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سمايل خانی باوکم نيزيکهی سهد و بيست ساڵ بهر له ئ ستا له شاری شاهيندژ سهر به ئوستانی
ئازەربايجانی خۆرئاو له دايك بووە .دايکی ناوی سهکينه و باوکی ناوی عيزەتو بووە .دايك و باوکی
مندا هکهيان ناو دەن ن سمايل ،که له داهاتوو دا به باوکی و نهگهريی له شاری بۆکان دەناسرێ.
سمايل خانی فهڕڕوخی سا ی  ١٢٧٨ی ههتاوی ) ١٩٠٠ز( له دايك بووە ،دايکی سمايل خان خوشکی
سهردار حهمهحوس ن خانی سهردار موکری و کچی سهردار سهيفهدين خانی ئهردە ن حاکمی سهقز
بووە .باوکيشی عيزەتو خان کوڕی فهڕڕوخ خانی مهنسوور ئهلمهماليك بووە که دوای زەماوەند لهگهڵ
بنهما هی سهردارەکان له گوندی قهرەگو ز گيرساونهتهوە و بوونهته حاکمی ناوچهی گهورك .سمايل خانی
فهڕڕوخی ههر له سهردەمی مندا ييهوە هۆگری و نه و و نهگريی فۆتۆگرافی بووە و هۆکاری سهرەکی
ئهو تامهزرۆييهی دەگهڕ تهوە بۆ سهر باوکهگهورەی واته فهڕڕوخ خان.
فهڕڕوخ خان له يهك له سهفهرەکانی خۆی بۆ و تی ڕووسيا لهگهڵ کهس کی به ڕەچه هك ئهرمهنی به
ناوی ئارتان ناسياوی پهيدا دەکا که هونهرمهند کی ناودار بووە له بواری هونهری و نهگری و نهققاشی و
ناوبراو لهگهڵ خۆی وەك ميوان د ن ته شاری بۆکان .له ماوەی مانهەوەی ئهو هونهرمهندە له بۆکان
فهڕڕوخ خان و عيزەتو خانی کوڕی هونهری و نهگريی ل ف ر دەبن و بهو هۆيهوە هونهری و نهگريی
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ئهو و نهيه سهردەمی خۆی به ش وەی ڕەش و سپی هه گيراوە ،دواتر به ڕەنگی ڕەوغهنی ڕەنگ کراوە.
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له ناو ئهو بنهما هيهدا پهرە دەست ن  .سمايل خانيش له سهردەمی مندا ييهوە ئهو هونهرە له باب و باپيری
ف ر دەب  ،که ئ مه ئهمڕۆ به باوکی هونهری و نهگريی له شاری بۆکان دەيناسين.
به پ ی گ ڕاوە کۆنهکانی شاری بۆکان ،گوايه عهلی خانی باباميری )سهردار عهلی خان( له سا ی
 ١٩١٤واته سهرەتای شهڕی جيهانی يهکهمدا بۆ يهکهم جار کهرەسهی کاميرای و نهگريی ه ناب ته ناو
شاری بۆکانهوە ئهويش ئهودەمه بوو که محهمهد حوس ن خانی باوکی له ﻻيهن داگيرکهرانی عوسمانييهوە
له شاری مهراغه له س دارە درا و سهردار عهلی خان له شاری تفليسی گورجستانهوە بۆ ج نشينی باوکی
گهڕايهوە بۆکان .به م بهوهۆيهی هيچ به گه يا و نهيهکی باوەڕپ کراو لهو پهيوەندييهدا بوونی نييه ،و
لهسهر ئهو ڕاستييهش که سمايل خان وەك يهکهم و نهگری شارەکه لهناو خه کانی بۆکاندا ناسراوە،
دەيسهلم ن که وەك باوکی و نهگريی و يهکهم کهس ک له ئهژمار د ت که ئهو کارەی وەك پيشه له
ناوچهکهدا ناساندووە.
ژيانی سمايل خان تهنيا له هونهری و نهگهريدا پوخته ناب تهوە ،به کوو ئهو مرۆڤه بۆ ماوەيهك له
ئيدارەی ما ياتی شاری مههاباد خزمهت دەکا و دواتر ههر له شاری مههاباد خهريکی و نهگريش دەب .
