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KURD DI TARÎXA TEBERÎ DE 

Wergera ji erebî: Emîn Narozî 

(Ev gotar ji kovara Nûdem-Werger jimar 1, 1996 hatiye wergirtin) 

Yek ji dîroknasên rûmetbilind î berhemdar yê serdema îslamê xwediyê Berhema "Tarîx 

er-Rusul yan jî el-Umem we el-Mulûk “Dîroka Pêxember yan j Milet û Padîşahan" Ebû Ca'fer 

Muhemmed îbn Cerîr Et-Teberî (839-923) ye Berhema Et-Teberî di forma kitêbên salewext de 

ku bûyerên sal bi sal didin, hatiye nivîsîn û bûye wek bingeh û çavkanî ji bo dîroknasiya erebî ya 

îslamê. Ew hê ji çaxên berî dîrokê dest pê dike û pêl bi pêl pê ve tê heyanî serdema îslamê; jê û 

pê ve jî ew sal bi sal li pey hev didomîne ta ku digihîje sala 915'yan. Dîroka Et-Teberî di nav 

dîroka îslamê de, yek ji wan kitêbên dîrokê yên rast tirîn û pêbawertirîn hatiye dîtin. Ew bi 

awayekî berfireh û bi rêk û pêk hatiye nivîsîn û gellek agahdariyên rind î giranbiha ji devên 

salixdarên (rawiyên) serwext dide xwendevanan; xwendina wê jî xweş û hêsayî ye. 

Dîroknivîserê me bi vê berhema xwe, xebata tarîxzanên berî xwe yên mîna El-Yaqûbî, El-

Belazûrî El-Waqidî û îbn Se'd temam kiriye û ji dîroknasên pey xwe yên mîna El Mes'ûdî, îbn 

Mîskeweyh, îbn El-Esîr û îbn Xeldûn re jî rê vekiriye û çavkaniyeke hêja û tekûz ji wan re 

hiştiye. Tarîxa Et-Teberî deh cild in, cildê pêşî li ser afirandina cîhanê û ya mirova ye, ew hin bi 

hin pê ve diçe û cild bi cild lê didomîne heyanî digihîje serdemên pêxemberan û şah û qiralên 

hevçaxên wan. Ew wan li gor rêza hatina wan di Tewrat û Incîlê de digel delîl û şiroveyên ji 

Quranê li pey hev rêz dike ta ku digihîje wextê îslamê. Ji îslamê û pê ve ew li ser jiyana 

Pêxemberê îslamê Muhemmed û sal bi sal jî li sera bûyêrên dema wî û peyrew û xelîfeyên wî 

radiweste hayanî ku tê sala 915'yan. 

Berhema Et-Teberî ya dîrokê cara pêşî bo zimanê farisî û piştre jî ji farisî bo Tirkî hatiye 

wergeradin. Herweha ew bo zimanê Fransî jî hatiye wergerandin û di sala 1874'an de hatiye 

weşandin.  

Et-Teberî di sala 839'an de li Amûla Teberîstanê (Mazendêrana niha) çêbûye û li bajarê 

Reyyê xwendiye. Ew ji bo xwendinê li gellek deverên din mîna Besre, Kûfe, hinek bajarên 

Sûriye û Fustatê (Qahîreya kevn) geriyaye. Piştî xwendina 40 salî ku di warê zanistiya olî, 

zimanzanî (fîlolojî) û dîroknasiyê de xwe ji yên berê yan jî ji yên vê paşiyê pirr cudatir 

gihîştandiye, ew hatiye li Bexdadê cihwar bûye û 40 salî li ser hev, bêrawestan dersdarî kiriye û 

nivîsandiye.  

Ji bilî dîrok û Tefsîra Quranê ya Et-Teberî ku 30 cild in wî helbest jî nivîsîne û li ser 

ferheng, rêziman, matematîk û bizîşkiyê (tibbê) jî berhemine hêja dane.
1
  

Et-Teberî jî yek ji wan dîroknasên ereban e ku di hinek cihên berhema xwe ya "Tarîx er-Rusul 

we el-Mulûk" de qala kurdan kiriye. Min li jêr hinek ji wan cihan ji erebî wergerande kurmancî 
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û hinek cudahiyên çapê ku di jêrenotên kitêbê bi xwe de jî hebûn li dawiyê nivîsîn û bi tîpa serê 

navên wan ew diyar kirin. Di nav notan de jî min diyar kiriye ku ew ji kîja cild, beş, û rûpelî 

hatine wergerandin.  

Emîn Narozî 

 

Tarîx er-Rusul we el-Mulûk (Et-Teberî) 

Îbn 'Hemîd ji min re qal kir ku Seleme ji Muhemmed îbn îs'haq, wî jî ji 'Hesen îbn Dînar, 

wî jî ji Leys Ebû Suleym bihîstiye ku Mucahîd jê re gotiye: "Min ev ayet ('Herrîqûhu we'nsurû 

alîhetekum...= alîkariya xwedayi xwe bikin û wî bişewitînin E. N.) ji 'Ebdullah îbn 'Umer re 

xwend, wî pirsî: "Mucahîd ma tu dizanî bê ew ê ku şewitandina îbrahîm [pêxember] nîşan da çi 

kes bû?" Min got: "na". Wî got: “Zilamek ji koçerên (bedewiyên) Fars bû” Min pirs kir: "Ebû 

'Ebdurrehman, ma koçer li Fars hene?" Wî got:”Erê, kuli koçeran Fars in, yek ji wan bû ku 

şîreta şewitandina îbrahîm [pêxember] kir”: Yaqûb ji min re qise kir ku ji îbn 'Uleyye wî jî ji 

Leys wî jî di heqê gotina a [Xwedê] ya “Herrîqûhu we'nsurû alîhetukum= alîkariya Xwedayê 

xwe bikin wî [îbrahîm] bişewitînin" de got ku Zilamek ji koçerên Fars yanî ji kurdan ev tişt 

gotiye”
2
 

 

Şahên Fars û Berzbûna Şahîiiya wan 

Ji xwe li pêş me ji bo rêzkirina dîrokê bi tevayiya hinek bûyerên mezin ku dema şahên 

Fars, qiralên Îsraîlî, ên Rûman û melîkên Eraban de heya ku bê dema Erdeşîr gotibû. Şahîtiya 

Erdeşîr îbn Babek Li gor xiristiyan (xaçparêz) û xwedîkitêbên pêşî, 523 sal piştî vegirtina erdê 

Babîlê ji hêla îskender ve û li gor Mecûsiyan (Agirperestan) jî 266 sal piştî Îskender, şahê milkê 

bixêr û bêr Erdeşîr îbn (kurrê) Babek îbn Sasan el-Esxer (Sasanê Piçûk) îbn Sasan îbn Babek îbn 

Mehermis îbn Sasan îbn Behmen Şa îbn îsfendiyar îbn Buştasb îbn Luhrasb îbn Key Wecî îbn 

Key Menûş ku c heqê neseba wî de weha jî tê gotin: "Erdeşîr îbn Babek îbn Sasan îbn Babe îbn 

Zerar îbn Behafrîz îbn Sasan el-Ekber (Sasanê Mezin) îbn Behmen îbnî. fendiyar îbn Buştasb îbn 

Luhrasb", li Fars - Li gor gotina wî [Erdeşîr] - ji bo heyfa kurapê xwe Dara îbn Dara îbn Behmen 

îbn îsfendiyar ku şerê Îskender kiribû û ji aliyê du nobetdarên xwe ve hatibû kuştin, bi mebesta 

vegerandin milk li xwediyê wî û zivirîna ser pêl û demên kevnare yên bav û kalên wî yê berî 

şahîtiya Eşîran û ji bo ku mezinatiyê têxe destê yek serok û yek şahî, derketibû meydanê.  

Tê gotin ku: Ew [Erdeşîr] li gundekî ku bi navê Teyrûdê tê nasîn û bi wîlayeteke bi xêr û 

bêr a herêma Îstexrê' ve girêdayî ye, hatiye dinê. Kalê wî Sasan mêrxasekî pirr jêhatî bû, nav û 

dengê mêrxasî û egîdiya wî deng dabû û wusa belav bûbû ku wî bi tena serê xwe bi 80 mêrên 

Îstexrî re şer dikir û zora wan dibir. Jina wî ji nesla hinek mîrekên Fars ku bi navê el-Bazrencîn 

tên nasîn, bû. Navê wê Ramebihuşt bû û jineke pirr delal î hêja bû. Sasan nazirê ser beytnara 

(Agirxaneya) ku jê re Enahîzê dihate gotin, bû û heyran û dêranê nêçîr û mêrxasiyê bû. Gava 

                                                             
2
 Ji berhema Ebû Ca'fer Muhemmed îbn Cerîr Et-Teberî ya Tarîx er-Rusul we el-Mulûk, Dar el-Me'arif, Qahîre, 1960, 

cild 1, çap 4, ji rûpelên 141-42'an hatiye wergerandin. 
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Babek ji Ramebihuşt re çêbû porê wî ji bihostekê dirêjtir bû. Demek piştre ku salên wî bi pêş ve 

çûn ew kete cihê bavê xwe, piştre jî kurre wi Herdeşir çebû. 

Hingê şahê îstexrê zilamekî Bazrencînî bû ku li gor Hîşam îbn Muhemmed navê wî 

Cûzihir bû, lê hinekî din wî bi Cuzihr bi nav dikir. Xizmetkarekî wî bi navê Tîra hebû ku wî 

[Cûzihr] ew li Darabecirdê kiribû ercebza (pîr). Dema Erdeşîr bû heft salî bavê wî ew bir cem 

Cûzihr ku hingê li Beydaê dima, ew [bavê wî] derket cem, jê pirsî ku Erdeşîr ji bo 

perwerdekirinê deyne cem Tîra da ew piştî wî bibe ercebza (pîr). Wî [Cûzihr] ew qeyd kir û 

şande ba Tîra; wî [Tîra] jî ew bi dilekî xweş girte cem xwe û wek zarûkekî xwe qebûl kir. Gava 

Tîra mir Erdeşîr kar girte ser xwe û kete cihê wî. Hinek ji remildar û rêçenasan nûçeya başiya 

wextê çêbûna wî danê û pê hesandin ku wê ew welat û şaristanan zeft bike. 

Tê gotin ku Erdeşîr gotina remildaran bi cih aniye guh daye nûçeya wan û qencî û başiya 

xwe herroj zêde kiriye. Herweha wî di xew de jî dîtiye ku şahek li ber serê wî rûniştiye û ji bo wî 

gotiye: "Wê Xwedê welatan bidê". Dema ew şiyar bûye bi vê yekê pirr şa bûye û di dilê xwe de 

hêz û mêrxasiyeke xurt ku berê pê re tinebû his kiriye. 

