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 :پێڕست
 
 یەکەمبەشی 

 
 میرنشینە كوردیەكان

 
 -----------------------------------

 
 0560 - 0561میرنشینی بابان 

 

 بابان  پاشای عەبدولرەحمان
 .0585 - 0581 راوەندوز گەورەی پاشا محمدی میر سەردەمی سۆران میرنشینی

 :سۆران ناودارەكانی میرە
  سۆران نشینی میر بەهێزبوونی ارەكانیهۆك

  سۆران میرنشینی لەناوچوونی هۆكارەكانی
 

 :میرنشینی بۆتان
 

 .بۆتان میرنشینی سەربەخۆیی پرۆژەی سەرخستنی پێناو لە بەدرخان میر هەنگاوەكانی
 .بۆتان بەدرخانی میر راپەڕینی هۆكارەكانی

 .بۆتان میری راپەڕینی كرنەوەی كپ چۆنێتی
 

 :ئەردەالنمیرنشینی 
 

 ئەردەاڵن ناودارەكانی میرە
 

 بەشی دووەم
 

 :شۆڕشەكانی كورد لە سەدەی نۆزدەهەم
 

  0566 – 0561شۆرشی یەزدان شێر 
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 .شۆرش هۆكارەكانی

 .شێر یەزدان شۆرشی دامركاندنەوەی بۆ دەوڵەتی نێو مەرجی و هەل
 .نبەدرخانیەكا راپەڕینیو  0515  - 0511 عوسمانی دەوڵەتی روسیاو جەنگی

   0515.( عوسمان و كەنعان حوسێن) پاشا بەدرخان كوڕانی راپەرینی
 .0550 - 0551 نەهری عوبەیدواڵی شێخ شۆڕشی

 .شۆرش هەڵگیرسانی هۆكارەكانی
 .ئابووری هۆكاری: یەكەم
 .سیاسی هۆكاری: دووەم

 .شۆڕش بەرپاكردنی بۆ شێخ هەوڵەكانی
 .ناوخۆدا ئاستی لە یەكەم؛
 .داناوخۆ ئاستی لە یەكەم؛

 .شۆڕش بەرنامەی
 .نەهری شێخی شۆرشی سەرنەكەوتنی هۆكارەكانی

 (.ئاالیلەری حمیدی) حەمیدیە سوارەی
 (حەمیدیە سوارانی) سەربازی نیمچە تەشكیالتی دامەزراندنی لە سوڵتان ئامانجەكانی
 .حەمیدیە سوارەی پێكهاتەی

 
  بیستەمدا سەدەی سەرەتای و نۆزدەهەم سەدەی كۆتایی لە كورردستان

 
 :كۆمەڵە و رێكخراوە كوردییەكان

 
 .0101 ساڵی( جمعیتی كورد هیڤی) كورد هیڤی كۆمەڵەی
 .0115 ساڵی فێركردن باڵوكردنەوەی كۆمەڵەی
 .كورد بەرانبەر تەرەقی ئیتحادو سیاسەتی
 .0105 - 0101 یەكەم جیهانی جەنگی سااڵنی لە كوردستان

 
-------------------------------------------------------------------- 
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 پوختەیەك لە مێژووی گرنگترین میرنشینە كوردیەكان 
 

 و جواڵنەوەی رزگاریخوازی گەلی كورد لە سەدەی نۆزدەهەمدا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 لقمان عبدالله محمد: ی.م 
 بەشی زانستە كۆمەاڵیەتیەكان

 
 

 میرنشینە كوردیەكان: بەشی یەكەم
 
 .0560 - 0561میرنشینی بابان 

 
 سەەتنی بە دوای تەەایبە  بە.  موكریەەان و پشەەدەر هەەۆزی میرەكەەانی الیەن لە شەەانزەهەم سەەەدەی:  سەەەرهەڵدانی سەەەرەتای
 لە و ئەردەاڵن میرنشەینی الوازبەوونی پاش عوسمانیداو دەوڵەتی و صەفەوی دەوڵەتی نێوان لە 0581 ساڵی زەهاو پەیمانی
 .كەركوك و شارەزوور سنوری لە ەیانمیرنشینەك قەڵەمڕەوی فراوانی شێكی بە دەستدانی

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.historyofkurd.com/2017/07/22/%D9%BE%D9%88%D8%AE%D8%AA%DB%95%DB%8C%DB%95%D9%83-%D9%84%DB%95-%D9%85%DB%8E%DA%98%D9%88%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%95/&psig=AOvVaw35JBQqG1MpC0GYcnRaQ7eJ&ust=1585493671397000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOixyai2vegCFQAAAAAdAAAAABAD
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 : فەرمانرەوایەتی ئەم میرنشینە لە الیەن چەند بنەماڵەیەك بەرێوە چووە

 
 .دێت كۆتایی بوداق میر دوایی كۆچی بە و دەستپیدەكا  الهیجانی ئەبدال میر میرایەتی هاتنە بە( یەكەم بنەماڵەی) -١
 كۆتەەایی بە سەەلێمان و نەزەر پیەەر بنەمەەاڵە ئەم ناودارەكەەانی میەەرە لە پێەەدەكا  دەسەەت بهەەرام میەەر بە( دووەم بنەمەەاڵەی) -٢

 . دێت بنەماڵەش ئەم حوكمی بە كۆتایی بەگ خدر میرایەتی
 لە بابەەان میرەكەەانی چەەونكە بابانەەدا مێەەوووی لە دادەنرێەەت نەەاكۆكی ئەەاژاوەو سەەەردەمی بە( چەەوارەم و سەەێیەم بنەمەەاڵەی) -٣

 . یەكتر دژی لە بوون سەفەویەكان عوسمانی بەكرێگیراوی الیەكیان هەر ، بوون ناكۆك نیوخۆیاندا
 هە سەەیری سەەرهاتێكی بە میەرە ئەم بەو بنەمەاڵە ئەم میەری ناودارترین دارەشمانە ئەحمەدی  فەقێ( پێنجەم بنەماڵەی) -٤
 گردۆتەوە جێگەی كوری بوداق خان مردنی دوای لە.  كیغان ژن سواری شۆرە گەڵ لە یە
 

 سەەربەخۆی میرنشەینێكی دامەزرانەدنی خولیەای و بابان بانگەكانی ناو بە میرە لە یەكێكە ئەحمەد  قێفە كوری بە بە سلێمان
 سەەدەی كۆتەایی سەااڵنی لە خەۆیەوە دەسەاڵتی ژیر خستۆەتە ئەردەاڵنی میرنشینی لە شێك بە و شارەزوور و كەركوك هەبووە

 . حەڤدەهەم
 
 عوسەەەمانیەكان مَ  بەاڵ.  داوە كەركەەەوكی كەەەۆنترۆڵكردنی هەوڵەەەی ئەویەەە  سەەەوور بەكەەەرە بابەەەان تەەەری ناودارەكەەەانی میەەەرە لە

 . بدەن ناوی لە توانیویانە
 
 بابانیەكەان ئیتەر ئەردەاڵنیەكەان، الوازبەوونی دوای بەالم دەگەرتەوە، پشەدەری نەاوچەی تەنهەا بابان میرنشینی سەرەتادا لە

 قەڵەمەڕەوی سەەر خسەۆەتە یەان كەۆیە و كفەری و كەركەوك ناوچەكەانی بەووە هە وا جاری بكەن فراوان خۆیان سنوری توانیان
: ووتەوە ی پێی  نوێ عێراقی مێوووی لە سەدە چوار كتێبی لە هیمیسلی ستیفن لونگریك وەك ێكی نووسەر تەنانە  خۆیانەوە

 سەەر بەۆ هەژدەهەم سەەدەی لە دا زەنەد خەانی كەریە  ئەفشەارو شەای نەادر پەالمارەكەانی سەەردەمی لە. بابەان ئیمپراتۆریەتی
 بەۆ بابەان پاشەای خالیەد سەەردەمەدا لەو .ئێەران هەژمەوونی ژێەر ئەكەوێەتە مەاوەیەك بەۆ بابەانی  میرنشینی عوسمانی خاكی

 . دەكا  ئێرانیەكان الیەنگیری میرنشینەكەی دەسەاڵتی پاراستنی
 
 ناچەەار و دەشەەكی بابەەان خالیدپاشەەای سەەوپای كفەەری شەەاری نزیەەك لە بەغەەداد والەەی و بابەەان سەەوپای نێەەوان لە شەەەرێكدا لە

  عوسمانی دەسەاڵتی واتە( العالی باب) ئێران، بۆ بابان خالیدپاشای هەاڵتنی دوای. 0168 ساڵی ئێران بۆ هەڵدێت
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 . بابان پاشای بە ئەكەن كوری سولێمانی لەئەستانبوڵ
 

 بەۆ ێزێتەوەدەگو قەالچۆالن لە میرنشینەكەی پایتەختی دەكا  دروست سلێمانی شاری 0151 ساڵی لە بابان پاشای ئیبراهی 
 . سلێمانی

 
 نزیەك لە دارەشمانە. پشدەر ناوچەی لە مەرگە، وەك هەبووە تریان پایتەختی چەند سلێمانی دروستكردنی پێ  بابانیەكان
 . قەالچۆالن ماوە ، ، قەالدزێ

 
 عەبدولرەحمان پاشای بابان

 
 نەاكۆكی لە كەڵكەی بابانەدا، میرنشەینی وویمێەو لە دادەنرێەت توانا بە ئازاز میرێكی بە بابان، میری بووبە 0151 سالی لە

 هەمەەان لە بەاڵم میرنشەینەكەی، پەەێگەی پتەوكردنەی بەەۆ وەرگرتەووە عوسەیمانیەكان وتەەوركە ئێەران قاجەەاری دەسەەاڵتی نێەوان
 بەۆ كارهێنەاوە بە بابانیان میرنشینی پێگەی و شوێن میرەو ئەم تواناكانی هەردووالش داوەتەوە سیاسەتەی ئەم باجی كاتدا
 دوور میرایەتەەەی لە بابەەەان پاشەەەای ئەورەحمەەەان جەەەار زۆر بۆنەشەەەەوە بەو هەر خۆیەەەان، ئامەەەانجی بەرنەەەامەو ەجێكردنەەەیجێب

 : بابان میرایەتی سەربەخۆیی پێناو لە داوە ئەنجام گرنگی چاالكی كارو چەند توانایە بە میرە ئەم خراوەتەوە،
 

 0516ساڵی  شكاندنی هێزێكی عوسمانی لە نزیك ئاڵتون كوپری لە حوزەیرانی

 
 میرایەتەی لە خەۆی دەسەەاڵتی گێرانەوەی بۆ بدەن یارمەتی كە بكا  قایل ئێران قاجاری دەسەاڵتی توانیویەتی جار زۆر -٢

 كەەوری پاشەەای محمەەود بابەەان پاشەەای ئەورەحمەەان مردنەەی دوای لە 0508تەەا كەەاتی مردنەەی لە سەەاڵی  0515 سەەااڵنی لە بابەەان
 زۆر شەەرەوە، كەوتەنە عوسەمانی دەوڵەتەی و ئێەران قاجەاری دەوڵەتەی میەرە ئەم سەەردەمی لە ،0508 سەاڵی گرتەوە جێگەی
 دژایەتەەی و عوسەەمانی و قاجەەاری نەەۆكەری بە بەەوون هۆیەشەەەوە بەو بەەوون نەەاكۆك نێوخۆیانەەدا لە بابەەان میرەكەەانی جەەاری 
 عبداللە  دەكەرد، وگۆرئەاڵ و قاجاریەان و تەورك كردنەی نۆكەرایەتی خۆیان تایبەتی بەرژەوەندی پێی بە وە دەكرد یەكتریان
 چەی كە بابانەدا، میرایەتەی لە بەرازاكەی حەوكمی دژی لە دەكەرد تەوركی پشەتگیری بەوو پاشەا محمەود مەامی كە بابەان پاشای
 . بابان میری بە كرا قاجاریەكانەوە الیەن لە دواتر

 
 پشەەتیوانی قاجاریەكەەان دەسەەتیپێكرد، نەەاكۆكی بابەەان ی پاشەەا محمەەود و پاشەەا سەەلێمان بەەرا دوو هەر نێەەوان لە مەەاوەیەكی 
 وە نەەۆزدەدا، سەەەدەی بیسەەتەكانی سەەااڵنی بەەوولە پەەتەو عوسەەمانیەكان بە پشەەتی كە بەەرای سەەلێمانی دژی لە ئەكەەرد محمودیەەان
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 دەوڵەتەی و ئێەران نێەوان لە قەومەا خوێنەاوی جەنگێكەی بابەان میرنشەینی كاروبەاری لە ئێەران قاجەاری دەستێوەردانی بەهۆی
 بابەەان پاشەەای عبەەداللە جەنەەگەكە الی هەردوو سەەەر بە دابەشەەبوون بابانیەكەەانی  جەنەەگەدا لەم ،0580 سەەاڵی لە عوسەەمانی

 قاجەەارو نێەەوان جەنەەگەی ئەم. بەەوو عوسەەمانی سەەوپای گەڵ كەلە بابەەان پاشەەای محمەەود دژی لە ئێەەران لەشەەكری بەر كەوتە
 .0588 ساڵی لە ها  كۆتایی یەكەم ئەرزەرۆمی پەیمانی بەستنی بە عوسمانی

 
 پاشەای محمەود و ئەم نێەوان لە دەسەت، گرتە میرایەتی كوڕی پاشای ئەحمەد ماوەیەك0585 ساڵی پاشا سلێمان مردنی دوای
 .بووە بەردەوام ناكۆكی هەر مامی

 
 لە بەۆ وەرگرتووە ناكۆكیە مەل سوودیان عوسمانیەكان بووە هە ناكۆكی دیسان برای پاشای عبدالل  و پاشا ئەحمەد نێوان لە

 . 0560 ساڵی بابان میرایەتی یەكجارەكی ناوبردنی
 

 .0585 - 0581میرنشینی سۆران سەردەمی میر محمدی پاشا گەورەی راوەندوز 

 
 لە كەسەایەتیە ئەم دەگێەڕنەوە وەكەو بەووە، سەۆران میرنشەینی دامەزرێنەری ناوێك( كەوڵۆس) هاتووە سەرچاوەكاندا لە وەكو

 كەوری عیسەی) میەر سەەردەمی لە( سەۆران) میرنشەینەكە نەاوی. وەبەو  نیشەتەجێ  وێ لە و( هاودیەان) گونەدی چووەتە بەغداوە
 سەەراگرتنی بە دەسەت بەۆ سەەركەوتوون سەۆردا بەردی تاشە سەر بە الیەنگرانی و میرە ئەم كاتێك بووە پەیدا ەوە( كەوڵۆس
 . ناسراون سۆران بە دەڤەرەش ئەو خەڵكی و میرە ئەم نەوەی ئیتر دوا بە لەوە (رەوان) یان( ئاوان)قەاڵی

