵ سهفهوييهکان" سا ی کۆچی تهواو  ١٠٠٥سا

  . )بووە
ويسته سهرنج بدەينه دوو کوڕی ديکهی شهرف  - ٥" ههميان، پ گهنامهکهدا هاتووە. س خان، که ناويان له به

کی ديکهی له بارەيهوە نازانين. بايهخی ئهم   نراوە. جگه له "زەعامهت"، هيچ شت بهداخهوە ناوی نهه
گهنامهيه مه   شهرەفخاندايه به کوڕی چوارەمی له ئاماژە کردنی  به کی تردا ناوی نههاتووە. ئ ن که له هيچ شو

کداری کخستنی م کی له کهرتی سهربازيی عوسمانی و ڕ دا تهنيا دەزانين ناوی "سهيدی" بووە و چ دەور
ک پرسيار هيشتا ب  م بينيوە، بۆيه گهل   . " ماونهتهوە وە

شتر باسمان کرد،  ه وەک پ گهنامهی  شهرەفخانسهبارەت بهم خا کوڕی خۆی دەکات:   ٢تهنيا باسی دا، ٢له به
ی ياسای  ، زەوی زەعامهت ببهخشن ئيمپراتۆری"پلهی قاپوو موتهفهرريقهلغی ببهخشن به زيائهددين" و "بهپ

گهی  ی بهندە سهيدی". به کوڕ م ئهوە بهرپرسهکهی عوسمانييه که له خشتهی به هی کردووە و ١به   دا، هه
هيان قۆ گهی  ستووەتهوە نووسهرانی پاشکۆ ئهم هه کردنی لهگهڵ به که وەيه ، ٢و به ت چوار کوڕيان بۆ  بهم ش

نجهم بژاردووەشهرەفخان ک له کوڕەکانی: موتهفهرريقهليق" (که ئهمه زيائهددينه) و "بۆ دوو له  ی پ : "بۆ يهک
هف  )، لهگهڵ کوڕی  شهرەفخانبهگن نهک کوڕانی کوڕەکانی: زەوی زەعامهت بهخشرا" (که ئهمانه دوو کوڕی خه

ی  ، به ک ١که نووسهرانی پاشکۆی  ، "سهيدی" شهرەفخاندووەمی  نن و له خا وڕی چوارەمی شهرەفخان دەيقهب
ن:    شهشهمدا دە

گهی "چاووشليق" بکهين. ئهم ناسناوە بۆ فهرمانبهرانی بهشه   -٦"  ک باسی پله و پ گرينگه کهم
م وەک له نووسراوەکانی  جياجياکانی کۆشک و پياوانی پلهنزمی سهربازيش بهکار دا شهرەفخانهاتووە، به

نراوە که له کۆنهوە له کۆشک   دەردەکهوێ، ئهو کاته واتايهکی تهکنيکيشی ههبووە و بۆ ئهو کوردانه بهکار ه
ی چ بنهمايهک له  ماونهتهوە  هتيی ههبووە؟ و بهپ ی چ سهرچاوەيهک "واتايهکی تهکنيکی!" واته، ڕوا (بهپ

وەی ئهم نهريتهش دا ئهمه دەر دەکهوێ؟)فخانشهرەنووسراوەکهی  ک  ههر له چوارچ دا شههاب چاووش، که يهک
ردراوەته کۆشکی شهرەفخانبووە له پياوانی    شهرەفخان. دوای مردنيشی ئيمپراتۆری، وەک چاووشی دەرگا ن

کی دی داوا کردووە.     پلهکهی بۆ کهس
نيا نيين کام ميرنشينی کورد توانيويهتی  ته کۆشک. گومان ههن لهوەی وا ههموو  د ر "چاووشليق" بن

وە بۆ ئهم  -ميرنشينه "يورتليق وەن ئوجاقليق"ە کوردييهکان، لهو سيستهمهدا بووبن. لهبهر ئهوە چهمکهکه ن
ی چ بنهمايهک ئهم گومانهيان ههيه، له١(ديار نييه نووسهرانی پاشکۆی . " مهبهسته دەکار کراوە دا   ، بهپ کات