Serê pêşî ew meşiya ser devereke [girêdayê bi] Darabecirdê [ve] ku jê re Cûbanan dihate 

gotin û melîkê ku navê wî Fasîn6 bû kuşt. Piştre ew çû cihekî bi navê Kûnîs, melîkê wê 

Menûşehr [menoçehr] jî kuşt û ji wir jî derbasî Lerwîrê bû, serokê wir Dara jî kuşt û wan 

deveran tev da eşîrekê. Dûvre kirinên xwe ji bavê xwe re nivîsand û jê xwest ku here Beydaê, 

bavêje ser Cûzihr. Ew çû Cûzihr kuşt, taca wî zeft kir û ji şahê Çiyayan û hawîrdorên wan 

Erdewan Be lewî re nivîsand, beremriya xwe pêşkêş kir û destûr jê xwest ku taca Cûzihr 1 de 

serê kurê xwe Sabûr [Şapûr] . Erdewan nameyeke tûj (sirt) jê re nivîsand û de diyar kir ku kurrê 

wî Erdeşîr û ew bi kuştina wan giregiran pirr çewtî diki Babek qet guh neda vê gotina Erdewan 

lê hima zû, di wan rojan de jî mir. S bûrê [Şapûrê] kurrê Babek ew tac da serê xwe, kete cihê 

bavê xwe û ji Erde; re nivîsand ku [mezinatiyê] jê re berde. Erdeşîr bi ya wî nekir û li ser vê yel 

ew ji Erdeşîr xeyidî, leşker kom kir û çû şerê Erdeşîr. Gava ew ji îstexrê derk birayên wî ku 

hinek ji wan bi temenê xwe jî jê mezintir bûn, pê hisiyan. Ew r bûn li hev civiyan û tac û textê 

şahîtiyê dane Erdeşîr. Wî tac da serê xwe li s text rûnişt û hê ji dil û can û bihêztir dest bi karê 

xwe kir. Wî nîşan li xelkê b la kirin, zilamekî bi navê Ebresam îbn (Kurrê) Re'hfer kire wezîrê 

xwe û desth latdariyê sipartê. Wî [Erdeşîr] Zilamekî bi navê Fahir kire serekpîr (serol 

dînparêzan). Piştre wî ji birayên xwe bihîst ku hinek kesên pê re dixwazin fen fûtan lê bikin û li 

ser vê yekî ew rabû wî gellek ji wan kuştin. Dûvre nûçe gih; yê ku hinek ji xelkê Darabecirdê dijî 

wî rabûne; ew rabû dageriya wir û piş kuştina hinek xelkên wê, wî ew der vegirt. Di pey de çû 

Kermanê û bi mezir wê yê bi navê Belaş re şerekî giran kir. Erdeşîr bi xwe kete şer û şer kir ta k 

Belaş dîl girt, dest danî ser bajêr û kurrê xwe yê bi navê Erdeşîr danî ser wir. 

Li qerexê deryaya Fars şahekî bi navê Ebtenbûd ku siyaneta wî pirr dihai girtin û dihate 

perestin, hebû. Erdeşîr çûyê ew kuşt, bi şûrê xwe ew kire du qe kesên der û dorên wî jî tev kuştin 

û gencîneya ku di mexzenîka wan de heb hemû derxist. Wî [Erdeşîr] ji Mîhrekê mezinê îrahsana 

Erdeşîr Xurre û hine kesên din re nivîsand û ji wan xwest ku têkevin ber fermana wî, lê wan 

fermar dariya wî qebûl nekir. Erdeşîr rabû avête ser wan, wî Mîhrek kuşt û ji wir ç cihekî, li wir 
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wî bi navê "Cûr"ê bajarekî ava kir. Piştre dest bi avakirina Cews. qa ku bi navê Tîrbal jî tê nasîn, 

kir û beyt-narekê [agirxaneyekê] jî li wir çêkir. 

Hê ew wusa di wê navê de peyamê El-Erdewan bi nameyekê ve giha cem Erdeşîr. Wî 

xelkê xwe civand û ji wan re nameya wî xwend ku weha digot: "Bêguman te heddê xwe derbas 

kirye û te kuştina xwe bi destê xwe amade kiriye Ey kurdê ku di nav konên kurdan de hatiye 

perwerde [xwedî] kirin, kî destûr wergirtina wê taca serê te û vegirtina wan welatên ku te zora 

şah û gelên wan birine, daye? Kî Fermana avakirina wî bajarê di çolê de - mebest pê Cûr e- li te 

kiriye? Digel ku me dev ji te û avakirina wî berda jî, te rabû di berriyekê de bajarekî deh fersex 

(fersexek= 12,5 km ye) dirêj ava kir û navê wî danî Remma Erdeşîr". Bi vê re jî wî pê da zanîn 

ku melîkê Ehwazê ber pê ve diçe û dê wî bi saxî bîne cem [Erdewan]. Erdeşîr jî weha bersîva wî 

da: "Xwedê bi xêra wê taca ku min daye serê xwe ji min hiz kiriye, wî ew welatên ku min 

vegirtine dane min û ji bo kuştina wan şahên Zordar jî alîkariya min kiriye. încar ez hêvîdar im 

ku ew bajarê ez ava dikim û navê wî datînim Remma Erdeşîr bi te bê cî û serê te û xezîneya te 

jî ji bo beyt-nara [agirxaneya] ku min li Erdesîr Xurre ava kiriye, bê şandin. 

Di pey de Erdeşîr berê xwe da îstexrê û Ebresam li Erdeşîr Xurreyê li şûna xwe hişt. 

Demeke hindik piştî çûna wî, nameya Ebresam ku tê de vegirtina mezinê ehwazê ji nedî ve bi ser 

ve û vegera wî zorbirî û şikestî, nivîsîbû. Piştre ew [Erdeşîr] çû Esfehanê mezinê wê Şaz Sabûr 

[Şah Şapûr] dîl girt û kuşt; ji wir jî ew zivirî Fars û berê xwe da şerê xwediyê Ehwazê Neyrûfer. 

Ew heyanî Er-Recan, Bunyan û Taşana Ramehurmuzê pê ve çû û derbasî ser Surreqê bû. Piştî 

ku gihîşte wir ew digel hinek hevalên xwe siwar bû û çû heya qerexê Dîcleyê piçûk bajarê wê 

derê zeft kir, bajarê Sûq el-Ehwazê jî ava kir û tevî talanên zeftkirî dageriya Fars. Dûvre ew bi 

riya Cirih û Kazerûnê ji Fars ber bi Ehwazê ve bi rê ket. Ji Ehwazê ew çû Meysanê, mezinê wê 

Bendû kuşt û li wir bajarekî bi navê Kerxa Meysanê ava kir. Ji wir jî çû Fars, li wir qasidekî 

şande cem Erdewan û daxwaza diyarkirina cihekî ji bo şer jê kir. Erdewan jî jê re xeber şand ku 

di dawiya mihirmahê de ew li çola Hurmuzcanê li benda wî ye. Erdeşîr berî wextê, xwe gihande 

wir cihekî ji xwe re girt û ji xwe û leşkerê xwe re xendekekê çêkir. Wan kaniyeke ku li wê derê 

bû ji xwe re girt û di wê navê de Erdewan jî gihîşte wirê. 

Leşkerê wan ji bo şer rêz bû, Sabûrê [Şapûrê] kurrê Erdeşîr ji bo parastinê bi pêş ket û 

cengê di nav wan de dest pê kir. Sabûr [Şapûr] Darabendazê katibê Erdewan bi destê xwe kuşt; 

Erdeşîr jî hingê xwe di nav leşker de şûlifand û çû gihîşte Erdewan, wî kuşt, gellek ji hevalên wî 

jî dane erdê û kesên filitî jî reviyan.  

Tê gotin ku: "Erdeşîr ji hespê xwe peya bû ye, serê Erdewan xistiye bin lingê xwe û ji wê 

rojê û pê ve ew bi navê Şahenşah [şahînşah] hatiye binav kirin." 

Piştre ew ji wir çû Hemezanê [Hemedanê] wir vegirt û çû çiya, Azerbayca Ermenîstan û 

Mûsilê jî bi zor zeft kir. Di pey de ji Mûsilê çû Sûristanê ku jê es-Sewad jî tê gotin? wê vegirt û 

li qerexê Dîcle li pêşberî bajarê Tehsebûn. ku dikeve rojhilatê El-Medainê bajarekî ava kir û 

navê wî danî Erdeşîr. Wî . kire wîlayet û Behuresîr, er-Rûmeqan, Nehr (çemê) Derqît, Kûsa û 

Nehr (çemê) Cewber da ser û hinek qezayan jî pê ve girêda. Dûvre ji Es-Sewadê çû 1 texrê ji wir 

jî çû Sicistan û Cûrcanê, piştre derbasî Ebirşehr [Bajarê Ewrai Merwe, Belx û Xuwarzemê bû û 

pê ve çû ta ku gihîşte tixûbê Xorasanê. Di p de dageriya Merweyê, hinekan ji wan kuşt, serê wan 
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şande agirxaneya Enahi û ji wir çû Fars. Ji Fars xwe berda Cûrê, li wir qasidê mezinên Kûşan, 

Tûran Mekranê hatin cem û beremriya xwe jê re pêşkêş kirin. Erdeşîr ji Cûrê jî çû Bahreynê û 

dora melîkê wê Sentereq" girt û wî bêgav kir ta ku xwe di sûra \i leyê de avête xwar. Ji wir jî çû 

el-Medaînê li wir ma û di saxiya xwe de tac serê kurrê xwe Sabûr (Şapûr).
3
 

………. 

 

Surrî ji Şu'eyb, ji Seyf, ji Tel'he û ji Ma'han wergirtiye û ji min re nivîsandi ku dibêje: 

"Xirabtirînê gelê Fars li Celûlayê xelkê Reyyê ye; ew li wir bûne be paqê gelê Fars". Roja 

vegirtina Celûlayê xelkê Reyyê winda bû. Bi giştî tê got ku: "Dema Celûlayî dageriyan el-

Medaînê û çûne ser erdê wan [Reyiyan] , sewad jî Ji bilî malê Kesra ku Xwedê ew pê paqij 

kiribûn, kete ber zimme wan û ya wan kesên ku bi wan re lec kiribûn. Gava gotin û dîtina 'Emer 

a heqê es-Sewadê û deverên paş wê de gihîşte xelkê Fars hingê tevan pêkve g "Tiştê ku ew pê 

razî bin em jî razî ne", lê kurdên deverê neqayil bûn ku kes I gihîje kozeçêrên wan.
4
 

 

 

Vegirtina Fesa û Darabecirdê
5
 

 

Surrî ji min re nivîsand ku; Şu'eyb, Seyf, Muhemmed, Muhelleb û 'Emr jê gotine: "Sariye 

îbn (kurrê) Zuneym qesta Fesa û Darabicerdê kir û çû heya ku gihîşte leşkerê wan. Ew çû wî 

avête ser wan û çawa ku Xwedê hizkiribû, dor wan girt. Piştre wan daxwaziya alîkariyê kir, 

alîkarî gihîşte wan û pê re kurdên Fars jî li cem wan civiyan. Hejmareke pirr derkete pêşberî 