 
 : میرە ناودارەكانی سۆران

 
 و موسە   دەربێنەێ ئەوان دەسەتی لە حریەر شەاری تەوانی و هەا  شەەڕ بە بابانیەكەان گەل لە :میر سییدی كیوری شیاعەلی -١

 . سۆرانەوە میرایەتی ركێفی ژێر بیخاتە بكا  رزگار صەفەوی قزلباشی دەستی لە هەولێری  و كەركوك
 
 بەاڵم سەەندەوە، صەەفەویەكان لە بغەداد شەاری قەانونی سەولیمان عوسەمانی سولتانی ەمیر ئەم سەردەمی لە :عزالدین شێر -٢
 و كوشەەەتیان و گیەەەرا شەەەیری عزالەەەدین سەەەوڵتان فەرمەەەانی بە گەرایەوە، سەەەۆراندا خەەەاكی بە سەەەوپاكەیەوە بە گەرانەوەیەەەدا لە

 . سپێردرا یەزیدیەكان ئاغای داسنی بەگی حسین بە ناوچەكەش حوكمڕانی
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 تەەەری هێرشەەەی چەنەەەد و  دەربێنەەەێ داسەەەنی بەگەەەی حسەەەین دەسەەەەاڵتی ژێەەەر لە سەەەۆران خەەەاكی تەەەوانی :میرسییییل الیییدین -٣
 سەەر كردبەووە هیرشەیان عوسەمانی سەوڵتانی فەرمەانی بە كە بادینەان میرنشەینی تەایبە  بە  بشەكێنێ تر میرنشینەكوردەكانی

  لە لێبووردن داوای بۆ ئەستانبوڵ بۆ دەبا  پەنا و دەخوا  فریو برادۆستی بەگی یوسف قسەی بە دواتر بەالم. سۆران
 دەكوژرێت و دەكرێت سەر بە دەست  وێ لە گەیشتنی بە كەچی عوسمانی، سوڵتانی

 
 خەانی مەتفەا نێوانیەان نەاكۆكی هێشەتنی نە بۆ بەاڵم. بوەستێتەوە بابانیەكان هەوڵەكانی بەرانبەر توانی :فی بەگطمص -٤

 . بابان پاشای محمود كوری بەگی حسین دابە كچی
 
 و فەراوان بەۆ دارشەت بەرنەامەی( بەگ مصەگفی) بەاوكی مردنەی دوای لە .0585 - 0155میر محمەد پاشا كیۆرەی راوەنیدوز  -٥

 شەەاری و خۆیەەدا ناحەزەكەەانی كەسەەە و خەەزم سەەەر بە بێەەت زاڵ كورتەەدا مەەاوەیەكی لە تەەوانی سەەۆران، نشەەینی میەەر پتەوكردنەەی
 شەاری خەۆیەوە دەسەەاڵتی ژێەر خسەتە شەێروانی و سەورچی برادۆسەت وەك هۆزەكەانی و خەۆی حوكمڕانی بنكەی كردە رەواندوزی

 بە بەوو بچەووك ی  زێ گەر  رانیەشەی و كەۆیە دواتەی و میرنشەینەكەی سەەر خسەتە هەولێەری و یڕدابە بابانیەكەان لە حریری
 جەنگەی كارخەانەی دروسەتكردو میرنشەینەكەی سنوری لە بەرزی و سەخت قەاڵی مانەش لە جگە. سۆران و بابان نێوان سنوری

 .. دامەزراند باروودخانە و تۆپ وەك چەك دروستكردنی و
 

 :هۆكارەكانی بەهێزبوونی میر نشینی سۆران

 
 هەر نەك ، والیەتەكەی نەاوخۆیی گرفتەی كێشەەو بە رەزا عەلەی والەی سەەرقاڵی و بغەداد لە مەمالیەك دەسەاڵتی نەمانی -١

 . رەواندوز ی( محمد میر)كۆێرە پاشا بە  ببەخشێ میران میری نازناوی بوو ناچار بەڵكو ئەوەش
 علەی محمەد دەسەتی سەر لە میسر پێگەی بوونی هێز بە مەترسی و روسیا گەڵ لە جەنگ بە عوسمانی دەوڵەتی سەرقاڵی -٢

 . شام كردنی داگیر بۆ سەربازییانەی كۆششی میسرو پاشای
 تفەەاقی و كەەۆمەك گەیشەەتنی و سەەۆران میەەری و شەەام لە میسەەر سەەوپای سەەەركردەی پاشەەا ئیبەەراهی  نێەەوان نهێنەەی پەیوەنەەدی -٣

 راوەندوز بۆ سەربازی
 

 : هۆكارەكانی لەناوچوونی میرنشینی سۆران
 

 . جەنگیەوە تفاقی و ژمارەو رووی لە سۆران میری بچوكی شكری لە و عوسمانی سوپای نێوان لە هاوهێزی نەبوونی
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 ئەو چەەونكە روویەەدا، بە سەەنوور داخسەەتنی و مەدمەەحە میەەر دژی لە ئێەەران حەەوكمڕانی قاجاریەكەەانی دوژمنەەانەی هەڵوێسەەتی
 .دابوو ئێرانی ركیفی ژێر كوردیەكانی ناوچە پەالماری هەوڵی جارێك چەند پێشووتر

 
  دەسەاڵتی ژێر خرابوونە زەبروزەنگ بە كە بادینان میرنشینی هۆزەكانی تایبە  بە كوردەكان هۆزە زۆربەی هەڵگەڕانەوەی

 .سۆرانەوە میرایەتی
 

 بەرژەوەنەدی چەونكە ریتانیەاوە بە و قەیسەەری روسەیای الیەن لە تەایبە  بە عوسەمانی دەسەاڵتی بۆ دەوڵەتی ونێ پشتگیری
 .عوسمانیدا دەوڵەتی ناو لە بوون جوداخوازی بزوتنەوەیەكی جۆرە هەر دژی رۆژگارەدا لەو واڵتە دوو ئەم
 

 بە كە بەوەی دەكەن تاوانبەار رەوانەدوز شەاری مەالی و دەكەن( خەتەی مەالی) فتەواكەی بەۆ ئامەاژە هەن سەرچاوەش هەندێك
 سەەوپای گەڵ لە جەنەەگ بەەۆ خۆئامەەادەكردن لە كەەردۆتەوە سەەارد خەڵكەەی عوسەەمانی دەوڵەتەەی دژی لە شەەەڕ حەرامكردنەەی فتەەوای

 دوای ئەوانەەی  و دەسەەتەوە دابە خەەۆی عوسەەمانیداو سەەوپای سەەەرانی لە كفتگەەۆ كەوتە محەەمەمەد میەەر هەرحەەاڵ بە. عوسەەمانیدا
 میرایەتەی محەمەمەد میەر نەمەانی دوای لە. بەرد ناویەان لە فروفێە  بە  لەوێ و كەرد ئەسەتانبوڵیان رەوانەی انەدوزرەو گرتنی
 سەەردەمی گێەڕانەوەی بەۆ دەكەرد كۆششەی كە بەوو( رەسەول) میەر بەتوانەاتر هەموویان لە ئامۆزاكانی براو دەست كەوتە سۆران
 عوسەمانی  دەسەەاڵتی شەنۆ، شەاری بۆ كرد كۆچی ئاكامدا لە نەبوو سەركەوتوو كۆششەی لە بەاڵم ، سۆران میرایەتی زێڕینی

 .0511 ساڵی لە موسڵەوە ویالیەتی ئیدارەی بە لكاند قەزایەك وەك رەواندوزی
 

 .میرنشینی بۆتان

 
 هەاوەڵی( وەلیەد كەوری خالەدی) بەۆ دەگەرێەتەوە بۆتەان میرنشەینی بنەمەاڵەی رەچەڵەكەی هاتووە شەرەفنامەدا كتێبی لە وەكو
 بیروبەاوەڕی سەەر لە مەاوەیەك بۆتەان بنەمەاڵەی كە دەكەا  ئەوە بەۆ ئامەاژە سەەرچاوە ئەم هەمەان هەروەهەا(. خ.د) بەرپێغم

 كە  هەاتبێ( بەۆختی) هەۆزی نەاوی لە بۆتەان ناوی پێدەچی هەروەها ئیسالم، ئایینی سەر گەڕاونەتەوە دواتر و بوون یەزیدی
 لەوانەیە كە( ئەازیزان) ووتەراوە بۆتەان میرایەتەی بە هەروەهەا. دەنرێەتدا كوردسەتان باكوری ناودارەكانی هۆزە لە بەهۆزێك

( عمەر كەوڕی عبەدالعزیز) نەاوی كە  هەاتبێ میرنشەینەكەوە دامەزرێەنەری نەاوی لە یەان.  وەرگیرابەێ( ئاوێزان) گوندی ناوی لە
 .بووە

 
 هەۆزیكی چەند كردووە، دەوروبەری ناوچەكانی و( جزیرە) شاری سەر بە فەرمانڕەوایەتی ساڵ 611 نزیكەی بۆتان میرنشینی

  و ئاشوری وەك ئاینی كەمینەی و عەرەب هۆزی چەند هەروەها( دونبڵی - پلیكان) هۆزی وەك خۆگرتووە لە گەورەی كوردی
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 . بوون بۆتان میری دەسەاڵیەتی ژێر لە ئەرمەن
 
 

 : ەر یەك رەچەڵەك وەكلە میرنشینی بۆتاندا چەند بنەماڵەیەك حوكمڕان بوون كە هەموویان دەگەرێنەوە س

 
 لە هەر .ژیەاوە لەنەگ تەیمەوری سەەردەمی لە كە( عزالەدین) میەر بنەماڵە ئەم كەسایەتی ناودارترین: ئازیزان بنەماڵەی -١

 . ژیاوە( 0681 - 0608) عوسمانی ی سەلی  سولتان سەردەمی لە بەدر میر كوری عەلی شا بنەماڵە هەمان
 . گۆرگیل بنەماڵەی -٢
 . نیكف بنەماڵەی -٣
 
 میەر سەەردەمی لە بەاڵم. نیەیە دەسەتدا بەر لە بۆتان میرایەتی سەر لە ئەوتۆ زانیاریەكی حەڤدەهەم و شانزەهەم سەدەی لە

 خولیەەەای بەتوانەەەاو میرێكەەەی پاشەەەا بەدرخەەەان چەەەونكە دەسەەەێنێت، پەرە تەواو بۆتەەەان میرایەتەەەی 0511 - 0580 بەدرخانەەەدا
 رۆژگەاری مەرجەی و هەل نەاهەمواری و سەەختی سەەرەڕای كەردووە زۆری ششیكۆ مەبەستەش ئەم بۆ هەبووە كوردی سەربەخۆیی

 . هەڵگر  گرنگی هەنگاوێكی چەند ورۆژگارەدا لە كورد گەلی رزگاری و ئامانج بە گەیشتن بۆ بەدرخان میر نشینەكەی، میر
 

 :هەنگاوەكانی میر بەدرخان لە پێناو سەرخستنی پرۆژەی سەربەخۆیی میرنشینی بۆتان

 
 بەدەسەت سەركەوتنی كارەیدا لەم بەاڵم مەسیحیەكان، و موسڵمانەكان نێوان لە مەزهەبی و بەرەكی دوو ڕیشەی تنینەهێش -١

  .عوسمانی دەوڵەتی كاروباری لە دەستێوەردانیان و بەریتانیا و فەرەنسا و روسیا وەك دەرەكی واڵتانی پالنی بەهۆی نەهێنا
 
 و رۆشەنبیری بەاری پێشخسەتنی بازرگانی، گەشەكردنی و شارەكان نێوان لە بانرێگاو چاككردنی بە واڵ  ئاوەدانكردنەوەی -٢

 . میرنشینەكەی سنوری لە قوتابخانە كردنەوەی بە كۆمەاڵیەتی
 
 بەدرخەان ئەمیەر) بەوو نووسەرا روویەكەی سەەر لە جۆرێەك بە میرنشەینەكەی بە تەایبە  دراوی دەركردنەی واتە لێدان سكە -٣

 .(كۆچی 0865 ساڵی) نووسرابوو تری رووەكەی سەر لە( بۆتان
 
 .زیاتر زانستی بوونی فێر و سەردەم خوێندنی كردنی تەواو نیازی بە واڵ  دەرەوەی بۆ قوتابی ژمارەیەك ناردنی -٤
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 و كەەوردایەتی گیەەانی پتەوكردنەەی پێنەەاو لە كوردەكانەەدا خەەێڵە هەەۆزو سەەەرۆك نێەەوان لە پیەەرۆز هاوپەیمەەانێتی پێكهێنەەانی -٥
 .دەزانی كوردی یەكنەگرتنی كوشندەی دەردی بە كە هۆزایەتیدا مارگیریدە سەر بە زاڵبوون

 
 .لێقەومان و جەنگ كاتی بۆ پوول پارەو پاشەكەوتكردنی بۆ صندوقێك تەرخانكردنی -٦
 
 . نشینەكەی میر فەرمانرشەوایەتی پاراستنی بۆ باش سوپایەكی پێكهێنانی -٧
 

 : هۆكارەكانی راپەڕینی میر بەدرخانی بۆتان

 
 میرەكەانی دەسەەاڵتی ناوبردنی لە و كوردستان بۆ خۆی راستەوخۆی دەسەاڵتی گێرانەوەی بۆ عوسمانی دەوڵەتی هەوڵدانی -١

 .كورد
 . سەربازی خزمەتی بۆ كورد الوانی راپێچكردنی زۆر بە كوردو جوتیارارانی سەر بە زۆر خەراجێكی و باج سەپاندنی -٢
 .بۆتان میرایەتی دەسەاڵتی پاراستنی سەر لە بوونی سوور و بەدرخان میر سەربەخۆیی خواستی -٣
 كەمیەەەنە مەەەافی پاراسەەەتنی بیەەەانووی بە عوسەەەمانی دەوڵەتەەەی نەەەاوخۆیی كاروبەەەاری لە ئەورپیەكەەەان واڵتە دەسەەەتێوەردانی -٤

 .كوردستان لە ئاشوری و ئەرمەن وەك ئاینیەكانی
 

 : چۆنێتی كپ كرنەوەی راپەڕینی میری بۆتان

 
 بەەاب دەسەەەاڵتی: عبدالمجیەەد سەەوڵتان سەەەردەمی لە دەكەەرد پەیەەڕەوی عوسەەمانی دەوڵەتەەی كە ازیچاكسەە بەرنەەامەی ی  پەەێ بە

 بێەت پابەنەد دەوڵە  كەرد پێویسەتی بڕوانەامەیە ئەم گەوێرەی بە راگەیاند ی(گوڵخانە شەریف) خەتی ئەستانبوڵ لە العالی
 بەۆ ئەوروپەا واڵتەانی ئنجەا.  بیانپەارێزێ مەترسەیەك هەر لە و واڵتەكەی سەنوری نێەو ئاینیەكانی كەمینە مافی پاراستنی بە

