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و لە هەر چوار بەهێزترین خێڵەکانی کوردە  خێڵی مەلێکشایی چەمشگزەگ لە گەورەتەرین و

 [2[]1.]بەشی کوردستان تورکيا و ئێران و عيراق و سوریا نيشتەجين

ن نيشتەجێر، مەالتيە، ئەرزنجان، بينگول، سيواس، ئەالزێ دیرسيم، لە تورکيا لە شارەکانی

 بەندیانە و شارێکی ميراتی خێڵی مەلێکشایی چەمشگزەگە.رسيم کە مەڵەێبەتایبەتی شاری د

پێکدینن و  گەورەتەرین خێڵی ناوچەکە ە ئێران لە رۆژهەاڵتی کوردستان لە پارێزگای ئيالمل

نی ئەم خێڵيە و لە شاری مهران و شيروان ێی شواوو ئەرکواز بە تەو ییکشاێقەزای مەل

و لە و لە پارێزگای خورەم ئاباد)لورستان(ن ێەیوان و پارێزگای کرماشان نيشتەجچەرداول و ئ

ين، لە شاری جلکشان سەرو و ملکشان خوارو نيشتەپارێزگای سنە لە هەردو گوندی م

ن، لە ێی دیکە نيشتەجیکەکانی قوچان، چناران، بجنورد، و چەند شارچخوراسان لە ناو

 .نێجربایجان و تهران و لورستان نيشتەپاریزگاکانی گيالن، مازەندران، قزوین، ئازە

لە عيراق لە قەزای خانەقين لە گوندی مەلێکشایی، بەدرە، کووت، بەغداد، عمارە، هەولێر، 

لوو و و لە رۆژئاواى كوردستان،سوریا، لە قامش دهۆک، سلێمانی، زاخو، زومار، نيشتەجين،

 [11[]10[]9[]8[]7[]6[]5[]4[]3حسكە و عامودا، نيشتەجێن.]

 

ناسينی  ناسينی مێژووی هەر نەتەوەێيک کاریگەریێکی هەرە مەزنی هەیە لە سەر جوانتر

و یێکگرتۆیی،  پێکهاتەکانی کۆمەاڵیەتی و کلتۆری لە ناو جڤاک و کومەلگەدا. رێزدانان

پێبەند بوون بە ئەم شتانە هەوێن و  . کەنهۆزڵ یا خێتایبەتمەندیەکانی بوێری، هاودەنگی، لە 

وئينسانی ولێبردوویی ئەوانە لە پێناو ناسنامە  بنەمای هەست و سۆز و بيری تێکۆشەرانە

خواست و پێویستيە نەتەوەیيی کانيان لە سەرەتای مێژووە  بەخشين بە ئەرک هەلوێست،

 .هەتاکوو ئێستا بووە

کۆمەلگایەیە و  ەلگایێک ئەرکی سەرشانی ئەندامانی ئەوناسينی مێژو و پێکهاتەکانی هەر کوم

ا ئامرازێکی هتاکەکان و هەروە توێژینەوە لەم ئاستەدا دەتوانی ببێتە هۆی روون بونەوەی

 چين و پێکهاتەکانی ئەو کومەلەگایە.  کاریگەرە بو نوێژندنە وە و پەرەپێدانی مروڤ و

غەکانی ابەرچاوترین و سەرەکی ترین بن  و نهۆز و خێڵەکانئينسان، بنەمالە و خانەدان و  دوای

جڤاکی کوردستان وەکی نەتەوە و کۆمەلگایەکانی تر بنەما و  .پيکهێنەری ئەو کۆملگایەن

 دروست بووە.  هۆزخێڵ و چەندین  سەرچاوەی لە

 هۆزیکە خۆی پێکدێت لە چەندین  ،)چەمشگزەگ(مەلێکشایيە خێڵیگەورانە  خێڵەیێکێک لەو 

خميس ، نەقی)نەزەر سەرایلەوەند یان ساری سالتەک،  :بریتين لەمانەمەزن و بچووک کە 

 بەگ(، کازم بەگ ، روسگە)رۆستەم بەگ(، خداداد ، ملکە ، 

 پێشيان ئەڵێن گرزەدینوەند(، )ئەم نۆ هۆزەکلگە ، شەکەر بەگ ، حۆسێن بەگ

کناری  ەليلەوەند ،یتوولی ، کلەوەند ، کەێنيانە)ماليمان یان چەشمە ئادینە(، خەخرزینەوەند ، ق ،

ر ، سييەگە ، جومعە ، ، بابای پير مەحمەد ، کوگ ۆڵگ ۆڵگ ،وەند ، گراوەندی ، شەمير 

، ، نەقی مەلێکشایی گەچی ، رەسولەوەند ، باولەگ ، خيرشە ، کوکی ، دووقرسە  ۆڵحەمانەوەگ

 ە ، سەیرانەقەێتول ، خەلەف مهر ، قەترەسيي

ی خێڵی چەمشگزگ مەلێکشایی بوون و ئێستا لە مودکی یان موتکی ، ئەمانە بربرەی پشت

  .باکوری کوردستان لە شارەکانی بينگول و بەدليس نيشتەجێن



هسنيان یان حسنانلوو یان حسنانلی ، ئەمانە لە شاری بۆتان و لە سنوری نێوان ئيران و تورکيا 

 و لە باشوری کوردستان لە شاری هەولێر و دهۆک و زومار و لە رۆژئاوای کوردستان

  .بالوبونەتەوە

مالن یان ميالن ، لە شارەکانی ئازەرباێجان و نێوان روباری ئاراس و چيای سوکاری ماکو و 

 .لە باکور و رۆژئاوای کوردستان بالوبوونەتەوە

 

 شادی یان شادلوو ، زاخوری یان زەفەرانلوو ، کاوی یان کەیوانلوو ، قەرەچوو ، 

 (الوبونەتەووە)ئەمانە لە خوراسان و باکوری کوردستان ب

 . )ەو بونەتەوواڵيالن و مازەندەران بئاماران یان عەمارلوو ،)لە گ 

  . برازیيە یان برازی ، لە باکور و باشور و رۆژئاوای کوردستان بالو بونەتەووە

 .بریزانلی ، لە باکوری کوردستان نزیک دەریاچەی وان نيشتەجين

ان ، کەرەباالن ، فندان ، بەختياران ، مستان عەباسان ، ميرۆسان ، فەرهەدان ، زەنگان ، لەچين

، هۆشان ، دەریکان ، شێرتکان ، روتان ، دەروێش جەماالن ، ئاغوجانان ، تيتەنيکان ، کۆچان 

، شەمکان ، رەسيکان ، کورمەشان ، زەکەران ، شەکاکان ، کال ، کەو ، کۆچ ، پيران ، 

ن ، کەمان ، ئاریالن ، چارەکان ، ميرزان ، سورکيجان ، کەشکەهوران ، پيلڤانکان ، کەچەال

سيسان ، شادان ، باما سۆران ، باالبان ، کەتان ، باميران ، زولفان ، گيرتان ، شێخ بازان ، 

کودان ، خورشيدان ، شەمدینان ، لۆالن ، حەیدەران ، ماسکان ، شاڤاتان ، شەتەران ، 

 (.م و دەوروبەری دەژینمەقسوودان ، چيکان )ئەمانە لە باکوری کوردستان لە شاری دیرسي

 (.ئاتمە ، هارون ، بەکران ، باالن ، بەسنی ، )لە باکوری کوردستان لە شاری مەالتيە دەژین

کۆچکيری ، گينيان ، چارەکان ، شادیان ، جانبەگان )ئەمانە لە باکوری کوردستان شاری 

 (.سيواس بەسەردەبەن

باکوری کوردستان لە شاری گوالپ ، چۆالک ، ئەرسەالن ، تەهسوران ، پەزگەوران)لە 

 (.کەماهـ دەژین

ئایەتوهلل مەردۆخى)شێخ مەحمەد مەردۆخى كوردستانى(،لە كتێبى )مێژووى كورد و 

كوردستان( هۆزەكانى )خەزەل و بۆلى( لە رۆژهەاڵت و باشورى كوردستان و عيراق بە 

 تيرەكانى خێڵى مەلێكشایى هەژمار دەكات.

 [١٨[]١٧[]١٦[]١٥[]١٤[]١٣[]١٢]هەیە. (شگزەگچەم)مەلێکشایی لە شاری ئەرزینجان 

[19] 

 

 .و مەلێکشایی گزەگچەمشبنچینە و ئەسلی ناوی 

 
یاقوت حەمەوى، لە كتێبى )معجم البلدان(, چەمشگزەگ، بە قەاڵیەكى گەورەى لە شێوەى 

 [2١[]٢٠شارێكى خاوەن رۆستاق وەسفى دەكات، لە نێوان شارى )مەالتيە( و )ئامەد(بووه.]

 ز.1655كــ 1065ى )سياحتنامە(،ساڵی، لەبى لە كتێبئەوليا چە

 ەوە هاتووە.(ات كە ناوى خێڵى چەمشگزەگ  لە پاشاى ئێرانى كۆن )جەمشيددەکئاماژه بەوه 

مشيذ ەج یان م ەج یان مشيد ەج پاشاێكى ئەفسانەى كۆنى واڵتى ئاریانەوره،گەمشيد جەپاشا 

وناویشی لە  ەشاهنام کەسانی ینگرنگتر لە سكيومر کوری کەسيام کوری رسهموتە کوری

  ئەفسانە ئاریيە ئاینييەکان و مێژوویيەکان هاتووە.

ت بكات و لەو قەاڵیانە قەاڵى پاشایە توانيویەتى قەاڵ و شارى زۆر لە واڵتى ئاریان دورسم ئە

و لەو ساوه  (گ پێكەوه نوساوه و بۆتە )جەمشگزەگكە دواتر ناوى جەمشيد و گنز( گز)گ

یە بە خێڵى جەمشگزەگ ناسراون كة ئةوانيش لە كوردانى بێگەردى هۆزى كوردانى ئەو قەاڵ

 [2٢].مادن و سوبارى و كاردۆخى و نایرین



كە  کات، ئاماژه بەوه دە كــ١٠٠٥(ساڵی ف نامەشەرە)ەف خانى بەدليسى لە كتێبى رەشمير 

رە  ( بووه و ئەم ميملكيش)ن ناوى لە كۆ ی چەمشگزەگ،خێڵميرى مير نشينی چەمشگزەگ و 

و  كانداگير بكات و تەواوى قەاڵ ناوچەی کوردی 16قەاڵت و  32رش بكات و توانيویەتى هێ

لە كتێبى شەرەفنامە  ،وهناوچەكان بەدەستى خێڵى چەمشگزگن و ناوى مەلێكشایيان بەسەر دا سپا

كان بن!بەاڵم ئەمە راست نييە چوونكە پێيان وایە لە عەباسييە كشایىهاتووه كە ميرانى مەلێ

نە زمانى كۆنى ماد انە و توانيویامەلێكشایی كوردى بێگەردن و تێكەڵ نەبووینە لەگەڵ بێگ یخێڵ

ف نامە راى بپارێزن، هەروەها مامۆستا )مەحمەد جەميل رۆژبيانى( وەرگێرى كتێبيى شەرە

كان باسييەعە ئایە یەم قسەئە زۆر ناشرینەتى )ەتە خستووتە روو و نوسيویەم بابخۆى لەسەر ئە

تانی ڵكان سوباسييەكاتی عە ەلجوقی للكشای سەمە ندهرچەنا هەملكيشی ده كانيان بەوهاوی نەن

ى مەلێكشایى لە ناوى پاشاى ناوكە (. هەروەها شەرفخان خۆیی پيی وایە ت بووهاڵو

..!! و ئەمەش راست نييە چوونكە خێڵى چەمشگزەگ هەميشە هاتووه مەلکشا سەلجوقيەوه 

و  ریاندەست بێت لەسەنەداوه بێگانە بێتە ناویان و بااڵ ەیان كردووه و رێگەیانشەرى بێگان

ى و ميرى خێڵى چەمشگزەگ هەميشە ميرى خۆماڵ خودى شەرەف خان باسى ئەوەش دەكات كە

 [23]و قەبووڵی ناکەن. یان نييەخۆیان هەیە و سەربەخۆن و ميرى بێگانە

نن و لمێال بووه و رووداوەکان ئەوه دەسەميرێک لە سەلجووقيەكان بۆ چەمشگزەگ مەحواتە 

لە شارى  تىبە تایبەستاكە زن كە ئێتوانيویانە زمانى كۆنى كوردیش بپارێكشایى لێخێڵى مە

 [24].نپێ دەكە ەێرسيم( گفتۆگۆی)د

ک و وەک دەولەتێخێڵى چەمشگزەگ كاتێک ميرنشينەکەیان)کوردستان( فراوانتر کرد 

بە واڵتەكەیان دەوترا كوردستان و لە الیەن پادشایانى دونيا دەكرا و ئيمپراتوریيەتێک سەیریان 

 واتە سەردارى كوردان.

هەر ئەوه بوو خێڵى چەمشگزەگ و ميریان وەک پاشا دەبينرا و نازناوێكى تازەیان دەركرد 

 ادشایان.شا( بوو. واتە پ=  ئەویش )مەليک

 كی كوردیەیەی ملكيشی وشەليم ناودههەروەها مامۆستا مەحمەد جەميل رۆژبيانى، نوسيویەتى)

ق یان یاخيبو یان ره لەواتا كە (كيش =ابی)و  (مل = العنق) هاتووه پێک دوو برگە لە

 (ركيشی سەكو هاوتاكەر وهێرشگۆش

ەویش مەلێکشایى بوو و ميرانى و لەو كاتەوە خێڵى چەمشگزەگ ناوێكى دیكەیان دەركرد ئ

 ادشاكان.يچ كەمتر نەبوون لە پگزەگ بە مەلێكشایى دەناسران و هچەمش

اوى مەلێكشایى و چەمشگزەگ ماوه بەاڵم تى كوردستان )ئيالم( نوئێستاكە لە عيراق و رۆژهەاڵ

یوانلو ەعفرانلو و كەكانى )زلە خوراسان و گيالن و مازەندەران ناوى چەمشگزەگ ماوە و خێڵە

ن لە چەمشگزەگن هەر چەندین خێڵى دیكە كە هەموویا و  (لووووقرەچو شادلو و عمارلو و

ن و بە چەمشگزەگ ناسراون و لە باكورى كوردستان چەمشگزەگ بە چەند ناوێكى دیكە ویلە

 [26[]25]ێن کە لە سەرەوە ئاماژەمان پێدا.ناسردە

 

 

 بنچینەی خێڵی چەمشگزەگ)مەلێکشایی(.

پێکهاتەیان لە کرمانج و خێڵی چەمشگزەگ بە کوردی کرمانج ناسراون و لە هەمانکاتدا 

بەشى باكور و ینەى نەتەوەى كورد پێک دێنن و ، كوردانى كرمانج زۆردمليی)زازا( پێکهاتووە

رۆژئاوا و بەشێک لە رۆژهەاڵت و باشورى كوردستان كوردى كرمانجن و زاراوەیان 

وشەى زازا یەكن  كە وشەى زۆزا لەگەڵمێژووناسەكان لەو بروایەدان  كرمانجيە، هەروەها 

ى ، كوردانى مەلێكشایى)چەمشگزەگ( پاشماوەیەک بەو ناوە هەیەجەزیرى(دا جێگاكە لە )

دا بە كرمانج و زازا و  هەروەک ئاماژەمان پێكوردانى سوبارى و نایرى و ميدین، 

 بوختى،ناسراون.



یاقوت حەمەوى لە كتێبى معجم البلدان، ئاماژه بەوه دەکات كە هۆزى بوختى خاوەن مێژووێكى 

دنى ئەوقەاڵیانەى كە بوختيەكان سەربەرشتيان كردووه، سياسى بوون، ئەمەش بەهەژماركر

)ئاگيل، عەلوس، جورزدەقيل، باز( لە هەرێمى جەزیره. دەسةاڵتيشيان فراوان بووە،ئەميش بۆ 

 [27شوێنهەڵكەوتەى ئەم قەاڵیانە دەگەرێتەوه، لە شارى زۆزانى هەرێمى جەزیره.]

 .ە  زۆزا لە ميدیا )مادستان( بووە( لە نووسراوەكەیدا روونى كردۆتەوە  كدارا بەو جۆرە)

 كانن.ئەوجا دەتوانين بڵێين كە كوردى زازاى دەرسيم نەوەى بێ گەرد و پاشماوەى ميدە

وامى زمانى )ماد( شێوەى زمانى مەلێکشایيەكان)چەمشگزەگ( لە ناوچەى )دەرسيم( بەردە

بێگەرد  و زۆر پاک و  انەبێگ كەڵ نەبووینە لەگەڵكان زۆر تێچونكە مەلێکشایيەبوو،

 وه،نەیانەوى لە شێوەى زمانى )ماد( بكۆڵئيدى ئەو كەسانەى كوردزانى دەكەن و دەوه، ماونەتە

 .گاى باو و باپيرانى مەلێکشایيەكان كە )دەرسيمە( چاكترین جيگایەستە جێمەبەوئەوه بۆ ئە

ەیشتە زێى خاليس مەلێکشایيەكان دەرسيمى ئەو ى )مادستان( دەگسەردەمى سنوورەكان

 ميد. ستەیان كردبووەناوەرا

گاى خۆیان بەرنەدا وبەرگریيان لە هەر جۆره خانى ميدیا خەڵكى ئەو دەڤەرانە جێبە روو

 كرد.شەپۆلێكى بێگانە دە

( ئەرمەنستان، زۆر لە رتاكسياسىەوره سەركردەى پاشایەتيى )ئەلە كاتى دیكرانى گ

نە ژێر دەسەاڵتى ئەو ویالیەتەكانى ميدى و ناوچەى كوردانى چەمشگزەگ )دەرسيم( كەوتبوو

ئەرمەنستان مابوو و  دانى ئەرتاكسياش دەرسيم هەر لەگەڵپاشایە و لە پاش تێكچوونى خانە

 بوو.ملكەچى رۆمەكان نە

وه چەمشگەزگەکان بووەوباڵ ایينى مەسيحى لە ئەرمەنستان بە فەرمی لە پاش ئەوەى كە ئ

کە پيشەى ئاینى خۆیان  پشتگيریيان لە ئاینى نۆێ نەكرد و هەر لەسەر داب و رەوشت و

 [٢٨]وه.مابوونەزەردەشتی بوو 

ياوانى كورد لە ێەوره پەلجوقييەكان، بيزانستيان شكاند، گكە س ،(زایيندا1093لە سالێ )

كان بوون، وقييەملكەچى سەلج ن، بينگول(.ساسۆ بتليس، موش، دیاربەكر، شارةكانى: ) وان،

ەیان هيچ كات ملكەچى سەلجووقيان گى دەرسيم و شارەكەى چەمشگەزبەاڵم كوردانى خێڵ

ر دەولەتەكانى خواریزم كە مەغۆلەكان هێرشيان برده سە ،ندا(ى زایي1224نەبوون و لە سالى )

 و سەلجوق، مەلێکشایيەكان لە دەرسيم رێگاى شاخەكانيان لە مەغۆلەكان گرتبوو.

وه الكۆ )بەشموتاى( كورى خۆى كردبومەغۆلەكان، ئەنادۆل داگيركرا، هۆ سەردەمى

ببا، والى)سيواس( و فەرمانى پێدا بوو كە هێرش بۆ سەر ميرنشينى چەمشگزەگ)كوردستان( 

)كزل كليسە( لەشكرى  ەوام بوو، لە نزیکوان هەردووالدا بەردبۆ ماوەى دوو مانگ شەر لە نێ

 شایى شكا.ست كوردانى مەلێکمەغۆلى بەدە

ان و ئاق قينلۆ توركەمان ۆلەكگرى مەغانييەكان جێئيلخ هەروەها مەلێکشایيەكان لەگەڵ

ى وەک  ادشایانى خاوەن شكۆزن و تەنانەت پكى زۆریان كردووه و توانيویانە خۆیان بپارێشەرێ

چەنگيزخان و ئەمير تەیموور كورەكان و شاهرۆخ ميرزا و قەرایووسفى توركمانيش دەستيان 

  [29]يان زەوت بكەن.لێواڵتەکەیان نەبردوون و نەیان توانيووه  بۆ

خێڵى كە  کات، ئاماژه بەوه دەكــ(١٠٠٥ەدليسى لە كتێبى پيرۆزى )شەرەفنامە خانى بشەرەف 

كانن و انى كوردن و سەرتۆپى تەواوى هۆزەكخێڵە زترینلە بەهێ (چەمشگزەگ)مەلێكشایى

ر گەورەیان هەیە بە ناوى )چەمشگزەگ( و لە پسوولەكانى دیوان بە كوردستان كى زۆميرنشينێ

 ن، ناوى دەبە

 32توانيویانە هيرش ببەن  و تى ميریان )ملكيش( بە سەركردایە كشایى چەمشگزەگخێڵى مەلێ

ناوى کە  نەبك ترزۆر گەورە نشينەکەیانميرن و ەير بكناوچە داگ 16قەالت و 

ناوى مەلێكشایى بە سەر تەواوى  توانيویانەو  بە كوردستانيش ناسراو بووه و ە،()چەمشگزەگ

 نن،پێكان بسەقەاڵ



فيالدیمير مينورسكى، سەبارەت بە خێڵى مەلێكشایى)چەمشگزەگ(  مير شەرەف خان و

غایى و حەشامەت و دارایى، سەرتۆپی هۆزەكانى ومەلێكشایيەكان بە زۆرى قەدەنوسن، 

كيشيان ان كردووه و هەندێتى ئيرانينزیكەى هەزار مالێكيان خزمە 8و 7كوردستانن، لە سەدەى 

 [30]وون.ران بلە ریزى پياوماقووالنى الى پادشاى ئێ

 وه بووه.كوردانى خێڵی چەمشگزەگ هەميشە فةرمانرەواى سەربەخۆ وخۆماليان بە سەرە

بەرفرەوانى والتەكەیان لە كۆنەوه و زۆرى حەشامەتەكەیان لە رادەیک دایە كە هەموو كەسيک 

 لين )كوردستان(.ەمان، لە دەفتەر و پسوولەكانى دیواندا بە والتەكەیان دەادشایانى زو تەنانەت پ

لە هەموو سەردەمێكى عوسمانيدا، مەلێكشایيەكان و وەالتەكەیان سەربەخۆ بوینە.. و ميرنشينيى 

بەگەكانى كوردى لە پلەیەكى بەرزدا باراستووە و سەكەوتوو بووە و هەميشە بە ئامانجى 

 يان كردووه.یسەربەخۆیى لە دژى داگيركەران وستاون و بەرگر

ئەو رژێمە لە ئەرزینجان دەستدرێژیى دەكرده سەر  لە كاتى پاشایەتى )ئاق قينلو( والى_ى

 (زایيندا، شەریان لەگەڵ1328ى )ساڵئازادى مەلێكشایيەكان، لە بەر هەندى مەلێكشایيەكان لە 

كان لە كاربەدەستانى )ئاق قينلو( وەشاند، كشایيەو كوشتيان و بەهۆى ئەو گورزەى مەلێکرد 

 بوو. ەواویان دابين كردەسەربەخۆیى ت ند و هەميشەئازادیى خۆیان چەسپا

تایى پێ هينا، یوسف رەش قينلو و قەرەقينلو_ى تێكداو و كۆ ەیمورلەنگ  دەولەتى ئاقكە ت

وورى زیى فورات بەرەو رۆژئاوا باش وجا لەسەرۆكى قەرەقينلوەكان بەدیل گرتبوو، ئە

 ،مەغولى تێپەرێ یەیمورشكرى تم مەلێكشایيەكان رێگایان نەدا لەهەڵكشا، بەاڵ

ئاق قينلو و  ەیمور مەلێكشيایيەكان دووباره كەوتنەوە شەڕكردن لەگەڵاش رووخانى تلە ب

 [٣١]زن.یان بپارێكان و هميشە توانيویانە ئازادى خۆعوسمانييە

لە كاتى دامەزراندنى پاشایەتيى سەفەویيەكاندا، و لە سەردەمى شائيسماعيلى سەفەوى 

وەى لە نەتەوەى ئاریين و مەزهەبيان یەک مەلێكشایيەكان زۆر رێزیان لێ دەگرت بە حوكمى ئە

 بوو.

بۆ ئەوەى لە جوواڵنەوەى سەربازیدا یارمەتى شا بدەن قەاڵتى كەماهيان )كەماخ( كە لە 

هێشت لە باشورى ئەرزینجان تا بيكاتە بنكەى سەربازى  ەاڵكانى مەلێكشایيەكان بۆ بۆ بەجێق

 خۆى بە مەرجى دان بە سەربەخۆیى وەالتەكەیان بنى.

(زایيندا، سۆلتان سەليم، لەشكرى شا ئيسماعيلى دەر كرد، بەاڵم مەلێكشایيەكان 1514الى )لە س

رێگایان لە لەشكرى عوسمانى گرت و نەیان هێشت بچێتە ناو واڵتەكەیان، هەروەها قەالتى 

 کەماخ( كە بنكەیەكى سەربازى سەخت بوو كەوتەوە دەستە خۆیان.-)كەماه

ر دەسەاڵتى عوسمانييەوە، نيازى وابوو هێزى ن بخاتە ژێسولتان سەليم، كوردستا بۆ ئەوەى

سەربازى بەكاربێنى  لەبەر هەندى )محەمەد بەسميل پاشاى( بە پارێزگارى سنوورى 

 كوردستان_ئيران دامەزراند بە والى لە شارى ئەرزینجان.

