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 كورد لةسةردةمى ئيسالمدا

 ك(656-132رؤىل كورد لة دةولةتى عةباسى)

 
 ك(:656-132دةوَلةتي عةبباسي)

باةر) ماامي  يا اةم باام(ي  ساةوة بي )ع باةرعبا كااة دة ياة ساااااا باا عاةب لَاةتي (، و نااوي  نادني دةو ماةررا دا
ساايةكاة )ببوعبام عبدار كورعي كود كورعي عوي كورعي عبدار  سااي و لةلييةي بةكةمي عةببا عةببا

باة كورعي عباام كورعي عبادالبوا  ا ماامي  يا اةمباةر) نااوباانبي دةركودبوو  (( بوو و ببوالعباام 
 )ببوالعبام السياح(.

سااة تي  ضاااوي لة دة سااسةي ئةو عبام هيض كاتآ  ياااب ضااون ة  ي وابوو لةلييةكاة  ليالفة نةبووة، 
ساااة تةة، تا لة ) ساااة تي 32دة ساااةر دة يااادبةكانة و عوي دباسة  ضاااي دوابي دةكاة كة ماوةي رعا ك( كي

 ليالفة، و عبدار كورعي عبام لةبةأل لةليية عوي رؤر بوادةر دةبآ، و كورعبا ي ناو دةنآ)عوي(.

دةسة ة، هةوَلدةدةة عةباسيةكاة خبةنة ذباو ضاودباوي ليباة و رعارباة  كاتياك ئةمةوبةكاة دبانة سةر
 ب ةة، نةوةك لةبةأل بةرهةَلسس ارةكاة بةكببوة دذي دةسة تيياة.

ضااةند كورعبا ي هةبة، 118عوي لة ) سااةري بة ي عوي  ضااي دوابي دةكاة و رانياري ئةوتي نية لة ك( كي
بااةأل لااة كااةي  ماااوة ناااوي)كوااد(ة، و  نااة  لااةوا ساااااااة ة بااةك  وااك بن موواة(ة. كوااد دة باادال ماااوةي )ع  

سااايةكاة واتة  ساااابةتيةكي لياواتوو بوو، و لة كودةوة ئيوامة دةبواررباسةوة بي عةببا وةردةبوآ، و كة
 عةبباسي. ←لة عووي

ياااااااارةرابياةكي رؤري دةرباارةي  كواد لاة منااَلياةوة لواوةتاة باةر لوبانادني وورئااة و فتاة و...هساد و 
ضااةند وورئاني  ريؤر ه ياا (  سااساي كود بووة، و بةكياك بوو لة راناكاة، )ببوها ياا ( مامي ةبووة، )ببوها

ضااااون ة ئةو كاتة  سااااويواة بن عبدالوك(،  سااااةردةمي ) جاربا ي لة  بةة ئومةوبةكاة ئارار دةدرآ لة 
لاةي  ياا  رعربااربااة ب ااة  يااك هاةب ساااااا كاة كاة  لاةوةبوو  ضااااااااوبااة  ئاةماةوباةكااة  وارببووة، و لاةَل اةكاة 

سااااسياة نةهامة سااااويواة بن عبدالوك و وب سااااي  تيةو و ة بةهياز ب اتةوة و رعربارباة ب اة لة ذباو دة
يااا  بآ واتة لة وةبيوةي  يا ةمبةر) ساااياك هةَلبرباوة لة با ها يااا  كة (، بيبة دةنبياة دا بة )ببي ها

كااا نااا لااة را كااآ بوو  بااة كااة  لاا (.  بااا يااة كورعي عوي كورعي ابي  باادار كورعي كوااد كورعي ةني ني فتوو ع



سااويواة بن  سااا لةوةي نةوةك لة  بةة  ياا  تو سااسبي بوو، بة ي ببوها ضاااكةكار و رعا ساا  و  ساايا ي رعا كة
 عبدالوك ب وذرآ بيبة رعاب ودة )محيوة( لة ياي.

ياااااا  ليي مناداَلي ناةبووة و  ضااااااياساة  ي)كواد عوي عبادار عباام(، و ببوهاا ياااااا  لاة محيواة دة ببوهاا
 ئيوامة دةداتة كود. مسوانةي بة بواكاني نةبوة بيبة

ئيرت كود لياوة دةسا  دةكاة بة بانبةواري عةبباساي بة نوياا لة محيوة و بالد المااي و كوفة. دواتو 
ضاااااان، و كواد  باةنبوبا ي رؤر  ساااااااة و لاةلَاك باة دةني باانباةوارةكاةبااة دة  اةبوةنادي دةكاةة باة لوا

لاَا لااة بااة  ياااااا وا، و  ئااا ناااخي  سااة وي قاااااايا بااار دةداة ب تااةوة و بو كااا ئااةواة دذي كيدة كااة  بااةنن  بااة ك رعادة
ئةمةوبةكانن، و موالياةكاة لة  بةة ئةمةوبةكانةوة رؤر ئاراردراوة و بةرةنباارباة بووة، و رعادةبةبةنن 

 كة ئةو يسانةي ئةمةوبةكاة كودوبانة ئةماة دووبارةي ناكةنةوة.  