 و عوسەمانی دەوڵەتەی ناوخۆی لە دەستێوەردان زیاتر بۆ كارهێنا بە بڕوانامەیان ئەم ناوەرۆكی خۆیان بەرژەوەندی پاراستنی
 لە بەۆ دەگەڕا بیەانوویەك لە وە بەوو كوردسەتان كەۆنترۆڵكردنی تەمەای بە كە عوسەمانی  دەوڵەتەی. یەكجاری بە الوازكردنی
 دوو ئامەەانجە بەم گەیشەەتن بەەۆ بەەۆیە ، گەەرتەوە یەكەەی ئەوروپەەا واڵتەەانی گەڵ لە بەرژەونەەدی كوردەكەەان میرایەتەەی نەەاوبردنی

 : بەر گرتە رێگەی
 

 لە كە ئەوانەی كەرد، مەسەیحیەكان داخەوازی لە پشەتگیری ئەوروپەا واڵتەانی رازیكردنەی پێنەاو لە عوسمانی سوڵتانی :یەكەم
 .نەدەن بۆتان بەمیری خەراج و باج چیتر دابوو بڕیاریان و راوەستان پاشا بەدرخان دژی
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 عوسەەمانیەكان پالنەەی بوارەشەەدا لەم بۆتانەەدا، میرانەەی بنەمەەاڵەی نەەاو لە دووبەرەكەەی تەەۆی نەەانەوەی بەەۆ هەوڵەەدان :دووەم
 و خەۆی بە كە بكەن قایل بەدرخان میر خوشكەزای شێر یەزدان توانیان جەنگدا گەرمەی لە ،چونكە دەستهێنا بە سەركەوتنی

 سەوپای بەرگەری توانی بچووكەوە هێزێكی بە پاشا بەدرخان جۆرێك بە و چوڵبكەن جەنگ گۆرەپانی سوپاكەی زۆری بەشێكی
 كەرد، بەوونەوە بەرەنگەار بە دەسەتی ئەارووخ قەاڵی لە و جێهێشەت بۆتەانی پەایتەختی جزیەرەی شاری ناچار و نەما عوسمانی

 بە بەەدا  خەەۆی بەەكەن ناچەەار پاشەەا بەدرخەەان توانیەەان قەاڵكە ئەەابڵووقەدانی لە مانەەگ چەنەەد دوای عوسەەمانی سەەوپای بەاڵم
. جێبەجێكەرا گریەت دوورگەی بەۆ كردنەی رەوانە فەرمەانی ئنجەا. 0511 سەاڵی گەوێزرایەوە ئەستانبوڵ بۆ و گرتیان و دەستەوە

 .بەسەربرد  وێ لە نیتەمە پاشماوەی شام واڵتی گەرایەوە دوورگەیە لەو دوورخستنەوەكەی ماوەی هاتنی كۆتایی دوای
 

--------------------------------- 
 
 

 : میرنشینی ئەردەالن
 

 نەاو لە كە( ئەردەاڵن بەابە) نەاوی بە بەوە كەسەێك ئەردەالن میرایەتەی دامەزرێەنەری كەراوە بۆ ئاماژەی شەرەفنامەدا لە وەكو
 كەلە كەوردی مەروانی دەوڵەتی دامەزرێنەری وانمەر كوڕی ئەحمەدی سەر دەگەرێتەوە رەچەڵەك بە و ژیاوە گۆراندا هۆزەكانی
 .بوون دیاربكر جزیرەو ناوچەی حوكمڕانی رۆژگارێكدا

 
 بە شەارەزووری و گۆران ناوچەی مەغۆل رازیبوونی بە رۆژگارەدا لەو ژیاوە، مەغۆلدا جەنگیزخانی سەردەمی لە ئەردەالن بابە

 گەوێرەی بەی جەالئیەری و ئیلخەانی سەەردەمی لە. كەردووە دەاڵنیەانئەر میرایەتەی نەوەكانی كوڕو خۆی دوای لە. بووە دەستەوە
 ئەردەالنیەكەەەان جەەەار زۆر بەەەووە، داكشەەەاندا و هەڵكشەەەان لە میرنشەەەینەكەیان سەەەنوری ئەردەاڵن میرانەەەی لێهەەەاتوویی توانەەەاو

 .كردووە حوكمڕانی كرماشاندا و راوەندوز نێوان لە فراوانیان ناوچەیەكی
 

 :میرە ناودارەكانی ئەردەاڵن

 
 رۆژگەاری لە صەەفەوی، شائیسماعیلی دژی لە كردووە عوسمانی ی سەلی  سوڵتان لە پشتیوانی خۆیدا سەردەمی لە :بێگە بەگ

 خەەۆی میرایەتەەی دیپلۆماسەەی شەەێوەیەكی بە توانیەەویەتی عوسەەمانیدا و صەەەفەوی نێەەوان ملمالنێەەی و جەنەەگ و چالەەدیران شەەەڕی
 . بپارێزێ
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صەەەفەوی  تەهماسەەبی شەەا لە نزیكبەەونیەوە هەەۆی بە بەاڵم دەسەەت، گەەرتە میرایەتەەی بەەاوكی بەگەەی بەەێگە دوای لە :مییومون بەگ
 گەورەی هێزێكەی (0655 - 0681)سوڵتانی عوسمانی لە خۆی تووڕە كرد، ئەوە بوو سوڵتان سلێمانی قانونی 0615 - 0681

 لە ،0685 سەاڵی لە تسەەخ شەەڕی چەند دوای سەری ناردە بادینان میری بادینانی بەگی حوسێن سەركردایەتی بە سەربازی
 ئەسەتانبوڵ، بەۆ خەرایەوە دوور و دەسەتەوە بە بەدا  خەۆی ناچەاربوو بەگ مەممون دواتەر و گەمەارۆدرا زەڵ  قەاڵی لە ئاكامدا
 لە سەوود دەكرێەت بەارەوە لەم زیەاتر زانیەاری بەۆ. بەغەداد خەوارووی لە حەیللە شەاری حەاكمی بە كراوە لێخۆشبوون دوای ئنجا

 .دەگێرێتەوە رووداوەكان خۆی كە وەربگیرێت بەگ نمممو خودی یاداشتەكانی
 

 شەەا كەەۆمەكی بە خێەەرادا هەڵمەتێكەەی لە بەەرازای بەگەەی مەەممون شكسەەتی دوای لە ئەردەاڵنە بەگەەی بەەێگە بەەرای :سییورخاب بەگ
 شەانزەهەم سەدەی ناوەراستی لە عوسمانیەكان سورخاب مردنی دوای لە بەاڵم. بگرێتەوە شارەزوور توانی صەفەوی تەهماسبی
 سەەەربازی هەڵمەتەەی گرنگترینیەەان شەەارەزوور، گەەرتنەوەی بەەۆ بەەدەن ئەنجەەام یەەان لەشەەكركی  و سەەەربازی هەڵمەتەەی چەنەەدین

 دەسەەەتی ژێەەەر بخەەەاتەوە شەەەارەزوور و بگرێەەەت زەڵەەە  قەاڵی تەەەوانی كە بەەەوو بەلتەجەەەی محمەەەد سەەەەركردایەتی بە عوسەەەمانی 
 .0650 ساڵی عوسمانیەكان

 
 نێەوان لە میرنشەینەكەی سەەربەخۆیی تەوانی چەونكە دادەنرێەت، ئەردەاڵن نەمەاڵەیب هۆشەمەندی دانەاو میرێكەی بە :هەڵۆخیان
 .بپارێزێت عوسمانیەكاندا و صەفەوی بەرداشی

 
 شەەاعەباس تەنەەانە  پێگەیشەەتبوو پەروەردەو شاعەباسەەدا دەربەەاری لە بەاڵم ئەردەاڵنە هەڵۆخەەانی كەەوڕی :خییان ئەحییمەد خییان

 میرایەتەی تەا ئەسەفەهان لە راگیرابەوو بەارمتە وەكو منداڵیەوە لە هەر خان ەدئەحم خان مارەكرد،  لێ( كاڵو زەڕین) خوشكی
 عەباسەی شەا كەۆمەكی و پشەتیوانی بە تەوانی ئەحمەدخەان خەان. بێەت صەەفەوییەكان فەرمەانی گوێڕایەڵی بە ناچار ئەردەاڵن
 موكریەەان نەەاوچەی ۆلكردنیكەەۆنتر بە خەەان ئەحەەمەد خەەان فراوانخەەوازی پرۆسەەەی بكەەاتەوە، زینەەدوو ئەردەاڵن میرایەتەەی گەورە
 و میرنشەەینەكەی سەەنوری سەەەر خسەەتە موسەەڵی و كەركەەوك هەولێەەرو و راوەنەەدوز و شەەارەزوور ناوچەكەەانی ئنجەەا و پێكەەرد دەسەەتی

 سەەەرچاوەكانی لە وەكەەو. 0588 سەەاڵی بەغەەداد شەەاری گرتنەەی بەەۆ كەەرد گەورە عەباسەەی شەەا سەەوپای هەلمەتەەی لە بەشداریشەەی
 لێەەوی ئەكەوێەەتە خەانی  ئەحەەمەد خەەان گڵەۆڵەی شاصەەەفی هەەاتنی 0581 سەاڵی عەبەەاس شەەا مردنەی دوای هەەاتووە ئەردەاڵنەدا
 دژی لە پێناكرێەەەت هیچەەەی بەاڵم دەبەەەا  عوسەەەمانییەكان بەەەۆ پەنەەەا ناچەەەار تێكەەەدەچێت، صەەەەفەوییەكان گەڵ لە پەیوەنەەەدی

 .سپێردرێتدە خاك بە( یونس نەبی) گردی لە و دەمرێت هەرلەوێ  موس  شاری دەكاتە روو بەناچاری صەفەوییەكان،
 
  ساڵی زەهاو پەیمانی بەستنی و 0585 ساڵی چوارەم مورادی عوسمانی سوڵتانی الیەن لە بەغداد شاری گرتنەوەی دوای لە
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 سەەەەرزەمینی زۆربەی بەڕەسەەەمی و پەیماننەەەامە ئەم پێەەەی بە چەەەونكە بەركەو  گەورەی گەەەورزێكی ئەردەاڵن میرنشەەەینی. 0581
 .عوسمانی دەوڵەتی كەوتەبەر كەركوك و انگەرمی شارەزوورو ناوچەكانی لە ئەردەاڵن

 
 پاشەای( خەانە) سەەركردایەتی بە بابانیەكەان 0181  - 0188 ەفەویس پاشایەتی ڕووخانی و ئەفغان پەالماری رۆژگاری لە

. بابەانەوە ركێفەی ژێەر بەخەنە سەنە شەاری توانیان و دا ئەردەاڵنیان پەالماری زانی هەل بە ئێرانیان ناوخۆیی ئاژاوەی بابان
 بە ئەردەاڵنیەكەەەان بەەەۆ گەرایەوە ئەردەاڵن میرایەتەەەی دیسەەەان0111 - 0188ئەفشەەەار  نادرشەەەای پەیەەەدابوونی گەاڵ لە ەاڵمب

 بابەانی و عوسەمانی دەسەەاڵتی تەوانی شەاە نەادر لەوەش جگە ئەردەاڵن، میری بە كرا خان وێردی سوبحان شاە نادر فەرمانی
 كەریە  فەرمانڕەوایەتی رۆژگاری لە.  بدا  عێراقی  شارەگەورەكانی ماریپەال و  راماڵێ هەمەدان و كرماشان و ئەردەاڵن لە

 لە سەنەیان حەوكمڕانی ئەردەاڵن بنەماڵەی ئاڵۆزەوە زۆر بارودۆخێكی كەوتە ئەردەاڵن میرایەتی 0111  - 0168 زەند خانی
 .بوون سنە فەرمانڕەوای بابان پاشای سلێمان ئنجا و بابان بەگی سەلی  ماوەیەك و دەستدا

 
 ئێرانیەان حوكمڕانی كە 0186 - 0118قاجاردا  حوكمەتی و ئەردەاڵن میرایەتی نێوان لە ئاراوە هاتە بەهێز دۆستایەتیەكی

 مردنەەی دوای و دەسەەت گەەرتە میرایەتەەی ئەردەاڵن خەەانی عەلەەی لوتەەف. زەنەەدیەكان حەەوكمڕانی نەمەەانی دوای لە دەسەەت كەوتە
 . قاجاردا عەلیشای فەتح رۆژگاری لە ئەردەاڵن میری دەبێتە خان عەلی حەسەن كورەكەی

 
 خەانی حەسەەن محمەد و بەاوك ئەمانواڵخەان نێەوان شەەڕی و  ملمالنەێ باسەی بەۆ ئاماژە كوردستان بۆ ریج گەشتنامەی كتێبی لە

 بەڵكەەەو ئەوەش هەر نەك ، ئەردەاڵن میرنشەەەینی الوازكردنەەەی مەەەایەی بەەەووەتە نەەەاوخۆییە شەەەەڕە ئەو چەەەۆن كە كەەەراوە كەەەوڕی
 ، ئەردەاڵن نشەینی میەر الوازبەوونی مەایەی بووبە ئەردەاڵن میرنشینی كاروباری لە قاجار حوكمەتی ەمیشەییه دەستێوەردانی

 خەانی ئەمەانواڵ میەر البردنەی بڕیەاری یەكجەاری بە قاجەار شەای الەدین ناصەر فەرمەانڕەوایەتی رۆژگەاری لە و ئاكامدا لە تا
 بە هەەا  كۆتەەایی بەمجەەۆرە ئیتەەر ،سەەنە شەەاری لە والەەی بە اكەەر ئەرمەنەەی خەەانی خوسەەرەو ئەو جەەێگەی لە و جێبەجێكەەرا دووەم
 .رۆژهەاڵ  كوردستانی لە ئەردەاڵن بنەماڵەی حوكمی

 
 بەشی دووەم

 
 : شۆڕشەكانی كورد لە سەدەی نۆزدەهەم

 
 .0566 - 0561 شۆرشی یەزدان شێر
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 یەارمەتی بە تەوانی پێكرد،دەسەتی بۆتەان پاشەای بەدرخەان نزیكەی خزمەی شەێر یەزدان الیەن لە 0568 سەاڵی لە شۆڕشە ئەم
 لە فەراوان نەاوچەیەكی و بكەاتەوە كەۆ كەسەی هەزار 011 سەوپایەكی خەۆی حوكمڕانی ناوچەی مەسیحیەكانی و كورد هۆزەكانی