نى لەشكرا ڵبەم جۆره شەر بەردەوام بوو لە نێوان ئاق قينلو كە رێبازیان سوننى بوو، لەگە

 دابوون. عوسمانى لە اڵیەک و كوردەكانيش لە الیەكەى دیكەوە بە تەنها لە مەیدانى جەنگ

رێبازى شيعى ر بكا، و شا ئيسماعيل لە ناوببا، و سولتان سەليم  دەیەویست بە ناوى ئایينەوە شە

 وبكاتەوه و نەتەوەكانى ئێرانى بە تەختىران و كوردستان باڵنى لە ئێبازى سونلەناو بباو رێ

 .پاشایەتى عوسمانى ببەستێتەوه و بيانكاتە تورک

سولتان سەليم لە شەرەكانيدا بە ناوى مەزهەب، چل هەزار يشدا باسمان كردووه، هەروەكو لە پ

بێ چەكى بە ناوى ئيسالمەتى كوشت،كە زۆربەیان لە  تا وكوردى موسلمانى شيعەى بێ خە

 بوون. )چەمشگزەگ(كشایىكۆنفيدراسيونى كوردانى مەلێ

ەاڵم كە زانى ناتوانى بەهێزى سەربازى دەست بەسەركوردستاندا بگرێ ئەوجا پەناى برده بەر ب

نى بە كوردان دابوو، بۆیانى روونكردبوو ليس_ى كورد،( ئەو پياوه زۆر بەڵێد)مەال ئيدریسى ب

 نييە،  ندەسكە سەربەخۆیى بۆ كوردان پە



كان لە ناوەرۆكى اڵم مەلێكشایيەردان مۆركردبوو، بەكو بەو شێوەیە )پەیمان(یكى.. لەگەڵ

پەیمانەكە گەیشتبوون و بەشداریيان تێدا نەكرد، هەروەها كە سولتان سەليم بۆ ميسر بەرێ 

بەالم مەلێكشایيەكان  نابوو،كەوت، زۆربەى زۆرى لەشكرەكەى لە گەنجانى كوردستان پيک هێ

 [٣٣][٣٢]كرد.بەشدارى ئەو لەشكرەشيان نە

ل( سوودى لەو هەلە ان كوردەكان و )محەمەد باشا بەسمێە نێوليسى ناكۆكيى خستئيدریس بد

وەرگرت و هێرشى بردبووه سەر قەاڵیكى خێڵی چەمشگزەگ كە قەاڵى )كەماخ( بوو، و بەو 

جۆره نيشانەى ئازادى كوردستان كە لەسەر شاخێكى بەرز دروست كرابوو بە دەست خێڵى 

 چەمشگزەگ، كەوتە ژێر دەستى توركانەوه.

تى )كەماخ(دا هەبوو، ەاڵروەكو پيشەى خۆیان هەرچى شوێنەواریكى كورد لە قتوركەكان هە

هەرچى نووسراوى سەر دیوارەكانى قەاڵتەكە لە بابەت مێژووى كوردەوە هەبوون تێكداو رەش 

(كۆچيدا كەماخ كەوتە ژێر دەستى توركان، ئەو سوپایەى 921كردەوه، بەم شێوەیە، لە سالى )

گزەگ( پێكهاتبوو و قەاڵى بەرزى ميرنشينەكى خۆیان دەپاراست  كە لە خێڵی مەلێكشایی)چەمش

بە تەكبيرى ئيدریس بتليسى چەكيان داناو هەر هەموویان دوایى لە الیەن عوسمانييەكان لە 

 [٣٦[]٣٥][٣٤]سيداره دران،

بە ناچارى چين بە چين کە لە کوردانی خێڵی مەلێکشایی )جەمشگزەگ(بوون دانيشتوانى كەماخ 

 ر و دەچوونە پایتەختى خۆیان كە قەاڵى چەمشگزەگ بوو) دەرسيم(.كۆچيان دەك

انى نابوو بە ميرەكانى كورداندا كردبووى، د یاوز سولتان سەليم بەپێى ئەو پەیمانەى لەگەڵ

نەى كۆنفەدراسيۆنێک كە بە تاجى عوسمانييەوه بەند بوون، هەرچەنده ميرایەتيى كورد بەوێ

ارى نەببوون و خۆیان لە توركان دەپاراست بەاڵم سولتان انەكەدا بەشدمەلێكشایيەكان لەپەیم

سەليم بە باشى دەزانى لەو كاتەدا كێجەڵ بە مەلێكشایيەكان نەكا چوونكە كوردانى خێڵى 

و چۆكيان  تا سولتان سەليم لەگەڵيان بجەنگێ كى ئاسان نەبووێكشایى )جەمشگزەگ( هێزێلمە

 [٣٧]دابنى. پێ

يراو لەو مێژووەدا (زایين راگ1540نوونى و تا سالى )نى قایمالەمى سولتان سوشەر تا سەردە

ان. كاتى خۆسازدانەوەى عوسمانى، قایمقام و پارێزگار و والى لە مەلێكشایيەكان دیارى دەكر

اڵتى عوسمانى نەدەناسى و سەربەخۆیى ميرایەتيى كوردى هەر لەو كاتەشدا مەلێكشایى دەسە

 اراست.دەپ

دا سولتان مورادى چوارەم نيازى وابوو ميرایەتى كوردان لە زایين(1635ى )نده لە ساڵهەرچە

ناو ببا و هێرشيكى سەربازى تا شارى ئەرزرۆم كردبوو، بەاڵم نەگەیشتبووه ناو خاكى 

کان(، هەر وەک چۆن لەپێشدا ئاماژەم پێدا شەر كردن لەگەڵ ە)چەمشگزەگكانمەلێكشایيە

مانى خۆیان لە شەر كردن عوس اشاكانىپ مەلێكشایيەكان شەرێكى ئاسان نەبوو و هەر ئەوە بوو

و ميرنشينەکەیان )کوردستان(دەپاراست، تاكە زەرەرى  ی چەمشگزەگ)مەلێکشایی(لەگەڵ خێڵ

خێڵی كانى كوردى هۆزەنها ەم ئەوە بوو تەوارهێرەشەكانى سولتان مورادی چ

گاى چەمشگزەگ)مەلێکشایی( نزیک پایتەختيان )کوردستان(دێرسيمی ئێستاکە،  ئاوارەى جێ

 دیكە كردن.

وا لەبەر چاوه كە عوسمانييەكان هەميشە تەكبيرى بۆ خۆپاراستنى خۆى دەكرد نەبادا خێڵەكانى 

كورد پەالمارى بدەن، لەبەر ئەوه بە كۆمەڵ سيخۆرى بە ناوى والى_قوماندان، رەوانە دەكرده 

ونجابایە ى گپەیدا بكەن جار و باریش كە بۆ كوردستان، تاكو لەناو خێڵەكاندا كێشەو لێكدان

 هێزى سەربازى بەكار دەهێنا.

هەرچەنده مەلێكشایيەكان ئەوانيش ئەگەر بۆیان بگونجابایە پەالمارى ناوچەكانى توركيان دەدا، 

 [٣٨]تەنها بۆ سەربەستى ناوەخۆیان هەوليان دەدا.

 

لە هەر چوار   )مەلێکشایی(بوونەوەى خێڵى چەمشگزەگو باڵمیر نشینی)چەمشگزەگ( و

 تان. كوردس بەشی



)كوردستان( بوون و دواتر ئەم ميرنشينە لە خاونى ميرنشينى چەمشگزەگخێڵی مەلێكشایى 

زەعامەت  16سێن بەگ( ميرى چەمشگزەگ دابش كرا و بوو بە پير حۆ )نيوان كورەكانى مير

 كە سێ لەوان ميرنشين بوون و سەنگى خۆیان هەبوو لە ناوچەكە وەک 

 [٣٩].ميرنشينەکە هەميشە سەربەخۆ بووینە )بەرتەک _ مەجنكورد _ سۆقمان( و سێ

ميرى چەمشگزەگ مير ى رووى دا (ى كۆچ920كە مانگى رەجەبى ساڵى)شەرى چالدێران  لە 

وه بە تەواوى هێز و سپایەوى بوو كە لە هەفااڵنى شائيسماعيلى سەفەحاج رۆستەم بگ، 

سمانييەكان هەر دژى عو وى بكاتى ئێران شا ئيسماعيلى سەفەاشابریارى دا كە هاوكارى پ

ى رویان كرده عيراق و ناوچە كوردیەكانى عيراق و بۆێە لەگەڵ سوپاكەى و بەشێک لە خێڵكە

ەر بە مير رامبلە عيراقى دا بە مير حاج رۆستەم بە سنە و ئازەربایجان، شا ئيسماعيل بەشێک

لە خزمەتى سوپاى ئێرانى بێت لەم ران نشينى چەمشگزەگ)کوردستان( كە بۆ شەرى چاڵدێ

بوون، مير رۆستەم  شەرەدا مەلێكشایيەكان بە سەركردایەتى ميریان لە ریزى سوپاى ئێرانى

بەگ، هاوكات لەگەڵ شائيسماعيلى سەفەوى بە هاریكارى هەردوو ال دژ بە سوڵتان سەليم 

 رهاتن.پاشاى عوسمانى بە شە

دەستى نور  لە بەر ئەوەى زۆربەى خێڵ و بنەماڵەكانى مير رۆستەم بەگ، زێد و واڵتيان بە 

و بە هيواى ئەەشەیان كرد و كپاشەى عەلى خەليفە، ئازار ئەدران مير رۆستەم بەگ و سوپاكە

نەوەی و چەند كەس لە فەرمانڕەوایان و پياوه  بەخشينەى كە سوڵتان سەليم بەڵێنى دابوو لەگەڵ

 ليم.رده ئۆردوى سوڵتان سەروویان ك گەورەكانى كوردى چەمشگزەگ

 [٤٠]موویانى برى.بە پێچەوانەى ئەو بەڵێنەى كە دابوى سەرى هەبەاڵم سوڵتان سەليم 

توانى واڵتەكى ئازاد بكات و  (رۆستەم بەگ)مير حاج كورى  (ۆسێن بەگير حپ)مير  اشانپ

 [٤١]و سەفەویيەکان ڕاو بنێت. وهبۆ واڵتەكەى بگەرێنێتەى و ئازادى بکوژ (نورعەلى خەليفە)

ى لەگەڵكان وە واڵتى خۆى هەموو مەلێكشایيەگەرایە (بەگ نحۆسێ)وه كە ميرلەم ساتە

كوردستانى سوریا عيراق وئيالم و سنە و زاخو و  جان وئازەربایە لەریان نەگەرانەوە و زۆ

 ير بوون.جێگ

بە مەبەستى ز، ١٦١٢لە دەوروبەری ساڵیلە سەردەمى پاشایەتى شا عەباسى سەفەوى 

كان و عوسمانيەكان ك و توركمانەە سنورەكانى ئێران و شەركردن لەگەڵ ئۆزبەارى لپارێزگ

بكەن و بەرگرى لە واڵتى خوراسان  داواى لە خێڵى چەمشگزەگ)مەلێکشایی( كرد كە كۆچ بۆ

 ن.ئێران بكە

زوین و ورامين و قە هەزار بنەماڵە كۆچيان كرد بۆ(٤٠)و هەر واشى بەسەر هات نزیكەى

كە و لێرە خێڵى مەلێكشایى خوراسان و لە ميرەكانى چەمشگزەگ بۆ ئيالم و چەند ناوچەێكى دی

 .بوونەوەو لە هەموالیک باڵ

نەكە و ر شوی( توركەمان كەوتنە ناكۆكى لەسەرایلى)گەزى كاتێک گەیشتنە خوراسان لەگەڵ هۆ

ز، لە سەردەمى 1727زى گەرایلى توركەمان دەر كران، هەر ئەم خێڵە لە ساڵى هۆ لە ئەنجام

چونكە ڕازى نەبوون  د،سانەوه بۆ مەشهەفەرمانڕەوایى )نادر شا( گواسترانەوه لە خورا

دیکەی ئەم كى بەشداربن لە سەركوت كردنى ڕاپەڕینى توركمانەكان, و هەر نادرشا بەشێ

ئاماران( گواستەوه بۆ گيالن و مازندارن بۆ شەركردن لەگەڵ  -ومارلوەناوى )عخێڵەی بە

براهيم خان( بەوسوپایەى كە بەسەركردایەتى )ئينا خێڵە شكستيان هێم روس, و هەر ئە

 [٤٣][٤٢نێردرابوو لە الیەن نادروە بۆ سةریان.]

هەروەها بەشێکی زۆر لە خێڵی مەلێکشایی، کە بەشێک لە کور و نەوەکانی مير رۆستەم بەگ، 

وون و زەویيەكانى ير بجێگو باشوری کوردستان لە شارى ئيالم لە رۆژهەاڵتى كوردستان 

ەند هۆزێكى دیكەى ناوچەكەیان كرى و لەویی هۆزەكانى كوردى )سۆرەمێرى و دیواالیى( و چ

 ير بوون. جێگ

 -زاخو - غدادبە -كووت  -خانەقين  -مەندەلى  -زرباتيە  -)بەدره  كانى لە عيراق لە ناوچەو 

، هەروەک ئاماژەمان پێ كرد لە شارى هەولێر و سليمانى و ير ببوونجێگ( کەرکوک -هەولێر 



یان هسنيان  بە ناوى )هسنى یى ناسراون و بەشێکيانو موسل بەشێکيان بە ناوى مەلێكشاك دهۆ

 ناسراون. بۆلی( –مللی  -

و بوونەوە و ەكانى كوردستان باڵشخێڵە كۆچيان كرد لە تەواوى بە بەشێک لەم ئەوەى كە  پاش

لە هەر شۆێنێک جێگير بۆینە توانيویانە بە ئازادى و سەربەخۆى بژین بۆ نمونە لە باشورى 

لە  لە شارى ئيالم كهاتووهە لە هەردوو بەشى ئێران و عيراق پێرۆژهەاڵتى كوردستان ك

كە وەكانى ناوچەشدارى روداە خۆیان بسەپێنن و بەشميتوانيویانە هە ی کوردستانرۆژهەاڵت

 لە كۆتایيەكانى پاشایەتى سەفەوى و ئەفشارى و زەندى ، كردووه، 

 ریان كردووه.زۆر شەمەلێكشایيەكان لە سەردەمى پاشایەتى نادرشاى ئەفشار، بەشدارى 

مەلێكشایيەكانى خوراسان دەورێكى زۆر گەورەیان هەبووه هەروەها بەشدارى هەموو 

هێرشەكانى نادرشایان كردووه، بەشدارى شەرى ئێران و توركمانەكانيان كردووه لە سالى 

 كۆچى و 1151هار لە سالى كۆچى و گرتنى قەندە 1149كۆچى و گرتنى بلەخ لە سالى  1147

و لە هەموو شەرەکانی لە خوراسان لەگەڵ شەرى خودى نادرشایان كردووه  جار چەندها 

نی كچى ميرى خێڵى چەمشگزەگ کە پاشان بە خوازبێچەمشگزەگ شکەستی هێناوە 

لە خوراسان بوونە هاوپەێمانى نادرشا و ئەم گ()سام بەخوراسان وسوپاساالر و فەرمانڕەوای

ببێت بە پاشاى ئێران  )مەلێکشایی(تى خێڵى چەمشگزەگپەیوەندیا واى كرد كە نادر شاه بە پاڵپش

 بووە. (شگزەگمچە)و زۆربەى سوپاساالر و جنراڵەكانى نادرشا لە خێڵى مەلێكشایى 

)سام بەگ( بدەن بە نادر ى هەرچەندە خێڵى چەمشگزەگ لە خوراسان رازى نەدەبوون كە كچ

بوون  تایى رازىبەاڵم لە كۆوە لە نێوان چەمشگزەگ و نادر شا ر روى داشاه و چەند جار شە

 [٤٥][٤٤].و نادر شا بوو بە زاواى خێڵى چەمشگزەگ)مەلێکشایی(

ينى ئابورى هەروەها  لە کۆتایيەكانى پاشایەتى )نادر شاى ئەفشار ( لەبەر بارى سەنگ

كەس لە كۆكەرى باج بە  20و زیاتر لە  داباجيان بە ئێران نەدەمەلێکشایيەکان لە شاری ئيالم 

مەلێكشایيەكان )كاتوره بەگ ێكشایيەكان كوژران و لە ناودارانى ئەوكاتەى دەستى مەل

ە سەركردایەتى كشایكى دیكەميس بەگ گرزەدینوەند( و چەند مەلێ( و )خسەرایلەوەندی

م تاریخى جيهان گشاى نادرى( ئەبى )لە كتێدا. كى گەورەیان كرد و باجيان بەكەس نەشۆرشێ

 ە هاتووه.باس

دا دەنوسى: چونكە سياسەتى ئەو كاتەى نادر شا باش نەبوو  مروى لە كتێبەكى خۆى

شتنى پياوانى نادرشا ئەوانى كە باجيان كوهەستان بە ئيالم  لە ناوچەى پشتكووكان مەليكشایيە

رى باج كۆ دەكرد و هۆزەكانى دیكەى ناوچەكە چاویان لە مەلێكشایيەكان كرد و خۆشيان كۆكە

 [٤٦]یان كوشت.

 

 

 

 

 ( لە باشورى كوردستان و عیراق.ەمشگزەگخێڵى مەلێكشایى)چ

 

ەک لە سەرەوە ئاماژەمان بە باڵو بوونەوەى خێڵى مەلێكشایيەمان كرد بەشێک لە ر وهە

، لە باشوری کوردستان زایيندا، رویدا 1514ى مەلێكشایيەكان پێش شەرى چاڵدێران كە لە ساڵ

ە عيراق بەخشرا بە ميرى و عيراق جێگر بوون و بە فەرمانى شا ئيسماعيلى سەفەوى بەشێک ل

ميری ميرنشينی چەمشگزەگ)کوردستان(، ( مەلێكشایی ئەوكاتە مير حاج)رۆستەم بەگ

بووى و مير نشينى كوردستان)چەمشگزەگ( ش بە شا كرديانەى كە پێشكەو هاوكاریپاداشتی ئە

هاوكارى سەفەویيەكانى كرد لە پێشەكى، هەر  بۆیە شا ئيسماعيل بەشێكى زۆر لە عيراق و 

 [٤٧ى عەجەمى بەخشى بە مەليكشایيەكان.]يراقع



اشور و یان لە عيراق و بهەر لەو كاتەوه بەشێكى زؤر لە مەلێكشایيەكان بە یاوەرى ميرانى خۆ

 بوون. رۆژهەاڵتى كوردستان  نيشتەجێ

يە، بەدره، جەسان، مەندەلى، كانى: زرباتيمەلێكشایيەكان لە باشورى كوردستان لە شارە

 جێگير بوون،ك، ، سەعدیە، كەالر، كەركوك، سليمانى، هەولێر، دهۆخانەقين، جەلەوالء

 ميخاس، حمان،ولە شارى خانەقين لە گوندەكانى: مەلێكشایى، ئالياوەى زوراب، ئاوایى مەال رە

خودى شارى خانەقين نيشتەجێن، و نزیكەى سەدا بيست  لەبدى، و ئاواى موسا، ئاواى دارا عە

 نن.وپێنجى شارى خانەقين پێكدێ

ەكى چڕ لە شارەكانى: كووت ، بەغداد، نيشتەجێن و لە شارەكانى یهەروەها لە عيراق: بە شێوە

 وه.باڵو بوونەتە ى عيراقعمارە و بەسره و دیوانيە و چەند شارێكى دیكە

 ن:هۆز پێكهاتوون كە ئەمانەى خوارەوە 34باشورى كوردستان و عيراق لە كان لە مەلێكشایيە

ميس ، نەقی)نەزەر بەگ(، خە،  )کال(یتوولی ، کلەوەندەەوەند ، قخرزین ،)ساری(سەرایلەوەند

 ،کلگە ، شەکەر بەگ ، حۆسێن بەگکازم بەگ ، روسگە)رۆستەم بەگ(، خداداد ، ملکە ، 

،  )باوە(، بابای پير مەحمەد ۆڵگ ۆڵگ ،کناری وەند ، گراوەندی ، شەمير  ، خەليلەوەند ،ێنيانەکە

، نەقی مەلێکشایی گەچی ، رەسولەوەند ، باولەگ ،  ۆڵەگر ، سييەگە ، جومعە ، حەمانەوکوگ

 ە ، سەیرانە.، قەێتول ، خەلەف مهر ، قەترەسييخيرشە ، کوکی ، دووقرسە 

انڕەواى شارى زرباتيە سەر بە قەزاى بەدره، مير مەال مەلەک رمزایيندا، فە18٣٠ى لە ساڵ

ەاڵتێكى زۆرى بە سەر لەوەند مەلێكشایيە و دەسیبەگ، بوو. مەال مەلەک لە هۆزى سەرا

ئەو كورەكەى بە  اشو لە پ رتتەواوى ناوچەكە هەبوو و كوردانيش رێزێكى زۆریان لێ دەگ

 .واى شارى زرباتيە بووهناوى مير ئەحمەد بەگ فەرمانڕە

لە باشورى كوردستان لە شارى  كانهەروەها لە سەردەمى عوسمانيەكان ميرى مەلێكشایيە

ێكشایى( بوو، ئەم ميره مەلێكشایيە لەگەڵ چەند سەرۆک خانەقين بە ناوى )مير ختول مەل

هۆزێكى كورد ئامادەكاریان دەكرد بۆ پێشوازى كردن لە سەركردەى سوپاى عوسمانى 

)ئەشرەف پاشا(، كاتێک ئەشرەف پاشا لە ميرى مەلێكشایى ختول نزیک بوو و بينى مير ختول 

بوو تۆ زۆر لەوەگەورتر بيت كە مەلێكشایى پياوێكى كورت بااڵ بوو پرسيارى كرد، پێم وا 

ەكى زۆر ئارام واڵمى دایەوه)ببوره گەورەم یمير ختول مەلێكشایى، بەشێوەكرد، باسيان دە

رى مرۆڤە، ئەبێ ئەوه بزانی كە گامێشيش گۆشتى زۆشتى ئەگەر مەبەست لە قسەكانت، گۆ

ش زۆر درێژە بەاڵم پێوەیە و قەڵەوه بەاڵم عەقلى نييە، و ئەگەر مەبەستت درێژى بااڵیە، قامێشي

 (.وشكە، و ئەگەر مەبەستت عەقلە و زیرەكييە، ئەوا من ختول مەلێکشایيم

بەراستى سەركردەى عوسمانى زۆر شەرمى كرد نەک لە پرسيارەكەی بەڵكو لەبەر ئەوەى 

خۆى زۆر قەڵەو و بااڵ بەرز بوو، و هەوڵى دا دڵى مير ختول مەلێكشایى نەرم بكاتەوه بە 

دا هاورێ لەگەڵ سەرۆک هۆزه ریک، و ختول مەلێکشایی لە بەرامبەپێدانى چەند دیار

كوردیەكان ميوانى ئەشرەف پاشاى عوسمانيان كرد بە خۆى و سوپاكەى لە شارى خانەقين تا 

 ى هاتبوو،اوكرد كە بۆوئەو كاتەى ئەركى خۆى تە

 شوازیان لە هەروەها جارێكيان لە شارى مەندەلى چەند سەرۆک هۆزێكى مەلێكشایى پێ

 [٤٨لى.]ەندشاى عوسمانى(یان، كردووه كە لە بەغدادەوه هاتبووه مەا)ناميق پ

ونيادنانى شاره كوردیەكانى باشورى كوردستان بووه لە بمەلێكشایيەكان بەشدارى بەرچاویان هە

 ، و كووت قينخانەلى وەندبەدره و زرباتيە و مەشارى  كە لە سەرەوە ئاماژەمان پێ كرد وەک

ەقين و سەرۆكى لە شارى خان ، لە ناودارانى خێڵى مەلێكشایيەر یارهەفەخوالێخۆشبوو حاج س

، حاج سەفەر،دەسەاڵتێكى 1988نى تا سااڵ م ەنگى جيهانى دووەە جل كشایى بووخێڵى مەلێ

زۆرى لە شارى خانەقين هەبووه و بونيادنەرى گوندى مەلێكشایيە، دەسەاڵتى و هێزى لە 

ان دەكره سەر گوندەكانى شارى خانەقين و كەالر رادەێک بووه كە كاتێک چەتەكان هێرشي

، لە 1949و  1940هەروەها لە نيوان سااڵنى  كشایى،نەیاندەوێرا هێرش بكەنە سەر گوندى مەلێ

( كە مەلێكشایى زۆر لەوى نيشتەجێن، ئەم گونده پشێوى بەرۆكى گرتبوو و ميخاس)وندى گ



ر گوندى ميخاس هەر بۆیە گەوره می هەبوو بۆ سەواكوشتن و دزى لە الیان چەتەكان بەردە

هاوكاریان بكات  كەکرد كشایى( پياوانى گوندى ميخاس داوایان لە حاج )سەفەر یاره مەلێ

بێنێ، هەر بۆیە حاج سەفەر یاره مەلێكشایى بە  ریانوکۆتایی بەو دەست درێژیيەى دەكرێتە سە

يان ئارامى بۆ فتە توانيەیاوەرى مەلێكشایيەكان هاتنە دەنگ داواكاریەكەیان و بۆ ماوەى یەک ه

 گوندەكە بگەرێنن.

