سوارەی حهميدييه چۆن و لهﻻيهن ک وە و بۆ چ مهبهست ک هاته دامهزراندن؟

بهکرشوانی
سوارەی حهميدييه )به تورکی :حهميدييه ئا يﻼری( ،دياردەيهکی هه گری باس و خواسی زۆرە له
م ژووی کورددا .لهگهڵ ئهوەيشدا کهمتر به کوردی و زياتر به تورکی نووسين و ل کۆ ينهوە و سهرچاوە
لهو بارەيهوە دەستدەکهو ت .نو ترين بابهت سهبارەت به سوارەی حهميدييه ل کۆ ينهوەيهکی نووسهر و
م ژووناسی تورکيايی خاتوو ئايشه حوڕە که له ما پهڕی تايبهتی خۆی و له چهند ڕۆژنامه و گۆڤار کی
تری تورکيدا ب و کراوتهوە .ئهوەی له ليكۆ ينهوەکهی حوڕدا مايهی سهرنجه ،پهردە هه دانهوەيه لهسهر
ههند ک له ﻻيهنه نهزانراوەکانی چۆنيهتيی دامهزراندنی سوارەی حهميدييه که له ههر قۆناغ کدا ناو کی
جياوازی ههبووە.

سوارەی حهميدييه پرۆژەی سو تان عهبدول حهميدی دووەم بوو
ئايشه حوڕ ڕوونی دەکاتهوە سو تان عهبدول حهميدی دووەم ) (١٩١٨-١٨٤٢خاوەنی بيرۆکه و
دامهزر نهری سوارەی حهميدييه بووە که له سهردەمی ئهودا ناوە فهرمييهکهی )تابوورە سووکهکانی
سوارەی حهميدييه( بووە .لهو سهردەمهدا دەو هتی عوسمانی خاکی زۆری له دەست دابوو ،بۆيه عهبدول
حهميدی دووەمی ناسراو به "خهليفه" دەيويست له ڕ ی کۆکردنهوەی ئيسﻼم و نو خوازييهوە ڕێ له
ونکردنی سهرزەمينی نوێ بگر ت و تهنانهت سهرزەمينه له دەستچووەکانيش بگهڕ ن تهوە .ئهو خووليايه
بزو نهری سياسهتی ناوخۆ و دەرەوەی ناوبراو بوو .ئهو بهباشی له پ کهاتهی کۆمه يهتيی کوردەکان
ت گهيشتبوو .له دوای شۆڕشی ش خ عوبهيدو له سا ی ١٨٧٩دا سو تان بۆی دەرکهوتبوو مهحا ه بتوان ت
له کوردستان به زەبری چهک دەسه ت بسهپ ن ت .ههروەها گهيشتبووە ئهو باوەڕەی که به تورککردنی

عهرەب و ئهلبانييهکانيش کار کی ب هوودەيه .خووليای دامهزراندنی دەو هوت کی تاک نهتهوەيشی نهبوو.
بگرە پﻼنی وەهابوو کوردە سوونييهکان که لهگهڵ دەو هتدا هاوئاين و هاومهزههب بوون ،پهروەردە بکات
و ڕ ک بخات و له ڕ ی ئهوانهوە ه زی له دەستچووی دەو هت بگهڕ ن تهوە .کاری ڕ کخستن سا ی ١٨٩١
به دامهزراندنی سوارەی حهميدييه و کاری پهروەردە سا ی  ١٨٩٢به کردنهوەی قوتابخانهکانی عهشيرەت
دەستی پ کرد.
باڤ کوردا

ئايشه حوڕ له در ژەی ل کۆ ينهوەکهيدا ئاماژە دەکات بۆ ئامانجهکانی عهبدول حهميدی دووەم له
دامهزراندنی سوارەی حهميدييه و دەنووس ت به هۆی ئهوەی عهشيرەته کوردەکان خاوەن کاريگهری و
دەسه تی زۆر بوون ،دەسه تی دەو هتی ناوەندی له کوردستان زۆر ﻻواز ببوو .بۆيه عهبدول حهميدی
دووەم دەيويست له ڕ ی پهروەردە و ڕ کخستنهوە کوردە کۆچهر و نيمچه کۆچهرەکان که خاوەن ههست کی
نهتهوەيی گهشهکردوو نهبوون ،له ژ ر سهيوانی ئيسﻼمدا يهک بخات و بهو جۆرە به دەو هتهوە پابهنديان
بکات ،کۆتايی به شهڕی ن وان عهشيرەتهکان به ن ت و کوردەکان وەک سهرباز بخاته شهڕەکانی دژ به
ئ ران و ڕووسياوە .حوڕ له شو ن کی تری ل کۆ ينهوەکهدا دەنووس ت که ڕوون نييه داخۆ چۆن کوردەکان
به پرۆژەی سوارەی حهميدييه قايل کراون .به م دواجار عهبدول حهميدی دووەم سهرکهوتنی بهدەست
ه ناوە و بهش ک له کوردەکان ئهگهر ﻻيهنگری ئيمپراتۆريايش نهبووبن ،پابهندبوونی خۆيان به سو تان-
خهليفهوە ڕاگهياندووە .تهنانهت خۆشهويستيی کوردەکان بۆ عهبدول حهميدی دووەم گهيشته ئاست ک که
ناسناوی "باڤ کوردا – باوکی کوردان" به با يدا دابب ن.

