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هێرشە ناوبەناوەكانی مەغۆل 
بۆ كوردستان پێش ڕووخانی 

خەالفەتی عەبباسی )١(

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

كوردســتان و هەرێمەكانــی ڕۆژهەاڵتــی ئیســامی، 
خەوارزمــی  دەوڵەتــی  ڕووخانــی  لەســەروبەندی 
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 
ــە ڕووكەشــدا مەغــۆل بــۆ  تــااڵن. لەگــەڵ ئــەوەی ل
ڕاوەدوونانــی جەاللەددیــن خەوارزمشــا جــوواڵوە، 
ســەربازی  و  ڕێكخــراو  شــێوەیەكی  بــە  كەچــی 
ــی  ــە تایبەت ــدووە، ب ــێ گەیان ــۆی بەج ــی خ ئامانج
چاودێــری و پەكخســتنی هەوڵەكانــی خەالفەتــی 

عەبباســی لــە ناوچەكــەدا .
لــە ماوەیەكــی كورتــدا، ســوپای چەنگیزخــان بــە 
ــان  ــاكان و ئازەربایج ــی خوراســان و چی هەرێمەكان
ــووەوە.  ــادا باڵوب ــاران و گورجســتان و ئەرمینی و ئ
ئیبــن ئەســیری مێژوونــووس بــە سەرســامییەوە 
باســی لــەوە كــردووە، مەغــۆل چــۆن لــە ســنووری 
لــە  كەمتــر  مــاوەی  لــە  توركســتانەوە  و  چیــن 
ســاڵێك لــەو شــوێنە دوورەوە توانیویەتــی ئــەو 
هەمــوو ناوچــە بەرفــراوان و بەرینــە تــااڵن و كاول 
ــەو  ــكات و گوتوویەتــی ئــەوەی بەچــاوی خــۆی ئ ب
ڕاســتییەی نەدیتبێــت، ئەســتەمە بــڕوا بــكا؟!)٢(. 
ڕاســتییەکەی ئــەو پرســیارە لەجێــی خۆیەتــی، 
ــە كاتێكــدا بۆمــان دەركەوتــووە كــە مەغــۆل زۆر  ل
شــارەزای جیهانــی ئیســامی بــووە و هێزەكانــی 
ناســیوە، چونكــە پێشــتر بــازرگان و ســیخوڕەكانی 
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بووەتــە  هەروەهــا  نــاردووە،  ناوچــەكان  بــۆ 
خەوارزمــی،  مەركەزیــی  دەوڵەتــی  جێگــرەوەی 
لــە كاتێكــدا مەركەزییەتــی دەوڵەتــی خەوارزمــی 
لەناوچــوو، هەرێمەكانــی ئــەو ســنوورە یەكــە یەكــە 
بــە ئاســانی لەناوچــوون. لــە واقیعــدا دەوڵەتــی 
خەوارزمــی هێــز و قەوارەكانــی ڕۆژهەاڵتی ئیســامی 
ــت،  ــك بووبێ ــەر هۆكارێ ــردووە، بەه ــدە الواز ك هێن
ــەرباری  توانایــی ڕووبەڕووبوونەوەیــان نەبــووە. س
ئــەوەی بــە شــێوەیەكی گشــتی خەڵــك لەبــەر 
لێــی  عەالئەددیــن  ســوڵتان  نەشــیاوەكانی  كارە 
ــە  ــۆی ب ــان خ ــا چەنگیزخ ــڵەمینەتەوە، هەروەه س
میراتگــری دەوڵەتــی خەوارزمــی زانیــوە، بەهێــزەوە 

ــردووە. ــی ك ــامیدا تەراتێن ــی ئیس ــە جیهان ب
ســەرەتا مەغــۆل لــە ســاڵی )٦١٧ك/ ١٢٢٠ز( 
ڕووی لــە شــاری هەمــەدان كــرد، كاتێــک خاوەنــی 
هەمــەدان بــە هێــرش و شــااڵوی مەغۆلــی زانــی، بــۆ 
پاراســتنی شــارەكە لــە هێــرش و دەســتدرێژییەكانی 
پێشكەشــەوە  و  دیــاری  كۆمەڵێــک  بــە  مەغــۆل 
شــارەكە  توانیــی  و  دەركــەوت  هەمــەدان  لــە 
بپارێزێــت)٣(. ڕاســتییەکەی نزیكبوونــەوەی مەغۆل 
لــە كوردســتان بــۆ یەكــەم جــار و بــەو خێراییــە و 
ــەڕووی  ــت ڕووب ــی وا بتوانێ ــی هێزێك ــێ بوون ــە ب ب
وەك  تاســاند  دانیشــتووانی  ســەراپا  بێتــەوە، 
ــی ئیســامی تووشــی  ــی ڕۆژهەاڵت چــۆن هەرێمەكان

ــەوت.  ــان بەرك ــی زۆری ــوون و زیان ــكاری ب وێران
عەالئەددیــن  ســوڵتان  ســوپای  شــكانی  دوای 
ــی  ــە ڕۆژهەاڵت ــوو ل ــی وا نەب ــی قەوارەیەك خەوارزم
ــەوە،  ــۆل ببێت ــەڕووی مەغ ــت ڕووب ئیســامی بتوانێ
ســەرەتا مەغــۆل هێــزی خــۆی بــۆ لەناوبردنــی 
ــی  ــی خەوارزم ــوڵتان جەاللەددین ــی س چاالكییەكان
تەرخــان كردبــوو، لــە ســاڵی )٦١٨ك/ ١١٢١ز( 
ــە ســوالفە  ــەو كات ــە دا، ئ شــاری مەراغــەی ئابڵوق
ئەتابــەگ  کــوڕی  خامۆشــی  خێزانــی  خاتــوون، 
نــەوەی  ئیلدۆگــزی)٤(ی  پەهلەوانــی  ئۆزبــەک 
حوكمــی  كــورد)٥(  ئەحمەدیلــی  خانــەوادەی 

مەراغــەی كــردووە و خــۆی لــە قــەاڵی ڕویــن دژ)٦( 
ــاگادار كردووەتــەوە،  ــووە، مەغــۆل خەڵكەكــەی ئ ب
دەبێــت،  پارێــزراو  گیانیــان  بــن،  تەســلیم  كــە 
كەچــی خەڵكــی مەراغــە گوێیــان پــێ نــەداوە و 
داگیركردنــی  بــۆ  مەغــۆل  كــردووە،  بەرگرییــان 
موســڵمانانی  بەكارهێنــاوە،  شــێوازێكی  هەمــوو 
)چــواری  لــە  تــا  قەڵغــان  بــە  كــردووە  دیلــی 
ســەفەری ٦١٨ك/ ١٢٢١ز( شــارەكەی داگیركردووە 

