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پێشەکى

ﻫ

له ژێر ههر تاشهبهردێكی ئهم كوردستانه مێژووییهكی تێروتهس هل و پوخت خۆی شاردۆتهوه؛ بهاڵم به داخهوه
بههۆی نهبوونی پشكنین و بهدواداچوون مێژووییهكی دهوڵهمهند نادیار و وونه ،لهبهر ئهوهی خهڵكی كوردستانیش به
گشتی و مێژوونووسان ب ه تایبهتی پێویستیان بهم مێژوو ه دهوڵهمهندهیه ،لێرهدا دهبێ دهست و بازووی لێ ههڵكرێت و
ئهو تاشهبهردانه ههڵدرێتهوه ،بۆ ئهوهی الپهر هكانی مێژوو ب ه رووداو ه راست و دروستهكان پر بكرێتهوه ،ههم به رێگای
ئهم بهدواداچوون و گ هرانهدا بتوانرێت ئهو مێژووهی كه دووره ل ه راستی ،راست بكرێتهو ه و ل ه شوێن ئهو زانیارییه
راست هقینهكان شوێنی خۆیان بدۆزنهوه.

ەواڵ

ﻨﺎﻣ

لێر هدا ئهو زانیارییان هی ل ه بهڵگهكاندا باسكراوان ،به دڵنیاییهوه بۆ مێژووی كورد زانیاری ب ه پیت و بهرهكهته،
ب ه شێوهیهك ب هروبوومی مێژووی كورد زیاد دهكات و له رووی داهاتهوه مێژوو دهوڵهمهند دهكات ،چونك ه ئهو ماوهیهی
ك ه كورد ل ه ژێر د هسهاڵتی میللهتانی تر بوو ه ،مێژووهكهی ل هالیهن ئهو میلل هتان هوه نوورساوهتهوه و كورد خاوهن مێژووی
خۆی نهبووه،بۆی ه ناچارین وپێویست دهكات ل ه ناو مێژوو و نوورساوهكانی میللهتانی تردا ب ه دوای مێژووی خۆماندا
بگ هرێین.

ەی

ێﺐ
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پێش چهمچهماڵ و بازیان ،مێژووی ههولێر و دواتر بارزان و زێبار ههر یهك ه ل ه دوو بهرگ زانیارییهكان
كۆكرانهوه ،ئ همهشیان پێنج همین بهرگ كه مێژووی چهمچهماڵ و بازیان ل ه خۆ دهگرێت ،دڵنیایین چۆن بهرگهكانی تر
سوودیان بۆ مێژوونووسان ههبوو ه ،ئ هم ب هرگهش ب ه ههمان شێوه سوودێكی ل هرادهبهدهری دهبێت.
ههروهك چۆن بۆ ههموو الیهك روون بۆتهو ه بهها و نرخی ئهو بهڵگان ه چهند بۆ مێژوو گرنگه ،ههر بۆی ه
بهكارهێنانی ئ هو بهڵگانه له توێژین هو هی د هرچوون و بهرزكردنهوهی پل هی زانستی له ههر قۆناغێكدا بێت بایهخی تایبهتی
خۆی ههی ه .ئهم هۆكاره گرنگ هش وای كرد یهكهی ئ هرشیف و ب هڵگ هكانی زانكۆی جیهان بهردهوام بێت له وهرگێرانی ئهم
بهڵگان ه و دواتر بیخات ه بهر دهست تا سوودی لێ وهربگرن.
د .نەوزاد يەحيا باجگر
سەرۆکى دەستەى ئەمينداريەىت کەمپەکاىن زانکۆى جيهان

چهند روونکردنەوەیهك لە بارەى بەڵگەکان

2

• جگە لەمەش هەڵەى ناوەکان هەيە ،بۆ منوونە هۆز و ناوى کەسێتى ،شوێن ،لەبەر ئەوەى ئەو نووسەرەى
نوورساوەکەى نووسيوەتەوە کوردييەکەى باش نەبووە ،بە شێوازى سەر زارى خۆى ووشەکەى نووسيوەتەوە،
ياخود لە بارەى ناوچە و شوێنەکانەوە شارەزاييەکى ئەوە تۆى نەبووە ،زانيارى لە شێوەزارى ناوچەکەش
نەبووە ،ئەمەش وايکردووە بە هەڵە بينووسێتەوە ،هەر بۆيە لە بارەى ناوەکانەوە هەروەکو خۆى
نوورساوەتەوە ،دەستکارى نەکراوە.

ﻫ

1

• لە ناو بەڵگەکاندا هەڵەى ساڵ و مانگ و رۆژ کراوە؛ ئەوەى لە بارەى مێژووى ناو بەڵگەکانە ئەوا مێژووى
کۆچى و رومى بەکارهاتووە ،لە هەندێک بەڵگەشدا مێژووى رومي يا ئەوەتا کۆچيەکەى نوورساوەتەوە ،بە
تايبەىت لە ساڵە روميەکە هەڵەى تێدا کراوە.

ەواڵ

ﻨﺎﻣ

• لە بارەى وەرگێراىن بەڵگەکان ئەوا هەروەکو خۆى وەرگێردراوە؛ يەک ووشە زياد ياخود يەک ووشە
کەمى نەکردووە ،تەنانەت هەوڵ دراوە لە کاىت وەرگێرانەکە دەستکارى دەستەواژە و ووشەکان نەکرێت،
چونکە ئەگەر بە گوێرەى زمانەواىن کوردى دەستکارى دەستەواژە و ووشەکان بکرابووايە ،ئەوا دەبووايە
دەستکارييەکى زۆرى دەستەواژەکان بکرێت ،هۆکارى دەستکاری نەکردنەکەش دەگەرێتەوە بۆ ئەوەى کە
بەڵگەکان رەسەنايەىت خۆيان لە دەست نەدەن ،لە هەمان کاتدا خوێنەر و مێژوونووسان لە شێوازى نووسينى
بەڵگە و شێوەزارى ئەو سەردەمەى نووسەران ئاشنا بن ،کە ئەو بەڵگانە بە چ شێوازێک نوورساونەتەوە ،جگە
لەوەش کارى نووسەر و مێژوونووسانە لە کاىت لێکۆڵينەوە لە زانيارى ناو بەڵگەکان روون کردنەوە و شی
کردنەوە بۆ بابەىت ناو بەڵگەکەکان بکەن.

ەی
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• لە هەندێک شوێن لە ناو بەڵگەکاندا بۆشایی هەيە ،ئەوانيش بە پەنجەى دەست دەژمێردرێن؛ هۆکارى
ئەمەش دەگەرێتەوە بۆ ئەوەى لە کاىت نووسينەوەى نوورساوەکە هەندێک ووشەى نهێنى هەبووە،
نەويسرتاوە ئاشکرا بێت ،بۆيە نووسەرەکە بۆشايی بەجێ هێشتووە ،تەنيا ئەوەى نوورساوەکەى گەيشتۆتە
دەستى لەم بۆشاييە تێگەيشتووە و زانيويەىت نووسەر ياخود اليەىن پەيوەنديدار مەبەستى چييە.
• لە چەند شوێنێکى کەميش بۆشايى بە خاڵ خاڵ هەيە ( )...مەبەستيش لەم بۆشاييە بە خااڵنە ئەوەيە
کە ئەو ووشەيە نەتوانراوە بخوێندرێتەوە ،زۆر جار ووشە هەيە خوێندنەوەى زۆر ئەستەمە کە نووسەرەکە
بە شێوەيەک ياخود بە خەتێک نووسيويەىت ناتوانرێ بخوێندرێتەوە ،بۆ ئەوەى لە خوێندنەوەى هەڵە و لە
ووشەى هەڵە دوورەپەرێز بني ،بۆ ووشەکە بۆشايى بە خاڵ دانراوە.
• هەندێک ووشە ياخود راسترتە بڵێن زاراوە هەيە لەو سەردەمە بەکار هاتووە و ماناى تايبەىت خۆى هەيە؛
ئەو مانايە نادەن کە ئێمە رۆژانە بەکارى دەهێنني و لێى تێدەگەين ،جگە لەوەش وەرگێراىن ئەو ووشانە

بۆ کوردييەکەى لە نرخ و ماناکەى تێک دەدات و لە هەمان ئەو ئاستە نابێت ،واتە ماناى پر بە پێستى
خۆى لە دەست دەدات ،بۆيە نەکراوەتە کوردى و هەروەکو خۆى دانراوە ،بەاڵم بۆ ئەوەى خوێنەر و
مێژوونووسان لە پێناسەى زاراوەکان ئاشنا بن ،ئەوا لە (شيکردنەوەى زاراوەکاىن عوسامىن) پێناسە کراوە و
روون کراوەتەوە ،لە هەمان کاتيشدا زاراوە هەيە ،کە زانراوە لە ماناکەى ناگۆردێت ،وەرگێردراوەتە سەر
زماىن کوردى.
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• جگە لەوانەى کە باسامن کرد بەڵگە هەيە ،لە چەندين الپەڕە پێک هاتوون ،ئەو چەند الپەڕەيەش باىس
يەک بابەىت ديارى کراو دەکات ،بۆيە لەناويان تەنيا يەک الپەڕە وەرگێردراوە ،چونکە هەموو الپەڕەکان
هەمان بابەت باس دەکەن ،جياوازيەکى ئەوەتۆيان تێدا نييە ،بەاڵم ئەگەر ئەو چەند الپەڕەيە باىس چەند
بابەتێکيان کردبێت ،ياخود هەر هەمان بابەت بەاڵم بە شێوازى جياواز باس کرابێت  ،واتە هەر الپەرەيەک
بە شێوازێکى جياواز باىس بابەتەکەى کردبێت ،لێرەدا ئەگەر لە بابەتەکە جياوازى بەدی کرابێت ،هەمووى
وەرگێردراوە.

ﻫ

• دووبارە بوونەوەى بەڵگە ،کەمێک لە بەڵگەکان هەندێک بابەىت دياريکراو دووبارە بوونەوەى بەڵگەى
تێدايە؛ واتە هەمان بابەت لە جياىت ئەوەى هەمان ژمارەى بدرێتى ،وەکو ئەوەى لە سەرەوە باسامن کرد،
بابەتەکە لە چەند الپەڕەيەک پێک هاتووە ،ئينجا لە جياىت ئەوەى هەمووى کۆ بکرێتەوە و هەمان ژمارەى
بدرێتى ،کەچى بە پێچەوانەوە هەمان بابەت ژمارەى جياجيايان دراوەتێ ،لێرەدا بە ناچارى هەمان بابەت
کە لە ژمارەى جياجيا پێک هاتووە ،وەرگێردراوە ،چونکە ژمارەيان جيايە و هەمان ژمارەى نەدراوەتێ.

ەواڵ

8

ﻨﺎﻣ

ەی

10

• لە نێو بەڵگەکاندا دەستەواژەى دووبارە و رستەى دووبارەى تێدا بەرچاو دەکەوێت ،لێرە دا نووسەر لە
کاىت نووسينەوەى نوورساوەکەدا هەمان زانيارى ياخود دەستەواژەی دووبارە کردۆتەوە و هەمان زانيارى
نووسيوەتەوە.

11

ێﺐ
ﮐﺘ

9

• لە هەندێک بەڵگەدا لە کاىت نووسينەوەى رووداوەکان و زانيارى لە بارەى ناوچەکانەوە بە گشتى باىس
بابەتەکان کراوە ،بۆ منوونە شوێنى عەرەب نشينيش باس کراوە؛ لێرەدا تەنيا ئەوەى پەيوەندى بە کورد و
ناوچەکاىن کوردييەوە هەيە وەرگێردراوە.

• لە بارەى ساڵى بەڵگەکان ئەوا بۆ رێزبەندى بەڵگەکان تەنيا ساڵى کۆچى بەکار هاتووە ،پشت بە مانگ
و رۆژەکەى نەبەسرتاوە؛ جگە لەمانەش ساڵى ناو بەڵگەکان بە گوێرەى زانيارى ناو بەڵگەکە و ئەوەى
سەر بەرگەکەى گۆرانکارى بەسەر دادێت ،واتە نووسەر لە کاىت نووسينەوەى بەڵگەکەى ئەم ساڵەى
نووسيوەتەوە کە بەڵگەکەى تێدا نووسيوەتەوە ،کەچى کە گەيشتۆتە الى پاشا ئەو ساڵەى نووسيوەتەوە
کە نوورساوەکەى تێدا بينيوە ،هەندێک جاريش ساڵى جێبەجێ کردنەکەى لەسەر نوورساوە ،واتە لە يەک
نوورساودا مەبەست بەڵگەکەيە چەند ساڵێکى جياواز بەرچاو دەکەوێت.
وەرگێر

وشەکان
ئااڵى (االى)

ئااڵى بە ماناى کۆمەڵ ،قەڵەباڵغ دێت ،لە زاراوەى سەربازيش ووشەيەکە لە سێ چوار تابور پێک دێت ،هەروەها هەر
ئااڵيەک سەنجەقێکى لە ژێر دەستدا بوو.

ئەعيان (اعيان)

لە سەرەتا بۆ بەدواداچووىن بريارەکاىن ئەنجوومەىن ميللەت ئەنجوومەنێکى تر هەبووە و ئەم ئەرکەيان پێ سپێردراوە،
ئيمپراتۆريەىت عوسامىن ل ه سااڵنی  1877و  1908ئەندامەکاىن لەاليەن حکوومەتەوە هەڵبژێردراوە.

ئەنبار

شوێنێکە بۆ هەڵگرتنى زەخريە و هەموو کەلوپەلێک بەکارهاتووە.

ئەنجوومەىن وااڵ
(مجلسی واال)

ئەنجوومەىن وااڵ لە ساڵى  1837دامەزرا ،ئەم ئەنجوومەنە کارى ئەوە بوو ،داواکارى نێوان دەوڵەت و خەڵک جێيەجێ بکات ،لە
ساڵى  1867هەڵوەشايەوە و لە شوێن ئەو شوراى دەوڵەت دامەزرا.

ئستەبڵى عامريە
(اصطبل عامرە)

تەوێلەى کۆشکى پاشا.

ئۆچاقلق (اوجاقلق)

ئــەو زەويــيــانــەن کــە جــيــاک ـرابــوونــەوە و داهــاتــەکــانــيــان بــۆ پــارێــزگــاراىن قــەاڵ و کــۆگــاى چــەک دەڕۆيــشــت.

ﻫ

ئیستیناف (استیناف)

دووبـــــاره دهســــت پــێــكــردنــهو ه ،ئـــهو بـــریـــارهی لــ ه دادگـــــای ســهرهتــایــی دهدرا ،بــۆ ئــــهوهی بــریــارهك ـه
ههڵبوهشێرنێتهوه س ـهردانــی دادگــایـهكــی س ـ هرووتــر واتــه ل ه ئ ـ هو ب ـ هرزتــر دهكـــرا تا بریارهكه ههڵبوهشێننهو ه.

باىب عاىل

بنکەى سەدرى ئەعززەم ،ديواىن هومايۆن لەگەڵ نەزارەىت ناوەخۆ و دەرەوە و فەرمانگەى شوراى دەوڵەت دەگرێتەوە.

باش کاتيب (باش کاتب)

نووسەرى يەکەم ياخود سەرۆکى نووسەران ،ئەرکەکەىش لە فەرمانگە فەرمييەکاندا سپێردراوە بە نووسينى نوورساو.

باش کيتابەت (باش کتابت)

کــيــتــابــەت واتـــە پــيــشــەى نــووســن ،بـــاش کــيــتــابــەت يــەکــســانــە بــە بـــاش کــاتــيــبــى ،واتـــە ســەرۆکــى نــووســن.

باشبوغ

قومانداىن سەربازى رێک نەخراو ياخود نارێک

بەرائەىت شەريفە

واتە پاکانەى ئەستۆ و خۆبەرێکردن ،لە سەردەمى ئيمپراتۆريەىت عوسامىن بۆ وەرگرتنى زەوى کشتوکاڵى ياخود دامەزراندن
دەبووايە لەاليەن پاشاوە ياخود دەوڵەت بەرائەىت شەريفە واتە پاکانەى ئەستۆى وەرگرتبووايە.

برادەر زادە

برادەر زادە منداڵى خوشک و برا ،هەروەها برازا ،پورزا ،خاڵۆزا دەکات.

برادەرى

واتە برا.

بلۆک (بلوک)

دەستەى سەربازى.

بلۆک باىش (بلوک باش)

سەرۆک ياخود بەرپرىس بلۆک.

بينباىش (بيکباىش)

بني بە ماناى هەزار کەس دێت ،بينباىش ،ئەو ئەفسەرەيە ياخود قۆماندانەيە کە تابورێک بەڕێوە دەبات لە هەزار سەرباز پێک هاتووە.

تابور

لەشکرى سەربازى ،کەرىت سوپا.

تاتار

نامەىگواستۆتەوە بۆ ناوچەکاىن ترى دەوڵەت،جولەىزۆرخێرا بووە،جگەلە ناوى تاتار ئەوەى ئەوکارەىکردووە ناوى (ساعى ،پۆستە،
قاسد ،بريد)يىش پێ ووتراوە ،لە کاىت خۆيدا تاکى تاتار بە خزمەىت خێرا رۆيشنت بەناوبانگ بووە ،بۆيە بەم مانايەى پێيان ووتراوە تاتار.

تهحسیلدار (تحصیلدار)

ئهو ف هرمانب هرهیه ك ه باج و باجی داهاتو و بهروبوومی داهات كۆدهكاتهوه.

تەرسانە (ترسانە)

ياخود تەرسخانە ئەمەش ئەو شوێنە بوو کاروبارى کەشتييە جەنگيەکاىن تێدا دەکرا ،واتە کارگەى دەريايی و کاروبارى دەريايی کە
تێدا کارەکاىن تێدا جێبەجێ دەکرا ،يەکسانە بە تەرسانەى عامريە (ترسانە عامرە).

ەواڵ

ئۆن باشی (اونباشی)

ئــهو س ـهربــازهی ـه ك ـه قوماندانیهتی  10ن ـهف ـ هری كــــردوو ه ،ئ ـهم ـ هش ل ـه نــێ ـوان ن ـهف ـهر و چــاوشـهكـه دهبــێــت.

ﻨﺎﻣ
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تەغار (تغار)

چوار ربە یەك تەغارە.

تيامر

ئەو زەوييە کشتوکاڵيانەن کە سااڵنە داهاتيان لە نێوان  3000ئاقچە لەگەڵ  20000ئاقچە دايە ،ئەم جۆرە زەوييەش بهو سەربازانە
دەدرا کە لە شەڕ سوودیان لێ وەردەگريا ياخود بهو کەسانە دهدرا کە لە بوارى ئايينەوە ئەرکيان پێ سپێردرابوو ،ئەمەشيان بۆ
ئەوە بوو تا بژێوى ژياىن خۆيان پێ دابني بکەن ،لە جياىت مووچە پێيان دەدرا.

پارە

وشەيەکى فارسيە ،يەک قوروش چل پارەیه ،يەک پارەش دەکاتە سێ ئاقچە.

پۆست نشین

بە شێخی تەكیە ووتراوە پۆست نشین ،لە هەمان كاتدا بە كەسێك ووتراوە كە لە پلەیەك دانیشتووە واتە پلەیەیەكی هەبووە و
كارەكەی بەرێوە بردووە.

