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لەنێو مێژووی ئەدەبی كوردیدا و بەتایبەتی شیعری كالسیك
كۆمەڵێك شاعیرمان هەن تا ئێستاش چەند الیەنێكیان ژیانیان هەر
 بەتایبەت،بە تاریكی ماونەتەوە و زانیاریی لەبارەیانەوە زۆر كەمە
 یەكێك لەو ڕێگایانەی كە ڕۆڵی گرنگی لە.شاعیرانی سەدەی نۆزدە
پەیداكردنی زانیاریی لەسەر كۆمەڵگەی كوردی بەگشتی و مێژووی
. بریتییە لە دەستخەت و بەڵگەنامەكان، ئەدەبەكەی بەتایبەتی هەیە
ئەم توێژینەوەیە لە ڕوانگەی بەڵگەنامەكانی قاجارییەوە تیشك
دەخاتە سەر چەند الیەنێكی ژیانی یەكێك لە شاعیر و سەرۆك
 تێیدا بەشێك، كە ئەویش فەقێ قادری هەمەوەندە،هۆزەكانی كورد
-لە چاالكییەكانی و هاتن و چوونی لە سەر سنووری عوسامنی
 لەگەڵ،قاجاری و جواڵنەوە و یاخیبوون و شەڕەكانی باس دەكات
كردنە كوردی هەموو ئەو بەڵگەنامانەی كە لەم توێژینەوەدا
.بەكارهێرناون
، مێژووی ئەدەبی كوردی، فەقێ قادری هەمەوەند:وشەی كلیلی
 بەڵگەنامەی قاجاری،سنووری عوسامنی و ئێرانی
ABSTRACT:

Faqe Qadri Hamawand in Qajar Documents
There are cetain poets in the history of Kurdish literature whose some aspects of their lives have not been
known yet and there is little information about them,
this is particularly true for nineteenth century poets.
One important way to reach to this information about
Kurdish community in general and the history of Kurdish literature in particular is through getting access to

manuscripts and documents .This study in this respect ,through the use of Qajar documents ,focuses on some aspects of one of the Kurdish poets and tribal leader who
is known as Faqe Qadri Hamawand .This research discusses part of his activities,
movements on the border of Ottoman-Qajar ,his rebellious moves and fights as well
as translating all these documents which are used in this study.
Keywords: Faqe Qadri Hamawand ,History of Kurdish Literature ,Border of Ottoman
and Iran ,Qajar Documents

 .1پێشەكی
كورد وەك هەر نەتەوەیەكی تری دەر و دراوسێی چەند هۆز ،تیرە ،زار و شێوەزاری هەیە ،هەموو
ئەو جۆرانە دابەشی سەر ناوچەی جۆراوجۆر بوونە و هەر یەكەیان بەشێك لە مێژووی نەتەوەكە پێك
دێنن .ئەگەر چی تا ئێستا مێژووی هۆز و پێكهاتەكانی كورد بە تەواوی نەنوورساوەتەوە و ئەوەی هەیە
زیاتر مێژووی زارەكیی و بۆچوونی گەریدە و ڕۆژهەاڵتناسەكانە ،بەاڵم دوای ڕووخانی میرنشینەكانی
كورد ،ڕۆڵی هۆز و تیرەكان باشرت بەدەركەوت و هەر یەكەیان لە جوگرافیایەكەی خۆیدا هەوڵی
پاراستنی بەرژەوەندییەكانی خەڵك و خاك و هۆزەكەی داوە .بەشێك لەو سەرۆك هۆزانە یان خۆیان
خوێندەوار و زانا بوون ،یان پاڵپشتی كەسانی خوێندەواریان كردووە ،بۆیە لە ڕێی شیعر و ئەدەبیاتەوە
هەندێ جار مێژووی هۆز و تیرەك تا دەگاتە بەشێك لە نەتەوە ڕەنگی داوەتەوە.
جوگرافیای هۆزی هەمەوەند كە چەمچەماڵ و دەوروبەری بووە لە نزیك كەركووك ،ناوچەیەكی
سرتاتیژی و گرنگ بووە و شوێنی كێشمەكێشمی هۆزگەلی جیاواز و دەبەریەكڕاچوون بووە لەگەڵ
دەسەاڵتداران ،بەتایبەتیش لە چوارچێوەی دەسەاڵتی عوسامنیدا شوێنێكی نزیك سنووری دەسەاڵتی
ئێران بووە ،بۆیە هەمیشە ناوچەیەكی گەرمی نێوان ئەو دوو دەسەاڵتە گەورەیەی ناوچەكە بووە .گەڕان
بەدوای ئەرشیڤی واڵتانی ناوچەكە بەگشتی و قاجاری و عوسامنییەكان بەتایبەتی ،زۆر الیەنی تاریكی
مێژووی نەتەوایەتیامن ڕووناك دەكەنەوە ،لەنێویشدا مێژووی جواڵنەوە ،ڕووداو و كەسایەتییەكان زیاتر
ڕۆشن دەبنەوە.
فەقێ قادری هەمەوەند یەكێك لە شاعیرانی سەدەی نۆزدەمە و وەك كەسایەتییەك تەنیا بە شیعر
و نووسینەكانی نەناسێرناوە ،بەڵكو لەگەڵ هۆزەكەیدا ناوی دەهێرنێ و ڕابەرێكی گەورەی هۆزەكەی
و كەسایەتییەكی دیاری ناوچەكە بووە .دوای نەمانی میرنشینی بابان ئەو ناوێكی دیاری ناوچەكەیە
و زۆرترین كێشمەكێشمی لەگەڵ هەر دوو دەسەاڵتی قاجاری و عوسامنیدا هەبووە .بۆیە لە پاڵ
بەرهەمەكانی ،بەڵگەنامەی واڵتانی دراوسێ یارمەتیدەر دەبن بۆ ڕوونكردنەوەی بەشێك لە ژیانی ئەو
كەسایەتییە.
ئەم توێژینەوەیە (فەقێ قادری هەمەوەند لە بەڵگەنامەكانی قاجاریدا) هەوڵی داوە لە ڕێی گەڕان
لەنێو ئەرشیڤخانەی ئێراندا تیشك بخاتە سەر بەشێك لە ژیانی سیاسیی ئەو شاعیر و سەرۆك هۆزەی
كورد و لە ماوەی ئەو چەند ساڵەی كە گرفتی لەنێو عوسامنییەكاندا بۆ دروست دەبێ ،پەنا دەباتە بەر
قەڵەمڕەوی قاجارییەكان و لەوێشدا زۆربەی ژیانی لەسەر سنووری نێوان ئەو دوو دەوڵەتە دەبێت و
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بەشێك لە تێكهەڵچوونەكانی لەگەڵیان تا دەگاتە برینداربوونی و گەلەكەمۆكی لەسەر كردنی لەنێوان
عوسامنی و قاجارییەكان و هەوڵی دانوستانی و چوونی بۆ ناوچەی زەهاو و لوڕستان و پەیوەندیی
لەگەڵ جوامێرخانی هەمەوەند و هۆز و تیرە كوردییەكانی سنووری دەسەاڵتی قاجاری ،هەموو ئەمانە
لەم توێژینەوەدا تیشكیان دەخرێتە سەر.
توێژینەوەكە وێڕای ناساندنێكی كورتی ژیانی فەقێ قادر و هۆزەكەی ،لە ڕوانگەی بەڵگەنامەكانەوە
هەڵوێست و ڕوانینەكانی دەخاتە ڕوو و دەقی ئەو نامانە كە لەنێوان حاكمی كرماشان و جوامێرخان
سەبارەت بە بوونی فەقێ قادر لە سنوورەكە و ملمالنێی عوسامنی -قاجاری بۆ بەرژەوەندییەكانیان و
یەكبوونیان بۆ سەركوتكردنی جواڵنەوەكەی فەقێ قادر و هاوەاڵنی نیشان دەدات .لەگەڵ ئەوەشدا بۆ
یەكەم جار دەقی هەموو بەڵگەنامەكان لە رێی ئەم توێژینەوە دەكرێنە كوردی.
بە ئومێدی ئەوەی ئەمە دەستپێكێك بێ بۆ دۆزینەوەی زانیاریی لەبارەی كەسایەتی ،جواڵنەوە،
هۆز و ناوچە كوردییەكان لە ڕێی بەڵگەنامەكانەوە و دواتریش بەو هۆیەوە بەشێكی تر لە مێژووی
ئەدەبیامنی پێ بنوورسێتەوە.
 .2كورتەی ژیانی فەقێ قادر
تا ئێستا سەبارەت بە ناسنامەی فەقێ قادر ،هیچ بەڵگەنامەیەكی ئەوتۆ نەدۆزراوەتەوە و ئەوەندەی
هەیە پشت بە دیوانەكەی بەسرتاوە و ئەویش لە ڕێگەی شیعرەكانییەوە شاعیر خۆی ئاماژەی بە هەندێ
زانیاریی كردووە و لە ڕێی بەڵگەنامەكانەوە تەنیا دەتوانرێ زانیاریی لەبارەی جواڵنەوەكانی پەیدا
بكرێ .لە ڕێی شیعرەكانییەوە ئەوە بەدیار دەكەوێت كە ناوی عەبدولقادر كوڕی ڕەسووڵ جوامێرە و لە
تیرەی چەلەبیی نێو هۆزی هەمەوەندە:
ئەگەر مەپەرسان ئێسم موئەللیف
عەبدولقادرەن زەلیل و زەعیف
ئەسڵم هەماوەند ،زەلیل و خوارم
مونتەزیر لوتف حەیی دادارم
یان:
عەبدولقادرەن ئێسم و ئەوسافم
نە زەنجیرەی زەنب قەید و ئێنسافم
ئەسڵم هەماوەند فیرقەی چەلەیی
داروون جە ڕەسووڵ جوامێر نەسەبی
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شوێن و ساڵی لەدایكبوونیشی بەتەواوی ڕوون نییە ،ئەوەندە هەیە لە شیعرێكیدا كە لەخۆبۆتەوە
ئاماژەی بەوە داوە كە پەنجا ساڵ لەمەوبەر لەدایك بووە ،كتێبەكەشی ساڵی 1297ی كۆچی نووسیوە،
بەو گوێرە بێ ساڵی لەدایكبوونی دەكاتە 1247ی كۆچی(،مودەڕیس ،م & عەبدولكەریم ،ف:2021 ،
 )51كە بەرامبەر ()1832-1831ی میالدی دەوەستێت .ئەگەر چی گیو موكریانی ساڵی لەدایكبوونەكەی
بە 1235ی ڕۆمی نووسیوە .بەاڵم بەڵگەی دەقی شیعرەكە بەهێزترە.
فەقێ قادر (بە ئەندازەی ئەو ڕۆژە خوێندنی الی خوێندەواران گەیاندووە تا پلەیەكی بەرز .لە كاتی
الویدا تووشی دڵدارییەكی بەجۆش بووە ،كوورەی دڵ و دەروونی بە ئاگری ئەو گڕوتینە سووركراوەتەوە...
لە ناوەڕاستی ژیانیدا بەهۆی جموجۆڵ و بگرە و بەردەی كەسوكارەكەیەوە تووشی بەندیخانە بووە.
لە بەندیخانەدا تووشی دینداری بووە و زۆر وتاری دینی و دەروێشی هەیە)(موكریانی.)248 :2019 ،
لەبارەی قۆناغەكانی ژیانیشی ،ئەگەر چی لە ڕوانگەی شیعرەكانییەوە لە پێشەكیی دیوانەكەدا
ئاماژە بۆ هەندێ الیەنی ژیانی كراوە ،بەتایبەتی ئەو سااڵنەی لە بەندیخانەدا بووە .بەاڵم ئەم توێژینەوە
لە ڕوانگەی بەڵگەنامەكانەوە چەند الیەنێكی دیكەی ژیانی ئاشكرا كردووە و كورتەیەكی لە شێوەی
كڕۆنۆلۆژیایەكدا لە بەشێكی ئەم توێژینەوەدا دانراوە.
هەر چی سەبارەت بە ژیانی ئاوارەیی فەقێ قادر و دوورخستنەوەی بۆ كیشوەرێكی دیكە ،ئەمەش
گەنگەشەی لەسەرە ،بۆچوون هەیە بۆ بەنغازی (لیبیای ئێستا) دوورخراوەتەوە و هەنیش پێیان وایە
لە ئەدەنەی توركیا كۆچی دوایی كردووە .لەنێو بەڵگەنامەكانی عوسامنیشدا (تا ئێستا) شتێكی ئەوتۆ
لەو بارەوە نەدۆزراوەتەوە.
خەڵكی نێو هۆزی هەمەوەند پێیان وایە كە فەقێ قادر وێڕای ئەوەی یەكێك بووە لە سەرۆك
هۆزەكانی هەمەوەند ،لە هەمان كاتیشدا قائیمقامی چەمچەماڵ بووە ،بەاڵم هیچ بەڵگەنامەیەكی
عوسامنی و قاجاری ئەمە پشتڕاست ناكاتەوە .لە بەڵگەنامەیەكی عوسامنیدا باس لەوە دەكات كە ئەو
ئەندامی ئەنجومەنی شارەكە بووە :من پازدە ساڵ ئەندامی ئەنجومەنی قەزای چەمچەماڵ بوومە و
وەك هەر فەرمانبەرێكی تر موڵك و ماڵم هەبووە و بە بڕی نزیكەی چل هەزار قڕووش خانووێكم لەو
شارە دروست كردووە .ماڵەكەم هەمووی دەستی بەسەرداگیراوە و تااڵن كراوە .خۆم و خانەوادەكەشم
بۆ (دەرنە) دوورخراوینەتەوە .ئەو حاڵەش والییەكان پێی دەزانن و نوورساوی ڕەسمیش الی خۆم هەیە
و قائیمقامییەتی دەرنەش تەسدیقی كردووە و ئەو گەواهینامەیە درابووە حەزرەتی كاك ئەحمەدی
شێخیش .لە بەڵگەنامەكەدا هاتووە كە داواكارییەكەی عەبدولقادر بە زمانی فارسی بووە و بەشی
وەرگێڕانی بابی عالی پوختەكەی وەرگێڕاوەتە سەر زمانی توركی ،بێ ئەوەی وێنەی دەقە فارسییەكە
لەگەڵ دۆسیەكە دابرنێت .مێژووی ناردنی نامەكەی عەبدولقادر بۆ وەزارەتی ناوخۆ 18ی كانوونی
یەكەمی ساڵی 1304ی ڕۆمییە ،كە دەكاتە 1888/12/30ی میالدی (.)00392.00040.001.HR.TO
لەنێو دیوانەكەدا و لە چەند شیعرێكدا دژایەتی خۆی بۆ عوسامنییەكان دووپات دەكاتەوە و
بەشێك لە شیعرەكانیشی لە زیندانی عوسامنییەكان لە موسڵ ،كەركووك و بەغدا نووسوە .لەگەڵ
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ئاماژەدان بە بەشێك لەو مێژووانەی كە زیندانی بووە .ئەمەش تا ڕادەیەك پارێك لە مێژووی ژیانی
تایبەتی فەقێ قادر ڕوون دەكاتەوە.
 .3ناساندنێكی كورتی هۆزی ههمهوهند
پێكهاتەی كۆمەڵگەی كوردی وەك گەالنی ناوچەكە لە هۆز و تیرە و زار و شێوەزاری جیا پێك
هاتووە ،ئەم هۆز و چینە كۆمەاڵیەتییانە بەدرێژایی مێژوو و ڕۆڵی كاریگەرییان لە ناوچەكە بەگشتی
و لە الیەنی كارگێڕیی دەڤەرەكەدا هەبووە و هەر كاتێك سیستەمێكی كارگێڕیی وەك میرنشین هاتۆتە
كایەوە ،ئیدی ڕۆڵی هۆز و تیرەكان كەمرت بۆتەوە و لە نەمانی سیستەمی كارگێڕێی و بەڕێوەبردندا
هەر تیرە و خێڵێك بەرژەوەندی و داب و نەریتی خۆی پاراستووە و هەر ئەمەش بۆتە جێی سەرنجی
ڕۆژهەاڵتناسان و وەك سیامیەكی هەمەڕەنگی نێو كۆمەڵگەی كوردی تەماشا كراوە .لە الیەكی دیكەوە
ئەوەی سەبارەت بە باشووری كوردستانە لە دوای نەمانی ئەمارەتی بابان ،تیرە و هۆزەكان هەوڵیان
داوە لە ڕێی بەرژەوەندییەكانیانەوە بوونی خۆیان بپارێزن و ڕۆڵیان لەنێو هۆز و ناوچەكە بە كاریگەریی
مبێنێتەوە.
بەشێك لەو هۆز و تیرانە چاالكرت بوونە و لە هەمبەری هێزەكانی تردا زیاتر خۆگر بوونەوە و بە
هەندێ خەسڵەت لەوانی تر جیاكراونەتەوە .ئەمەش بۆتە جێی سەرنجی بیانییەكان ،كە یەك لەو
هۆزانە هۆزی هەمەوەند بووە ،تهنانهت له چاوی ڕۆژههاڵتناسێكی وهك ئیدمۆنزهوه (ههمهوهند
ئهگهر چی له هۆزه بچوكهكانی باشووری كوردستانن ،بهاڵم تا ساڵی 1925یش ل ه بهناوبانگرتین
جهنگاوهرهكان بوون ،دهگوترێ ئهوان له سهدهی ههژدهوه له ئێرانهوه هاتوون و له خاكی ئێستایان
(كه چهمچهماڵ و بازیانه) نیشتهجێبوونه و شێوهی ئاخاوتینان له ئاخاوتنی كرماشان دهچێ .ههر له
سهرهتاو ه بوون ه پشتیوانی بابانییهكان و شهڕیان له دژی عوسامنییهكان دهست پێكرد ،دوای ڕووخانی
ئهمارهتی بابانیش ،ئهوانه بوونه بهربهست و دڕكی بهر پێی عوسامنیهكان .ههمهوهندهكان چهند
سااڵن ل ه شوێنی خۆیان دهربهدهر بوونه و شوێنگۆڕییان كردووه ،سنووریان دهرباز كردووه و تا قهرسی
شیرین له زههاوهوه چوونه ..ههر دوو حكومهت له دهستیان پهرێشان بوونه ،تا كار گهیشتۆته ئهوهی
كوڕه گهورهی نارسهدین شاری قاجاری وا ب ه باش دهبینێ كه جوامێر ئاغای ههمهوهند وهك حاكم و
دهستهاڵتداری ناوچهی زههاو دامبهزرێنێ)(ادمونز ،س.)78 :2002 ،
هاتنی ئهم هۆزه له ئێرانهوه ،نهك ههر له چاوی توێژهره بیانییهكانهوه ،بهڵكو له دیدی نووسهر
و توێژهرانی كوردیش پشتڕاستكراوهتهوه .ئهوهتا عهالئهدین سهجادییش ئهمه له مێژووی زارهكییهوه
وهردهگرێ و دهنووسێ:
له دهوروبهری سااڵنی 1700ی میالدی (خودادهشهل) ناوێك له عهرشهتی ههمهوهندی دهوروبهری
كرماشان بهناوبانگی شێخ ڕهزای ههنگهژاڵهوه له ههوارگهی خۆی ئهپهڕێ و به ناو بانی زههاودا دێ
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بۆ بناری پێنجوێن و ئهچێته دێی ههنگهژاڵه بۆ الی شێخ و ئهبێ ب ه دهروێشی شێخ ڕهزا و ماوهیهكی
پێ ناچێ شێخ له عهرشهتی تیلهكۆ ژنێكی بۆ دێنێت .خواداد لهم ژن ه چوار كوڕی ئهبێ ،یادگار ،كه پێیان
وتووه چهلهبی ،ڕهمهزان ،ڕهشید ،سهفهر .زۆری پێ نهچووه ئهم بهرهبابه له گوندی ههنگهژاڵهوه بار
ئهكهن و ئهچنه دهشتی بازیان و شاری چهمچهماڵ به ناوی چهمچهماڵی كۆنه شوێنی خۆیان له دهوری
كرماشان و بێستون ك ه سوڵتاناواشیان پێ وتوه ئاوا ئهكهنهوه و تیایدا دائهنیشن .ئهمان ه ورد ه ورده
پهره ئهستێنن و ههر چوار تیرهكهی ههمهوهند :چهلهبی بهگزاده ،ڕهمهوهند ،ڕهشهوهند و سهفرهوهند
دروست ئهكهن و ناو و ناوبانگێكی باش ل ه دهشتی بازیانا پهیدا ئهكهن .تهنانهت ئهفسانهیهك لهناو
ههمهوهندهكانا ههیه كه گۆیا لهو سهردهمهدا كه خواداد له الی شێخ ڕهزای ههنگهژاڵه بووه شهوێك
خهوێك ئهبینێ له خهویا ئاگرێك لهسهر ئهندامی نێرینهی بڵێسه ئهسێنێ و بهر ئهبێته ئهو شاخ و
داخه ،ههر چهنده ئهكهن به كهس ناكوژێتهوه .بهیانی خهوهكهی بۆ شێخ ئهگێڕێتهوه ،شێخ پێی ئهڵێ
له نهتهوهی تۆ عهرشهتێكی ئازا و گهوره ئهكهوێتهوه .ههر لهبهر ئهمهش بووه كه ئهو ژنه تهپلهكۆییهی
لێ ماره كردووه.
له ڕاستیدا عهرشهتی ههمهوهند تاریخێكیان له الپهڕهی كوردهواریدا گێڕاوه و به ئازاترین عهرشهتی
كورد بهناوبانگ بوون ،دوو حكومهتهكهی ڕۆم و عهجهمیان گهلێ جار تووشی دهردی سهری كردووه
و ههر له داویشیان دهرنههاتوون! پیاوی وهكو شهریف ههمهوهند و جوامێر بهگزادهیان لێ
ههڵكهوتووه ،كه ئهم جوامێرهیان داستانێكی له حكومهتی ئێرانا ههیه و لهپاشا له الیهن محهمهد
حسێن خان حسام امللكهوه له  1885به فێڵ كوژرا .ژنهكانیشان ئازا و تفهنگچی و شۆڕهسوارن .شوێنی
دانیشتنی ئهم عهرشهته بهینی كهركووك و سولهیامنییه .الی ڕۆژههاڵتیان ڕووباری باسهڕهیه و الی
ڕۆژاوایان قهاڵسێوكه و الی جنوبیان جهباری و الی شیاملیان تاسڵوجهیه(.عەالئەدین)546-544 :1952 ،
1