ةبريآ و لاة باةنادةااناة كواد ئيوااماة دةداتاة ئيماهيوى بواي، و ئيماهيوي  لاة  باةة ئاةماةوباةكااة د  
ساااااايااح( كاة دةبياساة باةكاةي لاةليياةي  سااااااياةة دةكااة  يا  مودني كاة ئيوااماة بادرباساة )ببوالعباام ال وة

 عةبباسي.

ساااةردةمي لةلييةي ئومةوي 132لة )    سااايةكاة و ئةمةوبةكاة رعوودةداة لة  ياااةرع لة نياواة عةببا ك( 
ئااةوةي داب ي كورد بوو بااةر  لااة لااة )موواة بن كوااد(، و موواة  بااةأل بوو  لااة بااةكي رؤر كوردي  مااارة ة ذ

 سو اكةي، و عةبباسيةكاة ذمارةبةكي رؤر كوردباة لةبةأل بووة رباتو لة ئةمةوبةكاة.

سااااااو اكةي تا ورةباة بةرر ب اة و    يااااااةرع مةرواة بن كود وتار دةلوبانياسةوة بي  لة  يا  رعووداني 
ورد نني و لةَل ي لوراساانن، بة ي ئةمةوبةكاة  ياياة رعادةبةبةنآ كة ئةوانةي لةبةأل عةبباسايةكانن ك

كااو و لةنزبك فيوي لة بوندي  مااعيد لة م مااةوة بي  يااو و لةوبا سااسياة هياناو موواة رعاب ودة د ة ياا 
 )ببوبكري( بريا، و كوذرا. لة ئةجنامدا ليالفة لة ئةمةوبةكانةوة دةبواررباسةوة بي عةبباسيةكاة.

 اسىكوردبةيدارا لة  يا واتةا سو اا عةب

عةباسيةكاة هةولياة داوة سود لة هةلةا ئةمةوبةكاة وةرببوة ئةو لالة  وارانةا  ب ةنة هيكاريا بي 
سااةرةتاا بانبةوارو دةولةتةدا   سااو اا لة  سااى ليباة بة جيرباك بي واتةا  ساايا سااة تى  سااة اندا دة

ضااااااةندبن   يا وااتباةي جياا جياا  لة تورك و عةرةف و كوردو فارم دةبواةي بة ي  كورد بة ربارةبةكى لة 
كاةي  باة باةراورد لاةكاةة ناةتاةوةكاانى تو ئاةوب  لاة رباباةا هيرةكاانيااناةوة  ئاةواني  لاة هيرةكاانيااناةوة 

 لة سوباا دةولةتى عةباسى كارباة كودووة :

 هةندا لةو كةسابةتيانة بي منونة



ضاااااااوةكاة  -1 سااااااةر سااااااابةتية  كوردة  ضااااااةا ئةو كة سااااااةبارةة بة بنة رانيارا نادةة جيووةهى كورد:  
سااااةكاة واتا كةرةك بة  ضااااةبةك بووة تةنوا ئةوة نةبي  كة بةكيك لة رومة فار سااااسةوة كة لة و ناو بةدة
يااادارا لة بارو دؤلى ناوةليا  ساااة بة ضاااةا فار ناوا جيووةبة بيبة دةتوانني بوني لة كوردةكانى ناو

 دةولةتى عةباسى كودووة  لةسةردةمى  لةليية امني

ياااادارا  كةمةدا كورا جيووةهى -2 سااااى  بة سااااةربارانى دةولةتى عةبا كوردا: ئةمةش بةكي اك بوو لوة
 كودووة  لة كيمةا نيواة مسسةعني و موعسةر

ساااااااىل  -3 سااااااى كوردا: بة كياك بوو لة كوردةكانى فارم  لة سااااااة 255امحةدكورا لي ك هريم دةكاتة 
 \هةرباوى كوماة بي داموكنةوةا كوروبة هةل ةراوةكانى دذ بة دةولةتى عةباسى.

ياادارا كودووة لة ع  -4 سااى بوو بة سااةربارا دةولةتى عةبا سااةركودةبةكى  مااوودا كوردا:  الة كورا ك
ساااااااة بي  سااااااةرة ربا ااا ليرا داموكانةوةا  بزوتناةوةا وةراميساة بي  بي رةة دانةوا وةراميساةكاة لة 

 جارةسةر كودنى كيمةا  ةاجياة لة سةر رب اكاة.