حەرەم (حرم)

ئەو شوێنەیە كە هەموو كەسێك ناتوانێ بە بێ مۆڵەت بچێتە ژوورەوە ،بە تایبەتی ئەو شوێنانەی كە تایبەتن بە ئافرەت و ژووری ئافرەت.

جەبەخانە (جبەخانە)

ئەو شوێنە بــووە ياخود ئەو کۆگايە بــووە هەموو جــۆرە چەک و بــاروت و کەلوپەىل چەکى ئاگرى تێدا پــارێــزراوە.

جەليلە (جليلە)

جەليلە ناودارى گەورە ،وەزير ياخود موشريەکان هەروەها کە نوورساو بۆ فەرمانگەى ئەوان دەکرا ،بەم شێوەيە رێزيان لێ دەگريا،
هەروەها لە پلەى ئەوان نزمرت پێيان دەوترا بەهييە يا عالييە.

خاخام

زانا و بەرپرسی یەهودیەكان ،واتە كاهین.

خولعە (خلعە)

ئەو جلە بوو چەند جۆرێکى هەبوو ،جۆرەکانيىش جىل رێز لێنان ،جىل پەشيامىن ياخود جىل مردن بوو ،ئەم جلەش لەاليەن
پاشاوە بە کەسێک دەدرا.

دەرسەعادەت

ئيستەنبۆلپايتەختىئيمپراتۆريەىتعوسامىن.

دەفتەردار (دفرتدار)

ەی

ﻫ

خەيل (خيل)

تاقم ،خەڵکێکى زۆر ،بە تاقمى سوارەش دێت.

سەرۆکى ژمێريارى ،بەرپرس لە کاروبارى دارايی.

دەفتەر خاقانی (دفرت خاقانی)

دەفتەر خانەشی پێ ووتراوە فەرمانگەیەك بووە كاروباری پارەی دەوڵەت ،موڵك و زەوی و زاری بەرێوە دەبرد ،بۆ منوونە تاپۆ.

دزدار

پارێزگارى قەاڵ.

ژورنال

ژورنال دەفتەرى رووداوەکان ،ياخود دەفتەرى رۆژانە.

رايج

رايج بەهاکەى ترى ،واتە نرخەکەى ترى ياخود بەهاى رابردووى.

رەديف (رديف)

بەو سەربازانە وتراوە رەديف کە لە دواوەى سەربازى رێکخراو دەوەستان و ئەوانەش لە کاىت پێويست چەکيان پێ دەدرا.

رەژى (رژى)

فەرمانبەراىن فەرمانگەى تووتن.

روزهزر و روزقاسم

( )Hıdırellezلە دونياى تورک وەرزێکە جەژىن بۆ ساز دەکرێت ،روزى هزر ( )Ruz-ı Hızırواتە (رۆژى هزر) کە بە ناوى رۆژى
خدرى لەز ( )Hıdırellezناو نراوە ،بە پێى داستاىن ئەو سەردەمە ئەو رۆژەيە لە سەر رووى زەوى پێغەمبەر خدر و ئيلياس بەيەک
گەيشتوون ،تاوەکو يارمەىت هەژار و لێقەوماوان بدەن .لە تورکياش جەژن بۆ ئەم بۆنەيە دەگێردرێت .بە پێى رۆژژمێرى زايينى رۆژى
خدرى لەز لە  6مايس ،لە کۆنيش بە پێى رۆژژمێرى رومى رۆژى  23نيسان هەژمار دەکرێت .ماوەى نێوان  6مايس تا  8ترشينى دووەم
بە ناوى رۆژەکاىن هزر وەرزى هاوين ،هەرچى ماوەى نێوان  8ترشينى دووەم تا  6مايس بە ناوى رۆژەکاىن قاسم وەرزى زستان پێک
دەهێنن .بەم شێوەيە رۆژى  6مايس تەواو بووىن وەرزى زستان و دەست پێکردىن وەرزى هاوين و رۆژە گەرمەکان نيشان دەدات.

روسوم (رسوم)

باج و باجى گومرگ.

روسومات (رسومات)

فەرمانگەى گومرگ.

ەواڵ

خەالفەتپەناهى
(خالفتپناهی)

خەليفە شوێن گــرەوەى کەسێک ،کە لە دواى پێغەمبەر وەکــو وەکيىل پێغەمبەر ،ئەرکێک بوو لە ئيسالم داهێرنا،
پەناهى واتە پەيوەندى ،خەالفەت پەناهى واتە شتێک کە پەيوەندى بە خەليفەوە هەيە و لەالى ئەوەوە دەردەچێت.
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ريال

ريال پارەى زيوى ئاسياوييە ،دەکاتە  25قوروش.

ریكابی هومایۆنی شاهانه
(ركاب هومایونی شاهانه)

سەربازە سوارەکاىن پاشا.

ريکاىب هومايۆىن قەپوچى
باىش

بەرپرسی ياخود سەرۆکى دەرگاى سەربازە سوارەکاىن پاشا.

سالیانە

ئەو باجەیە ساڵی جارێك وەردەگیرێت ،لە پێش تەنزیامت بەشێك لە فەرمانبەران و بەكارهێرناوان بە ئەرك ساڵی جارێك كرێیان پێ دراوە.

سەدارەت (صدارت)

شوێنى کارى سەدرى ئەعززەم و پلەکەيەىت.

سەدارەتپەناهى

پەيوەندى بە سەدرى ئەعززەمەوە هەيە ،وايە ئاماژەيە بۆ سەدرى ئەعززەم.

سەدرى ئەعززەم
(صدر اعظم)

لە دەوڵەىت عوسامىن پلەى لە سەرۆک وەزيراىن ئێستا بووە ،ياخود وەکيىل پاشا بووە.

سەر عەسکەر (رس عسکر)

سەر وشەيەکى فارسيە بە واتاى سەر دێت ،سەر عەسکەر بە واتاکاىن ئێستا بە ماناى سوپا ساالر ،سەر لەشکر ،سەرکردەى سوپا،
قوماندان دێت.

سەر کاتيب (رس کاتب)

سەرۆک ياخود يەکەم نووسەر.

سەعادەت (سعادت)

واتە خۆىش.

سەفەربەرلیك(سفربرلك)

چوونە شەر ،واتە بەو كەسانە ووتراوە كە خۆیان ئامادە كردووە تا بچنە شەر یاخود بۆ چوونە شەر لە ئامادەباشی دابوونە.

ﻫ

رياس هتپەناهى (رياستپناهى)

پەيوەستە بە سەرۆکايەتيەوە ،کە پابەندە بە کارەکاىن پاشا ،بۆ منوونە بۆ اليەىن پاشاى رياسەتپەناهى.

ەواڵ
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سيپاهى (سپاهى)

ئــەو ســەربــازە س ـوارەيــە خــاوەىن تيامرە واتــە زەوى کشتوکاڵييە ،لە لەشکرى عوسامىن کۆندا چينێک سەربازى
ســوارە هەبوو ،لە بەرامبەر ئــەو دە يەکە (عــر) لە زەوى کشتوکاڵى وەريــانــدەگــرت لەگەڵ ئــەو ئــاژەاڵنــەى کە
خۆيان بەخێويان دەکــرد بــەشــدارى جەنگيان دەکـــرد ،بــەاڵم کەلوپەىل جەنگى لــەاليــەن دەوڵــەتــەوە پێی دەدرا.

سيپاهيدار (سپاهدار)

گەورەترين سەرباز ،سەر عەسکەر.

سیالحشۆر(سالحشور)

واتە پیاوی چەكدار ،ئەو پیاوانە بوونە لە چەك هەڵگرتن و بەكارهێنانی شارەزاییەكی تەواویان هەبووە ،لە شەرەكان بە چەك
شەریان كردووە.

شاهنشاه

گەورەترين پاشا يا شا ،واتە پاشاى پاشايان ياخود شاى شايان.

شەهبەندەر(شهبندر)

بە واتای باڵیۆز دێت ،لە سەردەمی مەحمودی دووەم لە ناو ئیمپراتۆریەتی عوسامنی بۆ پاراستنی بازرگانە موسڵامنەكانی
ناوەخۆ ،لە نێوان خۆیان كەسێكیان هەڵدەبژارد تا هەر ناكۆكی و لێك تێنەگەیشتنێك هەبێت چارەسەری بكات.

شوراى دەوڵەت بە زماىن
عوسامىن (شوراى دولت)

لە دەوڵــەىت عوسامنيدا پێش ئەو دامــەزراوەيــە ،ئەنجوومەىن وااڵ کارەکاىن دەکرد دواى هەڵوەشاندنەوەى ئەنجوومەىن
وااڵ شوراى دەوڵەت لە ساڵى  1868دامــەزرا ،جۆرى کارەکەى لە کارى کارگێڕى پێک دەهات ،ئەرکەکەىش دۆزينەوەى
چارەسەر بۆ کێشە کارگێڕیيەکان و دەرکــردىن ياساى گونجاو بــوو ،ئەم دامــەزراوەيــە تا ساڵى  1922ب ــەردەوام بوو.

چاوش

وشەيەکى تورکيە ماناکەى سەربازى پلە بچووکە ،لە ئەمڕۆشامن لە رووى سەربازييەوە بە پلەى پاسەوان دێت.

چەڵتوك (چلتوك)

برنج.
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س هالملك (سالملك)

لــ ه كــۆشــكـه گــهورهكــانــدا بـــهو ژوور ه دهوتــــرا كــ ه بــۆ پــێــشــوازی كـــردن لــ ه مــیــوانــان تــهرخــان كــرابــوو.

عولوفە (علوفە)

ئەو زاراوەيە بوو کە لە سەردەمى عوسامنيەکاندا بەو سەربازانە دەوترا کە سێ مانگ جارێک مووچەيان وەردەگرت.

فەريق (فريق)

تـــاقـــم ،ت ــي ــپ ،دوو اليــــــەن ،کــۆمــەڵــە خــەڵــکــێــکــى زۆر ،بـــە پ ــل ــەى ســـەربـــازيـــش دێـــــت ،لـــە کــۆن
لـــە چــيــنــى ســــەربــــازى لـــە دواى مــوشــر دەهــــــات ،ئـــەويـــش گـــەورەتـــريـــن پــلــەى ســــەربــــازى بـــوو.

فرقە

دەستە ،کۆمەڵ.

قەپوچوقدار (قپوچوقدار)

ئــــــەرک و خــــزمــــەت بــــــوو ،ئـــــەو فـــەرمـــانـــبـــەرانـــە بــــــوون لــــە بـــــاىب عـــــاىل لــــە ويــــايــــەت لــە
خــــزمــــەىت قـــەپـــوکـــەتـــهـــودا دابــــــــوون و هـــەنـــدێـــک داواکــــــــــارى والـــيـــيـــان جــێــبــەجــێ دەکــــــرد.

قەپوچى باىش

بەرێوەبەرى ئەو چينەيە کە لە بەردەم دەرگاى کۆشک وەستاون.

قەپوکەتهودا (قپوکتهودا)

قەپوکەتهودا خزمەتکارى دەرگا بوون.

قەساس (قصاص)

سزاى شەرعى بکوژى کوژراو و بريندارکارى بريندارکراوەکەيە ،بۆ مرياىت کوژراو داواى قەساس دەکەن ،وەک بکوژيان قەساس کرد.

قپوچى باىش (قپوچى
باىش)

قەپوچى بە دەرگاى فەرمانگە و شوێنە فەرمييەکاىن دەوڵەت دەوترا کە خەڵک بۆ ئيشوکارەکانيان لەم دەرگايە دەچوونە
ژوورەوە و دەهاتنە دەرەوە ،بێگومان ئەو دەرگايانەش بەرپرس و سەرۆکيان هەبووە ،جگە لەوە قەپوچى باشيش
پلەيەک بووە دراوەتــە فەرمانبەراىن دەوڵــەت ،بۆ منوونە ريکاىب هومايۆىن قەپوچى باىش (رکاب هومايوىن قپوچى باش).

ﻫ

ڤۆيڤۆدە

لە سەردەمى عوسامنيەکان ئەو پاشايە بوو ،کە سەر بە خەزينە بوو ،فەرمانبەرێک بوو ئەو داهاتانەى رێک دەخست کە
لەاليەن ئافرەت ،ئەفەندى ،سەدرى ئەعززەم ،وەزير ،بەگى بەگان و بەگى سەنجاقەکانەوە دەهات ،هەروەها ئەوانە ئەرکێکى
تريان هەبوو ،ئەويش پاراستنى ئاسايش و رێکخستنى شوێنە تايبەتيەکانيان پێ درا بوو ،ئەو شوێنەى ڤۆيڤۆدەکاىن تێدا بوون،
بەهۆى ئەوەى لە بەرێوەبردنەوە پياوى هێز بوون ،ئەمەش واى کرد بوو ناوە ناوە کێشە بۆ دەوڵەىت عوسامىن دروست بکەن.

ەواڵ

ﻨﺎﻣ

قولی

قـــول؛ ئـــهو پــیــاوهیــه بــۆ ئـــهرك جێبهجێ كـــردن دهكـــڕدرێـــت ،هــ هرچــی قــولــی؛ ئـــهو ف ـهرمــانــب ـهرهی ـه بۆ
چـــاودێـــری كــردنــی ســـهربـــازانـــی دوژمــــن و س ـهرپ ـهرشــتــی كــردنــی زهوی و زار ئــهركــی پــێــدهدرێــت.

قوماندان

قوماندان سەرۆک ياخود بەرپرىس ئەفسەر دەکات ،وەکو قومانداىن تابور ،قومانداىن لەشکر ،قومانداىن ئااڵى ،قومانداىن ژاندارمە.

ەی

قۆل ئاغا (قول اغا)

بە واتاى قۆڵ ،لێرەش قۆڵى ئاغا يەکسانە بە ئەفسەرى يەک قۆڵى تابور ،يا خود ياريدەدەرى بينباىش ،قۆڵى راست و چەپى ئاغا.

ێﺐ
ﮐﺘ

قۆناغ (قوناغ)

قۆناغ واتە مەنزل ،لە رێگا بۆ گەشتياران و کاروانچيان دروســت دەک ـرا ،تا تێدا بحەسێنەوە و بخەون ،هەروەها بۆ
دەستنيشانكردىن دوورى شوێنێک دەيانووت سێ قۆناغ ياخود چوار قۆناغ دوورە ،واتە چەند قۆناغ لە نێوان ئەو دوو ناوچەيە
هەبووايە هەژمار دەکرا ،جگە لەوە بە کۆشکى پاشا و گەورەکان دەوترا قۆناغ يا قۆناق .فەرمانگەى حکوومەتيش پێى وتراوە
قۆناغ وەکو قۆناغى حکومەت ،کە هۆبەيەک لە هۆبەکاىن فەرمانگەى فەرمى حکومەت پێى دەوترا قۆناغى حکومەت.

قيە

دهكاته گرانی  400درههم ،بۆ د ه یهكیش ب ه واتای كیلۆ دێت ،كه ب ه قورسایی  1000گرام دهكات.

کەتهودا (کتهودا)

وات ه خزمەتکار ئەوانەى بە پلە لە فەرمانبەر پلەکەيان نزمرت بوو ،پێيان دەوترا خزمەتکار.

كەلەك (كلك)

ئەو پارچە دارانــەن كە بە ئاو ئەستوور كراون و یەك لە دوای یەك لە پاڵ یەكرت بە داو بەیەكرتیەوە بەسرتاونەتەوە و
تەختەیەكیان لێ پێكهێرناوە ،ئەمەش بۆ گواستنەوەی مرۆڤ و كەلوپەل لە رووبارەكانی جەزیرە بە تایبەتی لە دیجلە بەكار
هاتووە ،ئەم كەلەكە بە گوێرەی گەورەییەكەی بۆ بەرێوەبردنی  2تا  6پیاوی پێویستە .دوای تەواو بوونی گەشتەكە بە تایبەتی
لە سەر رووباری دیجلە تا دەگاتە بەغداد بەشی دارەكانی كەلەكەكە زۆر جار بە نرخێكی هەرزان دەفرۆرشا ،هەروەها قازانجی
راستەقینەی كەلەكچیەكان لەو كرێیە پێك هاتبوو كە لە كاروانچیەكان وەریاندەگرت .ئەو كەلەكچیانە لەسەر رووباری دیجلە تا
خوارەوە كەرستەی بیناكاری و دانەوێلە و باری گرانیشیان بار دەكرد .لە جەنگی جیهانی یەكەم سەربازیشیان پێ گوازراوەتەوە.

کيل

کيلە ،بۆ پێواىن دانەوێلە بەکارهاتووە.

مەرشوتیەت (مرشوطيت)

مـــەرشوت وات ــە مــەرجــدار كــە پەیوەستە بــە مــەرجــەكــانــەوە ،مــەرشوتــە وات ــە لــەالیــەن یــەكــەم خــاوەنــیــەوە بە
مەرجی نەفرۆشنت بۆ میراتگرەكانی بەجێی هێشتووە ،ئەویش وەكــو خــانــوو ،زەوی كشتوكاڵی ،نەخۆشخانە،
مــزگــەوت ،هــەرچــی مــەرشوتــیــەتــە ئـــەوا ئــەو حــوكــمــدارە دەگــرێــتــەوە كــە لــە ژێــر دەســەاڵتــی سەرۆكایەتیە.

مەمالیك (ماملك)

وواڵتەكان ،مەملەكەتەكان ،خاكی وواڵتێك.

مەملوک (مملوک)

کەسێک پارەى هەبێت ،ياخود بەندە ،کۆيلە.

مەنزل

لە بنەڕەتدا وشەيەکى عەرەبيە ،بە زۆر مانا دێت ،ئەوەى لە زماىن عوسامنيدا پێويستە بە ماناى کۆشک ،شوێنى کوشک ،سەرە
رێگاى يەک رۆژ دێت ،ياخود بە ماناى دوورى نێوان دوو کۆشک دەکات ،تاتارەكان لە كاتی بردنی پۆستە بۆ ناوچەكانی تر،
لەم مەنزیالنە هاتوونەتە خوارەوە و حەساونەتەوە ،هەروەها ئەسپیان گۆریوەتەوە ،یاخود شەویان لەوێ بەسەر بردووە.

موشري (مشري)

بە ماناى ئاماژە پێکردن دێت ،لەاليەکى تر لە چينى سەربازى لەگەڵ وەزارەت يەکسانە ،کە گەورەترين پلەى سەربازيە ،بۆ منوونە
موشريى لەشکر ،موشريى تۆپخانە.

موعەججەلە (معجلە)

موڵکى مرييە و لە وەقف ديارە ،هەر لە وەقف مامەڵەى بۆ دەکرێت ،کە پارەکەى پێش وەختە دەدرێت .واتە بە شێوەى
بەگايەىت و وەرگرتنى پارەى پێشەکى لەاليەن ئاوقافەوە دهبێت.

موقاتەعە (مقاطعە)

ووشـــەى مــوقــاتــەعــە هــەر لــە ســـەرەتـــاوە ،ئــەو زەويــيــانــە بــوونــە کــە خــاوەنــداريــەىت بــۆ دەوڵــــەت ياخود
وەقــفــەکــان بـــووە ،بــە کــرێ دراوەتــــە کــەســی تــايــبــەت و دامــــەزراوەکــــان بــە شــێــوەى رێــکــکــەوتــن بــووه،
جگە لـــەوەش بــڕى پــارەکــە ديـــارى دەکـــرا و ئــەو پــارەيــەش راســتــەوخــۆ دەچــــووە خــەزيــنــەى دەوڵـــەت.