ئهم خەسڵەتانەی هۆزی هەمەوەند كە پێی جیاكراونەتەوە لە هۆزەكانی تر ،وای كردووە لە
شوێنێكی دووری ناوچەی شارەزوور كە لە سەنتەری دەستەاڵتی عوسامنی نزیكیش نەبووە ،بەاڵم
ببنە جێی باس و خواسی عوسامنییان و نەك هەر ئەمە بەڵكو ببنە هۆی سەرئێشەش بۆ دەسەاڵتەكە،
تەنانەت دەگاتە ئەوەی كە دووربخرێنەوە بۆ نزیك لە ناوەندی عوسامنی و توركنشینی وەك ئەدەنە و
دواتر هەر بەوەش ناوەسنت و بۆ كیشوەری ئەفریقا و بەنغازی و دەرنەی لیبیا دەگوازرێنەوە.
 .4كۆچی فەقێ قادر بۆ ناوچەی زەهاو و پەیوەندیی بە جوامێرئاغاوە
هەڵكەوتەی جوگرافیی هۆزی هەمەوەند لە نزیك سنووری دەسەاڵتی ئێران بووە و چەمچەماڵ،
شێروانە و سەرپێلی زەهاو و كرماشان بە یەك هێڵ حسێب كراوە و هەر كە هەمەوەندەكان هەر
فشارێكیان لەالیەن عوسامنییەكانەوە لێدەكرا ،ڕاستەوخۆ بەرەو سنوورەكانی ئێران دەكشان .بۆیە
 - 1مەبەست جوامێرخانە.
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زۆرترین پەیوەندییان بە عەشیرەتەكانی ناوچەكە هەبووە ،كە لە نێوان ئەوان و ئێرانیشدا بەگشتی
عەشیرەتی جاف لە هەردوو دیوەكەدا هەبووە.
زۆرترین كێشمەكێشمی عەشیرەتی هەمەوەند لە سەردەمی حكومڕانی ظل السلطان (-1850
1918ز)دا بووە ،بەتایبەت لە ناوچەی كرماشاندا .بۆیە هەر كاتێك عوسامنییەكان و قاجارییەكان بۆ
وەدەرنانی فەقێ قادر و دارودەستەكەی ڕێكدەكەوتن ،ئیدی دەبوایە فەقێ قادر شەڕی هەر دوو
ئیمپراتۆر بكات و هەندێ جاریش ناچار دەبوو كە خۆی ڕادەستی عوسامنییەكان بكاتەوە.
بەر لە چوونی فەقێ قادریش جوامێرخان لە ئێران بووە و دەوڵەتی قاجاری ئەوی وەك پارێزەرەی
سنووری قاجاری دەستنیشان كردووە و لە سەردەمێكدا وەك حاكمی سەرپێلی زەهاو حسێبی بۆ كراوە.
ماوەیەكی باش ئەحمەدوەندەكان بۆ ئێرانیش بووبوونە خەمێكی گەورە و ئەگەر لە بەرژەوەندیی ئێران
كاریان نەكردبایە ،دەبوا ئێران هەموو هەوڵێك بدات بۆ لەناوبردنیان ،چونكە بە مەترسییەكی گەورەی
دادەنان و تەنانەت لە هەندێك باردا كرماشان لەبەر هەمەوەندەكان وەك هەرێمێكی سەربەخۆ
حسێبی بۆ دەكرا و ئێران هەمیشە بە مەترسیی لەسەر ئاسایشیی واڵتەكەی دەزانین .بۆیە یەك لە كارە
هەر لەپێشینەكانی حكومەتی ظل السلطان چارەی كێشەی هەمەوەندەكان بوو ،كە نزیكەی حەوت
ساڵی خایاند.
2

لە مانگی زولقەعیدەی ساڵی 1303ی كۆچی]بەرامبەر مانگی ئابی  1886ی میالدی[ فەقێ
قادر لەگەڵ سوارێكی زۆری هەمەوەندەكان لە دەوروبەری زەهاو جێگیر بوون .لەگەڵ ئەوەی
هەمەوەندەكان پەیوەندییەكی دێرینیان لەگەڵ ئەو ناوچەیەدا هەبووە و پێشرت لە ئێرانەوە هاتبوون،
بۆیە داوایان لە دەوڵەتی ئێران كرد كە مۆڵەتیان بدەن و مبێننەوە ،بەاڵم ئیدارەی ویالیەتی كرماشان
و ئیدارەی سەر سنوور و لە سەرووی هەموویانەوە جوامێرخان كە یەكێ بوو لە نزیكانی فەقێ
قادر و هەمەوەندەكانی هاتوو ،لەالیەن ظل السلطان ـەوە سەرپشك كرابوون كە چارەسەرێك بۆ
كێشەی هەمەوەندەكان بدۆزنەوە .باشرتین سەرچاوە بۆ زانینی هەواڵی فەقێ قادر و هەمەوەندەكان
لەو سااڵنەدا ڕۆژنامەی (فرهنگ)»ـە كە وردەكاریی هەواڵەكانی ئەوانی لەسەر الپەڕەكانی خۆی
تۆماركردووە .لە ڕۆژنامەكەدا هاتووە كە فەقێ قادر ماوەی مانگێك زیاتر نەمایەوە و جوامێر بە فشاری
حسام امللك هەوڵی ئەوەی دا كە فەقێ قادر لە خاكی ئێران دەربكات ،ئەگەر چی حكومەتی ئێران
هێزی سەربازیی لە عەشیرەتەكانی ئەو ناوچەیە دروست كردبوو ،لەوانە فەوجی زەنگەنە ،چوارسەد
سواری سنجابی ،كەلهوڕ ،گۆران ،كولیایی ....لەگەڵ ئەوەشدا چونكە ئەوانەی لەگەڵ فەقێ قادر
بوون ژمارەیان ئەوەندە زۆر نەبوو ،پێویستی بەو هەموو هێزە نەدەكرد و ئەركەكە خرایە ئەستۆی
جوامێر ،لەگەڵ ئەوەشدا حسام امللك باوەڕی تەواوی بە جوامێر نەبوو و پێی وابوو ئەوان لە سەرەوە
3

 - 2ظل السلطان ئەم ڕاستییەی لە بیرەوەرییەكانی خۆی نووسیوە و وای داناوە كشانی هەمەوەندەكان بۆ نزیك كرماشان وەك هەرێمێكی سەربەخۆی لێهاتووە
و توانایەكی لەڕادەبەدەریان هەیە .بڕوانە (مطلبی.)62 :1397 ،
 - 3حسام الملك حكومڕانی كرماشان بوو ،لەالیەن ظل السلطانەوە لە ساڵی 1302ی كۆچی لە كرماشان دەست بەكاربوو ،لە سەردەمی حكومڕانی ئەودا زۆر
لە كەسایەتی عەشیرەتەكانی ئەو ناوچەیە گیران و كوژران( .مطلبی)65 :1397 ،
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دوژمنایەتی یەكرت دەكەن و لە بنەوەش دۆستی یەكرتن .بۆیە فەوجەكانی گۆرانی خستە حاڵەتی ئامادە
و سەد سواری كولیایی و پەنجا سواری تایەفەی خەمانی سەر بە عێلی كەلهوور و سێ دەستە لە
فەوجی عاشقلووی ناردنە سەر سنوور ،ئەمەش نەك هەر بۆ بەڕەنگاربوونەوەی فەقێ قادر ،بەڵكو بۆ
بەڕەنگاربوونەوەی سیتەسەرییەكان و ڕەشەوەندییەكانیش بوو ،كە دواتر سیتەسەری و ڕەشەوەندیش
لە جوامێرخان جیابوونەوە و بوونە هاوپەیامنیی باجەالنەكان و لە بەرامبەر جوامێرخان وەستانەوە.
ئەو ماوەیە حكومەتی ئێران و بەتایبەتیش حسام امللك ی حاكمی كرماشان شەڕی كوردەكانی هەر
بە كوردەكان دەكرد و سەرەتا ویستی بە جوامێرخان سنووری سەرپێلی زەهاو بپارێزێ ،بەتایبەت لە
دەستی هەمەوەندەكان ،بەاڵم دواتر هەر بە دەستی هەمەوەندەكانیشەوە گرفتار بووبوون.
4