سااااااى وةركوتووة بينوناة لاة كاةماةدا كورا عاةبادو ا فااروى: جاةناد بواةو بااباة  -5 كى  لاة دةولاةتى عاةباا
 بةسوة و بةخداد

سااااةربارا دذا رؤمة بيزةنسنيةكاة    -6 سااااةركودةكى  ياااايد دةبيسة  سااااةردةمى هارونة رة ابن جةررا: لة 
 بةتاببةتى ناوضة  سنوربةكاة.

 
سااةربة لي   هيكارةكاني دةركةوتا  سااة تى  سااةندنى دة يااة سااة تى ليجى او بة دة

 مرينمينة كوردبةكاة:و
كاااااا  لاة ) -1 سااااااي: دواي مودني لاةليياة معس سااااااة تي ليالفاةتي عاةبباا ( ليالفاةتي 227 واري دة

ساااااااة تي ليالفاة تاارعادةباةكي رؤر كز و  وار بوو، باةتاابباةتي  سااااااي رعووي لاة  واري كود، و دة عاةبباا
ساااااااة تي بناةماالَاةي ( لاة ئاةجناا279-232لاة) ضاااااااةناد لاةليياةباةكي كاةي ئاةرمووة و باآ دة مي هااتا 

 معسود(.-موسدا-معسز-السسعني-منسكو-عةباسي، وةكو )مسوكل

سااااااةربااربياةوة، كاة ئاةي  -2 سااااااي، باةتاابباةتي لاة  باةني  هيانااني رعةباةري تورك بي نااو لاة فاةتي عاةبباا
وماي((، كة ئةمانة هةموو -ُب ا-ناساوابووة، وةكو )ابسا ساةركودة توركانة بة ياةرعاني و جةربةرةبي 

ئةي دةرفةتةباة ويساسةوةو كينرتعؤَلي بارودؤلةكةباة كودو دةساسياة بةساةر رؤربةي داي و دةرباكاني 
ساااااااة تيا يااة بي  واةدابوو، و هيض دة ئاابوي تاةواوةتي  باة  يااة  ساااااا باا عاةب ياةي  لاةلي لاة فاةة دابوة و 

 نةهيامسبيوة.

يااااةبةكي توب  ببوو، وةك )بزووتنةوةي جبة لةمة ليالفة -3 ضااااةند تةنبة يااااي  سااااي توو تي عةببا
ياااي  يااايرع ياااةنةكودندا بووة، هةروةها  ساااةندة و تة ياااة يااايعة عةلةوبةكاة( كة لة بة لةوارجةكاة و 



سااا كة بي ماوةي )255كيبوةكاة)رجنةكاة( لة ) ساااأل بةردةواي بوو، و 15( لة لوارووي عياواق هةَلبري )
 و رعباباليي ةر بوو بي بةيةسةندة و تةيةنةكودني ئةي بزووتنةوانة. واري ليالفةتي  ربات

سااةربوةَلدا،  -4 سااالمي  ساايدا لة رعؤذهة تي ئي سااي لة ناو لالفةتي عةببا ساايا دباردةي جيابوونةوةي 
سااااةدةي ) سااااني( لة  ياااايعةي 205-ك3كة )باهو بن ة ماااايا  ساااااة دامةررا، هةروةها مرين ( لة لورا

( دامةررا، جبة لة مرينمايا ماياري لة هةرباوي فارم و كوماة لة 205ربدي)عووي( لة بمساساة لة )
 (.261( دامةررا، و دواي ئةواني  سامانيةكاة لة ماورْا  النوو مرينمينياة دامةرراند لة )254)

سااااااةرةكي بوو كة نةتوانن هةموو  ساااااايةكاة لة  بةني كاربياوعي و ئابووربةوة هيكاربا ي   واري عةببا
ضااااااةكااة باةرعبا ساااااا  بوو بيباة دبااردةي جياالواري نااو ضااااااون اة رعووباةربا ي رؤربااة لاةذباو دة وةبباةة، 

 مرينمينةكاة سةربوةَلدا.

سااي  ضاااري لة فةتي عةببا سااسة كة ئةي بارودؤلة ئاَليرةي دوو سااابي و بةَلبة نةوب يااسيا ي ئا كةواتة 
سااساة، و دباردةي جيالواري و هةوَلداة بة ضااةكاني كورد سااةر ناو رةو لودخمساري هاتبوو كارب اتة 

 تيابدا رعةني بداتةوة.