انەقين یادی شەهيد کردنی وكاتە لە شارى خئەكشایى لە ماڵى حاج سەفەر سەرۆەكى خێڵى مەلێ

 بەرێز ن ئيمامی حۆسێن، نەوەی پێغەمبەری ئيسالم)د.خ( بەرێووه دەچوو و پاشان لە الیە

يرەگ مەلێكشایى( و خوالێخۆشبوو )فەتح ئەڵال مەلێكشایى( و پاشان لە الیەن بەرێز )حاجى ب

 .ئەم یادە بەرز رادەگيرا كشایى() حاج غەفور مەلێ

كشایى خوالێخۆشبوو، داوود دیار بەگ مەلێكشایى، لە سااڵنێكى كۆنەوە لە ناودارانى خێڵى مەلێ

 لە شارى خانەقين و دەسەاڵتێكى زۆرى هەبووه لە شارەكە، بووه 

، سەرۆكى گشتى خێڵى ١٩٨٨ەلێكشایى، لە ساڵی هەروەها خوالێخۆشبوو موستەفا زوراب م

 کوری موستەفا بزوار یلەع مەلێكشایى بوو لە شارى خانەقين، ئێستاكە بەرێز، حەسەن

یەکێکە لە ، دیار کوریود ودا کوریلمان ەس کورییمان ەلوس کوری یلەع کوری ەبدوڵالع

 .سەرۆک هۆزەکانی خێڵى مەلێكشایيە لە شارى خانەقين و دەورو بەرى

 شبووەقين خوالێخۆكشایى لە شارى خانەروەها لە ناودارانى خێڵى مەلێه

 شبوو ز، هەروەها خوالێخۆ1888ەستا ئەحمەد كەریم مەلێكشایى( كە لە دایكبووى ساڵى )و

 ز.1878ەرویش كەرەم مەلێكشایى( لە دایكبووى ساڵى )د

گشتى خێڵى شارى خانەقين بەرێز )مەحمەد گوڵ مەحمەد مەلێكشایى( سەرۆكى  ستا لەئێ

ەقين و براى بەرێز دكتور خەسرو گوڵ مەحمەد ئەندامى مەكتەبى سياسى خان مەلێكشایيە لە

 یەكێتى نيشتمانى كوردستانە.

ى ەر مەلێكشایى( بەرپرسيارەتى  گومرگید، خوالێخؤشبوو )حاج سادق عەلى حە١٩٤٠لە ساڵی 

بارزانى و شۆرشى ی پێشكەش بە مەال موستەفا ری وەرگرت و هاوكاری زۆقينەشارى خان

 .ەووئەیلول كرد

كى حزبى و سەركردەێ نسكوو بووو خوالێخۆشبوو )عەزیز  ئەلحاج( نوێنەرى عيراق لە یۆ

 .شوعى بوو

وه لە بونياد نانى عيراق و بارزرگانەکانی بواویان هەكوردانى مەلێكشایى رۆڵێكى بەرچ

 ە بوونە.ێڵم خگەورەى عيراق لە بەغداد لە

اویان هەبووه لە دامەزراندنى پارتى دیموكراتى كوردستان و بەشداری هەروەها بەشداری بەرچ

بە خوالێخۆشبوو ه ئاماژتوانين (یان، کردووە، بۆ نمونە ئەنهەردوو شۆرشى )ئەیلول و گواڵ

ەریم مەلێكشایى( بكەین كە سكرتێرى پارتى دیموكراتى كوردستان بوو، د ك)حەبيب مەحمە

ەبى سياسى  پارتى كتم مەلێكشایى( ئەندامى مەەرید كمەحمەر هەروەها )دكتور جەعفە

مەلێكشایى( بوكى كوردستان و ن ەسەحیال قاسم دیموكراتى كوردستان، و هەروەها شەهيد )لە

مەلێكشایى( بەرپرسى بيب جانى هەروەها خوالێخۆشبوو )حەتى عيراقە، و یەكەم شەهيدى ئافرە

 .2009تا سالى  ى كووت بووەسى ناوچرریكخستنەكانى باشور و ناوەراستى عيراق و بەرپ

و بەرێز دكتور )فوئاد مەحمەد حۆسێن  مەلێكشایى( سەرۆكى دیوانى سەرۆكایەتى هەرێم 

هەروەها بەرێز )مەدحى مەندەالوى مەلێكشایى( ، سەربەرزی مەلێكشایيەى كوردستان لە خێڵ

 و بەرێز   لەم خێڵەیەیرى پێشووی حکومەتی هەرێمی کوردستان زوە

دستان لە شارى هەولێر لە ارتى دموكراتى كورپ 2لقى ندامىوى مەلێكشایى( ئە)سوبحى مەندەال

)حۆسێن حەبيب جانى مەلێكشایى( كادیرى پێشكەوتووى ز هەروەها بەرێ، خێڵی مەلێکشایيە

هەروەها بەرێز یە، پارتى لەم خێڵە 16تى دیموكراتى كوردستان لە شارى هەولێر لە لقىارپ

نووسەر و كادیر و پێشمەرگەى دێرینى پارتى دموكراتى كشایى( مەلێلى عەواد كازم )جە

بووه و غداد بەرپرسى رادیۆى )شەفەق( لە بە 2015تا ساڵى  2004كوردستان و لە ساڵى 



سكرتێرى سەرنوسەرى ها سكرتێرى سەندیكاى رۆژنامەنوسانى كوردستانە لە بەغداد، هەروە

د مەلێكشایى( كادیرى پارتى هەروەها بەرێز )ئاراس جەواغداد، رۆژنامەى )تأخي( لە بە

ز )فازل هەروەها بەرێو شاعيرێكى بەتواناى كوردستانە،  5دیموكراتى كوردستان لە لقى

 اى واستى كوردستان لە پارێزگارتى دیموكراتەچان مەلێكشایى( بەرپرسى رێكخستنەكانى پخ

م مەلێكشایى ەحمان جاسز ربەرێ 2006تا نزیكى ساڵى  2004لە خێڵی مەلێکشایيە، و لە سااڵنى 

بەرپرسى لێژنە ناوچەى كوتى پارتى دیموكراتى كوردستان بوو، هەروەها بەرێز بەدیع 

مەلێکشایی بەرپرسی رێکخراوی کووت پارتی و بەرێز وسام رەحمان مەلێکشایی لە خێڵەن، 

كانى كوردستانى و خێڵى مەلێكشایى سەدان كادیر و پێشمەرگەى هەیە لە ریزەكانى پارتە

هەروەها  .تى نيشتمانى كوردستانكوردستان و یەكێارتى دیموكراتى ایبەتى پو بەت عيراقى

ەر یدئەندامى ئەنجومەنى پارێزگاى واست كە نوێنەرى كورده لە حكومەتى واست بەرێز )حە

 .هوشام مەلێكشایى( لە خێڵی مەلێکشایيە

مەهدى ى لە باشوری كوردستانى و عيراق، بەرێز حۆسێن كشایەند سەرۆک هؤزی مەلێناوى چ

تى خێڵى مەلێكشایيە لە شارى كووت و بەغداد، بەرێز مەحمەد شجانى مەلێكشایى، سەرۆكى گ

ەقين، بەرێز كشایى لە شارى خانگوڵ مەحمەد مەلێكشایى، سەرۆكی گشتى خێڵى مەلێ

ز ەقين و بەرێلە شارى خان وەندى مەلێكشایى سەرۆک هۆزێكى مەلێكشایيە ر یارهسەفەاهرت

بەرێز حۆسێن حەبيب جانى و قين ۆزێكى مەلێكشایيە لە شارى خانەەن زوراب سەرۆک هسەح

و بەرێز سەفا رەحمان راشد مەلێكشایى ر مەلێكشایى سەرۆكى خێڵى مەلێكشایيە لە شارى هەولێ

ەواد مەلێكشایى سەرۆک هۆزێكى ز جسەرۆک هۆزێكى مەلێكشایيە لە شارى كووت و بەرێ

 غداد.مەلێكشایيە لە شارى بە

 

 

 .تى كوردستان لە شارى ئیالمگزەگ( لە رۆژهەاڵمشیى)چەخێڵى مەلێكشا

ن و لە هەميشە توانيویانە لە ئازادى خۆیان پارێزگارى بكە كشایى لە شارى ئيالمخێڵى مەلێ

و پارێزكاریشيان لێ  ەكانى قاجارەمانى قاجارەكان توانيویانە ببنە دۆستى پادشا و شازادز

سمانى و یا لە جەنگە ناوخویيەكان هەر كردوون چ لە شەرى دژ بە ئيمپراتۆریيەتى عو

و جاریش بووه دژى دەسەاڵتى قاجارەكان بوونە ئەگەر لەگەڵ  كان بوویينەپشتيوانى قاجارە

 .بەرژەوەندى خێڵەكەیان نەگونجابایە

ورى لە هاوسەرەكەى )شاهى( هەبوو، بە ناوى )موسا و ملگە( ئەم دوو پاڵەوانە دوو كميس،ەخ

 وون.زۆر بەهێزیان هەبووه كە هەر لە باوكيان دەچ كىلە روى لەشەوه ئةندامێ

ئەم دوو پاڵوانە لەگەڵ مەلێكشایيەكانى دیكە یاخى ببوون لە حكومەت و هەميشە ڕێگەیان لە 

ەت شا( ەوڵلى ميرزاى دەد عەحمەشاى قاجار( و )شازاده م ەلیتح عسوپا و كاروانەكانى )فە

خەڵكى هەژار دابەش ئەكرد و ئەمەش ببووه دەگرت و هەموو كەلو پەلەكانيان دەبرد و بە سەر 

 یان.هۆى بەدەست هێنانى خۆشەویستى خةڵک بۆ

ەلى شاى قاجار( دەگات و تح عهەواڵى ئەم یاخى بونەى مەلێكشایيەكان بە گۆیی شاى ئێران )فە

 ئەم دوو پاڵەوانە ەلى ميرزا دەوڵەت شا( دەدات كەد عەحمەرمان بە )شازاده مفە رانشاى ئێ

ەلى ئەو كاتە د عەحمەن. شازاده مران بۆ ئەوەى سزا بدرێنێرێتە الى پاشاى ئێبگرن و بيان

ەواى )خوزستان و لۆرستان و كرماشان و رۆژئاواى ئێران بوو( و كورى گەورەى فەرمانڕ

 ران بوو.شاى ئێ

ێک شاى ئێران ئەم دوو پاڵوانە دەبينێت كە هەیكەلێكى زۆر زەخميان هەیە سەرى دەسورێ كات

ملگە( دەكات كە لەگەڵ پاڵەوانى ئێران )پاڵەوان عەسكر یەزدى( ركابەرى بكات و و داوا لە )

 یتوانىئەگەر توانى پشتى پاڵەوانى ئێران بە زەوى بماڵێنێ ئەوه لێيان خۆش دەبێت و ئەگەر نە

 ى.دەیانكوژ



 دێریيان لێ دەكرى تا ببێتە بەیانى و لەگەڵ پاڵەوانىاوملگە و موسا، لە خێوەتێک دادەنێن و چ

ئێران و شا ركابەرى بكات، لەم كاتەدا پاڵەوان ملگەى مەلێكشایى زۆر نيگەران ببوو و بيرى 

 وه. ەووه كە نەكوو بەیانى نەتوانى لە پاڵەوانى ئێران بباتەكردلەوه دە

، واڵمى دەداتەوه كە نيگەرانی شموساى براى لێ دەپرسێ بۆ چى ئەوها نيگەرانى و )ملگە(

 .بەیانيم

داواى لێ  ران وكاتێک گووێ لە قسەكانى براكەى دەبێت ئەچيتە الى شاى ئێموسا مەلێكشایى 

 رى بكات.دەكات كە لە جياتى براكەى لەگەڵ پاڵەوانى ئێران ركابە

گەورەى بنەماڵەكانى  موسا باپيرى گەورەى بنەماڵەكانى )ئەسەدى و داراخانييە( و ملگە باپيرە

ەوە موسا خاونى لەشێكى زۆر بەهێز بووه )رەحيمى و عەزیزیانە( هەروەک ئەوانيش دەیگێرن

ەلى شا( تح علەگەڵ پاڵەوانى شا و هەر لە بەرامبەر شاى ئێران )فە كەو لە رۆژى ركابەریيە

 نيووه.توانيویتى پاڵەوانى ئێران بە زەوى بماڵێنى و بە دەستى سينەى پاڵەوانەكى كە

ەرمانى دەركرد كە هەردوو برا ووه شاى ئێران فكاتێک پاڵەوان موسا، لە پاڵەوانى ئێرانى بردە

جێک كە چيتر بە سوپاى قاجار دەست درێژى نەكەن و هەر ربگەرێنەوه ناو خێڵى خۆیان بە مە

 ران .لەم وەختەدا پاڵەوان موسا بوو بە پاڵەوانى یەكەمى ئێران لە الیەن شاى ئێ

كرد و لە  ەواهيرى پێشكەش بە پاڵەوان موسار و جەلى شا( هەروەها كەمەربەندى زێتح ع) فە

ێ و دەیانكاتە سەرۆک خێڵى خۆیان و خشهەمان كاتدا نازناوى )ميرى( بە هەردوو برا دەبە

موسا دەبێتە سوپا ساالرى سوپاى ئێرانى و لە هەموو جەنگەكاندا موسا ئەم كەمەربەندەى بە 

پشتى خۆى بەستبوو و شانازى پيووه دەكرد. تا رۆژانێكى نزیک ئەم كەمەربەندەى موسا 

ەیاڵى ى بيخەوه بە هۆداخگرزەدیوەند مەلێكشایی  هەر لە الى نەوەكانى مابوو بەاڵم بەخەميس 

 [٥١[]٥٠[]٤٩]وو.شرا و لە ناو چنەوەكانى ئەم كەمەربەنده كەم كەم فرۆ

 

كورتە باسێک لە هۆزەكانى خێڵى مەلێكشایی )چەمشگزەگ( لە رؤژهەاڵت و باشوری 

پێکدێنن لە رۆژهەاڵتی کوردستان و كشایی مەلێردستان.. ئەم هۆزانە هەموویان خێڵی کو

 بریتین لە :باشوری کوردستان و عیراق 
 

 هۆزى سەرایلەوەند.
ئەم هۆزه لە ميرانى مەلێكشایى )چەمشگزەگ(ن، كە لە كاتى كۆچكردنى بەشێكى خێڵى 

مەلێكشایى)چەمشگزەگ( لە باكورى كوردستان بۆ ناوچەكانى ئازەربایجان و سنە و عيراق و 

 ردستان وئيران ئەمان لە ئيالم و بەشێكى عيراق جێگير بوون.باشورى كو

بنچينەى ناوى هۆزی سەرایلەوەند مەلێكشایى)چەمشگزەگ(: ناوى ئەم هۆزه زۆر كۆنە و ئێستا 

لە باكورى كوردستان شارى )دەرسيم( كە زەیدى باب و باپيرانى مەلێكشایيەكانە لە ناوچەى 

رى( و باپيره گەورەیان ناوى سالتک بووه و لە هۆزات خێڵێک و چياێک هەیە بە ناوى )سا

  [٥٢سالتک ویا سارى سالتەكان ناسراوه]چياى )سار _ سارى( نێژراوه و بۆیە بە سارى 

هۆزى سەرایلەوەند مەلێكشایى شارى ئيالم لە رۆژهەاڵتی کوردستان و باشوری کوردستان و 

د مەلێكشایيەكانى باشور و عيراق هەر لەم خێڵە و ناوەوە هاتووه چوونكە وەک رونمان كر

 رۆژهەاڵتى كوردستان  بە بنچينە كوردى باكورى كوردستانن شارى دەرسيم و دیاربکر. 

لە زمانى كۆنى )ميد _ ماد( سار بە ماناى )چيا( دێت، و هەروەک لە سەرەوە رونمانكرد كە 

ميدى هەژمار  مەلێكشایيەكان لە دەرسيم زمانى كۆنى ميدیان پاراستووه هەر بۆیە ئەم ناوه بە

دەكەین چونکە مەلێكشایيەكان نيشتەجێ ناوچە شاخاویەكانى كوردستانن زۆر ئاسایە ناوى 

چياێک بە ناوى هۆزێک بچەسپێ ویا بە پێچەوانەوه. هەروەها لە رۆژهەاڵتى كوردستان لە 

 شارى بيجار سەر بە پارێزگاى سنە، شوێنەوارێكى مێژووى دۆزراوەتەوە بە ناوى 

ی نى كە ناوەكان دەگەرێتەوه ، و ئەمەش ئەوە ئەسەلمێماد كە مێژووەكەى بۆ)تەپە سرایل( 

 نە.كە و ناوێيكى كوردى كۆسارى و سرایل هەر یە



بە پێ ناوچەكانى كوردستان خێڵ و هۆزەكوردیەكان ناوكانيان چەند پاشکو کوردی بۆیان زیاد 

تر پيتەكانى )لوو( بەكار ئەكرى وەک )لوو _ ى _ ان _ وەند( لە ناوچەكانى توركمان نشين زیا

ورى كوردستان )ى( و لە باشورى رۆژهەاڵتى ت و لە باكورى كوردستان )ان( و باشدێ

)كرماشان _ ئيالم _ لورستان( وشەى )وەند( بە كار دێت بۆ  كانىكوردستان بە تایبەتى لە شارە

ە ناوى ناوى هۆزەكان. و بە پێ گۆرانكارى شوین و زمان لە وانەیە هەندێک گۆرانكارى ب

ۆ نمونە وەک ناوى هۆزى )شادى( مەلێكشایى لە دەرسيم، ولە ناوچەى ت بهۆزەكان بێ

 تە )شادلوو(. خوراسان بۆ

زایيندا، ميرى 1514هەر وەک روونمان كرد پێش شەرى چاڵدێران لە ساڵى 

ج رۆستەم بەگ، هاوكارى شائيسماعيلى سەفەوى دەكات دژ مير حا چەمشگزەگ)کوردستان(

و عيراقی يكى لە عيراق و شائيسماعيل لە بەرامبەردا چەند ناوچەێليم عوسمانى، بە سوڵتان سە

عەجەمی و كوردستان پێ ئەبەخشێ و لەو ناوچانە شارى کرماشان و كووت و قەزاى نعمانيە 

نەوەكانى مير حاج رۆستەم لەوى نيشتەجێ بوون و ئينجا و كور و  بووه، كە بەشێک لە خێڵ

ەوەند ئەوكاتە رایلووە، هۆزى سەيان كردبۆ شارى ئەیوان كۆچبەشێکی دیکەیان لە عيراق 

ميریان مير )كاتوره بەگ( بووه و لە شارى ئەیوان دەسەاڵتێكى یەكجار زۆرى هەبووه و 

 بازرگانييانئيالم و كرماشان كانى تەنانەت باجى لەو كاروانانە وەرگرتووه كە لە نێوان شارە

كرماشان و ئيالمە، ئەم قەزایە سەر بە پارێزگاى  ی ئەیوان لە نێوان پارێزگاىشاركردووه، 

ئێستاكە لە شارى ئەیوان باشورى رۆژهەاڵتى ئەو شاره ئيالمە و ناوچەێيكى كوردستانە، 

لە  ناوكراوه چياێک هەیە بە ناوى )چياى كاتوره(، ئەم چيایە هەر بە ناوى مير كاتوره بەگ

 .نەوەى مير حاج رۆستەم بەگ چەمشگزەگ

لە سەرایلەوەند مەلێكشایى تيرەێيكى زۆر گەورەیە كە  مير )دوست مەحمەد(  تيرەى )دوسگە(

بەگ(ە، كە نەوەكانى م کوڕی مير کاتورە بەگ،لە نەوەكانى ميرى كوردستان مير )حاج رۆستە

 ە ناسراون.ئێستاكە بە تيرەى دوسگ

هەروەها یەكێک لە نەوەكانى مير حاج رۆستەم بەگ كە ناوى )سرال بەگ( بووه ميرى 

مەلێكشایيەكان بووه و باوە گەورەى هۆزى سەرایلەوەند مەلێكشایيە كە ناوەكەى بۆ ناوى 

 .هۆزەكەى دەگەرێتەوە

ان هەبووه لە ناوچەكە و ميرى خێڵى مەلێكشایى هەر لەم هۆزه بووه یئەم هۆزه دەورێكى بااڵ

 ە. ەد بەگ( دوسگحمە( و مير )دوست موەک مير )سرال بەگ( مير )كاتوره بەگ

 .... هتدكریم خان( وکەیخوا سەفەرخان یخوا ))شێر خان(و مير )كوزا خان( و كە و مير

ەكى زۆر پتەویان هەیە و تێكەاڵوى یەكتر ندیهۆزى سەرایلەوەند لەگەڵ هۆزى )نەقى( پەیوە

ج دوسگە _ كەلەكەین _ وروى ( لە قەزاى بووینە لە گوندەكانى )كەلەک سياب _ كە

 تى كوردستان.م لە رۆژهەاڵمەلێكشایى سەر بە پارێزگاى ئيال

ميرسرال بەگ كورى وەفرى بەگ نەوەی مير حاج رۆستەم بەگ، سێ كورى هەبووه بە 

 یس.كوخالە بزرگ)کوخالە گەورە(، خودا وە كە(،ناوەكانى: جەواد)چەچ

كورێكى هەبووه بە ناوى )ئەڵوەین بەگ(، ئەڵوەین بەگ، سێ كورى  اد بەگ)چەچکە(:جەو

 ە(.اتوره بەگ)كازم(، موسا بەگ)موسگە(، هادى بەگ)هيرگهەبووه بە ناوەكانى: ك

ن خان، سێ كورى هەبووه بە ناوەكانى: كەمەر خان، حەسە وره(:كوخالە بزرگ)كوخالە گە

 (.وچک)كوخالە بچوکكوخالە ك

خوداوەیس بەگ: پێنج كورى هەبووە بە ناوەكانى: مير وەیس بەگ، كوخالە بەگ، سەید 

 ازاد خان.، ئيسماعيل خان، ئمەحمەد بەگ

مير كاتوره بەگ)كازم بەگ(: سێ كورى هەبووه بە ناوەكانى: دوست مەحمەد بەگ)دوسگە(، 

 .سەید مەحمەد بەگ، ميرە بەگ



، ریم خان ەك، ر خان ەفسە: كانىهەژده كورى هەبووه بە ناوە ،دوست مەحمەد بەگ

، خان  بهزاد، رخان ێش ،خان ەێب ،خان  یبدەع ،كوزا خان  ،سهراب خان  ، رخانمەکە

 (.بيرگە،)براهيم خانئي،خان  طهماسب، بابا خان ، رام خان ئا ،خان  ەێم ،م خان ەستۆر

ن ، خان مەحمەد خان، یارى خان ، مەال كانى: ئاكە خانۆ كورى هەبووه بە ناوە :بەگ ميرە

 مودى(.مەلەک بەگ ، ئەلەخان ، ئەلفەت خان ، عەلى خان ، جاسم خان ، ئەحمەد خان)حە

بەگ: سێ كورى هەبووه بە ناوەكانى: كۆلۆنى خان ، بەرغەش خان ، نور  سەید مەحمەد

 د خان.مەحمە

ر)دوست مەحمەد بەگ(، هاتۆتە مانى ميهۆزى نەقى گرزەدین وەند، باوە گەورەیان نەقى، لە زە

هۆزى سەرایلەوەند لەگەڵ هۆزى )نەقى( یاوه، الى هۆزى سەرایلەوەند و لە الیان ژ

هەیە و تێكەاڵوى یەكتر بووینە لە گوندەكانى )كەلەک سياب _ كەج  پەیوەندیەكى زۆر پتەویان

دوسگە _ كەلەكەین _ وروى ( لە قەزاى مەلێكشایى سەر بە پارێزگاى ئيالم لە رۆژهەاڵتى 

كوردستان نيستەجێن. و ئێستاكە وەک یەک هۆز سەیر دەكرێن و ژن و ژن خوازى لە نێوانيان 

 ن.زۆره و بە بنچينە هەر خزمى یەكە

نده بە ناوى )فاتمە( و ایكى مير دوست مەحمەد بەگ)دوسگە( كچى خەميس گرزەدیوەد

 .ە(خەميس ەمەلگ –دوسگە،خوارزاى هەردوو پاڵوان )موسا خەميس 

مير)دوست مەحمەد بەگ(، ميرى تەواوى مەلێكشایيەكان بوو و نەوەکانی چەند بەڵگەنامەێکی 

ی خێڵی مەلێکشایی بووە و نازناوى د(ميری گشت)دوست مەحمەکۆنيان هەیە کە ئەسەلمێنی 

 ى ناسراو بوو.)عالى شاه( هەبووه و بە ميرى چەمزی و گەچ

  (دبێتە براى شيری مير)دوست مەحمەان فویلى( ئەد خواى پشتكوو )ئەحمەفەرمانڕەو 

 دى خواردووه.فەیلی، شيرى داێكى دوست مەحمە د خانئەحمە

بەگ(، ميرى تەواوى خێڵى  د)دوست مەحمەلە سەردەمی فەرمانڕەواى ئەحمەد خان فەیلى، مير

مەلێكشایى و جێگرى فەرمانڕەواى پشتكوو بووه، مير)دوست مەحمەد بەگ(، خاونى هيزیكى 

 .زۆر بووه وەک باوكى مير كاتوره بەگ و خاڵوەكانى پاڵەوان موسا و پاڵەوان مەلگە

ى باشە و بە تایبەت هەروەها هۆزى سەرایلەوەند پەیوەندیان لەگەڵ تەواوى هۆزەكانى مەلێكشای

و لەگەڵ هۆزى خەميس پەیوەندى زۆر باشيان هەیە و هەر ئاموزای یەکن 

 )فرامەرز ئەسەدى( لە هۆزى خەميس.لكى حاج ( ئەبێتە كورى پنىبەرێز)مەالحەسە

ە شارى ئيالم و شارى كووت و بووه لهۆزى سەرایلەوەند مەلێكشایى  دەسەاڵتێكى زۆریان هە

اتيە بووه واى شارى زربخۆی مەال مەلەک بەگ، فەرمانڕەرارزاى ، بمير دوست مەحمەد بەگ

لە باشورى كوردستان. مەال مەلەک بەگ، هەموو خەڵكێک رێزى لێ دەگرت و لە قسەى ئەو 

دەرنەئەچوون، لە پاش ئەو ئەحمەد بەگ، کوری مەال مەلەک، فەرمانڕەوای شاری زرباتيە 

 بوو.