دوا جاریش گەیشتنە ئەو بڕوایە كە بە تەنیا ناتوانن شەڕی هەمەوەندەكان بكەن ،بۆیە حسام امللك
لە هەمبەر جوامێرخان سێ كاری خستنە بەرنامەی خۆی ،یەكەمیان نێوانی فەقێ قادر و جوامێرخان
تێك بدات ،دووەم سیتەسەر و ڕەشەوەند لە جوامێر بكات و بیانخاتە نزیكی لەشكری دەوڵەت ،سێیەم
ناچار ببێ كە هاوكاریی لەگەڵ دەوڵەتی عوسامنی بكات و بەیەكەوە بەسەر هەمەوەندەكان زاڵ
بنب ،چونكە بە تەنیا بە یەك دەوڵەت هەمەوەندەكان لەنێو ناچن ،تەنانەت لە بەڵگەنامەكەدا هاتووە
ئەگەر الیەكیان بیست هەزار كەس بن و الیەكەی تر بەشدار نەبێ ،ئەوا شەڕەكە هیچ ئەنجامی
نابێت .دواتریش ئەو هاوكارییە دروست دەبێ و لە ئەنجامدا لە ساڵی 1304ی كۆچی حسام امللك
لەشكرێكی نۆسەد چەكداری كە لە  500سوار و چوار دەستە سەرباز پێك هاتبوو بەرەو دەوروبەری
زەهاو ڕۆیشنت ،تا هەمەوەندەكانی ئەو دەوروبەرە لە سنوور ئاودیو بكەن ،ئەگەر چی كارەكە بە
ئاسانی كۆتایی پێ نەهات ،بەاڵم بە ئاودیوكردنی هەمەوەندەكان لە خاكی ئێرانەوە بۆ خاكی عوسامنی،
ئیرت چەرمەسەرییەك و ناخۆشییەكی زۆر ڕووی لە هەمەوەندەكان كرد ،چونكە لە خاكی عوسامنیشدا
چاكیان بەسەر نەهات و دووچاری بەاڵ و كێشەی گەورە بوونەوە و هەموویان لەیەكرت جیاكردنەوە
و بە جۆرێك هەندێكیان قۆڵبەست كردن و هەندێكی دیكەشیان بۆ ناوچەی جیا جیای بن دەسەاڵتی
عوسامنی بۆ دەوروبەری ماردین دوورخستنەوە.
5

لەنێو ئەو چەند بەڵگەنامەیەی قاجاریدا كە هاوكاتە لەگەڵ جوواڵنەوەكەی فەقێ قادر ،هەندێ
زانیاریی هەن كە دەبنە پاڵپشت بۆ بەڵگەنامەكانی عوسامنییش و زۆر ڕاستیی پشتڕاست دەكەنەوە.
لەوانە:

 - 4سیتەسەر( ،سیتەبەسەر)یان پێدەڵێن ،محەمەد ئەمین زەكی بەگ پێی وایە سیتەبەسەر تێكەڵ هەمەوەند بووە و ئەسڵەكەی جافە و نزیكەی  160ساڵێكە
لەگەڵ ئەم عەشیرەتەیە و ئەم عەشیرەتە هیچ ئیرتباط و موناسەبەتی لەگەڵ ئەحمەدوەندی ئێران نییە كە ئێستا ئەخالق و عەقائیدی گۆڕاوە و بووەتە
شیعە ،وە بەعزەن ئیدیعای موناسەبەت لەگەڵ هەمەوەنددا ئەكا .بڕوانە (زەكی بەگ ،م.)138 :2005 ،
 - 5بۆ زیاتر زانیاریی لەو بارەیەوە ،بڕوانە توێژینەوەی (مطلبی.)1397 ،
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 .5باوەڕی ئێرانییەكان بە ناكۆكیی فەقێ قادر و جوامێرخان
قاجارییەكان پێیان وایە لە سەرەتای هاتنی فەقێ قادرەوە ،جوامێر هەواڵیان لێ دەشارێتەوە و یان
بە جۆرێكی دیكە نایەوێ خۆی تووشی شەڕی ئەو خزمانەی بكات ،ئەگەر چی قاجارییەكان عەشیرەتی
دیكەی ناوچەی كرماشانیش لەو شەڕە تێوەدەگلێنن و بەهۆی ئەوەی جوامێریش ئەركەكەی پاراستنی
سنوور بووە ،زۆرترین ئەرك دەكەوێتە سەر شانی ئەو .لە بەڵگەنامەیەكدا كە مێژووی 8ـی ڕەبیعی
دووەمی ساڵی 1303ـی كۆچیی]كە دەكاتە بەرامبەر 1886/1/14ی میالدی[ لەسەر نوورساوە ،حسام
امللك ـی حاكمی كرماشان نامە بۆ تاران دەنووسێ و ئاماژە بە چەند خاڵێك دەكات ،لەوانە:
-1وا دیارە قاجارییەكان چاوەڕوانی ئەوە بوونە كە محەمەد پاشاش ڕێگری بەردەم جوواڵنەوەكەی
فەقێ قادر بێ ،بەاڵم فەقێ قادر و حەمە سلێامن بەپێی ڕێنامیی محەمەد پاشا جوواڵونەتەوە و ئەویش
الی خۆی پاراستوونی( .محهمهد پاشا ،حەمە سلێامن و چەند کهسی دیکەی له هاوڕێکانی ئازاد کرد
و پێی گوتن لەبەر ئەوەی که ئێوە بەگوێرەی قسهی من هاتوون ئیدی حەقم بەسەرتانەوە نییە ،بەاڵم
دوای ئهمه ئەگەر دووباره شەڕ و ئاژاوە بنێنەوە ،له ههر کوێ بن ،دهتانگرم و دهتانکوژم) .
6

-2بەدرێژایی ئەو ماوەیە فەقێ قادر و حەمە سلێامن یارمەتیی یەكرتیان داوە و تاڵی و سوێرییان
بەیەكەوە چەشتووە .لەو ماوەیەدا قاجارییەكان زانیاریی تەواویان لەسەر شوێنی نیشتەجێبوونیان
نەبووە و هەمیشە تامەزرۆی ئەوە بوونە بزانن لەكوێن و چی دەكەن! (حەمە سلێامن و فەقێ قادر به
حوکمی ئهوەی که ئهحمهدوەند /هەمەوەند بوون ههر چییان کردووه به هاوکاریی یەکرت کردوویانە.
دوای ئهامنه گرنگ ئهوەیه که بزانین له کوێن و چیان لە بن سەردایە؟) .
7

-3قاجارییەكان هەستیان كردووە كە جوامێر ڕاستییەكەیان پێ ناڵێت و ڕەنگە بكەوێتە بەر
كاریگەریی خزمایەتی ،ئەگەر چی جوامێر زانیارییەكی گشتی دەدات ،بەاڵم هێشتا الی ئەوان جێی
گومانە( .تەلەگرافێکم له جوامێرخانەوە بەدەست گەیشتووە و هێشتا دیار نییە ڕاست بێت یان درۆ) .
جوامێریش چاوەڕوانی فەرمانی قاجارییەكانە و ئەو زانیارییە دەدات كە فەقێ قادر و هاوڕێكانی الی
بەگزادەكانی جافن.
8

لە الیەكی دیكەوە جوامێریش هەست بەوە دەكات كە قاجارییەكان باوەڕی پێناكەن ،بەتایبەت لە
مەسەلەی فەقێ قادردا ،بۆیە لە نامەیەكدا بۆ حسام امللك ،جوامێر دەڵێ :هەواڵی فەقێ قادر و حەمە
سلێامن الی منه و بەڕاستی و دوور له هیچ فێڵێک عهرزتان دەكەم که ئهوان هیچ کات دهخالەتیان
نەکردووه .
9

-6
-7
-8
-9
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 .6پێوەندیی عوسامنی و قاجارییەكان بۆ سەركوتكردنی فەقێ قادر و هاوڕێكانی
لە قۆناغی دوای نەمانی میرنشینە كوردییەكان ،دەرفەتێكی باش دەڕەخسێ بۆ ئەوەی عوسامنییەكان
و قاجارییەكان ڕێكبكەون كە پێكەوە دژایەتی جواڵنەوەكانی كورد بكەن .بەتایبەت بزاڤی ئەو
عەشیرەتانەی كە كەوتبوونە سەر سنووری نێوان هەر دوو ال.
دوای ئەوەی عوسامنییەكان لە سەركوتكردنی جواڵنەوەكەی فەقێ قادر دەگەنە بنبەست و
دەشزانن كە فەقێ قادر و هاوەڵەكانی پەنایان بۆ ئێران بردووە ،ترسی ئەوەشیان هەیە وەك جاران
هەمەوەندەكان لە ئێرانەوە هێرش بكەنەوە سەر عوسامنییەكان و كێشە و سەرئێشەیان بۆ دروست
بكەنەوە ،بۆیە ناچار دەبن لە ڕێی باڵیۆزخانەی عوسامنییەكان لە تارانەوە پەیوەندیی بە دەسەاڵتی
تاران بكەن و هەوڵی ئەوە بدەن بە هەماهەنگیی یەكرت وا لە فەقێ قادر بكەن كە هیچ ڕێگەیەكی
نەبێ و بەناچاریی بگەڕێتەوە بن دەسەاڵتی عوسامنییەكان.
لە بەڵگەنامەیەكی عوسامنیشدا كە مێژووی 1886/10/22ی میالدی لەسەرە ،خانەی وەرگێڕانی
بابی عالی نوورساوەكەی نووسیوە كە ئاماژە بە نوورساوی ظل السلطان و ئێرانییەكان دەكات لە ڕێی
سەفارەتی عوسامنییەوە وەزارەتی دەرەوەی عوسامنییان لێ ئاگاداركردۆتەوە كە ئەوان؛ فەقێ قادر
و هاوەڵەكانیان لە خاكی ئێران وەدەرناوە و ئەو چەكدارانە پەنایان بۆ چیاكانی سەر سنوور بردووە.
هەروەها ئاماژەش بەوە دەدەن كە فەقێ قادر و هاوەاڵنی بۆ خاكی ئێران و خەڵكەكەیشی بوونەتە
جێی مەترسی ( .)00104.00064.001.HR.TOئەمەش ئەوە دەسەملێنێت لەو ساڵەدا هەوڵی عوسامنی
و ئێرانییەكان گەیشتۆتە ڕادەی هەماهەنگییەكی باش بۆ ڕاوەدوونانی فەقێ قادر و هاوەاڵنی.
سەرەتا فەقێ قادر و حەمە سلێامن الی محەمەد پاشا دەبن لەسەر سنوور و هەوڵی ئەوە
دەدەن كە بچنەوە نێو خاكی ئێران .عوسامنییەكان ئاگاداری ئێرانییەكان دەكەنەوە و پێناخۆشی خۆیان
ڕادەگەیەنن بەوەی كە فەقێ قادر بچێتە نێو خاكی ئێران ،بۆیە ئێرانییەكان لە ڕێی حاكمی كرماشان
و جوامێرخانەوە هەمیشە لەسەر هێڵن بۆ ئەوەی بزانن كە ئاخۆ فەقێ قادر هاتۆتە نێو خاكی ئێران
یان نا؟ (أمین السلطان به تەلەگراف به حاکمی]كرماشانی[ گوتبوو که عوسامنییەكان دژی دەخالەتی
فەقێ قادرن ،دەبێت ئهوه بسهلمێنی ،یان ئەگەر له خاکی ئێران بێت تا دهریاننهکەن نابێت له ئهسپی
خۆتان دابەزن) .
10

11

12

 - 10ئەم محەمەد پاشایە محەمەد پاشای داغستانییە كە هاتبووە خانەقین بۆ نێوەندگیریی عوسمانی و هەمەوەندەكان .هەر وەك ئەمین زەكی بەگ ئاماژەی
پێداوە .بڕوانە (زەكی بەگ ،م)142 :2005 ،
 - 11میرزا عەلی اصغر خان اتابك اعظم ،كوڕی ئاغا محەمەد ئیبراهیم ،لە پیاوانی سەردەمی ناسرەدین شای قاجار بوو ،كە لە ساڵی 1310ی كۆچی گەیشتە
تەختی سەدارەت و تا كوشتنی ناسرەدین شا لە ساڵی 1313ی كۆچی هەر لەو پۆستەی مایەوە .دوای ئەوەی كە مزەفەرەدین شا بووە شا ،ئەوی لە تەخت
الدا و دواتر جارێكی دیكە لە ساڵی 1316ی كۆچی هاتەوە سەر تەخت و تا ساڵی  1321هەر لە تەختی سەدری ئەعزەم مایەوە .لەو ساڵەدا دەستی
لە كار كێشایەوە و بەرەو ئەوروپا چوو .لە كاتی محەمەد عەلی شا هاتەوە و زۆری پێ نەچوو لە ساڵی 1325ی كۆچی كوژرا( .دهخدا ،لغت نامە).
 - 12سازمان و اسناد كتابخانەء ملی ایران (ساكما) :پروندەء  ،295 /7866ص .310
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جوامێر هەمیشە هەوڵ دەدات ئەوە نیشان بدات كە عوسامنییەكان بەنیازی ئاژاوەیەكی گەورەن و
نابێ دەوڵەتی ئێران باوەڕ بە هەموو شتێكیان بكات ،چونكە پێی وایە عوسامنییەكان بە پاساوی فەقێ
قادر مەرامی دیكەیان هەیە ،بۆیە دەیەوێ ئەو هەماهەنگییەی نێوان عوسامنییەكان و ئێرانییەكان بە
گرنگییەوە نیشان نەدات .بەتایبەتی لە مەسەلەی هاتنی فەقێ قادر بۆ ئێران ،جوامێر دەیەوێ بابەتەكە
بشارێتەوە و ئەوەندەی بۆی بكرێ هەواڵەكە بەدروستی نەگەیەنێ ،ئەمەشی لەبەر گیانی فەقێ قادر و
هاوەڵەكانیەتی .بۆیە هەر لە ساڵی 1302ی كۆچییەوە كە هێشتا ڕەوشەكە زۆر خراپ نەبووە ،جوامێر
لە نامەیەكدا بۆ دەسەاڵتی ئێران دەنووسێ :سهبارەت به ڕۆیشنت و هەاڵتنی فەقێ قادر ههروەك
عهرزتانم کرد و دووپاتی دهکهمهوه که له خاکی ئێران نین و عوسامنییەكان خەریكی دهستێوهردانن
و دوژمنهکان به ئێوەیان ڕاگهیاندووه که فەقێ قادر له ئێرانه .داواکارم بۆ ڕوونکردنهوهی ئهم کێشەیە،
كەسێك بنێرن تا بزانن فەقێ قادر له کوێیه؟ ئەگەر لێرە بوو قۆڵبهستی بکەن .عوسامنییەكان دهیانهوێ
لهم نێوانەدا فەقێ قادر له زەهاو كارێكی خراپ به ناوی منهوه بکات ،بهم جۆرە له فەقێ قادر ئاگادار
نین .
13

