هێرشە ناوبەناوەكانی مەغۆل
بۆ كوردستان پێش ڕووخانی
خەالفەتی عەبباسی

()١

د .ڕابیعە فەتاح خۆشناو
(زانکۆی سەاڵحەددین  -کۆلێژی ئاداب)

كوردســتان و هەرێمەكانــی ڕۆژهەاڵتــی ئیســامی،
لەســەروبەندی ڕووخانــی دەوڵەتــی خەوارزمــی
كەوتنــە بــەر هێــرش و شــااڵوە یــەك بــە دوای
یەكەكانــی مەغــۆل ،لــە ماوەیەكــی زوودا شــاری
هەمــەدان و مەراغــە و ئەربــل و شــەهرەزوور و
داقــووق زیاتــر لــە جارێــك كەوتنــە بــەر هێــرش و
تــااڵن .لەگــەڵ ئــەوەی لــە ڕووكەشــدا مەغــۆل بــۆ
ڕاوەدوونانــی جەاللەددیــن خەوارزمشــا جــوواڵوە،
كەچــی بــە شــێوەیەكی ڕێكخــراو و ســەربازی
ئامانجــی خــۆی بەجــێ گەیانــدووە ،بــە تایبەتــی
چاودێــری و پەكخســتنی هەوڵەكانــی خەالفەتــی
عەبباســی لــە ناوچەكــەدا .
لــە ماوەیەكــی كورتــدا ،ســوپای چەنگیزخــان بــە
هەرێمەكانــی خوراســان و چیــاكان و ئازەربایجــان
و ئــاران و گورجســتان و ئەرمینیــادا باڵوبــووەوە.
ئیبــن ئەســیری مێژوونــووس بــە سەرســامییەوە
باســی لــەوە كــردووە ،مەغــۆل چــۆن لــە ســنووری
چیــن و توركســتانەوە لــە مــاوەی كەمتــر لــە
ســاڵێك لــەو شــوێنە دوورەوە توانیویەتــی ئــەو
هەمــوو ناوچــە بەرفــراوان و بەرینــە تــااڵن و كاول
بــكات و گوتوویەتــی ئــەوەی بەچــاوی خــۆی ئــەو
ڕاســتییەی نەدیتبێــت ،ئەســتەمە بــڕوا بــكا؟!(.)٢
ڕاســتییەکەی ئــەو پرســیارە لەجێــی خۆیەتــی،
لــە كاتێكــدا بۆمــان دەركەوتــووە كــە مەغــۆل زۆر
شــارەزای جیهانــی ئیســامی بــووە و هێزەكانــی
ناســیوە ،چونكــە پێشــتر بــازرگان و ســیخوڕەكانی
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بــۆ ناوچــەكان نــاردووە ،هەروەهــا بووەتــە
جێگــرەوەی دەوڵەتــی مەركەزیــی خەوارزمــی،
لــە كاتێكــدا مەركەزییەتــی دەوڵەتــی خەوارزمــی
لەناوچــوو ،هەرێمەكانــی ئــەو ســنوورە یەكــە یەكــە
بــە ئاســانی لەناوچــوون .لــە واقیعــدا دەوڵەتــی
خەوارزمــی هێــز و قەوارەكانــی ڕۆژهەاڵتی ئیســامی
هێنــدە الواز كــردووە ،بەهــەر هۆكارێــك بووبێــت،
توانایــی ڕووبەڕووبوونەوەیــان نەبــووە .ســەرباری
ئــەوەی بــە شــێوەیەكی گشــتی خەڵــك لەبــەر
كارە نەشــیاوەكانی ســوڵتان عەالئەددیــن لێــی
ســڵەمینەتەوە ،هەروەهــا چەنگیزخــان خــۆی بــە
میراتگــری دەوڵەتــی خەوارزمــی زانیــوە ،بەهێــزەوە
بــە جیهانــی ئیســامیدا تەراتێنــی كــردووە.
ســەرەتا مەغــۆل لــە ســاڵی (٦١٧ك١٢٢٠ /ز)
ڕووی لــە شــاری هەمــەدان كــرد ،كاتێــک خاوەنــی
هەمــەدان بــە هێــرش و شــااڵوی مەغۆلــی زانــی ،بــۆ
پاراســتنی شــارەكە لــە هێــرش و دەســتدرێژییەكانی
مەغــۆل بــە كۆمەڵێــک دیــاری و پێشكەشــەوە
لــە هەمــەدان دەركــەوت و توانیــی شــارەكە
بپارێزێــت( .)٣ڕاســتییەکەی نزیكبوونــەوەی مەغۆل
لــە كوردســتان بــۆ یەكــەم جــار و بــەو خێراییــە و
بــە بــێ بوونــی هێزێكــی وا بتوانێــت ڕووبــەڕووی
بێتــەوە ،ســەراپا دانیشــتووانی تاســاند وەك
چــۆن هەرێمەكانــی ڕۆژهەاڵتــی ئیســامی تووشــی
وێرانــكاری بــوون و زیانــی زۆریــان بەركــەوت.
دوای شــكانی ســوپای ســوڵتان عەالئەددیــن
خەوارزمــی قەوارەیەكــی وا نەبــوو لــە ڕۆژهەاڵتــی
ئیســامی بتوانێــت ڕووبــەڕووی مەغــۆل ببێتــەوە،
ســەرەتا مەغــۆل هێــزی خــۆی بــۆ لەناوبردنــی
چاالكییەكانــی ســوڵتان جەاللەددینــی خەوارزمــی
تەرخــان كردبــوو ،لــە ســاڵی (٦١٨ك١١٢١ /ز)
شــاری مەراغــەی ئابڵوقــە دا ،ئــەو كاتــە ســوالفە
خاتــوون ،خێزانــی خامۆشــی کــوڕی ئەتابــەگ
ئۆزبــەک پەهلەوانــی ئیلدۆگــزی()٤ی نــەوەی
خانــەوادەی ئەحمەدیلــی كــورد( )٥حوكمــی