تى كوردستان و باشورى كوردستان و عيراق ەاڵڵە گەورەكانيان لە هەردوو بەشى رۆژهمابنە

– ییکوهزاد -شيرنيا -ریمیەک -فریسە -المیوغتى كوردستان ): بەشى رۆژهەاڵبریتين لە

-دوستی-ییکشاەلێم-هياەت-مباەت -تازه -یرهەزت -نيا پيرعلی -واکژب -تیەعنای -ندیەوەرایلەس

 -دیەحمەم -لئەس ییاکشێلەم -دیانەحمئە-وریسنەم-تاحیەف-ریەمەک-سماعيلیئي-يکنپ

 )ترسفيدەچ -ریەزەن

 -ەگبير-شاکە-یدونەفر -راشدن احمەر -نيرگە -راق:)جانیيعشى باشورى كوردستان و بە

ن ەسەح -بتی کاتورهەس -دوسگەبدالحسين ەع -ریم عراقیەک -شەرغەن بێسۆح-گەورەزاق ەر

 .)نێسۆح ەکلەم -ادقس

ەركردبوو ئەویش لەبەر ئەوه بوو كە نەزەرى لە شارى ئەیوان بە بارسين ناویان دتيرەى 

توانين بە حاجى صيد و دكتور مەهدى كۆگەرى باج بوون و لە ناودارانى تيرەى فەتاحى ئە

 ین.فەتاحى مەلێكشایى ئاماژه بكە



كانى كوردیان لە باشورى عيراق هەروەها تيرەكانى جانى و رەحمان راشد، یەكێتى هۆزە

 یانن. وموئێستا خۆیان هەورەى هەدوروست كرد و 

 .هەروەها پاڵەوان ئاكنە بەى، لە پاڵەوانانى خێڵى مەلێكشایى و شارى ئيالم لەم هۆزە بوو

 

 هۆزى گرزەدین وەند.
گرزه بە مانای چره دارێكە كە جاران لە شەر كردن بە كار دەهات و ئەم هۆزە لەگەڵ 

رۆژهەاڵتی هۆزەكانى ترى ئاموزایان لە مەلێكشایيەكان زۆر شەرى عوسمانييان كردوه لە 

 کوردستان و هەر بۆیە بەم ناوە ناسراون.

. روسگە)رۆستەم 4.كازم بەگ. 3. نەقى)نەزەر بەگ(. 2. خەميس. 1هۆزی گرزەدین وەند لە 

. حۆسێن بەگ. پێكهاتوون كە هەر هەشتێان 8. شەكەر بەگ. 7. ملگە. 6. خوداداد. 5بەگ(. 

 بران و باوكيان ناوى )شەمير(ه.

بە وتەى بەرێزمير ئاغاى مەلێكشاىى و چەند ریش انەی ئێمە كردومانە و بە پێ ئەو لێكۆلينەو

 -گالن  -كلەوەند  -رەسولەوەند  -زه لەگەڵ هۆزەکانی )سەراليوەند ەكى مەلێكشایى ئەم هۆێسپي

.....هتد (  برا و ئاموزان و باپيره گەورەیان یەكە و شەمير ئەبێتە باوڵەگ  -خەليلەوەند 

 ان.ئاموزاى بچووكی هەمووی

ئەم هۆزه پێشتر لە عيراق و ناوچەكانى بەدرە جێگير بوون و لە دوایيدا هاتنەوه الى 

 ئاموزاكانى خۆیان لە ئيالم )پشتكوە(.

خەميس كورى گەورەى شەمير سەرۆكى ئەم هۆزه بووه و بەشدارى چەند جەنگێكى كردووه 

خانى فەێلى( كە  عيلدژى عوسمانييەكان و هاوكار بووه لەگەڵ فەرمانرەوای پشتکوە )ئيسما

هۆزى ماڵيمان )مال هومان( بشكێنن چوونكە هۆزى ماڵيمان لە دژى دەسەاڵتدارانى ناوچەكە 

یاخى ببوون و ئاژاوەیان دەنایەوە و هێزى فەرمانرەوای پشتكوو نەیدەتوانى ئەم یاخى بوونە 

)خورگە(  كۆتایى پێ بهێنى و هەميشە شكستى دەخوارد بە دەست ماڵيمانەكان بە سەرۆكایەتى

 خورگە ئەم یاخى بوونەى پێشەوا دەكرد.

تا واى لێ هات حكومەتى ئێرانى زۆر بێزار ببوو لەم یاخى بوونە هەرچەنده ئيسماعيل خانى 

فەیلى  سۆپای ئێرانی هاوکاری دەکرد بەاڵم هەر هيچى پێنەدەكرا لەگەڵ هۆزی ماڵيمان، ئەوە 

 لێكشایى كرد كە ئەم خێڵە بێدەنگ بكەن.بوو كە دەوڵەتى ئێران بە فەرمى داوا لە خێڵى مە

خێڵى مەلێكشایى لەبەر ئەوەى لە بەهێزترین خێڵى ناوچەكە بوون و دەسەاڵتيان بەسەر هەموو 

 پشتكوو هەبوو بە باشيان زانى كە ئارامى بۆ ناوچەكە بگەرێننەوه.

خەميس مەلێکشایی و خێڵەکەی بەشدارى ئەم شەرەیان كرد لەگەڵ حەسەن خان کوری 

اعيل خانی فەیلی و هەر خودى خەميس توانى )خورگەى( پاڵەوان، قۆڵبەست  بكات و ئيسم

 مەلێكشایيەكان توانييان كۆتایى بەم یاخى بوونە بهێنن.

لە دواى كۆتایى هاتنى یاخى بوونەكە فەرمان كرا بوو كە سەردارى ماڵيمان خورگە لە سێداره 

نەبوون كە كوردێكى هاو نەژادی خۆیان بە بدرێت و لە ناو ببرێت، بەاڵم مەلێكشایيەكان رازى 

دەستى بێگانە بكۆژرێ و هەر ئەوە بوو كە داوایان لە دەوڵەت كرد كە كەسيان نەكۆژرى و 

 خورگە ئازاد بكرێ،

هەر چەنده فەرمانرەوای پشتكوو ئيسماعيل خانی فەیلى بەم داوایەى مەلێكشایيەكان رازى 

ن پێداگریان كرد لەسەر ئازاد كردنى خورگە و نەبوو، بەاڵم لە هەمان كاتدا مەلێكشایيەكا

 ئازادیان كرد و ئيسماعيل خانى فەیلى هيچى پێنەكرا بەرامبەر مەلێكشایيەكان و بێدەنگی نواند.

كورەكانى شەمير ئێستاكە هەركاميان هۆزێكى بە ناوى خۆى لێ دورست بووە و هەموویان 

 پێان دەلين گرزەدین وەند.

 

 هۆزی خەمیس.
 تيرەكانى )موسا _ ملگە _ شەمير( پێكهاتووە  كە هەرسێكيان كورى خەميس ن. ئەم هۆزه لە



گوندەكانى ئەم هۆزه لە قەزاى ئەركواز و مەلێكشایيە. هەروەها بەشێكى زۆریان لە شارەكانى 

 ئيالم و مهران و سنە و عيراق و ئەلمانيا نيشتەجێن.

ەى حاج فەالمەرز ئەسەدى پاڵەوان موسا خەميس توشماڵ سەرۆک مەلێكشایى بوو و نەوەک

هەروەها سەرۆک خێڵى مەلێكشایى بوو لە سەدەی رابردوو لە ئيالم . )توشماڵ( بە مانای مير 

 یان سەرۆک خێڵ دێت.

هۆزى خەميس پەیوەندیێكى زۆر پتەویان لەگەڵ ئاموزاكانيان )هۆزى سەراليوەند( هەیە و 

كى گشتى  خێڵى مەلێكشایى دوست هەميشە نزیكن لە یەک و خەميس ئەبێتە باپيرى مير و سەرۆ

مەحمەد)دوسگە( لە هۆزى سەراليوەند لە الیان دایكەوه ئەبێتە باپيرى. هەروەها ژن و 

ژنخوازى لە نێوان ئەم دوو هۆزه زۆره و پەیوەندیان لە رادەێک دایە كە جارى وا هەیە مێژوو 

شبوو كەیخوا نووسان تيرەى دوسگە بە تيرەیكى هۆزى خەميس هەژمار دەكەن، و خوالێخۆ

)مەال حەسەنى( لە هۆزى سەراليوەند ئەبێتە كورى پورى خوالێخۆشبوو مير و سەرۆكى گشتى 

 خێڵى مەلێكشایى. 

 )حاج فەالمەرز ئەسەدى( لە هۆزى خەميس.

ریمی، ەزیزیان، جفائيان، ميرزایی، تاب، کەحيمی، عەدی، داراخانی، رەسئەبنەماڵەكانى )

الش، ەی، خ  یکشاێلەهگوئی، پرواس، مەلعە دره، رە، قشيد پورەبراهيمی، رئە ژدهایی،ئە

نيا، الحی، موسیسمی، ەستۆراميده، رئاگی، ێجی، بەرەپيکره، ت ِخش، متين، ف مهرابيان،

 ڵتوشما د،ەسئە ڵ. توشما( لەم تایفەیەنری، شاهی نيا ەمەحيم پوران، کەواحدی، ر کی،ەلەم

حيمی، ەر م، نامدارز، کازڵن، فاحيم خاەلی خان، رەد عەحمەداراب خان، باقر خان، م

 دەحمەحيمی، مەباس خان رەزیزیان، عەباس عەدی، عەسئە اهباز، موسەحيمی، شەت رەحبسۆ

لەم  ...و لی پاشا داراخانیەزیزیان، داراب خان داراخانی، عەر عەکبئەلی ەلی جفائيان، عەع

 هۆزەن.

 

 هۆزی نەقى :
اپيرى گەورەى ئەم تایفەیە كە )نەقى( كورى ئەم تایفەیە جاران بە نەزەر بەگ ناسراو  بوو. ب

نەزەر بەگ  كورى شەميره . هاتۆتە ناو هۆزى سەراليوەند مەلێكشایى و هەر لە ناویان گەورە 

بووه لە گوندى )كەلەک سێياب( ئەم گوندە سەربە تيرەى )دوسگە(ى سەراليوەنده. و ئێستا ئەم 

 گونده ناوى نەقيشى گرتووه و بۆتە )كەلەک نەقى(

 بێكهاتووه. (جافگە ،دامراد وشامگە، خ)هۆزه لە تيرةكانى  ئەم

لە گوندەكانى كەلەک سياب و زیاد ئاباد نيشتەجێن و هەروەها لە شارى شەهرەكى ئيسالمى لە 

قەزاى مهران سەر بە پارێزگاى ئيالم نيشتەجێن. شا مەحمەد یارى كە شۆرشى دژ 

بارزانى و هەر دوایى خۆى بوو بە  دەسەاڵتدارانى ئێران بەرپا كرد لە رۆژگاری ئەحمەد

 حاكمى ئيالم.

 پور ارمی،ت برپا،ەتيش ندی،ەیاری، تارتار، توکلی، لعل پور، جمالو ئەم تایفەیە لە بنەمالەكانى )

 هيم،ەف ر،ەو جينە م،ەخوانچ پلوک، ر،مومن زاده،ەف دیەحمەپيرانی،فرهمندیان،م سا،ئایدی،سە

 مدیری،تاران، تاشک، یدی،سەسماعيلی،ئشيخی، نيا، بيبیەمی کيا،حەحات هی،الئمش ەش سينا،

ردزاده، تاور، ەژاد، جوانمەنقیەژاد، یوسفی، تەنقیەن بدی، مهم تبار،ەری ،پاریاب،، عسنا

ا وخەیک کورەکەی پاشید یاری و ەحمەشاه م ئەم هۆزەایان وخەی. کلەم هۆزەندی، تاراج ەلەو

لی ە. عونەیدی بوسەد پورەسئەحاج  وەهاهەرژاد و ەنقیەقا تئەلی ەژاد، عەنقیەن دەحمئە

 لیەزیزعە: عەهيدانی ئەم هۆزە بریتين لەش. لە گەورەو ناودارانی ئەم هۆزە بووە  تارتار

 حسن پاریاب،وعتقادی، مئ دەحمەرمێحمان تاراج، شەن تيشە برپا، رێسۆتارتار، یارح

 رنيا،ەعفەباس جەعرادزاده، وبراهيم مئوری، سنەرمان مەری، فسجيدپاریاب، باباخان ناەم

 لەم تایفەیەن. .ارمیتگ ەحيم بەریم نوری، زبردست تبار و رەک

 



 هۆزی ملگە.
ئەم تایفەیە لە تيرەكانى )مەحمەد ، عەلى مەحمەد( پێكهاتووه. و زیاتر لە شارى مهران 

 نيشتەجێن. ئەم هۆزە ئێستا لەگەڵ هۆزە خەميس یەكيان گرتووه.

 

 هۆزى خوداداد.
پێكهاتووه. و لە گوندى ميان تەنگ  )دەحمەید )سی مەندیار و سەسفرەى ئئەم هۆزە لە دوو تي

 سەر بە قەزاى ئەركواز مەلێكشایى نيشتەجێن. بنەمالەى كەریمى لەم هۆزەن.

 

 هۆزی كازم بەگ.

( پێكهاتووه. و  گەد بەحمەگ و مەب حمودەج هللا، مەرەگ، فەیوسف بئەم تایفەیە لە تيرەكانى )

ميمی، سەدى ميان تەنگ و نركسە نيشتەجێن. بنەمالەكانى : لە شارى ئەركواز و گون

 . لەم تایفەیەن. فاییسەحمودی، دارات، ەم

كەیخواى ئەم هۆزە خوالێخۆشبوو قەنبەر بەگ كورى یوسف بەگ كورى كازم بەگ، كە لە 

 بەهێزترین پالەوانانى حۆسێن قولى خان فەرمانرەوای پشتكوو بووه.

پارێزگارى لە كورى  حۆسێن خان )غوالم رەزا خان( دەكرد و  ئەم پالەوانە وا بەهێز بوو كە

هەروەها رێگاكانى دەپاراست چەند كەلە قەندیكى لە سەر رێگا دا دەنا كە كەس نەیدەوێرا 

 هەڵيانگرێ و لێ دەترسان.

لە پاشی ئەو كورەكەى وەليد بەگ و سەهيل بەگ سەميمى و پاشان رەئيس بەگ دارات 

 سەرۆكى ئەم هۆزە بوون.

ەحمەد عەلى سەميمى پاڵەوانى پالەوانان لە ئێران چەند جاریک ئەو قارەمان بووه لە ئێران م

 هەر سەر بەم تایفەیيە.

هەروها مەحمەد نەبى سەميمى و عەدنان سەميمى لە پالەوانانى شارى ئيالمن و لە بەهێزترین 

 پالەوانانى شارى ئيالمى كورد نشينن هەر لەم هۆزەن.

 

 هۆزی حۆسێن بەگ.

( پێكهاتووه و لە شارى ئەركواز مەلێكشایى  حمان، ُگرگی و مسيرەرم تایفەیە لە سێ تيره )ئە

 نيشتەجێن.

دی، پيشگو، یاری، وحمەالدر زاده، یار مۆمشيدی، کەئيسی، گرگی، بستار، جەربنەماڵەكانى )

ی، سل، تبت، خادی، دستفاەحمەی، شاه مزیاەفریدونی، سعادتی، فئا شناب،ئا حمانی،ەر

ژفنداک، ئان بيگی، ێسۆرکوازی، حئەهميری، ەدی، ولی زاده، شەحمەقامئا می،وسعەم

 ئەفروز(  داراخانی، ميری،

 پێكهاتووه.

مەحمەد كەریم و دكتور رەحمان لەم هۆزەن لە شارى ئيالم. )حەبيب مەحمەد كەریم سکرتێری 

 پارتی دیموکراتی کوردستان لە باشوری کوردستان لەم هۆزەیە(

 

 ستەم بەگ(.هۆزی روسگە )رۆ
 ئەم هۆزە لە سێ تيرەى )ئيسماعيل بەگ و خلوه )خەلەف بەگ( و مەنسور بەگ( پێكهاتووه.

و لە گوندەكانى بابا جان ودارئاباد )داراب ئاباد( و بان رەحمان سەر بە قەزاى ئەركواز 

 مەلێكشایين لە ئيالم.

باسی یکتا، ەویش، عئا، نوره یدی،سەرنيا، ەفسەلی، زفابنەماڵەكانى ئەم تایفەیە بریتين لە )

 (. رغنده، باستانئەورزاده، جهانی، سنەسماعيلی، مئزیززاده، ەدرویشی، ع

 سەرۆكەكانى ئەم هۆزە بریتي بوونە لە ، فازل بەگ و لە پاشی كورەكەى داراب بەگ فازلى.

 دارا بەگ ئەرغەندى توفەنگجى باشى لەم تایفەیە بوونە.



 هۆزه بووه.مەحمەد سەید پالەوانى مەلێكشایى لەم 

 

 هۆزی شەكەر بەگ.
ئەم هۆزە لە تيرەكانى )ئيمام عەلى _ عەبد _ ملەت _ نوروز_ برجى( پێكهاتووه. و لە شارى 

 ئەركەواز و گوندەكانى چشمە سفيد و پل شكەستە نيشتەجێن.

بنەماڵەكانى )ئامێدى و مەنتى ( لەم تایفەیەن. سەرۆكى ئەم هۆزه مەحمەد عەلى لەت وەر و 

 بویينە.ئيمام عەلى و عەبد ئامێدى سەر بەم تایفەیەن.شەكەر بەگ 

 

 هۆزی خەلیل وەند.

ئەم هۆزە لە  مةليكشایيةكانى جمشكزك هةزماردةكرین  كة لة دواى شةرى جالدیران كؤجيان 

 بؤ ناوجةكانى ئازةربایجان كردووه و باشان بؤ ئيالم.

هؤیةكةشى ئةوةیە كة خيلى هةروةها )هنرى فيلد( ئةم هؤزه بؤ قشقائيةكان دةكةرینيتةوه، 

جةمشكزك لة تةنيشت توركمانةكان زیاون لە ئازةربایجان لە باش كؤجكردنةكانيان لە باكورى 

 كوردستان، ئةوةى راست بيت هةروةك ئامازةمان بئ كرد ئةم هؤزه لة مةليكشاى جةمشكزكن.

لة )باغ حةیدر بةك  زةویةكانى ئةم تایفةیە لةتةنيشت زةوى خيلى شوهانە، و كوندةكانيان بریتين

و باریاب(. سةرؤكةكانى ئةم تایفةیە بةریز كةمةر و لةدوایى عةلى بةك و كةیكاوس كةرةمى 

 ناسراو بە )كيكە(.

 عةلى غةیورى زاده شةهيدى بە ناوبانكى شارى ئيالم لةم تایفةیە.

 

 

 

 

 هۆزی گەاڵن.
ێكشایى لە باكورى لە خێڵى مەلێكشایى چەمشگەزەگی كۆنن و لە كاتى كۆچكردنى خێڵى مەل

كوردستان ئەم هۆزە لەگەڵ ئامۆزاكانيان بوونە و ئێستا لە عيراق و باشوری کوردستان لە 

شارەکانی )مەندەلی ، خانەقين ، هەولێر ، سێلێمانی(نيشتەجێن و لە رۆژهەاڵتی کوردستان لە 

 شارى ئيالم نيشتەجێن  و تایفەى قەیتولى خێڵى ئەركوازى هەر لەم هۆزەن.

اڵن لە رۆژهەاڵتى كوردستان بە سێ تيرە دابەش ئەبن )ئادینە _ مەهدى بەگ _ هۆزی گە

قەنبەر بەگ(. تا ئێستا لە باكورى كوردستان لە شارى )دەرسيم( ناوچەى )مەزگەرت( ئەم 

 هۆزە لە ریزى خێڵەکانی دێرسيمە  و زمانى ئەم هۆزە لە مەزگەرت زاراوەى كرمانجييە.

ەنبەر بەگ توفەنگ چى باشى( كە ناوی لەسەر بەردى تەختى سەرۆكى ئەم هۆزە مەلێكشایيە )ق

 خان نوسراوه.

 هەروها )خيدان( مەلێكشایى یەكەم شەهيدى شەرى ئێران و عيراق لە خێڵى مەلێكشایى بووه.

 بنەمالەكانى )مەلێكشایى و سەیادى( لەم هۆزەن.

ئەم هۆزه بە ئەسڵ  هەروها لە نێوان خێڵى ئەركوازى هۆزێک هەیە بە ناوى )قەیتول سنجابيان(

 هەر لە هۆزى گەاڵنن و كۆچيان كردووه بۆ ناو خێڵى ئەركوزاى و لەوى جێگير بوونە، 

باپيرى گەورەیان چوار كورى هەبووه بە ناوى )فەیزوهللا _ حۆسين بەگ _ مەحمەد بەگ _ 

بەسات بەگ( فەیزوهللا چەند كوریكى بە ناوى )سەید عەلى _ شێخ عەلى _ عەبد عەلى _ 

 د _ سەبز عەلى_ عەوەز عەلى(. مەحمە

خوالێخۆشبو )سەید عەلى( كە سەرۆكى ئەم هۆزه بووه لە ناو خێڵى ئەركوزاى رێزێكى زۆر 

گەورەى لە الیەن خيڵى ئەركەوازى لێ دەگيرا ، و لە دواى ئەو كورەكەى بە ناوى )حاج 

 نى پشتكوو.تاویلە( پياوێكى ئازا بوو و قسەكانى بە هەند وەر دەگيران لە نێوان خێڵەكا

 



 

 هۆزی كەێنیانە.

 لە كۆنترین هۆزەكانى ناوچەى پشتكووهن. ناوى ئەم هۆزە لە دوو وشەى )كيەنى + ئاینە(

 ) چشمە ئادینە( هاتووه.

باپيرى گەورەى ئەم هۆزە ) زەنبور كورى كاكە كورى عەلى جان گور( لە بنەمالەكانى قيفرەیە 

م خۆیان پێيان وایە كە هەر لەكاتى كۆچکردنى و یا لە بنەمالەكانى ساسانيەكانى كۆنن. بەاڵ

مەلێكشایيەكانى چەمشگزەگ ئەمان هەر لەم مەلێكشایيەن كە كۆچيان كردووه بۆ ناوچەی 

 پشتکوو و لە كوردى كورمانجن.

زەویەكانى تایفەكانى باولەگ و قەیتول لەم تایفەیە كردراوه. لەبەر بارى قورسى ئابورى 

 ق و لە شارەكانى بەغداد و كووت و خانەقين نيشتەجێ بووینە.زۆریان كۆچيان كردووه بۆ عيرا

ری، ەنفەزبلوانی، غ بنەمالەكانى ئەم هۆزە لە رۆژهەاڵتی کوردستان پێكهاتوون لە )بنەماڵەی

لە ر ەدی فەحمئە -یدیسە -ریسنا -ژادەن یوسفی هەروەها بنەماڵەىو بادی( ئاميرئەدی )ەحمەم

ناوچەى سالح ئاباد سەر بە قەزاى  لەنی ێسۆح لیەی و عارەسن بنەماڵەى و  ناوچەى چەرداوەل

لە ژ ئاری و سنا بنەماڵەى و  لە شارى ئيالم رادی و جوشنی وساغری، م بنەماڵەى ، مهران

 شارى ئيالم.

کەیخوایانی هۆزەكەیان : )کەیخوا سەفەر _  کەیخوا نەجەف ئەحمەد قولى _  کەیخوا بهرام 

 نەسارى( بووینە.

 

 تاس.هۆزی قەیتول قەێ
بابيره كةورةى ئةم هؤزه )قيتاس كورى قوباد كورى هللا ویس كورى مال هومان()= ماليمان( 

 یا مير جةزنى ناسراو بە )باشى یةكةم(.

ئةم هؤزه ئةسليان ئةكةریتةوه سةر هؤزى )بيران( و بيران بؤ خيلى )بلباس( و بلباس بؤ خيلى 

 )رؤزةكى(

باشى بةدره بەرەو خيلى مةليكشایى كؤجيان  لە زةمانى سةفةویيةكاندا لە ناوجةى جنار

 كردووه .

 زةویةكانى ئةم تایفةیە لە تایفةى كةینيانةى مةليكشایى كردراوه .

ئةم تایفةیە بوو سئ تيره دابةش ئةكریت )كوسە _ قيتاسى _ موراد بةك(. سةرؤك هؤزةكةیان 

 )محةمةد قوجكە( و لە دوایيدا محمةد تةقى قيتاسى بوو بە سةرؤك هؤز.

نوینةرى و عزیزالحاج علی حيدر  لە شارى ئيالمامامی پور، قيطاسی، قمری بنةمالةكانى )

وایي ئامازةیان بى ئةدةم لة بةشى عيراق و باشورى عيراق لە یؤنسكو لةم تایفةیةن د

 .كوردستان.

 

 هۆزی باوڵەگ.
باپيرى گەورەێ ئەم هۆزە )مير چەشنى( مير جژنى _ قيتاس كورى قوباد كورى هللا ویس 

كورى مال هومان )مالێمان(. باپيرى گەورەێ ئەم هۆزە و هۆزی قەێتول قەیتاس یەكە. 