لە بەڵگەنامەیەكی دیكەدا جوامێر نكوڵی لەوە دەكات كە فەقێ قادر هاتبێتە خاكی ئێران و ئەو
بانگەشەیەی عوسامنییەكان بە درۆ لە قەڵەم دەدات و داوا دەكات با نوێنەر بێت تا نیشانی بدەم
و بۆی ڕوون بكەمەوە كە فەقێ قادر لە خاكیی عوسامنییەكانە نەك ئێرانییەكان .بۆیە نامە بۆ (امین
السلطان) ی تاران دەنووسێ:
دەمەوێ بڵێم ،که پێشرت فەرمووتان؛ ئەگەر فەقێ قادر له خاکی ئێرانەوە بهرەو خاکی عوسامنی
ڕۆیشتووه بۆمان بسهلمێنن ،لەم پێشنیازە باشرت نابێت .جهنابی (معتمد حسین علی مقامباشی)
هاتوونە قهرس  ،به ههر شێوەیەك ئێوە وا بكەن که دوو ڕۆژ له قهرس مبێنێتهوه ،تا منیش سەبارەت به
فەقێ قادر بۆتانی بسهلمێنم که چۆتە خاكی عوسامنی و ئهوانیش پێتان بڵێنەوە سهبارەت به درۆیەکان
و دەوڵەتی عوسامنی و نكوڵی ئهوانتان سهبارەت بەو مەسەلەیە بۆ ڕوون بكەمەوە  .ئەم نوورساوەش
مێژووی  8ی ڕەبیعی دووەمی ساڵی 1304ی كۆچی]بەرامبەر 1887 /1 /4ی میالدی[ لەسەر نوورساوە.
14

15

عوسامنییەكانیش سوورن لەسەر ئەوەی لەو مێژووەدا فەقێ قادر الی جوامێرە .لە بەڵگەنامەیەكدا
كە مێژووی 24ی كانوونی یەكەمی ساڵی 1302ی ڕۆمی ]بەرامبەر 1887 /1 /5ی میالدی[ ،لەسەرە،
ئاماژە بەوە دەدا كە فەقێ قادری سەرۆكی هەمەوەند و هاوەڵەكانی لەگەڵ جوامێر لە بن سایەی
حكومەتی ئێرانین و حكومەت دەیانپارێزێ(.)0015.MV

 - 13سازمان و اسناد كتابخانەء ملی ایران (ساكما) :پروندەء  ،295 /7866ص .326
 - 14مەبەست قەسری شیرینە.
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 .7شوێنی مانەوەی فەقێ قادر و هاوەاڵنی لە خاكی ئێران
بەگوێرەی بەڵگەنامەكانی قاجاری ،سەرەتا كە فەقێ قادر و حەمە سلێامن و هاوەاڵنی هاتوونەتە
خاكی ئێران ،لەسەر سنوور نزیك سەرپێلی زەهاو نیشتەجێ بوون و داوای ڕەزامەندیی ئێرانییەكانیان
كردووە و ئەو ناكۆكییەی نێوان ئێرانییەكان و عوسامنییەكان هۆكار بووە بۆ ئەوەی بتوانن لەوێ
مبێننەوە .لەو نامەیەی كە لە كرماشانیشەوە بۆ تاران نێردراوە ئەو شوێنە ئاشكرا كراوە كە گوندی
شێخانە( ،له ڕۆژی دووەمی مانگی زولحیججە فەقێ قادر و حەمە سلێامن و چەند کهسی تر له
بەگزادهکان نزیک به  150سوار له خاو و خێزانیان له خاكی عوسامنییهوه بهرهو ئێران هاتوون و لە
شێخان دانیشتوون و تا ئێستا هیچ خراپەیەكیان نهبووه و بێدهنگ لەوێ دانیشتوون) .
16

دواتر شوێنی خۆیان دەگۆڕن و ئەو مانەوەیش لە الی حكومەتی ئێرانەوە بەڕەزامەندیی و هاوكاریی
جوامێری دەزانن( .به پێی ڕاپۆرتێك كە لە سەرپێلی زەهاوەوە هاتووه فەقێ قادر و عهشیرهتەكەی له
حۆرێن و شێخان جواڵون و هاتوونه جگیران که تا سهرپێلی زەهاو یەک فهرسهخ و نیوه .جوامێرخان
بەهۆی ئهوەی که ئهامنه هاوعهشیرهتی خۆیەتی و لەگەڵیان باشه و بەچاکیی ههڵسوکهوتیان لەگەڵ
دەکات .لهوانهیه جوامێر ئهوانی هان دابێت که بهرەو ئێران بێن بەاڵم ئەو به ئاشکرایی ئهوه ڕهت
دهکاتەوه ).
17

فەقێ قادر و حەمە سلێامن پێش ئەوەی بچنە نێو خاكی ئێرانیش لە بەشی خاكی عوسامنیدا بوون
و لە شێروانە و بنكوڕە نیشتەجێ بووبوون و لە شێروانە الی محەمەد پاشا و لە بنكوڕەش الی شێخ
محەمەد عارف بوون.
18

 .8فەقێ قادر و داوای بەڵێن لە بابیعالیی عوسامنی
بۆ گەڕانەوەی فەقێ قادر بۆ بن دەسەاڵتی عوسامنی ،محەمەد پاشا هەوڵی نێوەندگیریی دەدات و
فەقێ قادر و حەمە سلێامن لە خاكیی ئێران دەردەچن و الی محەمەد پاشا دەمێننەوە .ناوبراو بەڵێنی
سەالمەتبوونیان پێ دەدات ،بەاڵم ئەوان داوای نوورساوێكی ئیمزاكراوی بەرپرسانی بااڵی عوسامنی
دەكەن .ئەمەش لە نامەیەكی حسام امللك ی حاكمی كرماشان بەدیاردەكەوێت كە بۆ نەرسوڵاڵ خانی
ناردووە( :بەپێی نووسینهکان و ڕاپۆرتهکانی جوامێرخان ،كە سەبارەت بە فەقێ قادر و حەمه سلێامن
هاتوون ،باس لهوه دهکەن و بەگوێرەی هەواڵ و نووسینهکان كە له خانهقینهوه گهیشتوون ،حەمه
سلێامن لەگەڵ محهمهد پاشا دیدارێكی هەبووە و محهمهد پاشا سوێندی خواردوه و بەڵێنی پێ داون،
بەاڵم ئهوان بەڵێن و گفتی والی و موشیری بهغداد و بابیعالییان دهوێت .هەروەها بههۆی ئهوه که
هێشتا بەڵێن و گفت و ئیمزای ئهوان نەهاتووە و هێشتا ماون و چاوەڕێی ئیمزای ئهوانن ،ههر کات
 - 16سازمان و اسناد كتابخانەء ملی ایران (ساكما) :پروندەء  ،295 /7926ص .152
 - 17سازمان و اسناد كتابخانەء ملی ایران (ساكما) :پروندەء  ،295 /7926ص .152
 - 18بڕوانە بەشی دەقی بەڵگەنامەكانی قاجاری لەم كتێبەدا.
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هەواڵی ڕاستم به دهست گهیشت و مەرجەكان قبوڵ بكەن ،ئینشاڵاڵ بۆتان دهنێرم ).
19

ئەم داوایەی فەقێ قادر كە مێژووی 22ی ڕەبیعی یەكەمی ساڵی 1304ی كۆچیی لەسەرە ]بەرامبەر
1886 /12 /19ی میالدی[ ،دوو الیەنی مێژووییامن بۆ ڕوون دەكەنەوە ،كە بریتین لەمانەی خوارەوە:
یەكەم :وا دیارە پێشرت چەند جاری تر فەقێ قادر و هاوەاڵنی گەڕاونەتەوە و كاربەدەستانی
عوسامنی لە ناوچەكەدا هیچیان لەبەر دەست نەڕۆیشتووە و خاوەنی بەڵێنی خۆیان نەبوونە ،بۆیە
ئەوان دەیانەوێ لە سەرووتر و لە پلەی والیی بەغدا یان بابیعالییەوە بە ڕەسمیی ببەخرشێن.
دووەم :ئەم داواكارییە لێزانی و هۆشیاریی فەقێ قادر و هاوەاڵنی دەسەملێنێ ،كە زۆر
لێزانانە سیاسەتیان كردووە و تەنانەت بە تەنیا ئیمزای محەمەد پاشایان قبوڵ نەكردووە و لە فێڵی
عوسامنییەكان گەیشتوون و ویستوویانە خۆیان و ماڵباتەكانیان سەالمەت بن .ئەگەر چی كۆتاگەڕانەوەی
هەمەوەندەكان لە ئێرانەوە ،چارەنووسیان بۆ واڵتانی تر و ئاوارەیی و دەربەدەریی دەبێت.
 .9كڕۆنۆلۆژیای بەشێك لە ژیانی فەقێ قادر لە ڕوانگەی بەڵگەنامەكانی قاجارییەوە
ساڵی  1885جوامێرخان لە قەرسی شیرینەوە نامە بۆ جاجروودی ناوەندی دەسەاڵتی قاجارییەكان
دەنێرێ و دڵنیایان دەكاتەوە كە فەقێ قادر لە خاكی ئێران نییە و باس لەوە دەكات كە فەقێ قادر و
دارودەستەكەی ویستوویانە لە زەهاو كاری خراپ بكەن و ناوی ئەو لەكەدار بكەن.
 1886/1/14بەپێێ هەماهەنگیی عوسامنی و قاجارییەكان ،هەواڵ بۆ جوامێر هاتووە كە فەقێ
قادر لە بنكوڕەی نزیك خانەقینە لە ماڵی شێخ محەمەد عارف.
مانگی ئابی ساڵی 1886ی میالدی فەقێ قادر لەگەڵ سوارێكی زۆری هەمەوەندەكان لە دەوروبەری
زەهاو جێگیر بوون.
لە 1886 /9 /13ی میالدی ،حسێن سەرباز نامە بۆ شاهەنشای قاجاری دەنووسێت و دڵنیایی ئەوەی
دەداتێ كە فەقێ قادر لە خاكی ئێران نەماوە و ئیدی جارێكی تر نایەنەوە ئێران .باس لەوەش دەكات
كە عوسامنییەكان بانگەشەی ئەوە دەكەن كە فەقێ قادر لە ئێرانە ،ئەگەر فەقێ قادر بە بانگهێشتی
جوامێر و دارودەستەكەی بێتە ئێران ،ئەوا دەردەكەوێت كە قسەی عوسامنییەكان ڕاستە.
مانگی 10ی ساڵی  1886فەقێ قادر و هاوەڵەكانی دوای شەڕێكی زۆر لەگەڵ دەوڵەتی قاجار،
بەرەو چیاكانی سنوور دەچن.
 1886/10/30فەقێ قادر و هاوەڵەكانی هەوڵ دەدەن بچنە الی حوسێن قولی خان ی والیی
لوڕستان.
 - 19سازمان و اسناد كتابخانەء ملی ایران (ساكما) :پروندەء  ،295 /7866ص .354
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 1886/11/28فەقێ قادر الی محەمەد پاشای عوسامنییە.
1886 /12 /19ی میالدی فەقێ قادر الی محەمەد پاشا بۆ هاتنەوەی داوای بەڵێنی بابیعالی دەكات.
لە مانگی دوازدەی ساڵی 1886ی میالدی بەپێی ڕاپۆرتەكانی قاجاری فەقێ قادر هێشتا هەر لە
خاكی ئێراندایە.
چەند ڕۆژێك پێش مێژووی 1886 /12 /6ی میالدی ،لە كرماشانەوە بۆ تاران ڕاپۆرت نێردراوە و تێیدا
باسی ئەوە كراوە كەسێك بەنهێنی هاتۆتە ماڵی جوامێر لە قەرس و لهو دانیشتنە پاسەوانی سنووریش
ئامادەبوو و دهیهویست کاربهدهستان له حکومهتی عوسامنی بپاڕێنهوه که فەقێ قادر ببهخشن و
نێوانگیری و الیەنگریی بكەن بۆ ئهم مهسهلهیه ،یان ئاگایان له فەقێ قادر ببێت .فەقێ قادر خۆی
بەڵێن دهدات که خزمەتكار بێت .بە هەر حاڵ ئێستا فەقێ قادر لەگەڵ هەمەوەندهکان به پێچهوانهی
ڕەزامەندیی حاكمی كرماشان هاتوونەتە قهرس .
20

هەر لەم مانگەدا عەشیرەتی ڕەشوەند و سیتەسەر بۆ دەركردنی فەقێ قادر چوونەتە پاڵ جوامێر.
هەر لەم مانگەدا شەڕ لەنێوان فەقێ قادر و جوامێر دروست دەبێ و لەو شەڕەدا وێڕای برینداربوون
لە هەردوو ال ،ئەسپەكەی جوامێریش لەو شەڕەدا بریندار دەبێ .
21

لە  1886 /12 /21حسام امللك نامە بۆ ناوەندی دەسەاڵتی قاجار لە جاجروود دەنێرێ و ئاماژە بەوە
دەكات كە فەقێ قادر و حەمەسلێامن الی محەمەد پاشان لە شێروانە ،ئەمە بەگوێرەی قسەی جوامێر،
بەاڵم گومان لە قسەی جوامێر دەكەن و هیوادەخوازن كە وتەكانی جوامێر لەوبارەوە ڕاست بێت.
هەر لەم مانگە ڕاپۆرتەكانی ئێران هەواڵیان هەیە كە فەقێ قادر خاكی ئێرانی بەرەو خاكی
عوسامنی جێهێشتووە و لەو بارەوە داوای دڵنیابوونەوە لە بەرپرسانی سەر سنوور دەكەن.
سەرەتای ساڵی  1887فەقێ قادر داوای هاتنەوە بۆ خاكی عوسامنی دەكات.
لە مانگی كانوونی دووەمی ساڵی  1887لە تارانەوە نامە بۆ حسام امللك ی حاكمی كرماشان دێت
و داوای دڵنیابوونەوە دەكات لە مانەوەی فەقێ قادر و حەمەسلێامن ،لەگەڵ ئەوەشدا هەڕەشە دەكات
كە ئەگەر تا ئێستا نەیانتوانیبێ فەقێ قادر و حەمەسلێامن لە خاكی ئێران دەربكەن ئەوا حسام امللك
و جوامێر لەو كارەدا بەرپرسیارن.
 1887/2/8فەقێ قادر و دووسەد كەس لە هاوەاڵنی خۆیان ڕادەستی عوسامنییەكان كردۆتەوە.