سااااااة تي ناوةندي  وار بياا  و  سااااااة تي لةليياة و دة ماااااادا دة سااااااسااني يااااااياوةش لة كورد بة هةماة 
سااة تيا ي ناوليبي لة  بةة كوردةوة، بةتاببةتي كة  يااومناكودني جيرة دة ياا ةر بيا  بي نة رعبابالي

ياااا ضاااا ةي  يااااارؤ سااااساة  وعة لة وة و بارةبا و  ةنابةو  ضااااةند رجنرية كورد ورةدار كة دةورة دراوة بة 
 ضيابةكي سةل .

سةرةرعاي بووني دةباة هيري ئاراو يةرعكةرو دةسة تدار لة كوردسساة، و لةَل ةكة لة دةوري سةرؤك 
سااةربةليي تيادا  ماايا  سااساة هةموو مةرو و متاوةمةتيا ي مرين هيرةكاة كيدةبوونةوة، كةواتة كورد

يااااالاوبةك ضااااة  ضااااون ة ناو ضااااةكاني هةبوو،  يااااي ناو سااااوو ضااااياكاة وةكو وةَل انيا ي  اة و رجنرية 
ساااااو اي نيزامي  ياااااا وةكاني  ماااااياة  يا دةهيانا لةبةردةي  سااااا ، و هياَويا ي بةربوب ناوةوةباة دة ارا
واة و  ناة ذماارةباةكي رؤر  باا ياا ضاااااا ئاةي  ساااااااةر لوت اة و  اةنااباةكااني  لاة ئاةوةي  باة ةوكوي  دةولَاةتااة، 

لاة  كاة  هاةبووة  كاااااان( جاةنبي  باةبااي)ة -باةررب ااني-رةرراري- باةة هيرةكااني )بولي)بيتااة( اا
 بة َلي( بةرعباوةدةبواة.-لور-باواني

ضاايا بة ناوي)لانةي كوردة دأل 292تةنانةة مياروونوم و جوبوافينام بةعتوبي )ي  اش  ( هةرباوي 
ساااااااةبونياة لاةباةأل  واربووني لاة  غليظيرعةواةكااة( نااودةبااة )دار ا كواد  فاةتي ا كبااد(، بيباة هيض 

عةبباسايدا بةرة بةرة مري و ساةرداراني كوردب  ب ةونة ليو ضاةند جيرباك لة دةساة تداري ناوليبي 
 بةدةس  بويانن.

 



سااااااي لاة ) مااااااني و 656-132لاة فاةتي عاةبباا ضااااااةناداة مرين ( باةردةواي بوو، ئيرت لاةوةو دوا دةبينني 
 ابةي لة فةتي عةبباسيدا.وةوارةي سياسي لة  بةة سةرؤك هير و سةردارانةوة دامةرراة، لة س

ضااااااة كوردباةكاانيااة دةكود، تاةنااناةة باةك دوانيا يااة توانيااة  سااااااةردارة كورداناة فاةرماانوعةواي نااو ئاةو 
ببةنة ويناخي سةربةليبووني سياسي و ئابووري، بيبة لة  ياناو ئةي هةنباوةيدا ضةنداة هةنباوباة 

ني مريي كوردي فاةرماانوعةوا لاة وتااري هاةبا دا نااوة، وةك ليااداني  اارة باة نااوي ليبااناةوة، و نااوهياناا
ساااس اراني لة فةتةوة، و هةروةها بآ ئةوةي بري لة  بةبآ ئةوةي ليباة خبةنة رعبزي نةباراة و بةرهةَل

  قوعاندني  ةبوةندي دؤسسانةباة ب ةة لةبةأل دةسة تي ناوةندبدا.

سااااااات مااااااني و وةوارانةش لة  وعو لة بةك كاة و  ضااااااةند بيابوماة ئةي مرين دا دةرنةكةوتووة، بةَل و بة 
سااي و ئابووري و  ساايا سااةندندا تيايةرعبوة، ئةمانةش وةك دةرئةجناميا ي بيرعان اري  يااة ويناخيا ي بة
سااي بآ  ضااون ة لة فةتي عةبا سااةرباة هةَلداوة،  سااةردةمة  سااالمي ئةو  كيمة بةتييةكانى جيواني ئي

 هياز بوو لةو كاتةدا.
 

 سة تى سةربة ليا كوردا:ويناخةكاني دةركةوتنى دة
مااينة كوردبةكاة  سااةندني مرين يااة ضاااوةكاة دةتوانني دةركةوتن و بة سااةر ساا  بة  ماا  بة كةواتة بة  

 ب ةبن بةي ويناخةوة.

ضاااي ) ساااةرهةَلداة و لوجىا ا -1 سااايايةمي كي ساااةدةي  ( كة دةكاتة 250-200: لة نيوةي بةكةمي 
 نيبةمي رابا، بي بةكةجمار لة هةندآ ناوضةي كوردسساة وةوارةي سياسي كوردي بقووك دامةرراة.

