
پێشەکی
مێژوویی یەکانــی  الپــەڕە  هەڵدانــەوەی 
نەتەوەکەمــان بــە ئەرکێکــی گرنگــی هەر 
توێژەرێکــی بواری مێــژوو دادەنرێت، ماوەی 
فەرمانڕەوایەتیی میرنشــینی سۆرانیش وەک 
بەشێکی گرنگی مێژووی میرایەتی دادەنرێت 
لــە کوردســتاندا، کە بــۆ ماوەیەکــی درێژ 
فەرمانڕەوایەتــی بەســەر پانتایی یەکی پان و 
بەرینی خاکی کوردســتاندا دەکەن، لەوانەیە 
باســکردنی مێژووی میرنشــینی ســۆران لە 
مــاوەی فەرمانڕەوایەتیی بیســت و چوار میر 
لە سەرەتای ســەدەی پانزە تا ناوەڕاستەکانی 
ســەدەی نۆزدەهەم شــتێکی ئاسان نەبێت و 
قەبارەی توێژینەوەکە بشێوێنێت، بۆیە هەوڵ 
دەدەم بە پوختی شیکردنەوە و شرۆڤەکردنی 
بابەتەکان بخەمە ڕوو ، تیشــک خستنەسەر 
الیەنە ئەرێنی و نەرێنییەکان ، خاڵە بەهێز و 

الوازەکان چۆنیەتیی ڕووخان و ســەرهەڵدانی 
، گرنگترین پاشماوەکانی ئەو میرنشینە کە تا 

ئەمڕۆ ماون لە ناوچەکەدا .
گرنگترین فاکتــەری گرنگیدان بە مێژوو 
پەندوەرگرتنە لە ڕابردوو، لە ماوەی دەسەاڵتی 
میرنشــینی ســۆران کۆمەڵێک بەربەســتی 
بەردەم پێشکەوتنی میرنشینەکە هەبوون کە 
تا ئەمــڕۆش کاریگەرییان هــەر ماوە. هەوڵ 
دەدەم لە ماوەی نووسینی توێژینەوەکە لە دوو 
تەوەری سەرەکی باسیان لێوە بکەم، هەروەها 
گرنگتریــن خاڵە ئیجابییەکان دەستنیشــان 
بکــەم و وەک الپەڕەیەکــی جوانی مێژووی 
کــورد بیانهێنمە بەرچاویــان، ئەم هەوڵەم لە 
ئەنجامی هەستکردنە بە کەمیی بایەخدان بە 
مێژووی سەردەمی میرنشینە کوردییەکان کە 
بەشــێکی گرنگی مێژووی کوردســتان پێک 

دەهێنن.
میرنشینی سۆران:

)۱۳۹۹-۱۸٤۷ ز(
 

عەلیسرێشمە

گرنگترین فاکتەری گرنگیدان بە مێژوو پەندوەرگرتنە لە ڕابردوو، 
لە ماوەی دەسەاڵتی میرنشینی سۆران کۆمەڵێک بەربەستی بەردەم 
پێشکەوتنی میرنشینەکە هەبوون کە تا ئەمڕۆش کاریگەرییان هەر 
ماوە. هەوڵ دەدەم لە ماوەی نووسینی توێژینەوەکە لە دوو تەوەری 
سەرەکی باسیان لێوە بکەم، هەروەها گرنگترین خاڵە ئیجابییەکان 

دەستنیشان بکەم و وەک الپەڕەیەکی جوانی مێژووی کورد بیانهێنمە 
بەرچاویان، ئەم هەوڵەم لە ئەنجامی هەستکردنە بە کەمیی بایەخدان 
بە مێژووی سەردەمی میرنشینە کوردییەکان کە بەشێکی گرنگی 

مێژووی کوردستان پێک دەهێنن.

هێڵکارییژمارەیەک:
نەخشەیکوردستانلەسەردەمیمیرنشینیسۆراندا
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میرســەیفەدین هەوڵــی تۆڵەکردنەوەی دەدا 
لە میرحوســێن و هەوڵێکی جیددیشــی دا 
تــا هەمــوو دەســەاڵتی میرایەتییەکەی بە 
هێز گەڕانــدەوە ژێر دەســەاڵتی خۆی، لەم 
پێناوەشدا نزیک لە پێنج سەد کوردی داسنی 
کوژران و بۆ ماوەیەکی کەم توانی دەسەاڵتی 
میرنشینی ســۆران بگەڕێنێتەوە، بەاڵم دواتر 
ڕووبەڕووی دژایەتیی سەڵتەنەت دەبێتەوە و، 
لەم پێناوەشــدا میرســەیفەدین گیانی خۆی 

بەخشی ) باقی: 2002 ، ل 144 ( .
شــەڕەفخانی بەدلیســی دەڵێت : دوای 
ئەوەی خاکی سۆران بە حوسێن بەگی داسنی 
بەخشــرا، چەنــد جارێک شــەڕ و پێکدادان 
لەنێــوان حوســێن بەگ و میر ســەیفەدین 
دروست بوو، سەرەتا میر سەیفەدین نەیتوانی 
ســەرکەوتوو بێت بەســەر یەزیدییــەکان ، 
تەنانەت خاکی ســۆرانی جێهێشــت و پەنای 
بردە بەر میرنشــینی ئــەردەالن، بۆالی بێگە 
بەگــی حاکمی ئەردەالن، بەالم بێگە بەگ نە 
ڕووی لە میر ســەیفەدین کرد و نە یارمەتیی 
دا، لە ترسی دارودەســتەی سەڵتەنەت، بۆیه 
میر ســەیفەدین بە دڵســاردییەوە گەڕایەوە 
خاکی سۆران و لەوێ کۆمەڵێک خەڵکی نزیک 
لە خــۆی کۆ کردنەوە تا ژمارەیــان زۆر بوو. 
دوای ئەوە شەڕێکی خوێناوی لەنێوانیان ڕوو 
دەدات و بەسەر یەزیدییەکاندا سەر دەکەون 
و لەوێ نزیک لە پێنج ســەد پیاوی ئێزیدی 
دەکوژرێن و میرسەیفەدین دەبێتەوە بە میری 
ســەربەخۆی ســۆران، تەنانەت کــە هەواڵی 
شــکانی حوســێن بەگی داســنی گەیشتەوە 
ناردیان  پایتەختی عوسمانییەکان،  ئەستانەی 
بە دوای حوســێن بەگ و هەر لەوێ فەرمانی 
کوشتنی بۆ دەرچوو، تەنانەت بە ئەشکەنجە و 
ئازارەوە کوژرا، دوای ئەوە سوڵتان فەرمانێکی 
بۆ میرحوســێنی فەرمانڕەوای ئامێدی دا کە 
هەمــوو میرە کوردەکان لەگەڵ خۆیدا بەرێت 
و بچنە سەر میرســەیفەدین، بەاڵم لێرەشدا 
بە شکســتەوە گەڕانــەوە، ئەمــە وایکرد کە 

میرسەیفەدین دەســەاڵتی خۆی بەتەواوەتی 
بچەسپێنێت و زیاتر بەهێز بێت )شەڕەفنامە : 

2006 ، ل341-342 ( .
لەنێوان  کێشــەیە  ئــەو  دروســتکردنی 
میرنشــینە کوردییــەکان جیــا لــەوەی کە 
کۆمەڵگــەی  ناهۆشــیاریی  دەرخســتنی 
کوردی بوو، سیاســەتێکی ســەرکەوتووانەی 
دارودەســتەی کۆشــکی عوســمانی بــوو ، 
کە شــەڕی کوردی بــە کورد دەکــردەوە ، 
دەوڵەتی عوسمانی فاکتەری دیوی پشتەوەی 
دروســتبوونی خوێنڕێژی بوو لە کوردستاندا، 
ڕەگ و ڕیشەی کێشەیەکیان هێنایە ناوچەکە 
کە تەنیا خوێنڕشــتن و دوژمنــداری خاڵی 
یەکالیی کەرەوەی ئەو کێشــەیە بوون، چونکە 
بەخشینی میرنشینی سۆران بە میری داسنی 
لە الیەن عوســمانییەکانەوە بە سیاسەتێکی 
پالن بۆ داڕێژراو بووە، تەنانەت میرحوســێن 
بەگی داســنییان کوشــت، کاتێک نەیتوانی 
بەسەر میرنشــینی سۆراندا ســەر بکەوێت، 
جیــا لەوەی کێشــەیەکی عەشــیرەگەرییان 
دروســت دەکرد، فاکتەری ســەرەکیش بوو 
بۆ نەهێشــتنی گیانــی هاوکاریــی کوردان 
لەنێوانیان، چونکە میرسەیفەدین کە دەچێتە 
الی ئەردەالنییەکان لە ترسی عوسمانییەکان 
ناتوانن یارمەتی پێشــکەش بە یەکتر بکەن، 
کاتێــک دەرباری عوســمانی فەرمان دەداتە 
فەرمانڕەوای ئامێــدی کە هەموو هۆز و میرە 
کــوردەکان ببات بۆ لێدانی میرســەیفەدین، 
دەرخســتی ترســێکی گەورەیە لە دەولەتی 
عوسمانیەوە ، کۆبوونەوەی بنەماڵە کوردەکان 
لە دەوری میر سەیفەدینیان بە مەترسییەکی 
گەورە بینیوە بۆ سەر بەرژەوەندییەکانیان، بۆیە 
ویســتوویانە بە زووترین کات میرسەیفەدین 
وەک کۆســپێکی مەترســیدار لەســەر ڕێی 