سەر قەیتولى هؤزى )پيران( و ئێستاكە هۆزى پيران بەشێكى بنچينەى ئەم تایفەیە ئەگەرێتەوه 

 سەرەكين لە خێڵى )بەلباس( و لە ئيالم و لۆرستان بوونيان هەیە.

و خێڵى بەلباس ئەگەرێتەوە سەر خێڵى )رۆژەكى( لە باكورى كوردستان  ناوچەى )بەدليس(  

 خێڵی بەلباس بە بنچينە هەر ئامۆزای خێڵى مەلێكشایى چەمشگزەگن.

ره هۆزى پيران هەر لە كاتى كۆچكردنەكەى مەلێكشایيەكان ئەوانيش لەگەڵيان كۆچيان دیا

كردووه و هەر ئەوە بووه كە لە پاشدا هەر لەگەڵ خێڵى مەلێكشایى لە ئيالم یەكيان گرتووە، 

 پيران لە شارەکانی سنە و باشوری کوردستان بونيان هەیە.



ئەویش ) مەلەک شە _ ئەیوشە _ سەالم  هۆزى باوڵەگ مەلێكشایى بە سێ تيره دابەش ئەبن

 موراد(.

. قەێسور دارى، كە دوو كورى هەبوو بەناوى 2. باشە. 1مەلەک شە، شەش كورى هەبوون . 

 )مولى و فەرزالى( و بنەماڵەكانى )عارفى _ حەدادى _ ساكت فەرید _ زەميرى نەژاد و ....هتد

 س. )تيرە كانى هەواس و لوتفى(.. هەوا3. لە نەواكانى مەولين و سيفور كورى فةرزالييە

 . شەهباز. باپيرە گەورەى  )باوڵەگ كەچان(.5. دەولتيار، باپيرى )حاتگە و دوشم(. 4

 . سياوەش.6

گ )مير ە(، ميری بەگب گ و خاناەگ، دارابەحمود بەد )مەحمئەخان كورەكانى ئەیوشە : 

هن ەلی )کاله پەع بلەگ و کەب ره، فریمەنبە، شارگە، ع لیەع تەحمەر د(، حيلگە،ەحمئە

 ن، كە زۆریش ئازا و بە ناوبانگن لە شارى ئيالم.يالم(ئ

 سەالم موراد : تەنها یەک كورى هەبووه بە ناوى )قەیتول قێتاس(.

 –کەیخوا حاج حەیدەر حاجى بەیگى  –یانی ئەم هۆزە بریتی بوونە لە) کەیخوا یار بەگ كەیخوا

و شێخ ئەبول قاسم واستى، و ئەحمەد ى(كەیخوا خان عەلى كەرەم –حۆسێن ناسرى کەیخوا 

 ناسرى گوهەر، نوێنەرانى پارێزگاى ئيالم لە خولى پێنجمى ئەنجومەنى شوراى ئێرانى بوون.

 و ئایەت هللا لوتفى، ئيمام جومعەى شارى ئيالم هەر لەم هۆزە بوو. 

 تيرەیک لەم هۆزه بەرەو شارەی )چەرداوڵ( كۆچيان كردووه. و هەروها چەند تيرەیک لە

 هۆزەكانى لۆرستان بوو ناو ئەم هۆزە مەلێكشایيە كۆچيان كردووه و ئێستا لە ناویاندا جێگيرن.

ند( خێڵی ئەرکواز، لەم هۆزە مەلێكشایيەن کە كۆچيان كردبووە  ناو ەهەروها هۆزى )ملكشەو

 خێڵی ئەرکواز،

وكى ( تلوک و لە چەند تيرەێک پێكهاتوون كە بریتين لە )مەنسورى _ رۆستەمى _  فەتاحى _تل

 گوندێكە لە ناوچەكانى ملكشەوندى.

تيرەى مەنسورى  پێکهاتووه لە خوالێخۆشبوو جيهان بەخش) جانى و براكانى(، خوالێخۆشبوو 

ندە و پياوێكى زمان شيرینە، ەوشەئەمير و سایەمير، خوالێخۆشبوو )جانى( کەیخوای هۆزى ملك

خۆشبوو حاج حۆسێن كاردوست كورەكانى )هللا بەخش مەنسورى و عەلى ئەكبەر و خوالێ

 كورى )ئەمير بەگ(ن، كە کەیخوای ئەم هۆزه بووه و زەریش دین داره.

بنەماڵەى رۆستەمى، پێكهاتووه لە خوالێخۆشبوو كەیخوا )عەلى پاشا و براكەى كەیخوا، داوود(. 

عەلى پاشا، دوو کوری هەیە بە ناوەکانی )رۆستەم و عەالیى( كە جێكاى رێزن لە الی خەڵکی 

 يالم.ئ

لە بنەماڵەى، توكلى، خوالێخۆشبوو حاج حۆسێن و خوالێخۆشبوان نەقد عەلى و غەێب عەلى، 

 خوالێخۆشبوو نور مەحمەد فەتاحەند و كورەكانى لە پێاوانى سەرناسى خێڵى ئەركوازن.

هۆزى ملكشەوندى ئەركوزاى لە هۆزە بەهێزەكانى خێڵى ئەركوازن و  بەرێز )مەشهەدى صيد 

ە  ناودارانى ئەم هۆزە و جێكاى رێزه لە ناو هەموو ئەركوازیەكان و بەشدارى عەلی( یەكێكە ل

 چارەسەرى كێشەكانيان دەكات.

 

 

 هۆزی باباهاى پیر مەحمەد ) باوه(.
 -صياگە  –وال ەم بدەع –نوشاد  –بدی ەع –دوسە ئەم هۆزە خاونى هەشت تيرەیە بە ناوى )

 (. حير –ليم ەح -سگر ەع

 ەم هۆزە  بە شێوەێكى گشتى لە گوندى )گونبەد پير مەحمەد(ه.شۆینى نيشتەجێبوونى ئ

 و لە هەمان كاتدا چەند بنەمالێک لەم هۆزە لە شارەكانى مهران و ئيالم نيشتەجێن.

 کەیخوانی ئەم هۆزە مەلێکشایيە بریتين لە )شێر مەحمەد( و لە پاشييدا نورگە )نور مەحمەد(.

 ەرى _ عەسكەرى( لەم هۆزەن._ حەید رسودیەهۆگبنەماڵەكانى )سليمانى _ 

 بەرێز عەباس گۆهەرسودى هۆنەرمەندى شارى ئيالم لەم هۆزەیە.



 

 هۆزی كلەكە.

 ئەم هۆزە مەلێكشایيە لە شارى ئەركەواز مەلێكشایى لە گوندى مەلەک ئاباد نيشتەجێن.

 ئەم هۆزە لە تایفە كۆنەكانى مەلێكشایيە لە پشتكوو.

 

 هۆزی خەرزەینەوەند.
لە خێڵى سۆرەمێرى كۆنن و لە ناو خێڵى مەلێكشایى جێگير بووینە! بەاڵم  ئەم هۆزە گوایە

 ئەوەى زانراوە ئەم تایفەیە چەندها ساڵە هەر بە مەلێكشایى ناسراون.

 کەیخوای ئەم هۆزه )مير بهرام( بووه.

( لەم  دیەحمئەتی و ەلفئزیز نيا، ەدی، عەحمەم ڵفشار، گئەدی، ەرحەيلخانی، سئبنەماڵيكانى )

 .هۆزەن

 

 هۆزی جومعە.
ئەلێن ئەم هۆزە مەلێكشایيە لە كوردەكانى خێڵى سۆرەمێرى كۆنن كە كۆچيان كردووه بۆ ناو 

خێڵى مەلێكشایى، ویا لەكاتێ جێگير بوونى خێڵى مەلێكشایى چەمشگزەگ لە پشتكوو زەویەكانى 

 ئەم هۆزه بەشێک بووه  لە ناوچەكە.  کەیخوای ئەم هۆزه )مەنسوور بەگ( بووه.

 

 شیرەمێر ) شەمیر(. هۆزی
ئەم هۆزە لە هۆزە كۆنەكانى خێڵى مەلێكشایيە و ئێستاكە هۆزی گۆڵ گۆڵ مەلێكشایى لە ناویان 

 جێگير بووینە .

 کەیخوانی ئەم هۆزە هەریەک لە ) سەهێل بەگ و شا موراد( بووه.

 

 هۆزی گۆڵ گۆڵ.
ئيالم لە ناوهۆزە ئەم هۆزە لە كوردەكانى شاری )كرماشان(ن، كە كۆچيان كردووه بۆ شاری 

شەمير خێڵی مەلێكشایى  جێگير بووینە. لە وانەیە ئەم هۆزە هەر لە مەلێكشایيەكانى كرماشان 

 بن.

 

 

 هۆزی كلەوەند.
هەر وەک لە پێش ئاماژەمان پێ كرد خێڵى مەلێكشایى)چەمشگزەگ( بە بنچينە خەڵكى شاری 

و مەالتيە(، لە ناوچە )دەرسيم(ن، كە ئەكەوێتە نێوان )دیاربكر و باشورى ئەرزنجان 

ئەسليەكانى خێڵى مەلێكشایى چەمشگزەگ كە باكورى كوردستانە هۆزێکی مەلێكشایى هەیە بە 

ناوى )كال( بە پێ ئەوەى لەو ناوچانە پيتى )ان( بۆ ناوى هۆزەكان زیاد ئەكرى ئەبێتە )كاالن(، 

، وەک پاشکۆ زیاد پێمان وایە هۆزى كلەوەند، هەمان هؤزى )كال(ن، و ئەگەر پيتەكانى )وەند(

بكەین هەروەک لە باشورى رۆژهەاڵتى كوردستان بۆ هۆزە كوردیەكان زیاد ئەكرێ ئەبێتە، 

كالوەند یا كلەوەند، كە واتە هۆزى كالوەند یا كلەوەند هەمان هۆزه مەلێكشایی باكورى 

 كوردستانە و بە پێ گۆرانى شوین و زاراوە هەندێک گۆرانكارى بە ناوەكەش دێت.

لە باكورى كوردستان لە شارى )ئۆڤاجک(، دەژین و لە ناوچەیک دان بە ناوى  ئەم هۆزە

كى ميراتى كوردانى ەگە و ناوچەیهەمان مەلێكشایيە كوردانى چەمشگزە )مەلكيش(، و مەلكيش

 مەلێكشایيە، و هەموویان مووسڵمانی شيعە مەزهەبن.

هۆزەكانى  سەرایلەوەند و لە زارى كەیخواى ئەم هۆزه بەرێز مير ئاغا شا مۆرادیان. ئەلێت 

كلەوەند و گرزەدینوەند و رەسولەوەند و كەینيانە. پێنج بران و باپيریان یەكە لە كوردەكانى 

چەمشگەزگن. دیارە مەبەستى كەیخوا ئەوەیە كە خێڵى مەلێكشایى لە باكورى كوردستان هاتوون 



ە باكورى كوردستان و لەگەڵ كوردانى ئيالم یەكيان گرتووه بەاڵم ئەو مەلێكشایانەى كە ل

 هاتوون برا وئاموزای یەکن.

ئەم هۆزە لە شاری ئيالم و عيراق و باشوری کوردستان لە دوو تيره پێک هاتووه ) داوود و 

 فاميل(، هەروەها )شەمە و جانى و بنكيخا( لەم هۆزەن.

 سەرۆكى ئەم هۆزه جاران حاجى مەحمەد بووه. بنەماڵەكانى 

كشایى نەژاد( لەم هۆزەن. شەهيد )ئەلياس مامى( لەم هۆزەیە )شاە مورادیان _ مامى _ مەلێ

هەروەها كەیخوا حاج مير ئاغا شامورادیان لەم هۆزەیە و دایكى كچى خوالێخۆشبوو، عالی شا 

 مير دوست مەحمەد)دوسگە( ميرى خێڵى مەلێكشایيە بە ناوى )جەواهر(.

 

 هۆزی خیرشە.
 .ۆک هۆزەكانى گەچى مەلێكشایى لەم هۆزەنئەم هۆزە لە هۆزەكانى كۆنى مەلێکشایيە  و سەر

 گەورەكانى ئەم هۆزە هەریەک لە، مامگە و عەبد حۆسێن حاجى زاده و سەرۆک هۆزەکەیان

 نە.اجى دەرویش و كەالنتەر قەیاسى، بووح

بنەماڵەكانى )حاجى زاده _ غەیاثى _ روشنى( لە شارى قەسر شيرینى پارێزگاى كرماشان لەم 

 .هۆزەن

 ن.ه كە بەشێكن لەم هۆزە لە گوندى )ئاما( و شارى ئيالم نيشتەجێبنەماڵەى توليد

امى ستهۆزەیە. هەروەها شەهيد عەلى بەم بەرێز حۆسێن توليده لە هونەرمەندانى شارى ئيالم لە

 .لەم هۆزەیە

 

 الج.هۆزی قەیتول و حە

دهللا( ە )حمكشایيە ئێستاكە لە شارى ئيالم نيشتەجێن و گەورەى ئەم هۆزە حمگئەم هۆزە مەلێ

 بووه.

 

 وكى.هۆزی كە
ليمانى بووه. ن سلە هۆزەکانی مەلێكشایى بەخشى كەچيين. سەرۆكى ئەم هۆزە ميرزا حۆسێ

 .بنەماڵەكانى سليمانى و مەنسوورى لەم هۆزەن

 

 .تول(ەێهۆزی مهر)خەلف و ق
ئەم هۆزە لە ناوچەى )مهر و عەما( سەر بە قەزای مەلێكشایى نيشتەجێن. لە مەلێكشایى 

 شتكوو.نن لە پكۆنەكا

سەرۆكى ئەم هۆزە خەلەف زاده بووه و لە پاش ئەو عەلى خان بووه و دایكيشى لە كوردەكانى 

 رانە(.ۆخێڵى گەورەى )گ

 

 دووقورسە. هۆزی
 ە(.وراد _ ئەڵاڵ موراد _ خاسگج _ خودا مئەم هۆزە خاونى چوار تيرەیە بە ناوى )فەرە

 )موخان( بووه. سەرۆكى ئەم هۆزە

 .ئازاد _ فازلى _ طهماسپى( لە شارى ئيالم لەم هۆزەنبنەماڵەكانى )

ى پێشووى شارى ئيالم و سيستان و بەلوچستان و ارەحمەد ئازاد، پارێزگلى مبەریز عە

پایتەختى كۆنى  -هەكبەتان –هەمەدان  -1بووه. )  پارێزگاى ئێستای شاری هەمەدان لەم هۆزە

 كان بووه(.مادە

 

 ند.هۆزی رەسولەوە



ردانى چەمشگەزگى كۆنن كە كۆچيان كردووه بوو ئيالم لە كۆچە گەورەكەى ئەم هۆزە لە كو

 باسكرا. ەکكان ومەلێكشایيە

 ر(.ئەم هۆزە خاونى چوار تيرەن ) كەربەالیى _ سوره _ عەلى ميرزا _ قەمبە

 رى( بووه.ەكبسەرۆكى ئەم هۆزە )داراب بەگ ئە

سوپاى سيستان و بەلوچستان لە سەردار نعمان غالمى، فەرماندەى سوپاى ئيالم ، فەرماندەى 

 بووه. ئێران لەم هۆزە

( لە شارى ئيالم و ئەركواز لەم  زیزی، باقریەالمی، عوباسی، غەری، عەکبئەكانى )نەماڵەب

 .هۆزەیە

 .ورادیان لە شاعيرانى شارى ئيالم لەم هۆزەیەرهاد شامو هەروەها بەرێز فە

 

 سیرانە. هۆزی
 ن.نەى مەلێكشایى نيشتەجێهۆزە مەلێکشایيە  لە گوندى سيرائەم 

 

 ە.هۆزی سییەگ

 ناركن.ەیتولى ئەزى قئەم هۆزە بە بنچينە لە هۆ

ەیتول ئەگەرێنەوه سەر خێڵى پيران وپبيران بوو سەر ى قهەر وەک لە سەرەوه ئاماژمم پێدا خێڵ

يەكى زۆر تيخێڵى روژەكى و خێڵى روژەكى لە كوردانى كرمانجى ناوچەى بەدليسن كە دۆستایە

 ن.ەر خزمى یەكەكانى باكورى كوردستان و ههەبووه لەگەڵ مەلێكشایيەكانى ناوچە بەهێزیان

واتە كاتێک دەنوسين ئەم هۆزە لە هۆزى قەیتولى ئەنارک ئەركوزاى و هاتووه ئەبێ ئەوه 

و لە ناوچە مەليكشایيەكان لە باكورى  ن و جياواز نينبزانين كە لە بنچينە دا هەر یەک خێڵ

 .هۆزێكى مەلێكشایيەكوردستان هۆزى پيران 

 

 

 ر(.هۆزی حەمانە وەگوڵ )عەلى نەزە
شيمانە دەكرێ كە ئەم هۆزه بە بنچينە لە كوردانى خێڵى سۆرەميرى بن ویا لە قوتبەدین دهلران, 

( ری، نادیەسکەمایونی، عەست، ميرزایی، هەری، تردسنا)لە زه بریتينبنەماڵەكانى ئەم هۆ

ركوازى انى لەم هۆزەیە.دوو تيره هەیە لە خێڵى ئەهەروەها شاعيرى شارى مەلێكشایى عادل خ

 م كە یەكێكيان لەم هۆزەیە، ئەو دوو تيرەیە بریتين لە: تيرەى، رۆستەم بەگ، و تيرەى دووە

 .ەوەگوڵ مانەودا یار( ئەم تيرەیە لە هۆزی حە)خ

 

 ند.هۆزی كنارى وە
ند لور لورستانن كە لە ەئەم هۆزە كە ئێستا بە مەلێكشایى ناسراون بە ئەسلدا لە خێڵى حەسنەو

رستان كۆچيان كردووه بۆ ناو خێڵى مەليكشایى.بنەماڵەكانى خەليليان و كەمى پور، لەم لو

 .هۆزەن

 

 

 یر(.ر) كبەک گهۆزی كوگ

ۆسێن قولى ارى حئەم هۆزە مةليكشایيە هةزمار بە بنچينە لە كوردەكانى لورستانن كە لە رۆژگ

زنده  لە لورستانەوه كۆچيان پێكراوه بۆ ناو خێڵى خانى فەیلى)ئەبو قداره( بۆ گرتنى كبەک 

 وره لە ئيالم.مەلێكشایى گە

 

 ندى.هۆزی گراوە



يان ئەم هۆزە مەلێكشایيە بە بنجينەدا لە كوردى لەكى لورستانن كە بۆ ناو خێڵى مەليكشایى كۆچ

سەرۆكى ئەم هۆزە شەمس ئەڵاڵ بووه. و لە شارى ئەركوازى مەلێكشایى و ئيالم  كردووه.

 ن.شتەجێني

تى كوردستان و عیراق، )سەبارەت بە هۆزەكانى خێڵى مەلێكشایى لە لە باشور و رۆژهەال

پشتمان بەستووه بە لێكۆلینەوەكەى خۆمان و چەند بەڵكەنامەیەكى كۆن و هەروەها سودمان 

ەجم نر خیتال و رۆستەم رەفعەتى و دكتور نورى دەرسیمى و جەعفە زلە كتێبەكانى بەرێ

 دى(.نوسینەكانە بەرێز عەلى ڕەزا ئەسەسەلمان مەهدى،

 

 .لە رۆژهەاڵتی کوردستان، ایالم كشایىفەتح نامەى مەلێ

ک بە ناوى حاج فرامەرز ئەسدى ۆڵهكتار م 36000زەویيەكانى گەرمەسێر كە بە پانتایی 

تح لە شاى ئێران ) ئەم فەرمانە لە ناو خێڵى مەلێكشایى دا بە فە مەلێكشایى بوو. كە بە فەرمانێک

امە ناسراوه( كە لە الیەن )فەتح عەلى شاى قاجار( پاشاى ئێران و بە دەستخەتى كورى ن

 1236ساڵی،ى زولحجە ەوڵەت شا(وە. لە مانگلى ميرزا دەد عەحمەى شا ) شازاده مگەورە

  [٥٣]يدا، نوسراوه.كۆچ

ەى ایى و خێڵى مەلێكشایى)چەمشگزەگ(،دراووه ئەویش لەبەر ئەوكشئەم زەویيان بە موسا مەلێ

ەميشە لە بەرامبەر هێرشەكانى عوسمانييەكان وستاوون لە سنورى ئێران و كشایى هخێڵى مەلێ

و  كشایىشكەستيان پێ هێناوون و هەروەها مەلێكشایيەكان بە سەركردایەتى موسا مەلێ

هەزار سەربازى مەلێكشایى توانيویانە شارەكانى سليمانى  4سەرکردەکانی تری مەلێکشایی بە 

ەرا لە عوسمانييەكان پاک بكەنەوه  و شارى بەغداد و سام موسل و كەركوکو شارەزور و 

 ن.گەمارۆ بدە

كانيان بریووه ى راستى دیلە عوسمانييەكشایى لەم شەرانە دا گۆهەروەها گەورەكانى خێڵى مەلێ

 4دەستى راستيان داناون و بۆ پایتەخت رەوانە كراوون. هەر وەک باسكرا لەم شەرانەدا و لە 

یان لە سوارەكانى بەهێزى خێڵى  100ن كردووه  كە شداریياركەرى مەلێكشایى بەهەزار شە

یان ربە گرزه شەریان دەكرد، لەم شەرانەدا بە گرزه و چماق شە 100مەلێكشایى بوون و 

سەربازی پياده بە سەركردایەتى موسا مەلێكشایى لە پێشەوەى سوپاى ئێرانى  3800كردووه، و 

 دووه.عوسمانيان كر یربوون و شە

خى نەزەر لە شارى شيراز ئێرانى ، لە باوئێستاكە وەک شانازیيک بۆ ئێران و خێڵى مەلێكشایى

 .و لە موزەخانەى پاریس، بەیكەرى پاڵوان موسا خەميس لەوی هەیە

ئەم زەویيانە بە پێ سەنەدى  1332حاج فەرامەرز ئەسەدى مەلێكشایى، لە پاش كۆتایی ساڵى 

 ىلە بەرێوەبەرایەتى خانوبەرە 1335داد ماه ئێرانى ساڵى خور13بە رێکەوتی  566ژماره 

 ى كرد بوو.شارى كرماشان ئەم زەویيانەى بە ناوى خۆ

ەویيانە بە بێ هيچ برگەێكى یاسایى لە الیەن م زئيسالمی ئێرانى ئەرشى بەاڵم لە دواى شۆ

كى ناوى كەسێ بەرێوەبەرایەتى سامانە سروشتييەكانى پارێزگاى ئيالم دەستيان بەسەر گيرا و بە

 [٥٦[]٥٥[]٥٤]دیكە كران.

شەميم لە كتێبى خۆى لە بارەى خێڵى مەلێكشایى چەمزى)چەمشگزەگ( بە سەركردایەتى موسا 

ەلی ميرزا دەولەتشا، د عەحمەم ، كە لەگەڵرستانوئيالم و ل ەن خان حاکمسەميس و حخە

رشيان كردووتە سەر ەلى شاى قاجار، پاشاى ئێران، بێكەوه هێتح عشازادەى قاجار و كورى فە

 ت:، ئەوها دەنوسێداووه عوسمانيەكان و شارى بەغدایان گەمارۆ

كانى روبارى سوپاى ئێران بە سەركردایەتى دەوڵەت شا، لە نزیكى شارى شارەزور و لە كنارە

ەن خانى فەیلى و هۆزەكانى ناوچەى پشتكوو بە تایبەتى خێڵى سەتى ح( بە یارمە)سيروان

ەحمود هيا و مەد ئاغاى كەحمەاى مزەگ( )فەتح نامە(. سوپمەلێكشایى چەمزى)چەمشگ

و ١٢٣۶ذو الحجە  کۆتایيەکانی(. اندووه و راوى توركيان تا شارى كەركوک ناووەاشایان، شكپ



سليمانى گوزەرى كرد و لە رێگاى  ت شا لەدەوڵە )هجری قمری ١٢٣٧محرم  دەستپێکی

 غداد .سامەرا هێرشى كرده سەر بە

ەفى، بۆ جبەغداد، كەوتە گەمارۆ و شێخ موسا كورى شێخ جەعفەر نەداود پاشا، حاكمى 

پارانەوه نارده الى دەوڵەت شا بۆ ئەوەى لێ خۆشبێ، دەوڵەت شا هەر لەو كات وساتەدا 

 ى(كۆچ 1237سفەر  26ى كرد لە ساڵى )ى دواینەخۆش كەوت و لە شوێنى تاق كيسرا كۆچ

 شتكوو ردى هۆزه كوردیيەكانى ناوچەى پتێبەكەى خۆى لە بارەى جەنگ و نەبەهدایەت: لە ك

كۆچييدا، بەرامبەر بە عوسمانييەكان لە  1236)ئيالم( و بە تایبەتى مەلێكشایيەكان لە ساڵى 

 ت:ناوچەى ئيالم دەنوسێ

ئيالم و فەیلييەكان وایان بە جەنگجویانى )ینى چرى( هێناوه كە  سوارانى كوردىئەسپ 

 [٥٧]راون.هەموویان كوژ لێ كەوتووه و و ترسيان روحيان گرتوون

ەلک سپەهر، لە كتێبى )ناسح ئەلتواریخ( سەبارەت بە ئامادەبوونى مەقى خان لسان ئەلد تەحمەم

ەلى ميرزا د عەحمەاى )شازاده مپاڵەوان )موسا خەميس گرزەدین وەند مەلێكشایى( لە سوپ

 تى:قاجار( نوسيویە

 ەاڵت بەرەو شەر هاوڕێ لەگەڵەلی ميرزا دەوڵەتشا، رۆژى پاش كە خۆرهد عەحمەشازاده م

ەنبورەک و رسى  ز( بەرپليزىمەلێکشایی و ده مامۆستاى بەریتانی)ئەفسەرانى ئينگموسا 

ەكى یتۆپخانەكانە لەگەڵ كۆمەڵەێک لە هێزى سواره بێ ئەوەى دوژمن ئاگادار بێت بەشێوە

الى راست يان دا و موسا مەلێکشایی، سەرپەرەشتى هێرشەكەى كرد لە مندوژ المارىكتوپر پە

سەرکەووت و هێرشى كرده سەریان و  و چەپەوه و جوڵەى بە سوپا كرد و بە سەر گردێک

ەکان مدوژمن تۆپ و فيشەكيان بەسەر ئەبارى و مەیدانى شەر بە خوێنى دوژمنە رۆ

 وشى.)عوسمانيەكان( داپ

اغاى ەد ئحمەم كە دەكاتە شارى )سليمانى ئێستا( لەگەڵزور ەحمود پاشاى بابان حاكمى شارەم

ەحمود دووەم عوسمانى( وەک ژنان بەرەو كةركوک پاشەكشەیان زیرى )سولتان مكەهيا وە

كرد و زۆر بە ئاسانى تۆپخانە و كەلو پەلى سەربازى سوپاى عوسمانى بە دەستى سوپاى ئێران 

 وت.كە

ەلى پاشا)حاکمی اشا ، مامى عەلى ميرزا بەرەو سليمانى رۆێشت و عەبدوڵال پد عەحمەم

راى كرد بوو و لەوى وەک پەنابەر جێگایى پێدرابوو،  راندیاربكر( كە پێشتر بۆ ئێاتەى وكئە

كردى بە حاكمى شارى شارەزور، مانگى موحەرەم هات و شازاده بە شێوەیەكى كاتى جەنگى 

 ر برد.راگرت و ئەو مانگەى لە شارى سليمانى بە سە

كۆچى، بە مەبەستى 1237لە كۆتایى مانگى موحەرەم و دەستپێكى مانگى سەفەر لە ساڵى 

 لەشكر كێشى بەرەو شارى بەغداد خێمەى هەڵدا و بەرێ كەوت بەاڵم هەر لەو كاتەدا كۆچی

 دوایى كرد.