 بە  دابمەزرێنەەێ روسەەیا گەڵ لە پەیوەنەەدی  و بكەەا  رزگەەار تەەورك دەسەەەاڵتی لە بەغەەداد بەەاكوری تەەا وان دەریەەاچەی نێەەوان
 .عوسمانیەكان دژی لە جەنگی یارمەتی و كۆمەك وەرگرتنی مەبەستی

 
 :هۆكارەكانی شۆرش

 
 جەنگەەی سەەااڵنی لە قەیسەەەری روسەەیای دژی لە جەنەەگ بەرەكەەانی لە سەەەربازی بەەۆ كەەورد الوی و گەنەەج راپێچكردنەەی بەزۆر -١

 .0565  - 0568 قەرم
 سەەەر بە زۆر خەراجێكەەی و اجبەە سەەەپاندنی و كوردیەكانەەدا نەەاوچە شەەارو لە تەەورك كاربەدەسەەتانی تیەەوی تونەەدو رەفتەەاری -٢

 . روسیا دژی لە جەنگ بۆ كۆمەكی بیانووی بە جوتیاراندا و موڵك خاوەن
 دامركانەدنەوەی هەۆی بەووە ناپەاكیەی بەو وە كەرد، بەدرخەان میر لە ناپاكی كە خۆی رابردووی رەشی الپەرەی سڕینەوەی -٣

 . دستانكور دەرەوەی بۆ بۆتان بنەماڵەی خستنەوەی دوور و بەدرخان شۆرشی
 عوسمانیدا دەوڵەتی روسیاو نێوان لە قەرم جەنگی بەرپابوونی مەرجی و هەل لە وەرگرتن كەڵك -٤
 

 :هەل و مەرجی نێو دەوڵەتی بۆ دامركاندنەوەی شۆرشی یەزدان شێر

 
 و زلهێزەكەەەان سیاسەەەتی و دەوڵەتەەی نێەەو مەرجەەی و هەل كە بەرپەەەابوو قەرمەەدا جەنگەەی رۆژگەەاری لە شەەێر یەزدان شۆرشەەی

 لە روسەەیا دژی بەەكەن عوسەەمانی دەوڵەتەەی لە پشەەتیوانی فەرەنسەەا و بەریتانیەەا كە دەخواسەەت وای رۆژگەەارە لەو ەرژەوەنەەدیانب
 لە گێەەەڕا بەرچاویەەەان سەەەەربازی و سیاسەەەی رۆڵەەەی عوسەەەمانیدا دەوڵتەەەی نەەەاو لە بەریتانیەەەا كاربەدەسەەەتانی بەەەۆیە. وجەنەەەگەدا

 : نمونە بۆ .شێر انیەزد شۆرشی دامركانەوەی و عوسمانیەكان پشتیوانیكردنی
 

 لە دەسەەت و بەەدا  فریەەو شەەێر یەزدان شەەیرین قسەەەی و بەڵەەێن بە تەەوانی موسەە  شەەاری لە( رسەەام نمەەرود) بەریتانیەەا كونسەەڵی
 نهێنەی بە نمەرود هەر. ئەستانبوڵ لە عوسمانی سوڵتانی خزمەتی بڕواتە كە پیشانبدا  خۆی ئامادەیی و هەڵبگرێت بەرگری

 لە كەەردن گفتگەەۆ بەەۆ بێەەت رازی ئەوەی بەەۆ شەەێر یەزدان بە دا دەرهەمەەی لە پەەڕ تەەورەكەی( 111) دووبەرەكەەی مەبەسەەتی بە و
 ئەفسەەری دەكا  ئەوەش بۆ ئاماژە(كوردستان پێناو لە  ملمالنێ) كتێەكەیدا لە( خالفین) هەروەها. عوسمانیدا كاربەدەستانی

 هەروەهەەا.. شەەێر یەزدان هێەەزی دژی لە ەكەەردوو عوسەەمانی سەەەربازییەكانی هەلەەمەتە سەرپەرشەەتی( مەەاكۆن) ئنگلیەەز سەەەربازی
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 و كەردووە بەسەەری دەسەت كەردووە شەێر یەزدان لە فێڵەی رسەام نمرود  دەڵێ (كوردەكان) ناوی بە كتێبەكەیدا لە( ئەفریانۆف)
 . عوسمانیەكانەوە بەدەستی بە داوێتی دیلی بە
 

 .و راپەڕینی بەدرخانیەكان 0515  - 0511 جەنگی روسیاو دەوڵەتی عوسمانی

 
 گەالنەی داخوازییەكەانی لە بەوو وە روسیا پشتگیریگردنی هۆی بە عوسمانی دەوڵەتی و قەیسەری روسیای نێوان جەنگەی ئەم

 هەرێمەەی لە رەگەز سەەالڤی گەالنەەی تەەایبە  بە بەەوو، عوسەەمانیدا دەوڵەتەەی دەسەەەاڵتی ژێەەر لە كە باڵكەەان هەرێمەەی لە سەەالڤی
 دەسەەتوی راگەیانەەدنی دوای تەەایبە  بە خۆیەەان بۆچەەونی بە عوسەەمانی ارانیدەسەەەاڵتد. ئەمەەرۆ ی( مەەونتنگرۆ)قەرەداغ و سەەربیا

 ئەڵمانیەا - بەریتانیەا - فەرەنسەا) ئەوروپایەان دیموكراتی واڵتانی دۆستایەتی ئیتر 0515 پەرلەمان كۆبوونەوەی عوسمانی
 بەرنامەكەەانی دژایەتەەی و نەكەن شەەل روس داخەەوازی بەەۆ  گەەوێ ئەوان پشەەتیوانی بە دەتەەوانن وە كەەردووە مسەەۆگەر خۆیەەان بەەۆ(

 و مەۆنتنگرۆ و بۆسەنە و سەربیا لە دەژیەان عوسەمانیدا واڵتەی نەاوخۆی لە كە سەالڤی رەگەزی پشەتگیریكردنی لە بكەن رووسیا
 . عوسمانی دەوڵەتی لە ئەكرد خۆیان مافی داوای بوون یاخیبوندا لە هەمیشە بولغارداو

 
 هەرێمی بە نشین سرب بچوكی ناوچەیەكی لكاندنی بە عوسمانی ەتیدەوڵ الیەن لە رووسیا خواستێكی رەتكردنەوەی بێگومان

 سەەوپای .0515  - 0511 عوسەەمانی دەوڵەتەەی و روسەەیا نێەەوان لە خوێنەەاوی جەنگێكەەی بەرپەەابوونی مەەایەی بەەووە مەەۆنتنگرۆ
 و اقتفەە رووی لە و نەبەەوون جەنگەەدا ئامادەباشەەی ئاسەەتی لە( باڵكەەان و قۆقەەاز) لە لە جەنەەگ بەرەی هەردوو لە عوسەەمانی
 ئەابڕوو و دۆران و شكسەتی تووشەی جەنگەدا بەرەكانی لە خێرا بۆیە روسیا سوپای لە بوون الوازتر زۆر جەنگیەوە پێداویستی

 بەەارە ئەم هەر پایتەخەەت، ئەسەەتانبولی دەروازەكەەانی بگەەاتە روسەەیا سەەوپای بەەوو خەریەەك جۆرێەەك بە بەەوون سەەەربازی چەەوونی
 لە عوسەمانی دەوڵەتەی دەرەوەی وەزیەری پاشەا صەفو  بكا ، جەنگ راگرتنی داوای كرد عوسمانی سوڵتانی لە وای ئاڵۆزەش

 . بكا  واژۆ ستیڤانۆ ئەیا پەیمانی گریانەوە بە 0515ئازاری ی 8
 

 و ئەیجە دەریەای كەنارەكەانی بە بگەن بولغاریاوە سەربەخۆی هەرێمی پەیدابوونی رێگەی لە روسیا بە دا رێگای پەیمانە ئەم
 دژی هەمیشەەە ئنگلیەەز چەەونكە كردبێەەت نەەیگەران بەریتانیەەای زیەەاتر پەیمەەانەكە لە بەنەەدە ئەم  ێپێەەدەچ ناوەراسەەت، دەریەەای

 تەری واڵتەانی پەێ  بەریتانیەا بەۆیە. ناوەراسەت دەریەای تەایبە  بە بوو گەرمەكان دەریا بە گەیشتنی یان روسیا فراوانبونی
 مەاوەیەكی بەۆ رازیبەوو عوسەمانی دەواڵەتەی نەبەردابەرا لە وەسەتایەوە سەتیڤانۆ ئەیەا پەیمەانی جێبەجێكردنی دژی لە ئەوروپا

 واڵتەەانی هانەەدانی كەوتەەنە خۆیەانەوە الی بەریتانیەكەەانی  بەریتانیەەاوە، كەەۆنترۆڵی ژێەر بخەەاتە قەەوبرس دوورگەی دیەاریكراو
 دوای سەتیڤانۆ ئەیەا پەیمەانی بەری لە و كەوێەت دەسەت جەنگەی بەرهەمەكەانی روسەیا نەهێلن پێكەوە ئەوەی بۆ ئەوروپا تری
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 و ئەڵمانیەەا و نەمسەەا و بەریتانیەەا وتوركیەەاو روسەەیا لە جەەگە كە. بەرلەەین شەەاری لە سەەاڵ هەمەەان تەمەەوزی لە مانەەگ چەەوار
 .بوون ئامادەی ئیتالیاش

 
 - سەەربیا - رۆمانیەەا) وەك باڵكەەان نەتەوەكەەانی سەەەربەخۆیی بە دان ناچەەاركرد عوسەەمانی دەوڵەتەەی0515 بەرلەەین پەیمەەانی
 روس جەنەگەی لە. بدا  ئەنجام ئەرمەن بەرژەوەندی لە ئەنادۆڵ رۆژهەاڵتی ویالیەتی شەش لە چاكسازی ، بنا ( مۆنتنگرۆ

 دێهاتیەەان و گونەەد دەیەەان رووسەەەكان پەالمەەاری كەەاتی لە الیەك لە بەەوون زۆر نەهەەامەتی تووشەەی كەەورد گەلەەی عوسەەمانیدا و
 گۆرەپەانی بە بەوون ئەرزەرۆم و وان و بایەزیەد قەارس ناوچەكەانی لە كوردسەتان سەرزەمینی چونكە چوو تااڵن بە و سوتێنرا
 دەكەرد كورد خەڵكی لە زۆریان جیهادەوە ناوی بە عوسمانی دەسەاڵتدارانی ترەوە الیەكی لە ، الدا دوو هەر نێوان لە جەنگ

 جەنەگ بەرەكەانی و سەەربازگەكان بەۆ پێویسەت پیتەاكی كەۆمەك و خەواردن یەان جەنەگ، بەرەكەانی بەۆ بەرۆن سەرباز وەكو كە
 برسەێتی بەر لە یەان موچەكانیەان پێەدانی دواكەوتنی هۆی بە عوسمانی سەربازەكانی جار زۆر بەڵكو ئەوە هەر كنە بنێرن،

 رەفتەەاری دژی لە راپەڕن كوردەكەەان كە ئەوەی هەەۆە بەەووە ئەكەش ئەكەەرد، تااڵنیەەان زۆر بە دەدا كوردیەەان دێهەەاتی پەالمەەاری
 . بۆتان و جزیرە و رسی دە ناوچەی لە تایبە  بە ناوچەكانیان لە تورك دەسەاڵتی

 
 : 0515 (حوسێن كەنعان و عوسمان)راپەرینی كوڕانی بەدرخان پاشا 

 
 لە تەەایبە  بە عوسەەمانی واڵتەەی نەەاوخۆیی مەرجەەی و هەل بەرلەەین پەیمەەانی سەەتنی بە و جەنەەگ هەەاتنی كۆتەەایی دوای لە

 لە 50 بەنەەدی بە كوردسەەتان جێەەی نیشەەتە ئەرمەنەكەەانی چەەونكە بەەوو ئەەاڵۆزتر زۆر( كوردسەەتان) واتە ئەنەەادۆڵ رۆژهەاڵتەەی
 نەبەوو ئامەادە عوسەمانی  دەسەەاڵتی و ئەوان ناوچەكانی لە دەكرد چاكسازی بۆ ئاماژەی كە نەدەبوون رازی بەرلین پەیمانی
 دەسەەاڵتی هەوڵدانی و روویەكەوە هەموو لە كورد بە بەرانبەر عوسمانی چەوتی سیاسەتی هەروەها. بدا  ئەنجام چاكسازی

 - مۆتكەانلی) هۆزەكەانی راپەڕینەی بۆ خۆشكرد زەمینەی كورددا جوتیارانی سەر بە زیاتر خەراجی و باج اندنیسەپ بۆ تورك
 هۆزەكەەانی سەنوری گەیشەتە تەا كەەرد تەشەەنەی زیەاتر بەرپەابوو 0115 پەەاییزی لە كە راپەڕیەنە ئەم( سەیلیكی - راشەكۆتانلی

 دەسەەەاڵتی لە بوونیەەان رزگەەار و باڵكەەان گەالنەەی بەخۆییسەەەر راپەڕیەەنەو ئەم بێگومەەان هەكەەاری، و بۆتەەان نەەاوچەی هەردوو
 ئەوەی هیەەوای بە و عوسەەمانی سەەوپای لە پاشەەا بەدرخەەان كەەوڕی هەردوو هەڵهەەاتنی بەەۆ بەەوون هێەەز بە پەەاڵنەرێكی عوسەەمانی

 پاشەا بەدرخەان كەوڕی هەردوو. بەكەنەوە زینەدوو بۆتەان میرنشەینی بتەوانن و دەسەت بگەرنە راپەریەنەكە سەەركردایەتی بتوانن
 بەۆ پێكەوەنەا لەشەكریان دوو دەسەت گەرتە راپەڕینیەان سەەركردایەتی بۆتان گەیشتنە كە هەر( بەگ حوسێن و بەگ عوسمان)

 لە .جەووڵە كەوتبەووە بۆتەان نەاوچەی بەرەو ئەرزەرۆمەوە و موسە  قەۆڵی دوو هەر لە كە عوسەمانی سوپای بەرنگاربوونەوەی
 و مەەاردین و ئامێەەدی و زاخەەۆ و جەەۆلەمیرگ و جزیەەرە)انیشەەارەكانیتو پاشەەا بەدرخەەان كەەوڕانی راپەرینەەی كورتەەدا مەەاوەیكی
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 سەەربەخۆیی بەانگی و ناسەاند بۆتەانی میەری وەكەو خەۆی بەگ عوسەمان ئنجەا بكەاتەوە، پەاك تەورك دەسەەاڵتی لە( نەسیبین
 چەنەد لە بۆتەان خەڵكەی راپەرینی كپكردنەوەی بۆ بوو مۆڵدا گەورەی سەربازی هێزێكی عوسمانی دەسەاڵتی بەاڵم ،راگەیاند
 بەتلەیس و شەیرناخ نەاوچەی لە بەرا دوو هەر سەەركردایەتی بە بۆتان شكری لە هەردوو ناوچەكە پەالماری كەوتە قۆڵێكەوە