خۆیان البدەن .
ڕاســتییەکەی، بە فیتی دوژمنانی دەرەوە 
فەرمانڕەواکانــی  و  میــر  زۆری  بەشــێکی 
کوردســتان لە دژی میرســەیفەدین بەشەڕ 

تەوەرییەکەم:گرنگترینمیرەکانیئەو
میرنشینەتاسەردەمیمیرمحەممەد

میر کەلۆس بەگ بە دامەزرێنەری ڕاستەقینەی 
میرنشینی سۆران دادەنرێت، میر کەلۆس سێ 
کوڕی هەبوون؛ یەکێک لــە کوڕەکانی ناوی 
عیســا بوو، کەســایەتییەکی خۆشەویســتی 
ناوچەکە بوو، دانیشــتووی گوندی هاودیانی 
ئێســتا]١[ بوون، دوای ئەوەی لە سەرەتاکانی 
سەدەی پانزە توانی هێرشی هێزێکی دەرەکی 
]2[ تێک بشکێنێت و بە سەریاندا سەربکەوێت، 
لە الیەن خەلکی ناوچەکەوە نازناوی میری]3[
پێ بەخشرا، دواتر ئەماڕەتی بۆ دادەمەزرێنن، 
بە هێزی ســەربازی دەســت دەگرن بەسەر 
قەاڵی “ئاوان” کە ئەمڕۆ بە ناوچەی دۆلەمەر 
نــاو دەبرێت، لەو ناوچەیــە کۆمەڵەی بەردی 
سووری زۆر تێدا بوون، عیسا و دەوروبەرەکەی 
لەناو ئەو بەردە ســوورانە دامەزرابوون، لێرەدا 
شــەڕەفنامە دەڵێت: “ چونکە دەوروبەری ئەو 
قەاڵیە بەردی ســووری زۆر تێدا بوون، عیسا 
و خەڵکەکەی لەناو ئــەو بەردانە دامەزرابوون 
و بــە کۆمەڵەی بەردە ســوور ناویان دەرکرد. 
بەردە سۆران لەســەر زاری خەڵک زۆر بووە 
و دواجار بێژەی ســۆرانی دروست کردووە” ،  
هەروەها محەممەد ئەمین زەکی بەگ دەڵێت 
: لە بەرانبەر قەاڵی ئاوان تاشــەبەردی سوور 
هەبوون، لەنێو ئەو بەردە ســوورانە دەســتی 
کردووە بە شەڕ و دوژمنی چاوترسێن کردووە، 
بۆیە خەڵکی قەاڵی ئاوان ناویان نا سوورەبەرد، 
تــا دواتر نەتەوەی ئەمیر عیســا بە ســۆران 
نازناویان دەرکرد “ ) شەڕەفنامە : 2006 ، ل 
338-337 ( ؛ )حوزنی : 2007 ، ل 11-12 

(؛ )محەممەدئەمین زەکی بەگ : ۲۰۱8 ( .
هەڵبەت دژایەتیکردنی دەرباری عوسمانی 
وەک کۆسپ و تەگەرەی بەردەم پێشکەوتنی 
میرانــی کــورد بووە بــە درێژاییــی قۆناغی 
میرایەتــی، ئەو دژایەتیکردنــەش زۆر جار لە 
ڕێگەی دروســتکردنی کێشە و ئالۆزی بووە تا 
ڕێگر بن لە بیری یەکخســتنەوەی نێو ماڵی 

کورد و دروستکردنی ئاڵۆزی و کێشە و جەنگ 
لە ناوچەکەدا ، لە نموونەی سەردەمی سوڵتان 
ســلێمان قانوونی کاتێک دۆسیەیەکی تاوان 
بۆ میری میرنشــینی سۆران دروست دەکات 
کە ناوی میرعیزەدین شــێر بوو ، بە هەندێک 
هــۆکار میرعیزەدین دەکوژرێــت و کاروباری 
میرنشــینەکەش بە میری میرنشینی داسنی 
میرحوسێن بەگی داســنی دەسپێردرێت کە 
میرێکی یەزیدی بوو، ســەرچاوەکان بە جیا 
باس لــە هۆکاری کوشــتنی میرعیزەدین لە 
الیەن عوســمانییەکانەوە دەکــەن. بۆ نموونە 
شــەرەفخانی بەدلیســی دەڵێــت: “ کاتێک 
ســوڵتان ســلێمان قانوونی لە سالی ۱۵۳4ز 
دەستی بە ســەر بەغدادا گرت، زستانەکەی 
له هەولێر بەســەر برد و، لــەو ماوەیە گوایە 
نــاڕەوای  کاری  هەندێــک  میرعیزەدیــن 
دەرحــەق بە نۆکەرانی ســوڵتان کــردووە و 
هەربۆیــە کوژراوە “ ) شــەڕەفنامە : 2006 ، 
ل 341-340( ؛ )محەممــەد ئەمیــن زەکی 
بــەگ : ۲۰۱8 (. ڕاســتییەکەی، ئەو کارەی 
عوســمانییەکان بــێ خواســت و ویســتی 
هاواڵتییانی میرنشــینەکە بوو]4[، هەربۆیە ئەو 
کێشەیە دەبێتە سەرەتای دروستبوونی کێشە 
و ئاڵۆزییەکی گەورە لەنێوان بنەماڵەی میرانی 
سۆران و داسنی کە هاوســنوور و هاونەتەوە 
وەک  عوســمانیش  کاربەدەســتانی  بــوون، 
ئەو  باشی دروستبوونی  زەمینە خۆشکەرێکی 
ملمالنێیە بە دیار کێشــەکانەوە دادەنیشتن و 
لێی ڕادەمان ، بنەماڵەی میرعیزەدین شێر لە 
خاکی ســۆران هاتبوونە دەرەوە تا سەردەمی 
میرســەیفەدینی میری ســۆران کاتێک ئەو 
میرە دەســەاڵتی کەوتە دەســت لە ئەنجامی 
کۆکردنــەوەی خێڵەکانــی ناوچەکــە یەکەم 
کارێک کە بە ئەنجامــی گەیاند، پەالماردانی 
میرنشــینی داســنی بوو، چونکە کوشــتنی 
میرعیزەدین و پێدانی دەســەاڵتی میرنشینی 
ســۆران بە میرحوســێن بەگ دەســتپێکی 
دوژمندارییەکــی گەورە بوو کە چەند جارێک 
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ڕۆژهەاڵتــی ڕایات هەر ماوە )حوزنی : 2007 
، ل 17 (. پێم وایە گرتنە دەستی دەسەاڵت 
لە الیــەن خانــزاد خاتوونی میری ســۆران 
شــکاندنی ئەو ڕێچکە لەمێژینەیە بوو کە لە 
ناوچەکــەدا ڕێگەی بە ئافرەت نەدەدا جگە لە 
کاروباری ماڵ ئەرکێکی دیکە بگرێتە ئەستۆ، 
چونکە دەگمەن بوو لەو سەردەمەدا ئافرەتێک 
کایەیەکی گرنگی بەڕێوەبردن بگرێتە ئەستۆ، 
ڕاســتییەکەی ئەوە کرانەوەی ئافرەتان بوو بە 
ڕووی کایەکانی بەڕێوەبردن و گرتنە ئەستۆی 
بەرپرســیاریەتییەکان، هەربۆیــە دەبینین لە 
دوای ڕووخانی میرنشینی سۆران تا ئەمڕۆش 
ئافرەت ڕۆڵێکی گرینگی لە کایەی بەڕێوەبردن 
و الیەنــی ڕۆشــنبیری و کاری سیاســی و 
هۆشــیارکردنەوە لــە هەمــووی پارچەکانی 
کوردستان بینیوە، له نموونەی وەکوو عادیلە 
خانم و قەدەم خێر لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان و 
حەپسەخان لە باشووری کوردستان یان لەیال 