وە: "ههر "ئوجاق  شهرەفخان وەيه دەريبڕ ک له پياوەکانی، وەک "دەرگا چاوشليق"،  بهم ش ک بهردەوام يهک بهگ"
گهی   ته پايتهخت. بڕواننه به ر   . ) ٢دەن

رەدا نووسهرانی پاشکۆی   ڕی ١ل ر سهرد وەيه کۆتايييان به پاشکۆی "ئاکامی وتار" ، لهژ ناوە:  ١، بهم ش   ه
هش دەکهين ئهگهر بمانههوێ پشت به   شهرەفخانجگه له وردەکاری، زۆر اليهنی ژيانی "  شتا ناديارن. هه ه

ی  ی  ١٠٠٥چيرۆکه باوەکهی ژيانی ببهستين، چونکه کاتی رووداوەکانی ئهم چيرۆکه سنووردارە و به سا
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ڕانهوەی ئهم چيرۆکهدا ڕەنگ ی داوەتهوە، دەکرێ  کۆچی، دوايی دێ. سهرباری ئهوەی که ههستی خۆی له گ
ژوويهکی   ن و تهواو بابهتيانه بينووسنهوە. م ژووەکان نهيانتوانيوە ئهو بهرگهی له بهر دابما ين سهرجهمی م ب

ژی پڕ له بۆچوونی تايبهتی کهسيمان بۆ بهج  ندە ڕاستيی له بارەی دوورودر دا  شهرەفخان ماوە که ه هوە ت
  . " نييه

نواته  ژە"کهش "ه ژووە دوورودر دا نييه "م که   ١. جوان سهرنج بدەنه دوايين ڕستهی پاشکۆی دە ڕاستی" ت
:   دە
ۆزی کوردی و گرۆی جياجيا و  "  رەدا بهرەوڕووی نموونهيهکی ها مه ل ناکرێ ئهمه وەبهرچاو نهگرين که ئ

رانی و ئهرمهنی  تی عوسمانی و ئ يان باش  شهرەفخانئامانجی جۆراجۆر و ڕوانگهی جياواز دەبينهوە. دەسه
ک جار گۆشهی جياواز لهمهی   ند ناسيوە و سهرنجيان خستۆته سهر ڕووداەکانی ميرنشينهکهی. سهرەنجام ه

  . " دا دەبيندرێخۆمان، له نووسين و باسهکانيان
ين  ک جاريش و  دەب ب ند ران و ئهرمهنی، نهک ه تهکانی تورکيا و ئ ستاش دەسه نهک ههر ئهو کاتی، ئ

ژووی کورد و   واندنی ڕووداوەکانی م ويی خهريکی ش کوو بهردەوام و به بهرب نهک بهگۆشهی جياواز، به
ن: ١نووسهرانی پاشکۆی کوردستانن.   ردا دە   ، له دوايين د

ينهوانهی ئهوان وەبهر چاو بگرين ههتا باشتر لهگهڵ ژيان و کاری "  کۆ ههر بۆيه گرينگه ئهو باس و ل
کی ديکهمان بۆ ڕووداوە گرينگهکان ال دروست   شهرەفخان گهيشتن ئاشنا ببين. ئهمه سهرەتايهکه و دەکرێ ت

نهکانی ئهم ب  شتا کهمن و بهشی پڕ کردنهوەی کهل م زانيارييهکان ه   . " وارە ناکهنبکا، به
يهريڤان" لهم بوارەدا بکهين و ڕەنگه   -ئهنقهڕە -واته دەب لهمهوبهدوا چاوەڕوانی "کاری هاوبهش"ی "تاران

ک " ته سهرەتايهک بۆ گهل يان بن و ئهم بابهتهش بب که ک "پسپۆڕی کورد"يش ت ند   کاری هاوبهشی "مۆسکۆ"و ه
ميانه ژووی کورد و کوردستان   "! ئاکاد واندنی م   . بۆ ش