و دەســتی لــە كــەس نەپاراســتووە)٧(. 
لــە هەمــان ســاڵدا مەغــۆل بــە مەبەســتی گرتنــی 
ڕووی لــە ئەربل)هەولێــر( كــرد، موزەفەرەددیــن 
گوگبــەری )٥٨٦ - ٦٣٠ك/ ١١٩٠ - ١٢٣٢ز( بــۆ 
 - لوئلوئــی )٦١٦ - ٦٥٧ک/ ١٢١٩  بەدرەددیــن 
١٢٥٨ز( خاوەنــی مووســڵی نووســی تــا بەهانایــەوە 
نــارد،  بــۆ  ســەربازی  مووســڵ  خاوەنــی  بێــت، 
ســەربازانی ئەربــل و مووســڵ لــە نێــو ڕێگــە و 
ــەو  ــۆل ل ــەزران)٨( مەغ ــاكان دام ــەری چی تەنگەب
پێشــڕەوییەدا پاشەكشــەی كــرد، چونكــە شــارەزای 
ڕێگــە و بــان و سروشــتی شــاخاویی ناوچەكــە 
نەبــوون)٩(، لەالیەكــی دیكــەوە مەغــۆل بــەرەو 
ناســرەددین  كــرد،  پێشــڕەوی  داقوقــا  شــاری 
 -  ١١٧٩ ٦٢٢ک/   - عەبباســی)٥٧٥  خەلیفــەی 
١٢٢٥ز( نامــەی بــۆ موزەفەرەددیــن گوگبــەری و 
ــك  ــڵ و مەلی ــی مووس ــی خاوەن ــن لوئلوئ بەدرەددی
ــەاڵت و  ــرە و خ ــی جزی ــی خاوەن ــرەف ئەیووب ئەش
میافارقیــن و هەندێــک شــاری دیكــەی ناوچەكــە 
ــەوەی  ــۆ ڕووبەڕووبوون ــا ســوپاكەیان ب ــارد)١٠( ت ن
مەغــۆل لــە داقوقــا بنێــرن)١١(، خاوەنــی ئەربــل و 
ــە دەنگییــەوە هاتــن، مەلیــك ئەشــرەف  مووســڵ ب
ــك  ــی مەلی ــە هاوكاریکردن ــوون ب ــەر ســەرقاڵ ب لەب
بــرای  كامــل)٦١٥ - ٦٣٠ك/ ١٢١٨ - ١٢٣٢ز(ی 
خاوەنــی میســر دژی خاچییــەكان، داوای لێبوردنــی 
كــرد)١٢(، هەرچەنــدە خەلیفەی عەبباســی پەیمانی 
دابــوو، دە هــەزار ســوارچاك بنێرێــت، كەچــی تەنیا 
ــارد، هــەر چۆنێــك بــوو مەغــۆل  هەشــت ســەدی ن
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گەڕایــەوە هەمــەدان و شــەڕی بەرپــا نەكــرد)١٣(. 
لەبــەر ئــەوەی مەغــۆل لــە ســەنگەری دواوەی دڵنیــا 
نەبــووە بــە تایبەتــی شــارەكانی ســنووری ئێــران، 
نەیارانــی  لەســەر  تــەواوی  زانیاریــی  هەروەهــا 
نەبــووە، بۆیــە شــەڕی هەڵنەگیرســاندووە، بەڵكــوو 
چاودێــری ناوچەكــەی كردووە، هەروەهــا توندوتیژی 

ــان داوە. ــی نیش ــە خەڵك ــەكوژی ب و ڕەش
هەر لە ســاڵی )٦١٨ك/ ١٢٢١ز( مەغۆل هێرشــی 
ــی  ــدا خەڵكان ــە كاتێك ــەوە، ل ــۆ هەمــەدان هێنای ب
ــەوێ  ــە ســەرداری ســەربازی ئ ــان ل شــارەكە گلەیی
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)٦١٧ك/١٢٢٠ز( پارەیــان بە 
مەغــۆل دابــوو، نەیاندایــەوە، بڕیاریــان دا، بەرگــری 
بكــەن، بۆیــە ســەرداری شــارەكەیان كوشــت، دواتــر 
مەغــۆل توانیــی شــارەكە بگرێــت و خەڵكێكــی 
زۆری كوشــت)١٤(. ئــەو هێــرش و ڕەشــكوژییانەی 
بــە  ئــەوەی  لەگــەڵ  دەریانخســتووە،  مەغــۆل 
بەردەســتی  نەخســتووەتە  شــارەكەیان  تــەواوی 
خۆیــان، كەچــی بــەدوای پــارە و ســاماندا گــەڕاون، 

تــا پێداویســتی خۆیــان پــڕ بكەنــەوە.
لەبــەر  ١٢٢٣ز(  )٦٢٠ك/  ســاڵی  لــە  مەغــۆل 
ــی  ــی خەوارزم ــوڵتان جەاللەددین ــی س چاالكییەكان
دووبــارە هێرشــی بــۆ مەراغــە بــردەوە، لەگــەڵ 
دیســان  شــەڕ،  كەوتــە  خەوارزمــی  ســوپای 
مەراغــەی گرتووەتــەوە، ســوڵتانیش خــۆی دەربــاز 
١١٢٤ز(  )٦٢١ك/  ســاڵی  لــە  كــردووە)١٥(، 
شــاری  بــۆ  هێرشــی  دیكــە  جارێكــی  مەغــۆل 
هەمــەدان بــردەوە و گرتــی و دەســتی بــە كوشــتن 
و تــااڵن كــرد، هێنــدە لــەوێ نەمایــەوە، دواتــر 
ــاڵدا  ــان س ــە هەم ــرد)١٦(. ل ــز ك ــە تەورێ ڕووی ل
ــی  ــە مانگ ــۆل ل ــوپای مەغ ــدا س ــە تێكهەڵچوونێك ل

ــی زۆری  ــەڕووت( خەڵكێك ــرت )مام ــە م ــەوال ل ش
كەركووكــی  فەرمــوودەزان  و  شــاعیر  كوشــت، 
ئەبــوو  كــوڕی  عەبدولڕەحمــان  ســلێمان  ئەبــوو 
ــتی  ــی دەس ــووە قوربان ــی ب ــی كەرخین ــر بەڵخ بەك
بەســەر  ســتراتیژێكی  مەغــۆل  مەغــۆل)١٧(. 
هێزەكانــدا ســەپاندووە، كــە نەتوانــن لــە دەرەوەی 
ــد  ــە گون ــەن، بۆی ــری بك ــەاڵ و شــارەكانیان بەرگ ق
و ســنوورەكانی دیكــە لەبــەر تــااڵن و ڕەشــەكوژیی 

مەغــۆل، جێگــەی ئارامــی نەبــوون.
دەســتەیەكی  ١٢٣٠ك(  )٦٢٨ك/  ســاڵی  لــە 
ئازەربایجانــەوە  هەرێمــی  لــە  مەغۆلــی  دیكــەی 
ڕوویــان لــە دەوروبــەری ئەربــل كــرد و دواتــر بــەرەو 
شــارەزوور و داقوقــا و کەرخینــی، ئــەوەی لەســەر 
ڕێگەیــان بــوو لــە گونــدە كوردییــەكان تااڵنیــان 
ــە  ــەر ڕێگەیــان ل ــە س ــێک كەوت ــەر كەس كــرد، ه
توركمانــی ئەیوانــی و كــورد و گۆران)جورقــان( 
لەبــەر  كوشــتیان و دەســتیان نەپاراســت)١٨(. 
ئــەوە خاوەنــی ئەربــل دووبــارە بــۆ كۆمــەك داوای 
ــوپایان  ــەردوو ال س ــرد، ه ــڵ ك ــی مووس ــە خاوەن ل
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 
نەگــرت.  خــۆی  ئەشنۆ)شــنۆ(  و  ئورمییــە  لــە 
مەغــۆل بــە دوای ســوڵتاندا چــووە دەوروبــەری 
ســوڵتاندا  ســوپای  دوای  بــە  دواتــر  و  خــەاڵت 
ڕوویــان لــە دیاربەكــر كــرد، ســوڵتان نەیتوانــی 
خــۆی بپارێزێــت، ســوپاكەی پەرتەوازەبــوو، مەغۆل 
ــری  ــەری دیاربەك ــی، دەوروب ــەل زان ــە ه ــەی ب ئەم
ــە دەســتی  ــە ل ــك ك ــرد)٢٠(. بازرگانێ ــااڵن ب ــە ت ب
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 
ــۆل دوای  ــە دەســت. ســوپای مەغ ــۆل بێن ــە مەغ ل
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و  ماردیــن  دیاربەکــر،  هەرێمــی  گەیشــتە  ئــەوە 
ــزە  ــەرزن و تەن ــێرت( و ئ ــەیبین و سعێرت)س نوس
و ئەوێشــیان تــااڵن كــرد، هەروەهــا شــارەكانی 
ــت و  ــااڵن و كوش ــتی ت ــش دەس ــری و ئەرگی بەرگ
ــۆل  ــان گەیشــتێ)٢١(، بەشــێكی ســوپای مەغ بڕی
بــوون،  ســوڵتانەوە  دوای  بــە  میافارقیــن  تــا 
بەشــێكی دیكــەی چوونــە شــنگال و دەســتیان بــە 
ــەو  ــارەكە. ل ــاو ش ــە ن ــەاڵم نەچوون ــرد، ب ــااڵن ك ت
نێــوەدا كــوردە قورەیشــییەكان دانیشــتووی دۆڵــی 
قورەیشــییەی نێــوان جزیــرەی بۆتــان و تەنــزە لــە 
مەغــۆل هاتوونەتــە دەســت و ڕێگەیــان نــەداوە 
ســوپای مەغــۆل بچێتــە پێــش و ژمارەیەكیــان 
مەغــۆل  ئــەوەی  لەگــەڵ  كوشــتوون)٢٢(.  لــێ 
كردووەتــە  جەاللەددینــی  ســوڵتان  ڕاوەدوونانــی 
بیانــوو، لــە كاتێكــدا هێــرش و تااڵنكارییەكانــی 
كەچــی  بــووە،  کوردنشــینەکان  ناوچــە  لەســەر 