قاسم و مینا خانم و زۆرانی تر .
میرعەلی بەگ کۆمەڵێک کاری بە ئەنجام 
گەیاندن، وەک شــەڕەفخانی بەدلیسی باسی 
دەکات و دەڵێت : “ لە ساڵی ) ۱6۰۱ز ( عەلی 
بــەگ پردێکی بەرینی بەردینــی لە دواوەی 
باڵەکیان و ڕواندوز لە ســەر زێ هەڵبەست و 
ڕێگای گەلی بــۆ کاروانچییەکان خۆش کرد، 
لەوکاتەوە تا ئێســتاش ئەو ناوچەیە بە گەلیی 
عەلی بەگ ناسراوە، تەنانەت قەاڵ و سەنگەری 
لە زارگەلی دروســت کرد و قەاڵکانی ســەر 
دەریا و سرێشــمە و قەاڵی کالسووی چیای 
حەریریــش هەر ئــەو کردوونــی “ ، دوایی 
کوڕەکەی بە ناوی میرئۆغوز کوڕی علی بەگ 
دەســەاڵت وەردەگرێت و بــۆ یەکەمین جار 
شــاری ڕواندوز دەکاتە پایتەختی میرنشینی 
ســۆران ) شــەڕەفنامە : 2006 ، ل 349)  ؛  

)محەممەد ئەمین زەکی بەگ : ۲۰۱8 ( .
میر مستەفا بەگ دوای ئەوەی وەک میری 
دەکرێت،  دەستنیشــان  ســۆران  میرنشینی 
ڕووبــەڕووی کێشــەیەکی ناوخۆیی دەبێتەوە 

لەگەڵ براکانی، ئەو کێشەیەش کاریگەرییەکی 
گەورەی لەسەر میرنشینی سۆران هەبوو، وەک 
کەلێنێــک وا بوو تا نەیارانی ئەو میرنشــینە 
لێیەوە دزە بکەنە ناو میرنشینەکە و ئاسایشی 
ئەو میرنشینە بشــێوێنن، ڕاستییەکەی، ئەوە 
لــە بەرژەوەندیــی نەیارانی ئەو میرنشــینە 
تــەواو دەبوو، چونکە براکانی کە دەســەالتی 
ڕکابەرایەتییان هەبوو، مەترســییەکی گەورە 
بوون بۆ تەختی میرایەتیی میرمستەفا بەگ .
براکانی میر جیا لەوەی کۆسپێکی گەورەی 
بەردەم میرمستەفا بوون لە ڕاپەڕاندنی ئەرکی 
مەترســیداری  دوژمنێکی  وەک  میرایەتــی، 
دەکــرد،  هەڵســوکەوتیان  میرمســتەفاش 
هەروەک لە شــەڕەفنامە باســی دەکات “ لە 
سالی ۱۷84ز براکانی میرمستەفا لە دژی میر 
لەگەڵ بابانییەکان بوونە دۆست “ لە ئەنجامی 
هەڵگەڕانەوەی براکانــی، بابانییەکان توانییان 
ناوچەی حەریر و ڕانیە لە ســۆران داببڕێنن 
، تەیموورخانی برای هەودیان و شــەمزینان 
تا ســنووری زەرزا و موکریانــی داگیر کرد. 
بایزبەگی برای دەســتی بەســەر دەشتەکانی 
ڕواندوز و ناوچەی ڕۆستیدا گرت. کەواتە تەنیا 
شاری ڕواندوز و دەوروبەری سەرچیا و دۆڵی 
گەرەوان و جۆلەمێرگ بۆ میرمستەفا مابوونەوە 
، بابانییــەکان کــە پێشــڕەویان زیاتــر بوو، 
گەیشتنە دەرەوەی دۆڵی گەرەوان میرمستەفا 
هەوڵی دا بە ڕێگەی ئاشــتی لەگەڵیان ڕێک 
بکەوێــت ، لەگەڵ بابانییــەکان ڕێک کەوت 
و تەنانەت بەشــێک لە ســەرچاوەکان دەڵێن 
پەیوەندیی ژن و ژنخوازی دێتە ئاراوە. نموونە 
محەممەدئەمیــن زکی دەڵێت : “  مســتەفا 
بــەگ بۆ بڕینەوەی ئەم شــەڕە فاتمە خانمی 
کچی دا بە حوســێن بەگی کوڕی مەحموود 
پاشای بەبە” ، هەرچەندە دوای ئەوەش کردەی 
فراوانخوازیی بابانییەکان بۆ سەر میری سۆران 
بە پاڵپشتیی براکانی میر مستەفا تا ماوەیەکی 
زۆر درێژەی کێشــا )حوزنی : 2007 ، ل-22

. ) 23

دەهاتــن، دواتــر بەڵێنــی لێخۆشــبوون بۆ 
میرســەیفەدین دەردەکــەن، بەتایبەتــی لە 
الیەن کەســایەتییەکی کورد بە ناوی یوسف 
 بەگی برادۆست کە نازناوی “غازی قڕان “ بوو، 
میرســەیفەدین هان دەدرێــت تا بچێتە الی 
سوڵتان سلێمان قانوونی، بەاڵم لە گەڕانەوەدا 
بە فێڵێک لە ئەســتانە بانگهێشت کرا و لەوێ 
کوژرا، کاروباری میرنشــینەکەش بە میرقولی 
بەگ دەسپێردرێت کە کەسایەتییەکی دیاری 
میرنشی ســۆران بوو ) شەڕەفنامە : 2006 ، 

ل343 ( ؛ )حوزنی : 2007 ، ل 14-15( .
دروســتبوونی ئــەو ئالۆزییــە نــەک لە 
ســەردەمی میرایەتیدا، بەڵکــوو بە درێژاییی 
قۆناغــە مێژوویی یەکان بەردەوامی هەبووە، لە 
هەر ســەردەمێکدا بە جۆرێــک لە جۆرەکان 
بە پالنــی بەرنامە بۆ داڕێــژراو لەنێو بنەماڵە 
ســەری  درێژخایەن  ناکۆکییەکی  کوردەکان 
هەڵــداوە کــە هەمــوو بیر و هۆشــی کورد 
کەوتووەتە ســەر ســەرهەڵدانی کێشــەکە و 
الیەنەکانی تریان لەبیر بردووەتەوە، ئەو جۆرە 
پالنانە تا ئەمــڕۆش بەردەوامییان هەیە، گەر 
دەوڵەتی عوسمانی بێت، ئەمڕۆ شوێنگرەوەکانی 
بە فیکرەیەکی بەهێزتر و بە هێزێکی زیاترەوە 
فۆکۆس دەخەنە ســەر دروستکردنی کێشە و 
ئاڵۆزی و، بیری کورد لە ڕێچکەی گەیشــتن 
بە خواســتە نەتەوەیی یەکان الدەدەن ، گەر 
لە سەردەمی میرنشینە کوردەکان پەلکێشی 
هێــز کرابێــت بــۆ دامرکانەوەی خواســتە 
نەتەوەیی یەکان، لە مێژووی هاوچەرخ هەمان 
فیکر و ئایدۆلۆژیای ســەدەکانی ناوەڕاست و 
نوێ بۆ سەرکوتکردنی هەر هێزێکی ناوچەیی 
بــەکار هاتــووە کە خواســتی گەیشــتن بە 
سەرەکیترین مافی خۆی هەبووە ، بە هەمان 
شــێوە لە دوای جەنگی یەکەمــی جیهانی، 
کاتێک شــێخ مەحموود هەوڵی دروستکردنی 
حکومەتێکی کــوردی دەدات، هەمان ڕێگەی 
سەربازییان لە دژی بە کارهێنا. دوای ئەویش 
شێخ ســەعیدی پیران و ئیحسان نوری پاشا 

و شۆڕشــەکانی بارزان  و کۆمــاری کوردی 
و باقیی شۆڕشــەکانی تر لە نیوەی یەکەمی 
سەدەی بیست بە هێز دامرکێنرانەوە، تەنانەت 
شۆڕشی ئەیلوول و گواڵن لە نیوەی دووەمی 
سەدەی بیستەم و ئێستاش لە سەدەی بیست 
و یەک و ســەردەمی پۆست مۆدێرن لە کاتی 
ڕاگەیاندنــی ڕیفراندۆمی کوردســتان هەمان 
فیکــرە و هەمان کردەی ســەربازییان دژ بە 
کــورد بــەکار هێنا کە بــە درێژاییی قۆناغی 
ســەدەکانی ناوەڕاســت و نوێ و هاوچەرخدا 
بەکاریــان دەهێنا، کاتێک پەالماری شــاری 
کەرکــووک و ناوچــە دابڕێنــراوەکان درا و، 