مەراغــەی كــردووە و خــۆی لــە قــەاڵی ڕویــن دژ()٦
بــووە ،مەغــۆل خەڵكەكــەی ئــاگادار كردووەتــەوە،
كــە تەســلیم بــن ،گیانیــان پارێــزراو دەبێــت،
كەچــی خەڵكــی مەراغــە گوێیــان پــێ نــەداوە و
بەرگرییــان كــردووە ،مەغــۆل بــۆ داگیركردنــی
هەمــوو شــێوازێكی بەكارهێنــاوە ،موســڵمانانی
دیلــی كــردووە بــە قەڵغــان تــا لــە (چــواری
ســەفەری ٦١٨ك١٢٢١ /ز) شــارەكەی داگیركردووە
و دەســتی لــە كــەس نەپاراســتووە(.)٧
لــە هەمــان ســاڵدا مەغــۆل بــە مەبەســتی گرتنــی
ڕووی لــە ئەربل(هەولێــر) كــرد ،موزەفەرەددیــن
گوگبــەری (٦٣٠ - ٥٨٦ك١٢٣٢ - ١١٩٠ /ز) بــۆ
بەدرەددیــن لوئلوئــی (٦٥٧ - ٦١٦ک- ١٢١٩ /
١٢٥٨ز) خاوەنــی مووســڵی نووســی تــا بەهانایــەوە
بێــت ،خاوەنــی مووســڵ ســەربازی بــۆ نــارد،
ســەربازانی ئەربــل و مووســڵ لــە نێــو ڕێگــە و
تەنگەبــەری چیــاكان دامــەزران( )٨مەغــۆل لــەو
پێشــڕەوییەدا پاشەكشــەی كــرد ،چونكــە شــارەزای
ڕێگــە و بــان و سروشــتی شــاخاویی ناوچەكــە
نەبــوون( ،)٩لەالیەكــی دیكــەوە مەغــۆل بــەرەو
شــاری داقوقــا پێشــڕەوی كــرد ،ناســرەددین
خەلیفــەی عەبباســی(٦٢٢ - ٥٧٥ک- ١١٧٩ /
١٢٢٥ز) نامــەی بــۆ موزەفەرەددیــن گوگبــەری و
بەدرەددیــن لوئلوئــی خاوەنــی مووســڵ و مەلیــك
ئەشــرەف ئەیووبــی خاوەنــی جزیــرە و خــەاڵت و
میافارقیــن و هەندێــک شــاری دیكــەی ناوچەكــە
نــارد( )١٠تــا ســوپاكەیان بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوەی
مەغــۆل لــە داقوقــا بنێــرن( ،)١١خاوەنــی ئەربــل و
مووســڵ بــە دەنگییــەوە هاتــن ،مەلیــك ئەشــرەف
لەبــەر ســەرقاڵ بــوون بــە هاوكاریکردنــی مەلیــك
كامــل(٦٣٠ - ٦١٥ك١٢٣٢ - ١٢١٨ /ز)ی بــرای
خاوەنــی میســر دژی خاچییــەكان ،داوای لێبوردنــی
كــرد( ،)١٢هەرچەنــدە خەلیفەی عەبباســی پەیمانی
دابــوو ،دە هــەزار ســوارچاك بنێرێــت ،كەچــی تەنیا
هەشــت ســەدی نــارد ،هــەر چۆنێــك بــوو مەغــۆل
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گەڕایــەوە هەمــەدان و شــەڕی بەرپــا نەكــرد(.)١٣
لەبــەر ئــەوەی مەغــۆل لــە ســەنگەری دواوەی دڵنیــا
نەبــووە بــە تایبەتــی شــارەكانی ســنووری ئێــران،
هەروەهــا زانیاریــی تــەواوی لەســەر نەیارانــی
نەبــووە ،بۆیــە شــەڕی هەڵنەگیرســاندووە ،بەڵكــوو
چاودێــری ناوچەكــەی كردووە ،هەروەهــا توندوتیژی
و ڕەشــەكوژی بــە خەڵكــی نیشــان داوە.
هەر لە ســاڵی (٦١٨ك١٢٢١ /ز) مەغۆل هێرشــی
بــۆ هەمــەدان هێنایــەوە ،لــە كاتێكــدا خەڵكانــی
شــارەكە گلەییــان لــە ســەرداری ســەربازی ئــەوێ
بــردە الی حاکمــی هەمــەدان و پێیــان ڕاگەیانــد
بــۆ ناســرەددینی خەلیفــە بنووســێت ،بــەاڵم دواجــار
نامەكــە كەوتــە دەســت مەغــۆل ،لــە بەرانبــەر ئــەوە
مەغــۆل داوای لــە ســەردارەکە كــرد مــاڵ و ســامان
لــە خەڵكــی هەمــەدان كۆبكاتــەوە ،ئەوانیــش لەبــەر
ئــەوەی ســاڵی پێشــوو(٦١٧ك١٢٢٠/ز) پارەیــان بە
مەغــۆل دابــوو ،نەیاندایــەوە ،بڕیاریــان دا ،بەرگــری
بكــەن ،بۆیــە ســەرداری شــارەكەیان كوشــت ،دواتــر
مەغــۆل توانیــی شــارەكە بگرێــت و خەڵكێكــی
زۆری كوشــت( .)١٤ئــەو هێــرش و ڕەشــكوژییانەی
مەغــۆل دەریانخســتووە ،لەگــەڵ ئــەوەی بــە
تــەواوی شــارەكەیان نەخســتووەتە بەردەســتی
خۆیــان ،كەچــی بــەدوای پــارە و ســاماندا گــەڕاون،
تــا پێداویســتی خۆیــان پــڕ بكەنــەوە.
مەغــۆل لــە ســاڵی (٦٢٠ك١٢٢٣ /ز) لەبــەر
چاالكییەكانــی ســوڵتان جەاللەددینــی خەوارزمــی
دووبــارە هێرشــی بــۆ مەراغــە بــردەوە ،لەگــەڵ
ســوپای خەوارزمــی كەوتــە شــەڕ ،دیســان
مەراغــەی گرتووەتــەوە ،ســوڵتانیش خــۆی دەربــاز
كــردووە( ،)١٥لــە ســاڵی (٦٢١ك١١٢٤ /ز)
مەغــۆل جارێكــی دیكــە هێرشــی بــۆ شــاری
هەمــەدان بــردەوە و گرتــی و دەســتی بــە كوشــتن
و تــااڵن كــرد ،هێنــدە لــەوێ نەمایــەوە ،دواتــر
ڕووی لــە تەورێــز كــرد( .)١٦لــە هەمــان ســاڵدا
لــە تێكهەڵچوونێكــدا ســوپای مەغــۆل لــە مانگــی

شــەوال لــە مــرت (مامــەڕووت) خەڵكێكــی زۆری
كوشــت ،شــاعیر و فەرمــوودەزان كەركووكــی
ئەبــوو ســلێمان عەبدولڕەحمــان كــوڕی ئەبــوو
بەكــر بەڵخــی كەرخینــی بــووە قوربانــی دەســتی
مەغــۆل( .)١٧مەغــۆل ســتراتیژێكی بەســەر
هێزەكانــدا ســەپاندووە ،كــە نەتوانــن لــە دەرەوەی
قــەاڵ و شــارەكانیان بەرگــری بكــەن ،بۆیــە گونــد
و ســنوورەكانی دیكــە لەبــەر تــااڵن و ڕەشــەكوژیی
مەغــۆل ،جێگــەی ئارامــی نەبــوون.
لــە ســاڵی (٦٢٨ك١٢٣٠ /ك) دەســتەیەكی
دیكــەی مەغۆلــی لــە هەرێمــی ئازەربایجانــەوە
ڕوویــان لــە دەوروبــەری ئەربــل كــرد و دواتــر بــەرەو
شــارەزوور و داقوقــا و کەرخینــی ،ئــەوەی لەســەر
ڕێگەیــان بــوو لــە گونــدە كوردییــەكان تااڵنیــان
كــرد ،هــەر كەســێک كەوتــە ســەر ڕێگەیــان لــە
توركمانــی ئەیوانــی و كــورد و گۆران(جورقــان)
كوشــتیان و دەســتیان نەپاراســت( .)١٨لەبــەر
ئــەوە خاوەنــی ئەربــل دووبــارە بــۆ كۆمــەك داوای
لــە خاوەنــی مووســڵ كــرد ،هــەردوو ال ســوپایان
پێكــەوە نــا ،بــەاڵم دواجــار مەغــۆل كشــایەوە(.)١٩
لــە هەمــان ســاڵدا مەغــۆل خــۆی كۆكــردەوە تــا لــە
كوردســتان كۆتایی بە پاشــماوەی ســوپای ســوڵتان
جەاللەددیــن خەوارزمــی بهێنێــت ،ســوپای ســوڵتان
لــە ئورمییــە و ئەشنۆ(شــنۆ) خــۆی نەگــرت.
مەغــۆل بــە دوای ســوڵتاندا چــووە دەوروبــەری
خــەاڵت و دواتــر بــە دوای ســوپای ســوڵتاندا
ڕوویــان لــە دیاربەكــر كــرد ،ســوڵتان نەیتوانــی
خــۆی بپارێزێــت ،ســوپاكەی پەرتەوازەبــوو ،مەغۆل
ئەمــەی بــە هــەل زانــی ،دەوروبــەری دیاربەكــری
بــە تــااڵن بــرد( .)٢٠بازرگانێــك كــە لــە دەســتی
مەغــۆل دەربــازی بووبــوو ،گێڕاویەتــەوە كــە تەنیــا
لــە شــاری ئامــەد زیاتــر لــە پــازدە هــەزار تەرمــی
ژمــاردووە ،مەغــۆل وەهــا خەڵكەكــەی شــێواندووە،
كــە تۆقیــون و ورەیــان ڕوخــاووە و زاتیــان نەبــووە
لــە مەغــۆل بێنــە دەســت .ســوپای مەغــۆل دوای
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ئــەوە گەیشــتە هەرێمــی دیاربەکــر ،ماردیــن و
نوســەیبین و سعێرت(ســێرت) و ئــەرزن و تەنــزە
و ئەوێشــیان تــااڵن كــرد ،هەروەهــا شــارەكانی
بەرگــری و ئەرگیــش دەســتی تــااڵن و كوشــت و
بڕیــان گەیشــتێ( ،)٢١بەشــێكی ســوپای مەغــۆل
تــا میافارقیــن بــە دوای ســوڵتانەوە بــوون،
بەشــێكی دیكــەی چوونــە شــنگال و دەســتیان بــە
تــااڵن كــرد ،بــەاڵم نەچوونــە نــاو شــارەكە .لــەو
نێــوەدا كــوردە قورەیشــییەكان دانیشــتووی دۆڵــی
قورەیشــییەی نێــوان جزیــرەی بۆتــان و تەنــزە لــە
مەغــۆل هاتوونەتــە دەســت و ڕێگەیــان نــەداوە
ســوپای مەغــۆل بچێتــە پێــش و ژمارەیەكیــان
لــێ كوشــتوون( .)٢٢لەگــەڵ ئــەوەی مەغــۆل
ڕاوەدوونانــی ســوڵتان جەاللەددینــی كردووەتــە
بیانــوو ،لــە كاتێكــدا هێــرش و تااڵنكارییەكانــی
لەســەر ناوچــە کوردنشــینەکان بــووە ،كەچــی
زیاتــر هێــز و توانایــی نیشــان داوە.
بــە كوژرانــی ســوڵتان جەاللەددیــن لــە ســاڵی
(٦٢٨ك١٢٣٠/ز) دەوڵەتــی خەوارزمــی كۆتایــی
پــێ هــات ،هێشــتە مەركەزییەتــی دەوڵەتــی مەغــۆل
لــە كوردســتان نەچەســپابوو ،ئۆگتــای خــان(-٦٢٩
٦٣٩ك١٢٤١ -١٢٣١ /ز)ی جێگــرەوەی چەنگیزخــان
بــۆ ڕێكخســتنی كاروبارەكانــی ڕۆژهەاڵتــی ئیســامی
و بارودۆخــی تــەواوی ئــەو ناوچانــەی مەغــۆل
داگیــری كردبــوون ،ســەران و ســەربازان و گــەورە
میرانــی مەغۆلــی بــۆ نــاردوون .هێــز و ســوپای
مەغــۆل لەژێــر سەرپەرشــتی و ســەركردایەتیی
جورماغــۆن (٦٣٩ -٦٢٨ك١٢٤١-١٢٣٠ /ز) شــاری
تەورێــزی كــردە ســەنتەری كاروبارەكانــی()٢٣
و لەوێــوە بەنێــو كوردســتان و دەوروبەریــدا
تەراتێنــی كــردووە ،یەكــە یەكــە هێــز و قەوارەكانــی
هەڵســەنگاندووە.
لــە ســاڵی (٦٢٩ك١٢٣١ /ز) مەغــۆل ڕووی لــە
شــارەزوور و گەرمیــان كــرد ،هــەردوو ســوپای
ئەربــل و خەلیفــە بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوەی مەغــۆل