 - 20سازمان و اسناد كتابخانەء ملی ایران (ساكما) :پروندەء  ،295 /7866ص .332
 - 21سازمان و اسناد كتابخانەء ملی ایران (ساكما) :پروندەء  ،295 /7866ص .332

57

Jimar 16 Sal 8 2021

 .10ئەنجام
لەم كورتە لێكۆڵینەوەیە گەیشتینە ئەم ئەنجامانەی خوارەوە:
حكومەتی قاجاری فەقێ قادر و هاوەڵەكانی بە مەترسیی بۆ سەر خاكی ئێران زانیوە و هەوڵیداوەلە ڕێی عەشیرەتە كوردەكانی ناوچەی كرماشان و لەنێویشیدا جوامێرخانی هەمەوەند پەالماری فەقێ
قادر و هاوەڵەكانی بدات و لە خاكی ئێران وەدەریبنێن.
دەوڵەتی عوسامنی لە گرتنی فەقێ قادر و هاوەاڵنی بێهیوا بووە و لە ڕێی باڵیۆزەكەی لە تارانهەماهەنگی لەگەڵ ئێران كردووە بۆ ئەوەی بە هەر جۆرێك بێت فەقێ قادر و هەمەوەندەكان لە
خاكی ئێران وەدەربنێن.
فەقێ قادر لە سۆنگەی ئەوەی چەند جاری تر گەڕاوەتەوە بن دەسەاڵتی عوسامنی ،بەاڵم باوەڕیبە بەڵێنەكانیان نەبووە ،بۆیە مەرجی دواگەڕانەوەكەی نوورساوی ڕەسمیی بابیعالی یان والیی بەغدا
بووە .ئەمەش هۆشیاریی و لێزانی فەقێ قادر لە ئاست نەیارەكانی نیشان دەدات.
محەمەد پاشای داغستانی نێوەندگیریی لەنێوان فەقێ قادر و عوسامنییەكاندا كردووە و لەگەڵئەوەشدا ماوەیەك فەقێ قادر و هاوەڵەكانی لە سنووری دەسەاڵتی محەمەد پاشا لە شێروانە و بنكوڕە
داڵدەدراوە.
ئێرانییەكان زۆر بەوریاییەوە مامەڵە لەگەڵ جوامێر ئاغا دەكەن و باوەڕ بەوە ناكەن كە جوامێردژایەتی فەقێ قادر بكات ،بۆیە چ بە هەڕەشە و چ بە ڕاپۆرتەكانیان ئەوە ناشارنەوە و هەمیشە لە
پەیوەندییەكانی ئەو دوو كەسایەتییە بەگومان بوونە.
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دەقی وەرگێڕدراوی بەڵگەنامەكانی قاجاری
له تارانەوە بۆ کرماشان

22

مانگی ڕەبیعی یەکەمی ساڵی  ١٣٠٤ـی کۆچی
مقرب الخاقان جوامێرخان! ئەرێ حاڵ و دەنگوباستان چۆنه؟ خەریكی چین؟ به پێی دەستووری
(االمر املقدس االعلی) بڕیار وابوو ئێوە دوو کار بكەن و له ڕێی تەلەگرافهوه باسی بكەن و گفت و
بەڵێنیشتان داوه .یەكێك لەو بەڵێنانه ئهوهیه فەقێ قادر لەگەڵ عەشیرەتەكەی له خاکی پیرۆز (خاکی
ئێران) بچنه دهرهوه .ئێستا بەپێی ڕاپۆرتێك که به ئێمە گهیشتووه هێشتا له خاکی ئێران نەچوونەتە
دهرهوه و هێشتا لە شتامن و جوربن  .ئهم کاره لە ئەستۆی ئێوەیه ،یەكەم :که ئەگەر ڕۆیشتوونەتە
دهرهوه له ئێران ،دەبێت بیسەملێنن تا بزانین که درۆتان نەکردوه و ئەگەر تا ئێستا نهڕۆیشتوون ،ههر
ئێستا دهچن تا له ئێران دهریاننەكەن له ئهسپهکانتان دانهبهزن.
23

دووەم :گفت و بەڵێنتان ئهوه بوو له بارهی ئەو دزییەی که له میانتاق له ئەحمەدوەندهکان
کراوه .بەڵێنتان دا که دزهکان بگرن و ئهوەی که دزراوه لێیان بستێننهوه .چی بوو؟ ئەم بابەتە به کوێ
گەیشت؟ پێامن بڵێ و بەگشتیی باسی بکه .سهبارەت به بەڵێنی یەكەمتان دەبێت تا دەكرێ و دهتوانن
دەست و برد بكەن و گفتتان بە كردار بسەملێنن ،تا دواتر سهرۆك وهزیران لێتان توڕره نەبێت.
امین السلطان
مقرب الخاقان جوامێرخان! بۆ پێداویستیهکانتان (گهنم و یارمەتی لەالیەن حكومەتەوە) که بۆ
خەڵكی زەهاوتان داوا کردبوو ،جارێكی تر عهرزتان کرد و داواتان کردۆتەوە ،چونكە حکومهت پێی
وایە داواکاریهکانتان ڕاسته و ئێوە نۆکهرێكی ڕاستگۆ و خزمەتگوزارن ،بۆیە قبوڵیان کرد .خۆشت
دەزانی کڕین و گواستنەوهی ئازووقە بو زەهاو ،كاتێكی زۆری دەوێت ،بۆیە  ١٥٠٠متەنیان وەك نەختی
بۆ ئێوە نارد که به ههر شێوەیەك خۆتان دەزانن و پێتان خۆشه ئازووقە بکڕن و بیدەنە خەڵكی تا
به ئاسوودهیی بژین .ئهو  ١٥٠٠متهنه که بۆ حسام امللك نوورساوه ئێوە بڕۆن وهریبگرن و ئیشەڵاڵ
خەرجی بكەن بۆ ئهوەی کهم و کوڕیی ئازووقە نهبێت ،پارەكەمان ناردوه.
قوام الدوله و امین السلطان.
١١ـی مانگی ڕەبیعی یەکەم

24

بەپێی دەستووری اقدس االعلی ئەو مەمئوورەی کە سوارێكی سەربازە و تازە لە کرماشان بەرەو
 - 22سازمان و اسناد كتابخانەء ملی ایران (ساكما) :پروندەء  ،295 /7024ص 4و.5
 - 23كەسێ كە لە پاشاوە نزیك بێ.
١١ - 24ی ڕەبیعی یەکەمی ١٣٠٤ی کۆچی دەکاتە بەرامبەر ١٨٨٦/١٢/٨ی میالدی.
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قەرس و سیروان ناردوومانە بەو جۆرە ڕێکامن خستووە کە بچن وەری بگرن و بیژمێرێت ،بەو جۆرە
سەربازی زەنگەنە  ٤٠٠کەس ،سەربازی ھەمەدانی  ٢٠٠کەس ،سەربازی گۆران  ٣٣٠کەس سواری
نانکەلی کولیایی و خەمان و قلخانی و سینجابی  ٣٠٠كەس ،که سەرجەمیان دەبێتە  ٩٣٠سهرباز
و  ٣٠٠سوار.
25

27

26

28

قوام الدولة وامین السلطان.
بەڕێز حسام امللک ،شكۆدارتر بن!
بەپێی دەستووری حهزرهتی سوڵتان و بەگوێرەی ڕاپۆرتێك که جوامێرخان ناردوویەتی؛ گوتوویانە
فەقێ قادر چەند ڕۆژێك لهمهوپێش چووهتهوه خاکی عوسامنی ،بزانن ئهمە ڕاسته یا نه؟
نەرسوڵاڵخان
له جاجروود29ەوە بۆ کرماشان

30

مانگی ڕەبیعی یەکەم ساڵی ١٣٠٤ـی کۆچی
جەنابی میری میران ،پایەبڵند حسام امللك! هەر شكۆدار بن.
بەگوێرەی دەستووری شاه له جاجروودهوه زەحمەتتان دەدەم که ئایا هەواڵ و باسێكتان
سهبارهت به فەقێ قادر و عهشیرهتهکهی ههیه؟ له کوێن؟ و ئەحواڵیان چۆنه؟ ههر هەواڵێك ههیه
به نهێنیی پێامن بڵێن .ڕاپۆرته نهێنییەکانی ئێوە لهم بارهوه گهیشتوون و بەاڵم ئێستا ڕەوشیان چۆنە
پێامن ڕابگەیەنن!
امین السلطان
٢٢ـی ڕەبیعی یەکەم

- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31

31

خێلێكی كوردن لە باكووری شاری كرماشان نیشتەجێن.
تیرەیەكی كەلهووڕن.
بەداخەوە بۆمان ساغ نەكرایەوە.
خێڵێكی كوردن لە ڕۆژئاوای كرماشان نیشتەجێن.
جاجروود شوێنێكە لە نزیك تاران بەسەر ڕێگەی مازەندەرانەوە .فەتحعەلی شای قاجار لە ساڵی 1213ی كۆچی كۆشكێكی بەناوی كاروانسەرا لێ دروست
كرد( .لغتنامە دهخدا).
سازمان و اسناد كتابخانەء ملی ایران (ساكما) :پروندەء  ،295 /7025ص .2
٢٢ی ڕەبیعی یەکەمی ١٣٠٤ی کۆچی دەکاتە بەرامبەر ١٨٨٦/١٢/١٩ی میالدی.
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له تارانەوە بۆ کرماشان

32

مانگی ڕەبیعی دووەم
حسام امللك خهریکی چیت؟ چ دهکهن؟ ههواڵی تازەی سهر سنوورەكامنان پێ بڵێن ،سهبارەت به
مووچە و ئازووقە و بەرگ و پۆشاكی سوپاکانی سهر سنوور ،چ كۆنەكان و چ ئهوانهی وا تازه هاتوون،
دەبێت ههوڵ بدەیت که کهم و کوڕی نهبێت و هەموو شتێکیان لە كاتی خۆیدا به دەست بگات و زۆر
به خۆشی و ئاسایی بژین .نابێت جلك و پۆشاكیان کۆن و پیس بێت ،ئێمە هەموو شتێکیان دەدەینێ،
ئێوەیش هەوڵ بدەن هەموو شتێكیان به ئاسانی به دەست بگات و ئەگەر حاڵ و باری ئهوان باش
نهبێت ئێوە سزا دەدرێن .چ هەواڵێكتان لە فەقێ قادر و حهمه سلێامن و کارهکانی ئهوانەوە ههیه؟
ئێستا له کوێن؟ و ئهحواڵیان چۆنه؟ به درێژیی بۆمان باس بكەن .بزانن و زۆر بەڕاشكاویی پێتان
دەڵێم و ئێوەش بە ڕاشكاوی به جوامێرخان بڵێن که؛ ئەگەر فەقێ قادر له خاکی ئێرانه لەگەڵ حهمە
سلێامن و هەموو کهس و کارەكەی با سوار بن و بڕۆنه دهرهوه ،ئەگەر ڕۆیشتوون پێامن بڵێن و ئەگەر
نەڕۆیشتوون دەبێت دەریان بكەن .ئەگەر ئهم کارهتان پێ نەكرا ،ئێوە ههر دووکتان بەرپرسیارن.
له کرماشانەوە

33

لهم کاتە سهرباز حوسێن دهگات و ئاژەوەچی و شەڕانگێزەكان ههڵدێن و دەگەڕێنهوه و دهیانەوێ
خۆیان بههێزتر بكەن .فەقێ قادر لەگەڵ عەشیرەتەکەی ههر ڕۆژە له شوێنێكن .شوێنێكی تایبەتیان نییه،
بۆیه ناتوانین به ئاشکرایی بڵێین ئهم نوسین و وردەكارییە که جوامێرخان نووسیویه مستەفا قولیخان
ی جێگر و عهلی ئهکبەرخانی سهرهەنگ و سهرکردهی سوارەکانیش بهم جۆرە نووسیبوویان .بەاڵم بە
نهێنیی پێتان ڕادەگەیەنم که جوامێرخان لەژێرەوە لەگەڵ فەقێ قادر دوژمنایەتی یەكرت دەكەن و له
یەكرت دهرتسن ،من نامەوێت ئەو پیاوە زیندوو مبێنێتەوە ،بەاڵم به چهند بەڵگەیەك دەمەوێ مبێنیتەوە:
یەكەم :له عهشیرهتی ڕهشەوەند و سیتهسەر سەد سوار که له هەڵبژاردەترینی ئەحمدوەندهکانن
که الی جوامێرخانن ،جوامێر دهرتسێت لەگەڵ ئهودا نهنب.
دووەم :لەگەڵ ئهوەیت لهم کاتەدا ئاگای له ئهوان بێت؟
سێیەم :لە بەرنامە دایە که ئەگەر بەتەنێ بردراوەتە پێشەوە ڕەشەوەند و سیتەسەر الی ئهو بڕۆن
و تهنیا مبێنێتەوە و له ئهوان و له جافی مورادی که هاتوون بۆ گهرمهسێر و له عهشیرهتهکانی خۆیان
که لەگەڵیان دوژمنن ئازار ببینێت .ئەمهیه که كارێكتان لەگەڵیان کردووه ئاژاوە و الملییان لێ نهبینێت،
تا کاتێك دەوڵەتی عوسامنی ڕێگەیان بدات و بەڕاستی تا ئێستا هێرشیان نەكردۆتە سەر خاکی قاجار،
تەنیا ئهو جارهی كە عەرزتانم كرد .ئێستاش بەڵێنیان داوه که ئەو شتەی دزیویانە بیهێننەوە .به بڕوای
 - 32سازمان و اسناد كتابخانەء ملی ایران (ساكما) :پروندەء  ،295 /7025ص .2
 - 33سازمان و اسناد كتابخانەء ملی ایران (ساكما) :پروندەء  ،295 /7866ص .150
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من باشرت وایه دەوڵهت یەكسەر و ههر ئێستا لەگەڵ ئهوان بگوزەرێنێ و لەگەڵ جوامێرخان بێت و
بهم جۆرە له سنوور مبێننهوه و هیوادارم بێسەروبەریی له سەر سنوور نەبێت و ئەگەر لەگەڵ ئهم بیر
و باوەڕه هاوڕان ،که ئەوانیش له شەڕ و ئاژاوە له خاکی عوسامنی ئاسووده بن ئەو كارەم بەو شێوەیە
زۆر پێ خۆشە .حوکمی (نجف قولی خان ) دهرچێت و فەقێ قادر دەبێت له گۆشهیەك به نهێنی
دابنیشێت.
34