ــان داوە. ــی نیش ــز و توانای ــر هێ زیات
ــاڵی  ــە س ــن ل ــی ســوڵتان جەاللەددی ــە كوژران ب
كۆتایــی  خەوارزمــی  دەوڵەتــی  )٦٢٨ك/١٢٣٠ز( 
پــێ هــات، هێشــتە مەركەزییەتــی دەوڵەتــی مەغــۆل 
لــە كوردســتان نەچەســپابوو، ئۆگتــای خــان)٦٢٩- 
٦٣٩ك/ ١٢٣١- ١٢٤١ز(ی جێگــرەوەی چەنگیزخــان 
بــۆ ڕێكخســتنی كاروبارەكانــی ڕۆژهەاڵتــی ئیســامی 
مەغــۆل  ناوچانــەی  ئــەو  تــەواوی  بارودۆخــی  و 
داگیــری كردبــوون، ســەران و ســەربازان و گــەورە 
میرانــی مەغۆلــی بــۆ نــاردوون. هێــز و ســوپای 
ســەركردایەتیی  و  سەرپەرشــتی  لەژێــر  مەغــۆل 
جورماغــۆن )٦٢٨- ٦٣٩ك/ ١٢٣٠-١٢٤١ز( شــاری 
كاروبارەكانــی)٢٣(  ســەنتەری  كــردە  تەورێــزی 
دەوروبەریــدا  و  كوردســتان  بەنێــو  لەوێــوە  و 
تەراتێنــی كــردووە، یەكــە یەكــە هێــز و قەوارەكانــی 

هەڵســەنگاندووە. 
ــە  ــۆل ڕووی ل ــاڵی )٦٢٩ك/ ١٢٣١ز( مەغ ــە س ل
كــرد، هــەردوو ســوپای  شــارەزوور و گەرمیــان 
ــۆل  ــەوەی مەغ ــۆ ڕووبەڕووبوون ــە ب ــل و خەلیف ئەرب

نزیــك كەرخینی)كەركــووك(  لــە  ئامادەبــوون و 
كۆبوونــەوە و چەنــد مانگێــك مانــەوە، لــەو كاتــەدا 
ــە شــارەزوور  ــان ل ــۆل ڕووی بەشــێكی ســوپای مەغ
كــرد و چیــا ســەخت و تەنگەبەرەكانــی دەربەندیــان 
بــڕی و گەیشــتنە ســامیان، پاشــان گەیشــتوونەتە 
شــوێنێک بــە نــاوی ئەلئەكــراد)٢٤( و لــەوێ ڕێگەی 
گەیشــتوونەتە  و  گرتۆوەتەبــەر  شــارەزووریان 
گونــدی موغــان)٢٥(، دواجــار مەغــۆل شــارەزووری 
ڕووی  شــەڕ  و  هێشــت  جــێ  مەراغــە  بــەرەو 
نــەدا)٢٦(. ئەگــەر ســەرەنج بدەیــن ســوپای ئەربــل 
و خەلیفــە بــۆ پاراســتنی ناوچەكانــی دەوروبەریــان 
بــە شــێوەیەكی تایبەتــی دەرچــوون، ئەگــەر نــا 
بــەردەوام نەیانتوانیــوە ئــەو ناوچانــە بپارێــزن، 
ــۆل  ــووە، مەغ ــدە ب ــەر هێن ــە دەســەاڵتیان ه چونك
ــاو  ــە ن ــاو ب ــووە، ن ــە وەرگرت ــەو كەلێنان ســوودی ل

ــووە. ــوپای هات س
لــە  گوگبــەری  موزەفەرەددیــن  مردنــی  دوای 
ســاڵی )٦٣٠ك/١٢٣٢ز( ئەربل لەســەر ڕاســپاردەی 
گوگبــەری كەوتــە دەســت خەلیفــەی عەبباســی، 
ئەویــش نوێنــەری خــۆی لــەوێ دانــا )٢٧(. لــە 
ســاڵی )٦٣٣ك/ ١٢٣٥ز( جارێكــی دیكــە ســوپای 
مەغــۆل هێرشــی بــۆ ئەربــل و كرملیــس و مووســڵ 
تــا شــەنگال هێنــا، لــەو هەڵمەتــەدا تەنیــا ســوپای 
ئەربــل بــۆی دەرچــوو، پــاش شــەڕێكی تونــد، 
دواتــر  كــوژران،  مەغۆلــی  ســەربازی  چەنــدان 
ســوپاكە ڕووی لــە مووســڵ كــرد)٢٨(. دوای ئــەوە 
ســوپای مەغــۆل ڕووی لــە شــنگال كــرد، والــی 
ــر  ــوڕی موهاجی ــاوی موعینەددیــن ك ــەوێ كــە ن ئ
بــوو، كوشــت و دەســتی بــە تــااڵن كــرد و هەرچــی 
لەســەر ڕێگــە بــوو، دەســتیان لــێ نەپاراســت)٢٩(.
لــە  خــۆی  پێگــەی  مەغــۆل  ئــەوەی  دوای 
ئازەربایجــان پتەوكــرد و زۆربــەی شــارەكانی كەوتــە 
ــی  ــوو، هێرش ــەنگەرەی دڵنیاب ــەو س ــت، ل بەردەس
نــاو بــە نــاو و زیاتــر بــۆ ئەربــل و ڕۆژهەاڵتــی بەغــدا 
ســاناتر بــوو، بەتایبەتــی ئەربــل كــە دەیوســت لێــی 
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دابڕێنــێ و گوشــار بخاتــە ســەر بەغــدا، لەالیەكــی 
ــاوكاری و  ــی ه ــوء پەیمان ــن لوئل دیكــەوە بەدرەددی