بةكةي كةسابةتي كورد كة لة سةردةمي ئيسالميدا توانيبياي ناوضةبةك خباتة ذباو دةسة تي ليبةوة 
ساااااةربةليبيةكي قاااااة  سااااا  بويانيا  و رعؤَلي ببياوعبا  لة ناو رعووداوةكاني ئةو  و نيو ساااااي بةدة سااااايا

كاا ( ) سااي )لةليية معس سااةردةمي لةلييةي عةببا كااو  كوردة( كة لة  -218سااةردةمةدا ئةوب  )ع
ياااااري 227 ياااااربا ة دةكةوباسة هةرباوي ئارربيؤاة و رعؤذهة تي  ياااااري )مةرةند( بووة كة  ( لاوةني 

 )ورمآ(. )لوا( و باكوري دةرباضةي

كااااااوسى كوردي( هيانااوة بة لاوةني مةرةند ناوي دةباة، لة بارةي ئةي  ميااروونوم بةعتوبي ناوي )ع
ضااااية و كةي  ساااا  نةكةوتووة، كة لة   هيرباك بووة ض بالود  سااااابةتيةوة رانياربةكي ئةوتيماة دة كة

ياااااااري ماةرةناد ض تاةنواا ئاةوة ناةبياا  كاة لاة ) ة بزووتناةوةي ك(  اةبوةنادي كودووة با220بيتاة لااوةني 
ساااةردةمي لةليية )وا و() ساااسبريكواوة تا  ساااي دة ساااو اي عةببا -227)بابةكي لورةمي(و لة  بةة 

 ( هةر لة ربنداة بووة.232



ياااي  ساااابةتيةكي توب  دةركةوتووة وةكو مري)جعيوي كورعي مري لي ضاااةند كة هةروةها لةو ماوةبةدا 
سااااااي با ماااااال دة سااااااا و رعؤذهاة تي مو ضاااااايااكااني دا ة جو ناةوة كودووة، هاةروةهاا كوردي( كاة لاة 

ساااي ( هاتووة لة  ساااوباني بة)نار ضااااوةي  ساااةر كاااوي كوردي( باة  يوه  لة هةندآ  ساااابةتي )ن كة
 هةرباوي جةربوة و هةروةها )موسى كوردي( لة جةربوةي بيتاة دةركةوتووة.

 سةرضاوة سوبانيةكاة بام لة موساا كوردي دةكةة و بة )سةرؤكي كورداة( ناوباة بودووة.

ساااااة تداربةكاة)ب -2 سااااةندنى دة ياااااة ساااااة تدارانى كورد بة ذمارة  (:334-250ة لةي ويناخةدا دة
ساااااانوري  ضاااااااو دةكةوة و  سااااااساة بةر ضااااااةكاني كورد رؤرتوة، و لة رعووا جوبوافييةوة لة هةموو ناو
مااااينياة  يا وياناوة ئةبةر بةراوردي  قااااة مرين مااااياة بةرفواوانرتة، تةنانةة هةندبا ياة نيو سااااة تي دة

يااااالاوبةكاني باكوري رعؤذهة تي دةهةري  ب ةبن بة ضااااة  مااااوو، لة دةهةري هةكاري و ناو ويناخي  يا
ماااا  و  سااااةربةلي دةركةوتن، وةك مري)جعيوي كورد( لاوةني وة ي ئةردةم ماااال ذمارةبةك مريي  مو
سااةرؤكةكاني  سااسا( كة بمي مياروونوم بة ) يااةدادي كوردي( لاوةني وة ا ةسااينية)راليي ئيا مري)

 دةباة. كورد( ناوباة

ساااااةردةمي لةليية معسود) ساااااة تي ليباة 279-256ئةمانةش لة  ضاااااةكاني ذباو دة ( توانيوبانة ناو
باارودؤلاة  لاةي  سااااااوودبااة  باة بزووتناةوةي لوارجاةكااة، و  يااة كودووة  ماااااا باةة و  اةبوةنادب باةرعباوةب

ياياة هةبووة لةبةأل هيري)ت و (ا عةرةبي كة  يا ةوة توانياة دةسا   وةربوتووة، و  ةبوةندبةكي با
ماااال و دةوروبةربدا ببوة، بيبة لة ) ياااااري مو سااااةر  ( بةدواوة ئةي نةبارانة)معار ( بةك بةبةك 281بة

( ئيرت لةليية تواني وة ي ةساينية ببوآ و دواتوب  289-279كةوتنة بةر ياا وي لةليية معسقاد)
 وة ي ئةردةممي بوة و هةردوو وة كةش وباوان اراة.