Musulmanan û zor li wan hat. Di wê şevê de 'Umer di xew de mîna naverojê wê hejmara ku 

derketibû pêşberî wan û şerrê wan dikir dît. Roja din wî gazî nimêja înê kir û sekinî heyanî wê 

seeta ku wî ew bi şev dîtibûn. Di wê demê de gava ew derkete ser mînberê jê ve xuya kir ku 

leşkerê Musulmanan li çolekê ye û ger ku ew li wî cihî bimînin dê dora wan bê girtin, lê ku 

hilkişin çiyayê paş xwe hingê bes ji kêlekan ve êrîş têne wan. Ew rabû piya û got: "gelî civatê 

(cema'etê) ez wan herdu beran dibînim", wî rewşa wan ji civatê re diyar kir û paşî weha kire 

gazî: "Ey Sariye çiya, çiya", [hilkişin hêla çiya!]. Piştre li wan fitilî û domand: "Ez hêvîdar im ku 

hinek ji leşkerên Xwedê bigihîjin wan" 

Ew roj di wê seetê de Sariye û Musulmanên pê re biryar dan ku hilkişin çiyê, ew kişiyan 

û ji hêlekê ve şer kirin, Xwedê ew ji wan [Musulmanan] re şikandin. Wan [piştre] ev bûyer û 

vegirtina bajêr digel du'ayên gel û ewlehiya wan ji 'Umer re nivîsand.
6
 … 

                                                             
3 îstexr bajarekî kevn e, dikeve başûrê rojavayê îrana niha û ji dema sasaniyan heya wextê îslamê navendeke mezin 
bûye (Ferdînand Tûlû, el-Muncid fi el-Luxe we el E'Iam, Dar el-Meşriq, Beyrût, 1973, çapa 7'an, beşa dîrok û 
agehan, r. 49.) 
4
 Li gor çapa T. "Narehîz" e û li gor ya S. jî "Narhîd" e. (Et-Taberî, Tarîx er-Rusul we elMulûk, c. 2, r. 39, not 1) 

5
 Di hinek çapan de "Hercebza" ye û carna jî "Herebze" tê (Et-Taberî, Tarîx er-Rusul el-Mulûk, c. 2, r. 38, not 2) 

Herebza yanî pîrê olî, yan jî parêzgerê olî yê dereceya duyemîn piştî "Mûbez"( serekpîr, serokê parêzgerê olî) tê. (El-
Mes'ûdî, Kitab et_Tenbîh we el-îşi Brîl, Leiden, 1967, r. 103 ) 
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Nûçeya Beyrûza Ehwazê 

 

“Gotin ku: "Dema siwar bi aliyê herêman ve veqetiyan û çûn hingê li Beyrûzê komeke 

mezin ji kurdan û hinekî din civiya bûn. 'Umer jî bi Ebû Mûsa re soz dabû ku dema leşker bi 

herêmên Fars ve bi meşe dê hingê heyanî deverên Besreyê here da weku ji musulmanan paşîbirr 

nê sitandin. Herweha ew ditirsiya ku hinek ji leşkerên wî têkevin nav leşkerên dijmin yan jî birr 

li aliyekî wan bikeve û pişt ji wan bê sitandin. Ew bi kombûna xelkê Beyrûzê hisiya bûn lê Ebû 

Mûsa rawestiya ta ku ew civiyan ser hev. Piştre di meha remezanê de ew ji bo êrîşkirina ser wan 

kesên ku li Beyrûzê kom bûbûn, derketin. Ew li navbera çemê Tîrê û Menazirê pêrgî hev hatin. 

[Berî hingê] xelkê en-Necdatê, yên Fars û kurd jî gihîştibûne wir ku ji nedî ve bi dek û hîle êrîşî 

ser Musulmanan bikin. Ji xwe wan di vê de yek û dû nedikir. Muhacir îbn Zeyyad ku xwe ji bo 

kuştinê amade kiribû bi hêrs rabû piya û ji Ebû Mûsa re got: "Her rojîgirî bide sondê ku gava 

dageriya bira bifitire". Birayê wî jî di nav wanên sondxwarî de bû, ji xwe wî jî wusa kir ku ew 

[birayê wî] wî ji cengê nezivirîne. Ew bi pêş ve çû û şer kir heya ku hate kuştin û Xwedê 

xwedênenasan qels kir ta ku xwe li pîsi rezîliyê qedaxe kirin (qelaptin). Piştre birayê wî er-Rebî' 

hat, ew zahf bi hêrs 1 û got: "Amade be ya cîhana derewîn " Ebû Mûsa gava rewşa Rebî' ya ji ber 

na birayê xwe dît rabû di ber dilê wî de da û ji pêla birayê wî ve ew danî serleşker.
7
 

….. 

 

Bûyera navbera Seleme ibn Qeys el-Eşce'î û Kurdan 

 

'Ebdullah îbn Kesîr el-'Ebdî ji min re bahs kir ku wî ji Cafer îbn 'Ewn, wî Ebû Cenab, wî 

jî ji Ebû el-Mu'heccel er-Redînî, wî jî ji Muxelled el-Bekrî 'Eqleme îbn Mersed û wan jî ji 

Suleyman îbn Bureyde bihîstibû ku: "Den leşkerê musulmanan li cem Emîr el-Mu'minîn 

(Serdarê Bawermendan) dich yan wî zilamekî zana û şerîetmedar dikir mezinê wan. Carekê jî 

dema ku leşk hate cem, ew rabû wî Seleme îbn Qeys el-Eşce'î kir serdarê wan û jê re gc "Navê 

Xwedê bîne û here ji bo wî [Xwedê] şerrê wan kesên ku wî înkar dik bike! Dema hûn rastî 

neyarên xwe yên muşrik (yên ku hevbeş û şerîkan ji Xw dê re çêdikin) hatin wan bangî sê tiştan 

bikin: Wan vexwînin ser dînê îslam ger ku musulman bûn lê xwestin li mal bimînin hingê zikat li 

malê wan dikev lê di destkeftiyên musulmanan de para wan nîne. Bes ger ku bivên bi we re bi 

hingê [ji Xenîmetê] tiştê ku ji we re hebe ji wan re jî heye û [ji îbadetê] tiştê t li ser we hebe li ser 

wan jî heye. încar ger ku musulman nebin hingê doza xer cê li wan bikin ku dan herin şerrê 

neyarên xwe yên din û wan ji xeracê re be din, lê barê zêdeyî qeweta wan li wan nekin. Bes ku 

wê jî nekin hingê şer: wan bikin û bêguman dê Yezdan li hember wan alîkarê we be. Vêca ger 

ew ber we xwe di keleyekê de asê bikin û piştre bixwazin ku hûn li gor hukum biryara Xwedê û 

Pêxemberê wî bi wan re bikin, nekin çiku hûn nizanin bê hi kum û biryara Xwedê û Pêxemberê 

wî ji bo wan çiye! Ger ku ji we soz û peymana Xwedê û Pêxemberê wî xwestin, wê jî nedin wan 

                                                                                                                                                                                                    
6
 Li gor çapa T. "Qasîn" e û li gor ya S. "Qasîr" e. (Et-Taberî, Tarîx er-Rusul we el-Mull c. 2, r. 38, jêrenot 3) 

7 Li gor çapa T. "Lezwîr e û li gor ya S. "Lezûbîn" e (Et-Taberî, Tarîx er-Rusul we el-ÎV lûk, c. 2, r. 38, jêrenot 4) 
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lê yên xwe bidin wai Erke ku şerrê we kirin hingê xwe nesipêrin wan, dev ji wan bernedin û wan 

destên xwe nefilitînin û zarûkên nûçêbûyî jî nekujin". 

Seleme got: "Em çûn ta ku em rastî neyarê xwe muşrikên kurd hatin
8
. Me ew dawetî ser 

fermana Emîr el-Mu'minîn (Serdarê Bawermendan) kirin, ew musulman nebûn; me doza xeracê 

li wan kir ew jî nedan, em rabûn me şerrê wan kir, Xwedê jî alî me kir me şervanên wan kuşt, 

zarûk û pîrekên wan dîl girtin û mal û pertalên wan civand.
9
 

……….. 

 

Sedemê avêtina Ebû Mûsa ji aliyê 'Usman ve ji walîtiya Besreyê 

 

Surrî ji min re nivîsand ku Şu'eyb ji Seyf wî jî ji Muhemmed û Tel'he bihîstibû: Dema 

'Usman hate ser hukum wî sê salan Ebû Mûsa kir mezinê Besreyê, lê di sala çaran de wî ew ji 

mezinatiyê avêt. Herweha wî 'Umeyr îbn 'Usman îbn Se'd jî anî ser Xorasanê, wî 'Ebdullah îbn 

'Umeyr el-Leys jî ku ji Kenaniyan bû danî ser Sicistanê. Ew piştre haya Kabûlê pê ve çû, kuşt û 

vegirt. 'Umeyr jî bi hêla Xorasanê ve çû wî jî şerr kir û kuşt ta ku gihîşte Ferxana 

[Turkmenîstanê] û piştî wê tu herêmên ku wî ew neanînîn rê neman. Wî ['Usman] 'Ubeydullah 

îbn Mu'emmer et-Teymî jî şande Mekranê, ew jî pê ve çû, kuşt û vegirt heya ku giha çem. 

Herweha Wî Ebdurrehman îbn Xubeys jî şande Kermanê, yekî jî şande Fars û Ehwazê û Berriya 

Besreyê jî da ser erdê 'Huseyn îbn Ebû Hurr. Piştre wî ['Usman] 'Ebdullah îbn 'Umeyr ji 

serkariyê avêt û 'Ebdullah îbn 'Amir anî ser kar, salekê ew kire mezin, lê dûvre ew jî ezil kir. Wî 

'Asim îbn 'Emr jî anî ser kar û 'Ebdurrehman îbn Xubeys ji ser kar avêt piştre wî 'Edî îbn Suheyl 

îbn 'Edî dîsa zivirande ser kar. Di sala sisiyan [ji xelîfetiya 'Usman] de xelkê îzecê û kurd kafir 

bûn, hingê Ebû Mûsa di nav xelkê de da gazî kirin, wan teşwîq kir û qala başiya çûna şerr bi piya 

kir ta ku hinek kesan xelkê li dewarên xwe siwar kirin û xwe kirin yek ku bi piya derkevin herin 

şer. Lê hinek ji wan jî gotin: "Navê bi Xwedê em lez nakin ta em binêrin bê çi bi wan tê. Erke 

gotina wî bişubihe kirina wî hingê em ê jî wek hevalên xwe bikin.
10

 

………….. 