ــوو)٣٠(. ــۆل داب ــە مەغ ــی ب كۆمەك
لــە ســاڵی )٦٣٤ك/ ١٢٣٦ز( ســوپای مەغــۆل 
ــە  ــەی ب ــی دیك ــۆن هەڵمەتێك ــی جرماغ ــە فەرمان ب
كــرد،  پــێ  دەســت  بوجوكتــای  ســەركردایەتیی 
ســی هــەزار ســەرباز هێرشــیان بــۆ ئەربــل هێنــا و 
ئابڵوقەیــان دا، توانییــان كەلێــن بخەنــە شــوورەی 
شــارەكە و بچنــە نــاوی و قەاڵكــە ئابڵوقــە بــدەن، 
دابەســت،  مەنجەنیقیــان  الوە  چــوار  هــەر  لــە 
تــا  گــەڕاوە  هەلێــک  بــۆ  لوئلــوء  بەدرەددیــن 
دەســكەوتێكی هەبێــت، بۆیــە خــواردن و چــەك 
و ئامێــری جەنگــی بــۆ مەغــۆل نــاردووە)٣١(. 
ســوارچاکانی  چاونەترســی  و  ئازایەتــی  باســی 
ــان وەشــاندووە  ــە زەبری ــە دلێران ــل، ک ــەاڵی ئەرب ق
ــامی  ــەی سەرس ــە مای ــۆل، بووەت ــوپای مەغ ــە س ل
مێژوونووســان، تەنانــەت ڕەشــیدەددین فەزڵوڵــاڵ 
دەکات:‹‹)٣٢(،  باســی  سەرســامییەوە  بــە  زۆر 
بیلــای خەلیفــە )٦٢٣  موستەنســر  هەرچەنــدە 
بــۆ  - ١٢٤٢ز( چەنــد ســوپایەكی  -٦٤٠ک/١٢٢٥ 
كۆمەكــی ئەربــل نــارد، لەگــەڵ ئــەوەی مەغــۆل چــل 
ڕۆژ ئابڵوقــەی قــەاڵی دا پێــی نەگیــراوە، بەرانبــەر 
ــەی شــكاند،  ــار ئابڵوق ــەی ناچ ــری خەڵکەک خۆراگ
دوای ئــەوەی هەواڵــی هاتنــی ســوپای خەلیفــە 
كــە  دەریخســتووە،  ئەمــەش  گەیشــتووە)٣٣(، 
دەســەاڵتدارانی بەغــدا، بــە تایبەتــی خەلیفــە چەنــد 
خەمســارد و كورتبیــن بــووە، لــە ئاســت جموجــووڵ 
لــەو  مەغــۆل.  مەترســییەكانی  پــڕ  چاالكییــە  و 
هێرشــەدا ســەرباری زیانــی ماددیــی زۆری شــارەكە، 
ــەردوو  ــە ه ــەوە، لەوان ــێ كەوت ــی ل ســەدان قوربانی
و  مــەروان  ئیســحاق  یەعقــووب  ئەبــوو  شــاعیر 
ئەبولفــەزل یوونــس كــوڕی ســەعید و ئەدەبدۆســت 
ــە  ــی كــوژران)٣٤(. ل ــی ئەحمــەد ئەربل ــوو عەل ئەب
ئەنجامــی ئــەم بارودۆخــەدا خەلکێکــی زۆری ئەربــل 
بــە پێــی پەتــی و زامدارییــەوە بــەرەو مووســڵ 

چــوون، لــە نێویانــدا کەســایەتی نــاودار ئیبــن 
مێژوونــووس)٣٥(.  مســتەوفی 

هێرشــی  مەغــۆل  دووبــارە  ســاڵێک  دوای 
هێنایــەوە، شەمســەددین باتەكیــن )٦٣٠ - ٦٣٤ك/ 
١٢٣٢ - ١٢٣٦ز( حاكمــی ســەربازیی ئەربــل خــۆی 
پاســەوانی  قــەاڵ  دەرەوەی  لــە  ڕێكخســتەوە، 
پێویســتی دانــا. مەغــۆل كــە زانــی دووبــارە خۆیــان 
ڕێكخســتووەتەوە، وازیــان لــە ئەربــل هێنــا و بڕیاری 
ــەی  ــا و دەوروب ــەرەو شــاری داقوق دا ســوپاكەی ب
ــەركردە و  ــەورە س ــە گ ــات)٣٦(، خەلیف ــدا بب بەغ
بەرپرســانی كۆكــردەوە، بڕیاریــان دا ســوپایەك بــۆ 
ڕووبەڕووبوونــەوەی بنێــرن، عیمادەددیــن زەنگــی 
خاوەنــی شــارەزوور بەهێزێكــەوە خــۆی ئامادەكــرد، 
ــرد،  ــۆل ك ــوپاكەی مەغ ــە س ــان ل ــەوە ڕووی بەیەك
ــن پێشــڕەوییان  ــە نزیــك چیــای حەمری ــان ل توانیی
پــەك بخــەن و دیلــەكان ڕزگاربكــەن و هەندێكیــان 
لــێ بكــوژن و داقوقایــان لــە چنــگ دەربێنــن)٣٧(.
لەو ســەروبەندەدا خەلیفە تاجەددین كوڕی ســەالیا 
)٦٣٥ - ٦٥٦ك/ ١٢٣٧ - ١٢٥٨ز(ی كــردە حاكمــی 
نۆژەنكردنــەوەی  بــە  یەكســەر دەســتی  ئەربــل و 
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 
كــرد،  زیادبــوون  لــە  ڕووی  بەغــدا  باكــووری  و 
فەرمانڕەوایانــی  بــۆ  بانگــەوازی  خەلیفــە  بۆیــە 
بــە  ئەیووبــی  ســوڵتانانی  ڕادێــرا،  مووســڵمانان 
ــە  ــۆ خەلیف ــواریان ب ــەدان س ــن و س ــەوە هات هانای
ــك  ــی نزی ــە گەلییەك ــەوە ل ــۆ ڕووبەڕووبوون ــارد، ب ن
خانەقیــن كەوتنــە بۆســەی مەغــۆل و زیانێكــی 
و  برســان  لــە  زۆربەیــان  و  بەركــەوت  زۆریــان 
تینووتیــدا مــردن، لەوانــە فەرمانــدەی ســەربازی 
خەڵكــی  مەغــۆل  ئەربلــی،  عەلــی  بەهائەددیــن 
بەندینجیــن و ڕێگــەی خوراســانی تــااڵن و ماڵوێــران 
كــرد و دەســكەوتێكی گــەورەی كۆكــردەوە، دواتــر 
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كشــایەوە)٣٩(. 
خــان  ئۆگتــای  )٦٣٨ك/١٢٤٠ز(  ســاڵی  لــە 
ــك  ــۆ الی مەلی ــی ب ــۆل نێردەیەك ــۆری مەغ ئیمپرات
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(. 
ــی  ــەوەی هەرێمەكان ــۆل، دوای ئ ــتییەکەی مەغ ڕاس
ڕۆژهەاڵتــی ئیســامییان داگیركــردووە و بووەتــە 
ــە  ــان، ب ــی ئازەربایج ــە تایبەت ــگ ب ــی گرن پێگەیەك
ئاراســتەی بەغــدای جەرگــەی خەالفەتــی عەبباســی 

ــاوە. ــگاوی ن ــە هەن ــر و ڕەبیع و هەرێمــی دیاربەك
ئــەوەی  لەبــەر  ١٢٤١ز(  )٦٣٩ك/  ســاڵی  لــە 
جورماغۆنــی ســەركردەی مەغۆلــی ئیفلیــج بووبــوو، 
بایجۆنۆیــان جێگــەی گرتــەوە، ســەرەتا هێرشــی 
ــەربازەوە  ــەزار س ــێ ه ــە س ــرد، ب ــەرزەڕۆم ب ــۆ ئ ب
و  دامەزرانــد  مەنجەنیقــی  قەاڵكــە  دەرەوەی  لــە 
داگیــری كــرد، خەڵكێكــی زۆری كوشــت و بــە دیــل 
ــە ســاڵی )٦٤١ک/ ١٢٤٣ز( غەیاســەددین  گــرت. ل
 )١٢٤٦  -  ١٢٣٦ ٦٤٤ك/   -  ٦٣٤( كەیخوســرەو 
بەرەنگاریــی  بــۆ  ڕۆم  ســەلجووقییانی  ســوڵتانی 
مەغــۆل ســوپایەكی گــەورەی كۆكردەوە، ســوپاكەی 
ــا  ــرد ت ــا ك ــە ئەرمینی ــۆل ڕووی ل ــەڕی مەغ ــۆ ش ب
دواجــار لــە ناوچــەی كۆســەداغ لــە نێــوان ســیواس 
هەرچەنــدە  دا،  ڕووی  جەنــگ  ئەرزەنجــان  و 
ســولجووقییانی ڕۆم ســەرەتا ســەركەوتن، بــەاڵم لــە 
كۆتاییــدا مەغــۆل بەســەریاندا ســەركەوت و دەســتی 
گــرت)٤١(،  قەیســارییەدا  و  ســیواس  بەســەر 
ئــەو ســەركەوتنەی مەغــۆل یەكــەم قۆناغــی لــە 
ــوو،  ــەلجووقییانی ڕۆم ب ــەروەریی س ــتدانی س دەس
تــا ســوڵتانی ســەلجووقی نێردراوێكــی نــاردە الیــان 