ياااداد  ساااو ابةكي تيكوة بووة، بة ي بمي لة نياو مريةكاة، مري  لةهةمووباة بةهيازتو بووة، و لاوةني 
 (هةرار كةم داناوة.10ربادة رعةوب ودووة و ذمارةي ضةكدارةكاني بة )

ساااااااةرؤكاةكااني هيري  سااااااسااني   هاةرباوي جاةربوة: لاة هاةرباوي جاةربوة و دةهاةرةكااني بااكوري كورد
ساايايةمي كي سااةدةي  ياانةوي هةر لة نيوةي دووةمي  قااووك بة سااي ب ساايا ضااييةوة توانياة وةوارةبةكي 

دامبةرربانن و وة ي )فنياك(باة كود بة بن ةي ةوكووعاني ليباة، ساةرضااوةكاني  ئاماذة بةوة دةكةة 
 (ساأل ةوكوي ئةي وة بةباة كودووة.300كة هيري بةينةوي نزب ةي )

باسايةكاني  نزبك بوو، بة ي هةرباوي ياارةروور: ئةي هةرباوة هةرضاةندة لة )سااموْا (ا  ابسةلي عةب
ساااة تداربةتي كوردي تيادا دامةررا، ئةي هةرباوة هةر  ساااساة رباتو دة لة هةموو هةرباوةكاني توي كورد

 -بة َلي-يااااااارجناة-لة كينةوة ربادي ) نةي( ذمارةبةك هيري بةورة و بةهياز بووة، وةكو )بةررب اة
-ياارؤضا ةي ياورةدار بوونة، وةك )ماام اة سايوةبوي( كة لاوةني ضاةنداة وة  و-با ريي-عيمااني
ساااااناة-رةَل -سااااااومان -سااااااريواة- ري-داراباد ضاااااااو -وة درداة( رؤربةي ئةي هيرانة تارعادةبةكي بةر



ضااااااةكة  سااااااي و ئابووري و دارابي ناو ساااااايا سااااااةربةليبي ليباة بةدي هيانابوو، تةنانةة كاروباري 
 تي ليانةبووة.بةدةس  ليبانةوة بوو. والي و باجبو و فةرمانبةراني دةوَلة

ساااة تي مةركةري  ضاااي دة ياااةرعكةرو جةربةرة بووة، هةربيز مو ة ماااي ئاراو  ياااارةروور بة ب لةَل ي 
واا ي و  ساةوي  باة  مااااااسيااة  باةربوب ودة   ساةي بياانيااة وبووأل ناةكودووة، بي  ساااااا ناةبووناة، و ذباودة

لاة ) سااااااا ، هاةروةكو )ابن ةووال(ا جوبوافيناام  ضاااااا اةكاانيااة دةباة ياا : (مودووة، دةَل367ياااااااارؤ
سااةردابوتووة، و نة مريي تيادابة و نة باجبوو  سااسياة بة قااووكة، كوردةكاة دة ياااربا ي ب يااارةروور  ((

 ... لة  بةة سوَلسانةوة((.

سااااي  ماااال و هةكاري وب سااااةر دةهةري مو ضااااياوةي هةَلوةتة فواوانةكةي بي  ضااااوار قااااد لة  لةليية معس
سااة تي ن سااس اراة  األ ب اتةوة و دة ضااةكة، بة ي يااارةروورب  لة بةرهةَل اوةندي ببةرعبانياسةوة بي ناو

ياااااااارةكاة و رؤري جوامياوي  ساااااااةرب اةوآ، لاةباةر  ساةوي  لاةباةأل ئاةوةي هاةوَليا ي رؤربادا ناةبسواني 
 ضةكدارةكاني.

سااابةتيةكي كورد هاتووة كة ئةوب  )أبن ببي ربيك ال ودي( بووة،  يااارةروور ناوي كة هةر لة دةهةري 
سااااااةركودةي عة290كة لة ) سااااااعيدي لواررمي( داوة و  يا ةوة بالي (داَلدةي  سااااااي هة توو )ببو ببا

ياااارةروور لة دةوروبةري ) خامن( كة -ك( هةردوو بوا)وةنداد300بووني ليباة رعابةباندووة، و هةر لة 
كورعي مري بمحدي عيمااني بوونة و توانيوبانة ناوضاةكاني ياارةروور و دبنةوةر و ماام اة خبةنة ذباو 

قاووكي تيادا دامبةرربانن، و ماوةي نزب ةي )دةساة تي ليباة و مرين (سااأل ةوك  ب ةة 50ماينيا ي ب
ماااايا كوردباة  ضااااةكداري هةبووة، بةمةش دامةرراندني بةكةي مرين و هةربةكةباة نزب ةي هةرارةها 
مااااااي ئاوةداة كودوووة و  ساااااانااة(ا كودة بن اةي ليي و وة بةكي توب رعابةباند، مري)خامن( وة ي )وة