 ن خان والى وەسەرانى، حلەم جەنگەدا سوپاى عوسمانى زۆر زیاتر بوون لە سوپاى ئێ

ئيالم  كانى كوردىئەسپ سوار و پياده لە خێڵەربازى هاوپێمانەكانى بە چوار هەزار سە

 .بەشداری ئەم جەنگەیان کرد

ئەسپ سواری بەناوبانگ  و سەد سەربازى گرزەبەدەستەوه لە خێڵى ربازى سەد سە

ى،کە لە كشایمەلێكشایى)چەمشگزەگ(، بە سەركردایەتى پاڵەوان موسا خەميس گرزەدیوەند مەلێ

 ركردن،پێشەوەى سوپاى ئێرانى بەرێ كەوت بەرەو شە

رى بكەن و زۆربەیان كوژران و رایان كرد و زۆریان توانى بەرگسەربازەكانى عوسمانى نەیان

ن شازاده بەدیل گيران، لە پاش ئەم جەنگە هەندێک لە جەنگاوەرەكانى مەلێكشایى لە الیە

 [٥٨]كشایى ناسران.زەدین وەند مەلێرەد ميرزا بە گحمەم

ێكشایيەكانە و كۆچى، كە الى مەل 1236زایينى كە دەكاتە  1821لە بەڵگەنامەى فەرمى ساڵى 

ەلى ميرزاى لەسەره خاونداریيەتى ئەو زەویيانەی کە بە خێڵى د عەحمەرى شازاده ممۆ

 نى. مەلێكشایى دراوە دەسەلمێ



 ى قاجار نوسراوه هاتووه :لەم بەڵگەنامەیەدا كە لە الیەن شازادە

ى ئەو ، ئيزنى داوه كە لە الى سەروئادینە )پاشاى قاجار بە ميرانى ناوچەی چەمزى و چەشمە

ناوچانەى لە ژێر دەستى خێڵى مەلێكشایيە ئەم زەویيانە بۆ خۆیان بەكار بهێنن بۆ كۆچكردنيان لە 

ە د( كەحمەير مهاوینان و كارى پەلەوەرى ، و لە هەمان كاتدا لە مەزارگەى  ئيمام زاده )پ

ئەم یەكێكە لە كورەكانى ئيمام )موساى جەعفەر( نەوەى ئيمامى )عەلى( پارێزگارى بكەن، و 

 كرا.مەزارگەیە لە الیەن هۆزى سەراليوەند مەلێكشایى چەمشگزەگ پارێزگارى لێ دە

ئەم فەرمانە كە لە الیەن شاى ئێرانەوه دەركرابوو بۆ ئەو هاوكاریيانەى خێڵى مەلێكشایە كە لە 

 شيان كرد بوو.بە عوسمانى و ئازاد كردنى شارى كەركوک و موسل پێشكە دژرى شە

من رۆنى حەیوانى بە  10سەر گا  10سەر گامێش و  15كشایى سااڵنە و ئەبوایە خێڵى مەلێ

 ن.دەوڵەت بدە

 

 كان لە سنورى شارى ئیالم.ئاخرین شەرى مەلێكشایى لەگەڵ عوسمانییە

كۆچي، عوسمانييەكان بە هێزێكى زۆر گەوره كە تۆپخانەشيان لەگەڵ بووە، بە  1326لە ساڵى 

نى ماڵ و حەاڵڵى جوتياران لە شارى مهران سەر ى دەست گرتن بە سەر ناوچەكە و بردستمەبە

 .بە پارێزگاى ئيالم هێرشيان كردبوو

تى غواڵم ڕەزا خان حاکمی ئەوكاتەیى ناوچەى پشتكوو چەند سەربازێكى چەكدار بە سەركردایە

 كات.ەوانە دەكشایى رەید جەواد( كورى مامى خۆى بۆ مەبەستى كومەک كردن بە خێڵى مەلێ)س

لێكشایى كە لە هەردوو بەشی هۆزەكانى مەلێكشایى )چەمزی و گەچى( و هێزەكانى خێڵى مە

هێزەكانى حاکم زۆر بە نەبردانە شەریان كردووه و سوپایى عوسمانيان شكاندووه و ئەمە بووه 

 ن.هۆى جارێكى دیكە عوسمانيەكان بيرى هێرش كردنە سەر  ناوچەكە نەكە

ەد زاده( لە بارەى حمەباس مەفعەتى وعەناوبانگ )رۆستەم ر رانى بەووسى ئێنمێژوو ردوو هە

كۆچى، هێزەكانى  1326ئەم شەره بەم شێوەیە لە كتێبەكانى خۆیان دەنووسن: لە بەهارى ساڵى 

ەن( سەید حەرشيان كردووه و ئيمام زاده )سخەتاوى( هێ فى و ملعوسمانى بە ناوچەكانى )سێ

 ن.ئەدەنە بەر ئاگری تۆپخانەكانيان و هەمووى وێران دەكە

 ەکانی خێڵى مەلێكشایى كە پێک هاتبوو لە سەربازى پياده و سواره بە سەركردایەتى ميرهێز

ەد مەلێكشایى و ڕەزا حمەد یارى كورى یار مەحمەكشایى و شاه مەرامەرز ئەسەدى مەلێ)حاج ف

 ریان لەمەلێكشایی كورى قەنبەربەگ توفەنگچى باشى( ئەم شەرەى عوسمانيان كرد و بەرگ

لەم جەنگەدا مەلێكشایيەكان توانييان هێرشەكەى عوسمانييەكان بشكێنن و خاكى خۆیان كرد و 

 رن،سەربازى دیكە بەدیل بگ 70زۆر سەربازى عوسمانى بكوژن و 

لەم شەره دا )ڕەزا مەلێكشایى كورى قەنبەر بەگ( كاتێک چەكێكى سەربازێكى بریندار 

 .ئەكوژرێكرى و عوسمانى دەگرێ تەقەى لێ ئە

نى خێڵى مەلێكشایى یەک )گووێ( تەواوى سەربازانى بەدیل گيراوى گەورەو و ریش سپييا

 عوسمانى دەبرن و بۆ تاران رەوانەیان دەكەن. لە باش ئەم شەرەدا ئيتر سوپاى عوسمانى هيچ

 [٦٠[]٥٩]كردووه.هێرشێكى بە سنورى ئێران نە

وراسان، خێڵى خ و لە بەشةكانى دیكەى كوردستان لە باكور و رۆژئاوا و لە

ەگ)مەلێکشایی( بەردەوام لەشەر كردن دابوون لەگەڵ دەسەاڵتدارانى ئێرانی و چەمشگز

عوسمانى و جياوازى هەبوو لەگەڵ چەمشگزەگ ئيالم و عيراق ئەویش لەبەر ئەوە بوو كە لە 

باكورى كوردستان خاون دەسەاڵتێكى یەكجار زۆر و خاون ميرنشين بوون و هەروەها لە 

بجنورد ......هتد بوون و بۆ پارێزگارى كردن لە  ران وناخوراسان خاونى قوچان و چ

 ر دا بن.دەسەاڵتەكەیان ناچار ئەبوون بەردەوام لە شە

 

 .)ئیالم(شتكوولە پ (یلىفە) وایانىنێوان خێڵى مەلێكشایى و فەرمانڕە ندىپەیوە



 ەكى دۆستانەیان لەگەڵ خێڵى مەلێكشایىندیفەیلى خۆیان و بنەماڵەكەیان پەیوە وایانى فەرمانڕە

 بووه.هە

ەک بۆیان نەبووه و هەر بەخۆشيان تەداخولى كارو بارى خێڵى یو لە هەمان كاتدا بە هيچ شێوە

مەلێكشایيان نەكردوه چونكە خێڵى مەلێكشایى بە خۆیان ميرى خۆیان هەبووه و یاساى تایبەتى 

 [٦١]بووه.خێڵەكەیان هەبووه كە لە ناوچەى ئيالم هيچ خێڵێكى كوردى شتێكى لەم بابەتە نە

 كردوون. بەاڵم لەهەمان كاتدا وەک هاوپەیمان لەگەڵ خێڵى مەلێكشایى مامەڵەیان لەگەڵ

مەلێكشایيەكان هەميشە لەگەڵ حاكمانى ئيالم هاوپەیمان بوونە و پێكەوه پارێزگاریيان لە 

ناوچەكە كردووه و بەربەستى هەموو دوژمنێكيان داوه و بەشدارى زۆر شەرى گەورەیان 

 كان.ەریم خانى زەند و قاجارەرشا و و كدنا اكانى ئێران وەکاشكردووه لەگەڵ پ

كۆچى  كە سەردەمى حوكمى فەرمانرەوای پشتكوو )حەسەن خانى  1180لە كۆتایيەكانى سالى 

ێزانى )كاتوره ەد خان( کە شيرى خحمەن خان كۆرێكى دەبێت بە ناوى )ئەسەحبوو، یلى(فە

ەد()دوسگە( حمە)دوست م رى كاتوره بەگوەند مەلێكشایى لەگەڵ كولەیبەگ( لە هۆزى سەرا

كاتە كاتوره بەگ سەرۆک خێڵى مەلێكشایى بووه و ميرى ئەم خێڵە بووه و و دەخوات و ئە

ميرى  سرال بەگ كورى وەفرى بەگ نەوەی ە بەگ كورىەین بەگ كورى چەچگوكورى )ئەل

كچى بووە و خێزانى كاتوره بەگ ( چەمشگزەگ ميرانى كوردستان مير حاج رۆستەم بەگ

 بە ناوى )فاتمە(.بووە  ،(ەميسە خنوەنده و خوشكى پاڵەوان )موسا و ملگدیخەميس بەگ گرزە

ەد كورى كاتوره بەگ پێكەوه پێگەیشتن حمەیشت هاوكات دوست مەد خان پێ گەحموكاتێک ئە

 .شيری یەک دى بوونو براى 

حاكمى پشتكوو  ەباس خان و حەیدرخان( پێكەوه دەبنەبراكانى )ع ەد خان لەگەڵ هەردوکحمئە

ەد خان لە حمە كە زەعامەتەكەى ئەم مير نشينووه لەنو هەر سێكيان زەعامەتێک جيا دەكە

_ شيروان _ كارزان _  هەموویان زیاتر بووه و پێک هاتووه لە قەزا و ناحيەكانى )چەرداوڵ

ەند _ كاید خورده _ شوهان ( بە عەلى خان كەوت و كانى )دیناروەلێكشایى( و خێڵەم

كاله نج ستون و ەلى شيروان و گوندى هندمينى پێركوازى بدره و عانى خێڵەكانى )ئەناوچەك

 [٦٢]ر خان.ەیدێكشایی و عالى بگى و بۆلى و دیواالیى( بە حەلەهن مپە

ەد خان دەسەاڵت دەگرێتە دەست هەمان حمكاتێک ئەهەر وەک لە سەرەوە ئاماژەمان پێ دا 

بووه، و ناسراو بووه بە ە( ەد)دوسگحمەوست مد)چەمشگزەگ( كشایىكاتدا سەرۆكى خێڵى مەلێ

كى چەمزى و گەچى ناوى هەبووه و دەسەاڵتى تەواوى لە پشتكوو ۆ)عالى شا( و بە سەرە

و  کە دەکاتە برای شيرید خان بووه ەحمووه و لە هەمان كاتدا جێگرى والى پشتكوو ئەبهە

 الەد بە ناوى )مەحمەدوست م بەرپرسى دارایى ميرنشينەكە بووه. و لەم كاتانەدا برارزاى مير

مەلک بەگ( فەرمانڕەوای شارى زرباتيە بووه لە باشوری كوردستان و ئەم شارە ئێستا سەر بە 

 .قەزاى )بەدرەي(ە

شایيەكان و بنەماڵەى فەیلى كەم كەم بەرەو كاڵى دەرۆیشت تا كئەم پەیوەندیە لە نێوان مەلێ

وەند مەلێكشایى  ئەوه ە هۆزی سەرایلەەد( لحمخان( كورى مير )دوست مە رشێ) سەردەمى مير

بوو خێڵى مەلێكشایى شورشێكيان بەرپا كرد دژى بنەماڵى فەیلى دەسەاڵتدار لە ناوچەى 

خان و  ر، هەر یەک لە مير)شێ(دەحمەدوست م)انى ميركپشتكوو)ئيالم( بە سەركردایەتى كورە

ێر خان براى كوزا خان لە دوایى مير ش م خان.....هتدەرەخان و ك و كەیخوا بەیی كوزا خان 

 ئيالم. ئەبێت بە ميرى خێڵى مەلێكشایى لە

دوست  ئەم شۆرشە شۆرشێكى زۆر گەوره بوو واى لێ هات كە )بەیی خان( كورى مير

حاکم تااڵن كرا لە الیەن فاند و تەواوى ماڵ و سامانى ر )دوسگە( ژنى فەرمانڕەوایدەحمەم

یەوه دەستى ران حكومەتى ناوەندەوه دەسەاڵت گەمەلێكشایيەكان، بەاڵم لە دوایى كە لە الیە

فەرمانڕەوای پشتكوو شەش لە براكانى بەیی خان دور خرانەوه ئەمەش واى کرد كە 

 ميروه بوو كە مەلێكشایيەكان بەشيوەیەكى توندتر وەاڵمى دەسةالتدارانى فەیلى بدەنەوه ، ئە



هيناو هێرشى كشایيەكان پێەكى لە مەلێكای)دوسگە(، سوپدەحمەدوست م )شێر خان( كورى مير

 70ەى ى و نزیككرده سەر دەسەاڵتدارانى بنەماڵەى فەیلى و توانى سەربازێكى زۆر لێيان بكوژ

ی پشتكوو ببات ، ئەمەش واى لە فەرمانڕەوای پشتكوو كرد كە بە بریارەكەى تئەسپى حكومە

نييە بە مەرامى ، شێرخان لێره بە حاکم دەڵێت ئێمە خاون ئەم خاكەین و بۆتان وهخۆى بچێتە

خۆتان هەڵسوكەوت بكەن و هەر ئێمەش بەرگریمان لەم خاكە كردووه ، هەر بۆیە هەر شەش 

براكەى شێرخان دەگەرێنەوه زەیدى خۆیان. بەشێک لەم شەرەى شێرخان لە گوندى کەلەک 

 رویداوه.سياب)کەلەک نەقی(ئێستاکە، 

و كرد لە ەڵ خێڵەكانى لورستان پتەهەر لەم ساتە  وەختەدا خێڵى مەلێكشایى پەیوەندى خۆى لەگ

ەد مەلێكشایى( سۆسێن قلى خانى فەیلى )ئەمى حنى ئەوكاتەى مەلێكشایيەكان لە سەردەناودارا

ولى خان فەیلى ئەبو قەداره ن ق، لێرەدا فەرمانڕەوای پشتكوو حۆسێكشایىی خێڵی مەلێكسەرۆ

ترسيان دەزانى بۆ ەد( دەترسا و بە مەسمير)ئەتى زۆر لە مەلێكشایيەكان و بە تایبە

 ى.كورسييەكە

ەى بۆ پياوانى خۆى دركردبوو كە ون بە شێوەیەكى زۆر نامەردانە بریارى ئەن قولى خاۆسێح

 ن.، بە نامەردى بكوژدەسمير ئە

ۆسێن قولى خانى فەیلى، هەوڵى ئەوەى ئەدا كە پەیوەندى یلى، كورى حوالم ڕەزا خانى فەغ

ەرز كورى فرامميرى ەش بوو كە كچوبكاتەوه هەر ئە بنەماڵەكەى لەگەڵ مەلێكشایيەكان ئاسایى

 ر( خواست.ەبە ناوى )كشو مير ئەسد

ەر( لە كاتى منداڵ بوونى مردنى هاتە پێش، و ئەمەش واى لێهات خایاند كە )كشوبەاڵم زۆرى نە

كە پەیوەندى مەلێكشایيەكان بە بنەماڵەی فەیلى بە یەكجارى بپچرێ بە تایبەتى لە نێوان عاليجاه 

كوردى پشتكوو كانى ، و بنەماڵەى فەیلى، تا ئەوەى سەرۆک خێڵە(ەدىسەرز ئەفرام)مير

 [٦٣]وه.يان كرد و ئاشتبوونەنجيناوە

يالم و را ردستان ئتى كوژهەاڵنى دەسەاڵتى بنەماڵەی فەیلى لە رۆئەم پەیوەندیانە بە كۆتایى هات

 تاى هات.ەوى پاشاى ئێران كۆهلزا شاى پەكۆچى ، لە ڕە1308كردنيان لە ساڵى 

ەدى مەلێكشایى پێش جەنگى جيهانى دووەم و پاش جەنگ بوو بە سەرز ئەرامەو حاج ف

 .كوو و تەواوى خێڵە كوردیەكانى ئيالمشتفەرمانڕەوای تەواوى ئيالم و پ

والم شتكوو غحاکمی پێشووى پى  خان كوره گەورەكۆچى ، كە یەدوڵاڵ 1308لە ساڵى 

رێتەوه ئيالم بۆ ئەوەى دەسەاڵتى بنەماڵەكەى لە ئێران چەكدارەوه ئەگە 50ڕەزاخان فەیلى، بە 

هباز و نامدار ەرز و شەرامەكات )حاج فخێڵى مەلێكشایى دە وه و داواى هاوكارى لەوەربگرێتە

 ن. خانى فەیلى رەد دەكەنەوه و لە خاكى مەلێكشایى دەرى دەكەەحيمى( ئەم داوایەى یەدوڵاڵر

 ەد یارى مەلێكشایى( سەرۆک هۆزیحمەم ۆ )شا خان بە ناچارى دەستى هاوكارى بیەدوڵاڵ

ەد مەلێكشایى حمەمدا شالێ دەكات، لێرەكات و داواى هاوكارى ەقى( مەلێكشایى، درێژ دە)ن

كۆچى،  1308اوچەکە  لە ساڵى داواكەى قەبول دەكات و پێكەوه لەگەڵ چەند خێڵێكى دیكەی ن

 ن،ەوى شاى ئێران رێک دەخەلکی گەورە دژى ڕەزا شا پەهشۆرشێ

 ەدى یەدوڵاڵسەرز ئەرامەى حاج فوەک رێز لێنانێک لە ئاموزاى خۆ )شامگە(ەد یارىحمەم شا

چەكدارەكەیان دور ئەخاتەوه و هەر بە خۆى رابەرایەتى شۆرشە  50ەیلى و فو بنەماڵەی  خان

مەلێکشایی و تەواوى مەلێكشایيەكان  دىەسەرز ئەرامەدا حاج فگەورەكەى ئيالم دەكات و لێرە

 [٦٤].نەد مەلێكشایى دەكەن و پشتيوانى لە شۆرشەكە دەكەحمەمى شاەم بریارەپشتگيرى ل

 

 

ێكشایى ەوى ، بە سەركردایەتى خێڵى مەلهلشۆرشى گەورەى كوردانى ئیالم دژى ڕەزا شا پە

 دا .ەد بارزانى لەو كاتەحمەى بارزانى بە سەركردایەتى ئەو پەیوەندیان لەگەڵ بنەماڵ

 



وه ئێران بەرەو بەهێزى دەرۆیشت.  یەكێک لە سياسەتەكانى ئە ەوى، شاىهلكاتێک ڕەزا شا پە

ى كە ناوچەیكى دیارى كراویان لە ژێر دەست هەبوو و بە ەكان و ئەو خێاڵنەبوو كە ميرنشين

 ن شێوەیكى سەربەخۆ بەرێوەیان دەبرد لە ناو بەرێت و كۆتایيان پێ بهێنى هەر وەک چۆ

كە )شا مەحمەد یارى( ناسراو بە كشایى یەكێک لە سەرۆک هۆزەكانى خێڵى گەورەى مەلێ

و خاڵوانی لە هۆزی سەرایلەوەند)دوسگە(، )شامگە( لە هۆزى نەقى مەلێكشایى چەمشگزەگ، 

)ئاكنە بەى خان( لە پاڵەوه هەره بەهێزەكانى خێڵى مەلێكشایى و شارى ئيالم بوو كە دەكاتە 

كرد و بەشداریيەكى  خاڵی )شا مەحمەد یارى(و هاوكاریيەكى زۆرى پێشكەش بە شۆرشەكە

شۆرشێكى بەرپا كرد و هەر خۆی و خێڵكەى بەرچاوى هەبوو لە شۆرشەكە. شا مەحمەد یارى 

زۆربەى هۆزە كوردیەكانى شارى ئيالم لە و توانى  یان كرد.سەركردایەتى ئەم شۆرشە

رۆژهەالتى كوردستان یەک بخات و بەشداریان پێ بكات لەم شۆرشە گەورەیە و ئەو خێڵ و 

ەتاوى ى ملخلە )خێڵى ميشخاس _ خێڵ ی كە بەشدارى ئەم شۆرشەیان كرد بریتيى بوونهۆزانە

ەل _ خێڵى شوهان _ خێڵى دهباالیى _ خێڵى ى خزەلی شيروانى بەدره _ خێڵى ع_ خێڵ

ەهر _ شەند لە ناوچەى دەرەوەيرانئەركواز_ هۆزى عالى بەگى _ خێڵى كورد دهلران _ خێڵى پ

 ر .....هتدەجهۆزى قە

كوردى  بووانى ئەم شۆرشە زیاتر لە چوار هەزار سەربازى كورد دەبوون و زۆربەیان بەشدار

 كشایى بوون.خێڵى مەلێ

كى خێرا ەەد یارى مەلێكشایى لەم شەرەدا چەكێكى زۆرى پێ نەبوو  تا بتوانى بەشێوەیحمەشاه م

باشورى  ەوه لانەقينەاى شارى خهيزەكانى ڕەزا شاه بشكێنى و پێشرەوى بكات هەر بۆیە لە رێگ

كى سەربازى زۆرى كرا لە الیەن بارزانيەكانەوه كوردستان )عيراق( هاوكاریيە

ەد حمەم كشایى و شائەوە ئەسەلمێنى كە خێڵى مەلێش ئەمە د بارزانى( وەحمبەسەركردایەتى )ئە

 [٦٦[]٦٥]كاندا.یارى پەیوەندیكى زۆر بەهێزیان هەبووه لەگەڵ بارزانيە

وسێن ئاباد كە لە دوایی ناوى گۆرا بوو بە كشایى و شارى حلێئەم شۆرشە لە شارى ئەركواز مە

كيلومەتر بەرەو )تونڵ رەنو( بەرەو شارى كرماشان  100)ئيالم( دەستى پێكرد و زیاتر لە 

 ویان كرد.بێشرە

ئامانجى ئەم پێشرەویە ئەوه بوو تاكو شارە كوردیەكانى )گيالن غەرب _ سومار _ قەسر 

ى ئەم شارانە لە دەستپێكەوه لەگەڵ شۆرشەكە بوون بەاڵم كانەشيرین _ كرماشان( خێڵەكوردی

خێڵە  رۆکنيان گەیشتە ئەم شارانە زۆر لە سەهەر وەک سوپاى مەلێكشایى و هاوپەیمانەكا

رت. و هاوكات هێزى سوپاى خيانەتيان كرد و پشتى شۆرشەكەیان نەگانە و ناوچكوردیەكانى ئە

ەزم رتيب )ربە كار دەهێنا بە سەركردایەتى سە و چەكى قورسيان وۆكەر بوو و فرزۆ ڕەزا شا

 بوو. ا شائارا( فەرماندەى سوپاى ڕەز

ک و چەند سەربازێكى خوێناوى و كوژرانى چەند شورشكەرێ كدادانێكىلە دواى چەند پێ

بةخشرا و  مەلێکشایی د یارىەحمەم رشەكە شانيزامى شورشەكە كۆتایى پێهات و سەرۆكى شۆ

 ئيالمی دەکرد.هەر خۆی سەرۆکایەتی شاری 

 

 شۆرشەكانى كوردانى چەمشگزەگ)مەلێكشایى( لە باكورى كوردستان.

