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لة شصعر . خانزاد خاتووين سؤران يةكصك لة كةسايةتيية ناودارةكاين مصذووي كوردة
و ئةدةب و ضريؤك و فؤلكلؤردا وةك ذنصكي لصهاتوو و سةركردةيةكي دپسؤز ئاوأي 

يةكامنان دةكةين، لةم بارةيةوة لةطةپ  بةآلم كة سةيري كتصبة مصذوويي. وصدراوة
تةنانةت . طةلصك اليةين ذياين شاراوة و ناديارة. ئاپؤزييةكي زؤر أووبةأوو دةبينةوة

 الين كةم ئةوانةي كة من دةستم وصيان -سةرضاوة كوردييةكان ! نازانني كضي كصية؟
باسي  ئاماذةيةكي كورت بة خزمةتطوزارييةكاين دةكةن و ئيدي لة –أاطةيشتووة 

أووداوة طرينطةكاين سةردةمي حوكمأانيي ئةو، كارةساتةكان و شةأ لةطةپ 
ئةردةالنييةكان و سةفةوييةكان و زؤر بابةيت لةم ضةشنة، شتصكي ئةوتؤيان باس 

، بة قةپةمي مامؤستا جةميل )۵۱۴ل  (١لة ثةراوصزي شةأةفنامةدا. نةكردووة
نزاد بة خوشكي مري سولةميان خةپكي ناوضةي هةرير، خا«: أؤذبةياين، هاتووة كة

هةروةها لة » .دةزانن؛ كةضي هصندصك مصذوونووس اليان واية كضي بووة
 ي هةمان ۵۱۷ و ۵۱۶شةجةرةنامةي بنةماپةي سؤراندا كة دةكةوصتة نصوان الثةأةكاين 

سةرضاوة، خانزاد خاتوون و مري عةيل بةط بة كض و كوأي مري سولةميان بةط نيشان 
ئةو مري عةلييةش هةمان كةسة . اد و مري عةيل خوشك و برا بوونواتة خانز. دراون

هةپبةستووة و » زص«كة ثردصكي بةريين لة دووئاواين باپةكيان و أةواندز لة سةر 
طةپي «شي بؤ كاروانةأص خؤش كردووة، كة لةو ساوة بة »طةپي«أصطاي 

  .ناسراوة»بةط عةيل
خانزادة خاتوون «: ضاوة، دةپصبابا مةأدوخي أوحاين بة ثشت بةسنت بة طةلصك سةر

لة دواي سولةميان بةط، «:حوسصن حوزين دةپص). ۳۸۵ل(٢»ذين مري سولةميان بووة
عةيل بةط لة جصي دانيشت و دواي مردين عةيل بةط، خانزادة خاتووين خوشكي 

سةرضاوةيةكي فارسيي سةردةمي ). ۱۴ل(٣»سولةميان بةط بووبة فةرمانأةوا
: ةكيي ئةم وتارةية و لة خوارةوة باسي لصدةكةين، دةپصسةفةوييةش، كة بابةيت سةر

هةندص وردة سةرضاوةي تريش بة . »خانزادة خاتوون ذين عومةر بةط ناوصك بووة«
  . خوشكي مري سولةميان وهةندَيكي تر بة نةوةي مري سولةمياين باس دةكةن
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ناوي ئةو مري سولةميان بةطةش كة بة باثري، باب، مصرد و براي خانزاد خاتوون 
ة كة قارةماين بةييت »خان سولةميان خاين قوپي بةطيان«هاتووة، هةمان 

لة ديواين دةوان «: ية و بة ثصي طيأانةوةي سينطاوسينطي بةيت بصذةكان»لةشكري«
بپحة أؤميان، بة ثياپةيةك ذةهر و ذةهرةمارة، دةيانكردةوة شل و شةكةت و 

شةأةفخان و هةم حوسصن حوزين ئةوةش با لةوص بوصستص كة هةم ئةمري . »طيانة بص
دةپصن بة مردين خؤي مردووة و هيض ئاماذةيةك بةوة ناكةن كة لة ديواين بپحة 