 

Ebû Mîxnef got ku 'Hesîre îbn 'Ebdullah el-Ezdî, Fudeyl îbn Xedîc el-Kendî û En-Nedr 

îbn Salih el-'Ebesî jê re weha qal kirine: "Zilamê pêşî ku el-Muxtar pê re peyman çêkir û ala 

hilda 'Ebdullah îbn el-'Harisê birayê el-Uştur bû. Wî ji bo çûyina ser Ermeniyan pê re peyman 

                                                             
8 Li gor çapa T. "Qahir" e, lê li gor ya L. "Hahir" e. (Et-Taberî, Tarîx er-Rusul we el-IVi lûk, c. 2, r. 39, not 2) 
9
 Sûristan navçeyek e li îraqa niha (hinek jî dibêjin li Xûzîstanê ye) û ji ber ku cihê dai ber, çandinî û şînahiyê bûye 

gava cara pêşî ereban ew der dîtiye jê re "Es-Sewad" yanî reş; gotine, çiku di çola wan de cihekî wusa tinebû. 
Herweha ji hinek bajarên wê re jî re "El-Mec in" ku pirneya "medîne" yanî bajar e, jî hatiye gotin, çiku di wê 
navçeyê de çend heb bajar \ ne ku dê navê wan li xwar di deqê de bê. (Yaqût el-'Hemawî, Mu'cem el-Buldan, dar 
Beyn dar Sadir, 1957, c. 3, r. 272 û 279) Li gor îbn Xurdazbeh Es-Sewad ji dozde kûre - li gor vê wîlayetan - pêk tê û 
şahên îranê jê re gotine: "Dilê îranşehrê" yanî yê îraqê. (îbn Xurdazb< El-Mesalîk el-Memalîk, Brîl, Leiden, 1967, r. 
5) îranşehr navê îraqê yê kevn e. 
10 Li gor çapa T. "Tehyesûn" e û li gor ya S. "Teyhesûn" e. (Et-Taberî, Tarîx er-Rusul 1 el-Mulûk, c. 2, r. 41 not 1) 
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çêkir û Muhemmed îbn 'Umeyr îbn 'Utarid jî şande ser Azerbaycanê û 'Ebdurrehman îbn Se'îd 

îbn Qeys jî şande ser Mûsilê. Herweha îshaq îbn Mes'ûd jî şande ser el-Medaînê û erdê Cib Wî 

Quddame îbn Ebû 'îsa îbn Rebî'e en-Neserî ku hevkarê Seqîf bû şande 5 Bihqubaza jorî, 

Muhemmed îbn Ke'b îbn Qereze jî şande ser Bihqubaza navi 'Hebîb îbn Menqez es-Sewrî jî 

şande ser Bihqubaza xwarî. Wî Se'd îbn 'H zeyfe îbn el-Yemanî jî bi hezar siwarî ve şande ser 

'Hulwanê." Wî [Ebû mîxn< got ku: "Wî [Muxtar] hermehê hezar dîrhemî [diravî] dida wî [Se'îd] 

da ku t serê riyan bigire û şerê kurdan bike.
11

 

………. 

 

Çûyina Muterref îbn el-Muxîre ser 'Heccac û 'Ebdulmelîk 

 

Wî [Ebû Mîxnefj got: "Hevalên wî [Muterrefîbn el-Muxîre] xwe avêtinê û ] re li hev 

hatin. Di pey de ew kete nav karwanê xwe û xeber şande cem Seb îbn 'Ebdurrehman îbn Mîxnef 

û cem 'Ebdullah îbn Kennaz en-Nehedî, w; anî ba hev û ji wan va ku ew jî wek hevalên wî yên 

din bikin. Wan qîma xv anî û dema ew bi rê ket ew jî bi hevalên wî re zivirîn, çûn heya ku li 

Şebîbê § hîştin Heccac û pê re bûyera Şebîbê dîtin. 

Wî (Ebû Mîxnef) got ku: "Muterrefji ed-Deskereyê bi hevalên xwe re derk û berê xwe da 

Hulwanê. Wê salê 'Heccac jî, Suweyd îbn 'Ebdurrehman e Se'dî şandibû ser 'Hulwan û 

Masebzanê. Dema nûçe gihîşte [Suweyd] ku Mi terref îbn el-Muxîre berê xwe daye erdê wî, 

famkir ku Heccac qebûl nake i ew [Suweyd] bibe hevalê wî [Muterref] û ne jî jê re xweşekiyan 

bike. Suwe> rabû ji bo şerê wî xelkê bajêr û kurdan da hev. Heçî kurdan ew deverên bilir yên 

'Hulwanê girtin û Suweyd jî ji ber ku ne dixwest şerê wî [Muterref] bik lê ji bo ku ji 'Heccac jî 

bifilite rabû çû pêşiya wî, bes çûyina wî ji bo lêborîr bû." 

Ebû Mîxnef got ku; 'Ebdullah îbn 'Elqeme el-Xes'emî ji min re weha qal d kir: "Dema 

'Heccac îbn Cariye el-Xes'emî derketina Muterrefji el-Medaînê hilkişîna wî ya ber bi çiyan ve 

bihîst ew jî digel nêzî 30 zilamî ji eşîra xwe û h nekî din jî pê re, çûn." Wî [Ebû Mîxnef] 

domand:"Ez jî di nav wan [30 kesar de bûm û em li 'Hulwanê gihîştin wan. Em jî digel wî bûne 

şahidê cenga Si weyd ibn 'Ebdurrehman".
12

 

…… 

 

En-Nedr îbn Salih ji Ebû Mîxnef re gotiye: "Min dît ku ew nêzî dused kesî bûn". 

Herweha îbn 'Elqeme jî got: "Ew ji sêsed kesî hindiktir bûn. Muterref gazî 'Heccac îbn Cariye 

kir, bi qandî hejmara wan jî çekdar dane wan û ew şandin ser el-Qe'qa'iyên ku qesta kuştina wî 

dikirin û palewanine perwerdekirî bûn. Dema Suweyd dît ku em ber bi kurrê wî ve diçin, rabû 

xulamekî xwe bi navê Rostem ku piştre li dêra Cemacemê pê re hate kuştin, digel alaya îbn Se'd 

                                                             
11

 Li gor çapa T. Sîtreq e. (Et-Taberî, Tarîx er-Rusul we el-Mulûk, c. 2, r. 41, not 3) 
12

 Ji kitêba Et-Teberî ya Tarîx er-Rusul we el-Mulûk beşa "Şahîtiya Erdeşîr îbn Babek" c dê i'ê rûpelê 37-41'ê hatiye 
wergerandin. 
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şande cem wan. Xulamê wî meşiya ta ku gihîşte 'Heccac îbn Cariye, wî bi tenê kir û jê re got: 

"Ger ku hûn bixwazin di welatê me de derbasî cihekî din bibin, fermo derbas bin! Em şerê we 

nakin, lê erke qesta we em bin divê hûn pêşî tiştên ku di destên me de ne, ji me bistînin". Dema 

vî tiştî ji 'Heccac re got wî jê xwest ku here vê yekê ji serdarê wan re jî bibêje. Ew rabû çû cem 

Muterref û tiştê ku ji 'Heccac re gotibû ji Muterref re jî dubare kir. Muterref weha bersîv da: "Em 

nehatine we û welatê we". Wî jî got: "Nexwe têkevin ser vê rê heya ku hûn ji welatê me 

derdikevin; em navên ku kes hatina me ya pêşiya te bibîne û bibihîze". 

Wî [Ebû Mîxnef] got: "Muterref şande pey 'Heccac, ew hat û ew ketin ser wê rê ta ku 

gihîştin wan qiracên jorî û kurdan li wir dîtin. Muterref û hevalên xwe giş li wir peya bûn. Ji 

aliyê rastê ve 'Heccac îbn Cariye û ji yê çapê ve jî Suleyman îbn 'Huzeyfe hilkişiyane wan 

[kurdan], ew şikandin û kuştin. Muterref û hevêlên wî bi selametî li riya xwe domandin û çûn 

heya nêzî Hemezanê [Hemedanê] lê neketinê, ji wir fitilîn hêla çepê û heya ava Dînarê çûn. 

Hingê birayê wî [Muterref] 'Hemze îbn el-Muxîre mezinê Hemedanê bû; ji wê bonê ew nekete 

wir da ku birayê wî li cem 'Heccac nekeve bin şikê. Paşînê gava ew gihîşte ava Dînarê hingê 

rabû ji birayê xwe 'Hemze re nivîsand: "Piştî spaskarî û du'ayan, bêguman nefeqe pirr bûye û 

mûnet giran bûye, ji çek û mal çi ji te hat alîkariya birayê xwe bike!"
13

 

……. 

 

Wî [Ebû Mîxnef] got: "Ew ['Edî îbn Wetad] ji bo hazirkirina leşker derket gazî 

perwerdekarên leşkerî kir û ji wan xwest ku çaryekê gel ji bo leşkeriyê bicivînin. Hê înek neçûbû 

ku em gihane Ceyyê; li wir jî nehsed kes ji xelkê Şamê tevî 'Umer îbn 'Hubeyre û Qubeys el-

Qehaffî gihîştin me. Em bi tenê du rojan li wir man. 'Edî îbn Wetad di gel mirovên ku bi ya wî 

dikirin û sêhezar şervar xelkê Reyyê, hezar şervan jî bi el-Bera' îbn Qubeyse re ku 'Heccac ji 

Kuft şandibûn, heftsed kesên Şamî û nêzî hezar mêrxasî jî ji xelkê Esfehanê û ki dan, pê re [ bi 

'Edî re] rabûn. Dema ku tev gihîştin cem Muterrefîbn el-Mu re hejmara wan bi tevayî bûbû nêzî 

şeş hezar şervanî.
14

 

……. 

 

Wî [Ebû Mîxnef] got: "îbn el-Eş'es û Fellên ku pê re şikestibûn ber bi Sicisi nê ve çûn. 

Heccac, 'Emmare îbn Temîm el-Lexemî kire mezinê leşker û bi ki rê xwe Muhemmed îbn 

'Heccac re xiste pey wan. 'Emmare îbn Temîm da p 'Ebdurrehman, li Sûsê gihîştê û naverojê bi 

qasî s'etekê pê re şer kir. Piştre < ['Ebdurrehman] û hevalên xwe şikestin û reviyan çûn heya 

gihîştin Sabûrê [Ş pûrê]. [Li wê derê] kurd jî digel Fellên ku pê [bi 'Ebdurrehman îbn Muhei 

med] re bûn li dora wî civiyan. 'Emmare îbn Temîm li 'Eqebetê şerekî mez bi wan re kir lê 

                                                             
13 Ji kitêba Et-Teberî ya Tarîx er-Rusul we el-Mulûk cildê 4'an beşa "Sala 17/638'an rûp< 32-33'yan hatiye 
wergerandin. 
14

 Darabecird hem navê herêmê û him jî navê serbajarê herêmê ye; çendî ku Fesa jê mezi tir e jî lê ji ber ku şah 
Dara ew ava kiriye, ew wek serbajarê herêmê maye. (El-îstexrî, Kît Mesalik el-Memalik, Metbe' Brîl, Leiden, 1967, r. 
97) 
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'Emmare û pirrên hevalên wî birîndar bûn. Di pey de 'Emma û hevalên xwe reviyan û 'Eqebeyê ji 

wan re berdan. 'Ebdurrehman pê ve çû heya gihîşte Kermanê.
15

 

……. 

 

Reva Yezîd îbn el-Muhelleb û Birayên wî ji Zindana 'Heccac 

 

Di sala 90/708'an de Yezîd îbn el-Muhelleb, birayên wî û hinek kesên din ku pê di 

zindanê de bûn, reviyan û çûn gihane Suleyman îbn Ebdulmelîk û pê xwe 'Heccac îbn Yûsujûji 

Welîdîbn Ebdulmelîk azad kirin. 