 آباد(. ناوي ليانا)خامن

سااااااةردةمي لةليية معسود  مااااااي بوتةوة، لة  سااااااساني سااااااساة و لورع دباردةي جيالواري هةرباوي لور
ساااااااباةتياةكي كورد باة نااوي)كواد بن عبيادار ا كورعي هاةرارمياود  ا كورد( وةكو مريبا ي -ماةرد\كاة

ي كورد بةناوباني لة هةرباوي لورساساة دةركةوتووة، و ساو ابةكي بةورةياي هةبووة كة لة ضاةكداران
سااااةر  سااااابةتيةي كودة والي ليي لة مااااياربةكاة( ئةي كة مااااياري)مريي   يا واتبوو، بيبة بةعتوبي 

 لورسساة بي ضةسياندني دةسة تي مةفاربةكاة لةي ناوضةبةدا.

باة  ضاااااااةكاة وةرببوآ،  اةبوةنادي كود  نااو باارودؤلي  لاة  سااااااوود  ياداوة  هاةورةهاا مري كوادب  هاةوَل
مودووة( لةي بارةبةوة دةَلآ: ))كود 630ري عياواق، ابن ا  ري)ساةركودةي يايرعياي رجنةكاة لة باياو

سااساة  سااةركودةي رجنةكاة ب اة تاوةكو ليي بة هةرباوي لور مااياري و  بوعباربدا مداراتي بةعتوبي 
 بةهيازب اة و بةرذةوةندبةكاني ليي جيابةجآ ب اة((.



باندرابياسةوة، كة ئةمةش ماناي ياابةني باساة كود بةكةي مريي كوردة كة ناوي لة وتاري هةبنيدا لو
 لاوةة دةسة تي دةبةبةنآ.

سااااااةباارةة باةي هاةرباواة ئاامااذة باةوة دةكوآ كاةوا لاة ) سااااااسااة:  ك( هاةردوو بوا )بادر(و 300هاةرباوي لورع
 )ببومنكور( دةسة تي لورعسسانياة بوتة دةس  و بووة بة فةرمانوعةواي هةرباوةكة.

كااورب  سااساني بةورة، و ببومن يااياة  بدر لة لورع قااووك ةوكوياة دةكود، لة دواي لي سااساني ب لة لورع
 كوردو نةوةكانياة دربارةباة بة ةوكوياة دا.

ياااادكيبةي كوردي( كة  ساااةمي كورعي ئيماهي  كورعي  ياااةكودندا مري )دةب لة نياو مريةكاني ويناخي بة
ساااة تد346-320ساااةرداري ئارربيؤاة و دةوروبةري بووة، لة ) ارتوبن مريي ( كة بة ناودارتوبن و دة

 كورد دةذمياودربا ، كة رؤربةي يار و ناوضةكاني ئارربيؤاة لةذباو دةسسدابووة.

ساةبارةة بة ئيماهي  ياادكيبةي كوردي )باوكي دةبساةي( بة نةذادةوة لة كوردةكانى دةهةري هةكاري 
ساااااةركودةي  يااااااري(  ساااااةركودة )هاروة كورعي عبدار ا  ضااااااكةكاني  ساااااوار بووة، و بةكآ بووة لة 

زووتنةوةي لةوارجةكاة كة لة موما  و جةربوة دةساسياة بة ضاا كيةكانياة كودبوو، ئةوةبوو دواي ب
قاد( لة ) ( ئيماهي  لةبةأل كيمةَلآ 281يا ساي لوارجةكاة لةساةر دةساي لةلييةي عةبباساي )معس

سااااااةرداربا ي كورد دةلوار قااااااي  آ و لاة لاةوارجاةكااة رعادةكاةة و رعوودةكاةناة ئاارربيؤااة، لاةوبانادةر ك
 دةبسةي لة دابك دةبآ.

سااةرباربةكاة كةوتنةلي،  سااةركودة  سااةركودة كورد و دةبوةمةكاة و عةرةبة ةةمدانيةكاة و  كاتآ كة 
ساااااا   سااااااالمي بي ليباة دابوعي، تةنوا بةخداو دةوروبةري لة دة ضااااااةباة لة رعؤذهة تي ئي هةربا  و ناو

ساااااااةمي كوردب  دربا ي ناةكودوو ها سااااااساة ذباو لاة فاةة ماابيوة، بيباة مري دةب ةرباوي ئاارربيؤاانى ل
 دةسة تي ليي و هةروةها بةر ةرضي  ة ماري دةبوةي و لةرةرةكانيمي داوة.