بەڵگەنامە

35

لەگەڵ ئهو مەرجانەی كە دایاننابوو قبووڵیان نهکرد .محهمهد پاشا ،حەمە سلێامن و چەند کهسی
دیکەی له هاوڕێکانی ئازاد کرد و پێی گوتن لەبەر ئەوەی که ئێوە بەگوێرەی قسهی من هاتوون ئیدی
حەقم بەسەرتانەوە نییە ،بەاڵم دوای ئهمه ئەگەر دووباره شەڕ و ئاژاوە بنێنەوە ،له ههر کوێ بن،
دەتانگرم و دهتانکوژم .حەمە سلێامن و فەقێ قادر به حوکمی ئهوەی که ئەحمهدوەند /هەمەوەند
بوون ههر چییان کردووه به هاوکاریی یەکرت کردوویانە .دوای ئهامنه گرنگ ئهوەیه که بزانین له
کوێن و چیان لەبن سەردایە؟ هەرکات هەواڵی ئهوانم بهدهست بگات ،بۆتان دەنێرم .ههروهها
هەواڵی میرکەیخورسەو و جوامێرخان بگاته من ،هەر دەم و دەست لەگەڵ فهوجی شەشەم چوارسەد
یان پێنجسەد سوار له خێل و عهشیرهتهکان دهڕۆین به یارمەتی خوای گهوره و ئیقبالی شاھ ،ههر
هەموویان به سزای خۆیان دەگەیەنین .ئهمه دوایین داوامه .تەلەگرافێکم له جوامێرخانەوە بەدەست
گەیشتووە و هێشتا دیار نییە ڕاست بێت یان درۆ ،به دهق ئهو تەلەگرافەتان بۆ دهنووسم.
حسام امللك
عوسامنییەكان ئاشكرایان كردووە كە فەقێ قادر الی بهگزادهگانی جاف و ماڵیشی له ماڵی شێخ
محهمهد عارف له بنکوڕهیه .ئێستا هەواڵ هاتووه که جافهکان لەگەڵ ئهحمهدوەند /هەمەوەند و
عهشیرهتهکانی عوسامنی لەگەڵ حەمە سلێامن و بهگزادهکانی ،له عهنباری قورخانه تیریان داونەتێ
و چەند کهسی سواریان پۆشاكی شەڕیان لەبهرکردوون و لەگەڵ ئهوان پێكەوە بوون و لهوانهیه ئەمڕۆ
یا سبهی هێرشامن بكەنە سەر .ئیدی مایەوە سهربازی سواره و پیادەی عوسامنی لەسهر سنوور لەگەڵ
ئهوان هاوڕێن .منیش سوار و عەشیرەتهکانم کۆکردۆتهوه ئهمر و دەستوور چییه؟
36

جوامێرخان
 - 34نەجەف قولی خان یان صمصام السلطنة ( :)1850-1930كوڕی حوسێن قولی خان ی ئێلخانی و لە سەرانی عێلی بەختیارییە .لە سەردەمی
مەشرووتەخوازانی ئەسفەهان بە فەرمانی محەمەد عەلی شا ،نەجەف قولی لە حكومەتی بەختیاری جیابوویەوە و سەردار ظفر هاتە شوێنی .دوای
ئینقالبی مەشرووتە ئەو بووە سەرۆك وەزیرانی ئێران .سەردەمێكیش وەزیری جەنگ و هەروەها لە سەردەمێكی تردا نوێنەری ئەنجومەنی شووڕای
میللی بووە .ناوبراو لە ئەسفەهان كۆچی دوایی كردووە و هەر لەوێ نێژراوە.
 - 35سازمان و اسناد كتابخانەء ملی ایران (ساكما) :پروندەء  ،295 /7866ص .152
 - 36شوێنێك بوو بۆ دابینکردنی چەك و تفاقی شەڕ.
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من خۆم تەلەگرافهکانم بۆ هەموو سهرۆك عەشیرهتهکان و سەرکردهکانی کوردستان ناردووه که
دەبێت ئاگادار بن.
حسێن سەرباز
 ٨ـی ڕەبیعی دووەمی ساڵی ١٣٠٣ـی کۆچی

37

بەڵگەنامە

38

بێ!

هەردوو جەنابی خاوەنشكۆ و پایەبڵند جەنابی امین السلطان و قوام الدوله سایەتان هەر بەردەوام

تەلەگرافی ئێوەم بینی و لهوەی که شا لوتفی بۆم ههیه ئەوە بۆ من جێگەی شانازی و سهربهرزییه.
خوای گهوره هەموو ڕۆژێ ههزار جار مبكاتە قوربانی شا .ئێستا فەقێ قادر لەگەڵ محهمهد پاشای
عوسامنی له شوێنێك دانیشتوون و خەریكن قسه دهکەن .قاسیدی من ئێستا الی ئەوانه ،بۆیە داواتان
لێ دەكەم ،تا سبەینێ مۆڵهتم پێ بدەن تا ههواڵی ڕاست و دروستتان سهبارەت به فەقێ قادر بۆ بنێرم.
39

جوامێر
١ـی ڕەبیعی یەکەمی ساڵی ١٣٠٤ـی کۆچی

40

له کرماشانەوە بۆ تاران

41

 ٨ی مانگی ڕەبیعی یەکەم ساڵی ١٣٠٤ی کۆچی

42

بە خاكی جەواهیرئاسای پیرۆز و پایەبڵند حەزرەتی ظل الله ،فیدات بێ هەموو عالەم!
به شانازییەوه له ناوچەی سەرسنوور و لەشكری سنوورمان که بوونهته ئاسایشی هەمووان ،له
هەواڵهکان ئاگادارتان دهکهمهوه؛ ئێمە لەوێ ئاگامان له هەموو شتێك ههیه و یەك دەقیقەش له کاری
خۆمان ناوەستین .هەموو خەڵكی ئێرە خەریكی دوعای خێرن بۆ زاتی مهلەکووتی گهوره  .خۆراك و
ئازووقەی سهربازهکان و ئالیكی واڵخان هەموو مانگێك له شارهوه دێت و به سهرباز و سوارهکان
دهدرێت .سوپاس بۆ خوای گهوره تا ئێستا بارودۆخ بهو جۆرەی ئێستا باش نهبووه و تا ئێستا ئازووقە
43

- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43

دەکاتە بەرامبەر ١٨٨٦/١/١٤ی میالدی.
سازمان و اسناد كتابخانەء ملی ایران (ساكما) :پروندەء  ،295 /7866ص .158
مەبەست محەمەد پاشای داغستانییە
دەکاتە بەرامبەر ١٨٨٦/١١/٢٨ی میالدی.
سازمان و اسناد كتابخانەء ملی ایران (ساكما) :پروندەء  ،295 /7866ص .310
دەکاتە بەرامبەر ١٨٨٦/١٢/٥ی میالدی.
مەبەستی شای ئێرانە.
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و ئالیك بهو جۆرە به لەشكری سەرسنوور نەدراوه و هەموویان سوپاسگوزارن.
سهبارەت به جلك و بەرگ دەمەوێ ئهوه بڵێم که یەک دەستە جلك به فەرمانبەرانی كۆن دراوه
که لهم ماوەیه کۆن بووه و هەروەها دراوەتە فەرمانبەرانی تازەش و خێوەتی تازەش دراوەتە هەموو
کەسێك و فەرمانیان پێ كراوە كە بە خاوێنی بیپارێزن ،به تایبهت هەندێ له سەربازەکانی فەوجی
شەشەم که له سهر سنووری عوسامنی بوون ،دەبێت جلك و بهرگی تازه و نوێ بپۆشن و جلك و بهرگی
نوێیان دراوەتێ .موزیكژەن و دۆڵ و زوڕنالێدەرەكانی كرندی که له ناو شار بوون ڕێگەیان پێدراوە
تا چەند ڕۆژێک بچنەوە ماڵی خۆیان و بچن بۆ قهرس  .سهبارەت به فەقێ قادر و حەمە سلێامن و
ڕەشەوەند هەواڵی تایبهتی ئهوانم له جوامێرخان پرسی ،بهم دهقه وەاڵمی منی داوهتهوه:
44

45

بۆ حسام امللك
هەواڵی فەقێ قادر و حەمە سلێامن الی منه و بەڕاستی و دوور له هیچ فێڵێک عهرزتان دەكەم که
ئهوان هیچ کات نەهاتوونەتە نێو خاكی ئێران ،حەمە سلێامن لەگەڵ خێزانی لەنێو لەشكری محهمهد
پاشایه .فەقێ قادر لەگەڵ خێزانی له بنکوڕهیه چونكه أمین السلطان به تەلەگراف به حاکمی گوتبوو
که عوسامنییەكان دژی دەخالەتی فەقێ قادرن ،دەبێت ئهوه بسهلمێنی ،یان ئەگەر له خاکی ئێران بێت
تا دهریاننهکەن نابێت له ئهسپی خۆتان دابهزن.
بەڵگەنامە

46

بۆ سهلامندنی ئهم باوهڕه چووم .پێش ئهوهی بگهمه لەشكری محهمهد پاشا له شێروانە ،ئەوان
بهرەو بنکوڕە ڕۆیشتبوون ،ئهحمهدوەند /هەمەوەندەکان ئهو شوێنهیان چۆڵ کردبوو و لەیەكرت
جیابوونهوه .خۆم لەگەڵ هەموو سەرکردهکان و سوارهکان له ترسی ئهوەی نەبادا فەقێ قادریان
بۆ خاکی ئێران هێنابێ بۆ الی حۆرێن و شێخان و ئهو شوێنانه چووین ،وام دهزانی دهچنە ئەوێ،
بۆیە چووم و سیخوڕم بۆ هەموو شوێنێك نارد و فەقێ قادرم نەدۆزییەوە .بهمتامنهوه دەڵێم که لە
خاکی ئێران نییه .نازانرێ بۆ كوێ ڕۆیشتووه ئهمه کێشهیەکی گرنگ نییه .من خۆم ئهم کارانهم زۆر
له عوسامنییەكان دیوه تا ئهو شوێنه که حکومهت لێیان بەگومان نهبێت و به جۆرێك خۆیان بێ
هیچ کێشەیەك دەشارنەوە و تەنانەت نكوڵی لە بوونی ئەوان دەكەن و به جۆرێك دهیانەوێت منیش
پیاوخراپ بكەن و نیشان بدەن كە دوژمنایهتی ئهوان لەگەڵ منه.
47

سوپاس بۆ خوا ئهمنییەت و ئاسایشی سنوورەكان زۆر باشە ،عوسامنییەكانیش چەند ڕۆژی دیکه دان
به هاتنی فەقێ قادر دەنێن و سیخوڕیان بۆ هەموو شوێنێك ناردووه .بەش بە حاڵی خۆم سهرکردهکان
- 44
- 45
- 46
- 47

كرند ناوی شارۆچكەیەكی سەر بە كرماشانە.
مەبەست قەسری شیرینە.
سازمان و اسناد كتابخانەء ملی ایران (ساكما) :پروندەء  ،295 /7866ص .312
حۆرێن و شێخان لە نزیك بەمۆ و سەرپێلن.
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الی من زۆرن و به دڵنیایی کێشهی هەمەوەندهکان له ڕابردوو به هۆی ئەو بوو ،دەیانەویست
خزمهتكارییەكەی من نەهێڵن.
جوامێر
بە خاکی پاکی جەواهیرئاسای هومایۆنی سوێند دهخۆم که خۆم به ئەندازەیەك لهم کاره خەباتم
كردووە و تێكۆشاوم ،هەرگیز ناتوانن بە خەیاڵیشتاندا بێت كە چەندە ماندووبووم و هەوڵم داوە!
ئێستا بەهۆی ئهوەی که دهستخەت و تەلەگرافی حوکمی ئێوەم بینی یەكسەر به جوامێرخانم گوت
و دڵنیام كردەوە و هیوادارم بەم نزیكانە دەخالەتی ئاژاوە و شەڕەنگێزیی عوسامنییەكان كۆتایی پێ
بێت .جوامێر ئەگەر پێشرت بە جۆرێکی دیکه هەڵسوكەوتی دهکرد ئێستا دەیەوێ له سنوورەكان ئهوان
لەناوبەرێت .بۆ ئاگاداریی ئێوە و بۆ خاتری موقەددەسی ملووكانە ئهم ڕاپۆرته دەخەمە خزمەتی
بەڕێزتان و بەگوێرەی هەواڵهکان که له خانەقینهوه دێن دەڵێن حەمە سلێامن چۆتە نێو سوپای
محەمهد پاشا.
له قهرسەوە بۆ جاجروود

48

جوامێرخانی سەرتیپ
سهبارەت به سەروەت و سامانی دزراوی پاتاق دەستیان لەو ماڵە نهداوه ،چی ههیه ههر
هەمووی ماوه .دزهکه ئێستا ههڵهات ،مۆڵەتم بدهنێ دە یان پازدە ڕۆژ ئەگەر دزهکەم نهگرت ئەوا
لە ئەستۆی من و تۆڵەم لێ بكەنەوە ،من بێجگه بۆ ئهم دوو بابهتە بهڵکو بۆ ههر بابهتێک که ئێوە
بفەرموون له خزمەتتان دهبم .ئەمڕۆ دووشهممهیه بە هەموو هێزی خۆمان دهچینه سهر سنوور
چونكە عوسامنییەكان ڕۆیشتوون و سەبارەت بە مەسەلەی فەقێ قادریش بێئومێد بوون .ببوورن که
زۆرم درێژە دایێ.
49

جوامێرخان
 ٢٥ـی ڕەبیعی یەکەمی ساڵی  ١٣٠٤ی کۆچی

50

له قهرسهوه بۆ جاجروود

51

ساڵی ١٣٠٢ـی کۆچی
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وەاڵمی حزووری موبارەك و پایەبڵند و گەورەی بەندەكان خاقان امین السلطان!
تەلەگرافی ئێوەم نایە سەر سەر و زۆرم پێ خۆش بوو ،حەزرەتی شاهەنشا ڕووحی هەموو خەڵك
فیدات بێ ،لەگەڵ ڕێز و نەوازش بۆ خۆشڕەفتار جەنابی حسام امللك !
52

هەواڵی دەركراوەكان و هەموو خەڵكی سهر سنووره که بەگشتیی ئارامن و لەگەڵ من خەریكین
دوعا بۆ مانهوەی حکومهت دهکەین .سهبارەت به ڕۆیشنت و هەاڵتنی فەقێ قادر ههروەك عهرزتانم
کرد و دوپاتی دهکهمهوه که له خاکی ئێران نین و عوسامنییەكان خەریكی هاتنەناوەوەن و دوژمنهکان
به ئێوەیان ڕاگهیاندووه که فەقێ قادر له ئێرانه .داواکارم بۆ ڕوونکردنهوهی ئهم کێشەیە ،كەسێك
بنێرن تا بزانن فەقێ قادر له کوێیه؟ ئەگەر لێرە بوو قۆڵبەستی بکەن .عوسامنییەكان دهیانهوێ لهم
نێوانەدا فەقێ قادر له زەهاو كارێكی خراپ به ناوی منهوه بکات ،بهم جۆرە له فەقێ قادر ئاگادار
نین .سەبارەت به دزییەكەی پاتاق به درێژیی باسی دزهکه و هاورێیەکهی پێشرتم بۆ كردن ،که ماڵی
دزراوەكەی له دزهکان وهرگرت ئهوەیش كە ناوی میروهیسه گرتوومانه و ماڵه دزراوهکەمان وهکو
خۆی لێ وەرگرتەوە و به پێی ڕای خاوەن ماڵ که ئێستا له تەلەگرافخانهیه و ههر وەك چۆن ڕاپۆرمتان
دابوو ،ئاواش به خاوەن ماڵهکهامن داوه .چوار ئێسرت که هی لوتفعهلیخانی ئامۆزام بوو که محەمهد
حوسێن خان پیونجی له ڕێی ناو دارستان دزیبوویان ئهو چوار ئێسرتەی جوامێرخانی سەرتیپ و حاکمی
زەهاو به لوتفعەلیخان درایهوه .شایهتی ئهم کاره بووم میرزا كە کهریمی ژمێریار و باقرسوڵتان له
فەوجی شەشەم و لوتفعهلیخان دانی بەوەدا نا که ئێسرتەكانی وهرگرتەوه .سەبارەت به ڕهزای برای
دزهکه ،ماڵەکهی وهکو خۆی وەرگرتۆتەوه و ئامادەیە دزهکه لەگەڵ هاورێیەکانی و قادر میروەیس
که هەاڵتوون ڕادەستیان بكاتەوە و بەڵێنم لێی وەرگرتووە كە براکهی بهێنێتە الم و ئەو بەڵێنەشی له
تەلەگرافخانەدا تۆمار کراوه.
له کرماشانەوه بۆ تاران