51%ی خاکی کوردستان داگیر کرا.
میرقوڵی بەگ بە فەرمانی سوڵتان لە  پاش 
میرسەیفەدین ناوچەی حەریری پێ دەدرێت، 
بەاڵم گرنگییەکی باش بە شــاری شــەقاڵوە 
دەدات، تەنانەت لە ســەردەمی کوڕەکەی کە 
ناوی میربوداغ بەگ کوڕی میرقوڵی بەگ بوو، 
ئااڵی سەربەخۆی میرنشــینەکە لە شەقاڵوە 
هەڵدەدرێــت ، تــا دووبەرەکییەکــی گەورە 
دروســت دەبێت لەنێوان میربــوداغ بەگ و 
براکەی سلێمان بەگی برای کوشتارێکی زۆر 
لە ئەنجامی کێشەی نێوانیان دروست دەبێت 
و میرسلێمان بەگ سەرکەوت بە سەریدا و لە 
شاری حەریر نیشتەجێ دەبێت، ئەوە لەنێوان 
ســەرانی میرنشینەکە هەر بەردەوامی هەبووە 
تا دواتر خۆی کۆتایی پێ دەهێنێت )حوزنی : 

2007 ، ل15-16 ( .
لە دوای میرســلێمان خوشــکەکەی بە 
ناوی خانزادی سۆران دەسەاڵت وەردەگرێت، 
خانزاد خاتوونی میری ســۆران کە هاتە سەر 
دەسەاڵت، پایتەختەکەی حەریر بوو، هەروەها 
شەقاڵوە لە ســەردەمی ئەو میرە گەشەیەکی 
باشی بەخۆیەوە بینیوە ) شەڕەفنامە : 2006 
، ل355 (. ئاســەواری بەجێمــاوی خانــزاد 
خاتوون بریتین لە قــەاڵی بانەمان لە هەریر 
تــا ئێســتاش دیوارەکانی لە شــوێنی خۆی 
ماون، قەاڵیەکی دیکەی لە ناحیەی باڵەک و 
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زۆریش ڕژا.

تەوەریدووەم:میرمحەممەد)پاشای
گەورەیانکۆرە(

وەکــوو کەســایەتییەکی خوێنــدەواری نێو 
کۆمەڵــگای کــوردی بــوو کە ســەرەتا لە 
ناوچــەی باڵەک الی مــەال ئەحمەدی ئیبنو 
ئادەمــی خوێنــدووە. شــەڕەفنامە دەڵێت “ 
ناوچــەی جۆلەمێــرگ و دۆلی گــەرەوان و 
دۆڵــی هەروتیان و ســەرچیا و سرێشــمە و 
بیاویان پــێ ســپاردبوو “ ، دوای ئەوەی لە 
الیــەن باوکییەوە وەک میری میرنشــینەکە 
دەستنیشــان دەکرێــت، دەســت دەکات بە 
دژایەتیکردنی هەموو ئەوانەی مەترسی بوون 
بۆ ســەر تەختی دەســەاڵت، لەم پێناوەشدا 
ئامادەی هەموو شــێوازێکی ســەرکوتکردنی 
نەیارەکانی بوو، ســەرەتا نەیارەکانی خۆی لە 
ناوەوەی میرنشینەکە لەناو بردن و له قۆناغی 
داهاتووشــدا لــه دەرەوەی میرنشــینەکەوە 
قۆناغی سەرکوتکردنی دوژمنەکانی جێبەجێ 

دەکرد ) شەڕەفنامە : 2006 ، ل 351( .
لە الیەنــی ســەربازییەوە، میرمحەممەد 
توانی لــە هۆز و خێڵــە کوردەکانی ناوچەی 
هێزێکی  فەرمانڕەوایەتییەکەی،  سنووری  ژێر 
گەورەی ســەربازی دروست بکات و بودجەی 
تایبەتییان بۆ تەرخان بکات، هەر بۆ مەبەستی 
بەهێزکردنی سوپاکەی ساڵی ۱8۱۷ بۆ یەکەم 
جــار لەنێو هەمــوو میرنشــینە کوردییەکان 
کارخانەیەکــی چەکــی لــە کاوالن، نزیکی 
ڕواندوز دروســت کــرد. لــەو کارخانەیەدا، 
شمشــێر، دەمانچە، تفەنگ و گوللە و تۆپ و 
باڕووت و... هتد دروســت دەکران، ئێســتاش 
نموونەی بەشێک لەو چەکانە وەک پاشماوەی 

میرنشینەکە هەر ماون.
کاتێک میرمحەممەد دەسەاڵتی وەرگرت، 
هەوڵــی ئەوەی دا کــە قالبــی بەڕێوەبردنی 
میرنشینەکەی لە شــێوەی حکومەتێکی زۆر 
باش دابڕێژێت ، میر لە سەردەمی دەسەاڵتی 

باوکیدا بینیبووی کە مامەکانی زۆر بە توندی 
دژایەتیی دەکەن، بۆیە ویستی هەموو ئەوانەی 
میرایەتییەکەی  تەختی  بۆســەر  مەترسییان 
هەیــە، لەناویــان ببــات. بێ گومان کەســە 
نزیکەکانــی خۆی کە زیاتــر مامەکانی بوون، 
گەورەترین بەربەســتی بەردەم پاشای گەورە 
بــوون لــە جێبەجێکردنی مەرامە سیاســی 
و ســەربازیەکانیدا، کەســایەتییەکی نزیــک 
و دڵســۆز لە بنەماڵەی میر هەبــوو بە ناوی 
عبداللە ئاغــای خەزێنەدار، تەنها لەبەرئەوەی 
سەردانی مامی دەکرد)تەمەر خان(لە هەودیان 
ئەو کەسایەتییە دڵســۆزەی کوشت و وایکرد 
میرمحەممەد الی خەڵک و مامەکانیشــی کە 
دژی بوون وەک میرێکی بەسام و بەهەیبەت 
و خوێنڕێــژ وێنا بکرێــت  )حوزنی : 2007 ، 

ل 28 ( .
نزیک لە دوو هەزار ســەرباز دەباتە سەر 
هاودیان بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوەی تەمەرخانی 
مامی کــە هێزێکــی ناوچەیی هەبــوو، لەو 
ناوچەیە کوشتارێکی زۆر کرا، دوای چەندین 
ڕۆژ مــام و ئامۆزایەکی دەگرێــت و لەداری 
دەدات، دواتر لە سیدەکان ڕووبەڕووی هێزی 
میریەحیــا بەگــی مامی دەبێتــەوە، ئەویش 
دەکوژێت و، دواتر بەرەو برادۆســت و قەاڵی” 
هەرکیال “ دەڕوات و بەرانبەر مەحموود بەگ 
کوشــتارێکی گەورەی دروســت کرد، دواتر 
بەرەو قەاڵی “ســارداو” کە حەســەن بەگی 
برادۆستی لێ نیشــتەجێ بوو، هەموو خاکی 
برادۆســت بە زەبری هێز داگیر دەکات و لە 
ئەنجامی کوشتارێکی گەورە، دواتر پەالماری 
هەولێــری دا تا ســەر زێی بچووک، ســاڵی 
۱8۳۲ز بــە هێزێکــی زۆرەوە ڕووەو ئاکرێ و 
ئامێدی بەڕێ دەکەوێت و ســەعید پاشــای 
میری بادینان بەدیــل دەگرێت، دواتر بەرەو 
بەعشیقا دەڕوات و میری ئێزدییەکان بەدیل 
دەگرێت ) شــەڕەفنامە : 2006 ، ل 351 ( ؛ 

)حوزنی : 2007 ، ل 29 31- ( .
ســنووری  فراوانخوازییــەوە  ڕووی  لــە 

ڕاســتییەکەی، دووبەرەکــی و ناکۆکییە 
ناوخۆیی یەکان بەشێکی جیانەکراوەی مێژووی 
ســەردەمی ئەمارەتە کوردییەکانن. لە ماوەی 
حوکمی زۆر لە میــرە کوردییەکان ناکۆکیی 
ناوخۆیی دروســت دەبێــت، بەرئەنجامی ئەو 
ناکۆکییانەش بە ڕوون و ئاشکرایی دیار بوون 
کە الوازیی میرنشــینەکەی ئاشــکرا دەکرد، 
لــە الیەکی ترەوە کەلێنێکــی دەدۆزییەوە تا 
نەیارانــی ئەو میرنشــینە لێیــەوە دزە بکەنە 
نێــو کاروبــاری بەڕێوەبــردن، خوێنڕشــتن 
و بەفیڕۆدانــی داهاتــی میرنشــینەکە ، لە 
ســەرووی هەموو ئەمانەش تێکدانی ئاسایشی 
میرنشینەکە و دواکەوتنی کۆمەڵگە دەهێنێتە 
ئاراوە لە الیەنی ڕۆشــنبیری و هۆشــیاری و 