  
  ١پاشکۆی   ی يکۆتايی شيکار

وکردنهوەی ئهو دوو   هقان" و "فورال گهنچ" پاش ب ڕانه، "مستهفا د داچوونهکانی نووسهری ئهم د رەی پ بهگو
ژووی کوردستان کردووە، بهتايبهت  ک بابهتی ديکهی تايبهت به کورد و م دواين  له پاشکۆيه، خۆيان خهريکی گهل

، "ميرانی کورد له  "  ry Ruus RegistersCentu-th١٦Kurdish Emirs in the"  ) بهناوی:٢٠١٩بهرههميان ( 
هتی"له دا ڕئووس دەفتهرلهری" واته ١٦سهدەی  ههموو توانايان بۆ  دا، "دەفتهرەکانی تۆماری کاربهدەستانی دەو

ژووی کۆنی کورد و کوردستان تهرخان کردووە و بهپشتبهستن به "ڕئووس دەفتهرلهری"   واندنی شهرەفنامه و م ش
ی ڕ ک بهشی  عوسمانييهکان و بهپ رانی و تورکی، ڕ ژوونووسينهوەی چهواشهکارانهی فهرميی ئ وانگهی باوی م
ک لهو ميرانهی کوردستان دەکات که  ههرە گرينگی شهرەفنامه ، واته بهشی يهکهمی شهرەفنامه که باسی کۆمه

زی پادشايان " ژوونووسان له ر داوە و م ی سهربهستيان هه و   ر پرسيار خستووته ژ ،دا ريزيان کردوون" ئا
يانداوە خهوشداری بکهن ه نووسراوە! يشو له ئاکام   ههو ژوويه به هه ن، سهتاسهری ئهم م     دا دە

ک، فيتی دوژمنان و داگيرکهرانی   هيه که به ئهگهر ه هه ن ئهو ه ژوونووسانی کورد نهکهونه شو هيوادارم م
  خاکهکهمانی لهپشته. 

کی پتر له  بهت گومان لهوەدا نييه که دەق ته   ٤هه م ئهمه ناب بب ت. به ه ب سهدە کۆن، ناکرێ بهری له هه
ژوو و بهسهرهاتانهی که  ی سوور بهسهر تهواوی ئهو م شانی ه له شهەرفنامهدا   شهرەفخانپاساو و بيانوو بۆ ک

کردوون. ل ژووی کورد و کوردستان ئاماژەی پ ک له م ژووييهکان کاری  وەک بهش ينهوە له دەقه کۆنه م کۆ
م ئهگهر کهوته خانهی  ميکی زانستيانهيه، به ژووئاکاد واندنی م کی وەک پاشکۆی ش و   ٢و  ١، بهرههم
تهوە.    دەکهو   نووسراوەکانی ديکهی ئهم دوو کهسهی ل

ژووی کورد و کوردستان لهههمبهر ئهم  ژەرانی م وەندەکان و تو ههست به   واندنانهداشبۆيه هيوادارم ن
ويستيرە ايبهرپرس    ان پ بدەنهوە.  يتی خۆيان بکهن و بهرپهرچی زانستيانهی پ

  مهنسوور سدقی
مانيا  ٣٠/٢٠٢٠/ ١٥   بۆن   -ئا

  
  : سهرچاوەکان

مانی بدليسی شهرەف . ١ ر سهالحهددين ئاشتی، بنکهی ژين، سل  . ٢٠١٧خان، شهرەفنامه. وەرگ
ۆکانی  . ٢ مانی  عهبدالرقيب يوسف، تاب  . ٢٠٠٥شهرەفنامه. بنکهی ژين، سل
ڕ سهعيد ناکام، بهغدا، کۆڕی زانياری    . ٣ کانيدا، وەرگ ژووی دراوس چهلهبی ئهوليا، سياحهتنامه. کورد له م
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