 

Sedemê rizgariya wan ji zindana 'Heccac û çûyina wan bi bal Suleyman ve 

 

Hîşam got ku; Ebû Mîxnefli ser devê Ebû el-Muxarîq er-Rasibî ji min re goi ye: "Ji ber 

ku kurdan erdê Fars giş zeft kiribû, 'Heccac rabû ji bo lêgerînê (te têşê) derket û berê xwe da 

Rustuqbazê. Wî Yezîd, birayê wî el-Mufeddel û 'El dulmelîk jî bi xwe re bire Rustuq bazê. Wî 

nêzî odeya xwe di nav leşker de xendekek çêkir, konekî reş veda, wan xistê û yekî Şamî kire 

pasbanê wan. Wî bi şeş hezar dirav ew deyndar kiribûn û zor dida wan ku deynê xwe bidin. 

Yezîd baş di ber xwe de dida lê 'Heccac jî pirr pê diqehirî. Carekê jê re hate gotin ku: "Tîrek li 

paqa Yezîd ketiye û sertîr tê de maye, ji ber vê yekê gava tiştek lê dikeve qarîn jê diçe, hima 

piçek jî bê libitandin deng jê dertê. 'Heccac ferman kir ku eziyet bidinê û çîqên wî îşk bikin. 

Dema wusa lê hate kirin qarîn jê çû. Xweha wî Hinda qîza Muhelleb ku hingê li cem 'Heccac bû, 

qarîna Yezîd bihîst, wê jî kire qêrîn û li ser gerand. Li ser vê yekê 'Heccac jî rabû ew berda. Piştî 

hingê wî dev ji îşkdana wan berda lê deynê xwe jî her ji wan dixwest. Wan jî timî ew [deyn] hino 

hino didanê, bes pê re jî lê dişixulîn ku ji wir xilas bibin. 

Wan [xeber] şande cem Merwan îbn el-Muhelleb ku hingê li Besreyê dima û jê van ku ji 

wan re çend hespan amade bike. Herweha wan jê xwest ku ew wan wek hespên firotinê nîşan 

bide, lê bihayekî wusa pirr li wan bike ku nêne firotin. Bi vî awayî ka belkî ew karibin bi wan 

xwe ji wir rizgar bikin. Merwan jî wusa kir bes di wê navê de Hebîb jî li Besreyê di eziyetê de 

bû. Yezîd Xwarineke zahfji nobetdaran re da çêkirin û şerabê jî ji wan re da anîn, wan jî xwar û 

vexwar û pê ve mijûl bûn. Yezîd rabû cilê aşpêjan li xwe kir riyekî spî bi xwe ve danî û derket. 

Pasbanekî ew dît û got: "Ev mîna ye meşa Yezîd", dûvre çû li ruyê wî nihêrt dît ku riyê wî spiye 

dev jê berda, got: "Ev pîr e" û çû. Herweha ElMufeddel jî li pey derket û kes bi wî jî nehisiya. 

Ew çûne gemiya xwe ya ku li kelebestê hatibû amade kirin û di nav wê û Besreyê de 18 Fersex 

hebûn [fersexek 12,5 km ye ~ E. N.] Ew gihîştin gemiyê lê Ebdulmelîk dereng ma û ji wan bi 

paş ket. Yezîd ji Mufeddel re got: "Siwar be dê ew bigihîje me", lê Mufeddel ku birayê 

Ebdulmelîk yê ji dê, (ji Behleya Hindî) bû, got: "Na bi xwedê, ger ez dagerim zindanê jî ez ji vir 

                                                             
15

 Ji kitêba Et-Teberî ya Tarîx er-Rusul we el-Mulûk, cildê 4'an, beşa Sala 23/643'yan rûp< 178'an hatiye 
wergerandin. 
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ranabim ta ku ew jî were". Yezîd jî rawestiya ta ku 'Ebdulmelîk jî hat gihîşte wan. Ew pêkve li 

gemiyê siwar bûn û bi rê ketin, ew bi şev çûn heyanî berbanga sibê. Piştî ku bû sibe hê nobetdar 

bi reva wan hisiyan û xeber dane Heccac.
16

 

………. 

 

Tayinkirina Xalid îbn Bermek ji bo Walîtiya Mûsilê 

 

Yek ji wan bûyerên ku di vê salê (158/774) de çêbûne şandina Xelîfe el-Mensûr kurrê 

xwe Mehdî bi aliyê er-Reqê ve, fermankirina wî bi avêtina Mûsa îbn Ke'b ji ser Mûsilê û 

tayînkirina Ye'hya îbn Xalid îbn Bermek ji bo Walîtiya wirê [Mûsilê] ye. Li gor ku 'Hesen îbn 

Weheb ji Salih îbn 'Etiyye bihîstiye s demê vê yekê ev bûye: "El-Mensûr sêhezar hezar [3 

milyon] dirav wek cirm Xalid birrîbû, ji ber ve jî xwîna wî lê nezir kiribû û sê roj moledan 

dabûyê. ser vê yekê Xalid ji Kurrê xwe Ye'hya re got: "Kurrê min zor li min hatiye û ti tê ku ji 

min nayê ji min tê xwestin. Bêguman mebest bi vê jî bes serê min e. 1 lê xe here cem kulfet û 

ehlê xwe, tiştê ku tu dê piştî mirina min bikî hima vê{ bike". Piştre wî weha domand: "Kurrê min 

ji xwe kes rê li ber te nagire ku 1 xwe bigihîjînî cem dostên me û di ba 'Ummare îbn 'Hemze, 

Salihê xwediyê e Mûsellayê û Mûbarekê Turk de bibihûrî û wan bi rewşa me bihisînî".  

Salih îbn 'Etiyye jê [el-'Hesen îbn Weheb] re qise kiriye ku; Ye'hya [bi xw< jê re weha 

gotiye: "Ez çûm cem wan, hinek ji wan madê xwe ji min kirin û I dizî mal ji bo min şandin. 

Hinekan jî destûr ned ku ez herim hizûra wan lê pey min mal şandin". 

Piştre wî weha domand "Min destûr ji 'Ummare îbn 'Hemze xwest û ez de: ketim cem; ew 

li dergehê xwe û berê wî li hêla dîwar bû. Wî berê xwe jî ned min, min lê silav kir, wî bi dengekî 

nizim silava min vegirt û pirsî: "Kurrê mi bavê te çawa ye?" Min got: "Baş e, silavên wî ji te re 

hene û diviya ku tu li se vê yeka ku hatiye serê wî bêyî agahdar kirin û sedhezar dirav alîkarî ji te 

dip< Wî ne ji pirrî û ne jî ji hindikî tu bersîvek neda min. Cih li min teng bû, erd dora min hejiya, 

lê demek piştre min tiştê ku ez pê ve hatibûm jê re got". Pa; wî wusa bersîv da: "Ger ku ez 

karibim ez dê bidim te".  

Yehya got: "Ez ji cem derketim lê min di dilê xwe de digot: 'lanet li hertişt ku ji kubarî, 

qurretî û nefsmeziniya te bê, be'. Ez çûm cem bavê xwe û min bû yerê jê re qise kir û jê pirsî: Ez 

dibînim ku tu bi 'Ummare îbn 'Hemze zêde ba werî? Lê bawerî pê nayê. Hê ez wusa qasidê 

'Ummare îbn 'Hemze bi sedheza dirav ve xuya kir. 

Di du rajan de me du hezar hezar (2 milyon) û heftsed hezarî civand lê sêsei hezar kêm 

ma. Bi peydakirina wan xebata me encama xwe dida lê bi derengxis tina wan jî xebata me giş 

vale diçû". 

Wî got: "Bi Xwedê ez dilbikul û bi keser li Bexdadê li ser pirê digeriyam gav; 

keştîvanekî xwe avête cem min û pirsî: Ma ez ji te re bêjim ku teyr têjik derxis tiye? Min berê 

xwe jê dagerand lê ew ji min neqetiya, bi min ve eliqî û ji min re got: 'Bi Xwedê tu xemgîn î lê 

                                                             
16 Ii gor îbn Ceys "Walix" e, yanî "ya cîhana lewitî". (Et-Teberî, Tarîx er-Rusul we el-M lûk, c. 4, r. 183) 
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dê Xwedê derdê te derman bike û beyaniyê tu dê di vir de digel alayê derbasbibî'. Ez li gotina wî 

şaş mam lê wî domand: 'Ger ku rast derket 5000 diravên min li te'. Min got: 'Baş e' û ez çûm. Ku 

bigotina 50 hezar jî min dê bigotina erê çiku bûna wî li cem min pirr dûrî aqilan bû". [Di wê navê 

de] xebera serîhildana Mûsilê û ya belavbûna kurdan li wir giha el-Mensûr; wî jî pirsî: Kî diçe 

wir? Dostekî Xalid îbn Bermek bi navê Museyyib îbn Zuheyr got: "Ey Emîr el-Mu'minîn 

(Serdarê Bawermendan) dîtineke min heye lê ez dibînim ku tu guh nadî şîretên min û wan 

napejirînî. Bes ez ne ku şîretan li te dikim lê bi te dişêwirim". Wî [el-Mensûr] got: "bibêje ez 

wan wek şîretên xayinî nabînim" Wî [îbn Zuheyr] got: "Tu yekî weke Xalid jê re nabînî"; wî 

pirsî "Waweylê! Ma piştî vê yeka ku me pê re kir êdî ew ji me re dibe?". -Erê ya Emîr el-

Mu'minîn, te bes wî xurt û rast kirye, ez dibim kefîlê wî. - Bira be welleh ew jê re, bira hima sibê 

were û tu jî were! Wî (el-Mensûr] 300 hezarê mayî jê re bexişand û pê re li hev kir.
17

 

…… 

 

Muhemmed îbn 'Ebdullah ji ber tirsa hatina Turkan ber bi Enbarê ve, ferman kir ku 

sikran biteqînin û avên wan berdin ser devera Enbarê û yên nêzî wê mîna devera Baduraya û bi 

vî awayî riya wan bibirrin. Yên ku vî karî girtibûn ser milê xwe Necûbet îbn Qeys û Muhemmed 

îbn 'Hemd îbn Mensûr es-Se'dî bûn. 

Muhemmed îbn 'Ebdullah nûçeya çûyina Turkan bi pêşiya Şemseya ku bi Beynûqê 

Ferxanî re bû, da hevalên wî yên parastina wê. Muhemmed çarşema berî meha Muherrema sala 

251/865'an bi deh rojan Xalid îbn 'Umran û Bendarê Teberî şande devera Enbarê. [Muherrem, 

meha pêşî ji salnameya koçî ya qemerî (hîvî) ye ku li vir dibe îna 2'yê sibata sala 865'an- E. N.] 

Piştî wan jî wî, Reşîd îbn Kawis şand. Ew di rê de rastî Beynûq û Turk û Mexribiyên ku pê re 

bûn, hat. Xalid û Bendar doza Şemse li wan kirin Beynûq û hevalên wî bi Xalid û Bendar re çûn 

Bexdadê cem [Xelîfe] el-Muste'în. 