زانستی و پێشکەوتنە سەرەکییەکانەوە .
لــە زۆرێک لــە شــەڕ و پێکدادانەکاندا 
میرمســتەفا ســەرکەوتنی بەدەســت هێنا، 
میرمســتەفا  یارمەتیدەری  فاکتەر  کۆمەڵێک 
بــوون لــە ســەرکەوتنەکانی، جیــا لەوەی 
کۆمەڵێک قەاڵی پتەو و سەختی لە چوارچێوی 
ناوچەکانی ژێر دەسەاڵتیدا هەبوون، لە هەمان 
کاتدا پشت ئەســتووریش بوو بە هەڵکەوتەی 
جوگرافیــی ناوچەکە، چونکــە بوونی دۆڵ و 
ناوچەیەکی ســەختی وەک خەرەند و ناوچە 
تەنــگ و ســەختەکانی گەلیــی عەلی بەگ 
له  وایانکردبوو هێرشکردنە سەر میرنشینەکە 
بەرژەوەندیی سوپای میرنشینەکە تەواو بێت، 
بەتایبەتی لە ســەردەمی میرمستەفا بەگ کە 
شــەڕ و کوشتارێکی زۆر بەرۆکی ئەو ناوچەیە 
دەگرێت، جا ئەو شــەڕانەش بەشێکیان هیی 
ناوخۆی میرنشــینەکە و بەشێکی دیکەشیان 
لە دەرەوەی سنووری میرنشینەکەوە هێزیان 
دەهێنایە سەر ناوچەکە )حوزنی : 2007 ، ل 

. ) 23-24
بێزاربوونــی میرمســتەفا لــە تەختــی 
میرایەتــی وایکردبــوو کە ویســتی ئەوەی 
بۆ دروســت بکات یەکێک لــە براکانی بکاتە 
میری میرنشــینەکە و خۆی لــە بەڕێوبردنی 

کاروبــاری میرنشــینەکە بکشــێتەوە، بەاڵم 
کاریگەریــی خێزانەکــەی کە نــاوی “بووک 
شــازەمان” بوو، وایکرد لەوە پەشیمان بێتەوە 
و کوڕەکەی میرمحەممەدیان بە شیاوتر بینی 
بــۆ بوون بە میر، ئەوە بوو لە ســالی ۱8۱۰ز 
دوای بێزاربوونی تەواوی میرمســتەفا لەسەر 
دەستی گەورە و پیاوماقوواڵنی ئەو میرنشینە 
بڕیــاری هاتنە ســەر تەختــی میرایەتی بۆ 
میرمحەممــەدی کوڕە گــەورەی دەردەکات 
) شــەڕەفنامە : 2006 ، ل 351-350 ( ؛ 

)حوزنی : 2007 ، ل 25 ( .
الم وایــە گرتنە دەســتی دەســەاڵت لە 
الیــەن میرمحەممــەد کاریگەریــی ئەرێنی 
و نەرێنیی لەســەر میرنشــینەکە دروســت 
کرد، لە کاریگەرییــە ئەرێنییەکان زیرەکیی 
میرمحەممــەد بوو کە میرنشــینەکەی زیاتر 
بەرەوپێش دەبرد و دەســتی بــۆ ئەنجامدانی 
چاکســازی دەبــرد و، خوێندەوارێکــی نــاو 
کۆمەڵگەی کوردی بوو. کۆمەڵێک کاری کرد 
کە سەلمێنەری خاڵە ئەرێنییەکانن، بۆ نموونە 
دانانی لیژنەیەک بۆ سەرپەرەستیی کاروباری 
ئەو میرنشینەی خۆی سەرکردایەتی دەکرد، 
دواتر لیژنەیەکی لە زانایان بۆ سەرپەرەســتی 
کردنــی حوکمە شــەرعییەکان پێــک هێنا، 
بــە حوکمی ئەوەی میرنشــینی ســۆران لە 
بوو،  ژێردەستی عوســمانییەکان  ناوچەیەکی 
بوونی لیژنەیەکی لەم جــۆرە بۆ ئەوکات زۆر 
پێویســت بوو. گرنگیدان بە الیەنی سەربازی، 
لیژنەی بنیاتنان بۆ بنیاتنانی پرد و شــورە و 
ســەنگەر، دواتر هەمــوو کردەیەکی بازرگانی 
و بــازاڕی ناوچەکەی کۆنتــڕۆڵ کرد، بەاڵم 
ئەنجامدانی  نەرێنییەکانیش  کاریگەرییــە  له 
کوشــتارێکی گەورە بوو لە کەسە نزیکەکانی 
خۆی و هەمــوو ئەوانــەی دژایەتیی تەختی 
میرایەتییــان دەکرد کە ئەمەش دووبەرەکیی 
ناوخــۆی زیاتــر بووژاندەوە و بــۆ ماوەیەک 
خەریکــی کردەی لەناوبردنــی هەموو ئەوانە 
 بــوو کە نەیاری خــۆی بــوون و، خوێنێکی 
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دەردەکرێت و بڕیاری گەڕانەوەی دەدرێت بۆ 
میرنشــینەکەی، لە هاتنەوە بە میرمحەممەد 
ڕاگەیەنــدرا کە دەبێــت داوای لێبووردن لە 
کاربەدەســتی یەکەمی عوســمانی بکرێت لە 
بەغدا کــە عەلیڕەزا بــوو، دوای دوو نامە بۆ 
میرمحەممەد ئامادە نەبوو داوای لێخۆشبوونی 
لــێ بکات، ئەوە بــوو لە ســیواس لە الیەن 
حاکمی ئەو شــارە بە بڕیاری سوڵتان کۆتایی 
بە ژیانی میــری ڕواندوز دەهێندرێت ) باقی: 

2002 ، ل 148( .
وەک خوێنەرێــک دژایەتیــی میــر بــۆ 
دارودەستەی ســوڵتان بە هەڵەیەکی سیاسی 
دەبینم، پاشــای گەورە لە کاتێکدا دژایەتیی 
دەوڵەتــی عوســمانی دەکات کــە دەوڵەتی 
عوســمانی هێزێکــی گــەورە لە ســەربازی 
مەشــقپێکراوی لەژێر دەســت بوو، هێشــتا 
خــۆی وەکــوو ئیمپڕاتۆریەتێــک دەبینی لە 
ناوچەکەدا و فەرمانڕەوایەتی بەسەر بەشێکی 
زۆری واڵتانــی ئەوڕۆدا دەکرد ، میرمحەممەد 
هەڵەیەکی گەورە دەکات له دژایەتیی دەوڵەتی 
عوســمانی، چونکە لە ناهاوســەنگیی هێز ـ 
جۆری چەک ـ پاڵپشــتیی واڵتان ـ داهات ـ 
بوونی ڕاوێژکاری بەتوانا لە بواری سەربازی و 
سیاسی، تەنانەت یەکگرتووی ...هتد دەوڵەتی 
عوسمانی لەپێشــتر بوو، لە هەموو بوارێکەوە 
عوســمانییەکان دەوڵەتێکی پڕ لە ســەربازی 
مەشــڤپێکراو و خاوەنــی پێشــکەوتووترین 
چەکی سەردەم بوون، لە کاتێکدا کورد وەک 
میرنشــینێکی ژێردەستەی عوسمانییەکان لە 
ئەیالەتــی عێراق دەبینرا، بەرلە دەســتپێکی 
ئــەو ئاڵۆزی و هەڵگەڕانەوانــەی کوردانی نێو 
میرنشــینەکه ئەنجامی ئەو ناکۆکییە بە ڕوون 

و ئاشکرایی دەبینرا.
بەاڵم لــە الیەکی تریشــەوە پێــم وایە 
میرمحەممــەد  هەڵگەڕانەوەیــەی  ئــەو 
کۆمەڵــگای  باشــی  هۆشــیارکردنەوەیەکی 
کوردی لەو قۆناغەدا بوو، کاتێک میرنشینەکە 
بە چەک و هێزەوە دژ بە دەوڵەتی عوســمانی 

دەوەســتێت، ئەوا دەرخستی نەمانی ئەو شکۆ 
گەورەیە بوو کە کورد بۆ ســوڵتانی عوسمانی 
وێنای کردبــوو، بە هۆی پێدانــی بەرگێکی 
ئایینی شکۆی ســوڵتان زیاد لە ئاستی خۆی 
گەورە کرابوو، کــە کاریگەرییەکی نێگەتیڤی 
لەسەر الیەنە نەتەوەیی یەکە بەجێ هێشتبوو، 
بەشــێکی کۆمەڵگەی کوردی ئامادەی جیهاد 
کردن بوون بۆ دەوڵەتی عوسمانی و سوڵتانی 
ئەو دەوڵەتــە، لێــرەدا دژایەتیکردنی میر بۆ 
سوڵتان تێکشــکاندنی ئەو بیرە کەڵەکەبووەی 
نێو کۆمەڵگای کوردی بوو کە موقەدەساتێکی 