ــە  ــوو ســەرانەی ســااڵنەی دا و ل ــار ڕازی ب و دواج
ــی  ــێ)٤٢(. قبووڵكردن ــۆل ب ــی مەغ ــی خان خزمەت
پاشــكۆیەتی بــۆ مەغــۆل بــووە ســەرەتای كۆتایــی 

ســەربەخۆیی ســەلجووقییانی ڕۆم.
هــەر لــە ســاڵی )٦٤١ك/ ١٢٤٢ز( لــە وەرزی 
هاوینــدا ســوپای مەغــۆل ڕووی لــە هــەردوو شــاری 
ماردیــن و میافارقیــن كــرد، لەبــەر پاراســتنی گیانی 
ســامانێكی  و  پــارە  بــوون،  ڕازی  خەڵكەكەیــان 
ــەوەی  ــۆل ئ ــار مەغ ــۆل دا، دواج ــە مەغ ــان ب زۆری

ــرد)٤٣(. ــی ك ــەر دەســتی تااڵن ــە ب كەوت
ــە ســاڵی )٦٤٢ك/١٢٤٤ز( ســوپایەكی دیكــەی  ل
ــە واڵتــی جەزیــرە گەیشــتنە میافارقیــن،  مەغــۆل ل
بــۆ  میافارقیــن،  خاوەنــی  غــازی  شــەهابەددین 
بــەاڵم  كــرد،  ئامــادە  ڕووبەڕووبوونــەوەی خــۆی 
لــە نێــوان هــەردوو الدا شــەڕ ڕووی نــەدا، مەغــۆل 
لەوێــوە ڕووی لــە حــەڕان و ڕوهــا كــرد و دەســتی 
ئاشــتی  بــە  ئــەوە  دوای  گــرت،  ســەریاندا  بــە 
ــری  ــەاڵم داگی ــر دەســەاڵتی، ب ــی خســتە ژێ ماردین

نەكــرد)٤٤(.
ڕووی  مەغــۆل  ســوپای  ســاڵدا  هەمــان  لــە 
نوورەددیــن  كاتــەدا  لــەو  كــرد،  شــارەزوور  لــە 
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 
ــە زەحمــەت خــۆی  ــوێ ب زۆری كوشــت، حاكمــی ن

دەربــاز كــرد)٤٥(.
هەمەدانــەوە  لــە  مەغــۆل  ســاڵدا  هەمــان  لــە 
جارێكــی دیكــە ڕووی لــە خانەقیــن كرد، بەاڵم شــەڕ 
ــاری دووەم  ــۆ ج ــاڵەدا ب ــەو س ــەر ل ــەدا. ه ڕووی ن
ــا و  ــەر ئەرمینی ــە س ــۆل هەڵیانكوتای ــوپای مەغ س
ــرد،  ــان داگیرك ــاری خەاڵتی ــا ش ــرە، هەروەه جەزی
لــە دەشــتەكانی مــوش بارگەیــان خســت. بەشــێكی 
دیكــەی ســوپای مەغــۆل ڕووی لــە میافارقیــن كــرد، 
شــەهابەددین غــازی پێشــتر شــارەكەی قایــم و پتەو 
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ــە نســێبین  كــرد، بــە خــۆی و خێزانییــەوە ڕووی ل
ــە  ــە شــام ب ــان ئامۆزاكانــی ل كــرد، تــا خەلیفــە، ی
هانایــەوە بێــن، خەلیفــە بــۆ خــۆی گەلێــک كێشــەی 
ــت،  ــە بكەوێ ــی دیك ــای ه ــی فری ــوو، نەیدەتوان هەب
ــەوەی مەلیــك  ــۆ ئ ــە حــەڕان كــرد ب ــر ڕووی ل دوات
ناســر یووســف )٦٣٤ - ٦٥٨ك/ ١٢٣٦ - ١٢٦٠ز( 
خاوەنــی حەلــەب بــە هانایــەوە بێــت، مەغــۆل كــە 
ــەو ســەروبەندەدا  ــوو، ل ــی داب ــەی میافارقین ئابڵوق
جێگــری شــەهابەددین بــە دانوســتان مەغۆلــی بــە 
ــە  ــە ئابڵوق ــان ل ــرد، وازی ــامان ڕازی ك ــارە و س پ

ــگ هەڵنەگیرســا)٤٦(.  ــا و جەن هێن
لــە ســاڵی )٦٤٣ك/ ١٢٤٥ز( لــە ئەربلــەوە هەواڵ 
گەیشــتە بەغــدا، كــە مەغــۆل بە ســوپایەكی شــازدە 
لــە چیــا  لــە هەمەدانــەوە ڕوویــان  هەزارییــەوە 
ــان  ــۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ــە خــۆی ب ــردووە، خەلیف ك
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، 

ــێ نەپاراســتووە)٤٧(. دەســتیان ل
لــە ســاڵی )٥٤٧ك/ ١٢٤٩ز( جارێكــی دیكــە 
ڕووبــەڕووی  دەوروبــەری  و  خانەقیــن  ئەیوانــی 
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)٤٨(. ئــەو دڕندەییــەی 
ــەی  ــۆ خەلیف ــووە ب ــكرا ب ــی ئاش ــۆل پەیامێك مەغ
عەبباســی، كــە خەمســاردی و بــە هەندوەرنەگرتنــی 
ــەڕۆژ  ــار ڕۆژ ب ــی، دواج ــانە و چاوەڕوان ــەو هێرش ئ

ــردووە. ــی ب ــەرەو نەمان ــردووە و ب ــری ك الوازت
بایجۆنۆیانــی  ١٢٥١ز(  )٦٤٩ك/  ســاڵی  لــە 

ســەركردەی مەغۆلــی لــە ڕێگــەی بازرگانانــەوە، 
و  ئەیووبییــەكان  مەلیكــە  بــۆ  یەرلیغی)فرمــان( 
ــڕی  ــە ب ــەر یەك ــە ه ــارد، ك ــەكان ن ــە تورك ئەتابەگ
ــی  ــڕەش خانەكان ــەو ب ــدات، ئ ــراو ب ــارەی دیاریك پ
مەغــۆل بەگوێــرەی پلــە و پایــە و دەســەاڵتی میــر و 
ســوڵتانی دیاریكــراو، دەستنیشــان كــراوە. مەلیــك 
ــكاوس )٦٤٧ -  ــن كەی ــف و عیزەددی ــر یووس ناس
٦٥٥ك/ ١٢٤٩ - ١٢٥٧ز( ســوڵتانی ســەلجووقییانی 
ــۆ  ــان ب ــەزار دیناری ــەد ه ــە دوو س ــەر یەك ڕۆم، ه
نەجمەددیــن  و  لوئلــوء   بەدرەددیــن  بڕاوەتــەوە. 
 -  ١٢٣٧ ٦٥٩ك/   -  ٦٣٦( ئورتوقــی  ئیلغــازی 
١٢٦١ز( خاوەنــی ماردیــن و مەلیــك كامل محەمەدی 
ئەیووبــی خاوەنــی میافارقیــن و ئــەرزن، هــەر یەكــە 
ســەد هــەزار دینــار، هەروەهــا مەلیــك موەحــەد 
تەقییەددیــن عەبدوڵــاڵی ئەیووبــی خاوەنــی حســن 
كێفــا پەنجــا هــەزار دینــاری بــۆ بڕایــەوە)٤٩(. 
كــردووە،  كاری  ئاســت  دوو  لەســەر  مەغــۆل 
ــی  ــان داوە و بەرانبەرەكان ــزی نیش ــەوە هێ لەالیەك
بــە پــارەدان خافاڵنــدووە، كــە دەمێنــن و لەالیەكــی 
دیكــەوە هێرشــی بــۆ ناوچــەكان بــردووە، بۆیــە 
وای  ناوچەكــە  دەســەاڵتدارانی  دەستەوســانی 
ــە پێوەنــدی ئــەو  كــردووە، مەغــۆل نــەك ترســی ل
هێزانــە هەبــووە، بەڵكــوو بــۆی ڕوون بووەتــەوە 
ــە لەناوبردنیــان  تەنیــا دەســەاڵتیان ویســتووە، بۆی