كرد ناوچەكانى خێڵى چەمشگزەگ لە باكورى كوردستان  هەروەک پێشتر ئاماژەمان پێ

ئەستەم دەگەیشتنێ و بە  )دەرسيم( ناوچەیەكى شاخاویى سەخت بوو و هێزەكانى عوسمانى بە

 ن.بكە پێ كەچ نتوانى راستەوخۆ ملىزەحمەت دەیا

لە الى خێڵەكانى چەمشگزەگ مەلێكشایى لە )دەرسيم( بەیوەندى خێڵەكى لە الیان زۆر پتەوه، و 

 [٦٨[]٦٧]بوون.ە و گوێرایەڵى نەدەورەقيان لە دەسەاڵتى عوسمانى دەبووە

ەربەخۆیی خۆیان پارستبوو و لە س هەروەها مير نشينەكانى خێڵى مەلێكشایى هەرلە كۆنەوە

، لە ناوچە كوردیەكان ئاماژه ز١٧٩٦-١٧٩٤لە ساڵی  ليفييە( فەرەنسىى )ئۆەكاتى گەشتەك



وقمان و و مجنكورد و س بەوه دەكات كە مير نشينەكانى خێڵى مەلێكشایى )بەرتەک

 [٧٠[]٦٩.]ر ماونچەمشگزەگ( هە

پێش ناوەراستى سەدەى نۆزدەهەم )حۆسێن بەگ( سەركردەى بزوتنەوەى هۆزەكانى دەرسيم 

(زایيندا, 1856_1853و كاتێک جەنگى )كریما( لە ساڵى )تى عوسمانى ەوڵەبوو لە دژى د

ەنگاوەریى ناردە سەر كوردەكانى زار ج( هە15هەڵگيرسا، حكومەتى عوسمانى لەشكرێكى )

)چەمشگزەگ( لە دەرسيم بۆ دابين كردنى سەنگەرى پشتەوەى سوپاى عوسمانى كشایى مەلێ

كانى ترى كورد رێككەون لە نێوان یەكتریدا بۆ ( و هۆزەرسيم)دە نەبا هۆزەكانى چەمشگزەگ

ركردن هەرەشەكردن لە ئاسایشى دەوڵەتى عوسمانى كە ئەوكاتە خۆى ئاماده دەكرد بۆ شە

 )روسيا(. ەگەڵل

لەو كاتەدا )عەلى بەگ( كورى )حۆسێن بەگ( رابەرایەتى خەڵكى دێرسيمى دەكرو لە كاتێكدا 

گوندەكان، عەلى بەگ، بۆ رێكخستنى بەرگرى سوپاى تورک كەوتبوە سوتاندن و وێرانكردنى 

ى و خۆراگرى، بەرەو شاخەكان كشایەوه. بەاڵم هەندێک لە سوپاى عوسمانى كتوپر ناوچەكە

ةرمانبةرة توركةكان لة باش خؤى بةجئ هيشت و هةندیكى دیكةى دیكةى بؤ بارستنى ف

 .هێشتەوە

ت هێرشى كرد و فەرمانبەرە دەم و دەس لەم سەروبەندەدا مير )عەلى بەگ( ميرى چەمشگزەگ،

بەمەش دەرسيمی ن، توركەكانى دەركرد و هێزەكانى تریشى ناچار كرد دەرسيم بەجێ بێل

 [٧١].نييەكانيان لە كۆڵ خۆ كردووەش عوسمایيەكان ئەو جارە

كشایى باش برانەوەى جەنگى كریما حكومەتى عوسمانى دركى بە مەترسى كوردى مەلێ

ویستى رێوشوێنى تازه بۆ ملكەچ پێ كردنيان بگرێتە بەر  )چەمشگزەگ( كرد، بۆیە ئەمجارە

 تيان نایە.ئەویش باش ئەوەى الى ساغ بوو كە بە زەبروزەنگ و هێز دەرەقە

 س.وسمانييەكان كەوتنە چاندنى تۆوى فتنەچيتى و كرینى ویژدانى هەندى كەدا علەم بوارە

مبەر بە كردنەوەى رێوبان جگە لەمە، رێ بە خەڵكى دەرسيم درا باج بە دەوڵەت نەدەن بەرا

(دا )جالبى 1885و لە ساڵى )ەوەیان دایبەاڵم كوردەكانى مەلێكشایى بەربەجێ ئەم هەوڵە

ەرەبەگە گەورەكانى هاوكارو ئەڵقەى لە گویى عوسمانى یيەكان كە لە دبەگ(یان. كوشت كە یەكێ

 [٧٢.]كەسوكارەكانيشيان لەگەڵ دا كوشت خزم و بوو و هەندێ لە

لە نێوان روسيا و دەوڵەتى عوسمانى هەڵگيرسا،  1878_1877سااڵنى كاتێک جەنگى 

نەوە ئاشوب نا كوردانى چەمشگزەگ)دەرسيم( بەشداریيان تێدا نەكردو و سەربارى ئەمە كەوتنە

و داواى مافەكانى خۆیان كرد، بەراستى هەروەک باسمانكرد مەلێكشایيەكان هيچ كات 

 .سەربازیان بۆ دەوڵەتى عوسمانى نەكردووە

سەربازى رسيم سەميح پاشاى، فەرماندەى سوپاى چوارى ئەناتۆليا رایگەیاند كە كوردى دە

ن بۆ شەركە قۆستەوە و ایاناكەن و لەم سەروبەندەدا دەرسيمى یيەكان دەرفەتى چونى سوپ

 ركرد.كارمەندەكانيان دە

 [٧٣ن.]مۆلگاكانى سوپایان روخاند رازى نەبون باج و بيتاک و سەرانە بدە

هەزار  25سمانى داوایان كردبو كوردى خيلى چەمشگزەگ)دەرسيم( ستانى عوكاربەدە

ەگەكان( ئەمەیان رەت كردەوەو لەم زجەنگاوەر پێشكەش بكا بەاڵم مەلێكشایيەكان)چەمشگ

 ریان.گەیەوە دەوڵەت لەشكرى ناردە سەنسۆ

 رۆژ 15مەلێكشایيەكان)دەرسيمي یەكان( لە چياى توزیک خۆیان قایم كردو بەدرێژایى 

 تييان دان.مەنەكانيش پشتيوانييان لێ كردن و یارمەرپاڵەوانيتى یەكى  بێ وێنەیان نواند و ئە

یان ەختى تۆپبارانى چياكەكانى ئاو و ئازوقە و بە سهێزەكانى عوسمانى كەوتنە برینى سەرچاوە

 كرد.

دەرسيمى یەكان)چەمشگەزەگەكان( چياكەیان جێ هێشت و دەستيان بە شەرى پارتيزانى لە 

 [٧٤]من كرد.ژى دوژد



ونكە لەم روەوە خەباتى مەلێكشایيەكان)دەرسيمي یەكان( رواڵەتێكى جەماوەرى پێوه دیار بوو چ

 [٧٥]دا كرد.يان لە شەرەكەشداریدەرسيمى یەكان بە پياو و ژن و منداڵ و پيرەوه بە

 وه كە ، گێراویەتييە1880یاكيماسكى، كۆنسولى روس لە دیاربەكر لە ساڵی 

دەرویش مەلێكشایى( یەكى لە رابەرانى كوردى دەرسيم، بە خۆى و دوسەد )شا حۆسێن 

سوارەوە بە گوندەكانى دەرسيم دا دەگەران و خەلكييان هان دەدا باج بە دەوڵەت نەدەن و لە دژى 

 [٧٦]رن.كاربەدەستانى عوسمانى راپە

، حكومەتى عوسمانى ویستى باجى كەلەكەبوى سەر هۆزەكانى 1891ساڵى 

، دەوڵەت 1893دەرسيمى یەكان( كۆ بكاتەوه. بەاڵم كەس رازى نەبو هيچ بدا. ساڵى مەلێكشایى)

تاكو ناچار بن باج بدەن بەاڵم دواتر خۆى لەم كاره پەشيمان ر ویستى لەشكریان بنێریتە سە

 كشایى دا.كەوتە وتووێژ لەگەڵ سەرانى هۆزەكانى مەلێوبۆوە

یمانيان دا كە بچنە نێو ریزى سوپاى لەو وتووێژەدا سەرانى دەرسيم)مەلێكشایيەكان( پە

 كرد.بەاڵم بە كردەوە هيچيان نەوه عوسمانييە

بيليوت، یاریدەدەرى كۆنسولى بریتانيا لە ترابزون كە سەرەراى ئەوەى رقى لە كورد دەبۆ ، لەم 

اربون بارەیەوە و تویەتى )كوردەكانى دەرسيم= مەلێكشایيەكان، ئامانجيان سەربەخۆیى و رزگ

 ر.عەیبە پێيان بگوترێ چەتەو رێگو زۆر بوو 

، حكومەتى عوسمانى سوپاى ترى نارده سەریان بۆ ناچاركردنيان بەدانى باج بە 1901ساڵى 

مەلێكشایيەكان و توانييان سوپاى ستى شكستى خوارد بە دە دەوڵەت، بەاڵم لەشكركێشى یيەكە

قييەكەش كشایەوە عوسمانى تێكبشكێنن و زیاتر لە دوسەد سەرباز لە سوپاكە كوژران و با

 .دواوە

دا دیسان حكومەتى عوسمانى هێرشى ترى كردە سەریان 1907لە مانگى تشرینى دوەمى ساڵى 

 كە شكستى خوارد.بەاڵم ئەرمەنەكان پشتيوانييان لە كورد كردو لەشكركێشى یە

، پشيوى و ئاشوب سەرلەبەر ناوچەى دەرسيمى تەنى یەوە ئەمجارەش 1908ساڵى 

انى وتووێژیان هەلبژارد و لەم روەوە جەنرال )كازم باشا( بۆ الیان نێردرا كاربەدەستانى عوسم

 .بەاڵم وتووێژەكە هيچى لێ سەوز نەبوو و شەر سەرلەنوێ هاتە ئاراوە

، هێرشەكانى دەوڵەتى عوسمانى بۆ سەر ناوچەكانى یش1908ى تەنانەت باش كودەتاى ساڵ

 وت.كوردى خێڵى گەورەى چەمشگزەگ )دەرسيم( پەكيان نەكە

هەر ئەوەندە ئيتتيحادیيەكان هاتنە سەر كار، یەكسەر لەشكرى چوار بە سەركردایەتى جەنرال 

زستان  كرده سەرناوچەى دەرسيم بەاڵم هيچى بەهيچ نەكردو كاتێکرشى )عەلى پاشا( هێ

داهات جەنرال عەلى پاشا كەوتە وتووێژكردن لەگەڵ مەلێكشایيەكان )دەرسيمى یەكان( بەاڵم 

وەرزى زستان كۆتایى هات، لەشكرى چوار دەستى بە ئۆپەراسيۆنە سوپایى  هەر ئەوەندە

یەكانى خۆى لە دژى هەزەكانى مەلێكشایي)دەرسيمى یەكان( كردەوەو ئەمجارەش هۆزەكانى 

)چەمشگەزەگەكان( واتە دەرسيمى یەكانى ئێستاكە خۆیان بەدەستەوە  كشایىخێڵى گەورەى مەلێ

 .یەكەى عوسمانييان پوچەڵ كردەوە نەداو بەرگریيان كرد و لەشكركێشى

ساڵ لە دوا ساڵ هێرشەكانى عوسمانى بەردەوامى هەبوو بۆ سەر دەرسيم و هەميشە شكەستى 

كە لەم شۆرشە و شەرەانەدا يرى دەخوارد تا شۆرشە گەورەكەى عەلى شان )عەلى شێر( كۆچگ

ەردەوامى هەبوو و ئااڵى كوردستان بەسەر هۆزات )دەرسيم( هەڵدرا و لەم بەینەدا شەر هەر ب

و مود و هەیانتا شۆرشە گەورەكەى سەید ڕەزا كە زەرە و زیانێكى زۆرى بە عوسمانييەكان گە

 . ئەم شەرانە بۆ ئازادى كوردانى دەرسيم )مەلێكشایيەكان( و كوردستان بۆ

روەها بەشدارى كردنى كوردانى مەلێكشایى لە شۆرشەكەى شێخ سەعيدى پيران و رۆڵى ەه

انى مەلێكشایىى بەتایبەتى هۆزى هسنيان بە سەرۆكایەتى خاليد بەگ هسنانى بەرچاوى هۆزەك

شەكانى هۆزى ركە رۆلێكى بەرچاوى هەبوو لە شۆرشەكى شێخ سەعيدى پيران و یا شۆ
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بەراستى مەلێكشایيەكان لە هەرشۆێنكن بو بێتن داواى ئازادى خۆیان و نەتەوەكەیان كردووه 

ە سەربەخۆ و ئازاد ژیاون و ئازادى خۆیان و كوردان و كوردستانيان پاراستووه چوونكە هەميش

تى كوردستان و یا رۆژهەاڵتن و یا لە باشور و و مێژووش ئەوە ئەسەلمێنى چ لە باكور بوو بێ

وراسان( لە خوراسانيش كوردانى خێڵى چەمشگەزەگ كە لە لە كوردستانى دورى كوردان )خ

هەميشە بە  و کەیوانلوو......هتدمارلوو ەولوو و زەفرانلوو و عهۆزەكانى )شادلوو و قەرچ

 ئازادى و سەربەستى ژیاوون. 

 

 كشایى( لە خوراسان.خێڵى چەمشگزەگ)مەلێ
 

خێڵى چەمشگزەگ)مەلێكشایى( لە خوراسان بە كوردى )كرمانج( ناسراون و زاراوەیان 

توانيویانە خۆیان بسەپێنن و كوردى كرمانجييە، هەر لە سەرەتاى كۆچكردنەكەیان بۆ خوراسان 

 ئازادى خۆیان مسۆگەر بكەن و توانييان ببنە  فەرمانڕەوا و سەردارى خوراسان، 

كاتێک بە داواێكى شا عەباسى سەفەوى لە كوردانى چەمشگزەگ)مەلێكشایى( كە بچن و 

خوراسان و مەشهەد و تاران و ئەراک و ورامين وە چەند شارێكى دیكەى ئێرانى لە چەنگى 

 40بەگ و توركمان دەربێنن  خێڵى مەلێكشایى ئەم پێشنيارەیان قەبووڵ كرد و كاروانێكى ئۆز

هەزار بنەماڵەی لە خێڵى چەمشگزەگ)مەلێكشایى( بەرێ كەوتن و ئەو كاتە ئۆزبەگ و 

توركمان سێ بەشى ئێرانيان داگير كرد بوو بەاڵم كوردانى چەمشگزەگ هەر لە وەرامين 

ەگەڵ ئۆزبەگ و توركمان و بەبێ هاوكارى هيچ الیەنێک  توانييان دەستيان بە شەر كردن كرد ل

ئۆزبەگ و توركمان تا دەرەوەى خوراسان راو بنێن و ئەمە یەكەم جار بوو كە ئۆزبەگ و 

توركمان شكستى لەم جۆره ببينن و وایان بەسەر هات كە جارێكى دیكە بير لەوه نەكەنەوه 

عەباس خوراسانى پێشكەش بە خێڵى  هێرش بكەنە سەر ئێران و لەبەرامبەر دا شا

ادى وەک سەربەخۆ لەوێ چەمشگزەگ)مەلێكشایى( كرد و ئەوانيش تا سااڵنێكى درێژ بە ئاز

كانيان لە الیەن پادشایانى ئيمپراتوریيەتى سەفەوى نازناوى )ئيلخانى و ژیان و ميرە

پێدرا بوو لە  نازناوەى تان، ميرى خێڵى چەمشگزەگ ئەمەميرئەلئومەرا( كە مير شاقولى سوڵئ

عەباسى سەفەوى و كرا بە سەرۆكى ئيالەت و حوكوومەتى ئەلكاى دەروون )ئيبێورد ، الیەن شا

نسا، دەرەگەزى ئەمرۆژى( بەم شێوەیە گشت خوراسانى باكور كەوتە دەستى هێزەكانى 
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و بەهلەوى و خێڵى چەمشگزەگ لە سەرەتاى پادشایى سەفەوى و ئەفشار و زەند و قاجار 

ئيسالمى، دەورێكى زۆر بااڵیان هەبووه و بەراستى توانيان ئازادى و سەربەرزى بۆ ئێران 

بگەرێننەوە و پارێزگارى لێ بكەن بەرامبەر هێرشەكانى دوژمنانى ئێران و هەميشە پادشایانى 

و ئێران پێویستيان بە پشتگيری كوردانى چەمشگزەگ بووە و دۆستى ميرەكانيان بوون و پلە 

پایەیكى بەرزیان هەبوو لە خوراسان و واڵتى ئێران، و لە شەرەكانى ئێران لەگەڵ ئۆزبەگ و 

توركمان و عوسمانى و هندى و ئەفغانى و عەرەب و روس، سوپاساالرەكانى سوپاى ئێرانى لە 

مەلێكشایيەكان بوون، و جار و بار خێڵى چەمشگزەگ )مەلێكشایى( لەگەڵ خودى پادشایانى 

ر دەهاتن وەک شەرەكانى نادر شا، كە هەر جارێ نادر شا هێرشى دەكرده سەریان ئێرانى بەشە

شكستى دەخوارد، هەروەها نادرشا لەو كاتە زۆر لە خێڵى چەمشگزەگ لە خوراسان رەوانەى 

گيالن و مازەندەران كرد تا پارێزگارى لەو ناوچەیە بكەن لە دژ دوژمنانى ئێران و ئەو 

 بوون بە ناوى خێڵى )عەمارلوو _ ئاماران(،  ناسراون. مەلێكشایانەى كە لەوێ جێگير

هەروەها شەرى )مەنووچێهر خان( فەرمانرەواى خوراسان و سوپاساالرى پاشا عەباسى 

 سەفەوى، بۆ سەر كوردانى چەمشگزەگ)مەلێكشایى(.

ەكانى دوارۆژگارى پاشایەتى شاعەباس لە خوراسان شەرى كوردانى یەكێ لە شەرە گرنگ

 ێكشایى( لەگەڵ مەنووچێهرخان بوو، كە لە ناوچەى دەروونگەرچەمشگزەگ)مەل



 )دەرەگەزى ئەمرۆژى( رووى دا.

ەواى بەناوبانگى اراى عەباسى(، یووسف خان، فەرمانڕبە گوێرەى نووسەرى كتێبى )عالەم ئ

كورد كە كوردەكانى هۆزى شادانلووى چەمشگزەگ، پێيان وایە باوەگەورەیان بێ، لەو كاتەدا 

نڕەواى خێڵى چەمشگزەگ و حاكمى شارى خەبووشانە، وا دەر ئەكەوێ كە مير و فەرما

كوردەكانى خوراسان لە دوایين ساڵەكانى فەرمانرەواى شاعەباسدا دژ بە ئەو شۆرشيان كردووە 

و شاعەباسيش حكوومەتى خوراسانى سپاردۆتە مەنووچێهرخان، تاكوو كوردەكان رازى بكات 

 دژ بە پاشا نەوەستن.

مشگزەگ)مەلێكشایى( لە خوراسان دژ بە مەنووچێهرخان رووى دا و تەنيا شەرى خێڵى چە

 ئاسەوارى ئەم شەره كە دەتوانين ناوى ببەێن ئاماژەیەكە كە نووسەرى كتێبى 

))شەمسەو قەهقەهە(( ئەم كتێبە ناوى )محبوب القلوب( بووه كە نوسەرى ئەم كتێبە ناوى 
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نووسەر زۆر باسى ئەم شەره ناكات و زۆر بە كورتى باسى دەكات و ئەم شەر كە ئاكامى بە 

شكستى مەنووچێهرخان كۆتایى پێ هات، زۆر گرنگتر لە ئەوەى كە ئەم نووسەره باسى 

 ئەكات. نووسەر كاتێک ئەم بەسەرهاتە دەگێرێتەوه چەند الپەره لە كتێبەكەى 

ت بۆ جوێن و لەعنەتى خێڵى چەمشگزەگ كە بە پيسترین شێوه ( تەرخان دەكا14_23)ل، 

 خەراپەیان پێ ئەڵێت،

مەنووچێهرخان، بۆ ئەوەى بتوانى خۆێ بە سەر كورداندا بسەپێنى و ببێ بە حاكميان، پەالمارى 

 باكوورى خوراسانى دا بە تایبەت دەروونگە كە لە سنوورى خوراسان و خوارەزم دایە.

ەگەڵ خێڵى چەمشگزەگ كردى سەرەتا مەنووچێهرخان، قەاڵى لە بەربەرەكانييەک كە ل

دەرووەنى داگير كرد و لەوێ هێزەكانى دامەزراند و خێڵى سەربەرزى چەمشگزەگ 

کرمانج)مەلێكشایى( لە پەالمارێكى ئازایانەدا شەوێک بەرەو قەاڵ رۆێشتن و هەموو 

 ێرى خۆیان،سەربازەكانى مەنووچێهریان كوشت و قەاڵكەشيان هينایەوە ژێر چاود

 بەاڵم دیار نييە مەنووچێهرخان چۆن توانيوویەتى لە دەستى مەرگەوە دەربچێ.

نووسەریى كتێبى شەمسەوقەهقەهە، لە نامەنووسەكانى حكومەتى سەفەوى كە لە سەرەتاى 

سەدەى یازدەى كۆچى مانگيدا ژیاوه، ئەم بەسەر هاتەى گێراوەتەوه، ئەوەى الى ئێمە گرنگە كە 

ە باسى خێڵى چەمشگزەگى كردووه راستە بە شێوەێكى خراپ ناوى هێناون چۆن ئەم كابرای

بەاڵم لە هەمان كاتدا ئازایەتى ئەم خێڵە بۆمان دەردەكەوێ، نوسەر لە بەشێک لە باسەكيدا 

ئەڵێت: ئەگەر كوردەكانى چەمشگزەگ)مەلێكشایى( بە رواڵەت مرۆڤن، بەاڵم بە گوێرەى 

رەگەزى جن و شەیتانن و هەموو كاتێ چەوساوه و زۆربەى زانایانى ئایينى كوردگەل لە 

چەڵەمە بۆ خەڵک بەدى دێنن، گەورەو بچوكى خێڵى چەمشگزەگ)مەلێكشایى( لە دەشتى 

خوارەزمدا لەگەڵ چوارپاكانى تر دەلەوەرن و لە رێ و شوێنى مرۆڤ دوورن، دەڵێ نينۆكى 

ان هەموو تەخت و بەختێک یەئجوج لەگەڵياندایە و ئەسكەندەر هێشتا نەمردووه و زۆر و توانای

ئەرووخێنێ، خودا مەگەر خۆى ئەم خێڵە تێک بدات ئەگينا هيچ زۆر و توانایيک ناتوانى تێكيان 

 بدات.

دەبينين كە رەسم و یاساى نامەردانەى ئەم خێڵە كورده ناپاكە بۆ هەمووان دەردەكەوێت كاتێ كە 

 بەرانبەر بە ئایەتى ))یؤتي الملك من تشاء((دەوەستن.

سەربەرز و دادوەر ))مەنووچێهرخان((ى، كرد بە فەرمانرەواى ناوچەكانى دەروون و  پاشاى

 خەبووشان.

مەنووچێهرخانێک كە سەرپا پياوەتى و مرۆڤایەتى بوو و بۆ ئەوەى قەومى كورد هەر رۆژ 

دەستيان ئەدا بە شۆرشێكەوه و خەڵكيان ئازار ئەدا و پاشایش زۆر پيێ ناخۆش بوو، بەم بۆنەوه 

 هرخانى نارد بۆ ئەو ناوچە تاكو رێگەچارەیيک بدۆزێتەوه.مەنووچێ



كاتێ مەنووچێهرخان، گەیشتە ئەو ناوچەیە و هەموو شوێنێكى داگير كرد و بە تایبەت قەاڵى 

 دەروونيشى گرت.

بەاڵم چون زۆربەى خێڵى چەمشگزەگ)مەلێكشایى( لە گوندى )دەروون( لە دەرەوەى قەاڵكە 

ەر قەاڵكە و هەموو هێز و سەربازەكانيان كوشت و كەل و دەژیان، شەوێک هێرشيان كردە س

 پەلى سوپایان تااڵن كرد.

لەم شەوەدا كە سوپا لە خەوا بوون تووشى الفاوى ناپياوى كوردانى چەمشگزەگ)مەلێكشایى( 

بوون و نەیاندەزانى چى بكەن و بۆ كوێ بچن تاكو هەموویان بەم الفاوه خنكان و فەرمانڕەواى 

 ووچێهرخان( وەک كارمامزێک ئاوارەى پيدەشتەكان بوو.پایەبەرزیش )مەن

لەو شەوەدا زەوى و ئەستێرەكان لە ترسدا رێگاى خۆیانيان ون كردبوو لە هەموو الیيكەوه 

گورگى دەرنده جل و بەرگى یووسفى ئەدراند و رەشەباى سەردى پایيزیش گشت گوڵەكانى لە 

پياوەتى نيشان گرت. تۆ بڵێى رۆژى ناو ئەبرد، و لەم شەوه پرئاشوەدا تيرى دوژمن دڵی 

قيامەت هاتبێ؟! ئەوەنده قەرەبالغ بوو كە دەتگوت رۆژى قيامەت هاتووه، بەاڵ و چەوساوه 

ئەوەنده رژابوو كە برسيەتى بيرى دزى بوو، ئەوەنده رۆژگارێكى تووش بوو كە راستى و 

هەاڵتن هيچيان  ناراستى كەس جيایانى نەدەكرد، ئەوەنده سوپا ترسابوون كە جگە لە وشەى

نەدەزانى، شەماڵەى ئاگرى ئەشكەنجە و ئازار ئەوەنده بليسەدار بوو كە تاوانبار و بێ تاوانى 

 ئەسووتاند.