Muhemmedê kurrê Hesenê kurrê Cîleweyhê kurdî (Muhemmed îbn Huseyn îbn Cîleweh 

el-Kurdî) alikariya 'Ukbera girtibû ser xwe. Hingê Zilamekî Mexribî jî ku li ser er-Razanê bû 

gellek malê xelkê civandibû. îbn Cîleweyh çû bal û jê xwest ku malê gelê navçeyê bide wan lê 

wî neda û pê re şer kir. îbn C leweyh wî mexribiyî dîl girt, û digel 12 hezar dînar û 30 hezar 

dîrhem ji ms xelkê navçeyê anî ber deriyê Muhemmed îbn 'Ebdullah. Wî jî deh hezar di hem ji 

wan da îbn Cîleweyh.
18

 

…….. 

Di meha rebî' el-axera [meha çaran ji salnameya koçî ya qemerî (hîvî) ye- I N.] vê salê 

[251/865] de di bin serdariya Eblecê
19

 Turk de siwar û peya dus< kes ji aliyê Mu'tezz ve ber bi 

                                                             
17 Ji kitêba Et-Teberî ya Tarîx er-Rusul we el-Mulûk cildê 4'an beşa Sala 17/638'an rûpelê 183'an hatiye 
wergerandin. 
18 Di çapa Ebû Fedl de peyva "kurd" tine lê belê du rûpel piştre ev gotina Seleme li ser devê yekî din tê dubare kirin 
û di wir de ev peyva "kurd" derbas dibe. Herweha di çapa 'Hubeyş de jî peyva kurd heye. (Et-Teberî, Tarîx er-Rusul 
we el-Mulûk, c. 4, r. 187, not 1 û r. 189) 
19

 Ji kitêba Et-Teberî ya Tarîx er-Rusul we el-Mulûk cildê 4'an beşa Sala 23 /643'yan rûpelê 186-187'an hatiye 
wergerandin. 
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herêma Bendenecînê ve hatibûn şandin. Wan av te ser Hesenê kurrê Elî, êrîşî ser gundê wî kirin, 

xaniyê wî xirakirin û piştre çi ne gundekî nêzîkî wir, li wir xwarin û vexwarin. Dema ku li wir 

dilbcih bt hingê Hesenê kurrê Elî jî ji gundekî dora gundê xwe û ji xalanên xwe y. kurd alîkarî 

xwest ku bavîjin ser wan. Ew çûn avêtin ser wan [mirovc Mu'tezz] û ew jî reviyan lê ew 

[mirovên Hesenê Elî] gihîştin wan li wan da zahfên wan kuştin û hivdeh kes ji wan dîl girtin. 

Eblec jî hate kuştin û yên h filitîn jî bi şev reviyan. Piştre Hesenê kurrê Elî yên dîlgirtî tevî serê 

Eblec kuştiyên din hemû şandin Bexdadê. Hesenê Kurrê Elî bi xwe Zilamekî Şeybai bû û çawa li 

pêş jî bihûrî gellek caran cihgiriya Yehyayê kurrê Hefs jî kiribû, diya wî kurd bû.
20

 

………. 

 

Bûyerek ji yên vê salê (260/873) kuştina Muhemmedê Kurrê Harûnê kun Mu'emmer e ji 

aliyê zilamek ji kurdên hevalên Musavir eş-Şarî ve ye. Wî e [Muhemmed] li Zewreqê dît ku 

qesta Samûrra dikir; wî [yê kurd] ew li w kuşt û serê wî şande cem Musawir. Di meha 

cemadulaxerê de [Meha şeşan salnameya koçî ya qemerî (hîvî) ye - E. N.] Rebî'e doza xwîna wî 

kir û li ser ^ yekê Musrûrê Belxî û hinek serdarên din mirov şandin ku herin riya Musaw 

bigirin.
21

 

….. 

 

Bûyera Navbera Zenciyan û Ehmed îbn Leyseweyh 

 

Di vê salê (262/875) de şerek di navbera Zenciyan û Ehmedê kurrê Leyseweyh de 

qewimî gellek ji wan [Zenciyan] hatin kuştin û Ebû Dawud es-Su'lûk ku bi Zenciyan re çûbû şer 

hêsîr bû. Tê gotin ku: "Mesrûrê Belxî, Ehmedê kurrê Leyseweyh şande navçeya Ehwazê ew çû 

gihîşte wir û li Sûsê peya bû. Berî hingê, Seffar jî herêma Ehwazê, dabû Muhemmedê kurrê 

'Ubeydullahê kurrê Ezazemerdê35 Kurdî. Muhemmedê kurrê 'Ubeydullah (Muhemmed îbn 

'Ubeydullah îbn Ezazemerd el-Kurdî) jî name şand cem serdarê Zenciyan ku wî bikişîne hêia 

xwe. - Ji xwe hê ji dema destpêka derketina wî [serdarê Zenciyan] ve Muhemmed jê re name 

rêdikirin û hêvî didanê ku dê walîtiya navçeya Ehwazê bidê û es-Seffar jî qayil bike heya ku 

rewşa wî [Serdarê Zenciyan] li wir baş bibe. Xubeys
22

 jî bi şertê ku EIî îbn Eban bibe waliyê 

navçeyê û Muhemmed îbn 'Ubeydullah jî bibe cîgirê wî erê kir. Muhemmed îbn 'Ubeydullah jî 

şertê wî pejirand. Elî îbn Eban birayê xwe Xelîl îbn Eban tevî komeke zahfji Sûdaniyan û hinekî 

din rê kir û Muhemmed îbn 'Ubeydullah jî ew bi Ebû Dawud es-Su'lûk bihêztir kirin. Ew bi hêla 

Sûsê ve çûn lê negiîştinê, îbn Leyseweyh û mirovên Sultan ku pê re bûn nehiştin têkevin wir. Ew 

                                                             
20 Ji kitêba Et-Teberî ya Tarîx er-Rusul we el-Mulûk cildê 4'an beşa Sala 29 /649'an rûpelê 264-265^ hatiye 
wergerandin. 
21

 Ji kitêba Et-Teberî ya Tarîx er-Rusul we el-Mulûk cildê 6'an beşa Sala 66/685'an rûpelê 33-34'an hatiye 
wergerandin. 
22

 Ji kitêba Et-Teberî ya Tarîx er-Rusul we el-Mulûk cildê 6'an beşa Sala 77/696'an rûpelê 290-291'ê hatiye 
wergerandin. 
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şikestî zivirîn, gellek ji wan jî yan hatin kuştin yan jî dîl bûn. Ehmed îbn Leyseweyh pê ve çû 

haya ku li Cindîsabûrê [Cindîşapûrê] peya bû. 

Elî îbn Eban ji bo alîkariya Muhemmed îbn 'Ubeydullah ji Ehwazê çû da ku zora Ehmed 

îbn Leyseweyh bibin. Muhemmed îbn 'Ubeydullah jî bi hinek kurd û Su'lûkiyan ve çûne pêşiya 

wî û dema Muhemmed nêzîkayî lê kir hingê ew pêkve meşiyan. Wan [çemê] el-Musruqan xiste 

nav xwe û heryek li kêlekeke wî meşiyan. Piştre Muhemmed îbn 'Ubeydullah hevalekî xwe digel 

sêsed siwarî şand ba Elî îbn Eban, hêzên wan bûn yek û bi hev re çûn ta ku gihîştin leşkerê 

Mukrem. Muhemmed îbn 'Ubeydullah û Elî îbn Eban hev bi tenê 1 rin û xeberdan, piştre 

Muhemmed dageriya cem leşkerê xwe. Wî Qasim îbn I û yek ji serokên kurdan ku jê re Hazim 

dihate gotin, tevî şêxek ji hevalên t Seffar ku navê wî et-Talaqanî bû, şande nik EIî îbn Eban. Ew 

çûn gihîştin ce Elî û silav lê kirin. Elî û Muhemmed her dost man ta ku Elî gihîşte sikra Fars 

muhemmed îbn 'Ubeydullah jî kete Tusterê. [Di wê navê de] nûçeya hevgirt û hevkariya Elî îbn 

Eban û Muhemmed îbn 'Ubeydullah li hember ehmed ÎI Leyseweyh gihîşte Ehmed û ji ber vê 

yekê ew rabû ji Cindîsabûrê [Cindîşap rê] derket û berê xwe da Sûsê. Elî ku berê Muhemmed îbn 

'Ubeydullah pê soz dabû dê di xutbê de li ser mînbera Tusterê li ser navê serdarê Zenciyan û ; wî 

[Elî îbn Eban] du'a bike, roja înê gihîştibû ser sikra Fars û li benda xutbc wî bû. Wî [Elî] Behbûz 

îbn 'Ebd ul-Wehhab şandibû nimêja înê ku xeberê re bîne. Wextê nimêjê mele xutbe xwend û ji 

Mu'temed [xelîfeyê hingê], e Seffar û ji Muhemmed îbn 'Ubeydullah re du'a kir. Qasidê Elî vê 

xeberê jê anî, ew jî pêre pêre siwar bû û li hevalên xwe ferman kir ku bizivirin Ehwaz Wan da 

pêşî, biraziyê wî Muhemmed îbn Salih û cihgirê wî Muhemmed ît Yehyayê Kermanî jî tevî 

katibê xwe bi wan re derketin. Ji bo ku siwar negihîj ne wan ew bi wan re kişiyan heya wan ji 

şikêneka sikrê derbas kirin.  

Muhemmed îbn Hesen got: "Ez jî di nav wan hevalên Elî yên bi paş ve zivi de bûm. Di 

wê şevê de leşker zû bi rê ket û berê sibê bi şeveqê re gihîşte leşke Mukrem ku hingê ketibûn 

Selm el-Xubeys. Hevalên wî sozên xwe şikandi; êrîşî ser leşkerê Mukrem kirin û xwe gihandin 

talanan. Elî îbn Eban jî da p< rêça hevalên xwe û ew gotinê ku berê di nav xwe de kiribûn anî 

bîra wan lê n karibû wan [ji kirinên wan] vegerînin û çû heyanî gihîşte Ehwazê.  

Dema nûçeya zivirandina EIî gihîşte Ehmed îbn Leyseweyh ew dîsa dageri] û çû Tusterê. 