ــتاوە. ــەر كات وەس ــەر لەس ه
بایجۆنۆیــان  ١٢٥٢ز(  )٦٥٠ك/  ســاڵی  لــە 
ڕووی  و  هێنایــەوە  هێرشــی  ســوپایەكەوە  بــە 
لــە خەڵكــی چیــاكان كــرد و لــە نێــو كــوردان 
كوشــتبڕیان ئەنجــام دا، پاشــان هێرشــی بــۆ جزیــرە 
بــرد، ناوچەكانــی حــەڕان و ســروج و ڕەئــس عەیــن 
ــرد و  ــااڵن ك ــی ت ــر و میافارقین ــا و دیاربەك و ڕوه

ئــەوەی كەوتــە بەردەســتی كوشــتی)٥٠(. 
 بیبــەرس مەنســووری )عەینــی مێژوونــووس کــە 
لــە ئــەوی نەقــل کــردووە(، ناوچەکانی ســەالجیقەی 
ــاس  ــۆرە ب ــەم ج ــی ئیســامی ب ــە دەوڵەت ــی ل ڕۆم



123 ژ )٢٩٥/ ٢٩٦( ٥/ ٥ - ٦/ ٢٠٢٢

کــردووە، هەرێمــی ئەخــاڵت و ناوچەکانــی کــە بــە 
لــە شــارەکانی  ناودەبرێــت،  گــەورە  ئەرمینیــای 
ــەری.  ــش و دەوروب ــتان، ئەرگی ــاڵت، وان، وس ئەخ
ــاخ،  ــە شــارەکانی کوم ــی ل ــان و ناوچەکان ئەرزەنج
لــە  ناوچەکانــی  ئــەرزن ڕۆم و  ئاقشــەهر، ....، 
و  ســیواس  ســەبهەر...،  بایبــورت،  شــارەکانی 
ناوچەکانــی توقــات، سامســۆن، ســنۆب، ئەماســیە، 
....، هەرێمی دیاربەکر و ناوچەکانی لە شــارەکانی 
خەربــوت، مەاڵتیــە، شمیســات و مشار)هشــار(، 
دەردەکەوێــت  وەک   . دیکــە......)٥١(  هەرێمــی 
بەشــێکی باشــی کوردســتان)باکووری کوردســتان( 
ــاو ســنووری دەوڵەتــی ســەلجووقیانی  ــووە ن کەوتب
ــە  ــەوێ بووبوون ــی ئ ــۆز و کوردەکان ــر و ه ڕۆم، می
بەشــێک لــە ملمانێــی ســوڵتانەکان لــە پێنــاو 

ــەاڵتیان.  ــەپاندنی دەس س
نێــوان  ملمانێــی  ٦٥٥ک/١٢٥٧ز  ســاڵی  لــە 
کوڕانی غەیاســەددین کەیخەسرەو )٦٣٤ - ٦٤٤ک/ 
١٢٣٦ - ١٢٤٦ز(ی ســەالجیقەی ڕۆم لــە بــرەودا 
ــە  ــوو ل بــوو، زیاتــر بــە دەســتتێوەردانی مەغــۆل ب
ــەاڵت  ــکردنی دەس ــدا و دابەش ــاری ناوخۆییان کاروب
لــە نێــوان عیزەددیــن کەیــکاوس و ڕوکنەددیــن قلــج 
ئەرســەالن، کــە ڕوکنەددیــن دڵســۆزی بــۆ مەغــۆل 
بــوو، بــەردەوام یــاوەری بایجــۆ نۆیانــی ســەرداری 
ســەربازی ئەوێــی کردووە. كەیکاوس لــەم ملمانێیە 
کوردییەکانــی  ناوچــە  کوردەکانــی  بــە  پشــتی 
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 )٦٤٥ - ٦٥٨ک/ 
١٢٤٧ - ١٢٦٠ز( خاوەنــی میافارقیــن، ئامــەدی لــە 

جێگرانــی ســەالجیقە ســەندەوە، کــە مەغــۆل پێــی 
ــوڕی  ــی، ک ــی ئەیووب ــە مومتەلەکات ــیبوون ل بەخش
بــەالس کــوژرا. هەرچــی شــەرەفەددینی کــوڕی 

عــەدی بــوو لــە الیــەن مەغۆلــەوە کــوژرا)٥٢(.
ئیبــن شــەداد لــە باســی گرتنــی ئامــەد لــە 
٦٥٥ک/١٢٥٧ز 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 
ــوپاوە  ــە س ــووری ب ــەکاری مەم ــی ه ــوڕی بەالس ک
گەیشــتووە، میــر موشــەمەر کوشــتوویەتی، تــا 

ــەد بگــرێ)٥٣(. ئام
ــوپا  ــەوەی س ــی کۆکردن ــک خەریک ــۆ كاتێ هۆالک
ــی ڕۆم  ــارد واڵت ــردەی ن ــدا نێ ــی بەغ ــۆ گرتن ــوو ب ب
ــدا،  ــە بەغ ــە ســوپاکەیەوە بگات ــان ب تــا بایجۆنۆی
بــەاڵم وا دیــارە ئــەو نەیویســتووە بچــێ، بۆیــە بــە 
کــوردان بەهانــەی هێناوەتــەوە کــە یاخیبوونــە بــە 
ــەی  ــەالس ڕێگ ــوڕی ب ــەرەفەددین ک ــی ش ڕێبەرایەت
دەربەندەکانیــان گرتــووە تــا دیاربەکــر، هۆالکــۆش 
ــۆل  ــوردان، مەغ ــی ک ــۆ ڕاماڵین ــاردووە ب ســوپای ن
ــەاڵی  ــە ق ــوردەکان چوون ــوو، ک ــی گرتب ئەرزەنجان
ــێ  ــان ل ــوون و زۆری ــۆل زاڵ ب ــەاڵم مەغ ــاخ، ب کوم
کوشــتن، پاشــان هەمــوو ســوپاکە بــە بایجــۆوە 

چوونــە بەغــدا)٥٤(. 
بــە بەراوردکردنــی ڕووداوەکان لــە ســەر ڕۆشــنایی 
عیبــری  ئیبــن  و  شــەداد  ئیبــن  زانیارییەکانــی 
بــەالس  کــوڕی  لــە ٦٥٥ک/١٢٥٧ز  دەردەکــەوێ 
کــوژراوە. هەرچــی ئــەوەی بێبــەرس مەنســووری 
ــە ٦٥٦ک/١٢٥٨ز  ــە ل ــەن ک ــی دەک ــی باس و عەین
ــا هێــرش  ــووە ت ــی گرت ــە ســوپای مەغۆل ڕێگــەی ل
نەکەنــە ســەر بەغــدا، دەکرێــت میرێکــی دیکــە 
ــەوان لەگــەڵ کــوڕی بــەالس تێکەڵیــان  بووبێــت، ئ
ــەالس  ــە چارەنووســی ب ــاس ل ــەت ب کــردووە، تەنان
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نــاکات، چونکــە هــەردوو مێژوونووســی پێشــتر 
لــە ڕووداوەکان نزیکتــرن لــە ڕووی ســەردەمەوە، 
هەروەهــا ئیبــن شــەدداد زۆر لــە ڕووداوەکانــەوە 
نزیــک بــووە، لــە کاتــی گەمــارۆی میافارقیــن ئــەو 
نێوەنــدی نێــوان مەغــۆل و مەلیــک کامــل بــووە 
ئەیووبــی  ناســری  مەلیــک  ڕاســپاردەی  لەســەر 

خاوەنــی حەلــەب و دیمەشــق.