ئامادەبــوون و لــە نزیــك كەرخینی(كەركــووك)
كۆبوونــەوە و چەنــد مانگێــك مانــەوە ،لــەو كاتــەدا
بەشــێكی ســوپای مەغــۆل ڕوویــان لــە شــارەزوور
كــرد و چیــا ســەخت و تەنگەبەرەكانــی دەربەندیــان
بــڕی و گەیشــتنە ســامیان ،پاشــان گەیشــتوونەتە
شــوێنێک بــە نــاوی ئەلئەكــراد( )٢٤و لــەوێ ڕێگەی
شــارەزووریان گرتۆوەتەبــەر و گەیشــتوونەتە
گونــدی موغــان( ،)٢٥دواجــار مەغــۆل شــارەزووری
بــەرەو مەراغــە جــێ هێشــت و شــەڕ ڕووی
نــەدا( .)٢٦ئەگــەر ســەرەنج بدەیــن ســوپای ئەربــل
و خەلیفــە بــۆ پاراســتنی ناوچەكانــی دەوروبەریــان
بــە شــێوەیەكی تایبەتــی دەرچــوون ،ئەگــەر نــا
بــەردەوام نەیانتوانیــوە ئــەو ناوچانــە بپارێــزن،
چونكــە دەســەاڵتیان هــەر هێنــدە بــووە ،مەغــۆل
ســوودی لــەو كەلێنانــە وەرگرتــووە ،نــاو بــە نــاو
ســوپای هاتــووە.
دوای مردنــی موزەفەرەددیــن گوگبــەری لــە
ســاڵی (٦٣٠ك١٢٣٢/ز) ئەربل لەســەر ڕاســپاردەی
گوگبــەری كەوتــە دەســت خەلیفــەی عەبباســی،
ئەویــش نوێنــەری خــۆی لــەوێ دانــا ( .)٢٧لــە
ســاڵی (٦٣٣ك١٢٣٥ /ز) جارێكــی دیكــە ســوپای
مەغــۆل هێرشــی بــۆ ئەربــل و كرملیــس و مووســڵ
تــا شــەنگال هێنــا ،لــەو هەڵمەتــەدا تەنیــا ســوپای
ئەربــل بــۆی دەرچــوو ،پــاش شــەڕێكی تونــد،
چەنــدان ســەربازی مەغۆلــی كــوژران ،دواتــر
ســوپاكە ڕووی لــە مووســڵ كــرد( .)٢٨دوای ئــەوە
ســوپای مەغــۆل ڕووی لــە شــنگال كــرد ،والــی
ئــەوێ كــە نــاوی موعینەددیــن كــوڕی موهاجیــر
بــوو ،كوشــت و دەســتی بــە تــااڵن كــرد و هەرچــی
لەســەر ڕێگــە بــوو ،دەســتیان لــێ نەپاراســت(.)٢٩
دوای ئــەوەی مەغــۆل پێگــەی خــۆی لــە
ئازەربایجــان پتەوكــرد و زۆربــەی شــارەكانی كەوتــە
بەردەســت ،لــەو ســەنگەرەی دڵنیابــوو ،هێرشــی
نــاو بــە نــاو و زیاتــر بــۆ ئەربــل و ڕۆژهەاڵتــی بەغــدا
ســاناتر بــوو ،بەتایبەتــی ئەربــل كــە دەیوســت لێــی

ژ (٢٠٢٢ /٦ - ٥ /٥ )٢٩٦ /٢٩٥

119

دابڕێنــێ و گوشــار بخاتــە ســەر بەغــدا ،لەالیەكــی
دیكــەوە بەدرەددیــن لوئلــوء پەیمانــی هــاوكاری و
كۆمەكــی بــە مەغــۆل دابــوو(.)٣٠
لــە ســاڵی (٦٣٤ك١٢٣٦ /ز) ســوپای مەغــۆل
بــە فەرمانــی جرماغــۆن هەڵمەتێكــی دیكــەی بــە
ســەركردایەتیی بوجوكتــای دەســت پــێ كــرد،
ســی هــەزار ســەرباز هێرشــیان بــۆ ئەربــل هێنــا و
ئابڵوقەیــان دا ،توانییــان كەلێــن بخەنــە شــوورەی
شــارەكە و بچنــە نــاوی و قەاڵكــە ئابڵوقــە بــدەن،
لــە هــەر چــوار الوە مەنجەنیقیــان دابەســت،
بەدرەددیــن لوئلــوء بــۆ هەلێــک گــەڕاوە تــا
دەســكەوتێكی هەبێــت ،بۆیــە خــواردن و چــەك
و ئامێــری جەنگــی بــۆ مەغــۆل نــاردووە(.)٣١
باســی ئازایەتــی و چاونەترســی ســوارچاکانی
قــەاڵی ئەربــل ،کــە دلێرانــە زەبریــان وەشــاندووە
لــە ســوپای مەغــۆل ،بووەتــە مایــەی سەرســامی
مێژوونووســان ،تەنانــەت ڕەشــیدەددین فەزڵوڵــا
زۆر بــە سەرســامییەوە باســی دەکات،)٣٢(››:
هەرچەنــدە موستەنســر بیلــای خەلیفــە (٦٢٣
٦٤٠ک١٢٤٢ - ١٢٢٥/ز) چەنــد ســوپایەكی بــۆكۆمەكــی ئەربــل نــارد ،لەگــەڵ ئــەوەی مەغــۆل چــل
ڕۆژ ئابڵوقــەی قــەاڵی دا پێــی نەگیــراوە ،بەرانبــەر
خۆراگــری خەڵکەکــەی ناچــار ئابڵوقــەی شــكاند،
دوای ئــەوەی هەواڵــی هاتنــی ســوپای خەلیفــە
گەیشــتووە( ،)٣٣ئەمــەش دەریخســتووە ،كــە
دەســەاڵتدارانی بەغــدا ،بــە تایبەتــی خەلیفــە چەنــد
خەمســارد و كورتبیــن بــووە ،لــە ئاســت جموجــووڵ
و چاالكییــە پــڕ مەترســییەكانی مەغــۆل .لــەو
هێرشــەدا ســەرباری زیانــی ماددیــی زۆری شــارەكە،
ســەدان قوربانیــی لــێ كەوتــەوە ،لەوانــە هــەردوو
شــاعیر ئەبــوو یەعقــووب ئیســحاق مــەروان و
ئەبولفــەزل یوونــس كــوڕی ســەعید و ئەدەبدۆســت
ئەبــوو عەلــی ئەحمــەد ئەربلــی كــوژران( .)٣٤لــە
ئەنجامــی ئــەم بارودۆخــەدا خەلکێکــی زۆری ئەربــل
بــە پێــی پەتــی و زامدارییــەوە بــەرەو مووســڵ