وەرگرتن تهنيا بۆ کوردی شافعی بوو
بهپ ی نيزامنامهيهک که ئايشه حوڕ ئاماژەی بۆ کردووە و له سا ی ١٨٩١دا دەرچووە ،پ ويست بووە ههر
تابوور کی سوارەی حهميدييه ههرە کهم له چوار يهکينه و ههرە زياد له شهش يهکينه پ کب ت .ههر
يهکينهيهکيش ﻻيهنی کهم  ٥١٢و ﻻيهنی زياد  ١١٥٢سوارەی ههب ت .عهشيرەته گهورەکان مافيان پ
دراوە زياد له تابوور کيان ههب ت و عهشيرەته بچووکهکانيش بۆيان نهبووە زياتر له يهکينهيهک يان
دووانيان ههب ت .له ههر تابوور کهوە دوو چاوش ڕەوانهی ئيستانبوڵ دەکران ،لهوێ له قوتابخانهی ئا ی
دەخرانه بهر مهشق و دوای دوو ساڵ خزمهتکردن له ئيستانبوڵ يان شو ن کی تر بۆ ناو تابوورەکانی
خۆيان دەن ردرانهوە .ههروەها له ههر عهشيرەت کيش کوڕ ک دەخرايه کۆليژی ه زی سوارە و دوای
تهواوکردنی خو ندن و مهشق به پلهی موﻻزمهوە دەگهڕايهوە بۆ ناو تابووری عهشيرەتهکهی خۆی .له
نيزامنامهکهدا بهند کی تايبهت به ئاين نييه ،به م تهنيا کوردی شافعی له ڕيزەکانی سوارەی حهميدييه
وەرگيراون .بۆ نموونه ،له کات کدا عهشيرەتی جوبرانی سوونی له ناوچهی ڤارتۆ دوو تابووريان
دامهزراندووە ،مووشير زەکی پاشای فهرماندەی سهربازيی ناوچهکه ڕەزامهندی پ شان نهداوە بۆ
دامهزراندنی تابوور ک بۆ عهشيرەتی خۆرمهکی عهلهوی که عهشيرەت کی گهورەی ههمان ناوچه بوون.
عهشيرەتهکانی کوردی عهلهوی له دەرسيم وەک ناڕەزايی دەرب ين بهرامبهر به نهدانی تابوور پ يان له
دژی حکوومهت ڕادەپهڕن .عهبدول حهميدی دووەم به ن دەدات مۆ هتی دامهزراندنی تابووری سوارەيان
پ بدات ،به م دواتر به نهکهی ناباتهسهر.

عهشيرەتهکان هه وەدای وەرگرتنی تابوور بوون
ئايشه حوڕ دەنووس ت له قۆناغی يهکهمدا  ١٣تابوور هاته دامهزراندن .کات ک عهشيرەته ب تابوورەکان
بينييان عهشيرەتی خاوەن تابوور دەتوان ت دەسه تی خۆی بهسهر عهشيرەتهکانی تردا بسهپ ن ت ،ئهمانيش
کهوتنهخۆ بۆ وەرگرتنی تابوور و بهوجۆرە ژمارەی تابوورەکان که له سهرەتادا  ١٣بوو ،له سا ی ١٨٩٥دا
گهيشته  ٦٥تابوور ٦٢ .تابوور بهتهواوی له کورد پ کهاتبوون ،تابوور ک له کورد و تهرەکهمه،
تابوور ک له کورد و قهرەپاپاک و تابوور کيش له کۆچبهرەکانی کافکاسيا بوون .عهشيرەته کوردەکان
دوای ئهوەی بوون به خاوەن ه ز ،کهوتنه چهوساندنهوەی يهکدی و کهمينه نهتهوە و ئاينييهکانی کوردستان
و تاوانهکانی ڕووتکردنهوە و تا ن و مرۆڤ ڕفاندن ڕوويان له زيادبوون کرد .بۆ نموونه ،خه کی
دياربهکر سا ی  ١٩٠٥له دژی سوارەکانی شاکير ئيبراهيم پاشای سهرۆکی عهشيرەتی ميللی )ميﻼن(
ڕاپهڕين و به ناردنی تهلهگراف داوايان له دەو هت کرد ئهو ه زە له شار دووربخاتهوە .به م عهبدول
حهميدی دووەم لهبری سزادان ،خه ت و نيشانی به سهرانی ه زەکه بهخشی .ئهمه وای له خه کی
دياربهکر کرد سا ی  ١٩٠٧به ه زی خۆيان سوارەی حهميدييهی ميللی له شار دەرپهڕ نن .بهپ ی
ل کۆ ينهوەکهی ئايشه حوڕ ،سوارەی حهميدييه سهرەتا بۆ کوردی سوونی و عهلهوی و پاشان بۆ
ئهرمهنييهکانيش بوون به ک شهيهکی گهورە و له زۆر گوند و ناوچه و شار دەستيان چووە خو نی کورد و
ئهرمهنييهکان.