  .أؤميان دةرمانداو كرابص
لصرةدا ئةركي ئةم وتارة ئةوة نيية كة ئةم كصشانة يةكال بكاتةوة، بةپكوو ئاماجني 

ذیل عالم آرای «ي فارسيية بة ناوي  وتارةكة ئاماذة بة سةرضاوةيةكي مصذوويي
، بة قةپةمي دوو كةس لة مصذوو نووساين سةردةمي سةفةوي بة ناوي »عباسی

حمةممةد «كة بة ئةسكةندةر بةيطي مونشي ناسراوة و » ئةسكةندةر بةيطي توركمان«
تاریخ عالم «ئةسكةندةر بةيط هةمان نووسةري كتصيب بة ناوبانطي . »يؤسفي موةأيخ

تاریخ عالم آرای « قؤپييةش بة ناوي ثةراوصزصك بؤ ية و ئةم كتصبة دوو»آرای عباسی
  . هاتووةتة بةرهةم» عباسی

دا باسصكي طرينط لة مةأ خانزاد »ذیل عالم آرای عباسی«ي كتصيب ۳۴ و ۳۳لة الثةأة 

هةر بؤية . نةكرابص خاتوون هاتووة كة أةنطة لة هيض سةرضاوةيةكي تردا ئاماذةي ثص
وةرطصأمةوة تا الين كةم الثةأةيةكم بةسةر ئةم بة ثصويستم زاين دةقي نووسراوةكة 

  . باسةوة زياد كردبص و لةوانةية تيشكصك خباتة سةر هةندصك اليةين تريش
خان ئةمحةد خاين ئةردةآلن لة دةوروبةري « : ثوختةي ئةو دوو الثةأةية ئةوةية

كةركووك بةسةر خانزاد خاتوون دادةدا و ذمارةيةكي زؤر لة لةشكرةكةي دةكوذص و 
شاه . (خانزاديش بة ديل دةطرص و أةوانةي ثايتةخيت سةفةويية، واتة ئيسفةهاين دةكا

ش لةبةر دوو هؤ ضاوثؤشي لة كوشتين خانزاد دةكا، يةكةم ئةوةي كة كوشنت و )صفی

تؤپة ئةستاندنةوة لة ئافرةتصك بة عةيب دةزانص؛ دوويةم ئةوةي كة خانزاد داواي 
بةم جؤرة . ين ثصشووي خؤي ثةذيواين دةردةبأصلصبوردن لة شا دةكا و لة كردةوةكا

  .»شا خانزاد دةداتةوة دةست خان ئةمحةد خان تا بة دپي خانزاد لةطةپي جبوپصتةوة
بةآلم ثصويستة وةرطصأراوي دةقي ئةم دوو . ئةوة ثوختةي دوو الثةأةكة بوو

م ية و هة الثةأةيةش لصرةدا بة تةواوي بصنمةوة، ضونكة هةم بةپطةيةكي مصذوويي
وةك . بؤمان دةردةخا كة بريوأاي نووسةرةكان لة بابةت ئافرةتةوة، بة طشيت، ضيية

كردين أووداوصك كة  لة دةقةكةدا دةيبينني نووسةرةكان ناو بردين ئافرةت و باس
ثصوةندي بة ئافرةتةوة هةبص، بة خةوش و تانةيةك بؤ كتصبةكةيان دةزانن و بة 

  . ي لصبوردن لة خوصنةر بكةن وايةضةشنصك ثاكانةي بؤ دصننةوة، وةك داوا
  :ئةمة دةقي نووسراوةكةية



يةك لة أووداوة باشةكاين سةرةتاي ئةم سةفةرة خصرة، دةستةبةر كردين خانزاد خامني [
هةرضةند نووسينةوةي أووداو و بةسةرهاتصك كة ثصوةندي بة ذنانةوة .  بوو)سؤران: مةبةست(سةهران