چــوون ،لــە نێویانــدا کەســایەتی نــاودار ئیبــن
مســتەوفی مێژوونــووس(.)٣٥
دوای ســاڵێک دووبــارە مەغــۆل هێرشــی
هێنایــەوە ،شەمســەددین باتەكیــن (٦٣٤ - ٦٣٠ك/
١٢٣٦ - ١٢٣٢ز) حاكمــی ســەربازیی ئەربــل خــۆی
ڕێكخســتەوە ،لــە دەرەوەی قــەاڵ پاســەوانی
پێویســتی دانــا .مەغــۆل كــە زانــی دووبــارە خۆیــان
ڕێكخســتووەتەوە ،وازیــان لــە ئەربــل هێنــا و بڕیاری
دا ســوپاكەی بــەرەو شــاری داقوقــا و دەوروبــەی
بەغــدا ببــات( ،)٣٦خەلیفــە گــەورە ســەركردە و
بەرپرســانی كۆكــردەوە ،بڕیاریــان دا ســوپایەك بــۆ
ڕووبەڕووبوونــەوەی بنێــرن ،عیمادەددیــن زەنگــی
خاوەنــی شــارەزوور بەهێزێكــەوە خــۆی ئامادەكــرد،
بەیەكــەوە ڕوویــان لــە ســوپاكەی مەغــۆل كــرد،
توانییــان لــە نزیــك چیــای حەمریــن پێشــڕەوییان
پــەك بخــەن و دیلــەكان ڕزگاربكــەن و هەندێكیــان
لــێ بكــوژن و داقوقایــان لــە چنــگ دەربێنــن(.)٣٧
لەو ســەروبەندەدا خەلیفە تاجەددین كوڕی ســەالیا
(٦٥٦ - ٦٣٥ك١٢٥٨ - ١٢٣٧ /ز)ی كــردە حاكمــی
ئەربــل و یەكســەر دەســتی بــە نۆژەنكردنــەوەی
قەاڵكــە كــرد و شــوورەكەی چــاك كــردەوە ،كەركــەر
ناســری كــوڕی ســەالیا لــە جێگــەی میر شەمســەددین
باتەكیــن كــردە بەرپرســی قــەاڵ(.)٣٨
مەغــۆل ڕۆژ بــە ڕۆژ چاالكییەكانــی لــە ڕۆژهــەاڵت
و باكــووری بەغــدا ڕووی لــە زیادبــوون كــرد،
بۆیــە خەلیفــە بانگــەوازی بــۆ فەرمانڕەوایانــی
مووســڵمانان ڕادێــرا ،ســوڵتانانی ئەیووبــی بــە
هانایــەوە هاتــن و ســەدان ســواریان بــۆ خەلیفــە
نــارد ،بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوە لــە گەلییەكــی نزیــك
خانەقیــن كەوتنــە بۆســەی مەغــۆل و زیانێكــی
زۆریــان بەركــەوت و زۆربەیــان لــە برســان و
تینووتیــدا مــردن ،لەوانــە فەرمانــدەی ســەربازی
بەهائەددیــن عەلــی ئەربلــی ،مەغــۆل خەڵكــی
بەندینجیــن و ڕێگــەی خوراســانی تــااڵن و ماڵوێــران
كــرد و دەســكەوتێكی گــەورەی كۆكــردەوە ،دواتــر
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كشــایەوە(.)٣٩
لــە ســاڵی (٦٣٨ك١٢٤٠/ز) ئۆگتــای خــان
ئیمپراتــۆری مەغــۆل نێردەیەكــی بــۆ الی مەلیــك
موزەفــەر شــەهابەددین غــازی كــوڕی عــادل ئەبــی
بەكــر كــوڕی ئەیــووب خاوەنــی میافارقیــن و ئامــەد
و دەوروبــەری و دەســەاڵتدارانی ناوچەكــە نــارد ،تــا
ملكەچیــی خۆیــان بــۆ مەغــۆل ڕاگەیەنــن ،هەروەهــا
پێویســتە شــەهابەددین و دەســەاڵتدارانی دیكــە
هەرچــی شــوورە و دیواربەنــدی مەملكەتەكەیــان
هەیــە بیڕووخێنــن ،چونكــە بوونەتــە بەربەســت لــە
بــەردەم هاتنــی مەغۆل ئەویش ڕەتــی کردەوە(.)٤٠
ڕاســتییەکەی مەغــۆل ،دوای ئــەوەی هەرێمەكانــی
ڕۆژهەاڵتــی ئیســامییان داگیركــردووە و بووەتــە
پێگەیەكــی گرنــگ بــە تایبەتــی ئازەربایجــان ،بــە
ئاراســتەی بەغــدای جەرگــەی خەالفەتــی عەبباســی
و هەرێمــی دیاربەكــر و ڕەبیعــە هەنــگاوی نــاوە.
لــە ســاڵی (٦٣٩ك١٢٤١ /ز) لەبــەر ئــەوەی
جورماغۆنــی ســەركردەی مەغۆلــی ئیفلیــج بووبــوو،
بایجۆنۆیــان جێگــەی گرتــەوە ،ســەرەتا هێرشــی
بــۆ ئــەرزەڕۆم بــرد ،بــە ســێ هــەزار ســەربازەوە
لــە دەرەوەی قەاڵكــە مەنجەنیقــی دامەزرانــد و
داگیــری كــرد ،خەڵكێكــی زۆری كوشــت و بــە دیــل
گــرت .لــە ســاڵی (٦٤١ک١٢٤٣ /ز) غەیاســەددین
كەیخوســرەو (٦٤٤ - ٦٣٤ك)١٢٤٦ - ١٢٣٦ /
ســوڵتانی ســەلجووقییانی ڕۆم بــۆ بەرەنگاریــی
مەغــۆل ســوپایەكی گــەورەی كۆكردەوە ،ســوپاكەی
بــۆ شــەڕی مەغــۆل ڕووی لــە ئەرمینیــا كــرد تــا
دواجــار لــە ناوچــەی كۆســەداغ لــە نێــوان ســیواس
و ئەرزەنجــان جەنــگ ڕووی دا ،هەرچەنــدە
ســولجووقییانی ڕۆم ســەرەتا ســەركەوتن ،بــەاڵم لــە
كۆتاییــدا مەغــۆل بەســەریاندا ســەركەوت و دەســتی
بەســەر ســیواس و قەیســارییەدا گــرت(،)٤١
ئــەو ســەركەوتنەی مەغــۆل یەكــەم قۆناغــی لــە
دەســتدانی ســەروەریی ســەلجووقییانی ڕۆم بــوو،
تــا ســوڵتانی ســەلجووقی نێردراوێكــی نــاردە الیــان