 تفەاقی نەبەوونی بەر لە دواتەر و جزیەرە شەاری كشەانەوە كەور  مەاوەیەكی بۆ و هێنا شكستیان عوسمانی سوپای بەرانبەر لە
 دیبلۆماسەی شەێوازی راپەڕیەنە ئەم یەكجەاری نەهێشەتنی بۆ عوسمانی دەسەاڵتی. ەكانكێو كەژو بۆ برد پەنایان ناچار جەنگی

 بەۆ بەۆ نارد پاشای بەدرخان بەگیكوری بەحری و كران ئازاد بوون زیندان لە زۆربەیان كە پاشا بەدرخان بنەماڵەی گرتەبەر
 دەوڵە  و نەمەاوە سەوودی ەرەنگەاریب كە پێڕاگەیانەدن سەوڵتانی پەیەامی و شەاخ لە( بەگ عوسەمان و حوسەێن) براكانی الی

 دا خۆیەان رازیبەوون ناچار بینی ناهەموار بارودۆخێكی لە خۆیان كە ئەوانی . بەدەستەوە بدەن خۆیان گەر خۆشدەبێت لەوان
 عوسەمان خستەوە دوور بەگی حوسێن شكاند خۆی بەڵێنی هەمیشەیی پیشەی وەكو بەڵێنی عوسمانی  دەسەاڵتی. دەستەوە بە

 تەەر جەەاریكی بەدرخانیەكەەان شۆرشەەەی ئەم شەەێوە بەم نەەاوچەكە سەەەر بە نەەا عوسەەمانی دەسەەەاڵتی بە دانەەی ناچەەار بەگەەی 
 هەڵگیرسەانی بەۆ دا دڵسۆزانەیان هەوڵێكی( برای مەدحەتی و بەدرخان عالی ئەمین) 0551 ساڵی لە هەروەها دامركایەوە،

 تەقەالی و بەدرخەەەان كەەەوڕانی بەرنەەەامەی لە كەەەردەوە ئاگەەەادار حوكمەتیەەەان كەەەورد نەەەۆكەرانی بەاڵم كوردسەەەتان، لە شەەەۆرش
 سەەربازی گەورەی هێزێكەی الیەن لە بەوون گەڵیانەدا لە بچوكەی هێزە ئەو و برا هەردوو چونكە نەگر ، سەری شۆرشكردنیان

 .گیران دیل بە هەموویان و ئەرزنجان و ئەرزەرۆم نێوان لە گەمارۆدران توركەوە
 

 .0550 - 0551 شۆڕشی شێخ عوبەیدواڵی نەهری
 

 بە هەبەووە فراوانەی نفەوزێكی و گونەد 811 و تەریەقە  تەكەیەی خەاوەن كە قشەبەندی نە تەهەای شێخ كوڕی عوبەیدواڵ شێخ
 و قاجەەەاری حەەوكمەتی هەردوو الیەن لە وە ئێرانیشەەەدا، كوردسەەتانی دیەەوی و شەەەەمدینان نەەاوچەی لە كەەەورد هۆزەكەەانی سەەەر

 بەشەداری خەۆی صەۆفیانی لە بچوكەوە هێزێكی بە 0511 عوسمانی یدەوڵەت و روسیا جەنگی لە لێگیراوە، رێزی عوسمانیەوە
 . روسیا سوپای دژی كردووە جیهاد لە
 

 سەەپێنرا بەرلین پەیمانی لە كە جەنگی غەرامەی هۆی بە دواتری  عوسمانی و روس جەنگی پێكردنە ئاماژە شایانی ئەوەی
 بەۆ كەرد ناچەار عوسەمانی دەسەەاڵتی ئەمەش. بەوو ورەگە بەوونێكی ئیفالس تووشی واڵ  خەزێنەی عوسمانی دەوڵەتی سەر بە

 . دەوڵەتدا دانیشتوانی سەر بە بدا  زیاتر خەراجی و باج سەپاندنی بۆ پەنا غەرامەكانی بواردنی
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 :هۆكارەكانی هەڵگیرسانی شۆرش

 
 : هۆكاری ئابووری :یەكەم

 
  هەزاران ئەنجامیدا لە كە نەخۆشی و گرانی و برسێتی بوونەوەی باڵو و دان و دەغل نەبوونی و بارانی كەم ئەنجامی لە

 مەانگی لە هەواڵێەك وەكەو تەفلیسەی( مشەاك) و( لەنەدەنی تایمزی) رۆژنامەی بوو كاریگەر بەجۆرێك برسێتیەكە. مردن كەس
 . كردووە بۆ ئاماژەیان 0551 ساڵی مارتی

 
 هۆی بووە بێگومان ئەمەش. كورددا یارانیجوت و هۆز سەر بە عوسمانیەوە دەسەاڵتی الیەن لە زۆر خەراجی و باج سەپاندنی

 و حەیەەدرانلۆ عەشەەیرەتی راپەڕینەەی وەك لێئەكەەردن، پشەەتیوانی ئاشەەكرا بە نەهەەری شەەێخی كە خێڵەكەەایەتی راپەڕینەەی چەنەەد
 . 0511 ساڵی ئابی و شوبا  لە هەكاری ناوچەی لە گەراكلی عەشیرەتی

 
 كەورد سەەرخێڵەكانی نەبەوونی ئامەادە. (سەۆمای) كوردنشەینی یناوچە خەراجی و باج كۆكردنەوەی بە ئێران حوكمەتی بڕیاری

 دەبەوایە بەرلەین پەیمەانی پێی بە كە( كوتوور) ناوچەی سنوری كێشەی هەروەها. ئێران حوكمەتی بە خەراج و باج دانی بە
 بەوون، مدینانشە تەكیەی بە سەر وئاینیەوە كۆمەاڵیەتی پەیوەستی رووی لە ناوچەیەش ئەم ئێران، بە بدرابایە ناوچە ئەو

 . نەهری شێخانی بۆ دەبوو دواوە بە مادی زیانی ئێران بە ناوچەیە ئەم لكاندنی بێگومان
 

 : هۆكاری سیاسی :دووەم

 
 .گەورە كوردستانی سەربەخۆیی جاڕدانی و كورد یەكگرتنەوەی بۆ نەهری عوبەیدواڵی شێخ خولیای

 
 بەرژەوەنەەدی لە چاكسەەازی لە جۆرێەەك دەكەەا  عوسەەمانی وڵەتەەیدە لە داوا كە بەرلەەین پەیمەەانی 50 بەنەەدی دەرهاویشەەتەكانی

 ئەنادۆڵەدا رۆژهەاڵتەی ویالیەتەی شەش لە ئەرمەنی خودموختارییەكی بۆ بكا  خۆش زەمینە جۆرێك بە بدا  ئەنجام ئەرمەن
 شەێخدا سەایەی ژێەر لە لێكەردن وای و كەورد بەۆ بەوو نیگەرانەی مەایەی بێگومەان ئەمەش. كوردسەتان ناوچەكەانی لە بریتیە كە

 . بدەن كوردستان سەربەخۆیی و رزگاری بۆ هەوڵ
 
 
 



نۆزدەهەمدا سەدەی لە كورد گەلی رزگاریخوازی جواڵنەوەی و كوردیەكان میرنشینە  

 

 

20 
 

 
 هەوڵەكانی شێخ بۆ بەرپاكردنی شۆڕش

 
 : لە ئاستی ناوخۆدا؛ یەكەم

 
 ڕازو گرنگتەەرین بەۆ شەەێخ دركانەدنی و 0551 ئەیلەەولی كۆتەایی شەەەمدینان لە كەورد عەشەەیرەتەكانی سەەرۆك كەەۆنگرەی بەسەتنی
 . شۆڕشەكەی بەرنامەی نیازی

 
 بە نەدان ێەگەڕ و كوردسەتان دانیشەتووی عەرەبەی و ئاسەورییەكان و ئەرمەن و كەورد نێەوان مێوینەی لە ەندیپەیو پتەوكردنی

 . بێت نێوانیان برایەتی تێكدانی ئامانجی كە ژەهراوی پڕوپاگەندەی باڵوبوونەوەی
 

 : یەكەم؛ لە ئاستی ناوخۆدا

 
 دوژمنەی روسەیا كە دەزانی باشی چونكە دەكرد رووسەكان بە متمانەی زۆر شۆرشەكەی بەرنامەی سەرخستنی بۆ عوبەیدواڵ شێخ

 و ئەرزەرۆم و  ورمەەەێ و وان) لە روس كونسەەەڵەكانی و نەەەوێنەران الی خەەەۆی نهێنیەكەەەانی رازو و عوسەەەمانییەكانن سەرسەەەەختی
 .شۆرشەكەی بۆ روس پشتیوانی كردنی مسۆگەر مەبەستی بە دەدركاند( تەبرێز

 
 بەۆ دەهەاتن كە دەكرد بەریتانیا كونسڵەكانی نوێنەرو بوونی لە گومانی و نەدەكرد انئینگلیزەك بە حەزی شێخ پێچەوانەوە بە

 بەریتانیەەا كە بەەوو كەەرد بەوە دركەەی چەەونكە ئەدایەوە، ورووژێنەرەكەەانی پرسەەیارە وەاڵمەەی ژیەەرانە و ووردی زۆربە سەەەردانی
 . عوسمانییە دەوڵەتی راستەقینەی پشتیوانی

 
 بەەۆ كەەرد بەرچەەاوی كۆششەەی بارەشەەەوە لەم شۆرشەەەكەی، بەەۆ دەدا دەرەكەەی پشەەتیوانی كردنەەی مسەەۆگەر هەوڵەەی عوبەیەەدواڵ شەەێخ

 .حیجاز لە مەككە شەریفی و میسر فەرمانڕەوای ی(توفیق خدێوی) گەاڵ لە پەیوەندی دامەزراندنی
 

 :بەرنامەی شۆڕش

 
 هەەۆزی تەەایبە  بە ئێەەران كوردەكەەانی هەەۆزە یەكەمەەدا قۆنەەاغی ولە نەهەەری عوبەیەەدواڵی شەەێخ شەەۆڕش بەرنەەامەكەی پێەەی بە
 لە شەەێخ كەەوڕی عەبەەدولقادری شەەێخ و ئاغەەا هەمەەزە سەەەرۆكایەتی بە( هەزار 6) دەگەیشەەتە چەكەەداریان ژمەەارەی كە( مەنگەەور)
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( هەزارچەكەەدار 61 جەاف هەۆزی) وەك راپەڕیەن كەەورد تەری هۆزەكەانی ئنجەا كەەرد، شەۆرش بە دەسەتیان 0551 ئەیلەولی مەانگی
 و دیبەەوكری) وەك تەەری هۆزەكەەانی هەروەهەەا. (هەزار 01 هەەۆزی مەەوكری)و ( زارهە 5هەەۆزی زرار )و ( هەزار 6 مەەام  هەەۆزی)

 و بەەانە و الهیجەەان وەك شەەارەكانی كورتەەدا مەەاوەیەكی لە. كەەرد شۆرشەەیان بەشەەداری زۆر تەەا كەم( پیەەران گاوریەەك و شەەكاك
 شەێخ چەكەدارانی نەبەرد زۆری ،كەران رزگەار و پەاككرانەوە ئێەران دەسەەاڵتی لە میانەدواو( مهابەاد) وساباڵخ سنە و سەردەشت
 . دا ئابڵوقە شارەشیان ئەو و تەبرێز بەرەو بدەن خۆیان پێشرەوی بە درێوە و بدەن  ورمێ شاری گەمارۆی توانیان

 
 و هەمەدان ناوچەكەەانی لە تەەوانی نەوەسەەتا، بێەەدەنگ كەەورد شۆڕشەەی بەرانەەبەر لە بەەاڵم بەەوو الواز چەنەەد هەر ئێەەران حەوكمەتی
 بەەوونەوەی بەرەنگەەار بەەۆ بكەەا  ئامەەادە گەورەی سەەوپایەكی نەمسەەاوی ئەفسەەەری هاوكەەاری بە و ئازەربایجەەان و ومەەاكۆ قەزویەەن

 كورتەدا مەاوەیەكی لە تەوانی( مەاكۆ خەانی تەیمەور) و( الەدولە ئیعتمەاد) سەەركردایەتی بە ئێەران سەوپای كورد، شۆرشگێرانی
 حەەوكمەتی هەروەهەەا.دەرەوە بكەەاتە ئێەران خەەاكی لە شەەێخ هێزەكەەانی و بكەاتەوە داگیەەر رزگاركراوەكەەان شەەارە و نەاوچە زۆربەی
 شەێخ سەركێشەیەكانی بەۆ سەنورێك ئەوەی بەۆ عوسەمانی دەوڵەتی سەر بخەنە فشار كە كرد روسیا و بەریتانیا لە داوای ئێران
 .دابنێت

 
 كە بكەەەا  شۆرشەەەەكەی دووەمەەەی قۆنەەەاغی جێبەجێكردنەەەی بە دەسەەەت ویسەەەتی هێنەەەا شكسەەەتی یەكەم قۆنەەەاغی لە شەەەێخ كاتێەەەك

 لە بەوو رێگەر دیەارە ئێران لە شكستیەكەی دوای بابەتی و خودی مەرجی و هەل بەاڵم بوو، عوسمانی كوردستانی رزگاركردنی
 تەری ناوچەكەانی لە دابڕیبەوو شەەمدینانی و وان ناوچەی عوسمانی سوپای چونكە ، بهێنێ دەست بە سەركەوتن ئەوەی بەردەم

 وا گفتگەۆ رێگای بە ویستی عوسمانی دەسەاڵتی ئەوەشدا گەڵ لە. كوردستان بووە هێنا زۆریشی سەربازی هێزێكی و كوردستان
 بەهەەاری ئەسەەتانبوڵ لە بكەەا  عبدالحمیەەد سەەوڵتان سەەەردانی بێەەت رازی و هەڵبگرێەەت بەرنەەامەكەی لە دەسەەت بەەكەن شەەێخ لە

 رەیگەو شۆرشەەێكی نەیتەەوانی بەاڵم كوردسەەتان بگەیەنێەەتە خەەۆی و هەڵبێەەت ئەسەەتانبوڵ لە تەەوانی شەەێخ چەەی ئەگەر.. 0550
 بەەەۆ ووردیەەەان چەەەونی دوادا بە عوسەەەمانی دەوڵەتەەەی و ئێەەەران چەەەونكە بەەەدا ، جەەەاڕ عوسەەەمانی دەوڵەتەەەی دژی لە سەرانسەەەەری