ئەو شەوه هەتاكو تاریكاى لە ئاسمان برا و رۆژ تيشک و رووناكى دابەش كرد زەریاى كوشتن 

 كەسى لە دڵى خۆیدا نوقم كرد. 450و بریان زیاتر لە 

كەم كاتێ ئەم عەشيرەتە پيس و ئاشوە كە ناویان لە یەكەمين دیرى دەفتەرى دەبى ئاماژه ب

ناپاكيەكاندا نووسراوه رژانە سەرم و تااڵنميان كرد و هەرچيكم بوو كە دواى رەنج و 

تێكۆشانێكى زۆر بە دەستم هێنابوو هەموویان لێ دزیم و كتێبى )مەحفەل ئارا( كە سالەهاى خۆم 

وەها نووسراوەیكى تریشم كە هەمووى منداڵى خەیاڵم بوون لەگەڵ پێوه ماندوو كردبوو و هەر

چەند جۆر قەواڵە و بەڵگەى موڵک و چەند نووسراوى جوان كە بە پێنووسى خۆش نووسەكان 

نووسرابوون هەموویان تااڵن كرد و سەبر و هێمنيم لێ برا و دڵم وەک یەعقووب لە فيراقى ئەو 

ەم زەریا شەیتانە نيشتەوه)مەبەستى خێڵى مەلێكشایيە( هەموو یووسفەمدا، دواى ئەوە تۆفانى ئ

منيش بە نيوه گيانێک گەیشتمە قەراخى زەریا، بەاڵم هەموو شتێكم لە دەست چوو بوو، و 

جارێكى تر گوتم دەبێ هەرچى رق و كينەم هەیە لە دوو كتێبى تردا بينووسمەوه، بەاڵم ئەم 

ون و دڵى ئێمەیان شكاندەوه و زانيم كە عەشيرەتە بێ سەرو شوێنە بە هيچ شێوەیيک تێكنەچو

 گوڵى ون بووم نادۆزمەوه و یووسفى بێ سەر و شۆێن ناگەرێتەوه،

 هيوادارم رۆژى پاشا بە شێوەیيكى چاک و جوان تۆڵەیان لێ بستێنێ.

بەڵێ هەروا كە نووسەر خۆى دەڵێت نووسراوەى )مەحفەل ئارا( نادۆزێتەوه و دەست ئەدات بە 

بووب ئەلقلوب(، بەراستى لێرەدا ئازایەتى خێڵى نووسينى كتێبى )مەح

چەمشگزەگ)مەلێكشایي(مان، بۆ دەردەكەوى و ئەوەى جێگاى خۆشحاڵى بێ بۆ ئێمە لە الیەن 

بێگانە ئازایەتى خێڵى مەلێكشایى تۆمار كراوه هەر وەک چۆن ئەوليا چەلەبى لە كتێبى 

نانەت پادشایانى گەورەى وەک سياحتنامە و شەرفخانى بەدليسى كورد، باس لەوە دەكات كە تە

)چنگيز خان و تيمور گۆركان و هۆالكو و قەرایوسفى توركمانى و عوسمانى و سەفەوى( 

نەیانتوانيووه شەریان لەگەڵ بكەن و واڵتيان داگير بكەن. هەروەها هەر ئەسپ سوارێکی كورد 

ئەسپ  100ئەسپ سوارى كوردى هۆزەكانى دیكەى كوردستانە و  10مەلێكشایى بەرامبەر 

ئەسپ سوارى دوژمنە، ئەسپ سوارانى كورد مەلێكشایى  1000سوارى مەليكشایى بەرامبەر 

لە الیان عەیبە بوو بە چەک شەر بكەن و دەیانگوت چەک بۆ پياو نييە و بە دەست شەریان 

 دەكرت و كاتێک دوژمن چەک و تۆپێ زۆرى پێ بوایە بە شەمشێر و كەوان شەریان دەكرد.



اماژەمان پێ كرد خێڵى چەمشگزەگ)مەلێكشایى( لە خوراسان سەردارى بەراستى هەروەک ئ

خوراسان بوونە و سوپاى كورد و ئێران بە دەستى ئەوان بووه و سەدان مير و جەنەراڵيان 

 [٨٠]هەبووه لەو واڵتە و كە دەبێ لە كتێبێكى گەوره ئاماژەیان پێبدەین.

 

 

 شى كوردستان.چوار بەزمان و زاراوەى خێڵى مەلێكشایى)جەمشگزەگ( لە هەر 

 
نموونە لە باكورى كوردستان بە زمانى  مەلێكشایى بە كۆنترین زمانى كوردى گفتوگۆ دەكەن بۆ

 ن.ەئاخڤ)كرمانجى و زازا( د

شێوەى زازایى كە لە دەرسيمدا قسەى پێدەكرێ، كوردیيەكى بێ گەرد و جياوازى لەگەڵ شێوەى 

مانى خێڵى مەلێكشایى لە دەرسيم هيچ زازایى گشتيدا هەیە كە قسەى پێدەكرێ، شێوەى ز

( خوراسان وردى مەلێكشایى)چەمشگزەگى كوشەیەكى بێگانەى تێدا نييە و زۆریش لە شێوە

 [81]نزیكە.

سيوەرۆک، كر، ماردین، ناوچەكانى كرمانجى رۆژئاوا)زازا( ئەمانەى الى خوارەوەن: دیاربە

ن، رسيم، واورميە، خەربوت، دەنەسيبين، ئەرزینجان، بۆتان، هەكارى، بەدليس، ئەرزرۆم، ئ

ۆلەمێرگ، ئاكرێ، سەعرد، ئاگين، مەالتيە، بە مدینان، جفارس، سنجار، ئاميدى، زاخو، شە

ركياى ئێستاو لە تەنافى )مۆسل( ئاكرێ بەرەو باشورى موو كوردستانى توكورتى هە

 .كوردستان، هەموو كوردەكان بەم شێوەیە دەئاخڤن

لەناو ئەم شێوەیەدان. لەهجەى زازا  خوراسان(لێکشایی مەكانى )قافقاس( و )كورى تایەفە

 زه. ڕوون و خاوێنە، وئەداكەیان سەختر و بەهێ

زى ەره گەورەى زمانى كوردیيەو رەگەمارى همانجى رۆژئاوا و یا)زازا( كۆكر

انى كرمانجى)زازا( زمانى كۆنى كوردان بووه و بە بێ شەک زمانى زمانى)كرمانجى(یە. زم

 [82]كان بووه.ميدیيە

(ى كۆنيان پاراستووه، بۆ نموونە: مادەكان بە واڵتى دایک دەڵێن Aryزمانى ئارى)كشایى مەلێ

( و بە بەرزاتى، Mar( و بە پياو )مرۆڤ( دەڵێن موردەم و بە مارەیى و پێشكەش، مار)Maما)

ى كۆن وشەكانى -(، وەكوئارىMaباریس دەڵێن، هەروەها مەلێكشایى دەرسيم بە دایک دەڵێن)

 نن.بەكار دێدیكەش 

بۆ هاندان و ئازاو رەشيدى، ژن بە پياوى خۆى دەڵێ )مێر(، یان پياو خۆى هەڵدەكێشێ و دەڵێ 

ئەو وشانە لە زمانى ميدیشدا بەكار رى تو مێ (، یان باسى تۆ دەكات و دەڵێAz Mrmئەزمێرم)

 وه.(ى وشەكانى شێوەى مەلێكشایى لە زمانى ئارى كۆن ماوەنەتە%50دێن و )

( لە نووسراوه كۆنەكاندا لەسەر بەردێک وشەى )زازا(ى خوێندبۆوه، جوستەووناس،)مێژ

 [٨٣]یە، زمانى كوردى بووه.باوەرى وایە كە مەبەست لەو وشە

مەلێكشایيەكان بە پێ ئەو كۆچانەى كە كردوویانە كە لە سەرەوه ئاماژەمان پێ كرد، زاراوەیان 

ر یان گۆرانكارى بەسەانجى كوردى كرمبە پێ ئەو جوغرافياى كە لێ جێگير بوونە زاراوە

موونە لە باشورى كوردستان لە شارەكانى هەولێر و سليمانى و كەركوک، بە ن هاتووه، بۆ

زارى كرمانجى)بادینى( و لە شێوەزارى )سۆرانى( دەئاخڤن، و لە ئاميدى و زاخۆ، بە شێوە

م بە ەقين بە زاراوەى)كەلهورى( و لە رۆژهەاڵتى كوردستان لە شارى ئيالشارى خان

ۆگۆ دەكەن، زاراوەى خێڵى مەلێكشایى لە شارى ئيالم زاراوەیەكى ەزارێكى مەلێكشایى گفتوشێ

تایبەتە واتە زاراوەی كرمانجى)زازا(یيان، تێكەڵى زاراوەى ئيالمى )كەلهورى( كردووه و بۆتە 

م زاراوەیەكى تایبەت و زۆر وشەى كرمانجى تيایدا بەدی ئەكرى كە ئەمەش تاكە خێڵە لە ئيال

بنچينە زاراوەیان كرمانجى بووه و بە كە وه ە بئاخڤن و هۆیەكەشى بۆ ئەوه ئەگەریتەیبەم زاراوە

 كرد. كۆچيان كردووه بۆ ئيالم وەک چۆن لەسەرەوه ئاماژەمان پێ

 لە خوراسانيش بە كوردى كرمانج ناسراون و زاراوثيان كرمانجى باكوره.



 

 

وى ماڵەمیرانى كوردستان،وەرگیرانى ،مێژوفنامەەرەش میر شەرەف خانى بدلیسى: [1]

 .224،ل٢٠٠٦،ئاراس،هەولێر،مامۆستا هەژار

تاریخ الدول و االمارات الكردیة في العهد االسالمي،المجلد الثاني القسم الثاني،الفە باللغة  [2]

-176الكردیة،محمد امین زكي،نقلە الى العربیة وعلق علیە، االستاذ محمد علي عوني،ص

177.) 

نى كورد،نووسینى،ئى. جەى. ئار،هینرى فیڵد،وەرگێرانى و ئاماده كرندى،حسێن [ هۆزەكا3]

 .59احمد جاف،ل

[ مێژووى كورد و كوردستان،شێخ محمد مەردوخى كوردستانى،وەرگێرانى،زانەر 4] 

 .121-120-94-88محمد،ل

[ تاریخ قبائل و أنساب فلكلور تراث قومي،نجم سلمان مهدي الفیلي،راجعة جرجیس فتح 5]

 .164،صهللا

[ كورد لە سەفەرنامەكاندا،كوردەكانى ئێران،لەسەردەمى سەفەوییەوە تا كۆتایى 6]

 .41بەهلەوى،فەرامەرز ئاغا بەیگى،ل

های ایرانی، جلد دوم. چاپ دوم، ترجمە اشمیت، رودیگر )ویراستار(. راهنمای زبان[7]

، 1387ققنوس، . تهران: انتشارات آبادی و دیگرانآرمان بختیاری، حسن رضایی بیغ

 .544-542ص

. 1386رفعتی. انساب شهری و عشایری استان ایالم. ایالم: انتشارات برگ آذین،  رستم [8]

 .335ص 

ایالم و تمدن دیرینٔە آن. ایرج افشار سیستانی. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت [9]

 .375. ص1380فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

د.نورى دەرسیمى،وەرگێرانى د.ئەحمەد فەتاح ، انداووى كوردستلە مێژ دەرسیم [10]
 .85-84یى،لدزە

 .322-308[ كوردستان و كورد لە روانگەى نەخشەوانییەوه، وریا رەحمانى،ل11]

[مێژووى كورد و كوردستان،شێخ محمد مەردوخى كوردستانى،وەرگێرانى،زانەر 12]

 .١٢١-١٢٠-١١٧-١٠٩-١٠٨-١٠٥-١٠١-٩٩-٩٨-٩٥-٩٤-٩١-٨٩-٨٨محمد،ل

 [ كۆچى مێژوویى كورد بۆ خوراسان،بەشى یەكەم،كەلیموڵاڵ13]

 .45-28-25-24تەوەحودى،وەرگێرانى:عەدنان بەرزنجى،ل

[هۆزەكانى كورد،نووسینى،ئى. جەى. ئار،هینرى فیڵد،وەرگێرانى و ئاماده كرندى،حسێن 14]

 .79-78-74-72-71-68-59-56-55-54-38-27-26-19احمد جاف،ل

[15 ]٥٥٧-228-174-152-97-48,P,1,Vol,1892, Curzon. 

[16 ]392 ,Page, 1921, Sykes. 

[تاریخ قبائل و أنساب فلكلور تراث قومي،نجم سلمان مهدي الفیلي،راجعة جرجیس فتح 17]

 .170-169-168-167-166-165-164هللا،ص

د.نورى دەرسیمى،وەرگێرانى د.ئەحمەد فەتاح ، ووى كوردستاندالە مێژ دەرسیم[١٨]

-87-86-85-83-82-81-80-79-78-77-76-75-74-73-72-71-70-69-68-67یى،لدزە

88-89-90-91-92-93-94-95-96-97. 

. 1386رفعتی. انساب شهری و عشایری استان ایالم. ایالم: انتشارات برگ آذین،  رستم[١٩]

 .٣٣٥ص

 .362، ص2[ یاقوت حەمەوى، معجم البلدان، ج٢٠]



ى )معجم البلدان(ى یاقوت حەمەوى، تارا محمد [ كورد و ناوجە كورد نشینەكان لە كتێب٢١]

 .173دەشتى،ل

، ارومیە: انتشارات صالح 2اولیاء چلبی. سیاحتنامە. ترجمە فاروق کیخسروی. جلد[٢٢]

 .222، ص1364الدین ایوبی، 

،مێژووى ماڵەمیرانى كوردستان،وەرگیرانى فنامەەرەش میر شەرەف خانى بدلیسى: [23]

 .428-224،ل ل٢٠٠٦ر،،ئاراس،هەولێمامۆستا هەژار

د.نورى دەرسیمى،وەرگێرانى د.ئەحمەد فەتاح ، ووى كوردستاندالە مێژ دەرسیم[٢٤]

 .١٠١یى،لدزە

(، از خراسان تا بختیارى،ترجمةى غالمرجا 1378دالمانى،هانرى رنە) [25]

 .97،ص2سمیعى،ج

ى ت كتابخانەیار، بى جا، از انتشاراى عبدهللا فرم شناسى ایران، ترجمەفیلد،هنرى،مرد [26]

 .299-298ابن سینا،صص

 .147، ص4، مج124، ص2، مج321، ص1[یاقوت حەمەوى، معجم البلدان، ج27]

د.نورى دەرسیمى،وەرگێرانى د.ئەحمەد فەتاح ، ووى كوردستاندالە مێژ دەرسیم[28]

 .١٠٢-١٠١یى،لدزە

انى ،مێژووى ماڵەمیرانى كوردستان،وەرگیرفنامەەرەش میر شەرەف خانى بدلیسى: [29]

 .225- 224،ل ل٢٠٠٦،ئاراس،هەولێر،مامۆستا هەژار

،مێژووى ماڵەمیرانى كوردستان،وەرگیرانى فنامەەرەش میر شەرەف خانى بدلیسى: [30]

 .224،ل٢٠٠٦،ئاراس،هەولێر،مامۆستا هەژار

د.نورى دەرسیمى،وەرگێرانى د.ئەحمەد فەتاح ، ووى كوردستاندالە مێژ دەرسیم[٣١]

 .١٠٣یى،لدزە

ستان و االمبراطوریة العثمانیة،دراسة في تطور سیاسة الهیمنة العثمانیة في كورد [٣٢]

 .49ص،الدكتور سعدي عثمان هروتي،1851-1514كوردستان،

 .17،لد بایراقدار.مەحمە76صگروه از مستشرقین، [٣٣]

د.نورى دەرسیمى،وەرگێرانى د.ئەحمەد فەتاح ، ووى كوردستاندالە مێژ دەرسیم[٣٤]

 .١٠٥یى،لدزە

[٣٥] .45 ,cit, op, Imber 

 .156،ص4نیە تاریخي،مترجمى:محمد عطا،جر)فون هامر(:دولت عثماهاممە[36]

د.نورى دەرسیمى،وەرگێرانى د.ئەحمەد فەتاح ، ووى كوردستاندالە مێژ دەرسیم[٣٧]

 .١٠٥یى،لدزە

د.نورى دەرسیمى،وەرگێرانى د.ئەحمەد فەتاح ، ووى كوردستاندالە مێژ دەرسیم[٣٨]

 .١٠٦-١٠٥یى،لدزە

،مێژووى ماڵەمیرانى كوردستان،وەرگیرانى فنامەەرەش میر شەرەف خانى بدلیسى:[٣٩]

 ،ل٢٠٠٦،ئاراس،هەولێر،مامۆستا هەژار

 ،٢٢٦،٢٢٧،٢٢٨،٢٢٩،٢٣٠،٢٣١،٢٣٢،٢٣٣،٢٣٤،٢٣٥ل

کەلیموڵاڵی تەوەحودی،کۆچی مێژووی کورد بۆ خوراسان،بەشی [٤٠]

 .٢٢زنجی،لیەکەم،وەرگێڕانی:عەدنان بەر

،مێژووى ماڵەمیرانى كوردستان،وەرگیرانى فنامەەرەش ر شەرەف خانى بدلیسى:[می٤١] 

 .٢٢٨،ل٢٠٠٦،ئاراس،هەولێر،مامۆستا هەژار

-١٤٩[مێژووی کوردستان،م.س.الزاریف،وەرگێڕان،هوشیار عبدهلل سەنگاوی،ل ل٤٢]

١٥٠. 

 .508ص،1(، حركت تاریخى كرد بە خراسان ج1359هللا) [توحدى، كلیم٤٣]



ی تەوەحودی،کۆچی مێژووی کورد بۆ خوراسان،بەشی [کەلیموڵاڵ٤٤]

 .٨٩-٨٨-٨٧-٨٦-٨٥ل یەکەم،وەرگێڕانی:عەدنان بەرزنجی،ل

میرزا محمد مهدی استرآبادی، تاریخ جهانگشای نادری، نسخە خطی مصور متعلق بە [٤٥]

، 1370تهران: انتشارات سروش و نگار،  .ه. ق با مقدمٔە عبدالعلی ادیب پورمند 1171

 .248-247صص

 .937. ص1369، تهران: نشر علم، 3محمد کاظم مروی، عالم آرای نادری، جلد[٤٦]

،مێژووى ماڵەمیرانى كوردستان،وەرگیرانى فنامەەرەش [میر شەرەف خانى بدلیسى:٤٧]

 .٢٢٦-٢٢٥،ل ل٢٠٠٦،ئاراس،هەولێر،مامۆستا هەژار

اجعة جرجیس فتح [تاریخ قبائل و أنساب فلكلور تراث قومي،نجم سلمان مهدي الفیلي،ر٤٨]

 .١٦٩هللا،ص

 .هفتە نامە سوران .نقش ایل ملكشاهى در جنگهاى ایران و عثمانى علیرضا اسدی[٤٩]

 .2015آوریل  14شده در بازبینی

تاریخ قبائل و أنساب فلكلور تراث قومي،نجم سلمان مهدي الفیلي،راجعة جرجیس فتح [٥٠]

 .١٦٦-١٦٥هللا،ص

نٔە سیاسی و اجتماعی ایل ملکشاهی. بخش دوم. هفتە علیرضا اسدی. تاریخچە و پیشی[٥١]

 .5، ص1393خرداد  4، یکشنبە 503نامە نجوا، سال چهاردهم، شماره 

د.نورى دەرسیمى،وەرگێرانى د.ئەحمەد فەتاح ، ووى كوردستاندالە مێژ دەرسیم[٥٢]

 .٤٦،لیىدزە

. چاپ دوم. 1389ا، قیام ایالم در عصر رضا شاه. عباس محمدزاده. ایالم: انتشارات زان[٥٣]

 .28ص 

، تهران: انتشارات 9تاریخ روضە الصفای ناصری، هدایت، رضا قلی خان. جلد [٥٤]

 .7780. ص1380اساطیر، 

علیرضا اسدی، تاریخچە و پیشینٔە سیاسی و اجتماعی ایل ملکشاهی. هفتە نامە نجوا، [٥٥]

 .5، ص1393اردیبهشت  28، یکشنبە 502سال سیزدهم، شماره 

م رفعتی. انساب شهری و عشایری استان ایالم. ایالم: انتشارات برگ آذین، رست[٥٦]

 .29ص . ١٣٨۶

، چاپ 1384علی اصغر شمیم، ایران در دوره سلطنت قاجار. تهران: انتشارات مدبر، [٥٧]

 .119-118یازدهم. صص

ن: ، تهرا1محمد تقی لسان الملک سپهر. ناسخ التواریخ. بە اهتمام جمشید کیانفر. جلد[٥٨]

 .330-329، ص 1377انتشارات اساطیر، 

، 1386رستم رفعتی، انساب شهری و عشایری استان ایالم. ایالم: انتشارات برگ آذین، [٥٩]

 .35ص

 .80، ص١٣٨٩محمدزاده، قیام ایالم در عصر رضا شاه. ایالم: انتشارات زانا:  عباس[٦٠]

. 1386: انتشارات برگ آذین،رفعتی. انساب شهری و عشایری استان ایالم. ایالم رستم[٦١]

 .335ص

رستم رفعتی. انساب شهری و عشایری استان ایالم. ایالم: انتشارات برگ آذین، [٦٢]

 .٣٠-٢٩صص. ١٣٨۶

محمد درخشنده. دیواال از ادوار کهن تا عصر پهلوی. ایالم: انتشارات مؤلف،  صید[٦٣]

 .١٣٩، ص ١٣٩۴

 .81، ص1389ه. ایالم: انتشارات زانا: عباس محمدزاده، قیام ایالم در عصر رضا شا[٦٤]

 .105. ص 1389عباس محمدزاده، قیام ایالم در عصر رضا شاه. ایالم: انتشارات زانا: [٦٥]

رستم رفعتی. انساب شهری و عشایری استان ایالم. ایالم: انتشارات برگ آذین، [٦٦]

 .46، ص ١٣٨۶



 .214الطبع،صنیكیتین،باسیل،االكراد،دار الروائع،بیروت،دون سنة [٦٧]

ة،معروف مینورسكي،ف،االكراد،مالحظات و انطباعات،ترجم[٦٨]

 .5٧-56،ص1968خزندار،بغداد،

 .127،ص 1988، ت: د. یوسف حبى، بغداد 1796_1794رحلة أولیفییة الى العراق [٦٩]

 .73كوردستان و االمبراطوریة العثمانیة، د. سعدي عثمان هروتي، ص، [٧٠]

،دار 1الكوردیة في العصر الحدیث،ترجمة عبدي حاجي،ط جلیلي وآخرون،الحركة[٧١]

 .29_28_27_26،ص1992الرازي،بیروت،

 [خالفین،ن،أ:الصراع على كردستان،ترجمة: د. احمد عثمان٧٢]

 .115_114_101_95_91_90،ص1969ابوبكر،بغداد،

،وەرگێرانى: د. كاوس قەفتان، چاپخانەى 1880[جلیل،جلیلى:راپەرینى كوردەكان ساڵى ٧٣]

 .189_59_1987،55زەمان،بەغداد،

،رسالة دكتورا غیر 1923_1919[ الجمیلي، قاسم خلف عاصي،العراق والحركة الكمالیة ٧٤]

 .182_180_91_90،ص،1990منشورة،كلیة االداب_جامعة بغداد،
، 1989الزاریف:كێشەى كورد، وەرگێرانى د.كاوس قەفتان ، چابخانەى الجاحظ، بغداد،[٧٥]

 .231ل، 

 . 8،ص،1935اوي، عباس، تاریخ الیزیدیة واصل عقیدتهم، بغداد، [العز٧٦]

[د. نورى دةرسیمى ، دةرسیم لە میزووى كوردستاندا،وةركیرانى د. ئةحمةد فةتاح ٧٧]

 دزةیى.

 .631، ل 2[عالەم ئاراى عەباسى، بەرگى٧٨]

 .819[عالم ئاراى عەباسى، ل، ٧٩]

. 3١-29. + كلیم هللا توحدي،ص 61ص . + مینورسكي،االكراد،139[نیكتین، الكورد، ص٨٠]

 نووسراوەى خاتوو لێمتون. -19٩+ ابن بلخي، فارسنامە، نەشر ئاگاه، ل 

، د.نورى دەرسیمى،وەرگێرانى د.ئەحمەد فەتاح دەرسیم لە مێژووى كوردستاندا [81]

 .39دزەیى،ل

جابى 1969[ میزووى كةلى كورد لە كؤنةوه تا ئمرؤ، نوسینى صالح قةفتان،جابى یةكةم 82]

 .110،ل 2004دووةم،

، د.نورى دەرسیمى،وەرگێرانى د.ئەحمەد فەتاح دەرسیم لە مێژووى كوردستاندا [83]

 .39دزەیى،ل

 

 

 
 

 