ميعامرباىش
(معامرباىش)
(سەرۆکى بيناسازى)

سەرۆکى بيناسازى ،کارى سەرپەرشتىکردىن بيناسازى ،هەروەها لە پيشەکەى خەريکى دابەشکردن و رێکخستنى کارەکەى بووە.

ﻫ

مەماليکى مەحروسەى
شاهانە (مامليکى محروسە
شاهانە)

وواڵىت عوسامىن.

ەواڵ

ﻨﺎﻣ

هومايۆن (هومايون)

پاشا.

وەکالەتپەناهى
(وکالتپناهى)

پيشەى ســەدرى ئەعززەم ،ئەو کارەيە کە پەيوەندى بە ســەدرى ئەعززەمەوە هەيە ،يەکسانە بە سەرۆکى بريکار.

يوزباىش

لە بنەرەتدا بە ماناى  100کەس دێت ،لە رووى سەربازييەوە ئهو ئەفسەرە دەگرێتەوە کە قۆماندانيەىت يەک بلۆک
سەرباز دەکات لە  100سەرباز پێکهاتوون ،بۆ منوونە يوزباىش سوارە ،يوزباىش پيادە ،يوزباىش ژاندارمە ،يوزباىش رەديف.

يوک

يــوک بــە مــانــاى بــار دێـــت ،هەڵگرتنى بــار ئينجا چ لــەاليــەن مــرۆڤــەوە بێت يــاخــود ئـــاژەڵ وەکـــو بــارگــر و
ئەسپ و گــوێــدرێــژ ،لەاليەکى تــر بــە مانايەکى تريش دێــت کــە يــەک يــوک دەکــاتــە بــڕی  500هـــەزار قــوروش.

ەی

نازر (ناظر)

لـــە بــيــنــن هــــاتــــووە ،واتـــــە ســــەيــــرکــــردن ،کـــە لـــە هـــەمـــوو شــوێــنــێــک ئــــامــــادە و ســـەيـــرکـــەرە،
ئــــەرکــــەکــــەىش بـــــەرێـــــوەبـــــردن و بــــەرێــــکــــردىن کــــاروبــــارەکــــانــــە ،وەکــــــو نـــــــازرى دارايـــــــی.

ێﺐ
ﮐﺘ

بازیان و چهمچهماڵ ل ه بهڵگ هنام هكانی عوسامنی دا

ﻫ
ەواڵ
ﻨﺎﻣ
ەی
ێﺐ
ﮐﺘ

I.DH.

00826.066514

 23رهبيعى كۆتايی 1298

بۆ جەنابی ئەفەندیم
لــە نــاو ســلێامنیە دایــە ،دانیشــتووانەكەی پەرشــوباڵوبوونەتەوە و لــە قائیمقامیەتــی بازیــان و مەعمــورە كشــتوكاڵی
پێشــوو دووبــارە كراوەتــەوە ،هەروەهــا بــۆ ئــەوەی لــە پەالمــاری چەتــەكان بیانپارێــزن ،یــەك یوزباشــی بــە هــاوكاری
یــەك مــوالزم بــۆ مــاوەی یــەك ســاڵ  ٥٠بــۆ  ٦٠نەفــەر بەكارهێـراون ،لــە داواكاری رەزامەنــدی لەســەر تەلەگرافنامــەی
پایــەی ویالیەتــی موســڵ لەگــەڵ نەزارەتەكانــی جەنگــی و دارایــی راگەیاندنــی هەواڵــی گشــتی بــە نــوورساوی هاوپێــچ
نــوورساوی نەزارەتــی ناوەخــۆی جەلیلــە راگەیەنــدراوە و پێشــكەش كـراوە ،لــە وەاڵمی كۆتایــی نەزارەتی جەلیلە نیشــان
دراوە ،ئەوانــە لــە ســەرەتای  ٩٧ی مــارت نــوورساو و بەكارهێنــان و خەرجیەكانیــان لــە دەفتــەری تایبەتــی بــە جیــا جیــا
نیشــان داوە ،لــە ویالیــەت ئــەم ســاڵە لــە بودجــەی ئــااڵی پۆلیــس نوورساوەتــەوە و راگەیەنــدراوە ،مۆڵەتیــش دراوە
لەســەر جێبەجــێ كردنــی ،بەهــەر شــێوەیەك بێــت ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی پاشــایە ،بفەرمووێت بەپەلــە جێبەجێ
دەكرێــت و رادەگەیەندرێــت ،لــە  23رەبیعــی كۆتایــی  1298و لــە  12مــارت .1297
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بازیان و چهمچهماڵ له ب هڵگهنام هكانی عوسامنی دا

ﻫ
ەواڵ
ﻨﺎﻣ
ەی
ێﺐ
ﮐﺘ
Y.PRK.ASK.

00041.00005

 14زيلقهعده 1300

لە پلەوپایەی سەر عەسكەر
قەڵەمی نووسین
تایبەتی
تابــوری ســێیەمی ئــااڵی 45ی پیــادە بــۆ چەمچەمــاڵ و تابــوری چوارەمــی ئــااڵی 46ی چەمچەماڵیــش بــۆ ســەاڵحیە
و تابــوری دووەمــی ئــااڵی 45ی ســەاڵحیە بــۆ ســلێامنیە و تابورەكانــی دووەم و ســێیەمی ئــااڵی  46لــە ســلێامنیە بــۆ
كەركــووك وەردەگیرێــن ،بــۆ ئــەم مەبەســتەش فەرمــان دراوەتــە قوماندانیەتــی لەشــكری هومایــۆن لــە ئەنجــام كارەكــە
جێبەجــێ كـرا ،لەســەر ئامــاژەی قوماندانیەتــی فرقــەی  12لــە قوماندانیەتــی لەشــكری شەشــەمی هومایۆن لــە مێژووی
 22تەممــوز  1303تەلەگرافنامــە هاتــووە و ئامــاژەی پێكـراوە ،بــۆ راگەیاندنیشــی پەلــەی لێكـراوە ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ
جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات.
لە  ١٤زیلقەعدە  ١٣٠٠و لە  ٢٣تەمموز ١٣٠٣
عەلی رزا سەر عەسكەر
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بازیان و چهمچهماڵ ل ه بهڵگ هنام هكانی عوسامنی دا

ﻫ
ەواڵ
ﻨﺎﻣ
ەی
ێﺐ
ﮐﺘ

I.DH.

00910.072271

 10جەمادی یەكەم 1301

بۆ جەنابی ئەفەندیم
لــە ســانجەقی ســلێامنیە قائیمقامــی قەزاكانــی بازیــان و شــەهربازار ،عەبدولرەحامن بەگ لەگــەڵ داود ئەفەنــدی پارەی
میریــان بــە خراپــی بــەكار هێنــاوە ،لەبــەر ئــەوەی جموجۆڵــی دژی ســەروویان ئەنجــام داوە ،بۆیــە براونەتــە ژێــر دادگا،
لــە شــوێن ئــەوان كەســانی گونجــاو دامبەزرێــن ،ئەمــەش لــە ویالیەتــی موســڵ ئامــاژەی پێك ـراوە ،بــۆ قائیمقامیەتــی
قــەزای بازیــان قائیمقامــی پێشــوو ئیرباهیــم ســدقی ئەفەنــدی هەڵبژێــردراو لە چینی ســێیەم لــە بــارەی دامەزراندنیەوە
بریارنامــەی قۆمیســیۆنی هەڵبـژاردن لەگــەڵ نــوورساوی نەزارەتــی ناوەخــۆی جەلیلــە پێشــكەش كـراوە ،هــەر چۆنێــك
بێــت ئەمــر و فەرمانــی جەنابــی پاشــا هــەر كاتێــك بفەرموێــت بەپەلــە جێبەجــێ دەكرێــت ،لــە  10جەمــادی یەكــەم
 1301و لــە  25شــوبات .1299
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ﻫ
ەواڵ
ﻨﺎﻣ

ŞD.

02155.00025

ەی

 24شەعبان 1301

ێﺐ
ﮐﺘ

بۆ جەنابی بەرێزم
ویالیەتی موسڵ
ژمارە 47
بۆ نەزارەتی ناوەخۆی جەلیلەی الیەنی سەروو
راگەیەندراوی بەندەیە
قــەزای بازیــان ســەر بــە ســانجەقی ســلێامنیە دەســتەی حكوومــەت هــەر لــە مێــژە لــە قــەاڵی چەمچەمــاڵ كــە
قــەزای ناوهاتــوو مەركەزەكەیەتــی نیشــتەجێ بوونــە ،بــەم دواییــە ســەربازی شــاهانەی نیزامیــە نیشــتەجێ
كــراون ،ئــەو فەرمانبەرانــە هــەر لــە مێــژە بــە ناچــاری بــە پەرشــوباڵوی دەســتیان بــە ئەركەكەیــان كــردووە،
لــەم بارودۆخــەش ئــەو ناوچەیــە بۆتــە هاتووچــۆی هــۆزەكان ،ئەمــەش كاریگــەری كردۆتــە ســەر كاروبــارەكان،
بــۆ نیشــتەجێ كردنــی فەرمانبەرانــی جەنابــی پاشــا لــە ســاڵی  99ســەرەتایی كانوونــی یەكــەم مانگانــە بــە 100
قــوروش خانەیــەك بــە كــرێ بگیرێــت ،ئەمــەش بــە ئامــاژەی بریارنامــەی ئەنجوومەنــی كارگێــری لیــوای ناوهاتــوو
هەروەهــا كرێــی ئــەو خانانــە فەرمــان و رەزامەنــدی لــە نەزارەتــی جەلیلــەی پێویســتە ،بــە حەواڵــەش لــە
ژمێریــاری ویالیــەت پەراوێــزی نوورساوەتــەوە ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات.
لە  16رەبیعی كۆتایی  1301و لە  2شوبات .1299
بریكاری والی
لــە ســانجەقی ســلێامنیە بــۆ نیشــتەجێ كردنــی دەســتەی حكوومــەت لــە قــەزای بازیــان لــە ســاڵی  1299ســەرەتای
كانوونــی یەكــەم مانگانــە  100قــوروش بــە كــرێ خانەیــەك دەگیرێــت ،ئــەم كارە رەزامەنــدی لەســەر دراوە بــەاڵم
لــە دەرەوەی بودجــە بەبــێ فەرمــان ،بــە بــێ بەرامبــەر دابیــن كردنــی ئاقچــە بــە یاســا قەدەغەیــە ،بــرە پــارەی
دیاریكــراو لــە ســاڵی  99دەدرێــت ،برەكەشــی لــە ســاڵی باســكراودا لــە كاتــی كردنــەوەی بودجــە و رێكخســتنی
زیادەكــەی هەژمــار دەكرێــت ،هەروەهــا لــە بوودجــەی ســاڵی  1300بــە زیادكردنەكــەی ســەبارەت بــە دابینكردنــی
نــورساو حەواڵــەی شــورای دەوڵــەت كــراوە ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات.
لە  24شەعبان  1301و  6حوزەیران 1300
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ەواڵ
ﻨﺎﻣ
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DH.MKT.

01346.00001

 2موحەررەم 1302

 2موحەررەم 1302
 10ترشینی یەكەم 1300
بۆ ویالیەتی موسڵی بەهیە
قــەزای بازیــان ســەر بــە ســانجەقی ســلێامنیە ،دەســتەی حكوومــەت لــە قــەزای ناوهاتــوو هــەر خــۆی مەركەزەكــەی
قــەاڵی چەمچەماڵــە لــە كاتــی نیشــتەجێ بوونیــان لــەوێ ،لــەم قەاڵیــە بــەم دواییــە ســەربازانی شــاهانە نیشــتەجێ
بوونــە ،فەرمانبەرانــی خۆچێــی بــە پەرشــوباڵوی لەمێــژە دەســتیان بــە جێبەجــێ كردنــی ئەركەكانیــان كــردووە ،بــەم
حاڵەتــە لــە رووی كارگێریــەوە تێكچــووە ،هەروەهــا لەبــەر گرنگــی شــوێنەكە فەرمانبەرانــی خۆچێــی نیشــتەجێ
ك ـراون ،ســاڵی  1299ســەرەتایی كانوونــی یەكــەم ئــەو خانــەی كــە بــە كــرێ گی ـراوە ،مانگانــە لــە جیاتــی كرێیەكــە
 100قــوروش لــە ســاڵی  99بــری ئــەو پــارەی كــە دەدرێــت لــە موازەنــەی ئــەم ســاڵە جێبەجــێ دەكرێــت ،بــۆ
رێكخســتنی ئــەم زیــادەش رێكخســتنی بــۆ كـراوە ،هەروەهــا لــە مارتــی ســاڵی  300موازەنەكــە تۆمــار دەكرێــت ،بــۆ
خــەرج كردنــی بــۆ ســەروو نێــردراوە تــا رەزامەنــدی لەســەر بدرێــت ،بــە بریارنامــە لــە بەهیــەی ویالیــەت ئامــاژەی
پێكـراوە ،لەســەر ئــەو بریــارەی لــە فەرمانگــەی شــورای دەوڵــەت دراوە ،بــە هــەواڵ نــاردن لــە ســەدارەتپەناهی جێگیــر
ك ـراوە و لــە نەزارەتــی ژمێریــاری تۆمــار ك ـراوە ،لــەوێ فەرمــان ك ـراوە هیممــەت بكرێــت لەســەر جێبەجــێ كردنــی.
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بریارنامە

00034.00001

 28ش هعبان 1303

بابی عالی
فەرمانگەی ناوەخۆ
قەڵەمی نووسین
ژمارە 412
بۆ جەنابی سەدارەتپەناهی
راگەیەندراویبەندەتانە
دەســتپێك بــە فەرمانــی پاشــا هێرناوەتــە دەرســەعادەت ،ســەبری بــەگ لــە نــاو ویالیەتــی موســڵ نــوورساو ك ـراوە
كــە ببێتــە قائیمقامــی قــەزای بازیــان ،هەروەهــا داواكاری دراوەتــە قۆمیســیۆنی هەڵبژاردنــی فەرمانبــەران لەوێشــەوە
پێشكەشــی پایەبــەرزی ســەدارەتپەناهی كـراوە ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات.
 28شەعبان  1303و  20مایس 1302
نازری كاروباری ناوەخۆ
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 5رهمهزان 1303

بابی عالی
فەرمانگەی سەدارەت
تایبەتی
لــە نــاو ویالیەتــی موســڵ قائیمقامیەتــی بازیــان شــوێنەكەی بــە تاڵــە ،بــۆ ئەمــەش رەزامەنــدی دراوە لەســەر
دامەزراندنــی ســەبری بــەگ ،هــەر لــە كــوێ دەدۆزرێتــەوە بــە لێكۆڵینــەوە رابگەیەندرێــت ،جگــە لەمــە فەرمــان
دراوە لەســەر نــوورساوی تایبەتــی دەوڵــەت لێكۆڵینــەوە بكرێــت و وێنەیەكــی ناوبـراو بــۆ ســەروو دەنێردرێــت لەگــەڵ
نــوورساوی تایبەتــی ئــەو فەرمانــە پاشــاییەی كــە راگەیەنــدراوە دەركەوتــووە ،دەســتپێك بــۆ دەرســەعادەت نێــردراوە،
هەروەهــا بــە خۆشــی ئەمــرۆ لــە دەرســەعادەتە ،داواكـراوە یــا ئەوەتــا بنێردرێتــە مەملەكەتــی خــۆی یاخود لــە ئەركێك
دامبەزرێــت ،ئــەو قائیمقامیەتــەی كــە بــاس ك ـراوە رەزامەنــدی دراوە لەســەر دامەزراندنــی تەمەنــا دەكــەم ســەروو
رایبگەیەنێــت ئەفەنــدم ،لــە  5رەمــەزان  1303و لــە  27مایــس .1302

سەدری ئەعززەم
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I.DH.

01106.086619

 6زيلقهعده 1304

96
بۆ جەنابی سەدارەتپەناهی
راگەیەندراوی بەندەیە
لــە قــەزای بازیــان مەحمــود بكوژی عەلی كوڕی وەمتان دانیشــتووی گوندی ســیدان بە ماوەی  15ســاڵ بە سـزای ســەوڵ
لێدان سـزا دراوە ،حوكمەكە لە دیوانی عورفیە دراوە لەگەڵ بریارنامەكە و كاغەزە جیاجیاكان پێشــكەش كراوە ،لە دیوانی
ناوهاتــوو بــە بریارنامــە باســكراوە ،لەســەر راگەیەندراوی باســكراو كاغەزەكان پێشــكەش كراوە ،لە هــەر حاڵەتێكدا ئەمر
و فەرمان بۆ جەنابی ئەو كەسەیە كە فەرمان دەردەكات ،لە  6زیلقەعدە  1304و لە  15تەمموز .1303
هاوكار و فەرمانبەری چاكسازی
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DH.MKT.