ةوة بة كارصكي سةير و سةمةرة بصتة بةر ضاو، بةآلم ئةم خاتوونة هةبص، أةنطة لة أوانطةي هةموو اليةك
فامة، بة هؤي ناتةواويي عةقپ، كة لة دياردةكاين طشتيي ئافرةتانة، خؤي بة زاناي  خؤبةزلزانة كةم

 كار و بارصك هةپدةقوتا كة هيض ثصوةندييان بة أؤذطار و ئازاي جوامصراين زةمانة دةهاتة بةر ضاو و لة
لة سةر شصوةي مصرخاسان، ضابوك سواري دةكرد و تريداين دةبةست و أمبازصين . ذنانةوة نةبوو

سةهران هةرصمصكي كورداين سةر بة وآليت أؤمة و كورداين ئةو هةرصمة بة . دةكرد و دةضوو بؤ أاو
ةط ناوصك سةرؤكي ئةو هؤزة بووة كة لة سةردةمي عومةر ب. عةشريةيت سةهران ناوبانطيان هةية

دا عالم آرای عباسی هةر وةك لة نوسخة هصذاكةي )شا عةباسي سةفةوي: مةبةست(جيهانطرةكةدا

بة هاودةستيي يةكتر دؤستاين ئصمة، كة بة أؤمييةكان نةيار بوون، ئةو كاتةي «: هاتووة
ة شةأدا بة ديلي كةوتة بةردةسيت سثاي هةپيانكوتابووة سةر كةركووك و شارةزوور، عومةر بةط ل

لةو » . و بةو جؤرة بة كوناي نةماندا أؤضوو)لةشكري شاعةباس: مةبةست(هةميشة سةركةوتوو،
بة ثصي مريات، بووبة خاتووين ئةو . مابوو كة ئةم خاتوونة دايكي ئةوة بنةماپةية تةنيا منداپصك بةجص

 ئةممارة، ثلةي مةزين و فةرمانأةوايي لةشكري وآلتة و لة بةر خؤبةزلزاين و سةرةأؤيي و نةفسي
  )فةرد: (و غافپ بوو لةوةي كة طوتوويانة هؤزةكةي بة دةستةوة طرت

  لةو تايفةدا دةأوا خصر و بصر                مامر خبوصنص وةكوو كةپةشصر
اپةدا لة ناأصكي و ئاذاوةيكي زؤر لة اليةن ئةو عةقپ ناتةواوة، لة سةر سنوور ثصك هات و هةر لةم س

دار و دةستةي ئةردةآلنييةكاين سةر بة خان . طةپ تاقمصك ئاذاوةضي هةپيكوتاية سةر كةركووك
دةستةيةكيان كردنة خؤراكي شةمشري و خاتووين ئةمحةد خاين ئةردةآلن بة سةريان دادان و 

. د كريان )ئيسفةهان، ثصتةخيت سةفةويية: مةبةست(ذوورووناوبراويشيان طرت و أةوانةي تةخيت 
هةرضةند سزاواري هةموو ضةشنة تؤپة و سزايةك بوو، بةآلم ضونكة تؤپة ساندنةوة لة ئافرةتصك، لة 

أووبةندي أوحم و ) شاه صفی: مةبةست(ثياوةيت و جوامصري بة دوور بوو، حةزرةيت خاقاين بةختةوةر

ةكاين بووري و بةزةيي بة سةر أووخساري ئةودا كصشا و بة تةواوي ئاطاداري لصكرد و لة خةتا و هةپ
سنوورةي  ية بص ئةويش كة ئةم مصهرةباين و بةزةيي. خستيية بةر نةوازش و ضاكةيةكي لة أادة بةدةر

وكاري  بيين، بة خؤدا شكايةوة و لة كردةوةي أابردووي ثةذيوان بؤوة و طةأايةوة الي دايك و كةس
  ٤.]خان ئةمحةد خان، تا هةر طا خبوازص، بطةأصتةوة زصد و وآليت خؤي