گەورەی بە سوڵتان بەخشیبوو]5[.
گۆڕانکاری  ڕاســتییەکەی،  ئەوە جۆرێک 
لــەو داب و نەریتە ئایینــی و کۆمەاڵیەتییانە 
بوو کە دەیان ســاڵ بوو لــە الیەن دەوڵەتی 
عوسمانییەوە بەســەر ناوچەکەدا سەپێنرابوو، 
بــە گوێــرەی ئــەو پالنــە درێژخایەنەی بۆ 
بەپیرۆزکردنی ســوڵتان و دەوڵەتەکەی کاری 
بۆ دەکرا، لێرەدا بەشێکی کۆمەڵگە لە دەوری 
سەرکردەیەکی ناوچەیی دژایەتیی ئەو شێوازە 
حوکم و کارەکتەرەکانی نــاو ئەو دەوڵەتەن، 
بۆیە ناوی لێ دەنێم قۆناغی هۆشیاربوونەوەی 
خەڵــک و پردی پەڕینەوە لــە عەقڵییەتێکی 
ســەپێنراو بــۆ دەســەاڵتی خۆبەڕێوبەری و 
ڕزگاربوون لەو کۆتوبەندانەی ماوەیەکی درێژ 
بوو بە بەر کوردا کرابــوون و باکگراوەندێکی 

دوور و درێژی مێژوویی یان لەپشت بوو.
دیوێکــی گرنگــی کارەکانــی محەممەد 
پاشــا بریتــی بوو لــەو چاکســازییانەی کە 
ئەنجامــی دەدان لــە زۆرێک لــە الیەنەکان 
لەپێناو بەرەوپێشــچوون و دەســتەبەرکردنی 
ئاســایش و بەرزکردنەوەی ئاســتی ئابوری و 
ســەربازی ...هتد، هەربۆیــە دەوترێت ماوەی 
فەرمانڕەوایەتیــی میرمحەممەد بەگـ  میری 
گەورە ) پاشــای کۆرە( بە سەردەمی ڕووناکی 
و گەشاوەییی ئەو میرنشینە دادەنرێت، چونکە 
لەگەڵ گرتنە دەستی جڵەوی فەرمانڕەوایەتیی 
میــری ســۆران دەســتپێکی پالنەکانــی بۆ 

میرنشــینەکە تا بەرلە هاتنــی میرمحەممەد 
بریتــی بوو لە ناوچەکانی نێــوان زێی گەورە 
و زێــی بچووک کــە لە ســەرێکەوە لەگەڵ 
میرنشینی بابان و لە الیەکی تریشەوە لەگەڵ 
میرنشینی بادینان هاوسنوور بوو، بەاڵم دوای 
ساڵی ۱8۱8 بیری فراوانخوازی دێتە کایەوە، 
بێ گومان ئــەو فراوانخوازییەی میرمحەممەد 
جۆرێک لە ئاژاوە لە ناوچەکە دروست دەکات، 
بەرژەوەندییەکانی  تێکگیرکردنی  ئەوە  چونکە 
میر و دەســەاڵتی سوڵتان بوو لە ئەستەنبوڵ، 
بەاڵم میــر هەمــوو ناوچەکانی شــێروان و 
برادۆســت، سوورچی، خۆشــناوەتی، هەریر، 
هەولێــر، پردێ، کۆیە و ڕانیەیان ڕزگار کرد و 
پاشان ناوچەی بادینان و شەنگال و دەوروبەری 
موسڵ و جزیرەی خستە سەر میرنشینەکەی، 
ئــەوەش لــە ڕوانگــەی عوســمانییەکان و 
کاربەدەســتانی دەرباری عوســمانی تێکدانی 
ئاسایشــی ناوخۆی عێراق بوو ) باقی: 2002 

، ل 146( .
ئەو فراوانخوازییەی میرنشــینی ســۆران 
لەســەر حیســابی میرنشــینە کوردەکانــی 
میرنشــینە  هەمــوو  بــوون،  دراوســێیان 
کوردەکان دەیانویســت مەوقعــی جوگرافیی 
میرنشــینەکەیان فــراوان بکەن، لــە دوای 
ســاڵی ۱8۱8 میری سۆران کاتێک هەنگاوی 
بــۆ جێبەجــێ کردنی ویســتە  هاویشــت 
تێکگیرکردنێک ڕوو  ئــەوا  فراوانخوازییەکانی 
دەدات لەگــەڵ میرنشــینە دراوســێیەکانی 
وەکــوو ) بادینان ـ بابان ( بەشــێکی خاکی 
ژێر دەســەاڵتی قاجارییەکان داگیر دەکات، 
وەکــوو ئازەربایجان و موکریان و، بەشــێکی 
تری خاکی ژێردەستی عوسمانییەکان داگیر 
دەکات، وەکوو حەڵەب ، لێرەدا پاشای گەورە 
دەکەوێتــە هەڵەیەکی سیاســیی گــەورەوە، 
چونکە جیا لە دژایەتییەکانی میرانی بادینان 
و بابان، هەردوو دەوڵەتی عوسمانی و قاجاری 

دەکاتە دوژمنی خۆی.
دەوڵەتــی قاجاری لە ئێران و ئیمپڕاتۆری 

عوســمانی لە تورکیای ئەوڕۆ پێیان وابوو ئەو 
فراوانخوازییانەی میری ســۆران بۆ دەرەوەی 
مەوقیعــی جوگرافیــی میرنشــینەکە لێدانە 
لــە بەرژەوەندییەکانیان و حیســاب نەکردنە 
بــۆ بەرژەوەندیــی دەوڵەتەکانیــان، هاوکات 
لەگــەڵ ڕووداوەکە محەممەد عەلی پاشــای 
میســر لە دەسەاڵتی سوڵتان هەڵگەڕابوویەوە، 
ئەوەش گورزێکی کوشــندە بوو لە دەسەاڵتی 
کــۆ  زۆریــان  هێزێکــی  عوســمانییەکان، 
کردبوویــەوە بــۆ دامرکاندنەوەی ئــەو هێزە 
و، نێردرابوونــە ئەنادۆل و شــام. مەترســیی 
ڕووداوەکــە زیاتر بەرەو هەڵکشــان دەچێت، 
کاتێک میــر محەممەدی ســۆران دەیەوێت 
پەیوەنــدی بە محەممــەد عەلییەوە بکات لە 
میسر، ئەمە عوسمانییەکانی سوور کرد لەسەر 
پچڕاندنی ئەو پەیوەندییه. ) باقی: 2002 ، ل 

. )147
ســوڵتان مەحموودی عوسمانی فەرمانی 
ناردنــی هێزی دەرکرد، ئــەوە بوو محەممەد 
ڕەشید پاشای ســەرۆک وەزیرانی عوسمانی 
بە هێزێکی زۆرەوە  بەرەو ناوچەکانی ڕواندوز 
وەڕێ کەوت، لە الیەکی تریشەوە فەرمانی بە 
عەلــی ڕەزای والیی موســل کرد بە هێزێکی 
ترەوە بچێتە میرنشینی سۆران، قاجاریەکانیش 
هێزەکانــی خۆیان بــەرەو ناوچەکانی الجان 
بەڕێدەکەن، ئەو هێــزە زەبەالحەی نەیارانی 
دەوڵەتەکە لە کاتێکدا بوو کە شــپرزەیی باڵی 
کێشــابوو بەسەر میرنشــینەکەدا، لێرەدا میر 
ناچار دەکرێت خۆی بدات بەدەستەوە و بەرەو 
ئەســتەنبۆڵ ناردرا ) شەڕەفنامە : 2006 ، ل 

351 ( ؛ ) باقی: 2002 ، ل 147 ( .
کاربەدەســتی والیی بەغدا ناوی عەلیڕەزا 
بــوو، دوژمندارییەکــی لەمێژینــە لەنێــوان 
میرمحەممەد و عەلیڕەزا دروست ببوو، دوای 
ئــەوەی میرمحەممــەد داوای لێخۆشــبوون 
لــە ســوڵتانی عوســمانی دەکات لەهەمبەر 
کــردە فراوانخوازییەکانــی و دەرچوونــی لە 
فەرمانەکانــی ســوڵتان، لێخۆشــبوونی بــۆ 
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زەمینەخۆشــکەر بوو تا کاروانە بازرگانییەکان 
زیاتر ڕوو لە ناوچەکانی ژێر دەسەاڵتی بکەن.