53

له خزمهت جهنابی گەورە و بەڕێز و پایەبڵند قوام الدولە وهزیری دهرباری ئەعزەم ،خوا
بەختەوەرترتان بكات!
به بۆنهی وتهکانی شاهەوە ،من خۆم شانازی دەكەم و له خزمهت جهنابی گەورە و بەڕێز و
پایەبڵند مشیر الدوله و جهنابی گەورە و بەڕێز امین الدوله و جهنابی گەورە و ڕێزدار قوام الدوله خوا
شكۆداری بكات!
له خزمهتتان دهڵێم فەقێ قادر و باسی ئەو ،ههرچۆن بۆ ئێمە نوورساوه بهو شێوە ئێمەش
 - 52لە پێشەكیی نووسینی نامەكاندا وەسف و سەنایەكی زۆر دەنووسرێ ،بە پێویستمان نەزانی هەموو ئەو وەسف و سەنایانە كە نەریتی ئەوسای نامەكان
بوو بنووسینەوە.
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نووسیومانه و ئهمڕۆ بهوپهڕی وردییەوە دهنووسم که ئهمه دەنگوباسی فەقێ قادرە:
چەند ڕۆژی ڕابردوو کهسێک به نهێنیی هاتۆتە ماڵی جوامێر لە قەرس و لهو دانیشتنە پاسەوانی
سنووریش ئامادەبوو و دهیهویست کاربهدهستان له حکومهتی عوسامنی بپاڕێنهوه که فەقێ قادر
ببهخشن و نێوانگیری و الیەنگریی بكەن بۆ ئهم مهسهلهیه ،یان ئاگایان له فەقێ قادر ببێت .فەقێ قادر
خۆی بەڵێن دهدات که خزمەتكار بێت .بە هەر حاڵ دەڵێت ئێستا فەقێ قادر لەگەڵ هەمەوەندهکان
به پێچهوانهی ڕەزامەندیی من هاتوونەتە قهرس .درێژهی ئهم هەواڵه فەرماندەی پاسەوانی سنوور
نووسیویه و یەكسەر وەاڵمم دایەوە و ڕۆیشت .هیچ هەواڵیش له پاسەوانی سنوورەوە نییە و پرسیارم
کرد وا دهرکهوت به هۆی ئهوه کهسانێك له الیهن شازادهوه بۆ دهرکردنی ئهوان هەموو کاتێك
ئامادەن و له وتهی خۆیان پەشیامن بوونهوه.
ئامانجی فەقێ قادر له دهرهوه به من گهیشت ،دوای ئهوه که فەقێ قادر ڕۆیشت و به درێژیی
ڕوومنان کردەوه به جوامێرخامنان گوت عهشیرهتی ڕەشەوەند و سیتهسەر که بۆ دهرکردنی فەقێ قادر
لەگەڵ ئهو(جوامێر)دا بوون یەكسەر هاتن و لەگەڵ ئهودا هاودڵ و هاوپەیامن بوون و سوێندیان خوارد
که كەمتەرخەمی نەكەن .لهم حاڵهدا هەواڵ گهیشت که فەقێ قادر دووباره له خاکی عوسامنییەوە
هاتۆته خاکی ئێران .هەر دەسبەجێ جوامێر لەگەڵ ئەحمدوهندهکان و سوارهکانی ،به دوایان
دهکهون و دوای ڕێپێوانێكی زۆر دەیانگرن و شەڕ دهست پێ دەکات و ئەسپهکهی جوامێر بریندار
دەبێت و چەند کهس لەمان و لەوانیش بریندار دهنب.
 ٩ـی ڕەبیعی یەکەمی ساڵی ١٣٠٤ی کۆچی

54

له کرماشانەوە بۆ جاجروود

55

له خزمهت جهنابی خاوەنشكۆ و گەورە و بەڕێز و پایەبڵند وهزیری دەرباری ئەعزەم ،هەر
شكۆداربن.
ئهم تەلەگرافەی ئەمڕۆ جوامێر بۆ منی ناردووه ،وا منیش وەكخۆی بۆتان دەنێرم.
حسام امللك
سهبارەت به فەقێ قادر و حەمە سلێامن كە الی محهمهد پاشان له شێروانه .جهنابی عالء الدولە
سبهینێ دێتە قهرس .من هیوادارم خوای گهوره بتانپارێزێ ،ئەگەر چی جوامێر بهم جۆرە درۆ لەگەڵ ئێوە
ناکات بەاڵم چونكە درۆمان زۆر لێیان بیستووە ،بۆیە ناتوانم ئهمه تەواو پشتڕاست بكەمەوە .ئەوەیکه
له خانەقین و شوێنەكانی ترهوه نووسیویانه که خەریكن هەندێ کار دەکەن ،هیوادارم وتهکانی
 - 54دەکاتە بەرامبەر ١٨٨٦/١٢/٦ی میالدی.
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جوامێرخان ڕاست بێت .له هەموو شوێنێك پرسیارم کرد دیارە لەنێوان ئهوان پەیامنێك بەسرتاوە ،ئەگەر
هەواڵی ڕاستامن بۆ هات یەكسەر بۆ ئێوەی دەنووسم .سوپاس بۆ خوا هیچ نهقهوماوه واڵت و سنوور
و ڕێ و بان و هەموو شوێنێك ئارامه ،هەموو خەڵك ئاسوودەن و دوعا بۆ مانەوەی ئێوە دەکەن.
حسام امللك
 ٢٤ـی ڕەبیعی یەکەمی ساڵی ١٣٠٤ی کۆچی

56

نامەیەك لە حسام امللك ی حاكمی كرماشان بۆ أمین السلطان و قوام الدولة

57

بۆ جهنابی گەورە و بەڕێز و پایەبڵند امین السلطان وهزیری دەرباری ئهعزهم و جهنابی گەورە و
پایەبەرز قوام الدوله خوا شكۆدارترتان بكات!
زمانم لە ئاست سوپاسگوزاریی ئێوەی بەڕێز كورتە .خوای گهوره ئێوە لەگەڵ ظل الله بپارێزێت.
تەلەگرافهکانی جوامێرخان که ئێستا بینیومه ئەگەر وەاڵمهکانیشی بڵێم زۆر دهبێت ،ئێوە وەاڵمی ئهم
تەلەگرافهم بدهنهوه .ئهو بێ هۆ خۆی کردۆتە نوێنهری حکومهت و دەوڵەت .ئهامنه کهسانێکن که له
عەقڵ و شعوورەوە بێبەهرەن ،هەر تۆزێك لوتفیان لەگەڵ بكەیت شێت دهنب .ئەگەر ئهم جاره فەقێ
قادر دهخالەت بکات ،سەبارەت بەمە بۆمان بنووسن .ئهم جارهیان که خۆتان بەڵێنتان داوه و دەبێت
الی شازاده ڕووسپی بن ،ئیدی ئێوەیش بۆ خۆتان ڕاحەت دانیشتوون.
ئێمە دەستوورمان بە حسام امللك داوە ،که هاوكارتان بێ.
حسام امللك
 ١١ی ڕەبیعی یەکەمی ساڵی  ١٣٠٤ی کۆچی

58

له کرماشانەوە بو جاجروود

59

له خزمهتی (مقرب خاقان معتمد السلطان نەرسوڵاڵ خانی سەرتیپ) عهرز بێت ،که به پێی
تەلەگرافهکانی جوامێرخان ،فەقێ قادر و حەمە سلێامن به پێی ڕاپۆرتهکانهوه که له خانەقینهوه دێت؛
حەمە سلێامن دیداری لەگەڵ محهمهد پاشا هەبووە .محهمهد پاشا بە كەالمی خودا به چەند مەرجێك
بەڵێنی بە وان داوه ،بەاڵم ئهوان دهیانەوێت والی و موشیری بەغداد و بابیعالی بەڵێنیان پێ بدەن و
به هۆی ئهوەی که هێشتا بەڵێنی مشیر و والی نههاتووه ،هێشتا ماتڵن و به تهامن ئەگەر بەڵێنی ئهوان
- 56
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ڕوون بێتهوه بهو مەرجانە ئیشەڵاڵ ئاگادارتان دەكەمەوە.
حسام امللك
 ٢٢ـی ڕەبیعی یەکەمی ساڵی ١٣٠٤ـی کۆچی

60

بەڵگەنامە

61

بۆ خاکی بهر پێی شاهەنشا حەزرەتی ئەقدەسی هومایۆن جەنابی شاهەنشا (هەموو عالەم
قوربانت بێ).
بارودۆخی سهر سنوورەكان به تهواوی ئارامه و هەواڵی نوێ ئهوهیه دوای ڕۆیشتنی فەقێ قادر بۆ
واڵتی عوسامنی ،جوامێرخان ئێستا له قهرسه .ههر بهو شێوەیەی كە باسامن كرد؛ ئیدی فەقێ قادر و
حەمە سلێامن جارێكی دیكە نایەنەوە ئێرە و ئەم جارە لە هاتنی ئێران و قەرس نائومێد بوونە .له واڵتی
عوسامنی تهواو خەریكی ئاژاوەگێڕین .بەگوێرەی تەلەگرافێك ،جوامێر ئەحمەدوەندەكانی بهرەو خاکی
عوسامنی ناردن و بەڵێن و پەیامنیشی لە ڕەمەزان ئاغای یوزباشی عەسکەری وەرگرتووه .ئەوان دەركران
و بهرەو واڵتی عوسامنی چوون .بەاڵم عوسامنییەكان دەڵێن جوامێر لەگەڵ ئهوان به نهێنیی پێوهندیی
ههیه .ئەگەر چی من (حسێن رسباز) هیچ کات باوەڕم بەمە نەكردووە و پێم وا نییە جوامێرخان
هەواڵی نابهجێ و درۆی ناردبێ و دەتوانم بڵێم که تەنانەت یهك کهسیش له ئاژاوەگێڕانی هەمەوەند
لێره نەماون .بەاڵم لهوانهیه هەندێكیان الی سیتهسەرهکان که الی جوامێرن بەنهێنی مابنەوە .بهڕاستی
جوامێر لهم بابەتهوه خزمەتی کردووه و بێگومان شایانی خەاڵت و عینایەتی شاهەنشایه.
ئەگەر هەندێك جاریش فەقێ قادر و حەمە سلێامن بە بانگهێشتی ئهوان بێنە خاکی ئێران،
ئەوا بەدیاردەكەوێت که قسهی عوسامنییەكان درۆ نییە .دوای ئهوی که له تەلەگرافهکاندا هەواڵ
و بەڵێنی دابوو ،ههروهها که خۆیشم به ئێوەم ڕاگهیاند مۆڵەتی سهربازهکانی لەشكرم داوە ،ئەگەر
چی دابینکردن و کۆکردنهوی ئهم سهربازانه و مانهوهیان له سهر سنوورەكان باش بوو .بەاڵم بەهۆی
کهمکردنەوەی خهرجیی حکومهت و دهست پێوەگرتنی دهوڵەت بەپێی فەرمانتان سهربازهکانم
ناردهوه و لەشكرەكەم هەڵوەشاندەوە ،به جوامێریشم ڕاگەیاند که دەبێت زۆر ئاگادار بێت و به هیچ
شێوازێك كەمتەرخەمی نەكات.
حسێن رسباز
١٤ـی زولحیججەی  ١٣٠٣ی کۆچی