ئەنجام
بۆمــان دەركەوتــووە كــە مەغــۆل لــە شــااڵوەكانیدا 
زۆرتریــن هێرشــی جــودای بــۆ تــەواوی ناوچەكانــی 
كوردســتان بــردووە، دوای ئــەوەی لــە ئازەربیجــان 
ــی  ــە ڕۆژهەاڵت ــەكانی ل ــووە، هێرش ــەنگەری گرت س
دەتوانیــن  كــردووە،  پــێ  دەســت  كوردســتان 
ــەروو: ــەدا بخەین ــەو خااڵن ــۆل ل ــی مەغ ئامانجەكان

یەكــەم: توانیویەتــی بە بەردەوامــی چاودێری هێز 
ــیخوڕەكانی  ــكات و س ــتان ب ــی كوردس و قەوارەكان
زانیاریــی باشــیان پــێ داوە، كــە بووەتــە ڕێگەیــەك 

بــۆ ئــەو چاودێرییــەی ســوپا ئەنجامــی داوە.
ــوان  ــیی نێ ــی سیاس ــە پێوەندی دووەم: توانیویان
ــەرە  ــا ب ــەن، هەروەه ــەك بخ ــەوارەكان پ ــز و ق هێ
بــەرە ڕێگــە سیاســی و بازرگانیــی ناوچەكەیــان 

كۆنتــرۆڵ كــردووە.
ــۆ  ــامانیان ب ــارە و س ــە پ ــە دوو ڕێگ ــێیەم: ب س
ــەوە  ــە الیەك ــەوە، ل ــوپاكە كۆكردووەت ــی س خەرج
میــر و ســوڵتانەكانیان ناچاركــردووە، ســااڵنە پــارە 
ــە ڕێگــەی هێرشــی  ــدەن، هەروەهــا ل ــە مەغــۆل ب ب
ناوبەنــاو توانیویانــە دەســتكەوت و ســامان خــڕ 

ــەوە. بكەن
چــوارەم: بەردەوام توانایی و هێزی عەســكەرییان 
بــە جــۆرێ نیشــان داوە كــە مەغــۆل، توانایــی 
ــە  ــە، بۆی ــی دیكــەی هەی ــز و قەوارەكان شــكانی هێ

ــی نیشــان داوە. ــەڕی دڕندەی ئەوپ
لــە  بــۆ  هێرشــەكانی  مەبەســتی  پێنجــەم: 
پەلوپۆخســتنی خەالفەتــی عەباســی بــووە، لــە 

ســێ الوە هێــرش و هەڵمەتــی بــۆ بەغــدا بــردووە، 
ــە  ــدا ل ــدە بەغ ــەوە، هەرچەن ــا بمێنێت ــە تەنی ــا ب ت
ــرد. ــی ك ــر بنكۆڵ ــۆل زیات ــوو، مەغ ــاوەوە ڕووخاب ن

پەراوێزەکان:
)١( کورتەی بەشــێکە لە تێزی دوکتۆرا )کوردســتان 

لــە ســەردەمی ئیلخانانی مەغۆلی(.
)2( الكامــل: 254/١0، هەروەهــا زرار ســدیق: كــورد 
)هەولێــر:  خەالفەتــدا،  ڕۆژگاری  لــە  كوردســتان  و 

ل347.  )20١0
)3( ابــن االثیــر: الكامــل، ١0/ 263. الغســاني: العســجد 
المســبوك، )بغــداد: ١975(، 37١/2. ابــن خلــدون: تاریــخ 

ابــن خلــدون، )بیــروت: د.ت(، 2/ ١١8.
)4( ابن الفوطی: تلخیص، ج4، ق2، ١07١. ؟؟ سلمان 
میــران: آذربیجــان، ص26. بــۆ زانیــاری زیاتــر لەبارەی 
ســاڤە خاتــوون بڕوانــە، حســام الدیــن النقشــبندي: 

آذربیجــان فــي العصــر الســلجوقي، ص١99-202.
ســەر  دەگەڕێنــەوە  ئەحمەدیلــی،  ئەتابگیەتــی   )5(
وەهســوزانی  كــوڕی  ئیبراهیــم  كــوڕی  ئەحمەدیــل 
لــە  و  بــووە  ســەالجیقە  ئەتابەگــی  کــە  كــوردی 
لــە  هەزەبانــی  هــۆزی  بــە  ســەر  ڕەوادی  كوردانــی 
ئازەربایجــان بــووە، لقێكــی ئــەو بنەماڵەیــە لــە شــاری 
مەراغــە حوكمــی گێــڕاوە، احمــد عبدالعزیــز: األمــارة 
الهذبانیــة الكردیــة، )أربیــل: 2002(، ص . حســام الدیــن 
مینورســکي:  ص١57-203.  آذربیجــان،  النقشــبندي: 

.400-399/2 المعــارف،  دائــرة  االحمدیلیــة،  مــادة 
ڕۆژهەاڵتــی  كەوتووەتــە  دژ،  ڕویــن  قــەاڵی   )6(
دەریاچــەی ورمــێ و باكــووری شــاری مەراغە. حســام 
عبداللــه محمــد   . آذربیجــان، ص  النقشــبندي:  الدیــن 
ــد المغــول، )الســلیمانیة:  ــي عه ــاوي: كوردســتان ف العلی

ص62.  ،)2005
ــي: حمــات  ــر: الكامــل، 265/١0. المدائن ــن االثی )7( اب
الغــزو المغولــي، )باریــس:١995(، ص44-45. حســام 

الدیــن النقشــبندي: آذربیجــان، ص١99 .
ابــن   .384/2 المســبوک،  العســجد  الغســاني:   )8(
خلــدون: تاریــخ ابــن خلدون ١١4/5. ســوادي عبدالحمید 
الرویشــدي: امــارة الموصــل فــي عهــد بدرالدیــن لؤلــؤ، 
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تاریــخ  الدیوەجــي:  ســعید  ص244.   ،)١67١ )بغــداد: 
.3١8/١ )بغــداد:١98١(،  الموصــل، 

مــرآة  الیافعــي:  الكامــل، ١2/378.  االثیــر:  ابــن   )9(
0  .384/2 العســجد،  الغســاني:   .37/4 الجنــان، 

)١0( ابــن االثیــر: الكامــل، 277/١0-278. الغســاني: 
العســجد المســبوک، 384/2. 

الغســاني:   .37/4 الجنــان،  مــرآة  الیافعــي:   )١١(
العســجد، 384/2. عبداللــه محمــد العلیــاوي: كوردســتان، 

ص١20.
)١2( الغساني: العسجد، 385/2.

)١3( الیافعي: مرآة الجنان، 37/4.
ــر: الكامــل، ١2/ 374، 38١، الغســاني:  ــن االثی )١4( اب
العســجد، 385/2. ابــن خلــدون: تاریــخ ابــن جلــدون، 

.١١4/5
)١5( الذهبــي: العبــر فــي خبــر مــن غبــر، )بیــروت: 
د.ت(، ١١0/5. عبداللــه محمــد العلیــاوي: كوردســتان، 

ص١63.
)١6( الذهبــي: العبــر، 4١9/5. ابــن العمــاد الحنبلــي: 

)بیــروت: د.ت(، 94/5.  الذهــب،  شــذرات 
ــروت: 2005(،  ــان، )بی ــد الجم ــن الشــعار: قائ )١7( اب

338/3. زرار ســەدیق: كــورد و كوردســتان، ل348.
)١8( ابــن االثیــر: الكامــل، 344/١0. الغســاني: العســجد 

المسبوك، ص 445.
)١9(ابــن االثیــر: الكامــل، 342/١0. ابــن خلــدون: تاریخ 
ابــن خلــدون، ١45/5، 440. ســوداي الرویشــدي: إمــارة 

الموصل، ص244. 
)20( النســوي: ســیرة، ص378. الغســاني: العســجد 
المســبوك، ص444. محســن محمــد حســین: أربیــل، 
ص25. عبداللــه محمــد العلیــاوي: كوردســتان، ص 57، 

١42
)2١( ابــن االثیــر: الكامــل، 343/١0. جعفــر حســین 
االیلخانییــن،  المغــول  العهــد  فــي  العــراق  خصبــاك: 
و  كــورد  ســەدیق:  زرار  ص8.  )بغــداد:١968(، 

ل349. کوردســتان، 
 .١١4/5 خلــدون،  ابــن  تاریــخ  خلــدون:  ابــن   )22(
الغســاني: العســجد، 2/ 444. عبدالله محمد: كوردستان، 

.١52 ص١35، 

)23( ابــن ابــي حدیــد: شــرح نهــج الباغــة، 8/4/ 348، 
ســلمان میــران: آذربیجــان، ص36 .