سوارەی حهميدييه له دوای عهبدول حهميدی دووەم
سا ی  ١٩٠٨له دوای ڕاگهياندنی مهشرووتهی دووەم سوارەی حهميدييهی ژ ر فهرمانی ئيبراهيم پاشی
کوڕی شاکير ئيبراهيم پاشای ميللی له و رانشههر له دەو هت هه گهڕايهوە .ئيبراهيم پاشا کات ک لهگهڵ
ه زەکانيدا بهرەو ناوچهی شهنگال دەکشايهوە ،له ڕ گه به نهخۆشيی سکچوون مرد ،ه زەکانی پهرتهوازە
بوون و کۆتايی به ياخيبوونهکهی هات .دوای داگرتنی عهبدول حهميدی دووەميش له تهخت له  ٣١ئاداری
 ،١٩٠٩ڕ کخراوی ئيتيحاد و تهرەقی له چوارچ وەی نو کردنهوەی سوپادا سوارەکانی حهميدييهيان
بهش وەيهکی نوێ ڕ کخستهوە و ناوەکهيان گۆڕی بۆ )تابوورە سووکهکانی سوارەی عهشيرەت( و خرانه
سهر سوپای  ١٩له ئهرزەڕووم .سا نی دواتر ئيتيحادچييهکان لهوەدا بوون سوارەی عهشيرەت )حهميدييه(
هه بوەش ننهوە ،به م شهڕی يهکهمی جيهانيی بهسهردا هات و پ ويستيان به کورد بوو .ئهمجار سوارەی
عهشيرەته کوردەکان خرانه سهر سوپای  ٣و ڕەوانهی بهرەکانی شهڕ کران .سا ی ١٩١٥يش وەک بهش ک
له ه زەکانی دەو هتی عوسمانی له چهند ناوچهيهک دەستيان ههبوو له ئاوارەکردن و کوشتنی
ئهرمهنييهکاندا .سا نی دواتر به ياسای ژمارە  ٣٥٦که سا ی  ١٩٢٣لهﻻيهن حکوومهتی ئهنقهرەوە
دەرچوو ،له چهکدارانی پ شووی سوارەی حهميدييه يهکينهکانی گوندپار ز هاتنه دامهزراندن .سا نی
 ١٩٣٠-١٩٢٦ههند ک له يهکينهکانی گوندپار ز چوونه ڕيزەکانی شۆڕشی ئاگرييهوە و ئهوانهيشی له
بهرەی دەو هتدا مانهوە ،بهپ ی ئارەزووی کۆماری تورکيا بهرەنگاری شۆڕشگ انی ئاگری نهبوونهوە.
بۆيه دەو هت چهک و جبهخانهی ل يان وەرگرتهوە و بهو جۆرە کۆتايی بهو سيستهمه هات .به م دەو هت
تا سا نی پهنجای سهدەی ڕابردوويش مووچهی خانهنيشينی دەدا به کهسوکاری فهرماندە کوژراو و
مردووەکانی سوارەی حهميدييه-عهشيرەت و يهکينهکانی گوندپار ز .ئايشه حوڕ بهدووری نازان ت ئهوە
جۆر ک بووب ت له وەفاداری و ههروەها زەمينه خۆشکردن بووب ت بۆ ئهوەی ئهگهر دەو هت له داهاتوودا
پهنا بۆ دامهزراندنی سيستهم کی هاوش وە ببات ،کوردەکان به دەنگييهوە بچن.
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