 بە كەەەرد دەسەەەتی شەەەێخ ئەوەشەەەدا گەڵ لە بەاڵم ، سەەەەربازی هێەەەزی بە بەەەوو تەنەەەرا كوردسەەەتانی  و بەەەوو كەەەرد هەنگاوەكەەەانی
 زانەی بەمەی تەورك سەوپای كاتێەك ، شەەڕ بەۆ دەكەرد قەای  سەەختەكانی شەورا قەاڵو عوسمانی سوپای دژی لە خۆئامادەكردن

 كەوڕی عەبەدولقادری شەێخ چەی ئەگەر ، دەسەتیان كەتە شێخی  و گیرا قەاڵكە شەڕ رۆژ 05 دوای دا شێخیان قەاڵی پەالماری
 لە ەیكەوڕەك و شەێخ 0558 دووەمەی تەشەرینی لە تەر جارێكی بەاڵم بكا ، رزگار باوكی وێنەدا  بێ پاڵەوانێتیەكی لە توانی
 شەەێخ خەەۆی داواكەەاری سەەەر لە ئنجەەا ئەسەەتانبوڵ، بەەۆ بردنیەەان و گیەەران تەەوركەوە سەەوپای بۆسەەەی نەەاو كەوتەەنە الوە چەنەەد

 . مردنی كاتی تا ژیا  لەوێ كرا مەككە شاری رەوانەی بەخێزانەوە
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 : هۆكارەكانی سەرنەكەوتنی شۆرشی شێخی نەهری

 
 لە یەان شەێخ لە هەڵەگەڕانەوە تەنگەانەدا كەاتی لە كە كەورد ەكەانیخێڵ هەۆزو سەەرۆك زۆری ژمەارەیەكی ناپەاكی و خۆفرۆشی
 . دوژمن پاڵ چونە شەرەكاندا گەرمەی

 
 دڕنەدانەو شەێوازی هەروەهەا كەورد، شۆرشەگێڕانی و ئێەران سەەربازی هێزی نێوان لە تفاق و ژمارە رووی لە هاوهێزی نەبوونی
 سەوپای بەرانەبەر لە كەورد خەڵكەی هەڵهاتنی بۆ بوو ۆكارێكه خۆی بۆ شۆرش دامركاندنەوەی لە ئێران سەربازانی دڵرەقانە

 .ئێران
 

 هەڵویسەتی  بەێ و شەۆرش هەڵگیرسەانی مەاوەی لە ئێەران قاجەاری رژێمی لە ئەوروپا تری واڵتانی بەریتانیاو پشتگیریكردنی
 .كورد شۆرشی بەرانبەر لە روسیا

 
 .(حمیدی ئاالیلەری)سوارەی حەمیدیە 

 
 هەسەەتی كە دەركەو  بەەۆی ئاشەەكرا بە عوسەەمانی سەەەڵتەنەتی نەهەەری ی عبیەەداللە شەەێخ شۆرشەەی نەگەیشەەتنی ئاكەەام بە دوای

 سەەەر بەەۆ مەترسەەیەك دەبەەنە تەەر میللەتەەانی وەكەەو ئەوانەەی  و دەكەەا  چەكەرە خەریەەكە موسەەڵمان كەەوردانی نەەاو لە نەتەوایەتەی
 و دەرەوەدایە ی  بەربەرەكەانێ و ینەاوخۆی گرفتەی فشەاری ژێر لە بنچینەدا لە خۆی كە عوسمانی دەوڵەتی خاكی یەكپارچەیی
 و پەرلەمەان هەڵوەشەانەوەی دوای 0111 - 0515 دووەم عبدالحمیەدی سەوڵتان سەەرە، لە هەڵوەشەانەوەی مەترسەی هەرەشەی
 مەترسەەیدارەكانی دەرهاویشەەتە دەركەوتنەەی دوای بەتەەایبە  روسەەیادا، گەل لە جەنەەگ كەەاتی لە عوسەەمانی دەسەەتوری راگرتنەەی
 لە بەاس كە پەیمەانەكە ە 50 بەنەدی تایبە  بە كرد واڵتەكەی خراپی رەوشی مەترسی بە هەستی ،0515 بەرلین پەیمانی

 ووردی بە سەەەوڵتان بەەەۆیە ،(كوردسەەەتان) واتە ئەنەەەادواڵ رۆژهەاڵتەەەی نەەەاوچەی لە ئەرمەن بەرژوەنەەەدی لە دەكەەەا  چاكسەەەازی
 دەركردنەەەی بە ئەوەش. واڵتەكەی رۆژهەالتەەەی لە مەترسەەەیە ئەم رووبەڕووبەەەونەوەی بەەەۆ داڕشەەەت خەەەۆی تەەەایبەتی بەرنەەەامەی
 بە كە كوردەكەان لە سەەربازی نمەچە یەكەیەكەی چەنەد دامەزرانەدنی بە تەایبە  0510 ساڵی پاییزی لە سوڵتانی فەرمانێكی

 .جێبەجێكردنەوە بواری چووە 0518 ساڵی لە سوڵتانییە فەرمانە ئەم. ناسرا( حەمیدیەی سوارانی) ناوی
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 : (سوارانی حەمیدیە)دنی تەشكیالتی نیمچە سەربازی ئامانجەكانی سوڵتان لە دامەزران

 
 دوای لە تەەایبە  بە پێەدەكرا هەسەەتی باشەی بە كە كەەورد گەلەی نەەاو لە نەتەوەیەی هوشەەیاری و هەسەت سسەتكردنەوەی :یەكەم

 خێڵەكەایەتی پەیوەسەتی كەورددا نەاو لە كە دی دەهەاتە بەوە ئامەانجەش ئەم نەهەری، عبیەداللەی شەێخ شۆرشەی هەڵگیرسانی
 راسەەتەوخۆی پەیوەسەەتكردنی رێەەگەی لە بكەەرێتەوە زینەەدوو كەەورد ناوخۆییەكەەانی نەەاكۆكیە و هەەۆزایەتی گیەەانی و بێەەت تەوتەەرپ

 دانی لە لێبوردن و خێلچەكان سەرۆك بە ناوناو ناو بەخشینەوەی و شەڕ تفاقی و و چەك پێدانی و حوكمەتەوە بە هۆزەكان
 . وخەراج باج
 

 لە پشەەەەتیوانی كە واڵتەەەەانەش ئەو نەخشەەەەەوپالنی پەەەەوچەڵكردنەوەی و ئەرمەن وەی ەنەت ئامەەەەانجی دژایەتیكردنەەەەی :دووەم
 شەیاوی ئەوەی ، ئەرمەنەكەان لێەدانی بەۆ حەمیەدیە سەوارەی كارهێنەانی بە رێگەای لە ئەوەش دەكەرد، ئەرمەنیان خواستەكانی

 مەسەیحی واڵتەانی فیتەی ەب كە( بۆشەناق) پەارتی و( هنچەاك) وەك هەبەوو تایبەتیەان رێكخەراوی چەنەد ئەرمەنیەكەان ووتنە
 شەەەش لە و كەەورد خەەاكی حیسەەابی سەەەر لە دەیانەویسەەت دەكەەردو ئەرمەنسەەتان دەوڵەتەەی دامەزرانەەدنی بەەۆ كاریەەان ئەوروپەەایی
 سەەوڵتانی دەژیەەن، تێەەدا ئەرمەنەەی  كەمینەیەكەەی و بەەوون زۆریەەنە تێەەدا كەەورد كە دایبمەزرێەەنن ئەنەەادۆڵ رۆژهەاڵتەەی ویالیەتەەی
 و ئەوان كە دەیترسەەاندن بەوە كوردەكانەەدا نێەەو لە دەكەەردەوە بەەاڵو كەەاریگەری زۆر اگەنەەدەیپرۆپ خەەۆی شەەێوازی بە عوسەەمانی
 . پاشەرۆژدا لە مەسیحی ئەرمەنستانی دەوڵەتی دەستەی ژێر دەبنە خاكەكەیان

 
 مەترسەەی لە عوسەەمانی دەوڵەتەەی رۆژهەاڵتەەی سەەنورەكانی پاراسەەتنی بەەۆ حەمیەەدیە سەەوارەی یەكەكەەانی كارهێنەەانی بە :سییێیەم
 .جەنگدا كاتی لە ئێراندا و روسیا ماریپەال

 
 .سوڵتان دژی سەربازی كودەتای روودانی لە مەترسی و عوسمانی سوپای بە عبدالحمید سوڵتان متمانەكردنی كەمی :چوارەم

 
 : پێكهاتەی سوارەی حەمیدیە

 
 بەكاریەان جەنگەدا كەلە رابەوووەرگی روسەەوە قۆقازییەكەانی تیپی لە لە حەمیدیە سوارەی دامەزراندنی بیرۆكەی بنچینەدا لە

 سەەوارەی بەتلەەیس و وان ناوچەكەەانی لە تەنهەەا عوسەەمانی دەوڵەتەەی سەەەرەتایەك وەكەەو عوسەەمانی، دەوڵەتەەی دژی لە دەهێنەەا
 سەەەربازی نەەیمچە سیسەەتەمی. گەەرتەوە روسەەیای و ئێەەران سەەنوری كوردییەكەەانی نەەاوچە سەەەرجەم دواتەەر ، دامەزرانەەد حەمیەەدیەی

 : بوو خوارەوە یشێوەیە بەم حەمیدیە سوارەی
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 ئامەادە سەوارەیان زیەاتر ژمارە و لە گەورەكان عەشیرەتە هەبوو وا جاری كردبا، ئامادە سوارەی 511 دەبوو عەشیرەتێك هەر
 . تەشكیالتە ئەم ناو بۆ بناردبا پیادەی ئەوە لەبری دەبوو بكردبا ئامادە سوارەی نەیتوانیبا ئەوەیشی دەكرد،

 
 بەگەەی یەەان پاشەەا نازنەەاوی پەەلەو خۆیەەدا هەەۆزەكەی لە بەەووە حەمیەەدیە سەەوارەی یەكەی ۆكیسەەەر عەشەەیرە  یەەان هەەۆز سەەەرۆكی

 .پێدەبەخشرا
 

 لە دەكەران مەشەق و دەبوون سەربازی زانستی هەندێك فێری تێدا كردەوە( مكتبلری عشیر ) عەشایەری قوتابخانەی دەوڵە 
 . بغداد و سیواس دیاربكرو و ئەستانبول شارەكانی لە تورك ئەفسەرانی دەستی سەر
 

 بەۆ  بهێنەێ كاریەان بە تەوانی چەونكە چنەیەوە تەشەكیالتەی جەۆرە ئەم پێكهینەانی بەرهەمی عوسمانی دەوڵەتی پێنەچوو زۆری
 لە كەورد سەوارەی دەسەتی شەێوە بەم، 0515 - 0511 سەاڵەكانی لە( ساسۆن و بەتلیس و وان) راپەریوەكانی ئەرمەنە لێدانی
 خەۆی تەوانی كوردی بەرگی پۆشینی بە تورك سوپای سەربازەكانی نەكرا كورد سوارەی ەب ئەوەیشی كرا، سوور ئەرمەن خوێنی

 پیەرو هانەای بە كوشەتارەكەدا كەاتی لە كوردەكەان عەشەیرەتە لە هەنەدێك  چێ بیر لە ئەوەشمان  نابێ بەاڵم. بدا  ئەنجامی
 پێكهێنەانی لە دەسەتكەو  تەری وودێكیسە عوسمانی دەوڵەتی هەروەها. كردن رزگار هەندێكیان چوون ئەرمەنەوە مناڵی و ژن
 بەتەالیۆنی 1 خاوەن كە( جەبرانلۆ) هۆزی نمونە بۆ كورد ناوخۆی لە خێڵەكی شەڕی خۆشكردنی ئەوی  تەشكیالتە جۆرە ئەم

 جەۆرە ئەم. كەرد تەااڵن گونەدیان و دیهەا  و كوشەتن  لەێ زۆریەان( خورماك) هۆزی سوارەی گو بە چوون بوون حەمیدی سوارەی
 ئیتحەاد) دەسەەاڵتی مابوون، 0115 ساڵی عبدالحمید سوڵتان البردنی و عوسمانی كودەتای تا حەمیدیە سوارەی تەشكیالتەی

 تەشەەەكیالتە جەەەۆرە ئەم فەرمانێەەەك بە ویسەەەتیان حەەەوك ، سەەەەر هەەەاتنە 0115 سەەەاڵی كودەتەەەای ئەنجەەەامی لە كە( تەرەقەەەی و
 هەزاران و خەۆی بە میللەی بەگەی ئیبەراهی  سەوریا جزیەرەی نەاوچەی لە تەنەانە  جێبەجێنەكەرا بۆیەان بەالم هەڵوەشەێننەوە،

 ئیتحادیەكەانی ئەمەش هەر. 0111 سەاڵی كەرد كەۆنترۆڵ دیمەشەقی شاری راپەڕی ئتیحادیەكان دژی لە عەشیرەتەكەی سوارەی
 عشەیر ) عەشەایەر سەوارەی بەۆ گەۆڕی حەمیەدیەوە سەوارەی لە ناوەكەیەان تەنهەا و بهێڵەنەوە تەشكیالتە جۆرە ئەم كرد ناچار

 زەیەدیەكانی شۆڕشەی دامركانەدنەوەی بەۆ هێنەا كاریەان بە عەشایەریان سوارەی بەتالیۆنەكانی لە هەندێك دواتر. (الیلەریئا
 - 0100 سەاڵی ئەلبانیەا و مەقەدۆنیاو بولغارو گەالنی شۆرشەكانی دژی لە بوڵقان جەنگی لە كارهێنران بە هەروەها یەمەن،
0108. 