Wî ji wir êrîşî Muhemmed îbn 'Ubeydullah û yên pê re kir; Mi hemmed filitî lê Ebû Dawud es-

Su'lûk kete destê wî [Ehmed îbn Leyseweyh wî ew [es-Su'lûk] şande cem sultan el-Mu'temed û 

ew [Ehmed] li Tusterê ma Fedl îbn 'Edî ed-Daramî ku Yek ji hevalên Serdarê Zenciyan bû û 

leşke: xwe bi yê birayê 'Elî, Muhemmed îbn Eban re kiribû yek ji Muhemmed îb 'Hersen re weha 

qal kiribû: "Gava Ehmed îbn Leyseweyh li Tusterê bi cih b Elî îbn Eban jî bi leşkrê xwe ve bi 

wir ve çû heya ku gihîşte gundekî bi nave Berencanê û ji wir nijdevanên xwe şande pêş ku rewşa 

wî [Ehmed] hînbibin. Ew vegeriyan û xeber danê ku Îbn Leyseweyh ber pê ve tê û pêşiya 

siwarên wî gihîştine gundekî bi navê el-Baheliyyînê. Elî îbn Eban jî leşker kişande şer û mizgînî 

û sozê serkeftinê da hevalên xwe û wusa nîşan da ku ew soz ê el-Xubeys e. Li Baheliyyînê îbn 

Leyseweyh tevî siwarên xwe ve ku bi qandî çarsed kesî bûn, derket pêşiya wan. Herku çû alîkarî 

zêde bû û siwarên hevalbendên Sultan pirrtir bûn. Hinek ji erebgêrayiyên [Ew kesên ku eslê wan 

ne ereb in lê asîmîle bûne- E. N.] ku bi Elî îbn Eban re bûn jê [ji îbn leyseweyh] ewleyî xwestin 
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û çûne aliyê wî. Siwarên Elî îbn Eban ên mayî jî şikestin û ji peyayên wî jî hindik li cihê xwe 

man, lê pirrên wan ji hev belabûn. 

Şer di nav wan de germ bû lê dawî Elî jî peya ma û bi xwe bi peyatî kete şer. Xulamekî 

Ebû 'Heddadê hevalê wî ku navê wî Fet'h bû bi tenê pê re ma û pê re şer domand. [Di nav şer de] 

çavên Ebû Nesr Selheb û Bedr er-Rûmî ku bi nasnavê Eş-Şe'ranî jî dihate naskirin, pê ket û ew 

naskirin. Wan berê şerkaran da ser û şer lê giran kirin. Ew bi paş ve kişiya û reviya çû ta ku 

gihîşte çemê Mesruqanê û xwe avête nav. Fet'h jî li pey çû û wî jî xwe avêtê. Fet'h [bi xwe] 

xeniqî lê EIî gihîşte cem Nesr er-Rûmî. Wî ew ji avê xilas kir û xiste keştiyekê, lê şervanan tîrek 

avêtê û li çîqê wî xistin. Ew bi halekî perîşan zivirî û gellek ji egîd û fêrisên Sûdaniyan jî hatin 

kuştin.
23

 

….. 

Rewşa es-Seffar li wir di vê salê [263/876] de 

 

Hatiye gotin ku: "Dema Yaqûb îbn Leys gihîştiye Cindîsabûrê [Cindîşapûrê] û li wir peya 

bûye çi mirovên ku ji ber Sultan ve li wir bûne tev ji wê derê çûne. Wî [Yaqûb îbn Leys] yekî bi 

navê el-H'usn îbn el-'Enbar şandiye Ehwazê. Gava ew ['Husn] nêzî wir bûye Elî îbn Eban yê 

hevalbendê serdarê Zenciyan ji wir [Ehwazê] derketiy. Ew jî ['Husn] çûye li çemê Sedreyê peya 

bûye, ketiye keleya Ehwazê û tê de rûniştiye. Hevalên wî û yên Elî îbn Eban dest bi avêtina ser 

hev kirine û derbên dijwar li hev û din xistine. [Vê yekê wusa domandiye] heya ku Elî xwe qenc 

daye ser hev û çûye ser Ehwazê. Elî êrîşeke xurt biriye ser 'Husn û hevalên wî, gellek ji mirovên 

Yaqûb kuştine, hespên wan zeft kirine û gellek ji pezên wan jî talan kirine. Husn bi mirovên xwe 

ve reviyaye cem leşkerê Mukrem û Elî jî tiştên ku li wir ma bû giş talan kiriye. Ew çendekî li 

Ehwazê maye, piştre ziviriye çemê Sedreyê û ji Behbûz re nivîsandiye ku êrîşî ser yek ji hevalên 

es-Seffar ên kurd ku li Dewreqê dima, bike. Behbûz avêtiye ser, hevalên wî kuştine û ew [kurd] 

dîl girtiye, lê piştre qencî pê kiriye û ew berdaye. Piştî hingê Elî çavnêriya êrîşa Yaqûb kiriye lê 

wî êrîş nekiriye.
24

 

……… 

Ketina hevalên serdarên Zenciyan ya Ramehurmuzê
25

 

 

Di vê salê [266/879] de Hevalbendên Serdarê Zenciyan ketin Ramehurmuzê. 

 

 

 

                                                             
23 Ji kitêba Et-Teberî ya Tarîx er-Rusul we el-Mulûk cildê 6'an beşa sala 77/696'an rûpelê 291-292'yan hatiye 
wergerandin. 
24

 Ji kitêba Et-Teberî ya Tarîx er-Rusul we el-Mulûk cildê 6'an beşa Sala 77/696'an rûpelê 296'an hatiye 
wergerandin. 
25

 Ji kitêba Et-Teberî ya Tarîx er-Rusul we el-Mulûk cildê 6'an beşa Sal 83/702'yan rûpelê 367-368'an hatiye 
wergwrandin. 
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Sedemê çûna wan ber pê ve 

 

Li pêş me rewşa Muhemmedê kurrê 'Ubeydullahê Kurdî û hevalbendê el-Xubeys beys 

Elî îbn Eban diyar kiribû ku li hev hatibûn û qeweta xwe kiribûn yek. Tê gotin ku; ji hingê ve Elî 

ji ber bûyerên rê di dilê xwe de kîn ji Muhemmed gi: tibû û hertim xirabiya wî dixwest. Herweha 

Muhemmed îbn'Ubeydullah jî vê yekê hisiyabû û diviya ku jê xilas bibe. Wî rabû ji îbn el-

Xubeysê re ku I navê Enkelay jî tê nasîn, name rê kir û hediye şandin. Piştre wî ji el-Xube) pirsa 

herêma xwe kir û jê xwest ku wê bisipêre wî û destê Elî ji ser rake. Vê ye kê xeyd û kerba Elî îbn 

Eban zêdetir kir û wî ev xeyd û dilêşiya xwe ji el-Xubeys re nivîsand, ew pê hisand û jê destûr 

xwest ku xeraca herêma Muhemme bike manî (behane) û bavêje serê. El-Xubeys ew destûr dayê, 

wî jî ji Muhemmed îbn 'Ubeybdullah xwest ku jê re mal [xeracê] bibe lê wî ew veşart û nedayê. 

Elî rabû hazirî kir û avête ser Ramehurmuzê ku hingê Muhemmed îbn 'Ubeydullah li wir dima. 

Muhemmed nikaribû xwe ragire, ew reviya û Elî kete Ramehurmuzê, wir talan û tajan kir. 

Muhemmed îbn 'Ubeyduilah çû gihîşte geliyên Erbeqe û Beylemê ku geliyên wî yên herî dûr 

bûn. Elî jî bi talanê wî ve zivirî. Muhemmed li ser vê yeka Elî şaş bû û jê re nivîsand, jê pirsa 

gelşê û daxwaziya çareserkirina wê kir. Elî jî ev daxwaziya wî gihîştande Xubeys. Wî jî li Elî 

ferman kir ku ew daxwaziya wî bipejirîne û Muhemmed jî jê re mal bar bike û bibe. Muhemmed 

îbn 'Ubeyduilah dused hezar dîrhem (dirav) bir, Elî jî ew gihandin el-Xubeys û dev ji 

Muhemmed îbn 'Ubeydullah û ji deverên ku di destê wî de bûn, berda.
26

 

 

Bûyera navbera Kurdên Daribanê û Zenciyan 

 

Di vê salê [266/789] de Bûyerek di nav kurdên Darîbanê û Zenciyên el-Xubeys de ku ew 

tê de şikestin û perîşan bûn qewimî. 

 

Sedemên bûyina vê Bûyerê 

 

Hatiye bihîstin ku: "Muhemmed îbn 'Ubeydullah îbn Ezarmerd, piştî birina wî malê ku 

hejmara wî li pêş bihurî, ji Elî îbn Eban re û piştî jêqerîna Elî ji deverên di destê wî [Muhemmed] 

de, wî dijî hinek kurdên devera Darîbanê bi sozê ku pezên wan bide Elî û hevalên wî, jê [Elî] 

alîkarî xwest. Elî rabû ji Xubeys re nivîsand û daxwaziya destûra vê yekê kir. Wî jî weha bersîv 

dayê: "Xelîl îbn Eban û Behbûz îbn 'Ebdulwehhab bişîne lê tu neçe û heya ku tu ji bo ewleyiyê ji 

Muhemmed îbn 'Ubeyddullah gerewan (rehîneyan) nestînî û nexî destê xwe ku belkî bi xêra wan 

tu ji xayîntiya wî ya behît paristî bimînî, leşkerê xwe jî neşîne. Çimkî qet bawerî pê nayê ku dê 

ew li heyfa xwe negere". 

                                                             
26

 Ji kitêba Et-Teberî ya Tarîx er-RusuI we el-Mulûk cildê 6'an beşa Sal 90/708'an rûpelê 448-449'an hatiye 
wergerandin. 
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Elî rabû fermana el-Xubeys ji muhemmed îbn 'Ubeydullah re nivîsand û jê rehîne 

xwestin. Muhemmed îbn 'Ubeydullah soz û peyman dayê lê gerewan bi derengî xist. Dilê Elî 

bijiya wan talanên ku mehemmed îbn 'Ubeydullah ew lê tima kiribûn û vê dilbijandinê leşker bi 

Elî da şandin. Ew digel zilamên Muhemmed îbn 'Ubeydullah çûn ta ku gihîştin cihê xwe. Xelkê 

wir derket pêşiya wan û di nav wan de şerr dest pê kir. Serê pêşî Zenciyan zora kurdan bir lê 

piştre kurdan zor da wan, hevalên Muhemmed îbn 'Ubeydullah jî dev ji wan berdan. Ew ji ber 

hev ketin û bi perîşaniyeke nedîtî şikestin. Muhemmed îbn 'Ubeydullah berê hinek ji wan qaîl 

kiribû ku dema çikistinê ji wan veqetin. Ew ji wan veqetiyan, êrîşî wan kirin û wan şêlandin, 

hinek ji wan dewarên xwe kirin lê ew jî ji wan sitandin û ew di rewşa herî xirab de bi paş ve 

dageriyan. Muhellebî rabû tiştê ku hatibû serê wî û hevalên wî ji el-Xubeys re nivîsa: Wî [el-

Xubeys] jî loma lê [li Elî] kir û got: "Min ji te re gotibû ku; tu li Mehemmed îbn 'Ubeydullah 

ewle nebî û gere wan di nav xwe û wî de bikî êmin lê te bi ya min nekir û tu li pey nefsa xwe 

çûyî. Ev ew xirabî ye ku tê pêşiya te leşkerê te. 