و دواجــار ڕازی بــوو ســەرانەی ســااڵنەی دا و لــە
خزمەتــی خانــی مەغــۆل بــێ( .)٤٢قبووڵكردنــی
پاشــكۆیەتی بــۆ مەغــۆل بــووە ســەرەتای كۆتایــی
ســەربەخۆیی ســەلجووقییانی ڕۆم.
هــەر لــە ســاڵی (٦٤١ك١٢٤٢ /ز) لــە وەرزی
هاوینــدا ســوپای مەغــۆل ڕووی لــە هــەردوو شــاری
ماردیــن و میافارقیــن كــرد ،لەبــەر پاراســتنی گیانی
خەڵكەكەیــان ڕازی بــوون ،پــارە و ســامانێكی
زۆریــان بــە مەغــۆل دا ،دواجــار مەغــۆل ئــەوەی
كەوتــە بــەر دەســتی تااڵنــی كــرد(.)٤٣
لــە ســاڵی (٦٤٢ك١٢٤٤/ز) ســوپایەكی دیكــەی
مەغــۆل لــە واڵتــی جەزیــرە گەیشــتنە میافارقیــن،
شــەهابەددین غــازی خاوەنــی میافارقیــن ،بــۆ
ڕووبەڕووبوونــەوەی خــۆی ئامــادە كــرد ،بــەاڵم
لــە نێــوان هــەردوو الدا شــەڕ ڕووی نــەدا ،مەغــۆل
لەوێــوە ڕووی لــە حــەڕان و ڕوهــا كــرد و دەســتی
بــە ســەریاندا گــرت ،دوای ئــەوە بــە ئاشــتی
ماردینــی خســتە ژێــر دەســەاڵتی ،بــەاڵم داگیــری
نەكــرد(.)٤٤
لــە هەمــان ســاڵدا ســوپای مەغــۆل ڕووی
لــە شــارەزوور كــرد ،لــەو كاتــەدا نوورەددیــن
ئەرســەالن كــوڕی عیمادەددیــن زەنگــی ســێیەم
حاكمــی شــارەزوور وەفاتــی كــرد ،محەمــەد كــوڕی
ســونقەرە درێــژ جێگــەی گرتــەوە ،مەغــۆل لــە
نــاكاو هێرشــی بــۆ بــرد و داگیــری كــرد ،خەڵكێكــی
زۆری كوشــت ،حاكمــی نــوێ بــە زەحمــەت خــۆی
دەربــاز كــرد(.)٤٥
لــە هەمــان ســاڵدا مەغــۆل لــە هەمەدانــەوە
جارێكــی دیكــە ڕووی لــە خانەقیــن كرد ،بەاڵم شــەڕ
ڕووی نــەدا .هــەر لــەو ســاڵەدا بــۆ جــاری دووەم
ســوپای مەغــۆل هەڵیانكوتایــە ســەر ئەرمینیــا و
جەزیــرە ،هەروەهــا شــاری خەاڵتیــان داگیركــرد،
لــە دەشــتەكانی مــوش بارگەیــان خســت .بەشــێكی
دیكــەی ســوپای مەغــۆل ڕووی لــە میافارقیــن كــرد،
شــەهابەددین غــازی پێشــتر شــارەكەی قایــم و پتەو
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كــرد ،بــە خــۆی و خێزانییــەوە ڕووی لــە نســێبین
كــرد ،تــا خەلیفــە ،یــان ئامۆزاكانــی لــە شــام بــە
هانایــەوە بێــن ،خەلیفــە بــۆ خــۆی گەلێــک كێشــەی
هەبــوو ،نەیدەتوانــی فریــای هــی دیكــە بكەوێــت،
دواتــر ڕووی لــە حــەڕان كــرد بــۆ ئــەوەی مەلیــك
ناســر یووســف (٦٥٨ - ٦٣٤ك١٢٦٠ - ١٢٣٦ /ز)
خاوەنــی حەلــەب بــە هانایــەوە بێــت ،مەغــۆل كــە
ئابڵوقــەی میافارقینــی دابــوو ،لــەو ســەروبەندەدا
جێگــری شــەهابەددین بــە دانوســتان مەغۆلــی بــە
پــارە و ســامان ڕازی كــرد ،وازیــان لــە ئابڵوقــە
هێنــا و جەنــگ هەڵنەگیرســا(.)٤٦
لــە ســاڵی (٦٤٣ك١٢٤٥ /ز) لــە ئەربلــەوە هەواڵ
گەیشــتە بەغــدا ،كــە مەغــۆل بە ســوپایەكی شــازدە
هەزارییــەوە لــە هەمەدانــەوە ڕوویــان لــە چیــا
كــردووە ،خەلیفــە خــۆی بــۆ ڕووبەڕووبوونەوەیــان
ئامادەكــرد ،دواتــر هــەواڵ بــەو شــێوەیە هــات كــە
ســوپایەكی مەغــۆل ڕوویــان لــە خانەقیــن كــردووە،
لەگــەڵ كۆمەڵێكــی میــر شــەهابەددین ســلێمان
شــا پەرچــەم ســەرداری تورکمانــە ئیوانییــەکان
جەنــگاون و زۆریــان لــێ كوشــتوون و لــە بەعقووبــە
نزیــك بوونەتــەوە ،ئــەوەی لەســەر ڕێگەیــان بــووە،
دەســتیان لــێ نەپاراســتووە(.)٤٧
لــە ســاڵی (٥٤٧ك١٢٤٩ /ز) جارێكــی دیكــە
ئەیوانــی خانەقیــن و دەوروبــەری ڕووبــەڕووی
هێرشــی ســوپای مەغــۆل بــووەوە ،لەســەر ڕێگەیــان
كوشــتوبڕ و تااڵنیــان ئەنجــام دا ،ســەربازانی بەغــدا
دەرچــوون ،دواتــر هــەواڵ هــات ،كــە مەغــۆل دوای
ئــەوەی خەڵكێكــی زۆری لــە داقوقــا بــە دیــل
گرتــووە و كوشــتووە و تــااڵن و ماڵوێرانــی ئەنجــام
داوە ،گەڕاوەتــەوە دەربەنــد( .)٤٨ئــەو دڕندەییــەی
مەغــۆل پەیامێكــی ئاشــكرا بــووە بــۆ خەلیفــەی
عەبباســی ،كــە خەمســاردی و بــە هەندوەرنەگرتنــی
ئــەو هێرشــانە و چاوەڕوانــی ،دواجــار ڕۆژ بــەڕۆژ
الوازتــری كــردووە و بــەرەو نەمانــی بــردووە.
لــە ســاڵی (٦٤٩ك١٢٥١ /ز) بایجۆنۆیانــی