ساااااااةرباةلي بووة، باة باةَلباةي ئاةوةي كاةوا دراوي باة نااوي ليي ليااداوة )تاا  ساااااااةي تاةواو  كاةواتاة دةب
 ئياسساش ضةند دانةبةك لةو دراوانة  اربازراوة(.

سااساة دامةرراة لة  (334-250بةو جيرة لة ماوةي ) ضااةكاني كورد سااي لة ناو ساايا ذمارةبةك وةوارةي 
ياياوةي وة داربةتي و ساةرداربةتي لياَوةكي و مرينمايا بقاووكى ساةربةلي، كة هةندبا ياة هةر روو 
نااة  مااااااي خااة بي مرين نااا بااةردي ب نااة  باااة بوة و بوو بااار بااةي رعؤذ بااةر ياااة  ماااااا ناادبا ي هااة ناااوبواة، و  لااة

ساااةردةمي بوةبوي يااا ةر بي ساااةربةليبةكاني  ساااةمي بووة رعبابالي مااايا دةب ضاااية مرين ، هةروةكو 
ماااااااني بووة بنااخاةباةك بي  ماااااايا عي ماااااايا رعةوادي لاة ئاارربيؤااة و هاةروةهاا مرين دةركاةوتا مرين

 مرينميا ةةسنةوةي وة بةررب اني لة يارةروور و هةرباوي ضيا.

 (:447-334ويناخي مرينمني)سةردةمي بوةبوي:  -3



سااانووري  ساااساة بووة، كة هاو ماااسووي هةرباوي دةبوةم بوةبويةكاة لة بنةماَلةبةكي دةبوةي بووة، داني
 كوردسسانة و ئاو و هةوايياة وةك بةكة.

سااااآ كورعي بوبوة )عوادالدولة سااااني(، لة ماوةبةكي ←بمحد، ركن الدولة ←عوي، معزالدولة ←هةر ة
ضاااووة 334اة ب ةة و لة )كورتدا توانياة كينرتعؤَلي هةرباوةكاني و تي ئياو قاااووكياة  ( معزالدولة بوا ب

 بةخدا و دامودةرباكاني لة فةتي عةبباسي لسسة ذباو دةسي و ة ومةتي بوةبوي دامةرراند.

سااااااسةولي  سااااااةرةتاي دامةرراندني دةوَلةتةكةبانةوة دركياة بةوةكود كة ناتوانن رعا بوبويةكاة هةر لة 
سااساة  يااالاوبةكاني كورد ضااة  سااة يانن و ناو سااة تي ليباة ب سااةرباربيةوة دة بةرعباوةببةة و بةرعباباي 

ياااااالاوي  ضاااااةبةكي  ساااااساة ناو ضاااااون ة كورد ساااااة تي ليباة،  و ة و مرية كوردةكاة خبةنة ذباو دة
سةلسةو هيض دابريكةرباك بريي لةوة نةكودؤتةوة كة سةرتا اي و تةكة خباتة ذباو دةسة تي ليبةوة، 

 نة كة سا نة باو و سةرانة لة سةرؤكة كوردةكاة وةرببوة.بةَل و بةوة رعاري بوو

سااااساة بوو، لة نزب ةوة  ةبوةندي لةبةأل مريو  يااااارةراي كورد ركن الدولة ا بوةبوي لة بواكاني رباتو 
ضاااا كي و ربادةرعةوبةكانياة  ضااااو لة  ماااة هةوَليدةدا  ضااايا بوو، بيبة هةمي ساااةرؤك هيرةكاني هةرباوي 

ياااااااآ، كااتيااك كاة  ياي  دةبوتوا كوردةكااة رعبابوبااة كودووة و ماةرعو ماا تيااة تاا ن ودووة، وة مي بيي
ماااااااةش دوو ااتي  هاةمي باة لواردناة((،  يااة  سااااااس واة  ياوب كاة كوردةكااني  وةكو ئيا ناا واةب ناةوة )) دةدا

 دةكودةوة كة ))دةوَلةتةكةي ئةو بةسرتاوةتةوة بة دةوَلةتي كورداة((.

 

ساااااالمي،  لةبةر ئةي هيكارانة وةكو دةرئةجناميا ي بيرعان اربة ئابووري و كيمة بةتيةكانى جيواني ئي
ضااااة جيربةجيرةكاني  ماااايا بةورة و بةهياز لة ناو سااااةردةمي بوبوييةوة ذمارةبةك مرين سااااةرةتاي  لة 
سااةردةمي  ساايةكاني  يا   ساايا يااياوةبةكي كام  بووي وةوارة  سااساة دةركةوتن، كة هةندبا ياة  كورد

 بوبوي بوو.
 