01379.00006

 20سهفهر 1304

 20سەفەر 1304
 5ترشینی دووەم 1302
بۆ ویالیەتی موسڵ
لــە نێــوان چەمچەمــاڵ و كەركــووك هــۆزی شــوان  30ســتونیان دەرهێنــاوە و دزیویانــە ،چەنــد رۆژە ناردنــی هــەواڵ و
زانیــاری كێشــەی بەپەلــەی تێكەوتــووە ،لــە بــاش مودیریەتــی تەلەگـراف و پۆســتەی بەغــداد بــە تەلەگـراف ئامــاژەی
بــۆ كــراوە و راگەیەنــدراوە ،ئەوانــەی بوێــری ئــەو كارەیــان كــردووە هەواڵــی پێویســت لــە بارەیانــەوە بدرێــت و
دەســتگیربكرێن ،ئەمــەش بــە نــوورساو لــە نەزارەتــی پۆســتە و تەلەگـراف راگەیەنــدراوە ،هەروەهــا بــۆ ئــەوەی هێڵــی
تەلەگـراف بــەم شــێوەیە تووشــی وێـران بــوون و دزیــن نەبێتــەوە نــەزارەت داوای كــردووە ،بــۆ ئــەم مەبەســتە كاری
پێویســت بكرێــت ،هیممــەت بكرێــت و لــە ئەنجامەكــەی ئــاگادار بكرێنــەوە.
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 21ر هجهب 1305

بابی عالی
فەرمانگەی سەدارەت
بۆ جەنابی ئەفەندم
لــە ویالیەتــی موســڵ ســانجەقی ســلێامنیە ،قائیمقامــی قــەزای بازیــان عومــەر ئەفەنــدی بەهــۆی لێنەهاتوویــی دوور
بخرێتــەوە و لــە شــوێن ئــەو لــە خانەدانــی ســلێامنیە ســەید حوســێن ئەفەنــدی دابرنێــت ،لەســەر راگەیاندنــی خۆچێی،
بــۆ ئامــاژە كــردن بــە پەســەند كردنــی ئەركەكــەی نــوورساو كـراوە ،هاوپێچــی بریارنامــە لــە قۆمیســیۆنی هەڵبژاردنــی
فەرمانبــەران نێردراوەتــە قەڵــەم ،بــۆ جێبەجــێ كردنیشــی نــورساوی نەزارەتــی ناوەخــۆی جەلیلــە پێشــكەش دەكرێت و
رادەگەیەندرێــت ،بەهــەر شــێوەیەك بێــت فەرمانــی پاشــای جەنابــی خەالفەتپەناهــی چ بفەرمووێــت بەپەلــە بریارەكە
جێبەجــێ دەكرێــت ،نــوورساوی راگەیانــدن بــە ژمــارە تۆمــار كـرا ئەفەنــدم.
لە  21رەجەب  1305لە  21مارت 1304
سەدری ئەعززەم
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 28رهبيعى كۆتايی 1305

راگەیەندراویبەندەتانە
 28رەبیعی كۆتایی 1305
 31كانوونی یەكەم 1303
بۆ جەنابی سەدارەتپەناهی
ئــەو ســەرۆكانەی هەمەوەنــد كــە هەاڵتــوون ،ئەوانــەی نێردراونەتــە ویالیەتــی ئەنقــەرە لــە ناودارتریــن ســەرۆكەكان
پێنــج كەســیان لــە كاتــی بردنیــان پارێزگاریــان لێ نەكـراوە ،لەبــەر ئــەوەی ئاگاداریــان نەبوونــە ،دوای هەاڵتن ئاسایشــی
ناوچەكەیــان تێكــداوە و بوونەتــە هەڕەشــە ،ئــەم ووتەیــە لــە موشــیرەتی لەشــكری شەشــەمی هومایۆنــی جەلیلــە بــە
تەلەگرافنامــە بــۆ الیەنــی وااڵی ســەر عەســكەر نێــردراوە ،لــەو هەمەوەندانــە یــەك تاقــم بــۆ فرجەیــاب هەاڵتــوون،
بــۆ قــەزای باغبــان شــوێنی پێشــووی خۆیــان هەاڵتــوون ،هەروەهــا یــەك چەتــەی چەكداریــان رێكخســتووە و بوێــری
ئەوەیــان كــردووە كاری ســەرپێچی ئەنجــام بــدەن ،بۆیــە پێویســتی كــردووە الیەنــی ســەربازی ئامــادەكاری بــكات ،لــە
ئەنجوومەنــی كارگێــری ســانجەقی ســلێامنی بــە گوێــرەی ئــەو تەلەگرافنامــەی هاتــووە ،بــۆ الیەنــی ســەر عەســكەر
نوورساوەتــەوە تــا دەســت بــە كارەكانــی بــكات ،نابــێ رێگــە بــە ئەوانــە بدرێــت رابكــەن ،هەروەهــا ئــەو كەســانەی كــە
نێــردراون ،ئامــاژە بــۆ ویالیــەت نێــردراوە ،بــۆ وەاڵم تەلەگرافنامــە هاتــووە ،ئەوانــەی هەاڵتــوون ناویــان هاتــووە ،هێڵــی
تەلەگـراف و پۆســتە لەدەســتیان بپارێزرێــت ،بــۆ ئــەم مەبەســتەش تەلەگـراف لــە نەزارەتــی پۆســتە لەگــەڵ نــوورساو لە
 16كانوونــی یەكــەم  1302پێشــكەش كـراوە ،لــەم بارەیــەوە لــە ئەنجوومەنــی تایبەتــی وەكیلــەكان نوورساو رۆیشــتووە،
بــە گوێــرەی لێكۆڵینــەوەكان دەركەوتــووە ،بــە تێروانیــن لــە گرنگــی و بەرژەوەنــدی دەوڵــەت پەلە بكرێت لــە جێبەجێ
كردنی.
25

بازیان و چهمچهماڵ له ب هڵگهنام هكانی عوسامنی دا

ﻫ
ەواڵ
ﻨﺎﻣ
ەی
ێﺐ
ﮐﺘ
DH.MKT.

01490.00063
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بۆ جەنابی دەوڵەت
 17جەمادی كۆتایی 1305
 17شوبات 1302
بۆ ویالیەتی موسڵ
بــۆ قائیمقامیەتــی قــەزای بازیــان بــە وەكالــەت دامــەزراوە ،لــە ســاداتی بەرزنجــی حوســێن ئەفەنــدی داوای كــردووە
ئەركەكــەی پەســەند بكرێــت ،ئــەو نــوورساوەی بۆ جەنابی پاشــا ئیســاعیل حەقی نێــردراوە ،بــە نــوورساو تەلەگرافنامە
بــۆ قۆمیســیۆنی هەڵبژاردنــی فەرمانبــەران حەواڵــە كـراوە ،لــەم بارەیــەوە قۆمیســیۆن بۆ یــەك رۆژیــش تۆمــار و زانیاری
نەبــووە ،زانیاریــەكان بــۆ ســەروو بــە نــوورساو بــاس كـراوە ،لــە بــارەی چۆنیەتــی راگەیانــدن و هەواڵــەوە فەرموویەتــی
هیممــەت بكرێــت بــۆ جێبەجــێ كردنی.
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 2ش هعبان 1305

 2نیسان 1304
بۆ ویالیەتی موسڵ
تەلەگرافنامە
بــە فەرمانــی پاشــای جەنابــی پاشــا ،خانەدانــی ســلێامنیە ســەید حوســێن ئەفەنــدی لــە مێــژووی  24رەجــەب  1305لــە
قــەزای بازیــان وەكــو قائیمقــام دامــەزراوە.
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 14ر هج هب 1305

 14رەجەب 1305
 14مارت 1304
بۆ جەنابی سەدارەتپەناهی
لــە ســانجەقی ســلێامنیە قەزای بازیــان بۆتە شــوێنی خۆحەشــاردانی چەتەكانی هەمەوەنــد ،لەبەر ئــەوەی قائیمقامی
قــەزا عومــەر ئەفەنــدی لەگــەڵ ئــەوەی شــوێنەكەی گرنگــە كەچی بــە گوێرەی پێویســت بــە ئەركەكانی هەڵناســتێت،
بۆیــە وا باشــرە بــۆ شــوێنێكی تــر بگوازرێتــەوە و بــۆ شــوێنەكەی ئەویــش لــە خانەدانــی ســلێامنیە و دڵســۆزی و
ئازایەتــی تاقیكراوەتــەوە ،جگــە لــەوە لێهاتوویــی و توانایــی پەســەند ك ـراوە ،ئەویــش ســەید حوســێن ئەفەندیــە،
بــۆ ئــەوەی بــە وەكالــەت لــە قائیمقامیــەت دامبەزرێــت ،لــە ویالیەتــی موســڵ تەلەگرافنامــە دەرچــووە ،حەواڵــەی
قۆمیســیۆنی هەڵبژاردنــی فەرمانبــەران كـراوە ،ئەگەرچــی حوســێن ئەفەنــدی لــە تاقمــی هوڵبژێــردراو نییــە ،پەســەند
كردنــیو ئەركەكــەی پێچەوانــەی یاســایە ،بــەاڵم لەبــەر ئــەوەی لــە شكســت پــێ هێنانــی چەتــەكان گرنگــی خــۆی
دەرخســتووە ،وا بیـراوە لــە بەرژەوەنــدی هەمــوو الیەكــە هەڵبژێردرێــت ،بۆیــە بــۆ دامەزراندنــی لــە قائیمقامیەتــی
قــەزای ناوهاتــوو نــوورساو ك ـراوە ،لــە قۆمیســیۆنی ناوهاتــوو نێردراوەتــە قەڵــەم لەوێشــەوە بریارنامــە پێشكەشــی
جەنابــی ســەدارەتپەناهی كـراوە ،بــۆ جێبەجــێ كردنــی ســەروو ئــاگادار بكرێتــەوە.
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 28ر هجهب 1305

 28رەجەب 1305
 28مارت 1304
بۆ جەنابی سەدارەتپەناهی

دەســتپێك زانـراوە كــە هەمەوەنــدەكان بۆ ئــەو ێ هەاڵتوون و بەهــۆی دووبارەبوونەوەی ســنووربەزاندنەكانیان ،لەســەر
فەرمانــی ســەدارەتپەناهی ویالیەتــی موســڵ ئــاگادار كراوەتــەوە ،ئەمجــارەش ویالیەتــی ناوهاتوو ئــەو تەلەگرافنامەیەی
كــە راگەیەنــدراوە و پێشــكەش كـراوە خوێندویەتیــەوە ،لەســەر ئــەو فەرمانــەی كــە دراوە ،لەگــەڵ ئــەو ئامادەكاریانــەی
كــە دەكرێــت ســەرۆكی هەمەوەنــدەكان مەحمــود خــر لەگــەڵ  12لــە هاوەاڵنــی بەیەكــەوە دێنــە موســڵ و لەوێــش
دەنێردرێنــە دەرســەعادەت ،ئەوانــە لــە وەكیلــی موتەســەرفی كەركــووك میــری لیــوا ئەدهــەم پاشــا پاراونەتــەوە و
ملكەچــی خۆیــان راگەیانــدووە ،هەروەهــا لەگــەڵ ســەرۆكەكەی تریان بە گشــتی هەمــوو هەمەوەندەكان بــەم نزیكانە
چــەك دادەنێــن و هیواخــوازن بــەم شــێوەیە بێــت ،بــەاڵم ئەوانــەی ماونەتــەوە بەپەلــە ملكەچــی خۆیــان رابگەیەنن ،بۆ
قەبــوڵ كردنــی تــكا و پارانەوەكانیشــیان  20رۆژ مۆڵــەت بدرێــت ،دوای رازی بــوون ،فەریقەكــەی ئەدهــەم پاشــا ،فرقەی
قوماندانیەتــی مەركــەزی ویالیــەت و بەگــی ئــااڵ خــەرسەو بــەگ پلەكــەی بــۆ میــری میـران و ســەید حوســێن ئەفەندی
لــە قائیمقامیەتــی بازیــان بــە وەكالــەت نیشــانێكی گونجــاوی پــێ بدرێــت ،ئەمــەش بەهــۆی ئــەو خزمەتــە باشــەی كــە
كردوویانــە و پاڵپشــتی خۆیــان بــۆ دەوڵــەت نیشــان داوە ،بــۆ جێبەجــێ كردنــی راوبۆچوونــی جەنابــی وەكالەتپەناهیە.
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شەعبان 1305
 7نیسان 1304
بۆ جەنابی سەدارەتپەناهی
لــە ســەرۆكەكانی هەمەوەنــد مەحمــود خــر لەگــەڵ  12كــەس لــە هاوەاڵنــی بەیەكــەوە پاراونەتــەوە و ملكەچــی
خۆیــان راگەیانــدووە ،ســەرۆكەكانی تریــش بــەم نزیكانــە خزمەتەكانیــان دەبیرنێــت ،لــەم رووەوە ئەوانــەی خزمــەت
و هەوڵەكانیــان بیـراوە لەوانــە وەكیلــی موتەســەرفی كەركــووك ئەدهــەم پاشــا و بەگــی ئــااڵ خــەرسۆ لەگــەڵ ســەید
حوســێن ئەفەنــدی لــە وەكالەتــی قائیمقامیەتــی بازیــان لــە بــارەی پاداشــتكردنیان لــە ویالیەتــی موســڵ تەلەگرافنامــە
وەرگی ـراوە و لــە  28مــارت  1304پێشــكەش ك ـراوە ،ئەمجــارە لــە ویالیەتــی ناوهاتــوو یــەك پارچــە تەلەگرافنامــە بــە
داواكردنیــەوە راگەیەنــدراوە و نێــردراوە ،ئــەو تەلەگرافنامەیــە خوێندنــەوەی بــۆ ك ـراوە ،دواتــر لەســەر فەرمــوودەی
جەنابــی وەكالەتپەناهــی ،لــە ســەرۆكەكانی ناوهاتــوو حەمــە مــام ســلێامن لەگــەڵ  17كــەس لــە هاوەاڵنــی بەیەكــەوە
ملكەچــی خۆیــان راگەیانــدووە ،هەروەهــا لــەوە زیاتــر ســەرۆك نەمــاوە ،هەمەوەنــدەكان دوای ملكــەچ بوونــی
هەموویــان دەنێردرێنــە دەرســەعادەت ،ســەبارەت بــە پاداشــت كردنــی ئەوانــی تــر ئــەوا موتەســەرفی ســلێامنیە تاهیــر
بەگیــش زیادك ـراوە ،نــوورساو ك ـراوە ،جێبەجــێ كردنــی بــۆ جەنابــی ســەدارەتپەناهیە.
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بۆ ویالیەتی موسڵ
لــە نــاو ســانجەقی ســلێامنیە بــۆ قائیمقامیەتــی قــەزای بازیــان دامــەزراوە ،ســەرەتا بــە تەلەگـراف راگەیەنــدراوە ،لــە
خانەدانــی ســلێامنیە حوســێن ئەفەنــدی لــە مێــژووی دەســت بــە كار بوونــی ،تــا مێــژووی ئــەو نوورساوانــە بــە نیــوە و
دواتــر بــە تــەواوی مانگانــە  1750قــوروش مووچــەی بــۆ براوەتــەوە ،لــە مێــژووی دەســت بــە كار بوونــی ئــەو مووچەی
مانگانــە وەریدەگرێــت بــە گوێــرەی بریارنامــە نیــوەی مووچەكــەی بــۆ ســندوقی خانەنشــینی دەروات ،بــۆ ئەمــەش
ســەروو ئــاگادار كراوەتــەوە ،بــە حەواڵــە لــە ژمێریــاری بــاس كـراوە ،هیممــەت بكرێــت بــۆ جێبەجــێ كردنــی.
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بابی عالی
فەرمانگەی سەدارەت
قەڵەمی نووسین
بۆ نەزارەتی ناوەخۆی جەلیلە
جەنابی دەوڵەت
لــە ســانجەقی ســلێامنیە هــۆزی جــاف بوونیــان هەیــە ،بە پشــت بەســن بــە یاساورێســا ،لەگــەڵ قەزاكانــی شــارەزوور و
كەلعەنبــەر و بازیــان ،ناحیــەی ســەاڵحیەش ئــەو زەوی و زارانــەی پاشــا هەیــە بــە پەرشــوباڵوی تێــدا نیشــتەجێ بكرێن،
لــە هەمــوو الیــەك ســوودی هەیــە ،بــەاڵم مەحمــود پاشــا یەكێــك لــە میرەكانــی هــۆزی ناوهاتــوو قائیمقامــی قــەزای
كەلعەنبــەرە بەهــۆی ســەرپێچی و زوڵمەكانــی هەروەهــا بــە كارەكانــی والیەكانــی فریــو داوە ،بۆیــە مانــەوەی لــەوێ
گونجــاو نییــە ،بــە وەرگرتنــی پلــەی میــری میـران ئــەوا یــا لــە موتەســەرفیەتی حەمــا یاخــود ئورفە لــە یەكێك لــە ئەوانە
دادەمەزرێــت ،لــە ســانجەقی ســلێامنیە دەربچێــت و دواتــر ســەیری ژمێریاریەكــەی بكرێــت ،ئــەوە لــە ئەســتۆیەتی
بەرامبــەر بــە ئــەوە دەســت بەســەر ئــەو مولكــەی دابگیرێــت كــە لەســەر ناویەتــی ،هەروەهــا لــە شــوێن ئەویــش
عوســان بــەگ ب ـرادەری مەحمــود پاشــا وەكــو قائیمقــام دامبەزرێــت ،هەروەهــا بــۆ ناحیەكانــی قــەزای ناوهاتــوو
كەســانێك لەالیــەن عوســان بەگــەوە دامبەزرێــن ،لــە داهاتــووش بــۆ دەرهێنانــی ئەوانــە لــەم ناوچانــە لــە نێــوان
هومایۆنــی بــاش كیتابەتــی جەلیلــە بە نــوورساوی تایبەتــی  19رەبیعی یەكــەم  1306هاتــووە ،راگەیەندراوە بــە فەرمانی
پاشــای جەنابــی پاشــا و بــە نورساوێكــی ئەمــر و فەرمانــی هومایــۆن مەحمــود پاشــا بــۆ موتەســەرفیەت بنێردرێــت و
دامبەزرێــت ،پەســەند كـراوە و داواكـراوە هیممــەت بكرێــت لــە جێبەجــێ كردنــی ،بــۆ ئەمــەش نــوورساو نوورساوەتەوە
و ژمــارەی پێــدراوە بەرێــزم.
لە  21رەبیعی یەكەم  1306و لە  13ترشینی دووەم 1304
سەدری ئەعززەم
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بۆ جەنابی سەدارەتپەناهی پایەبەرز
شــێخ مەعــروف نیشــتەجێی قــەزای مەریوانــی ئێـران  200خانــە لەگــەڵ موریدەكانــی بۆ ئــەم الیەنە هیجــرەت دەكەن،
داوای كــردووە چەنــد گوندێــك لــە گونــدە وێرانــەكان بــۆ خــۆی دابیــن بكرێــت ،جگــە لەوانــە لــە ئێـران  300خانــەی
خەڵــك دێــن لــە ناحیــەی قزلجــە نیشــتەجێ بوونــە ،ئــەم ووتانــە لــە ویالیەتــی موســڵ لەســەر دوو پارچــە تەلەگرافنامە
كــە وەرگیـراوە نــوورساوە ،تــا ئێســتا ئــەو خەڵكــەی لــە ئێـران دێــت ئــەو هەژمــارە پەیوەســتە بــە چییــەوە ،لەالیــەن
ئێــوەوە نیشــتەجێ بوونــە و شــێخ مەعــروف لەگــەڵ زانیاریەكانــی بەیەكــەوە هاتــووە و نەهاتــووە وەاڵمــی ئــەم
پرســیارانە تێــدا ئامــاژەی پێكـراوە ،ئەمجارە ئــەوەی لە ســەدارەتپەناهی وەرگیراوە ،پێشــكەش كـراوە و راگەیەنــدراوە ،بە
خوێندنــەوەی تەلەگرافنامــە ئــەوەی جەنابــی وەكالەتپەناهــی دەفەرمووێــت ئــەوەی تــا ئێســتا لــە ئێـران دێــت برەكەی
گەیشــتۆتە نزیكــەی  600خانــە ،لەوانــەش قــەزای شــەهربازار و ناحیەكانــی قزلجــە و مــاوەت نیشــتەجێ بوونــە جگــە
لــە  320خانــەی خەڵــك لــە قــەزای بازیانیــش نیشــتەجێ بوونــە ،هەمــووی دەكاتــە  900خانــە ،دیســان لەالیەكــی تــر
ئامــاژە بــە هیجــرەت كــردن كـراوە و شــێخ مەعــروف لە ســاداتی بەرزنجیــە لەمێــژە لەالیەنی ئێران دەســت رۆیشــتووە،
لەگــەڵ خــۆی جگــە لــە ئەوانــەی ئــارەزووی هاتــن دەكــەن ،لــە موریــدەكان و ئەوانــی تــر  200خانــە زیاتــرە ،ئەوانــە
شــوێنی گونجاویــان پــێ بدرێــت ،جگــە لەمەش لــە موتەســەرفیەتی ســلێامنی وا نیشــان دراوە كە هەندێــك پلەوپایەیان
پــێ بدرێــت ،ئــەو كۆچكردووانــە لــە ئەنجامــی تــكاو پارانەوەیــان بــۆ ســەڵتەنەتی ســەنیە پێویســتە لــە شــوێنی گونجاو
نیشــتەجێ بكرێــن و یارمەتــی بدرێــن ،شــێخی ناوبراویــش داوای كــردووە لــە دەورووبــەری موســڵ لــە چەنــد گوندێكی
وێـران نیشــتەجێ بكرێــت ،لــە ئامــاژەی ویالیــەت دەركەوتــووە ،بــۆ جێبەجــێ كردنیشــی هــاوكاری ســەروو دەكرێــت.
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بۆ نەزارەتی ناوەخۆی جەلیلە
قائیمقامــی بازیــان ســەید حوســێن ئەفەنــدی خەریكــی چاودێــری كردنــی چەتەكانــە ،ئێســتا ئــەو تەلەگرافنامــەی كــە
هاتــووە ،ئەحمــەد تەرشــی هەندێــك هاوەڵــی لــە خــۆی جیاكردۆتــەوە ،پێــش هەفتەیــەك هاتووتــە موســڵ لــەو كاتــەی
چەكیــان فــرێ داوە ،ئەحمــەد تەرشــی هاواڵتــی ئێرانــی حاكیمــی بانــە یونــس خانــی لەگــەڵ بــووە ،چۆتــە الی و وون
بوونــە ،هەروەهــا نوورساوەتــەوە كاتــی داوایــان كــردوون ،نەیانــداوە و نیشــانیان نــەداون ،رادەســتی ئــەو فەرمانبەرانەی
ئێمەیــان نەكــردووە كــە لە ســەر ســنوورن و لەالیــەن فەرمانبەرانی ئێرانــەوە قەبوڵ نەكـراوە ،بۆیە هــۆكاری دەركردنیان
بــۆ باڵیــۆزی تەه ـران نوورساوەتــەوە ،جگــە لەمــەش بــۆ الیەنــی ســەرووی فەخامەتیــش دەنوورسێتــەوە ،بــە ناردنــی
هەواڵــی بەپەلــە جێبەجــێ كردنــی تــكا كـراوە ،لــە  9ئەیلــوول .1304
فائیق والی موسڵ
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بۆ ویالیەتی موسڵ
لــە كاتــی چاودێــری كردنــی هەمەوەنــدەكان ئەوانــەی وەرگی ـراوە و خراوەتــە موزایــەدەوە هەشــت یەكــی ئــەو
ئاژەاڵنــە فــرۆرشاوە ،بــۆ بردنیــان و خەرجــی ئەوانــە لەســەر هەاڵتــن و ئاگاداركردنــەوە نــوورساو لــە وااڵوە هاتــووە،
لــە هەمەوەنــدەكان فەقــی قــادر لەگــەڵ ئەحمــەد لــە بازیــان ئــەو زەوییانــەی لــە دەســتی ئەوانــە ،كەوتۆتــە
بارودۆخێكــەوە كشــتوكاڵی لەســەر ناكرێــت ،هەروەهــا ئــەو زەوییانــەی كــە لــە هەمــوو هەمەوەنــدەكان ماوەتــەوە
نرخەكــەی  8450قوروشــە ،بدرێتــە ئەوانــەی داوای دەكــەن ،هەروەهــا لەگــەڵ دەستبەســەركردنی هەمەوەندەكانیش
بــۆ رەوانــە كردنیــان دەوڵــەت خەرجیەكــی زۆری كــردووە ،لــەو خەرجیەیــە بەشــێكی دراوە ،هەروەهــا ئەو شــوێنانەی
كــە ئەوانــەی بــۆ رەوان دەكرێــت ،زەوی گونجاویــان پــێ بدرێــت ،بــۆ ئــەم مەبەســتەش لــە بــارەی فرۆشــتنی ئــەو
زەوییانــە بــە داواكارەكانیــان بــە بریــاری ئەنجوومەنــی تایبەتــی وەكیلــەكان مۆڵەتــی لــە ســەدارەتپەناهی وەرگیـراوە،
بــە فەرمانــی پاشــای جەنابــی پاشــا هیممــەت بكرێــت بــۆ جێبەجــێ كردنــی فەرمانــی پاشــا.
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بۆ موتەسەرفیەتی بەنغازی و ویالیەتی رۆژئاوای تەرابلۆسی جەلیلە
ئــەو هەمەوەندانــەی كــە بــۆ رۆژئــاوای تەرابلــوس دوورخراونەتــەوە ،لەوانــە حوســێن كاكــە مەنــد كــوڕی مەحمــود
و دوو كەســی تــر لــە هاوەاڵنــی رایانكــردووە و هاتوونەتــە بازیــان و لــەوێ شــەڕیان كــردووە ،ئــەو تەلەگرافنامەیــەی
هاتــووە ئامــاژەی پێك ـراوە ،لــەم كارە هەندێــك لــە هەمەوەنــدەكان بــە فیداكاریــەوە دەســتگیركراون و نێــردراون،
رایانكــردووە و گەراونەتــەوە ،ئــاژاوەی ئــەو هەمەوەندانــە بەردەوامــە ،ئەوانــە لــەم الیــە شــەڕ دەكــەن ،بۆیە پێویســتە
ناوچــەكان ئــاگادار بكرێنــەوە ،بــە گوێــرەی دەســتوور كارەكــە جێبەجــێ بكرێــت و دەســتگیر بكرێــن.
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845
لــە قــەزای بازیــان بكــوژی گوندنشــین عەلــی كــوڕی وەمتــان ،دوای لێكۆڵینــەوە بكــوژ بــە نــاوی مەحمــود بــۆ مــاوەی
 15ســاڵ سـزا دراوە ،سزاكەشــی بــە ســەوڵ لێــدان تــەواو دەكات ،بــۆ ئەمــەش لــە دیوانی جەنگــی عورفی بریــار دراوە،
بریارەكــە و بریارنامەكــە لەگــەڵ كاغــەزی جۆراوجــۆر نێــردراوە ،پێشــەكی هــاوكار و فەرمانبــەری چاكســازی جەنابــی
ئیســاعیل حەقــی پاشــا لەســەر ئــەو نوورساوانــەی كــە هاتــووە ،لەگــەڵ وااڵی ســەر عەســكەر گفتوگــۆی كــردووە،
نوورساوەكــەش نێــردراوە ،یەكســەر لــە وەاڵمەكەشــی دا كــە بــە ئاشــكرا روون كراوەتــەوە بریــاری باســكراو كــە لــە
دیوانــی جەنگــی دەرچــووە یەكســانە بــە حوكمــی یاســایی كارگێــری عورفــی ئێــرە ،ئامــاژەی پێكـراوە كــە جێبەجــێ
بكرێــت ،بــۆ خوێندنــەوە و دەربرینــی بیــرورا نــوورساو كـراوە كــە هیممــەت بكرێــت ،بــۆ ئەمــەش نــوورساو كـراوە و
ژمــارەی لێــدراوە بەرێــزم ،لــە  18موحــەررەم  1306و  13ئەیلــوول .1304
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 10سەفەر 1306
 4ترشینی یەكەم 1304
بۆ جەنابی سەدارەتپەناهی