لەوانەیە بەراوردی سەردەمی میرایەتی بۆ 
ئەوڕۆ شتێکی کۆن بێت، بەاڵم ڕاستییەکەی، 
ئەو چاکسازییانەی ئەوکات دەکران، لە الیەن 
میرانی ســۆران و لە ســەرووی هەموویانەوە 
میرمحەممــەد لــە هەموو چاکســازییەکانی 
دەرخســتی ئەوەیە کە کورد لە زووەوە درکی 
بەوە کردووە کە چاکســازی پێویســتییەکی 
بایەخدارە بۆ بەرەوپێشــچوون و بەهێزبوونی 
هەنــگاوی  ئەوکاتــە  گــەر  میرنشــینەکە، 
چاکســازییەکان بــۆ پتەوکردنــی بناغــەی 
ئەمارەتی ســۆران بوون، ئــەوا ئەمڕۆ بۆ ئەوە 
دەکرێن تا بناغەی دروســتکردنی دەوڵەتێکی 
کوردی زیاتر پتەو بکرێــت، نمونە کارەکانی 
میرمحەممــەد تا چەند بۆ ئــەوڕۆ گرنگییان 
هەیە؟ لە الیەنی سەربازی ـ ئاوەدانکردنەوە ـ 
گرنگیدان بە الیەنی ئابووری ـ فەراهەمکردنی 
ئاسایشــی دەوڵــەت و، ئەو چاکســازییانەی 
بۆ ئــەوڕۆش گرنگییان هەر مــاوە، بەاڵم لە 
هەندێ الیەنەوە پێویستە هاوسەردەم لەگەڵ 
ڕووداوەکان بڕۆیــن، بــۆ نموونــە لــە ڕووی 
ئابوورییەوە ئەوکات پێویســتی بە ڕێکخستی 
بــاج و دروســتکردنی قەاڵی ســەربازی بوو 
لەسەر ڕێگە بازرگانییەکان، تا وەرگرتنی باج لە 
کاروانــە بازرگانییەکان زیاتر کۆنتڕۆل بکرێت. 
هەربۆیــە پێویســتە ئەمڕۆ گرنگــی بە خاڵە 
ســنوورییەکان یان پێشخستن و ڕەخساندنی 
دەرفەتی کار بدرێت، تەنانەت هاندانی زیاتری 
کەرتــی تایبەت لە پێناو وەبەرهێنانی زیاتر و 
بووژانەوەی باشتر. لە هەمان کاتدا، گرنگیدان 
بە شــوێنە گەشــتیارییەکان و هاندانی الوان 
و هاواڵتییانــی ناوچەکــە تــا زیاتــر گرنگی 
بە کشــتوکاڵ بدەن و ســوود لــە خاکەکە 
ببینن، تەنانــەت دامەزراندنی کارگەی زیاتر 
لە الیــەن کەرتی تایبەتی و گشــتی ...هتد. 
دەرئەنجامــی ئەو کارانەش لە ڕەخســاندنی 
دەرفەتی کار و فەراهەمکردنی ژیانێکی باشتر 

لــە هەر ناوچەیەکدا خــۆی دەبینێتەوە، گەر 
چاکسازییەکانی میرنشینی سۆران بۆ ئەوکات 
دروســتکردنی قەاڵ و شــورا بن، ئەوا ئەمڕۆ 
پێویستیمان بە گرینگیدانی زیاتر بە قوتابخانە 
ـ نەخۆشخانە یان باشترکردنی ڕێگاوبان ...هتد 
له پێناو فەراهەمکردنی ژیانێکی ئاسوودەتردا. 
نێوان  بەراوردکاریی  دیکەی  نموونەیەکی 
ئێســتا و سەردەمی میرایەتی لەو ڕێگرییانەدا 
خــۆی دەبینێتــەوە کــە وەک کۆســپ و 
تەگەرەی بەردەم بەرەوپێشــچوونی کورد بە 
هەمــوو قۆناغە مێژوویی یەکانییەوە دادەنرێت، 
لە ســەردەمی میرانی ســۆران گەر دەوڵەتی 
بەرەوپێشچوونی  بەردەم  ڕێگریی  عوســمانی 
ئــەوا  بێــت،  نەتەوەیی یــەکان  خواســتە 
ئەمڕۆ تورکیا کۆســپێکی گــەورەی بەردەم 
بەرەوپێشــچوونی خواســتە نەتەوەیی یەکانە، 
دەوڵەتی ئێران و تورکیا یەک هەڵوێستن دژی 
هــەر بەرژەوەندییەکی نەتەوەیــی، نموونەی 
ئەمەش شــەڕی چالدێرانە و، بــە درێژاییی 
قۆناغە مێژوویی یەکان تا پرســی ڕیفراندۆمی 
ســەربەخۆیی بە ڕوونی دەبینرێت ، تەنانەت 
میرنشــینەکانی دیکەی سەردەمی عەباسیش 
بــۆ قۆناغی ئەمــڕۆ عێراقیــان وەک میراتگر 
بۆ ڕێگری لــە خواســتە نەتەوەیی یەکانمان 
بەجێ هێشــتووە، کەواتە ئەو ڕێگرییانەی کە 
دەوڵەتانی دراوسێ )تورکـ  عەرەبـ  فارس ( 
دەیهێننە بەردەم خواستە نەتەوەیی یەکانمان، 
باکگراوەندێکــی دوور و درێــژی مێژوویــی 
لەپشــتەوەیە و، وایکــردوە کــورد لەنێــوان 

بەرداشی داگیرکەراندا بمێنێتەوە . 
ســەبارەت بە پەیوەندییەکانی میرنشینی 
ســۆران لەگــەڵ میرنشــینەکانی تــر لــە 
ســەردەمێکەوە بــۆ ســەردەمێکی تــر و لە 
کاتێکــەوە بۆ کاتێکی تر جیــاواز بووە، زیاتر 
بەهێزبــوون و الوازبوونــی، دەگەڕێتــەوە بۆ 
پەیوەندیی میرنشینەکە لەگەڵ میرنشینەکانی 
دراوسێ، بۆ سیاســەتی میری میرنشینەکە، 
شێوازی حوکمڕانی و ئەو هەلومەرجە سیاسی 

چاکسازیی میرنشینەکەی دەست پێدەکات و 
کار لەم پێناوەدا دەکات .

لە ڕووی ســەربازییەوە دەست دەکات بە 
ڕازاندنەوەی سوپا بە چەک و جبەخانە و ئەسپ 
و جلوبەرگی ســەربازی، پێداویســتییەکانی 
ســوپای دابین کــرد و ) کارخانەی شــیر و 
خەنجــەر و تفەنگ و لوولــە تۆپ و گوللە(ی 
دروســت کرد کە هەموو ئەمانە بەرزکردنەوە 
و بەهێزکردنی الیەنی ســەربازی بوون، ئەمە 
جیا لە ڕێکخســتنی مووچەی ســەربازی و 
لێدانی ســکەی تایبــەت. کاتێک ســەیری 
الیەنە ســەربازییەکەی دەکەین، دەبینین کە 
میر پێویســتی بەو سوپا و کەلوپەلە جەنگییە 
هەبوو لە داهاتوودا بۆ دوو مەبەستی سەرەکی 
کــە یەکیان ســەرکوتکردنی هەموو هێزێکی 
ناوخۆیی بوو لە ناوخۆی میرنشینەکە، دووەمیان 
بۆ پارێزگاری لە ســنووری میرنشــینەکە و 
فراوانخوازییەکانی  ویســتە  کردنی  جێبەجێ 

)حوزنی : 2007 ، ل 37 ( .
تەنانــەت تۆپەکەی وەســتا ڕەجەب کە 
تا ئەمــڕۆش وەک پاشــماوەیەکی گرینگ و 
ڕەمزێکی ســەردەمی میرنشینی سۆران هەر 
ماوە، هەڵبــەت جگە لە وەســتا ڕەجەب لە 
کوردستان بە درێژاییی قۆناغە مێژوویی یەکان 
کەســانی کارامە و پیشەوەری بەتوانا بوونیان 
هەبوو لــە هەموو بوارێکدا، ئەو پیشــەوەرانە 
هەندێک جار توانا و بەهرەکانیان دەپووکایەوە 
لەبەر نەبوونی پاڵپشتییەکی باش و فراوانکردنی 
ئەو بیرۆکانەی هەیانە، بەشێکیشیان دەرفەتی 
بــە دەرخســتنی بەهــرە و تواناکانیــان بۆ 
دەڕەخســێنرا، لە میرنشینی سۆران نموونەی 
پیشــەوەرێکی کارامە و بەتوانا وەستا ڕەجەبە 
کە کەسایەتییەکی دیار و بەرچاوی نێو الپەڕە 
مێژوویی یەکانی سەردەمی میرنشینی سۆرانە 
و لوولــەی تۆپ و گوللەی دروســت کردووە 
تا ئەمــڕۆش لە ڕوانــدوز وەک پاشــماوەی 
میرنشینی سۆران هەر ماوە. )حوزنی : 2007 

، ل 36 ( .