بــە  كەركــووك  نزیــك  لــە  بــووە  گوندێــك   )24(
ئاراســتەی داقــوق. ابــن الشــعار: قائــد، ١52/4. عبــاس 
)بغــداد:2000(،  الســلیمانیة،  شــهرزور-  العــزاوي: 

ل350. كــورد،  ســەدیق:  زرار  ص١29. 
دەبێــت  وایــە  پێــی  ســەدیق  زرار  توێــژەر   )25(
گونــدی مــوان بــێ، كــە لــە دەســتە ڕاســتی ڕێگــەی 
عەربەت-ســەید ســادقە لــە پارێزگــەی ســلێمانی. كــورد 

ل350. کوردســتان،  و 
)26( القزوینــي: اثــار البــاد وأخبــار العبــاد، )بیــروت: 
والنهایــة،  البدایــة  كثیــر:  ابــن  ص398-397.   ،)١960
١3/ ١32. عبداالســام العبابیلــي: مباحــث فــي تاریــخ 
عبــاس   .١69-١68 ص   ،)20١3 )أربیــل:  شــهرزور، 

شــهرزور، ص١26. العــزاوي: 
)27( لــەو بــارەوە بڕوانــە، مؤلــف مجهــول: تاریــخ 
العســجد  الغســاني:   . ص400-399.  االکــراد،  دولــة 
حســین:  محمــد  محســن  ص454-453.  المســبوك، 

. و، ل350  كــورد  زرار ســەدیق:   . اربیــل، ص 
 .١١3 الزمــان، ص282.  تاریــخ  العبــري:  ابــن   )28(
الذهبــي: دول اإلســام، )بیــروت:20١2(، ١44/2. ابــن 

)بیــروت:١999(، ص80-8١. االنــام،  نزهــة  دقمــاق: 
)29( مؤلــف مجهــول: تاریــخ دولــة االکــراد، ص4١0. 
الیافعــي: مــرآة الجنــان، ١48/4. ســلیمان الصائــغ: تاریخ 

الموصــل، ص348.
التواریــخ،  جامــع  اللــه:  فضــل  الدیــن  رشــید   )30(

ل352. كــورد،  ســەدیق:  زرار   .576/١
الفوطــي(:  البــن  )المنســوب  مجهــول  مؤلــف   )3١(
ابــن   .١28 ص١27،  )ایــران:١383ه.ش(،  الحــوادث، 
كثیــر: البدایــة والنهایــة، ١3/ ١45. ابــن العمــاد الحنبلــي: 
شــذرات الذهــب، ١62/5. الدیاربكــري: تاریــخ الخمیــس، 

؟ د.ت(، ص37١.  )بیــروت: 
)32( ســبط ابــن الجــوزي: مــرآة الزمــان، . مؤلــف 
مجهــول: تاریــخ دولــة االکــراد، ص4١0. جامــع التواریخ، 

. /١
)33( مؤلف مجهول: الحوادث، ص١28. 

 ،363  ،327/١ الجمــان،  قائــد  الشــعار:  ابــن   )34(
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ابــن   .١5١/4 االعیــان،  وفیــات  خلــکان:  ابــن   .325/١
العبــري: تاریــخ مختصــر الدول، ص250. زرار ســەدیق: 

ل353. كــورد، 
)35( موحسین محەمەد حوسێن: چەند توێژینەوەیەک، 

ل90. 
ــول: الحــوادث، ص١09. الغســاني:  ــف مجه )36( مؤل
فــي  أربــل  إســماعیل:  بــال  زبیــر   .479/2 العســجد، 

١97١( ص١98. )النجــف  التاریخیــة،  أدوارهــا 
ص285.  الزمــان،  تاریــخ  العبــري:  ابــن   )37(
 -575  /١ التواریــخ،  جامــع  اللــە:  فضــل  ڕشــیدالدین 
576. مؤلــف مجهــول: الحــوادث، ١37- ١39. عبــاس 

ص١35. شــهرزور،  العــزاوي: 
)38( مؤلــف مجهــول: الحــوادث، ص١39. عبدالســام 

العبابیلــي: مباحــث فــي شــهرزور، ص١73.
)39( ابــن العبــري: تاریــخ الزمــان، 285. رشــیدالدین 
التواریــخ، 606. مؤلــف مجهــول:  اللــه: جامــع  فضــل 

 .١42 الحــوادث، ١39- 
)40( الذهبــي: تاریــخ اإلســام، ص40-4١. الیافعــي: 

ــة، ص١32. ــاق: نزه ــن دقم ــان، 808/4. اب ــرآة الزم م
)4١( ابن بي بي: اخبار ساجقة ڕوم، )تهران:١350(، 
الخزنــداري: تاریــخ مجمــوع النــوادر، )بیــروت:2005(، 
ص 9١. عثمــان عبدالكریــم فنــدي: ســاجقة الــروم و 
المغــول، اطروحــة دکتــوراە، )جامعــة زاخــۆ: 20١5(، 

ص79.
ص92،  النــوادر،  مجمــوع  الخزنــداري:   )42(
الجــزری،  ابــن  تاریــخ  مــن  المختــار  الجــزري:  ابــن 
)بیــروت:١988(، ص١85. ابــن العمــاد الحنبلــي: شــذرات 
الذهــب، 209/5. عثمــان عبدالكریــم: ســاجقة الــروم، 

.79 ص
)43( ابــن العبــري: تاریــخ الزمــان، ص287. الغســاني: 
العســجد المســبوك، 527/2. عبدالله محمد: كوردســتان، 

ص١45
)44( مؤلــف مجهــول: الحــوادث، ص234. النویــري: 
)بیــروت:د.ت(، ١99/29. عــا  ء محمــود  نهایــة االرب، 

خلیــل: الموصــل، ص89.
العســجد، 532/2-533. عبدالســام  الغســاني:   )45(

العبابیلــي: شــهرزور، ص١76.

)46( ابــن شــداد: االعــاق الخطیــرة فــي أمــرا ء الشــام 
والجزیــرة، )دمشــق، ١978(، 472/١/3- 473. مؤلــف 
مجهــول: الحــوادث، ص١94. الیافعــي: مــرآة الجنــان، 

8١7/4، زرار ســەدیق: كــورد، ل359.
ــول: الحــوادث، ص240. الغســاني:  ــف مجه )47( مؤل
شــهرزور،  العبابیلــي:  عبدالســام   .535/2 العســجد، 

.١77 ص١76- 
العســجد، 57١/2. مؤلــف مجهــول:  الغســاني:   )48(
ــاق: نزهــة، ص١88.  ــن دقم الحــوادث، ص285-286. اب
ــرة، 237/١/3. زرار  ــن شــداد: االعــاق الخطی )49( اب

ســەدیق: كــورد، ل359.
)50( مؤلــف مجهــول: الحــوادث، ص304. الذهبــي: 
زرار:   .624/2 العســجد،  الغســاني:   .204/5 العبــر، 

ل36١. كــورد، 
)5١( زبدە، ص30-3١. عقد الجمان، ١5١/١-١52.

)52( ابــن العبــري: مختصــر الــدول، ص226. ابــن 
العبــري: مخطوطــة تاریــخ االزمنــة، ص١29-١30. زنــار 

ــري، ص١59. ــن العب ــد الســام: اب عب
)53( االعــاق الخطیــرة، 482/2/3. هــدار ســلیم: الکــرد 

فــي االعــاق، ص ١88، بڕوانــە، کەوتنــی.
)54( بیبــرس المنصــوري: زبــدە، ص36. العینــي: عقــد 

الجمان، ١/١68.