 
 :م و سەرەتای سەدەی بیستەمداكورردستان لە كۆتایی سەدەی نۆزدەهە

 
  پشتی خۆی حوكمڕانی ماوەی درێوایی بە دەستور راگرتنی و پەرلەمان هەڵوەشانەوەی دوای لە دووەم عبدالحمیدی سوڵتان
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 سەەەەەرانی و كەەەەرد خەفە خەەەەوازانی چاكسەەەەازی گەەەەروپە و دەسەەەەەاڵ  بردنەەەەی بەرێەەەەوە لە بەسەەەەتبوو سەەەەیخوڕی سیسەەەەتەمێكی بە
 بیەرۆكەی بە گرتبوو دەستی ئەوروپاش واڵتانی فشاری بەرانبەر لە. واڵ  دەرەوەی بۆ هەڵبێن كردبوو ناچار ئۆپۆزیسیۆنیشی

 نەاوداری بەانگخوازی دەكەرد( االسەالمیە الجەامعە) ئیسەالمی كەۆمەڵەی پەیوەسەتی بەۆ بانگهشتی ئاشكرا بە و ئیسالمیزمەوە پان
 وەكەو و دەكەرد پەیەڕەو سەتراتیجەی ئەم سەوڵتان ەدەرەو ئاسەتی سەەر لە كەردەوە، نزیەك خۆ لە( االفغانی الدین جمال) وەك

 قۆقەازدا، نەاوچەی و ئاسیا ناوەراستی لە دەكرد حوك  موسڵمانی ملیۆن دەیان كە روسیا دژی لە دەهێنا كاری بە فشار كارتی
 رەنسەاشفە دژی لە و عەدەن و هندسەتان لە دەسەەاڵتیدابوو ژێەر لە موسەڵمانی ملیۆنەان شێوە هەمان بە كە بەریتانیا دژی لە
 پەیەەڕەوە لەم سەەوڵتان مەبەسەتی نەەاوخۆش ئاسەتی سەەەر لە كردبەەوو، داگیەر 0550 سەەاڵی تونسەی و 0581 سەەاڵی جەزائیەر كە

 لە كە لێبكەا  وایەان تا ئەلبان و كورد و عەرەب وەك میللەتانی ناو لە بوو نەتەوایەتی هزری بیرو كاڵكردنەوەی ئیسالمیە
 ئاینیەكەان بنەمەاڵە لە بێتەوە نزیك لێكرد وای سیاسەتە ئەم بۆ سوڵتان كردنیپەیڕەو. بمێننەوە عوسمانی دەوڵەتی سایەی

 لە( نەۆدەیی مەارفی شەێخ ی ئەحەمەد كەاكە شەێخ) قادری تەریقەتی شێخانی بنەماڵەی رۆژگارەدا لەو نمونە بۆ كوردستان، لە
 هەر عبدالحمیەد، سەوڵتان الی بەووهە تایبەتیەان حەورمەتی رێزو كە بوون ئاینیانە بنەماڵە ئەو پێشەوەی ریزی لە سلێمانی
 شەێخ كەوڕی سەەعیدی شەێخ بەۆ ئاشەوبێكیان تەرەقەی ئتیحەاد كودەتاچیەكەانی واڵ  حەوكمی لە سوڵتان نەمانی لەدوای بۆیەش
 چەوونی فیەڕۆ بە و كەورد شۆرشەەكانی نەگەیشەتنی ئاكەام بە دوای لە. 0111 سەاڵی كوشەتیان و موس  لە نایەوە ئەحمەد كاك

 ناسەەاندنی پێنەەاو لە بەدرخەەان نەوەكەەانی میرنشەەینەكەیان، كەەردنەوەی زینەەدوو پێنەەاو لە پاشەەا رخەەانبەد بنەمەەاڵەی كۆششەەی
 خەبەاتێكی جەۆرە بەۆ پەنایان كوردا گەلی ریزەكانی ناو لە نەتەوایەتی هزری باڵوكردنەوەی و دەرەوە دنیای بە كورد كێشەی

 لە 0515نیسەانی ی 88 لە ژمەارەی یەكەمەین كە( نكوردسەتا رۆژنەامەی) دەركردنەی بە ئەوەش ،(رۆشنبیری خەباتی) برد تر
. دەردەچەوو فۆلگسەتۆن و لەنەدەن و لەجنێە  تری ژمارەكانی دواتر بەدرخانەوە، مدحت مقداد الیەن لە دەرچوو قاهیرە شاری
 ،دەردەچەوو بەدرخەانەوە عەالی ئەمەین كەوڕی پریەا الیەن لە ئەستانبول شاری لە رۆژنامە ئەم 0115 ساڵی كودەتای دوای لە
 نەەاوی بە دەردەكەەرد كەەوردی رۆژنەەامەیەكی عوسەەمانی كودەتەەای دوای نەهەەری  عبەەدالقادر شەەێخ بەدرخانیەكەەان لەەێكەری چەەاو بە
 .(كورد هەتاوی)
 
 و كەەەۆمەڵە دامەزرانەەەدنی لە بەشەەەداریان كەەەورد رەگەز بە كەسەەەایەتی چەنەەەد عوسەەەمانیدا ئۆپۆزیسەەەۆنی ریزەكەەەانی نەەەاو لە

 لە بەنهێنەەی كەسەەەوە چەەوار الیەن لە 0551 سەەاڵی لە كە( تەرەقەەی و ئیتحەەاد) ڵەیكەەۆمە نمەەونە بەەۆ كردبەەوو، رێكخراوەكانەەدا
 تەەری دووانەكەی (چەركەسەەی رشەەید محمەەد()ئەلبەەانی تیمەەۆ ئبیەەراهی ) دامەزرا ئەسەەتانبوڵ لە سەەەربازی پزیشەەكی كەەۆلیجی

 كەسەایەتیەكی الیەن ەل كە( تورك جۆن()تورك الوانی) كۆمەڵەی هەروەها بوون، كورد( سكوتی ئیسحاق) و(جود  عبدالل )
 دامەزرێنەرانەی لە یەكێەك دەرئەكرد، ی(مشور ) رۆژنامەی و دامەزرا لەپاریس( بەگ رەزا ئەحمەد) بەناوی توركی رۆشنبیری

 خەڵكەانە جۆرە ئەم كوردبوونی بێگومان بوو، دیاربكر خەڵكی كوردێكی رەگەز بە كە بوو( الب گوك و چیا محمد) كۆمەڵە ئەم
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 كۆششەیان توانەاو هەرچەی چەونكە نەبەوو، كەوردایەتی بەزوتنەوەی بەۆ كەڵكی النەخەمڵیبوو نەتەوەییان یهوشیارییەك هیچ كە
 .كردبوو تەرخانیان تورك خزمەتی بۆ هەبوو

 
 پاشەا انەور و پاشەا گلعەت) وەك جەنەراڵەكەانی الیەن لە سوپادا لەناو نهێنی بە كە تەرەقی ئیتحادو كۆمەڵەی حاڵ هەر بە
 عبدالحمیەد سەوڵتان 0115 سەاڵی تەمموزی لە سەربازی كودەتایەكی رێگەی لە توانیان دەكران ایەتیسەركرد( پاشا جمال و

 بخەاتەوە هەڵوەشەاوە پەرلەمەانی و0115تەممەوزی ی 88 لە گەڕ بخەاتەوە واڵ  راگیەراوی دەسەتوری دووبەارە كە بەكەن ناچار
 لە بێدەسەەەاڵ  فەرمەەانڕەوایەكی وەك سەەوڵتان رئیتەە.  سەەاڵ هەمەەان یەكەمەەی كەەانونی مەەانكی كەەۆببنەوەلە ئەنەەدامەكانی و كەەار

 لە بەۆیە الحمیەد، عبەد سەوڵتان یەكجەاری البردنەی بەۆ دەگەران هەلێەك لە بەریتانیەا فیتەی بە ئیتحادیەكان. مایەوە كۆشكدا
 نبێگومەا ئەمەش الیەنگرانەی، و سەوڵتان ئەسەتۆی خسەتە ئاژاوەشەیان ئەو تاوانی و نایەوە ئاژاوەیەكیان ئەستانبوڵ ناوشاری
 بە سەەێیەم سەەوپای جواڵنەەدنی لە بەەوو بریتەەی كە داهاتوویەەان هەنگەەاوی بەەۆ دەسەەتەوە بە بگەەرن بیەەانوویەك ئەوەی بەەۆ تەنهەەا

 و 0111 نیسەانی مەانگی لە عبدالحمیەد سەوڵتان البردنەی و ئەستانبوڵ بۆ مەقدۆنیاوە لە( پاشا شوكت محمود) سەركردایەتی
 پێەنجەم، محمەدی سەوڵتان نەاوی بە سەوڵتان بە كرا برای ی( رشاد محمد) ئەو جێگەی لە. سالنیك ناوچەی لە زیندانیكردنی

 جەنەراڵەكەەانی دەسەەتی بە 0105 سەەاڵی یەكەم جیهەەانی جەنگەەی كۆتەەایی تەەا واڵ  راسەەتەقینەی دەسەەەاڵتی راسەەتیدا لە بەاڵم
 .كرد بۆ ئاماژەمان سەرەوە لە كە بوو ەوە(تەرەقی ئیتحادو) كودەتای

 
 : نكۆمەڵە و رێكخراوە كوردییەكا

 
 فیكەەرە  یەەان بەەدرخان عەەالی ئەمەەین الیەن لە 0111 سەەاڵی( جمعیتەەی قەەوی عەەزم كردسەەتان) كوردسەەتان هێەەزی ورەو كەەۆمەڵەی

 كەمە زۆر زانیاری بارەیەوە لە دادەنرێت، كوردی كۆمەڵەی یەكەمین بە و دامەزراوە ئەفەندیەوە
 عبەدالقادری شەێخ و بەدرخەان عەالی ئەمەین: (یتەیجمع ترقەی و تعەالی كردستان) كوردستان پێشكەوتنی و رابوون كۆمەڵەی 

 .بوون كۆمەڵە ئەم دامەزرێنەری خەندان پاشای شەریف و نەهری
 

 قەدری و عەومەور و خەیەاڵی خەلیەل كەۆمەڵەیە ئەم دامەزرێنەرانەی :0101 ساڵی (هیڤی كورد جمعیتی)كۆمەڵەی هیڤی كورد 
 سەاڵێك چەنەد مەاوەی تا كۆمەڵە ئەم. بوون دیاربەكری بەگی ەكیز و وانی تەیمور فوئاد و دیاربەكری پاشای جەمیل كوڕانی
 .(كورد رۆژی) ناوی بە دەردەكرد رۆژنامەیەكیشیان و هەبوو خۆی چاالكی

 
 چەاالكی و ئەرك دامەزرا بەدرخان عبەدالرحمن سەرپەرشتی بە كۆمەڵەیە ئەم :0115 كۆمەڵەی باڵوكردنەوەی فێركردن ساڵی

  81 نزیكەی بۆ كوردی زمانی كردنی فێر بۆ ئەستانبوڵ شاری لە كوردی قوتابخانەی ەیكردنەو لە بوو بریتی كۆمەڵەكەش



نۆزدەهەمدا سەدەی لە كورد گەلی رزگاریخوازی جواڵنەوەی و كوردیەكان میرنشینە  

 

 

27 
 

 .شارە ئەو دانیشتوی كوردی مناڵی هەزار
 

 :سیاسەتی ئیتحادو تەرەقی بەرانبەر كورد

 
 رووی سەەەر لە پەردەیەەان زوو زۆر( پاشەەا گلعەەت - پاشەەا جمەەال - پاشەەا أنەەور) تەرەقەەی و ئیتحەەاد كودەتەەای سەەەركردەكانی

 و عوسەمانی دەسەتی ژێەر گەالنەی بە دابوویەان پەیمەانەی و بەڵەێن لە بوونەوە پەشیمان خێرا هەڵماڵی، خۆیان ستەقینەیرا
 و دەكەرد تەورانیزم بیەرۆكەی بۆ بانگەشەیان ئاشكرا بە و واڵ  لە دیموكراتی و ئازادی فەزای سنورداركردنی بە كرد دەستیان

 نەارەزایی مەایەی بەووە تەورك كودەتاچیەكانی چەوتەی سیاسەتە ئەم خۆیان، یئامانج بە كرد تر میللەتانی كردنی تورك بە
 لە نەبەوو الریەان دەمە ئەو تەا كە تەری  میللەتەانی. واڵتەدا ناوخۆی لە تر رەگەزەكانی و ئەرمەن و كورد و عەرەب الی زۆر

 میللەتەانی كەۆكردنەوەی رەمەزی نسەوڵتا و عوسەمانی دەوڵەتەی بوو ئەوە بەر لە تەنها تورك، گەڵ لە برایانە ژیانی پێكەوە
 بیەەرۆكەی سەەەر لە داكۆكیەەان بە كودەتاچیەكەەان بەاڵم.  دەژیەەن سەەایەیدا لە هەمەەوان جیەەاوازی  بەەێ بەەوو چەترێەەك و ئیسەەالم
. وەشەاند عوسەمانی دەوڵەتەی پەیەكەری لە كوشەندەیان گەورزی گەورەتەرین تر گەالنی تورككردنی بە بۆ كۆششیان و تورانیزم
 عوسەەمانیدا چەتەەری ژێەەر لە مەەابوون كە تەەری رەگەزانەی ئەو كەەورد و عەرەب ئەوەی هەەۆی بەەووە چەوتە سیاسەەەتە ئەم چەەونكە
 كەۆمەڵەو قەدەغەكردنەی و ئەازادی فەزای نەهێشەتنی مەبەسەتی بە ئیتحادییەكەان.  بەكەنەوە خۆیەان چارەنووسەی لە بیر ئیتر

 رابەردوودا لە ئەوانە ئەوەی بیەانووی بە كورد كانیبنەماڵە هۆزو سەرۆك چەوسانەوەی بە كرد دەستیان كوردییەكان رێكخراوە
 بە نەایەوە سەلێمانی ئەحەمەدی كەاك شەێخ بنەمەاڵەی بۆ داوێكیان ئیتحادییەكان سەرەتا بوون، عبدالحمید سوڵتان الیەنگیری

 ڵكەیخە كە ئاشوبێك ئەنجامی لە  وێ لە و موس  شاری بۆ كرد بانگ حەفیدیان محمودی شێخ باوكی سەعیدی شێخ وفێ  فر 
 سەەعیدو شەێخ ئاشەوبەدا لەو دڕنەدانە زۆر شەێوەویەكی بە نابویەانەوە شەارەكە ئەمنیەتەی كاربەدەسەتانی و والی فیتی بە شار
 لە لەێكەوتەوە زۆری نەارەزایی موسە  لە ئیتحادییەكەان نەابەجێیەی كەارە ئەم. 0111 ساڵی كران شەهید كوڕی ئەحمەدی شێخ

 هەەەۆزی) تەەەایبە  بە كەەەورد هۆزەكەەەانی كەركوكەەەدا، و سەەەلێمانی ناوچەكەەەانی لە تەەەایبە  بە باشەەەووردا كوردسەەەتانی سەەەەرجەم
 بەەۆ تەەورك دەسەەەاڵتی دیەەارە موسەە ، و كەركەەوك لە تەەورك دەسەەەاڵتی دەزگەەاو پەالمەەاردانی بەەۆ كەەرد ئامەەادە خۆیەەان(هەمەوەنەەد
 ئامەەادەنین تنەكرێەە كەەورد خرۆشەەاوی هێەەزی بە بەەاڵوە تەەا رایانگەیانەەد و گەەر  بەەارمتە بە مەحمودیەەان شەەێخ خۆیەەان پاراسەەتنی
 حەوكمەتی  و باڵوەیەانكرد ناچەار ئەازادكردنی و مەحمەود شێخ گیانی پاراستنی پێناو لە كوردی  عەشایەری بكا ، ئازادیان