El-Xubeys ji Muhemmed îbn 'Ubeydullah re jî nivîsand ku serkeftina wî dijî leşkerê Elî 

îbn Eban wî [Xubeys] natirsîne û kirinên wî bê ceza namîn Muhemmed îbn 'Ubeydullah ji geffên 

ku di nameya wî de bûn tirsiya û jê nameyeke bi hêvî û zarî tevî hespên ku hevalên wî ji 

hevalbendên Elî sitan bûn, şand. Wî got: "Ez bi kesên cem xwe giş re çûm cem wanên ku êrîşî 

Xelî Behbûz kiribûn, min soz da wan û ew tirsandin ta ku min ev hesp bi paş ve wan sitandin û 

şandin nik te. Vê yekê hêrsa el-Xubeys zêdetir kir û jê re ni sand ku wê leşkerkî giran bişîne ser. 

Muhemmed bi hêvî û bi beremrî dîsa b siv jê re nivîsand û ji Behbûz û Muhemmed îbn Ye'hya 

el-Kermanî re jî hingê tesîra wî Ii ser Elî îbn Eban hebû nivîsand û sozê şandina mal da w; 

Behbûz rabû çû cem Elî îbn Eban û Muhemmed îbn Ye'hya el-Kermanî jî ji vî tiştî piştgiriya wî 

kir ta ku dîtina Elî di heqê Muhemmdê kurrê 'Ubeydull de guherandin, wî aşt kirin û kîn û xeyda 

dilê wî jê derxistin. Piştre ew ç cem el-Xubeys ku di wê navê de nameya Muhemmed îbn 

'Ubeydullah jî gih tibû wî [el-Xubeys]. Wan ew rast dêra û çûn cem û hatin heya ku el-Xubeys 

daxwaziya wan qebûl kir lê ji bo hêviya Muhemmed îbn 'Ubeydullah ya zivi nê weha got: "Ji 

niha û pê ve, heya ku ew li ser mînberan bi navê min xut nede xwendin ez nabêjim erê". 

Behbûz û el-Kermanî vê yekê ji Muhemmed îbn 'Ubeyddullah re nivîsa din. Wî jî hertiştê 

ku el-Xubeys jê xwestibû anî cih lê du'aya ser mînberê bi c rengî xist û ew pêk neanî. Elî çendakî 

li ser vê yekê bêpêjn ma lê piştre ji bo ç yina ser keleya Mettusê xwe amade kir û avête ser, lê ji 

ber asêbûna keleyên wê û pirrbûna parêsgerên wê ew nikaribû tiştekî bike û destevale dageriya. 

Pi ewî hacet û nêrdewanên xwe da hev ku bi wan derkeve ser sûrê û ji bo vê ye jî hevalên xwe 

civand û haziriya xwe kir. Di wê navê de Mesrûrê Belxî jî  hingê li navçeya Ehwazê dima, bi 

niyeta wî ya çûyina ser Mettusê hisiya bû; piştî haziriyê gava ew car din fitilî ser, hingê Mesrûr jî 

çû şerrê wî. Hema roj li ber zeriya bû gava ew [Elî] gihîştibû serê û Mesrûr jî eyn wê demê 

gihîşte wî. Dema çavên hevalbendên Elî bi siwarên Mesrûr ketin gelekî piştşikestî bûn û temamê 

aletên ku anîbûn di cih de hiştin. Pirrên wan hatin kuştin û Elî îbn Eban jî zorbirî dageriya. Di 

pey de hê demeke pirr neçûbû ku nûçeya hatina Ebû Ehmed hat. Piştî dagerandina Elî ji Mettusê 

ta vegirtina Sûq el-Xemîs û Tuheysayê li ser destê Ebû Ehmed tu bûyerên wî [Elî] neqewimîn. 
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Wê gavê Elî jî bi nameyeke ku el-Xubeys ew tê de pirr teşwîqî çûyina ser leşkerê wî [Ebû 

Ehmed] dikir ve dageriya.
27

 

………. 

 

Bûyera navbera Kurd û Ereban 

 

Çend şev ji dawiya meha zulqe'deyê [meha yazdemîn ji salnameya koçî î qemerî (hîvî) 

ye- E. N.] re mabûn gava ku el-Mu'tedid careke din qesta 'Hemdan îbn 'Hemdûn kir û çû Mûsilê. 

Çiku xeber gihîştîbûyê ku wî ['Hemdan] meyla xwe daye ser aliyê Harûn eş-Şerî el-Waziqî û jê 

re [di Xutbeyê de] du'a xwendiye. Nameya el-Mu'tedid ji Kerxecuddanê gihîşte Nîcah el-'Huremî 

ku wezîfedarê bi bûyera navbera wî [el-Mu'tedid] , ereb û kurdan ve bû. Hingê îna dawî ya meha 

zulqe'deyê bû. 

Bi navê Yezdanê dilovan î mehrîvan. Nivîsandina vê nameyê di sêyekê pêşî yê vê şeva 

înê de ye. Xwedê alîkarî da me - spas jê re - ku em li dijî kurd û ereb û êla wan bi ser ketin. 

Bêguman te em dîtin ku me çêlek û pez diajot, çawa ku me sala berê jî ew diajotin. Tîr û şûrên 

me jî her ew [kurd û ereb] dihingaftin. Dema şev bi ser me de hat agir li ser çiyayan vêket. Ji 

sibeya vê rojê û pê de gerra me ya ji bo gelşê bi dawî hat û leşkerê me jî bi me re dageriya û em 

gihîştin Kerxê. Bi qandî pêncî mîlî em li pey wan çûn û me bi wan re şerr kir. Gellek spasî ji 

Xwedê re ku tu pêjn ji wan nema. Bêguman şêkr û spasî ji bo Xwedê li ser me pêwîst bûye û 

hemd û pesin jî her ji Xwedayê cîhanê re be. Herweha mihrîvanî û aştiya Yezdan a pirr jî li ser 

Pêxember û ehlê wî be. 

Dema nûçeya hatina el-Mu'tedid gihîşte kurd û ereban, wan sond xwar ku wê ji bo xwîna 

hev bêne kuştin. Ew bûne yek û leşkerê xwe kirin sê qefleyan, wan li pey hev rêz kirin û zarû-

zêçên xwe jî xistin pey qefleya paşî. El-Mu'ted leşkerê xwe yê siwarî î cirîdavêj ajot û êrîşî wan 

kir, hinek ji wan hatin kuştin gellek ji wan jî di çemê Zabê de xeniqîn. 

Piştî vê yekê ew ber bi Mûsilê ve kişiya û qesta keleya Mardînê ku hingê < destê 

'Hemdan îbn 'Hemdûn de bû, kir. Gava nûçeya hatina el-Mu'tedid g hîşte wî ['Hemdan] ew ji wir 

reviya û kurrê xwe danî cihê xwe. Çaxê leşke: Mu'tedid gihîşte ser keleyê rûniştvanên wê, ew roj 

tev pê re şer kirin, lê den bû sibe hingê el-Mu'tedid siwar bû û bi keleyê ve kişiya heya giha ber 

dei Piştre gazî kir: "Ey îbn 'Hemdan", wî bersîv da û got: "Lebbê" (Fermo). "Wey ji te re! Derî 

veke!" el-Mu'tedid gotê; wî derî vekir, Mu'tedid jî li ber derî ri nişt û li wanên ku şande keleyê 

fermana barkirina mal û pertalan kir. Piştre fermana ruxandina keleyê da û ew [kele] hate 

hediman-din. Di pey de wî da pey 'Hemdan îbn 'Hemdûn û li girtina wî pirr kudand. Zora wî çû, 

malê sipartî jê hate sitandin û digel mal ew anîn cem el-Mu'tedid. El-Mu'tedid paşî çû bajarê 

Heseniyê (el-'Heseniyye) ku zilamekî pirr zorba û xwediyê leşkerekî zah bi navê "Şeddad" lê 

                                                             
27

 Ji kitêba Et-Teberî ya Tarîx er-Rusul we el-Mulûk cildê 8'an beşa Sala 158/774'an rûpelê 54-55'an hatiye 
wergerandin. 
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dima. Dihate gotin ku ew [leşker] dehhezar kes bûn û bajêr keleyeke wî hebû. Mu'tedid zora wî jî 

bir, ew girt û keleya wî anî xwar.
28

 

……. 

Di meha Cemadulûla [Meha pêncemîn ji salnameya koçî î qemerî (hîvî) ye k dibe nîsana 

sala 903'yan - E. N.] de serdarê ewleyî yê ku bi navê Ebû Se'îd e Xuwarzemî tê nasîn, ji Bexdadê 

reviya û berê xwe da hêla Mûsilê. Ji 'Ebdulla re ku bi navê Xulamê Nûn hatiye naskirin û li 

Tikrîtê, devêrên pê ve girada heya tixûbê Samurra û yê Mûsilê cihgirî dikir, hate nivîsandin ku jê 

biqete dest deyne ser. Tê gotin ku: "'Ebdullah dijî wî derketiye lê Ebû Se'îd ew xapandiye û pê re 

li hev kiriye ku şerrê hev û du nekin. Dûvre Ebû Se'îd ji nû ve ve êrîşî wî kiriye, ew kuştiye û bi 

hêla Şehrezorê ve çûye. Ew û îbn Ebû er-Rabîeyê Kurdî bûne yek, ew [Ebû Se'îd] bûye xezûrê 

wî û herduyan ji bo serîhi dana dijî Sultan li hev kirine. Lê piştî vê yekê Ebû Se'îd hatiye kuştin û 

kesê ku pê re bûbûn yek ji hev qetiyan.
29

 

……… 

Bûyerên ku di vê salê (295/907) de qewimîne: 

 

Derketina 'Ebdullah îbn îsma'îl el-Mîsme'î ji bajarê Esfehanê û çûyina wî ber bi gundekî 

nêzî wir ve bi çend qonaxan. Daneheva bi dehhezaran kurd û kesên din ji bo hemberiya Sultan ji 

aliyê wî ve ku li pêş qala wan hate kirin. Ji bo şerrê wî ['Ebdullah], Bedr el-'Hemmamî bi hinek 

serdar û digel 5000 leşker ve hatin kufş kirin.
30

 

…………….. 

 

Di vê salê (295/907) de Huseyn îbn Mûsa avête ser kurdiyê [yê kurd] ku li hêla Mûsilê 

desthilatdarî dikir. Wan zora hevalên wî bir, leşker û malê wî talan bû lê kurdî bi xwe filitî çû 

xwe gihande çiyan û nehat zeftê.
31

 

                                                             
28

 Ji berhema Et-Teberî ya Tarîx er-Rusul we el-Milûk cildê 9'an besa Sala 251/865'an rûpelên 289-290'an hatiye 
wergerandin. 
29 Di çapekê de "Eble'h" e. (Et-Teberî, Tarîx er-Rusul we el-Mulûk, c .9, r. 317 
30 Ji berhema Et-Teberî ya Tarîx er-Rusul we el-Milûk cildê 9'an beşa Sala 251/865'an rûpelê 317'an hatiye 
wergerandin 
31

 Ji berhema Et-Teberî ya Tarîx er-Rusul we el-Milûk cildê 9'an beşa Sala 260/873'yan fûpelê 508'an hatiye 
wergerandin. 
 