01554.00114

 10سهف هر 1306

لــە ســانجەقی شــارەزوور قائیمقامــی قــەزای رانیــە مەحمــود نەدیــم ئەفەنــدی لەســەر دەســت لــە
كاركێشــانەوەی لــە شــوێن ئــەو قــەزای بازیــان عومــەر لوتفــی ئەفەنــدی كــە لــە قائیمقامیــەت داب ـراوە،
دامبەزرێــت ،لەســەر ئامــاژەی ویالیەتــی موســڵ نــوورساو ك ـراوە ،ئــەو داواكاریــەی كــە لــە قۆمیســیۆنی
هەڵبژاردنــی فەرمانبــەران دراوەتــە قەڵــەم و كاغــەزی وەرگێــردراوی زانیــاری پەســەندكراوی راگەیەنــدراوە و
پێشــكەش ك ـراوە ،بــۆ جێبەجێكردنــی ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ســەدارەتپەناهیە.
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 18سهفهر 1306

 23ترشینی یەكەم 1304
بۆ ویالیەتی موسڵ
تەلەگراف
عومــەر لوتفــی ئەفەنــدی بــۆ قائیمقامیەتــی رانیــە ،لــە قائیمقامیەتــی بازیــان جیابۆتــەوە ،لــە  18ســەفەر 1306
دامــەزراوە.
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 16رهبيعى ي هكهم 1306

 16رەبیعی یەكەم 1306
 8ترشینی دووەم 1304
بۆ ویالیەتی موسڵ
لــە نــاو ســانجەقی شــارەزوور لــە قائیمقامیەتی قــەزای رانیــە دامەزراوە ،ســەرەتا بــە تەلەگـراف راگەیەنــدراوە ،عومەر
لوتفــی ئەفەنــدی لــە قائیمقامیەتــی بازیــان جیابۆتــەوە ،هــەر لــە مێژووی دەســت بــە كار بوونــی تۆماركـراوە مانگانە
 1250قــوروش مووچــەی بــۆ دابیــن دەكرێــت ،هەروەهــا تۆمارەكــەی رێكخ ـراوە ،لــەوێ بــۆ جێبەجــێ كردنــی لــە
مێــژووی دەســت بــەكار بوونــی رادەگەیەندرێــت و مانگانــە ئــەو مووچەیــەی كــە وەریدەگرێــت بە پشــت بەســن بە
بریارنامــە نیــوەی مووچەكــەی بــۆ ســندوقی خانەنشــینی دەروات ،بــۆ ئــەم مەبەســتەش لــە نەزارەتــی ژمێریــاری باس
كـراوە ،ســەروو ئــاگادار بكرێتــەوە ،بــۆ جێبەجــێ كردنــی هیممــەت بكرێت.
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 18رهبيعى ي هكهم 1306

 18رەبیعی یەكەم 1306
 10ترشینی دووەم 1304
بۆ ویالیەتی موسڵ
لــە ســانجەقی شــارەزوور دیوانــی جەنگــی عورفــی رێكخـراوە ،هەروەهــا لەالیــەن جەنابــی ئیســاعیل حەقــی پاشــا
بــە نــوورساو نێــردراوە ،ئــەو بریارنامەیــەی كــە بــۆ الیەنــی وااڵی ســەر عەســكەر رۆیشــتووە و لەوێشــەوە حەواڵــەی
كارگێــری عورفــی دیوانــی جەنگــی بــووە ،لــە قــەزای بازیــان ،عەلــی كــوڕی وەمتــان گوندنشــین لــە گونــدی ســیدان
لەگــەڵ مەحمــود كــوڕی محەمــەد لــە نێوانیــان ناكۆكــی روویــداوە ،بەهۆیــەوە مەحمود بــە بێ مەبەســت خەنچەری
لــە عەلــی دەرهێنــاوە و برینــداری كــردووە ،بەهــۆی برینەكەیــەوە مــردووە ،ئــەو رووداوە لەســەر ناوهاتــووان ســاغ
بۆتــەوە ،بەمــەش بــە گوێــرەی یاســانامەی سـزای مولكیــەی هومایــۆن مــاددەی  174دەســتەواژەی یەكــەم مەحمــود
دەستبەســەر دەكرێــت و لەمێــژووی دەستبەســەركردنیەوە لــە ســاڵی  1303مایــس  29بــە  15ســاڵ بــە سـزای ســەوڵ
لێــدان سـزا دەدرێــت ،ئــەم سـزایەش دوای وەرگرتنــی مۆڵەتــی ســەدارەتپەناهی مەحمــود مــاوەی سـزاكەی بــە هێنانە
خــوارەوەی ســاڵێك بــۆ جێبەجــێ كردنــی بــە فەرمانــی جەنابــی پاشــا زانیــاری دەدرێتــە ســەر عەســكەر ،بــە فەرمــان و
ئــاگاداری ســەروو بــە ئەمــر و فەرمانــی هومایــۆن داواكـراوە هیممــەت بكرێــت لــە جێبەجــێ كردنــی.
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 19رهمهزان 1306

 19رەمەزان 1306
 7مایس 1305
بۆ ویالیەتی موسڵ
لــە مــاوەی  30ســاڵە لــە قــەزای بازیــان لــە گونــدی هوزلكــی بــە ئەنجامدانــی كشــتوكاڵەوە دامــەزراوە ،لەگــەڵ
هەمەوەنــدەكان نزیكایەتــی هەیــە ،بەبــێ لێكۆڵینــەوە ئەوانــی تریــش وەكــو ئــەو بــە ماڵومنداڵــەوە بەیەكــەوە بــۆ
ئەدرنــە نێــردراون ،بــە لێبووردنــی بــە واژووی ســۆفی محەمــەد داواكاری دراوە ،بــە گوێــرەی ئــەو زانیاریەی لــە وەاڵمدا
هاتــووە ،نــوورساو لــە موتەســەرفیەتی بەنغــازی هاتــووە ،لــە نێــو ئــەوەدا بروانامــە دۆزراوەتــەوە ،لــە راســتییدا ناوبراو
لــە گونــدی ناوهاتــوو لەگــەڵ ئــەوەی بــە كشــتوكاڵەوە خەریكــە تەنیــا نزیــك بوونــەوەی لــە هەمەوەنــدەكان بیـراوە،
ئەمــەش لــەم راگەیەنــدراوە دەركەوتــووە كــە نێــردراوە ،بۆیــە ئەمجــارە بــە گوێــرەی لێكۆڵینــەوە و ووردبینــی لــە
ویالیەتــدا هیممــەت بكرێــت ئەنجامەكــەی رابگەیەندرێــت.
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بۆ هاوكار جەنابی شەهریاری دەرویش پاشا
ئــەو هەمەوەندانــەی لــە ئێرانــن  41ئەســپ ســواریان بــە قــەزای رانیــە ســەر بــە ســانجەقی شــارەزوور تێپەریــون و
هاتوونەتــە ناوچــەی گــول تەپــە لــە ناحیەی قەاڵی ســیوكت لــە قائیمقامیەتــی بازیان ،لەســەر ئامــاژەی قائیمقامیەتی
قــەزای ناوهاتــوو لەگــەڵ جەنابــی قوماندانــی پاشــا گفتوگۆیــان كــردووە ،هەر ئێســتا بــۆ چاودێــری كردنیان لێــرەوە بە
هاوەڵــی ئاغــای تابــور مەفرەزەیەكــی پۆلیســی پاراســن رێكخـراوە ،لەگــەڵ قائیمقامــی قــەزا دەرچوونــە ،لــە ناحیــەی
ناوهاتــوو لــە گونــدی بەیــد رووبــەرووی چەتــەكان بوونەتــەوە و تــا نیــوە شــەو رووبەرووبوونــەوە درێــژەی كێشــاوە،
لــە چەتــە نــاودارەكان براكــەی بــە نــاوی  .....لــە مەیدانــی شــەردا بــە كــوژراوی كەوتۆتــە دەســت ،ســەرە براوەكــەی
وەرگیـراوە و لــە چەتەكانیــش دوو كــەس برینــدار بوونــە ،بــەاڵم هەاڵتــوون ،لــە ســایەی ملوكانــە مەفرەزەكــەش زیانی
گیانــی و ماڵــی پێنەگەیشــتووە ،ئێســتا ئاغــای تابــور لەگــەڵ قائیمقامــی ناوهاتــوو تەلەگرافنامــە وەرگیـراوە و ئاماژەی
پێكـراوە ،لــە وەاڵمــدا نوورساوەتــەوە كــە لــە چاودێریەكانیــان بــەردەوام بــن ،فەرمــان ،لــە  24مایــس .1306
بەهرام موتەسەرفی سلێامنیە
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 4رەمەزان 1307

تەلەگرافنامە
حەمــە مــام ســلێامن لــە هەمەوەنــدە لەگــەڵ  21ئەســپ ســوار لــە هاوەڵەكانــی لــە قــەزای چەمچەمــاڵ ســەر بــە
ســلێامنیە 3 ،نەفــەری كوشــتوە كــە ئــەو ســێ نەفــەرە لــە پارێزگارەكانــی قــەاڵی چەمچەمــاڵ كــە فەرمانبەرانــی
پۆلیســن ،هەروەهــا  12تفەنگــی بــردووە ،دیســان لــە ســلێامنیە لــە هــۆزی جــاف لــە فرقــەی ئیســاعیل عەزیــزی
هێرشــی كردۆتــە ســەریان 12 ،كەســی كووشــتووە و بارگیــر و بارەكانــی تــااڵن كــردووە و پێــش حەوت هەشــت رۆژ لە
چیــای حەمریــن هەوڵــی داوە لــە شــوانەكانی میــر لیــوا كازم پاشــا ئاژەڵەكانیــان تــااڵن بــكات ،بۆیــە بۆتــە شــەڕیان ،لە
بەرێوەبەرایەتــی نیــك درە لەســەر ئامــاژەی ئەمــرۆ راگەیەنــدراوە.
بۆ جەنابی شەرهریاری من
لە قائیمقامیەتی خانەقین وێنەی تەلەگرافنامە كە بۆ ویالیەتی بەغداد نێردراوە ،راگەیەندراوە فەرمان.
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بۆ موتەسەرفیەتی كەركووك
ئــەو تەلەگرافنامەیــەی كــە ئێســتا لــە یوزباشــی مەفــرەزەی ســوارە خەلیــل ئاغــا وەرگیـراوە ،پوختەكــەی ئەوەیــە لــە
نــاو بازیــان لــە گونــدی بادنجــان دەركەوتــووە  6ئەســپ ســوار لــە هەمەوەنــدەكان رایانكــردووە ،هەروەهــا لــەالی
تاســلوجەش نەبیـراون ،زانیــاری نییــە كــە لــە كــوێ شــەڕیان كــردووە ،یوزباشــی زەینــەل ئاغاش لــە تاســلوجەیە ،خۆی
دەچێتــە ســلێامنی بــۆ ئــەوەی بزانێــت و لێكۆڵینــەوە بــكات لــەوەی كــە  28ئەســپ ســوار لــە كوێــن ،نــوورساو كـراوە
و زانیاریــەكان رادەگەیەندرێــن.
 23نیسان 1306
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بۆ قوماندانیەتی كەركووك
هــەواڵ وەرگیــراوە كــە لــە نــاو قــەزای بازیــان چەتەكانــی هەمەوەنــد بوونیــان هەیــە ،بۆیــە فەرمــان دراوەتــە
مەفــرەزە ،ئەمجــارە تەلەگ ـراف لــە ئێســر ســواری یوزباشــی فەتــاح ئاغــا هاتــووە ،هەمەوەنــدەكان بــە حــەوت
ئەســپ ســوار لــە گونــدی كوپلــە ســەر بــە بازیــان بوونیــان هەیــە ،بــە پشــت بەســن بــەو زانیاریــەی كــە لەالیــەن
قائیمقامــی بازیانــەوە دراوە ،بــۆ چاودێــری كردنیــان رۆیشــتوون ،لــە لێكۆڵینــەوەكان دەركەوتــووە لــەو هەشــت
ئەســپ ســوارەی كــە رۆیشــتوون یــەك چەتــە نەبیــراوە ،ئــەوان گەراونەتــەوە مەركــەزی قــەزا و ئــەوە نیشــان
دراوە ،لێــرە ئــەو لێكۆڵینەوانــەی ك ـراوە ئــەوە دەركەوتــووە ،هــەر خــۆی وەكیلــی قائیمقامــی بازیــان ب ـرادەرزادەی
موفتــی ســلێامنیەیە ،ئەوانــە هەمیشــە نزیكــی بەرزنجــی و حەفیــد شــێخ ســەعیدی ئەفەندیــن ،ئــاژاوە دەخەنــە
گوێچكــەی خەڵــك و پروپاگەنــدەی نادروســت باڵودەكەنــەوە ،بەمــەش مەفــرەزە دەردەچێــت ،كەچــی یــەك
شــوێنەواری چەتــە نابیرنێــت ،یوزباشــی ناوهاتــوو بــە ئامــاژەی ئــەم كارە داوای وەكیلــی قائیمقــام ئەركەكــەی
بپارێزرێــت و هەرچــی هەمەوەندەكانــە ئێســتا لــە ســنووری ئێرانــن ،لــە كاتــی ســنووربەزاندنیان ئــەوا چاودێــری
كردنیــان دەســت پــێ دەكاتــەوە ،ئاســایش بەرقــەرار بكرێــت ،راگەیەنــدراوە ،فەرمــان ،لــە  23نیســان .1306
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پلەوپایەی سەر عەسكەر
قەڵەمی نووسین
تایبەتی
بــۆ ئــەوەی بچێتــە رێــزی هەمەوەنــدەكان ئاغــا حوســێن ئاغــا كــوڕی عەزیــز لەگەڵ  17لــە هاوەاڵنــی لە ناو ســەرچنار
لــە گونــدی قــەرە دوغــان ،خەرمانــی موفتــی ســلێامنیە و خانــەی چەڵتوكــی قائیمقامــی بازیــان ســەید ئەفەندیــان
ســووتاندووە ،بــە ئامــاژەی قوماندانیەتــی فرقــەی  12بــە میهرەبانیــەوە بــە موشــیرەتی لەشــكری هومایۆنــی شەشــەم
بــە تەلەگرافنامــە ئامــاژەی پێكـراوە ،ئــەو زانیاریانــەی كــە راگەیەنــدراوە بــە پەلــە جێبەجــێ كـرا ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ
جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات ،لــە  5زیلحیجــە  1307و  10تەممــوز .1306
سەر عەسكەر
47

بازیان و چهمچهماڵ له ب هڵگهنام هكانی عوسامنی دا

ﻫ
ەواڵ
ﻨﺎﻣ
ەی
ێﺐ
ﮐﺘ
DH.MKT.