شکســتی  ناکرێــت  ڕاســتییەکەی، 
میرمحەممەد پاشای گەورە بە فاکتەری الوازی 
و ڕووخانی میرنشــینەکه دابنێیــن، چونکە 
پێشــتر زەمینە خۆش کرابــوو بۆ الوازکردنی 
میرنشــینی ســۆران، جیا لەوانــە هۆکاری 
ڕووخانی میرنشــینەکە هەر هەبوون، وەکوو 
فراوانخوازییەکانــی میرمحەممەد و خیانەتی 
ناوخۆیی و ناهاوسەنگیی هێز و نەبوونی چەکی 
پێویســت، تەنانەت نەبوونی هاوکاری لەنێوان 
میرنشــینە کوردییەکان، پاڵپشــتیی واڵتانی 
دەرەوە وەکوو بەریتانیا بۆ دەوڵەتی عوسمانی، 
نەبوونی پاڵپشتی بۆ میرنشینی سۆران ...هتد. 
بە شــێوەیەکی گشــتی فاکتەری ناوخۆیی و 
دەرەکی پاڵنەری ڕووخانی میرنشینەکە بوون، 
بــەاڵم میرمحەممەد وەکوو کەســایەتییەکی 
زیرەک و لێهاتوو توانی کاریگەریی میرنشینی 
سۆران لەگەڵ واڵتانی نەیار گەر بۆ ماوەیەکی 
کەمیش بێت، ئاشــکرا بکات و دەرخســتی 

تواناکانی بێت .
لە ڕووی ئاوەدانکردنەوەوە پرد، مزگەوت، 
قەاڵ، بنکەی بەهێزی جەنگی لە شوێنە قایم و 
ستراتیژییەکانی سنووری میرنشینەکەیدروست 
کرد، بــۆ نموونە لە بەرانبەر ڕواندوز لەســەر 
گردێــک کە لــە باکووری شــارە، قەاڵیەکی 
گــەورە و بەهێز دروســت دەکات بەناوی “ 
ئێــچ قەال “ تا ئەمڕۆش ئەو قەاڵیە هەر ماوە، 
جگــە لە قەاڵ، هەروەها مزگەوت، قوتابخانە و 
پردی ســەر چۆمی باڵەکیانی دروســت کرد، 
لەســەر چۆمی خەلیفان لە زارگەلیی عەلیی 
بەگ و لە چۆمی ڕۆســت دوو پردی دروست 
کردن، لە سمێالن و ناوچەکانی دیکە هەروا، 
ئــەو پردانە تا ئەمڕۆش هــەر ماون، بەاڵم بە 
دروست  دووبارە  ســەردەمییانە  شــێوازێکی 
کراونەتــەوە، لــە ڕووی ئابورییــەوە بــاج و 
زەوییانەی بڕییــەوە، تەنانەت گرنگیدانی میر 
بە ئاسایشی میرنشــینەکەی لە بەرژەوەندیی 
الیەنــە ئابورییەکەی بوو، بەرلــە الیەنەکانی 
تــر، چونکە هێمنــی و ئاسایشــی ناوچەکە 
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و کۆمەاڵیەتییانــەی دەهاتنــە بەردەمیــان. 
ڕاســتییەکەی، بەشــێک لە میرەکان چونکە 
پەیوەندییەکی  نەبووە،  فراوانخوازییان  ویستی 
ئاســایی یان هەبــوو لەگــەڵ دەوروبەریاندا، 
بــەاڵم مەوقعی جوگرافیی میرنشــینەکە کە 
لە هەندێ ســەردەم بەرفــراوان و لە هەندێ 
سەردەمیش بەرتەسک دەبوویەوە، کاریگەریی 
گــەورەی لەســەر پەیوەندیی میرنشــینەکە 
لەگەڵ دەوروبەری هەبووە، ئەگەر میرنشینی 
سۆران سنووری دەســەاڵتی خۆی بەرفراوان 
لەنێوان  تێکگیرکردنێــک  بێ گومــان  کردبا، 
هێزی میرنشــینە کوردەکان ڕووی دەدا و بۆ 
چەندین ساڵ ئەو ویستە فراوانخوازییە دەبووە 
بەربەستی باشــبوونی پەیوەندییەکانی لەگەڵ 
میرنشــینەکانی تر. لە نموونەی ســەردەمی 
میرمســتەفادا ئالۆزی و خراپیــی پەیوەندیی 
میرنشینەکە لەگەڵ میرنشینی بابان دەبینرێت، 
جیــا لــە خیانەتــی ناوخۆیــی و زۆربوونی 
نەیارەکانــی کە له ئەنجامــی تێکگیرکردنی 
بەرژەوەندییەکانیان ســەری هەڵدابوو. هەمان 
خراپیی بارودۆخ له سەردەمی میرمحەممەددا 
ڕوو دەدات، چونکە هەردوو میرنشینی بادینان 
و بابان هاوســنووری ئەو میرنشــینە بوون و 
بۆ سەرهەڵدانی  زەمینەخۆشــکەرێک  دەبووە 
کێشە و ئاڵۆزی لەگەڵ ئەو دوو میرنشینە. لە 
ئێزدییەکان دوژمندارییەکی  الیەکی دیکەوە، 
دوورو درێژیــان لەگەڵی هەبوو، بەتایبەتی لە 
دوای کوشــتنی میرعیزەدین و، لە هەمووی 
خراپتریش لەگەڵ دەســەاڵتی عوســمانی و 
قاجارییەکان کە هیچکات نەیاندەویست کورد 
دەسەاڵتێکی سەربەخۆی لە ناوچەکەدا هەبێت، 
میرمحەممەد  دوژمنایەتیی کوردیان کردووە. 
وەک کەســایەتییەکی کاریزما لە میرنشینی 
سۆران هەوڵی ڕزگارکردنی کوردانی ناوچە لە 

دەسەاڵتی دەوڵەتی عوسمانی دەدات.
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1. هاودیــان )خەفتیان ( لە باکووری شــاری ڕواندوز، لە قەد کێوی 

باڵەکیانە .
2. سەرچاوەکانی بەردەستم زانیاری دەربارەی ئەو هێزە دەرەکییەیان 
نەداوەتە دەست، کێ بوون و لە کوێ هاتبوون، هۆکاری هێرشەکەیان 
چی بوو، تەنیا باس لە سەرکەوتنی میرعیسا دەکرێت بە سەرهێزێکی 
دەرەکی کە ســەرکەوتنەکانی ســەرەتای دەرکەوتنی میر عیسا بوو 

له ناوچەکەدا.
3.  زیاتر نازناوەکە بەو کەسانە دەگوترا کە وەک سەردارێک وابوون بۆ 
خەڵک بە مانای گەورە یان ســەرۆک دێت، کۆمەڵێک هۆز و بنەماڵە 
لە دەوری کۆ دەبوونەوە و گوێڕایەڵی بوون، زیاتر بەوانە دەبەخشرا کە 
لە بنەماڵەی میر بوون، توانای سەرکردایەتی و ڕێبەرایەتییان هەبوو.
4. بێ خواست و ویســتی هاواڵتییانی میرنشینەکە بوو، هاواڵتییانی 
ناوچەکە نەیاندەویســت  بەڕێوەبردنی میرنشــینی ســۆران بدرێتە 
دەستی میری داسنی ، چونکە میرحوسێن بیروباوەڕەکانی هەڵقواڵوی 
کۆمەڵگەی سۆران نەبوو، گەورەبوون و بیرکردنەوە و بیروباوەڕەکانی 
لەگــەڵ هاواڵتییــان نەدەگونجــا ، هەربۆیە دەبینیــن هاواڵتییانی 
میرنشینەکە لە دەوری میرســەیفەدین کۆ دەبنەوە، کاتێک ویستی 
یەزیدییــەکان لە ســۆران وەدەر بنێت، لە الیەکــی تریش بێزاریی 
خەڵک لە دەستوەردانی دەوڵەتی عوسمانی لە کاروباری میرنشینەکە 
و لە ســەرووی هەمــوو ئەمانەش تووڕەییی خەڵکەکە لە کوشــتنی 
میرعیزەدین شــێر و، بەخشینی دەسەاڵت و بەڕێوەبردنی میرنشینی 

سۆران بە میری داسنی بوو. 
 5. کــورد پێشــتر لــە ئەنجامی بە موقــەدەس بینینی ســوڵتانی 
عوســمانی پاڵپشتیی خۆی بۆ دەوڵەتی عوسمانی دووپات دەکردەوە، 
چونکە الیان وابوو ســوڵتان لە ســەرووی هەموو پیرۆزییەکانەوەیە، 
کاتێک فەتوایەکی دەردەکرد، بەشــێکی زۆری خەڵکی ناوچەکە بە 
بیر فەتواکەوە دەچوون، باشــترین بەڵگــەش لە جەنگی چالدێرانەوە 
دەبینرێــت لە ســاڵی ۱۵۱4، کاتێــک بە فەتوای مــەالی خەتێ 
ڕێژەیەکی زۆری کورد ئامادەی شــەڕی عوسمانییەکان بوون دژ بە 
ســەفەوییەکان، بەاڵم لێرە دژ بە دارودەستەی سوڵتان دەوەستن و 
دەیانەوێت بەرپەچی دەسەاڵتی چەوسێنەری عوسمانییەکان بدەنەوە 
لە ناوچەکەدا، ئەمەش لە ئەنجامی سیاسەتی توندی عوسمانییەکان 
و چەوســانەوەی خەڵک و دروستکردنی کێشــە و سەپاندنی باج و 
دەستوەردانی دەوڵەتی عوسمانی لە کاروباری ناوخۆییی میرنشینەکە 

بوو .
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