ســەركردەی مەغۆلــی لــە ڕێگــەی بازرگانانــەوە،
یەرلیغی(فرمــان) بــۆ مەلیكــە ئەیووبییــەكان و
ئەتابەگــە توركــەكان نــارد ،كــە هــەر یەكــە بــڕی
پــارەی دیاریكــراو بــدات ،ئــەو بــڕەش خانەكانــی
مەغــۆل بەگوێــرەی پلــە و پایــە و دەســەاڵتی میــر و
ســوڵتانی دیاریكــراو ،دەستنیشــان كــراوە .مەلیــك
ناســر یووســف و عیزەددیــن كەیــكاوس (- ٦٤٧
٦٥٥ك١٢٥٧ - ١٢٤٩ /ز) ســوڵتانی ســەلجووقییانی
ڕۆم ،هــەر یەكــە دوو ســەد هــەزار دیناریــان بــۆ
بڕاوەتــەوە .بەدرەددیــن لوئلــو ء و نەجمەددیــن
ئیلغــازی ئورتوقــی (٦٥٩ - ٦٣٦ك- ١٢٣٧ /
١٢٦١ز) خاوەنــی ماردیــن و مەلیــك كامل محەمەدی
ئەیووبــی خاوەنــی میافارقیــن و ئــەرزن ،هــەر یەكــە
ســەد هــەزار دینــار ،هەروەهــا مەلیــك موەحــەد
تەقییەددیــن عەبدوڵــای ئەیووبــی خاوەنــی حســن
كێفــا پەنجــا هــەزار دینــاری بــۆ بڕایــەوە(.)٤٩
مەغــۆل لەســەر دوو ئاســت كاری كــردووە،
لەالیەكــەوە هێــزی نیشــان داوە و بەرانبەرەكانــی
بــە پــارەدان خافاڵنــدووە ،كــە دەمێنــن و لەالیەكــی
دیكــەوە هێرشــی بــۆ ناوچــەكان بــردووە ،بۆیــە
دەستەوســانی دەســەاڵتدارانی ناوچەكــە وای
كــردووە ،مەغــۆل نــەك ترســی لــە پێوەنــدی ئــەو
هێزانــە هەبــووە ،بەڵكــوو بــۆی ڕوون بووەتــەوە
تەنیــا دەســەاڵتیان ویســتووە ،بۆیــە لەناوبردنیــان
هــەر لەســەر كات وەســتاوە.
لــە ســاڵی (٦٥٠ك١٢٥٢ /ز) بایجۆنۆیــان
بــە ســوپایەكەوە هێرشــی هێنایــەوە و ڕووی
لــە خەڵكــی چیــاكان كــرد و لــە نێــو كــوردان
كوشــتبڕیان ئەنجــام دا ،پاشــان هێرشــی بــۆ جزیــرە
بــرد ،ناوچەكانــی حــەڕان و ســروج و ڕەئــس عەیــن
و ڕوهــا و دیاربەكــر و میافارقینــی تــااڵن كــرد و
ئــەوەی كەوتــە بەردەســتی كوشــتی(.)٥٠
بیبــەرس مەنســووری (عەینــی مێژوونــووس کــە
لــە ئــەوی نەقــل کــردووە) ،ناوچەکانی ســەالجیقەی
ڕۆمــی لــە دەوڵەتــی ئیســامی بــەم جــۆرە بــاس
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کــردووە ،هەرێمــی ئەخــات و ناوچەکانــی کــە بــە
ئەرمینیــای گــەورە ناودەبرێــت ،لــە شــارەکانی
ئەخــات ،وان ،وســتان ،ئەرگیــش و دەوروبــەری.
ئەرزەنجــان و ناوچەکانــی لــە شــارەکانی کومــاخ،
ئاقشــەهر ،.... ،ئــەرزن ڕۆم و ناوچەکانــی لــە
شــارەکانی بایبــورت ،ســەبهەر ،...ســیواس و
ناوچەکانــی توقــات ،سامســۆن ،ســنۆب ،ئەماســیە،
 ،....هەرێمی دیاربەکر و ناوچەکانی لە شــارەکانی
خەربــوت ،مەاڵتیــە ،شمیســات و مشار(هشــار)،
هەرێمــی دیکــە . )٥١(......وەک دەردەکەوێــت
بەشــێکی باشــی کوردســتان(باکووری کوردســتان)
کەوتبــووە نــاو ســنووری دەوڵەتــی ســەلجووقیانی
ڕۆم ،میــر و هــۆز و کوردەکانــی ئــەوێ بووبوونــە
بەشــێک لــە ملمالنێــی ســوڵتانەکان لــە پێنــاو
ســەپاندنی دەســەاڵتیان.
لــە ســاڵی ٦٥٥ک١٢٥٧/ز ملمالنێــی نێــوان
کوڕانی غەیاســەددین کەیخەسرەو (٦٤٤ - ٦٣٤ک/
١٢٤٦ - ١٢٣٦ز)ی ســەالجیقەی ڕۆم لــە بــرەودا
بــوو ،زیاتــر بــە دەســتتێوەردانی مەغــۆل بــوو لــە
کاروبــاری ناوخۆییانــدا و دابەشــکردنی دەســەاڵت
لــە نێــوان عیزەددیــن کەیــکاوس و ڕوکنەددیــن قلــج
ئەرســەالن ،کــە ڕوکنەددیــن دڵســۆزی بــۆ مەغــۆل
بــوو ،بــەردەوام یــاوەری بایجــۆ نۆیانــی ســەرداری
ســەربازی ئەوێــی کردووە .كەیکاوس لــەم ملمالنێیە
پشــتی بــە کوردەکانــی ناوچــە کوردییەکانــی
ســنووری واڵتــی ڕۆم بەســتووە ،ســەرباری ئــەوەش
دوو میــری هــەکاری لــە ڕۆژهــەاڵت بانگ کــردووە بۆ
هــاوکاری کردنــی لــە بەڕێوەبردنــی ناوچــەکان ،میــر
شــەرەفەددین ئەحمــەد کــوڕی بــەالس بــۆ مەاڵتییــە
و میــر شــەرەفەددین محەمــەد کــوڕی شــێخ عــەدی
هــەکاری بــۆ خەربــووت ،بــەاڵم خەڵکــی مەاڵتیــە لــە
ترســی ســوڵتان ڕوکنەددیــن ،قەبووڵیــان نەکــرد و
دەریــان کــرد ،ئەویــش چــووە ئامــەد ،بــەاڵم مەلیــک
كامــل کــوڕی شــەهابەددین غــازی (٦٥٨ - ٦٤٥ک/
١٢٦٠ - ١٢٤٧ز) خاوەنــی میافارقیــن ،ئامــەدی لــە

جێگرانــی ســەالجیقە ســەندەوە ،کــە مەغــۆل پێــی
بەخشــیبوون لــە مومتەلەکاتــی ئەیووبــی ،کــوڕی
بــەالس کــوژرا .هەرچــی شــەرەفەددینی کــوڕی
عــەدی بــوو لــە الیــەن مەغۆلــەوە کــوژرا(.)٥٢
ئیبــن شــەداد لــە باســی گرتنــی ئامــەد لــە
٦٥٥ک١٢٥٧/ز لــە الیــەن مەلیــک کاملــی خاوەنــی
میافارقینــەوە لــەوە دواوە ،کــە ترســاوە بەدرەددیــن
لوئلــوء خاوەنــی مووســڵ بیگرێــت ،بۆیــە ســوپای
بــە ســەرکردایەتی موشــەمەری ئامــۆزای نــاردووە تا
زووتــر دەســتی بەســەردا بگرێــت ،لــەو کاتــەش میر
شــەرەفەددین ئەحمــەد کــوڕی شــوجاعەددین داوود
کــوڕی بەالســی هــەکاری مەمــووری بــە ســوپاوە
گەیشــتووە ،میــر موشــەمەر کوشــتوویەتی ،تــا
ئامــەد بگــرێ(.)٥٣
هۆالکــۆ كاتێــک خەریکــی کۆکردنــەوەی ســوپا
بــوو بــۆ گرتنــی بەغــدا نێــردەی نــارد واڵتــی ڕۆم
تــا بایجۆنۆیــان بــە ســوپاکەیەوە بگاتــە بەغــدا،
بــەاڵم وا دیــارە ئــەو نەیویســتووە بچــێ ،بۆیــە بــە
کــوردان بەهانــەی هێناوەتــەوە کــە یاخیبوونــە بــە
ڕێبەرایەتــی شــەرەفەددین کــوڕی بــەالس ڕێگــەی
دەربەندەکانیــان گرتــووە تــا دیاربەکــر ،هۆالکــۆش
ســوپای نــاردووە بــۆ ڕاماڵینــی کــوردان ،مەغــۆل
ئەرزەنجانــی گرتبــوو ،کــوردەکان چوونــە قــەاڵی
کومــاخ ،بــەاڵم مەغــۆل زاڵ بــوون و زۆریــان لــێ
کوشــتن ،پاشــان هەمــوو ســوپاکە بــە بایجــۆوە
چوونــە بەغــدا(.)٥٤
بــە بەراوردکردنــی ڕووداوەکان لــە ســەر ڕۆشــنایی
زانیارییەکانــی ئیبــن شــەداد و ئیبــن عیبــری
دەردەکــەوێ لــە ٦٥٥ک١٢٥٧/ز کــوڕی بــەالس
کــوژراوە .هەرچــی ئــەوەی بێبــەرس مەنســووری
و عەینــی باســی دەکــەن کــە لــە ٦٥٦ک١٢٥٨/ز
ڕێگــەی لــە ســوپای مەغۆلــی گرتــووە تــا هێــرش
نەکەنــە ســەر بەغــدا ،دەکرێــت میرێکــی دیکــە
بووبێــت ،ئــەوان لەگــەڵ کــوڕی بــەالس تێکەڵیــان
کــردووە ،تەنانــەت بــاس لــە چارەنووســی بــەالس
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نــاکات ،چونکــە هــەردوو مێژوونووســی پێشــتر ســێ الوە هێــرش و هەڵمەتــی بــۆ بەغــدا بــردووە،
لــە ڕووداوەکان نزیکتــرن لــە ڕووی ســەردەمەوە ،تــا بــە تەنیــا بمێنێتــەوە ،هەرچەنــدە بەغــدا لــە
هەروەهــا ئیبــن شــەدداد زۆر لــە ڕووداوەکانــەوە نــاوەوە ڕووخابــوو ،مەغــۆل زیاتــر بنكۆڵــی كــرد.
نزیــک بــووە ،لــە کاتــی گەمــارۆی میافارقیــن ئــەو
پەراوێزەکان:
نێوەنــدی نێــوان مەغــۆل و مەلیــک کامــل بــووە
( )١کورتەی بەشــێکە لە تێزی دوکتۆرا (کوردســتان
لەســەر ڕاســپاردەی مەلیــک ناســری ئەیووبــی
لــە ســەردەمی ئیلخانانی مەغۆلی).
خاوەنــی حەلــەب و دیمەشــق.
ئەنجام