01667.00139

 22سهفهر 1307

 22سەفەر 1307
 5ترشینی یەكەم 1305
بۆ ویالیەتی موسڵ
لــە لكێرناوەكانــی قــەزای بازیــان گونــدی مورتكــە بــە تاپــۆ لــە ژێــر دەســتی دایــە ،لەبــەر ســنووربەزاندنەكانی هــۆزی
هەمەوەنــد شــوێنەكە خراوەتــە موزایــەدەوە بــۆ ئــەوەی رێگــری لــەم موزایــەدە بكرێــت ،ســۆفی مەحمــود بــە واژوو
داواكاری بــەرز كردۆتــەوە ،لــە وەاڵمــی ئــەو ئامــاژەی كــە پێشــووتر نێــردراوە ،بــە تێروانیــن لــە نــوورساو مێــژووی 9
ئەیلــوول  1305كــە هاتــووە ،لــە ســەرۆكە ناودارەكانــی هەمەوەنــد ســەلیم خــەرسەو هەروەهــا بـرادەری ئەحمــەد
ترشــییە كــە ماوەیــەك پێــش ئێســتا كــوژرا ،ئەمــرۆ دەركەوتــووە كــە ناتوانرێــت كارە چەتەگەریەكانــی بوەســتێرنێت،
ئێســتا ســۆفی مەحمــود ئەگــەر لــە هــەر شــوێنێك بێــت داوای كــردووە پارێــزگاری لــێ بكرێــت و ئــاگاداری بــن.
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بۆ نەزارەتی دادوەری جەلیلە
بریــكاری قائیمقامــی بازیــان ســەید ئەحمــەد ئەفەنــدی دەســتی لــە كار كێشــاوەتەوە ،هەروەها ئــەو تابــورەی لێرەیە
لــە بــارەی پاراســتنی گیــان و مــاڵ و دڵســۆزیەكەی گەواهیــدەری كارەكانیەتــی ،میــر ئــااڵی ئیســاعیل بــەگ لــە
ســلێامنی دامــەزراوە بــەو مەرجــەی لێكۆڵینــەوە بكرێــت ،تــا بزانرێــت لــەم قەزایــە بردنــی  100هــەزار قــوروش لــە
پارەوپولــی میــری چــۆن بــووە و ســەبارەت بــە تاوانبــار كردنــی دانیشــتووان و گرتنــی ئەوانــەی تاوانبــار و ئەوانــەی
تاوانبــار نیــن بــە گوێــرەی نیـزام دەســتگیر بكرێــن و بــۆ راســت كردنــەوەی ئــەو بابەتــە بەڵێــن دەدەم.
عەبدوڵاڵ باش كاتیبی سەرەتایی بازیان
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 18رەبیعی كۆتایی 1307

 18رەبیعی كۆتایی 1307
 30ترشینی دووەم 1305
بۆ ویالیەتی موسڵ
لەبــەر ئــەوەی ئاشــكرا بــووە كــە  100هــەزار قوروشــی دزیــوە ،عەبدوڵاڵ بــاش كاتیبــی دادگای ســەرەتای قــەزای بازیان
تەلەگرافنامــەی نــاردووە ،وێنەیەكــی نێــردراوە ،بــۆ تێروانیــن لــە چۆنیەتــی كارەكە راگەیەنــدراوە هیممــەت بكرێت بۆ
ئــەوەی لێكۆڵینەوەی لەســەر بكرێت.
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 6ش هعبان 1307

 6شەعبان 1307
 15مارت 1306
بۆ ویالیەتی رۆژئاوای تەرابلوسی جەلیلە و موتەسەرفیەتی بەنغازی
گونــدی مورتكــە ســەر بــە قــەزای بازیــان هەروەهــا بــە تاپــۆ لــە ژێــر دەســتی ئــەو دایــە بەرێــوەی دەبــات ،ئــەو
مولكــە بەهــۆی دوژمنایەتــی هــۆزی هەمەوەنــد خراوەتــە ژێــر زیادكردنــەوە ،بۆ رێگــری كردن لــەم زیادكردنە ،ســۆفی
مەحمــود داواكاری بــە واژووی خــۆی پێشــكەش كــردووە ،بــە گوێــرەی ئــەو لێكۆڵینــەوەی پێشــووتر كـراوە لــە وەاڵمدا
هاتــووە ،هەروەهــا نــوورساو لــە ویالیەتــی موســڵەوە هاتــووە ،لــە ســەرۆكە بەناوبانگەكانــی هەمەوەنــد ســەلیم
خــەرسەو هەروەهــا چەنــد رۆژ پێــش ئێســتا كــوژراوە دەكاتــە بـرادەری ئەحمــەد ترشــی ،ئەمــرۆ لــە نــاو لیــوا بەنغازی
لــە قــەزای درنــە بیـراوە ،ئەوانــەی لــە بەنغــازی رایانكــردووە ،لــە ووتەكانــی دەركەوتــووە ،ئــەوە و هەمەوەندەكانــی
تــر لــە پێشــر زیاتــر پێویســتە پارێزگاریــان لــێ بكرێــت ،هەروەهــا ئەوانــە بــە هــۆی چەتەگەریــەوە بــۆ ئــەوێ دوور
خراونەتــەوە ،رێگــە دان بــە هەاڵتنیــان رێگەپێــدراو نییــە ،فەرمانــی پاراســتنیان پێویســتی بــە ووریایــی و چاودێریــە،
هەروەهــا ئــەو ئەركــە لــە حكوومــەت ئــاگاداری دراوەتــە ویالیەتــی رۆژئــاوای ترابلــوس ،فەرمانــی پاراســتنی ئەوانــە
پێویســتی بــە هەوڵــی زیاتــرە ،بۆیــە هیممــەت بكرێت ،جگــە لــەوە بــۆ موتەســەرفیەتی ناوهاتوو ئــاگاداری نێــردراوە،
ئــەو هەمەوەندانــەی لــە ویالیەتــی جەلیلــە بوونیــان هەیــە ،پێویســتی بــە هەوڵــی زیاتــرە تــا رێگــە نەدرێــت رابکەن
بــۆ ئەمــەش داوای هیممــەت كـراوە.
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پایەی سەرعەسكەر
قەڵەمی نووسین
تایبەتی
لــە  26تەممــوز ئــەو مەفرەزانــەی خەریكــی چاودێــری بوونــە ،لەگــەڵ چەتەكانــی هەمەوەنــد رووبــەرووی یەكــر
بوونەتــەوە ،لــە چەتــەكان  1نەفــەر كــوژراوە 2 ،نەفەریــش برینــدار بــووە ،هەروەهــا لــە خۆشــیان برێــك تفەنگــی
مارتینــی لەگــەڵ  20ســەر ئــاژەڵ وەرگیراوەتــەوە ،هەروەهــا لــەم رووبەرووبوونــەوە تەنیــا پێنــج ئاژەڵــی مەفرەزەكــە
لەناوچــوون ،لــە ویالیەتــی موســڵ لــە نێــوان مەفــرەزەی پۆلیــس و چەتەكانــی هەمەوەنــد ئــەو رووبەرووبوونــەوەی
روویــداوە ،لــە چەتــەكان  4نەفــەر برینــدار بــووە 3 ،مایینیــش لەناوچــوون ،هەروەهــا پیــاوی قائیمقامــی بازیــان
برینــدار بــووە ،جگــە لەمــە لــە پۆلیســەكانیش ئاژەڵی یەكێكیــان مــردووە ،لەالیەن مەفــرەزەی ســوارە ئــەو چاودێریەی
كــە كـراوە لــە تەلەگرافنامەكانــی موشــیرەتی لەشــكری شەشــەمی هومایــۆن دەركەوتــووە ،لەســەر فەرمانــی ســەروو
زانیاریــەكان راگەیەنــدراوە ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كە فەرمــان دەردەكات ،لــە  7موحــەررەم 1308
و  11ئۆغســتۆس .1306
سەر عەسكەر
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 9جهمادى ي هكهم 1308

لە ویالیەتی موسڵ هاتووە
بەهــۆی رەســەنایەتیەكەی ســەید ئەحمــەد ئەفەنــدی لــە داواكاریەك نــوورساوە كە لــە قائیمقامیەتی بازیــان دابرنێت،
لــە داواكاریەكــە دوو ئامانــج دەســت نیشــان كـراوە یەكــەم پێشكەشــی نەزارەتــی ناوەخــۆ كـراوە ،هەروەهــا ئەمجارە
لێكۆڵینــەوەی لەســەر كراوە ،پەســەندكردنی رەســەنایەتی كــردووە ،فەرمان.
لە  9كانوونی یەكەم 1306
تاهیر والی ویالیەتی موسڵ
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Y.MTV.

00049.00113

ێﺐ
ﮐﺘ

 20رهمهزان 1308

موشــیری پاشــای بەنــدە خەریكــە دەگاتــە موســڵ ،هەمەوەنــدەكان بــە شــێوەیەكی كاتــی ملكەچبوونیــان قەبــوڵ
كـراوە ،لەگــەڵ ئــەوەش لــە ژێــر نەزارەتــی حكوومــەت دەمێننەوە ،ئەمــەش كاری باشــی زۆر بــەدوا دادێــت هەروەها
ئەگــەر ئــەم كارە درێــژە بكێشــێت ئــەوا گونجــاو نابێــت ،بــە ملكەچبوونیــان چەكەكانیــان كۆدەكرێتــەوە ،بەمــەش
مۆڵــەت دراوە ئەدهــەم پاشــا قوماندانــی كەركــووك بــەرەو چەمچەمــاڵ بــروات ،ئەمــەش لەگــەڵ داواكاری مــن لــە
 23مــارت  1307راگەیەنــدرا بــوو ،بــەم پێیــە فەرمانــی پاشــای جەنابــی خەالفەتپەناهــی بــە ســەدارەت راگەیەنــدراوە،
بــەاڵم لــە بــارەی رۆیشــتنی هیــچ راســتییەك نییــە ،هەروەهــا لــە بابــی عالــی فەرمانــی پاشــا راگەیەنــدراوە ،جێبەجــێ
كردنــی حوكمەكەشــی الری بوونــی تێدایــە ،بۆیــە رۆیشــتنی بــۆ چەمچەمــاڵ وەســتێرناوە ،بــۆ وەرگرتنــی مۆڵەتــی
جموجۆڵەكــەی ئەمجــارە بەنــدەی ناوبـراو لــە تەلەگرافنامــەی شــیفرە هاتــووە وێنەیەكــی هاوپێــچ پێشــكەش كـراوە،
بــە تێروانیــن لــە هەواڵگــری وا دەركەوتــووە بەنــدەی پاشــای ناوبـراو فەرمــان دراوە راســتەوخۆ بچێتــە بەغــداد ،بــەاڵم
مــادەم هەمەوەنــدەكان بیرۆكــەی ئەوەیــان هەیــە ملكــەچ بوونــی خۆیــان رابگەیەنــن ،بــۆ ئــەوەی نكۆڵــی لــەم
بیرۆكەیــە نەكــەن ئەدهــەم پاشــا مۆڵەتــی پــێ بدرێــت بچێتــە چەمچەمــاڵ یاخــود لەالیــەن بەنــدەی پاشــای ســەر
عەســكەر ئــاگادار بكرێتــەوە ،لــە هــەر حاڵەتێكــدا هــاوكاری جەنابــی شاهنشــای جەلیلــە هەبێــت ،ئەمــر و فەرمــان
فەرمانــی جەنابــی ئەفەندیامنــە ،لــە  17رەمــەزان  1308و لــە  14نیســان .1307
بــۆ ئــەم كارە لــە كاتــی راگەیاندنــی ســەروو بــۆ رۆیشــتنی ئەدهــەم پاشــا بــۆ چەمچەمــاڵ لەالیــەن جەنابــی
خەالفەتپەناهــی بــە فەرمانــی پاشــا ئــاگاداری دراوەتــە فەرمانگــەی ســەربازی تــا لەالیــەن ســەر عەســكەرەوە مۆڵەتی
رۆیشــتنی پــێ بدرێــت ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات ،لــە  20رەمــەزان 1308
لــە  17نیســان .1307
جەنابی شەهریاری سەر كاتیب
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 19شەعبان 1308
 18مارت 1307
پوختەی دارایی
لــە بــارەی قەبــوڵ كردنــی ملكەچبــوون و تــكای چەتەكانــی هەمەوەنــدە بــۆ بەپەلــە جێبەجــێ كردنــی كارەكانیــش
لــە ویالیەتــی موســڵ دوو پارچــە تەلەگرافنامــە هاوپێــچ بــە تێروانیــن لــە زانیاریــەكان لــە بــارەی مامەڵــەی ئەوانــە ،لــە
نەزارەتــی ناوەخــۆ نــوورساو كـراوە ،بــە هاتنــی ئەنجامــی نورساوەكــە ئەگەرچــی دووبــارە فرقەیەكــی چاكســازی بــۆ
ئــەوێ دەنێردرێــت ،ئەمجــارە بــە قەبــوڵ كردنــی تكاكانیان بــە گوێرەی ئــەو تكایانە لە شــوێنەكان نیشــتەجێ دەكرێن،
بــە هاتنــی نــوورساو لــە ویالیــەت بــە گوێــرەی وەاڵمــی ئــەو نــوورساوەی كە هاتــووە لە والــی ویالیەتــی ناوهاتــوو ئەو
تەلەگرافنامەیــەی كــە بــۆ ســەدارەت دەروات هێشــتا خوێندنــەوەی بــۆ دەكرێــت.
بریار
لــە تەلەگرافنامــەدا هاتــووە بــۆ نیشــتەجێ كردنــی هەمەوەنــدەكان لــە ناحیــەی مەلحــە گونجــاو نییــە ،وا گونجاوتــرە
لــە قــەزای بازیــان ســەر بــە ســانجەقی ســلێامنیە نیشــتەجێ بكرێــن ،بــەم شــێوەیە ئەوانیــش بە ئەوپــەری سوپاســەوە
قەبوڵــی دەكــەن ،ســەرەتا ئــەو تەلەگرافنامەیــەی بــۆ نەزارەتــی ناوەخــۆ نێــردراوە ،هۆكارەكانــی قەبــوڵ كردنــی تــكای
ئەوانــە بــاس كـراوە ،هەرچــی زووە رەزامەنــدی بدرێــت لەســەر جێبەجــێ كردنــی كارەكــە ،هەروەهــا بــە تێروانیــن
لــە ئامــاژەكان ناوبـراوان چەكەكانیــان رادەســت دەكەنــەوە ،فەرمانــی نیشــتەجێ كردنیشــیان پەیوەســت دەبێــت بــە
بەرقــەرار بوونــی ئاســایش و جێگیــر بوونــی ئەمنیــەت ،بــۆ بەرقەرارنەبوونــی ئەوانــەش بــە تەواوەتــی ناكرێــت ،تــكای
ئەمجارەیــان لــە ئەنجامــی چاودێــری كردنیــان بــە فەرمــی ئەنجام بدرێــت ،لەگــەڵ قەبوڵ كردنــی تكایان ســەبارەت بە
نیشــتەجێ كردنیــان لــە دەورووبــەری قــەزای بازیــان لە گونــدی دیاریكـراودا بــە بریارنامــە راگەیەنــدراوە و رەزامەندی
دراوە ،كـراوە بــە بریــار.
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 29مایس 1307
پوختەی دارایی
هەمەوەنــدەكان لــە شــەش هــۆز پێكهاتــوون ،لــە هــەر یەكەیان یــەك كەس بە شــێوەیەكی هەمیشــەیی وەكــو كەفیل
لــە كەركــووك نیشــتەجێ بكرێــن ،لەگــەڵ قەبــوڵ كردنــی ملكــەچ بوونیــان لــە قــەزای بازیــان نیشــتەجێ بكرێــن ،بــۆ
ئەمــەش پێویســت بــە فەرمانــی پاشــای جەنابــی پاشــا دەبێــت هەروەهــا خەرجــی پــارە لــە ویالیــەت رێــك دەخرێت،
جگــە لــەوە ناوب ـراوان پێویســتیان بــە بــری چەنــد دانەوێڵــە هەیــە ،بــە راگەیەندراوێــك ویالیەتــی موســڵ ئــاگادار
كراوەتــەوە ،بەرپرســەكانی ناوبـراوان هاتوونەتــە كەركــووك لەگــەڵ ئــەو شــەش كەســەش ئەوانــەی لەگەڵیــان هاتــوون
لــە نیشــتەجێ كردنیــان لــە گونــدەكان بــۆ بەرێوەبــردن و دانەوێڵــە بــە گوێــرەی پێداویســتی خۆیــان بۆیــان دابیــن
دەكرێــت ،بــە تەخمینــی  6000قیــە گەنــم و  30000قیــە جــۆ بــە رێكخســتنی  27000قــوروش دابیــن دەكرێــت ،جگە
لــەوە بــۆ ئــەو شــەش ســەرۆكە بــۆ هــەر یەكەیــان  1000قــوروش مووچەیــان پــێ بدرێــت ،هەروەهــا لــە كەركــووك
لــەو فەرمانبــەرە ســەرۆكانەی كــە لــە كوركــووك نیشــتەجێ دەكرێــت رەشــید حەیــدەر بــە وەرگرتنــی رەزامەنــدی لــە
ســلێامنیە بــە ئاغــای بلۆكــی پۆلیــس دەســتبەکار دەبێــت ،لــە كەسوكارەكانیشــی  10كــەس دەخرێنــە نــاو ســلكی
پۆلیســی ،هەروەهــا ســەرۆكی فرقەكــەی تــری هەمەوەنــدەكان حوســێن عەزیــز ئاغــا ،وەکــو ئاغــای بلۆكــی پۆلیــس و
یاریــدەدەری ئاغــای بلــۆك دادەمــەزرێ ،لــە وەاڵمــدا تەلەگرافنامــە لــە  27مایــس  1307هاتــووە و خوێندنــەوەی بــۆ
كـراوە.
بریار
بــە تێروانیــن لــە وێنــەی ئامــاژە پێكراوەكــە ئــەو زەخیرەیــەی باســكراوە هەشــت یەكــی دەكاتــە  20000قــوروش پــارە،
لــە ویالیــەت رێــك دەخرێــت ،جگــە لــەوەش بــۆ ســەرۆكەكانیش هــەر یەكــە  1000قــوروش مووچەیــان بــۆ دابیــن
دەكرێــت ،هەروەهــا لــە بــارەی دامەزراندنــی ئاغــای بلــۆك و یاریدەدەرەكانــی و دامەزراندنــی  10كــەس بــە گونجــاو
زانـراوە وەكــو پۆلیــس دامبەزرێــن ،هەروەهــا ســوودەكانی بیـراوە ،بۆیــە جێبەجێ بكرێــت و بە بریارنامــە مۆڵەتەكەی
كراوەتــە بریــار.
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شیفرەی قوماندانیەتی كەركووك هاتووە
لــە ســلێامنیە بــۆ چەمچەمــاڵ لەوێشــەوە بــۆ كەركــووك هاتــوون ،میــر ئــااڵی رەدیــف و كاتیبــی ئــااڵی و یوزباشــی
نیزامیــە و گەشــتیاری ئێرانــی و كاروانــی ســلێامنیە لەگــەڵ تابــور ئاغــای ســلێامنیە كــە لــە  41ســوارە و  17پیــادەی
پۆلیــس و  7ســوارە لــە ســەربازی شــاهانە پێــك دێــن بەیەكــەوە بوونــە لــە دەورووبــەری گونــدی قــەرە هەنجیــر
نزیكــەی  60تــا  70چەتــەی هەمەوەنــد بــە رێكــەوت تووشــی یەكــر بوونــە هەروەهــا لــەو رۆژە ئــەو كاروانــە تابــور
ئاغاكــەی یەكســەر بــە هەاڵتــن گەراوەتــەوە چەمچەمــاڵ ئەوانــەی بەرگریشــیان كــردووە تووشــی حەپەســان بوونــە،
بــەم شــێوەیە هەواڵیــان نــاردووە ،جگــە لــەوەش مەفرەزەیەكــی تــر لە ژێر دەســتیان نەبــووە ،پۆســتە نێــردراوە ئەوەی
لــە دەســت دێــت ســوارە و ئێســر ســوارەی ســەربازی شــاهانە و لــە فەرمانبــەر نزیكــەی  45پۆلیــس هــەر ئێســتا
بنێردرێــت ،لەگــەڵ گەیشــتنی ئەوانیــش ســەرەتا چەتــەكان بەشــەرەوە پارەوپــول و كەلوپــەل و ئاژەڵیــان دەســت
كەوتــووە ،لــەم رووبەرووبوونــەوە لــە برینــدار بــوون جگــە لــە چەتــەكان  3كــوژراو هەیــە ،ئەوانــەی ئــەو ســوارانەی
بــۆ تاقیكردنــەوە هاتــوون لەگــەڵ بــاش چــاوش ،لــە ســوارەكان  3كــەس شــەهید بوونــە ،هەروەهــا لەگــەڵ یوزباشــی
ناوبـراو بریندارێكیــش هەیــە ،لــە خەڵكــی پۆلیــس و گەشــتیار و كاروان چەنــد كــوژراو و بریندارێــك هەیــە ،ئــەوەی
لــەم نــاوە ماوەتــەوەش لــە چەمچەمــاڵ و گوندەكانــی چــواردەوری ئاشــوریەكان ئــەو ئــاژەڵ و كەلوپەالنــەی كــە
پەرشــوباڵوببوونەوە كۆیــان كردۆتــەوە ،قائیمقامــی ســوارە تۆفیــق بــەگ و مەفــرەزەی ئێســر ســوار گەراونەتــەوە
چەمچەمــاڵ ،خۆیــان بــۆ چاودێــری كــردن چووبوونــە ئــەو شــوێنە ،شــەش كاتژمێــر پۆســتەكەیان دواكەوتــووە ،لــە
دەركەوتنــی پۆســتەكە ئەمانــە راگەیەنــدراوە ،فەرمــان ،لــە  24ئەیلــوول .1306
فەریق ئەدهەم قۆماندانی فرقەی 12
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 27جهمادى كۆتايی 1308