ئةمة دةقي نووسراوةكةي سةردةمي سةفةوي بوو، كة لصرةدا وةكي بةپطةنامةيةك  
بةآلم بصجص نابص ئةطةر لة كؤتاييدا ئاوأصكيش لة ضارةنووسي خان ئةمحةد . هصنامةوة

خاين ئةردةآلن بدةينةوة و بزانني سةرؤكي ئةمارةتصكي بة دةسةآليت كورد، كة ئاوا 
 و ذنة قارةمانصكي هاوخوصين خؤي لة بة طيان و دپ خزمةيت بياين كردووة

كةركووكةوة بة ديلي أةوانةي ئيسفةهان كردووة تا هةم ئةتك بكرص و هةم بيكوذرص، 
  !طةيشتووة؟ داخوا ض ثاداشصكي وةرطرتووةتةوة و لة اليةن بيانييةوة ض بةهرةيةكي ثص

يين نش ي زاييين بووبة جص۱۴۹۱خان ئةمحةد خان، كوأي ئةو هةپؤ خانةية كة ساپي 
هةپؤ خان لة . تةميوور خاين براي و خاكي ئةردةآلن و لؤرستاين لة ذصر فةرماندا بوو

. مصذووي كورددا بة سةركردةيةكي ئازا و دپسؤز ناسراوة و بة أصزةوة ناوي دةبرص
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سةردةمي حكومةيت ئةو، سةردةمي فةرعاين و ئاوةداين بووة و خؤي لة شةأي تورك 
نابا، بة   سةفةوي كة زانيويةيت بة شةأ زةفةري ثصشا عةباسي. و عةجةم ثاراستووة

دؤستايةيت لصي نزيك بووةتةوة و ئةمحةد خاين كوأي بردووةتة ئيسفةهان و 
 مارة كردووة و كردووية بة زاواي  ي لص»كآلو زصأ خاتوون«خوشكي خؤي بة ناوي 

بةخشيوة و زؤري لة خؤي نزيك كردووةتةوة تا لة  دةسةآلتصكي زؤري ثص. خؤي
ئةمحةد خانيش . كامدا بة لةشكرصكي بة هصزةوة بة طذ هةپؤ خاين باوكيدا كردووةئا

لةو شةأةدا توانيوية ئةردةآلن و لؤرستان داطري بكا و باوكيشي بة ديل بطرص و دةست 
بةم جؤرة هةپؤ خان بة دةسبةسةري لة ئيسفةهان دانيشت . بةستة بيهصنصتة ئيسفةهان

ن، خان ئةمحةد خان سنةي كردة ثصتةخت و بة هصز و  لة دواي مةرطي هةپؤ خا٥.تا مرد
دةسةآلتةوة حوكمايت كرد و دذوارترين ئةركةكاين بؤ سةفةويية بة ئةجنام طةياند، 

، كة مصرمنداپصك بوو، زؤرتر لة »سورخاب«بةآلم كوأي خان ئةمحةد خان، بة ناوي 
ين خان ئةمحةد لة دواي مةرطي شا عةباس، بةي. ماپي خاپواين لة ئيسفةهان دةمايةوة

شاة چفي بص يةك و دوو دةستووري دا هةر دوو ضاوي . خان لةطةپ شاة چفي تصكضوو
سورخاب كوصر بكرص تاكوو لة داهاتوودا مةترسييةك لة اليةن كوردانةوة هةأشة لة 

خان ئةمحةد خان بةم أووداوة جةرطبأة زؤر تووأة بوو و . حكومةيت سةفةوي نةكا
. بةست و ضةند جار لةطةپ لةشكري ئصران شةأي كرددؤستايةيت لةطةپ عومساين 

جاري وابوو سةركةوتنصكي كايت وةدةست دصنا و جاري واش بوو تصك دةشكا و ثةناي 
تاوانةكةيةوة لة موچپ  بؤ ئةم و ئةو دةبرد، تا لة ئاكامدا بة ناكامي و داخي كوأة بص

  .سةري نايةوة و لة طؤأستاين يؤنس ثصغةمبةر نصذرا
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