62
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70

له کرماشانەوە

63

له خزمهت جهنابی گەورە و بەڕێز و پایەبڵند امین السلطان ،وهزیری گەورەی دهربار ،خوا
ڕاوەستاوترتان بكات ،خوای گهوره مبكاتە قوربانی ئێوە .وەاڵمی فهرموودهکانی جهنابی مشیر الدولە
م دایەوە که بۆ من تەلەگراف کرابوو .بەگوێرەی هەواڵی ڕاست؛ فەقێ قادر و حەمە سلێامن و هەموو
هەمەوەندهکان بهرەو کهرکووك ڕۆیشتوون و تهسلیم بوونەوە و متامنەیان بە عوسامنییەكان كردووە،
كە عوسامنییەكان له واڵتی خۆیان دووریان دەخەنەوە و له ههر کوێ بن ئیدی بیری هاتنهوه بۆ واڵتی
خۆیان ناکەن .عوسامنییەكانیش ئەمەیان پەسەند كردووە .تهسلیمبوونی ئهحمهدوهندهکان به هۆی
ههوڵهکانی ئێمەوه بوو.
بهڵگهنامە
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وەاڵمی حوزووری موبارەك جەنابی خاوەنشكۆ و ڕێزدار امین السلطان وەزیری گەورەی دهربار،
هەر شكۆدار بن!
تەلەگرافی ئێوەم به دەست گهیشت ،به پێی دەستووری ئێوە جێبەجێم كرد .ڕۆژی پێنج شهممه
چوارسەد سوار ،لەگەڵ فهوجی زهنگهنه ،دوو تۆپ لەگەڵ باروبنهکهیان لەگەڵ هەموو پێداویستییهکانی
(خورد و خۆراك) بۆ یەك مانگ ،دكتۆر و برینپێچ و شتی ترمان بەڕێ خست و له دهرهوهی شار
جموجۆڵ و مەشقی سەربازیم بینی به سەرۆكایەتی ظهیر امللك بهڕێ کهوتن .لهم ماوه تەلەگرافێکامن
له جوامێر بۆ هات ،كە چۆن كوڕەكەی کاکهوەیس و ئهحمەدوەندهکان خهریکی تااڵنن .نێوان
کورهکهی کاکهوەیس و فەقێ قادر شەڕ و تێكهەڵچوون دهست پێ دهکات ،شهش کهس له هەردوو ال
دەكوژرێن .داوای ئهوه دهکات ڕێگەی پێ بدەین لهم کاتەدا هێرش بکاته سهریان و ئهوان وەدەربنێت
و دەیەوێت که سێ ڕۆژ سوپا بخەینە حاڵەتی پشوو .منیش وەاڵمم دایەوه که ئێوە بۆتان هەیە بەو
مەرجەی که له سنوورەكان بن و ئاگاتان له سنوور بێت ،هەر چی سوارتان ههیه بیبهن .دەم و دەست
ئهم هەوااڵنەم گهیاند و سەد سوارم نارد بۆ یارمهتیدانیان و گوتم ئێستا له ماهیدهشت مبێننهوه.
ڕۆژێک تەلەگرافێک له جوامێر گهیشت ،چونكە ئاگاداری ڕۆیشتنی فەقێ قادر و خاو و خێزانی بوو كە
هەڵدەهاتن .ئێمەیش خۆمان گەیاندێ و شهڕێكی قورس له نێوان ههر دوو ال ڕوویدا و حهفت کهس
له وان کوژران و هەشت کەسی دیکه بریندار بوون .سی چل ئهسپیشیان لەناو چوون .دوو کەس و
چوار ئهسپی ئێمەش لەناو چوون .فەقێ قادر و دارودهستهکهی شکستیان خوارد و بەڵێنیان دا که تا
كارەكە تەواو نەكەم نهگهرێمهوه ناو سوپا.
65
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فەقێ قادر له بهغدا خۆی بە خزمەتكاری ئێوە ناساندووە .بەاڵم ئەگەر من نان و منهکی ئێوەم به
حهرامی خواردبێت سوارهکانی فەقێ قادر ههم خۆیان هەم ئهسپهکانیان هەموویان تێریان خواردوه
و ئێستا له خزمهتكارانی ئێرانن لەنێو خاكی عوسامنیدا .تکاتان لێ دەكەم پرسیار بكەن بزانن ڕاسته؟
هیوادارم ئهم جۆرە خزمهتكارییە بۆ عوسامنییەكان نەبێت .جوامێر لەگەڵ حوسێن خانی سەرتیپ
کوری ظهیر امللك و مستهفا قولیخانی جێگرەكەی خۆی ناردۆتە سهر سنوورەكان خەریكی پرس و
گەڕانن .ئەگەر بهڕاستی ئهوان (دار و دەستەی فەقێ قادر) دووباره هاتوونەتەوە خاکی ئێران ،دەبێت
ڕابگەیەنین و له خزمەتتان عهرز بێت .ههرچی ئێوە فەرمان بفەرموون ئێمە گوێڕایەڵ دەبین .ئەگەر
مەمئوورانی دەوڵەتی عوسامنی تێبکۆشن ،ئەوا هیچ کهس ناتوانێت لەسهر سنوورەكان ئاژاوە بنێتەوە.
حسام امللك
٢١ـی مانگی زولحیججە
بەڵگەنامە
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هەموو تەلەگرافهکانی ئێوەم وەاڵم دایەوه و به پۆستە بۆتانم ناردەوه .هیچ جیاوازییەك لەنێوان
تەلەگرافهکانی جوامێر نهبووه .جوامێر بە دارودهستهی تایبهتیی خۆی لەگەڵ ئهوان شەڕ دهکات.
هەندێك كەس له عهشیرهتی سیتەسەر و ڕهشوەند الی فەقێ قادر بوون و هەندێكیشیان الی جوامێر.
بەڕاستی شەڕیان لەگەڵ یەكرت نەكرد ،ئەگەر كەمێكیان هاتوونهوه و ئێستا خۆیان شاردۆتەوە ،ئەوا
بەهۆی دوژمنایەتییانە لەگەڵ سیتهسەرهکان .عوسامنییەكان ناتوانن سەد فهرسەخ بە دیوار گەماڕۆیان
بدەن ،ئهوان له هەموو شوێنێك فەرمانبەریان ههیه و ناتوانن كارێكی وا بكەن نەهێڵن ئاژاوەچییەكان
بێنە ئێرە .جوامێریش ناتوانێت بەتهواوی ڕێگریی ئهوان بێت .تەنانەت ئێستا جوامێر هەواڵی هاتنی
ئەوان بە (نرص الله ) ناڵێت .بە جوامێرمان گوتووە که دەبێت به تهواویی ئاگاداری سهر سنوورەكان
بێت .سوپاس بۆ خوا هیچ ناکۆکی و بێ سەروبەرییەك له سهرسنوورەكان نییە و هاتوچۆ له سنوورەكان
بەئاسانی بەردهوامه ،دەبێت بهو بڕیارە ڕازی بین .فەقێ قادر لەگەڵ کهس و کاری خۆی هاتووه بۆ
ماڵی شێخ سەعید و به نهێنی لەوێ خوی شاردۆتەوە و خەریکه هەندێك نامه بۆ من دهنێرێ .داواتان
لێ دەكەم لەگەڵ جهنابی سەفیر قسه بكەن که كەسێك بنێرێت بۆ ئێرە تا بۆمان ڕوون بێتهوه که
دارودەستهی فەقێ قادر له کوێن؟
68
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کاربهدستان ناهێڵن ئهوان لەسهر سنوور بن و ئەگەریش لەوێ بن دەبێت بڕۆن .یەكێك له تەلەگرافهکانی
جوامێرخان که چەند ڕۆژی ڕابردوو وەك خۆی بۆتانم ناردووه.
حسام امللك
له خزمهت جەنابی خاوەنشكۆ و پایەبەرز امین السلطان (سایەتان هەر مبێنێ) دەمەوێ بڵێم،
که پێشرت فەرمووتان كە ئەگەر فەقێ قادر له خاکی ئێرانەوە بهرەو خاکی عوسامنی ڕۆیشتووه بۆمان
بسهلمێنن ،لەم پێشنیازە باشرت نابێت .جهنابی (معتمد حسین علی مقامباشی) هاتوونە قهرس ،به ههر
شێوەیەك ئێوە وا بكەن که دوو ڕۆژ له قهرس مبێنێتهوه تا منیش سهبارەت به فەقێ قادر که چۆتە خاكی
عوسامنی بۆتانی بسهلمێنم و ئهوانیش پێتان بڵێنەوە سهبارەت به درۆیەکان و دەوڵەتی عوسامنی و
نكۆڵی ئهوانتان سهبارەت بەو مەسەلەیە بۆ ڕوون بكەمەوە.
69

جوامێر سهرباز
 ٨ی ڕەبیعی دووەمی ساڵی ١٣٠٤ی کۆچی
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له خزمهت جەنابی پایەبەرز و گەورە و پیرۆز امین السلطان وهزیری دهربار؛ هەر پایەدار و
شكۆدار بن!
دوای ئهو تەلەگرافه که له خزمهتتاندا عهرزم کرد ،ئەمڕۆ جوامێرخان تەلەگرافێکی بۆ حسام امللك
ناردووه؛ هەواڵی ئەوەی داوه که حەمە سلێامن و فەقێ قادر به عوسامنییەكانیان گوتووه؛ ئەگەر
دەوڵەتی عوسامنی یارمەتیامن بدات ،ئەوا ئێمە دهتوانین قهاڵی جوامێر خراپ بکەین و جوامێریش
بکوژین .عوسامنییەكانیش ئهم الف و گەزاف و قسە هیچ و پووچانەی ئهوانیان به ڕاست زانیوه و
گفت و بەڵێنیان پێداون لهم بابهتهوه یارمهتییان بدهن .له بەگزادهکانی جاف و عهشیرهتەکانی سهر
به عوسامنی سواریان تهرخان کردوه .حەمە سلێامن له پێش هەموویانهوه و دووسەد تیریان داوەتە
هەر سوارێك .ئەمڕۆ یەك شەممەیە.
بەڵگەنامە
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سوێند به تاج و تهختی شای گهوره ،تا ئهو ڕۆژه له ژیاندا بم ،له ڕێی خزمەتكردن بۆ ئێوە كەمتەرخەم
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نابم ،بە هیچ شێوەیەك لە براکهم و له عەشیرەت و کوڕهکەم خۆش نابم ئەگەر خیانەتیان له دڵدا
بێت .بەپێی فەرمایشتی ئێوە لەگەڵ سوارهکان و سەربازهکانی سنوور ئاگامان له سنوورەكان ههیه،
تا ئهو ڕۆژەش مبێنین ئاژاوەچییەكان ناتوانن هیچ كارێك بكەن .ئەگەر مردیشم ئهم کاره به ئهستۆی
یەکێکی تره ،که بێت و سنوور بپارێزێت .سهبارەت به فەقێ قادر ڕۆژی دووشەممە چۆتەوە خاکی
عوسامنی .شایهتی خزمهتكاریی چەند ساڵەم بۆ دەوڵەت ئاشكرایە ،وهکو شەڕ لەگەڵ عوسامنییەكان
و تۆڵهسهندنهوه له ئهوان ههر بەو جۆرە كە فەرمانتان دابوو ،لەمڕۆ بەدواوە ههرچی ئێوە ئهمر
بفەرموون من له خزمەتتاندا دەبم.
جوامێر سەرباز
بەڵگەنامە
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له کرماشانەوە بۆ حزووری جەنابی فخر الدوله (مد ظله)!
له ڕۆژی دووەمی مانگی زولحیججە فەقێ قادر و حەمە سلێامن و چەند کهسی تر له بەگزادهکان
نزیک به  ١٥٠سوار له خاو و خێزانیان له خاكی عوسامنییهوه بهرهو ئێران هاتوون و لە شێخان
دانیشتوون و تا ئێستا هیچ خراپەیەكیان نهبووه و بێدهنگ لەوێ دانیشتوون .بە بەڵگەی ئهوهی
که بۆ ئێرە هاتون ئهوهیە؛ دهوڵهتی عوسامنی سهرۆکایەتی ئهحمهدوهند /هەمەوەندەکانی داوەتە
براکهی فەقێ قادر .فەقێ قادریش لهم کارهی دهوڵهتی عوسامنی ناڕازی بووه و دهستی کردووە بە
ئاژاوەنانەوە .دەوڵەتی عوسامنی دەیهویست فەقێ قادر و دارو دهستەكەی بگرێت ئهوانیش لەبهر
ئهوەی که دەوڵەت دهستی پێیان ناگات ،بهرەو خاکی ئێران ههاڵتوون و دهیانهوێت دەوڵهتی ئێران
مۆڵەتی مانەوەیان پێ بدات و ئەگەر ڕێیان پێنهدرێت ئەوا دەبێت له دەوڵەتی عوسامنی سەرۆكایەتی
عهشیرهتی ئهحمهدوهند وەربگرنەوە.
له  6ـی مانگی زولقەعیدە
به پێی ڕاپۆرتێک كە لە سەرپێلی زەهاوەوە هاتووه فەقێ قادر و عەشیرەتەكەی له حۆرێن و
شێخان جواڵون و هاتوونه جگیران که تا سهرپێلی زەهاو یەک فەرسهخ و نیوه .جوامێرخان بههۆی
ئهوەی که ئهامنه هاوعەشیرەتی خۆیەتی و لەگەڵیان باشه و بەچاکیی ههڵسوکهوتیان لەگەڵ دەکات.
لهوانهیه جوامێر ئەوانی هان دابێت که بهرەو ئێران بێن بەاڵم به ئاشکرایی ئهوه ڕهت دهکاتەوه،
ئەگەر چی خۆی دهڵێت من بۆیە یارمەتییان دەدەم ،دەمەوێ كاڵویان لەسەر بنێم و هەڵیانخەڵەتێنم،
له جوامێر برتازێ بڕوا ناكەم کەس ئهامنهی هان دابێت كە بەرەو ئێران بێن.
١٢ـی زولقەعیدە
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EXTENDED ABSTRACT
Kurds, like any nations or neighboring states, is composed of many tribes, clans, dialects, and sub-dialects which are distributed among various areas and compose part of
the national history. Although, yet, the history of the tribes and Kurdish fractions has not
been recorded completely. What available now, is in the form of oral history, travelers’
and orientalists’ perspectives. However, after the decline of Kurdish Emirates, the role
of Kurdish tribes and clans has appeared better, each tried to preserve their tribal, and
geographical interests. Some of those tribal chieftains were either educated or supported
educated people. Therefore, the history of a tribe and even a nation has been recorded
within poetry and literature.
The geography of Hamawand tribe was located within Chamchamal and suburban
areas near Kirkuk. It was a strategic and important place, it was a disputed area among
many tribes, and a rebellious area against successive authorities. Particularly under the
authority of Ottoman empire, it was an area close to the border of Iran, consequently, it
was a hot region between the two great states.
Searching in the archives of regional countries generally, Ottoman and Gajar’s archives particularly, will uncover many hidden aspects of our national history. There is
no doubt that, the history of national movements, events and great figures will also be
known to public.
In this regard, Iran archive of Gajar’s will hold treasurable documents of important
events, and Kurdish figures. Though, they have recorded history for their own favor but
the documents can still be regarded fruitful for Kurdish history and Kurdish literature in
particular.
Faqe Qadri Hamawand as one of the great poets in the nineteenth century, was not
only known by his characteristics as a great poet but also by his role as Hamawand chieftain in the region. After the demise of Baban Emirate, had become an effective character
in the region, and had the most tensions with both Qajari and Ottoman states. Thus, in
addition to his literary products, the archives of the neighboring countries will support
to explain part of the biography of this person.
The research study entitled (Faqe Qadri Hamawand in Qajar Archives) is an attempt
to shed a light on some political aspects of the life of this poet and chieftain in the archives of Ottoman during the times he had conflicts with Ottomans. At the time, he resorted to the Qajar dynasty and then spent most of his life on the border between these
two states. This study tries to cite his struggles with the two states, the time he got injured, the conspiracy on him by the two states, his attempts for negotiations, his leaving
for Zahawi, and Luristan regions, and even his relations with Hamawand notables and
other Kurdish tribes of Gajar’s border.
The paper, in addition to highlighting on some aspects of his biography and his tribe,
will also discuss his perspectives and reactions. In this respect, the study will also present the content of the letters which had been exchanged between rulers of Kirmashan
and Jwamer khan about the existence of Faqe Qadri on the border of the two states. The
study will also show how the two states for their own interests unified to suppress the
movement of Faqe Qadri and his companions. Firstly, the paper tries to translate the
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content of the documents to Kurdish. Secondly, it attempts to uncover some hidden parts
of his life and his political role in managing his tribe through using a simplified language
based on the documents. For this purpose, to support the information of the documents,
the researcher has resorted to other references of either oral history or of other historians and orientalists. This is to let the reader to refer to both the history of Faqe Qadr and
his tribe to explain better the way of their treatment was. In this regard, a major part of
his life and tribal administration will be known to public through these documents. In
addition, it can also be an introduction to discovering thousands of other documents
on Hamawand movement in Ottoman archives. In return, these documents, will enrich
literary, administrative, and social histories of the region. And it will pave the way for
further academic studies on the region.
From the perspective of Qajar documents, Iran government considered Faqe Qadr
and his companions as a threat to the land of Iran and therefore, they had attempted to
utilize other Kurdish tribes in Kirmanshan and Jwamer khan to get rid of him. Although,
the Iranian government did not trust Jwamer khan, thinking that he had kinship relations with Faqe Qadr and will not try to overpower him. Due to this mistrust, Qajars
would later put an end to Jwamer khan.
Hoping that through using these archival documents, the paper will be an introduction for further information about other Kurdish characters, movements, and tribes. Besides, in this prospect, based on finding out information about Kurdish poets and scholars, other parts of the history of Kurdish literature might be recorded.
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