بابی عالی
فەرمانگەی سەدارەت
بۆ جەنابی ئەفەندیم
لــە قــەزای بازیــان ســەر بــە ســانجەقی ســلێامنیە بەهــۆی مردنــی قائیمقــام ســەید حوســێن ئەفەنــدی ،لــە شــوێن ئەو
لــە وەكالەتــی قائیمقامــی مەجیدیــە جیابۆتــەوە ،هەروەها ســەبارەت بــە دامەزراندنــی ئیرباهیم بەگ هەڵبژێــردراو لە
چینــی ســێیەم نــوورساو کـراوە و لە قۆمیســیۆنی هەڵبژاردنــی فەرمانبــەران بریارنامە دەرچــووە ،كاغەزی وەرگێــردراوی
كەسێتیشــی لەگــەڵ نــوورساوی نەزارەتــی ناوەخــۆی جەلیلە راگەیەندراوە و پێشــكەش كـراوە ،بە هەر شــێوەیەك بێت
ئەمــر و فەرمانــی پاشــای جەنابــی پاشــا چ بفەرموێــت جێبەجــێ دەكرێت ،نــوورساو ژمارەی لەســەر نوورساوەتــەوە ،لە
 27جەمــادی كۆتایــی  1308و  26كانوونــی دووەم .1306
سەدری ئەعززەم
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 9جهمادى كۆتايی 1308

 9جەمادی كۆتایی 1308
 8كانوونی دووەم 1306
بۆ ویالیەتی موسڵ
قائیمقامــی پێشــووی قــەزای دهــۆك عومەر لوتفی ئەفەنــدی لەبەر ئەوەی لــە قائیمقامیەتەكانی بازیــان و رانیە بووە،
پێویســتی كــردووە بریارنامــەی پاكانــەی بــۆ بنێردرێــت ،بــە هەنــگاو ئامــاژەی پێكـراوە ،بــەاڵم تا ئێســتا نەنێــردراوە ،بۆ
دڵنیابوونــەوە ،ئەمجــارە داواكراوەتــەوە ،بەپەلــە جێبەجــێ بكرێــت ،بۆ ئەم مەبەســتە داواكراوە هیممــەت بكرێت.
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 13جهمادى كۆتايی 1308

 13جەمادی كۆتایی 1308
 12كانوونی دووەم 1306
جەنابیسەدارەتپەناهی
لــە نــاو ســانجەقی ســلێامنیە ،قائیمقامــی قــەزای بازیــان ســەید حوســێن ئەفەنــدی بەهــۆی مردنیــەوە بــە وەكالــەت
ســەید ئەحمــەد ئەفەنــدی خراوەتــە شــوێنی ئەمــەش لــە ویالیەتــی موســڵ ئامــاژەی پێكـراوە ،بــەاڵم لەبــەر ئــەوەی
لــە تاقمــی هەڵنەبژێراوەكانــە ،بۆیــە ئیرباهیــم بــەگ لــە چینــی دووەم دامبەزرێــت بــۆ ئەمــەش نــوورساو كـراوە ،لــە
قۆمیســیۆنی هەڵبژاردنــی فەرمانبــەران دراوەتــە قەڵــەم ،بریارنامــە لەگــەڵ كاغــەزی وەرگێـراوی زانیــاری بەیەكــەوە
پێشــكەش كـراوە ،بــۆ جێبەجــێ كردنیشــی پێویســتی بــە هــاوكاری ســەدارەتپەناهییە.
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DH.MKT.
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 3ر هجهب 1308

 3رەجەب 1308
 31كانوونی دووەم 1306
بۆ ویالیەتی موسڵ
قائیمقامــی قــەزای بازیــان ســاڵەكانی  1305و  1306لــە داهاتــی مەعاریف  12000قوروشــی خســتۆتە ســەر هەژماری
خــۆی ،بــە چەنــد جارێــك داوا كراوەتــەوە ،بــەاڵم نەیگەراندۆتــەوە ،ئەمــەش لــە بەرێوەبەرایەتــی مەعاریفــی موســڵ
راگەیەنــدراوە ،لــە نەزارەتــی مەعاریفــی جەلیلــەش ئامــاژەی پێكـراوە كــە بــرە پــارەی باســكراو هــەر ئێســتا لەگــەڵ
خــودی خــۆی بەیەكــەوە چۆنیەتــی مامەڵــەی یاســایی لەســەر جێبەجــێ بكرێــت ،بــە لێكۆڵینــەوە هیممــەت بكرێت
لەســەر چارەســەركردنی.
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 17ر هجهب 1308

 17رەجەب 1308
 14شوبات 1304
بۆ ویالیەتی موسڵ
لــە نــاو ســانجەقی ســلێامنیە بــۆ قائیمقامیەتــی قــەزای بازیــان دامــەزراوە ،ســەرەتا بــە تەلەگرافنامە هــەواڵ نێــردراوە،
هــەر كــە ئیرباهیــم بــەگ گەیشــتە شــوێنی مەبەســت لــە مێــژووی دەســت بەكاربوونــی بــە بریــاری حوكمەكــەی
مانگانــە  1750قــوروش مووچــەی بــۆ دەبرێتــەوە ،هەروەهــا نوورساوەكەشــەی رێكخـراوە ،لــەوێ لەگــەڵ جێبەجــێ
كردنــی لــە مێــژووی ناوهاتــووەوە پشــت بەســن بــە راگەیانــدن و بریارنامــە ئــەو مووچەی كــە مانگانــە وەریدەگرێت
نیــوەی بــۆ خانەنشــینی دابیــن دەكرێــت ،لــە  %10ی دەنێردرێتــە قۆمیســیۆنی ســندوقی ئاگركوژێنــەوە ،هەرچــی
خەرجــی رێــگای ناوبـراوە  3162قوروشــە ئەویــش لــە پارەوپولــی خۆچێــی وەریدەگرێــت ،لــە خشــتەی خەرجیــش
نوورساوەتــەوە و لــە ســەروو نوورساوەتــەوە و لــە ژمێریــاری باســكراوە ،هیممــەت بكرێــت بــۆ جێبەجــێ كردنــی.
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 10ش هعبان 1308

 10شەعبان 1308
 9مارت 1307
بۆ ویالیەتەكانی بەغداد و موسڵ و دیاربەكر
لــە هــۆزی جــاف نزیكــەی  2000خانــەی خەڵــك هــەوڵ دەدرێــت بگوازرێتــەوە قــەزای بازیــان و نیشــتەجێ بكرێــن،
لەگــەڵ هاتنــی ئــەم هەواڵــە داوا كـراوە یارمەتــی ئەوانــە نەدرێــن كــە دێنــە ئــەوێ ،بــە چەنــد واژوویەك لــە مەركەزی
چەمچەمــاڵ تەلەگرافنامــە دەرچــووە ،هاوپێــچ نێــردراوە ،چۆنیەتیەكەشــی بــۆ ویالیەتــی موســڵ و دیاربەكــر نــوورسا
كراوە.
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 22ش هعبان 1308

 22شەعبان 1308
 20مارت 1307
بۆ ویالیەتی موسڵ
لــە قائیمقامــی قــەزای بازیــان ئیرباهیــم بــەگ دامــەزراوە ،بــەاڵم لەبــەر ئــەوەی راگەیەنــدراوە كــە ناتوانــی كارگێــری
قــەزا بەرێــوە ببــات ،بۆیــە بــە پێویســت زانـراوە قائیمقامــی پێشــوو ســەعید ئەفەنــدی لــە شــوێن خــۆی مبێنێتــەوە،
بــۆ ئەمــەش لــە مێــژووی  10مــارت  1307لــە ویالیــەت تەلەگرافنامــە نێــردراوە ،ئەگەرچــی لــە ویالیــەت بەم شــێوەیە
ئامــاژەی پێكـراوە ،بــەاڵم لــەم جــۆرە شــوێنانە بــە گوێــرەی ئەزمــون دەركەوتــووە كــە قائیمقامــەكان لــە بەرێوەبردنــی
كارگێــری ناوچەكــە ســەركەوتوو نابــن ،هەروەهــا لەبــەر ئــەوەی ئیرباهیــم بــەگ دامــەزراوە ،لــە كارەكەی ســەرکەوتوو
دەبێــت و كاروبــاری قــەزا بەباشــی بەرێــوە دەبــات ،بۆیــە لــەم بارەیــەوە هیممــەت بكرێــت.
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 28زيلحيجه 1309

پلەوپایەیسەرعەسكەر
قەڵەمی نووسین
تایبەتی
تەلەگرافنامــە لــە موشــیرەتی جەلیلــەی لەشــكری شەشــەمی هومایــۆن لــە قــەزای بازیان بەهۆی ناســكی شــوێنەكەی
لەگــەڵ ویالیەتــی موســڵ لــە قوماندانیەتــی فرقــەی  12بــە پێویســتی زانیــوە لە چەمچەمــاڵ ئــااڵی  46تابــوری دووەم
یــەك یوزباشــی و دوو مــوالزم لــە قوماندانــی  ،57یــەك بلــۆك نێــردراوە ،بــەم ئاماژەپێكردنــەی ســەروو ،زانیاریــەكان
راگەیەنــدراون ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات ،لــە كۆتایــی زیلحیجــە  1309و لــە
 12تەممــوز .1308
سەر عەسكەر
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 6جەمادى يەكەم 1309

 6جەمادی یەكەم 1309
 26ترشینی دووەم 1307
بۆ ویالیەتی موسڵ
قائیمقامــی قــەزای بازیــان لــە ســاڵەكانی  1305و  1306لــە داهاتــی مەعاریــف  12000قوروشــی خســتۆتە ســەر
هەژمــاری خــۆی ،لەگــەڵ داهاتــی خــۆی بەیەكــەوە بــۆ جێبەجــێ كردنــی مامەڵــەی یاســایی لە ســەر ئامــاژە پێكردنی
نەزارەتــی مەعاریفــی جەلیلــە لــە مێــژووی  31كانوونــی دووەم  1306بــۆ وااڵ راگەیەنــدراوە ،ئــەو بــرە پارەیــەی كــە
وەریگرتــووە نەیناردۆتــەوە ،ئاقچــەی باســكراو كــە خراوەتــە ســەر هەژمــاری قائیمقامــی ناوبـراو بە هــەر بۆنەیەكیش
بێــت خــەرج كردنــی لــە یەكێكــی تــر راگەیەنــدراوە لــە بەرامبــەر ئــەوەدا دەبــێ سـزا بدرێــت ،ئەمجــارە لــە نەزارەتی
ناوهاتــوو ئامــاژەی پێكـراوە ،لەســەر ئامــاژەی پێشــووش بــە لێكۆڵینــەوە هیممــەت بكرێــت لــە جێبەجــێ كــردن و
راگەیاندنی.
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DH.MKT.

01901.00030

 12جهمادى ي هكهم 1309

 12جەمادی یەكەم 1309
 2كانوونی یەكەم 1307
بۆ ویالیەتی موسڵ
عومــەر لوتفــی ئەفەنــدی لــە قائیمقامیەتــی دهــۆك دەســتی لــە كار كێشــاوەتەوە ،ئــەو داواكاریــەی كــە بــۆ ســەروو
نێــردراوە لــە ســاڵی  1302كاری كــردووە ،بــۆ ئــەوەی لــە قائیمقامیەتــی قــەزای بازیــان دەســت بــە كار بێــت لــە
داواكاریــەك داواكـراوە پاكانــەی ئەســتۆكەی لــە ویالیــەت پەســەند بكرێــت و بنێردرێتــەوە ،هیممــەت بكرێــت بــۆ
جێبەجــێ كردنــی.
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 26ج همادى ي هكهم 1309

 26جەمادی یەكەم 1309
 16كانوونی یەكەم 1307
بۆ ویالیەتی موسڵ
قائیمقامــی بازیــان كارە خراپەكانی پەســەند كـراوە ،بەهۆی مانەوە و دوورنەخســتنەوەی لە خانەدانــەكان عەبدولقادر
و ئەوانــی تــر واژوویــان كــردووە و تەلەگرافنامەیــان بــۆ ســەدارەت و نــەزارەت نــاردووە ،لەوێشــەوە بــۆ ســەروو
نێــردراوە ،داوایــان كــردووە لێكۆڵینــەوە لەســەر ئــەم بابەتــە بكرێــت.
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 2زيلقهعده 1309

 2زیلقەعدە 1309
 16مایس 1308
بۆ جەنابی وااڵی سەر عەسكەر
لەبــەر گرنگــی شــوێنی قــەزای بازیــان لــە بــارەی نیشــتەجێ كردنــی چەتەكانــی هەمەوەنــد دەبــێ جارێكــی تــر دڵنیــا
ببنــەوە ،پێویستیشــە لــە مەركــەزی قــەزا هێزێكی ســەربازی هەمیشــەیی جێگیــر بكرێت ،بــەاڵم بۆ ئەمەش ســەربازی
شــاهانە پێویســتی بــە بینــای نیشــتەجێیە ،بــە تێروانیــن لــە خاڵــی ئاســایش و داهــات گونجــاو نییــە ،بۆیــە ئــەو بلۆكە
پیادەیــەی كــە لــە بازیــان بوونــی هەیــە ،هەروەهــا بــۆ یــەك بلــۆك ئێســر لــە ســەربازی شــاهانە دوو قــاوش دروســت
بكرێــت ،ئــەو كەرســتەیەی پێویســتە زیــاد بكرێــت ،بــۆ ئــەم مەبەســتە رەزامەنــدی دراوە لەســەر خــەرج كردنــی
 20000قــوروش ،بــە گوێــرەی هەندێــك ووتــە لــە ویالیەتــی موســڵ تەلەگرافنامە هاتووە و پێشــكەش كراوە ،پێویســتە
جێبەجــێ بكرێــت و رابگەیەندرێت.
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01959.00060