ئهو کاته که کۆماری کوردستان بهتايبهت له ناوچهی موکريان برەوی ههبووە ،گهل ك و نهی م ژوويی
ک شاوە که بهداخهوە بههۆی لهناوچوونی ئاڕشيڤی و نهکانی بهش کی زۆری لهناو چوون که ڕەنگه
بکرايهت گۆشهيهك له م ژووی ئهو سهردەمهی پ ڕوون کرابايهتهوە.
سمايل خان ماوەيهك دواتر له مههابادەوە کۆچ دەکا بۆ شاری تهور ز و چهند سا کيش لهوێ کاری
و نهگهری دەکا .سمايل خان لهو ماوەيهی له شاری تهور ز ژيان دەکا تووشی ڕۆژگار کی گهل ك تاڵ دێ.
له سهردەمی کۆماری کوردستان بههۆی چاﻻکی سياسی و نيزيکايهتی لهگهڵ حيزبی د موکرات له
تهوەر ز دەگير ت و ماوەيهك له زيندانی تهور ز و دواتر له زيندانی ورم دەيخهنه بهنديخانهوە .دوای
ئازادبوونی له ورم دووکان ك به کرێ دەگرێ و لهوێ بۆ بژيوی ژيانی به کاری هونهری و نهگری
خۆی در ژە پ دەدا.
سمايل خان ژيانيکی گهل ك ئا ۆزی بووە ،به ش وەيهك که زۆربهی تهمهنی خۆی لهم شار و لهو شار و
ئاوارەييدا ت پهڕ کردووە .کارەکهی به و نهگری له شاری ورم کۆتايی پ نههاتووە و لهسهر تامهزرۆيی
بنهمه هکهی و دۆستانی نيزيکی ،دەچ ته شاری سهقز و داوی ماوەيهك لهو وە دەگهڕ تهوە بۆ شاری
بۆکان .له بۆکانيش نهگيرساوەتهوە و دوای ماوەيهك کۆچی کردووە بۆ شاری تاران.
له سهردەمی ژيانی له شاری تاران چاﻻکی خۆی له دوو شو ندا در ژە پ داوە .لهگهڵ هونهرپيشهيهکی
ناوداری ئهو سهردەمه به ناوی "ڕووفيا" شهريك بووە و پ کهوە کاريان کردووە .دوای ت پهڕکردنی چهند
سا ی تهمهنی ،له شاری تاران بۆ جاری دوايی دەگهڕ تهوە ناو شاری بۆکان و کارەکهی لهوێ به مهيلهوە
در ژە پ دەدا.
سمايل خانی فهڕڕوخی سهرەڕای ئهوەی له بنهما هيهکی مهزن و ڕەسهنهوە سهرچاوەی گرتووە ،ژيانيکی
گهل ك ساکاری بووە که به ش واز کی جياواز له پ شينيانی بهڕ وە چووە .ئهو خۆشهويسته له سا ی
١٣٥٣ی ههتاوی ) ١٩٧٤ز( له تهمهنی  ٧٥سا هييدا و دوای تهمهن ك غهريبی ،دەربهدەری و دووری له
نيشتمانهکهی ،له شاری بۆکان له مال کی کر نشينيدا )سهيزادە ئامين ،هاوسهری سهيد ئهحمهدی قهساب(
کۆچی دوايی کردووە و نازناوی باوکی و نهگريی له شاری بۆکان لهخۆی بهج ه شتووە.
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و نهيهکی م ژوويی سهردەمی قاجارەکان
چهپ :دﻻور نامدار کورد ڕاست :سهردار عهزيزخان

و نهيهکی م ژوويی شاری ساب غ – گرووپ ك له ت کۆشهرانی کۆماری کوردستان
ڕاوەستاو له ڕاستهوە :محموود وەليزادە ،سمايل خان فهڕڕوخی ،عهبدولڕحمان زەبيحی ،وەهاب بلوريان
دانيشتوو له ڕاستهوە :نهجمهددين تهوحيدی ،قاسم موهتدی ،عهبدولڕحمان ئيمامی
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