بۆمــان دەركەوتــووە كــە مەغــۆل لــە شــااڵوەكانیدا
زۆرتریــن هێرشــی جــودای بــۆ تــەواوی ناوچەكانــی
كوردســتان بــردووە ،دوای ئــەوەی لــە ئازەربیجــان
ســەنگەری گرتــووە ،هێرشــەكانی لــە ڕۆژهەاڵتــی
كوردســتان دەســت پــێ كــردووە ،دەتوانیــن
ئامانجەكانــی مەغــۆل لــەو خااڵنــەدا بخەینــەروو:
یەكــەم :توانیویەتــی بە بەردەوامــی چاودێری هێز
و قەوارەكانــی كوردســتان بــكات و ســیخوڕەكانی
زانیاریــی باشــیان پــێ داوە ،كــە بووەتــە ڕێگەیــەك
بــۆ ئــەو چاودێرییــەی ســوپا ئەنجامــی داوە.
دووەم :توانیویانــە پێوەندیــی سیاســیی نێــوان
هێــز و قــەوارەكان پــەك بخــەن ،هەروەهــا بــەرە
بــەرە ڕێگــە سیاســی و بازرگانیــی ناوچەكەیــان
كۆنتــرۆڵ كــردووە.
ســێیەم :بــە دوو ڕێگــە پــارە و ســامانیان بــۆ
خەرجــی ســوپاكە كۆكردووەتــەوە ،لــە الیەكــەوە
میــر و ســوڵتانەكانیان ناچاركــردووە ،ســااڵنە پــارە
بــە مەغــۆل بــدەن ،هەروەهــا لــە ڕێگــەی هێرشــی
ناوبەنــاو توانیویانــە دەســتكەوت و ســامان خــڕ
بكەنــەوە.
چــوارەم :بەردەوام توانایی و هێزی عەســكەرییان
بــە جــۆرێ نیشــان داوە كــە مەغــۆل ،توانایــی
شــكانی هێــز و قەوارەكانــی دیكــەی هەیــە ،بۆیــە
ئەوپــەڕی دڕندەیــی نیشــان داوە.
پێنجــەم :مەبەســتی هێرشــەكانی بــۆ لــە
پەلوپۆخســتنی خەالفەتــی عەباســی بــووە ،لــە

( )٢الكامــل ،254/10 :هەروەهــا زرار ســدیق :كــورد
و كوردســتان لــە ڕۆژگاری خەالفەتــدا( ،هەولێــر:
 )2010ل.347
( )٣ابــن االثیــر :الكامــل .263 /10 ،الغســاني :العســجد
المســبوك( ،بغــداد .371/2 ،)1975 :ابــن خلــدون :تاریــخ
ابــن خلــدون( ،بیــروت :د.ت).118 /2 ،
( )٤ابن الفوطی :تلخیص ،ج ،4ق .1071 ،2؟؟ سلمان
میــران :آذربیجــان ،ص .26بــۆ زانیــاری زیاتــر لەبارەی
ســاڤە خاتــوون بڕوانــە ،حســام الدیــن النقشــبندي:
آذربیجــان فــي العصــر الســلجوقي ،ص.202-199
( )٥ئەتابگیەتــی ئەحمەدیلــی ،دەگەڕێنــەوە ســەر
ئەحمەدیــل كــوڕی ئیبراهیــم كــوڕی وەهســوزانی
كــوردی کــە ئەتابەگــی ســەالجیقە بــووە و لــە
كوردانــی ڕەوادی ســەر بــە هــۆزی هەزەبانــی لــە
ئازەربایجــان بــووە ،لقێكــی ئــەو بنەماڵەیــە لــە شــاری
مەراغــە حوكمــی گێــڕاوە ،احمــد عبدالعزیــز :األمــارة
الهذبانیــة الكردیــة( ،أربیــل ،)2002 :ص  .حســام الدیــن
النقشــبندي :آذربیجــان ،ص .203-157مینورســکي:
مــادة االحمدیلیــة ،دائــرة المعــارف.400-399/2 ،
( )٦قــەاڵی ڕویــن دژ ،كەوتووەتــە ڕۆژهەاڵتــی
دەریاچــەی ورمــێ و باكــووری شــاری مەراغە .حســام
الدیــن النقشــبندي :آذربیجــان ،ص  .عبداللــه محمــد
العلیــاوي :كوردســتان فــي عهــد المغــول( ،الســلیمانیة:
 ،)2005ص.62
( )٧ابــن االثیــر :الكامــل .265/10 ،المدائنــي :حمــات
الغــزو المغولــي( ،باریــس ،)1995:ص .45-44حســام
الدیــن النقشــبندي :آذربیجــان ،ص. 199
( )٨الغســاني :العســجد المســبوک .384/2 ،ابــن
خلــدون :تاریــخ ابــن خلدون  .114/5ســوادي عبدالحمید
الرویشــدي :امــارة الموصــل فــي عهــد بدرالدیــن لؤلــؤ،
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(بغــداد ،)1671 :ص .244ســعید الدیوەجــي :تاریــخ
الموصــل( ،بغــداد.318/1 ،)1981:
( )٩ابــن االثیــر :الكامــل .378/12 ،الیافعــي :مــرآة
الجنــان .37/4 ،الغســاني :العســجد0 .384/2 ،
( )١٠ابــن االثیــر :الكامــل .278-277/10 ،الغســاني:
العســجد المســبوک.384/2 ،
( )١١الیافعــي :مــرآة الجنــان .37/4 ،الغســاني:
العســجد .384/2 ،عبداللــه محمــد العلیــاوي :كوردســتان،
ص .120
( )١٢الغساني :العسجد.385/2 ،
( )١٣الیافعي :مرآة الجنان.37/4 ،
( )١٤ابــن االثیــر :الكامــل ،381 ،374 /12 ،الغســاني:
العســجد .385/2 ،ابــن خلــدون :تاریــخ ابــن جلــدون،
.114/5
( )١٥الذهبــي :العبــر فــي خبــر مــن غبــر( ،بیــروت:
د.ت) .110/5 ،عبداللــه محمــد العلیــاوي :كوردســتان،
ص.163
( )١٦الذهبــي :العبــر .419/5 ،ابــن العمــاد الحنبلــي:
شــذرات الذهــب( ،بیــروت :د.ت).94/5 ،
( )١٧ابــن الشــعار :قالئــد الجمــان( ،بیــروت،)2005 :
 .338/3زرار ســەدیق :كــورد و كوردســتان ،ل.348
( )١٨ابــن االثیــر :الكامــل .344/10 ،الغســاني :العســجد
المسبوك ،ص .445
()١٩ابــن االثیــر :الكامــل .342/10 ،ابــن خلــدون :تاریخ
ابــن خلــدون .440 ،145/5 ،ســوداي الرویشــدي :إمــارة
الموصل ،ص.244
( )٢٠النســوي :ســیرة ،ص .378الغســاني :العســجد
المســبوك ،ص .444محســن محمــد حســین :أربیــل،
ص .25عبداللــه محمــد العلیــاوي :كوردســتان ،ص ،57
142
( )٢١ابــن االثیــر :الكامــل .343/10 ،جعفــر حســین
خصبــاك :العــراق فــي العهــد المغــول االیلخانییــن،
(بغــداد ،)1968:ص .8زرار ســەدیق :كــورد و
کوردســتان ،ل.349
( )٢٢ابــن خلــدون :تاریــخ ابــن خلــدون.114/5 ،
الغســاني :العســجد .444 /2 ،عبدالله محمد :كوردستان،
ص.152 ،135