 .سلێمانی گەڕایەوە و كرد ئازاد مەحمودیان شێخ
 

 لە یللەەیم هەەۆزی سەەەرۆكی پاشەەا ئیبەەراهی  بە سەەەر حەمیەەدیەی سەەوارەی چەككردنەەی مەبەسەەتی بە 0111 سەەاڵی لە هەروەهەەا
 نەك هەۆزە سەەرۆك ئەم چەونكە گەورە زۆر شەڵەژانێكی مەایەی بەوونە ئتحادییەكەان شەام، جەزیەرەی لە( شەار وێەران) ناوچەی
 ئامەادە عبدالحمیەدەوە سەوڵتان نەاوی بە گەورەی سەوپایەكی ئیتحادییەكەانی دژی لە بەڵكەو دابنێت چەك نەبوو ئامادە تەنها
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 پاشەای ئیبەراهی  دژایەتیكردنەی بەۆ هانەدا عەرەبیەان شەممەری هەۆزی ئیتحادییەكان بەاڵم ، بگرێت دیمەشق شاری توانی كرد
 شەاخی لە شەممەرەكاندا نەامەردانەی بۆسەەیەكی خەۆی نەاوچەكەی بەۆ گەرانەوەی كەاتی لە پاشا ئیبراهی  ئەنجامدا لە میللی،

 . كوژرا(عبدالعزیز)
 
 شەێخ سەەركردایەتی بە كەوردی جەواڵنەوەیەكی بادینەان ینەاوچە لە واڵ ، حەوكمڕانی لە عبدالحمیەد سوڵتان نەمانی دوای لە

 كەوردی هۆزەكەانی سەەرۆك. 0115 سەاڵی هەڵەدا سەەری ئیتحادییەكەان دژی لە بریڤكانی محمد نور شێخ و بارزانی عبدالسالم
 كە خسەتەروو داواكەاری حەو  بروسەكەدا لەو عوسەمانی دەوڵەتەی پەایتەختی بۆ كردەوە بەرز بروسكەیەكیان بادینان ناوچەی
 :دەكەین خاڵەكانی گرنگترین بۆ ئاماژە لێرەدا

 
 .(ئامێدی و زێبار زاخۆ و  ئاكرێ و دهوك)بادینان ناوچەی قەزاكانی لە بێت رەسمی زمانی كوردی زمانی
 .توركیدا زمانی پال لە بێت خویندن زمانی كوردی زمانی

 .ندەزان كوردی كە وانەبن لە پیویستە یان بن كورد ناوچەكە كاربەدەستانی
 

 هەوڵیانەدا كرد، بروسكەیان و جواڵنەوە ئەم سەیری كینەوە و رق بە و بەرزی لوو  بە زۆر تەرەق و ئیتیحاد دەسەاڵتدارانی
 لە جەواڵنەوەكە سەەرانی بتەوانن پەردەدا ئەم ژێەر لە ئەوەی بۆ بومێرن روسیای بەكرێگیراوی و نۆكەریكردن بە جواڵنەوە ئەم
 جەەار چەنەەدین دەكەەرد جەەواڵنەوەكەی سەەەركردایەتی كە 0101 - 0115 سەەااڵنی مەەاوەی لە یبەەارزان عبدالسەەالم شەەێخ بەرن، نەەاو

 سەەەر كەەرایە( داغسەەتانی باشەەا فاچەەل محمەەد) سەەەركردایەتی بە كە دەبەەوەوە تەەورك سەەەربازی هێرشەەی پەالمەەارو بەرەنگەەاری
 بیروهەزری بە گۆشەكراو دێكیكەور( نڤیەف سەلیمان - وەنەدكار) تەورك دەسەەاڵتدارانی. بادینانەدا كێوەكەانی لە شێخ هێزەكانی
 والەەیە ئەم بەەوو، بەەارزانی عبدالسەەالم شەەێخ لە رقەەی و كیەەنە ئیتحادییەكەەان و تەەورك لە زۆر كە موسەە  والەەی بە كەەرد خۆیەەان

 رووبەرووبەەونەوەیەكی چەنەد دوای دا، بەارزانی پەالمەەاری زۆرەوە چڵكەاوخۆریكی گەورەو سەەربازی هێزێكەەی بە تەورك نەۆكەرەی
 بەوەش نڤیەف سەلیمان والەی. ئێەران لە  ورمەێ شەاری بەۆ هەڵهەا  ناچەاری بە شێخی  بگرێت، اوچەكەن توانی دژوار و سەخت

 خەاڵتە ئەم هەواڵەی كە دیەاریكرد، گرانەی و گەورە خەاڵتێكەی بەارزانی عبدالسالم شێخ گرتنی زیندوو بە بۆ بەڵكو نەوەستا
 كاربەدەسەتانی دەسەت بە دایان گر  شێخیان ێرانئ لە كورد شكاكی هۆزی لە پوچەڵ و ناكەس گروپێكی خەڵكەوە ناو كەوتە
 بەەۆ گەڕانەوە بەەێ و دڵرەقەەانە زۆر كە نڤیەەف سەەلیمان والەەی الی بەەۆ موسەە  بەەۆ گواسەەتیانەوە دواتەەری  وان شەەاری لە تەەورك

 گرتنەی بە فەرمانیەدا والەی هەروەهەا. 0101 سەاڵی سەێدارەدا لە عبدالسەالمیان شێخ فەرمانیدا پایتەخت بڕیاری و هەڵوێست
 .كرد دوایی كۆچی تا زیندانەوە خرایە دادگاییكردنی دوای بریڤكانی، نور محمد شێخ
 

  لە كورد گەلی رەواكانی مافە بەرانبەر خراپیان هەڵوێستی و ئیتحادییەكان تیوی و توند و خراپ سیاسەتی هۆی بە هەر
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 وەك( خیەزان) عەشەیرەتی لە وردكە ئەاینی پیاوانی سەركردایەتی بە بەرپابوو تركی ێشۆرش 0108 ساڵی لە و بەتلیس شاری
 نێەەوان لە بەەوو پەیونەەدی ئەڵەەقەی وەكەەو كەەورد هەەۆزەی ئەم(. الەەدین شەەهاب) و( ئاغەەا عەلەەی) و( بەتلیسەەی سەەەلیمی مەال)

 بە بەتلەەیس شۆرشەەگێڕانی هەروەهەەا ئەسەەتانبوڵ، لە كەەورد تەەری ئەەازادیخوازانی و بەدرخەەان بنەمەەاڵەی لە كەەورد چاالكوانەەانی
 سەەنورەكانی نزیەەك و ئێەەران دیەەوی لە دەمە ئەو كە هەبەەوو روسەەەكانەوە بە نهێنیەەان پەیوەنەەدی سەەەلی  مەال سەەەركردایەتی

 كەورد عەشەایەری هێزێكەی بە تەوانی بەوو ئەسەتوور رووسەەكان بە پشەتی كە بەتلیسەی سەەلیمی مەال. بەوون جێگیر عوسمانیدا
 بەتلەیس خەایەنەكەی كەور  شۆرشەە یەانتوان كەرد ئامەادە بۆ خۆی تورك سوپای بەاڵم. بكا  كۆنترۆڵ بەتلیس شاری تانزیك
 كە بەاڵم شەاردەوە، سەاڵ دوو مەاوەی بەۆ بەتلەیس لە روس كونسەڵخانەی نەاو لە خەۆی و هەڵها  ی  سەلی  مەال ، كپكەنەوە
 تەورك جەنەدرمەكانی جەنەگەدا، لەم هاوپەیمانەان ریەزی چەووە روسەیاش و 0101 ساڵی پێكرد دەستی یەكەم جیهانی جەنگی

 .سێدارەیاندا لە و دەرهێنا یان سەلی  مەال و بەتلیس لە روس كونسڵخانەی ناو هەڵیانكوتایە
 

 0105 - 0101كوردستان لە سااڵنی جەنگی جیهانی یەكەم 

 
 ئیتحەەەادو كاربەدەسەەەتانی ،0108 - 0100 دووەم و یەكەم باڵكەەەانی جەنگەەەی هەردوو لە عوسەەەمانی دەوڵەتەەەی شكسەەەتی دوای

 و ئەڵمانیا ئیمپراتۆریەتی) ناوەند واڵتانی ریزی چوونە خۆیان خەیاڵی بە( اشاپ گلعت - پاشا جمال - پاشا أنور)تەرەقی
 سەەەەەرزەمینە و خەەەەاك گەڕانەوەی هەەەەۆی دەبێەەەەتە جیهانیەەەەدا جەنگەەەەی لە سەەەەەركەوتنیان( مەجەر و نەمسەەەەا ئیمپراتەەەەۆریەتی
 و بەریتانیەەا و الیەەائیت بەدەسەەت كە( تەەونس و میسەەر و لیبیەەا) ئەفەریقیەەا بەەاكوری و باڵكەەان لە عوسەەمانی داگیركراوەكەەانی

 .بوون فەرەنساوە
 

 جەنگەی سەااڵنی لە جەنەگ گۆرەپەانی بە بەوو( عوسەمانی كوردسەتانی و قاجەاری كوردسەتانی) بەشەكەی هەردوو بە كوردستان
 ئاراسەتەی چەونكە بەوونەوە مەالوێرانی كوشەتارو و نەهەامەتی چەنەدین تووشەی رۆژگەارەدا لەو كەوردی  گەلەی. جیهان یەكەمی

 دەوڵەتەەی كە جیهەەاد بانگهێشەەتی لە جەەگە ئەمە بەەوو، دامەەاوە كەەوردی جەسەەتەی سەەەر بە كێشەەی لەشەەكر ورسەەاییق و هێرشەەەكان
 و ئەایین لە بەرگریكەردن نەاوی بە جەنەگ بەرەكەانی بۆ بدا  ساز خەڵك ژمارەی زۆرترین ئەوەی بۆ بوو رایگەیاند عوسمانی

 كەبارەگاكانیەان عوسەمانی دوانەزەی سەوپای یانزەو پایسو تەنانە . جەنگ سااڵنی لە ئنگلیز و روس بەرانبەر ئیسالم خاكی
 كەەورد دەبەەوو رۆژانەیەەان تفەەاقی و خەەۆراك و بەەوون كەەورد سەەەربازەكانیان زۆری هەرە زۆربەی( موسەە )و( العزیەەز معمەەورە) لە

 ێەڕەویر بە بەوون باشەوور لە( خەانەقین) تا باكوور لە ەوە( قامی  ساری) لە هەر كوردستان سنورەكانی ،بكردایە مسۆگەری
 ئاسەەوری و ئەرمەن چەكەداری جەار زۆر كە روس سەەوپای پەالمارەكەانی ،عوسەمانی و روس سەەوپای هەردوو پەالمەاری و هێەرش

 لەو ئەنجامەدا زۆریەان تەااڵنی كوشەتارو كەورد شەارەكانی گونەدو وێەزەی كەوتەنە دڕنەدانی زۆر شەێوەیەكی بە بوون، نواكێشیان
  بەغداد داگیركردنی دوای بەریتانیاش جەنگ ساڵی دوایین لە هەروەها. هێرشەكانیان ئاراستەی بەر كەوتە شوێنانەی
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 .پێكرد دەست خواروو كوردستانی كردنی داگیر بۆ هێرشەكانی 0101 ئازاری
 

 كەەورد خێڵەەی هەەۆزو چەنەەدین. جیهەەاد بەەانگی پیەەری بە چەەوون عوسەەمانی دەوڵەتەەی و ئیسەەالم خەەاكی پاراسەەتنی بەەۆ كەەورد گەلەەی
 نەمەر مەحمەودی شەێخ هەموویان پێشەوەی لە بەریتانیا، و روسیا وەك مەسیحی دەوڵەتانی دژی لە كرد جەنگ لە بەشداریان

 گەڕانەوەشەی دوای هەروەهەا ،0106 سەاڵی بەریتانیەا هێزەكەانی دژیەی لە كرد بەسرە نزیك( شوعیبە) شەڕی لە بەشداری كە
 و وەسەتان رووس پەالمەاری دژی لە ەكانیچەكەدار و خەۆی بە( پێنجەوین) نەاوچەی لە جیهەادەوە ناوی بە جارێكی سلێمانی بۆ

 . كرد عوسمانی خاكی لە بەرگریان
 

  سەد  سێ بە بووە عوسمانیدا سوپای ناو لە جەنگ رۆژگاری لە كە بەگ زەكی ئەمین وەكو جەنگەدا لە كورد گەلی زیانەكانی
 ئەفسەەری وەكەو ناوچوون، لە شندەكو نەخۆشی باڵوبونەوەی و برسێتی هۆی بە ژمارە ئەم نیوەی دەكرێت، مەزەندە هەزاركەس

 بیسەت دانیشەتوانەكەی ژمەارەی 0101 سەاڵی یەكەمەی تەشەرینی لە كە سەلێمانی وەكەو شەارێكی دەیگێەڕێتەوە بەریتانیەا سیاسی
 تێەەپەڕی كەس سەەەد پێەەنج و هەزار دوو لە دانیشەەتوانەكەی ژمەەارەی 0105 سەەاڵی لە جەنەەگ كۆتەەایی دوای بەەوو، كەس هەزار

 زۆری ژمەارەیەكی كەوژرانی هەۆی بووە كوردستان سنورەكانی لە عوسمانی خاكی سەر بۆ رووس مارەكانیپەال بێگومان. نەدەكرد
 ئەرزەرۆم نێەوان لە تەنهەا كەورد بە بەرانبەر كینەبوون و رق بە زۆر بوون رووس شكری لە پێشەوەی لە كە كورد،ئەرمەنەكان

 زۆربەی رووسەەەكان و ئەرمەن( برادۆسەەت و راوەنەەدوز و شەەەمدینان) ناوچەكەەانی لە كوشەەت، كوردیەەان هەزاران ئەرزەنجەەان و
پێوە نەهێشت و خەڵكەكەیان كوشت و خانووەكانیان سووتاند، بۆ نمونە لە ناوچەی هۆزی برادۆسەت لە ژمەارەی  بە دێهاتیان

 سەەەەدو( 061)تەنهەەەا بەەەوون خێەەەزان هەشەەەتا هەزارو( 0151) ژمارەیەەەان كە هەەەۆزە ئەو و وێرانكەەەرد گونەەەدیان 68گونەەەد  50
 تەەااڵنیەكی و كوشەەت زۆریەەان خەڵكێكەەی خەەانەقین قەزای سەەنوری لە روسەەەكان هەروەهەەا بەەوو، رزگەەاری خێەەزان جەەاوحەو پەن

 سەەنوری هەمەەوو لە: )  دەڵەەێ بەریتەەانی( بیەەل گروتێەەد) تەنەەانە . خۆیەەان واڵتەەی بەرەو كشەەانەوەیان لە بەر بەەرد زۆریەەان
 توركەكەان روسی  كشانەوەی دوای كردبوو تااڵنی سەراپا سروو كە نەبینی خانەقین وەكو تروێرانەمان شوێنكی میزوبوتامیا
 .(باكوور بەرەو كشانەوەیان كاتی لە بردیان تااڵن بە مابوو روسەكان دوای لە چی ئەوانی  گەڕابوونەوە
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