( )٢٣ابــن ابــي حدیــد :شــرح نهــج البالغــة،348 /8/4 ،
ســلمان میــران :آذربیجــان ،ص. 36
( )٢٤گوندێــك بــووە لــە نزیــك كەركــووك بــە
ئاراســتەی داقــوق .ابــن الشــعار :قالئــد .152/4 ،عبــاس
العــزاوي :شــهرزور -الســلیمانیة( ،بغــداد،)2000:
ص .129زرار ســەدیق :كــورد ،ل.350
( )٢٥توێــژەر زرار ســەدیق پێــی وایــە دەبێــت
گونــدی مــوان بــێ ،كــە لــە دەســتە ڕاســتی ڕێگــەی
عەربەت-ســەید ســادقە لــە پارێزگــەی ســلێمانی .كــورد
و کوردســتان ،ل.350
( )٢٦القزوینــي :اثــار البــاد وأخبــار العبــاد( ،بیــروت:
 ،)1960ص .398-397ابــن كثیــر :البدایــة والنهایــة،
 .132 /13عبداالســام العبابیلــي :مباحــث فــي تاریــخ
شــهرزور( ،أربیــل ،)2013 :ص  .169-168عبــاس
العــزاوي :شــهرزور ،ص.126
( )٢٧لــەو بــارەوە بڕوانــە ،مؤلــف مجهــول :تاریــخ
دولــة االکــراد ،ص . .400-399الغســاني :العســجد
المســبوك ،ص .454-453محســن محمــد حســین:
اربیــل ،ص  .زرار ســەدیق :كــورد و ،ل. 350
( )٢٨ابــن العبــري :تاریــخ الزمــان ،ص.113 .282
الذهبــي :دول اإلســام( ،بیــروت .144/2 ،)2012:ابــن
دقمــاق :نزهــة االنــام( ،بیــروت ،)1999:ص.81-80
( )٢٩مؤلــف مجهــول :تاریــخ دولــة االکــراد ،ص.410
الیافعــي :مــرآة الجنــان .148/4 ،ســلیمان الصائــغ :تاریخ
الموصــل ،ص.348
( )٣٠رشــید الدیــن فضــل اللــه :جامــع التواریــخ،
 .576/1زرار ســەدیق :كــورد ،ل.352
( )٣١مؤلــف مجهــول (المنســوب البــن الفوطــي):
الحــوادث( ،ایــران1383:ه.ش) ،ص .128 ،127ابــن
كثیــر :البدایــة والنهایــة .145 /13 ،ابــن العمــاد الحنبلــي:
شــذرات الذهــب .162/5 ،الدیاربكــري :تاریــخ الخمیــس،
(بیــروت :د.ت) ،ص .371؟
( )٣٢ســبط ابــن الجــوزي :مــرآة الزمــان . ،مؤلــف
مجهــول :تاریــخ دولــة االکــراد ،ص .410جامــع التواریخ،
. /1
( )٣٣مؤلف مجهول :الحوادث ،ص.128
( )٣٤ابــن الشــعار :قالئــد الجمــان،363 ،327/1 ،
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 .325/1ابــن خلــکان :وفیــات االعیــان .151/4 ،ابــن
العبــري :تاریــخ مختصــر الدول ،ص .250زرار ســەدیق:
كــورد ،ل.353
( )٣٥موحسین محەمەد حوسێن :چەند توێژینەوەیەک،
ل.90
( )٣٦مؤلــف مجهــول :الحــوادث ،ص .109الغســاني:
العســجد .479/2 ،زبیــر بــال إســماعیل :أربــل فــي
أدوارهــا التاریخیــة( ،النجــف  )1971ص.198
( )٣٧ابــن العبــري :تاریــخ الزمــان ،ص.285
ڕشــیدالدین فضــل اللــە :جامــع التواریــخ-575 /1 ،
 .576مؤلــف مجهــول :الحــوادث .139 -137 ،عبــاس
العــزاوي :شــهرزور ،ص.135
( )٣٨مؤلــف مجهــول :الحــوادث ،ص .139عبدالســام
العبابیلــي :مباحــث فــي شــهرزور ،ص.173
( )٣٩ابــن العبــري :تاریــخ الزمــان .285 ،رشــیدالدین
فضــل اللــه :جامــع التواریــخ .606 ،مؤلــف مجهــول:
الحــوادث.142 -139 ،
( )٤٠الذهبــي :تاریــخ اإلســام ،ص .41-40الیافعــي:
مــرآة الزمــان .808/4 ،ابــن دقمــاق :نزهــة ،ص.132
( )٤١ابن بي بي :اخبار سالجقة ڕوم( ،تهران،)1350:
الخزنــداري :تاریــخ مجمــوع النــوادر( ،بیــروت،)2005:
ص  .91عثمــان عبدالكریــم فنــدي :ســاجقة الــروم و
المغــول ،اطروحــة دکتــوراە( ،جامعــة زاخــۆ،)2015 :
ص.79
( )٤٢الخزنــداري :مجمــوع النــوادر ،ص،92
ابــن الجــزري :المختــار مــن تاریــخ ابــن الجــزری،
(بیــروت ،)1988:ص .185ابــن العمــاد الحنبلــي :شــذرات
الذهــب .209/5 ،عثمــان عبدالكریــم :ســاجقة الــروم،
ص .79
( )٤٣ابــن العبــري :تاریــخ الزمــان ،ص .287الغســاني:
العســجد المســبوك .527/2 ،عبدالله محمد :كوردســتان،
ص145
( )٤٤مؤلــف مجهــول :الحــوادث ،ص .234النویــري:
نهایــة االرب( ،بیــروت:د.ت) .199/29 ،عــاء محمــود
خلیــل :الموصــل ،ص.89
( )٤٥الغســاني :العســجد .533-532/2 ،عبدالســام
العبابیلــي :شــهرزور ،ص.176

( )٤٦ابــن شــداد :االعــاق الخطیــرة فــي أمــراء الشــام
والجزیــرة( ،دمشــق .473 -472/1/3 ،)1978 ،مؤلــف
مجهــول :الحــوادث ،ص .194الیافعــي :مــرآة الجنــان،
 ،817/4زرار ســەدیق :كــورد ،ل.359
( )٤٧مؤلــف مجهــول :الحــوادث ،ص .240الغســاني:
العســجد .535/2 ،عبدالســام العبابیلــي :شــهرزور،
ص.177 -176
( )٤٨الغســاني :العســجد .571/2 ،مؤلــف مجهــول:
الحــوادث ،ص .286-285ابــن دقمــاق :نزهــة ،ص.188
( )٤٩ابــن شــداد :االعــاق الخطیــرة .237/1/3 ،زرار
ســەدیق :كــورد ،ل.359
( )٥٠مؤلــف مجهــول :الحــوادث ،ص .304الذهبــي:
العبــر .204/5 ،الغســاني :العســجد .624/2 ،زرار:
كــورد ،ل.361
( )٥١زبدە ،ص .31-30عقد الجمان.152-151/1 ،
( )٥٢ابــن العبــري :مختصــر الــدول ،ص .226ابــن
العبــري :مخطوطــة تاریــخ االزمنــة ،ص .130-129زنــار
عبــد الســام :ابــن العبــري ،ص.159
( )٥٣االعــاق الخطیــرة .482/2/3 ،هــدار ســلیم :الکــرد
فــي االعــاق ،ص  ،188بڕوانــە ،کەوتنــی.
( )٥٤بیبــرس المنصــوري :زبــدە ،ص .36العینــي :عقــد
الجمان.168/1 ،
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