 14زيلقهوعده 1309

ێﺐ
ﮐﺘ

 14زیلقەعدە 1309
 28مایس 1308
بۆ جەنابی سەدارەتپەناهی و نەزارەتی دارایی پایەبەرز
هەمەوەنــدەكان لــە شــەش هــۆز پێكهاتــوون ،لــە هــەر هۆزێــك یەكێكیــان بــە شــێوەیەكی هەمیشــەیی لــە كەركووك
مبێننــەوە ،لەگــەڵ قەبــوڵ كردنــی تكاوپارانەوەیــان لــە قــەزای بازیــان نیشــتەجێ بكرێن ،لەوانەش لەو شــەش كەســەی
كــە دێنــە كەركــووك بــۆ هــەر یەكــە  1000قــوروش مانگانــە مووچەیــان بۆ بربێتــەوە ،ئەوانــەی لە گوندیش نیشــتەجێ
دەكرێــن بــە تەخمیــن خــۆراك و زەخیرەیــان بــۆ دابیــن بكرێت ،بــە بریــاری ئەنجوومەنی تایبەتــی بریكارەكان لەســەر
فەرمانــی پاشــای جەنابــی پاشــا لــە  14تەممــوز  1307ژمــارە  701نــوورساوی ســەدارەتپەناهی نەزارەتــی دارایی لەگەڵ
ویالیەتــی موســڵ گفتوگــۆ لــە نێوانیــان كـراوە ،گشــت كاغەزەكانــی حەواڵــەی نەزارەتــی ژمێریــاری كـراوە ،ئەمجــارە
ئــەو نــوورساوەی كــە دراوە تێــدا هاتــووە بــۆ ئــەم شــەش كەســە لــە مێــژووی نــوورساوی ناوهاتــوو تــا كۆتایــی ســاڵی
 1307كۆتایــی شــوبات ئــەو بــرە پارەیــەی كــە دەدرێــت ،لــە موازەنــەی ئــەم ســاڵەوە دابیــن دەكرێــت ،هەروەهــا لــە
مارتــی ئــەم ســاڵەوە تــا كۆتایــی شــوبات  72000قــوروش لــە ســاڵی باســكراودا رێــك دەخرێــت ،لــە موازەنــەی ســاڵی
 1309دەنوورسێتــەوە و هەشــت یەكــی زەخیرەكــەش لــە  27000قــوروش لــە موازەنــەی ســاڵی  1307رێــك دەخرێــت،
بــەم شــێوەیە بــە هــاوكاری وەكالەتپەناهــی بفەرمووێــت چۆنیەتــی جێبەجــێ كردنــی لــە نەزارەتــی دارایــی ئامــاژەی
پێك ـراوە و راگەیەندراوە.
دارایی
بــە پشــت بەســن بــە نــوورساو ئــەو زەخیرەیــەی كــە دەدرێــت  27000قــوروش لــە ســاڵی  1307دەنوورسێتــەوە
و هەژمــار دەكرێــت ،لــە پارەوپولــی ویالیەتــی موســڵ رێــك دەخرێــت ،بــۆ ئەمــەش حەواڵــە نامــە رێكخ ـراوە و
نوورساوەتــەوە ،بــۆ ســەروو نێــردراوە ،ئەمــەش لــە نەزارەتــی ژمێریــاری ئامــاژەی پێك ـراوە ،بــۆ جێبەجــێ كــردن.
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 27زيلقهعد ه 1309

 27زیلقەعدە 1309
 10حوزەیران 1308
بۆ ویالیەتی موسڵ
هەمەوەنــدەكان لــە شــەش هــۆز پێــك هاتــوون ،لــە هەر هۆزێــك یەكێكیان بە شــێوەیەكی هەمیشــەیی لــە كەركووك
دەمێننــەوە ،لەگــەڵ قەبــوڵ كردنــی ملكــەچ بوونیــان ،نیشــتەجێ كردنیــان لە قــەزای بازیــان و ئەوانەی كــە هاتوونەتە
كەركــووك بــۆ شــەش كەســەكە بــۆ هــەر یەكەیــان  1000قــوروش مووچەیــان بــۆ بربێتــەوە ،هەروەهــا بــۆ ئەوانــەی لە
گونــدەكان نیشــتەجێ كـراون ،زەخیرەیــان پــێ بدرێــت ،بــە بوونــی فەرمانــی پاشــای جەنابی پاشــا ئــەوەی بــاس كراوە
بــۆ ئــەم شــەش كەســە لــە  1307تەممــوز  14تــا كۆتایــی شــوباتی هەمــان ســاڵی ناوهاتــوو ،ئــەو بــرە پارەیــەی پێیــان
دەدرێــت ،لــە موازەنــەی ســاڵی ناوهاتــوو رێــك دەخرێــت ،بــۆ ســااڵنی تریــش جێبەجــێ دەكرێــت ،هەروەهــا لــەم
ســاڵە لــە مارتــەوە تــا كۆتایــی شــوبات  72000قــوروش رێكخـراوە و دەدرێــت ،بــۆ موازەنــەی ســاڵی  1309و زەخیــرە
لــە  27000قــوروش لــە موازەنــەی ســاڵی  1307رێكخـراوە ،بــۆ جێبەجــێ كردنــی نەزارەتــی دارایــی ئــاگادار كراوەتەوە،
هیممــەت بكرێــت بــۆ جێبەجــێ كردنی.
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 18زيلحيج ه 1309

 18زیلحیجە 1309
 27حوزەیران 1308
بۆ جەنابی سەدارەتپەناهی
لــە ویالیەتــی موســڵ ســانجەقی ســلێامنیە ،لــە دانیشــتووانی قــەزای بازیــان دوورخراوەتــەوە بــۆ بەنغــازی ،جگــە
لەمــە لــە پۆلیســی ئــۆن باشــیە ،بەنــاوی ئەحمــەد لــە بەنغــازی مــردووە ،خانەوادەكــەی لــە هەشــت كــەس پێــك
هاتــوون ،بــە هاوەڵــی یوزباشــی مەحمــود ئاغــا لــە ســەرۆكەكانی هــۆزی هەمەوەنــد چوونەتــە ئیشــكۆدرە ،
لەبــەر ئــەوەی لــە بەرێوەبردنــی بژێــوی ژیانیــان زەحمەتــی دەكێشــن ،بۆیــە داوایــان كــردووە بــە فەرمانــی پاشــا
رێگــە دراوە بگەرێنــەوە قــەزای خۆیــان ،بۆیــە داوای مۆڵــەت دەكــەن تــا بگەرێنــەوە ،چۆنیەتەكەشــی پرســیار
لــە یوزباشــی مەحمــود ئاغــا ك ـراوە ،دەرکەوتــووە ئەوانــە لــە هــۆزی ناوب ـراو نیــن ،هەرچــی رۆیشــتنی هــەردووال
بــۆ ئیشــكۆدرە ئــەوە خانــەوادەی ئەحمــەدی مــردوو لەگــەڵ ئــۆن باشــی ئەحمەدەكــەی تــر تێكــەڵ بــووە كــە لــە
ســلكی پۆلیســی ئیشــكۆدرە كار دەكات ،لەبــەر ئــەوەی ناوەكەیــان وەكــو یەكــە و بــە یەكــر شــوبهێندراوە ،بۆیــە
گوازراونەتــەوە ئیشــكۆدرە ،هەروەهــا خانــەوادەی ناوهاتــوو بژێــوی ژیانیــان زۆر خراپــە و پەرێشــانن ،بــۆ جێبەجــێ
كردنــی ئــەو كارە نــوورساوی هاوپێــچ لــە ویالیەتــی ئیشــكۆدرە هاتــووە ،راگەیەنــدراوە و پێشــكەش كــراوە ،بــە
تێروانیــن لــە ئاماژەپێكردنەكــە ،ئەگەرچــی لەســەر داواكردنــی خۆیــان رۆیشــتنیان بــۆ قــەزای ناوهاتــوو هیــچ
كێشــەیەكی نییــە ،بــەاڵم بــۆ جێبەجــێ كردنــی ئــەم كارە پێویســتی بــە راوبۆچوونــی جەنابــی ســەدارەتپەناهیە.
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 27زيلحيجه 1309

 27زیلحیجە 1309
 9تەمموز 1308
بۆ نەزارەتی دادوەری و سندوقی خانەنشینی جەلیلە
یاریــدەدەری لێكۆڵــەری پێشــووی بازیــان و لــە خانەدانــی كەركووك عومــەر زادە حاجی ســامل ئەفەنــدی داوای كردووە
تاقیكردنــەوەی بەرێوەبــەری ناحیــەی پــێ بكرێــت و قەبوڵ كـراوە ،دەســتپێك هۆكاری جیابوونــەوەی لە یاریــدەدەری
ناوهاتــوو ،لــە نەزارەتــی جەلیلــە پرســیار كـراوە و لــە قۆمیســیۆنی هەڵبژاردنــی فەرمانبــەران بــە نــوورساو باســكراوە،
بــە لێكۆڵینــەوە چۆنیەتــی كارەكــە ئامــاژەی پێكـراوە ،ســەروو فەرموویەتــی هیممــەت بكرێــت بــۆ جێبەجــێ كردنــی.
بۆ سندوقی خانەنشینی
ناوبــراو لــە ئەســكەلەی تــاق تــاق و نووســینی ئەنباریــش كاری كــردووە ،لــەم كارە ئەوانــەی
خزمەتیــان كــردووە ،مووچەكانیــان لــە %5ی دەســتی بەســەرداگیراوە و دەســتی بەســەردا دەگیرێــت.
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I.TAL.

 17شهوال 1310

ﻫ

00022.00008

ەواڵ

 ویالیەتی موسڵقەڵەمی نووسین
ژمارە 8
بۆ نەزارەتی ناوەخۆی جەلیلە
بۆ جەنابی دەوڵەت
لــە نــاو ســانجەقی ســلێامنیە لــە قائیمقامیەتــی قــەزای بازیــان ئیرباهیــم بــەگ ،هــەر خــۆی لــە خانەدانەكانــی
ســانجەقی قۆزانــە ،هەروەهــا لــە قــەزای ناوهاتــوو كاری زۆر باشــی كــردووە ،رێگــەی نــەداوە كاری چەتەیــی
هەمەوەنــدەكان و چەتــەكان پەرەبســەنێت و رێگــری لێیــان كــردووە ،ئامــادەكاری كــردووە و هۆزەكانــی نیشــتەجێ
كــردووە و بــە كشــتوكاڵەوە خەریكــی كــردوون ،جگــە لەمــە ئازایەتــی و كارەكانــی لــە قــەزای ناوهاتــوو لــە
رووی كارگێریــەوە بەباشــی بەرێــوەی بــردووە ،هــەوڵ و كۆششــەكانی بــە دڵســۆزیەوە شــایەدە كــە بۆتــە هــۆی
زیادكردنــی داهــات ،بۆئــەم جــۆرە كەســانە نیشــانی ســەروو پێویســتە ،بەهــۆی خزمەتەكانــی ناوبــراو پاداشــت
بكرێــت و پلەكــەی بــۆ پلــەی ســێیەم بــەرز بكرێتــەوە ،ئەمــەش هــاوكاری نەزارەتپەناهــی جەلیلــەی دەوێــت،
ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات ،لــە  12رەمــەزان  1310و لــە  18مــارت .1309
نوری عوسامن كوڕی محەمەد والی موسڵ

ﻨﺎﻣ

ەی

ێﺐ
ﮐﺘ

 بابی عالیفەرمانگەی كاروباری ناوەخۆ
قەڵەمی نووسین
ژمارە 371
بۆ جەنابی سەدارەتپەناهی
راگەیەندراویبەندەمانە
قائیمقامــی قــەزای بازیــان ئیرباهیــم بــەگ بــە بۆنــەی هــەوڵ و كارەكانــی لــە نیشــتەجێ كردنــی هــۆزەكان و
زیادكردنــی داهــات و پاراســتنی ئاسایشــی ناوەخــۆ و لــە رێــگای راپۆرتــەوە خزمەتــە باشــەكانی دیــار كەوتــووە ،بــۆ
پلــەی ســێیەم رێــزی لــێ گیـراوە ،بــۆ ئەمــەش لــە ویالیەتــی موســڵ نــوورساو لــە مێــژووی  18مــارت  1309ژمــارە  8لــە
تۆمــاری ناســنامە نوورساوەتــەوە ،بەیەكــەوە پێشــكەش كـراوە ،هەروەهــا تێروانیــن لــە راگەیاندنــی ئــەو خزمەتانــەی
ناوبـراو كردوویەتــی ئەگــەر گونجــاو بێــت پلەكــەی بــۆ پلــەی چــوارەم بــەرز بكرێتــەوە ،ئــەوا جێبەجــێ بكرێــت ،بــۆ
ئەمــەش هــاوكاری ســەدارەتپەناهی پێویســتە ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات.
 17شەوال  1310و  22نیسان 1309
نازری كاروباری ناوەخۆ
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 17شهوال 1310

 17شەوال 1310
 22نیسان 1309
جەنابیسەدارەتپەناهی
بــۆ پاراســتنی ناوچەكــە قائیمقامــی قــەزای بازیــان ئیرباهیــم بــەگ هەوڵــی داوە و كاری كــردووە بۆ نیشــتەجێ كردنی
هــۆزەكان لەگــەڵ زیادكردنــی داهاتــەكان و ســەقامگیر كردنــی ئاســایش ،بەهــۆی ئەو ناوبانگیــەی كە هەیەتــی لەبەر
كارە باشــەكانی ،لــە بــارەی بەرزكردنــەوەی پلەكــەی بــۆ پلــە ســێ لــە مێــژووی  18مــارت  1309ژمــارە  8نــوورساو
لــە ویالیەتــی موســڵ هاتــووە ،ئــەم نــوورساوە لەگــەڵ تۆمــاری كەســێتی بەیەكــەوە پێشــكەش كـراوە ،هەروەهــا بــە
تێروانیــن لــە راگەیاندنــی خزمەتەكانــی ناوبـراو ئەگــەر گونجــاو بێــت پلــەی ناوبـراو بــۆ پلــە چــوار بــەرز بكرێتــەوە،
جێبەجــێ كردنــی دەگەرێتــەوە بــۆ جەنابــی ســەدارەتپەناهی.
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00062.00013

 19زيلقهعده 1310

نەزارەتی ناوەخۆ
پێشــەكی ئــەو هەمەوەندانــە كــە لــە بەنغــازی مابوونــەوە زســتانی رابــردوو بــە هەاڵتــووی گەراونەتــەوە بازیــان و
بوێریــان كــردووە دەســت بــە چەتەگــەری بكەنــەوە ،ئــەو ئاماژانــەش لــە موتەســەرفیەتی كەركووكــەوە باســكراوە،
ناوبـراو بــە گــەران و ســوران دەســتگیركراونەتەوە ،بــۆ ئــەوەی رێگــە بــە شــەڕ كــردن نەدرێتــەوە ،بــۆ موتەســەرفیەتی
خۆچێــی نوورساوەتــەوە ،چ لــە بەنغــازی بێــت یاخــود لــە شــوێنێكی تــر بێــت ئــەو شــوێنانەی لەالیــەن چەتەكانــەوە
وێ ـران ك ـراوە ،ئــەو چەتانــەی لــەو شــوێنانەی كــە دەدۆزرێتــەوە ،بخرێنــە ژێــر نــەزارەت و چاودێریــەوە ،ئەگــەر
بــەم شــێوەیەش رێگــە لــە هەاڵتنیــان نەگیرێــت ،دیســان كۆمــەڵ دروســت دەكــەن و دەســت بــە ف ـراوان بوونــی
چەتەگەریەتــی دەكەنــەوە ،ئەوانــە هــەر یەكــە بخرێنــە ژێــر تۆمــاری دەســتەیەكەوە ،راگەیەنــدراوە لەســەر جێبەجێ
كردنــی فەرمانەكــە.
لە  23مایس 1309
عوسامن والی موسڵ
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 8زيلحيجه 1310

 8زیلحیجە 1310
 10حوزەیران 1309
بۆ ویالیەتی موسڵ
لــە کاتــی ئەرکەکــەی قائیمقامــی قــەزای بازیــان ئیرباهیــم ئەفەنــدی داوا كراوە پلەكــەی بۆ پلە چــوار بــەرز بكرێتەوە،
ئەمــەش بــە مۆڵــەت وەرگرتــن ،بە فەرمانی پاشــای جەنابــی خەالفەتپەناهــی فەرموویەتی.
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 26زيلحيج ه 1310

بابی عالی
فەرمانگەی كاروباری ناوەخۆ
قۆمیسیۆنیهەڵبژاردنیفەرمانبەران
ژمارە 284
لــە نــاو ویالیەتــی موســڵ لەالیــەن قائیمقامــی قــەزای بازیــان ئیرباهیــم بــەگ تەلەگرافنامــە حەواڵــە كـراوە ،لەبــەر
ئــەوەی لەگــەڵ كەشــوهەوای ناوچەكــە ئاوێتــە نابێــت ،ئەگەرچــی داوای كــردووە بــۆ یەكێــك لــە قەزاكانــی ویالیەتــی
حەلــەب بنێردرێــت ،بــەاڵم ئێســتا بــە هەمــان چینــی ناوب ـراو شــوێنێكی گونجــاو نییــە بــۆی بنێردرێــت ،بێگومــان
دەكرێــت لــە نــاو ویالیــەت لە چینی خــۆی قەزایــەك بدۆزرێتــەوە و ئەركەكەیــان بگۆردرێتــەوە ،ئەمەش بــە بریارنامە
بــە فەرمــان و ئامــاژە بــۆ ویالیەتــی موســڵ نــوورساو كـراوە ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان
دەردەكات ،لــە  26زیلحیجــە  1310و لــە  28حوزەیـران .1309
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 12ش هعبان 1310

ێﺐ
ﮐﺘ

نەزارەتی كاروباری دارایی
ئەنجوومەنی دارایی
ژمارە 1474
راگەیاندنیبەندەیە
لــە ویالیەتــی موســڵی بەهیــە لــە مێــژووی  1شــوبات  1308تەلەگرافنامــە وەرگیـراوە ،بــە پشــت بەســن بــە فەرمانــی
جەنابــی فەریــق عومــەر وەهبــی ،لــە نــاو ســانجەقی ســلێامنیە قــەزای بازیــان بــۆ كۆكردنــەوەی داهاتــی دە یــەك
(عــر) ســەربازانی مەفــرەزەی نیزامیــەی ســپاردووە ،بــۆ ئەمــەش كرێــی بارگیــرەكان دراوە ،لــە خۆچێــی ئامــاژەی
پێكـراوە  1140قــوروش تەنیــا بــۆ خەرجــی دە یــەك ناوبـراو بــە ســەنەدی خــۆی لــە ســندوقی دارایــی مەركــەز 4000
قوروشــی وەرگرتــووە ،لەالیــەن عاجیزانــەوە بــە خــۆی ووتـراوە ،هەرچــی زووە هەژمارەكــەی نــەدراوە ،ئــەو قەزایانــەی
كــە ســەر بــە ویالیەتــە بــە ئەمانــەت بەرێوەدەبردرێــت و بــۆ ئــەو شــوێنانەی كــە لەالیــەن ئەفســەر و تاكی ســەربازی
كراوەتــە سیســتەمی دە یــەك ،بــۆ دە یەكەكانــی ئــەم قەزایانــە ئاقچــەی تــر وەردەگیرێــت ،بــۆ ئــەم مامەاڵنــەش بــە
گوێــرەی پێویســت پــرس كـراوە ،لــەم بارەیەوە لــە ویالیەتی ناوهاتــوو لــە یەكــەم و دوا ئاماژەكردنــەكان روون كردنەوە
كـراوە ،لــە بەرامبــەر ســەنەداتی پەســەند كـراودا ئــەو پــارەی لــە ســندوقی دارایــی وەرگیـراوە ،لێكۆڵینــەوە و مامەڵــە
جێبەجــێ ك ـراوە ،فەرمانیــش دراوە ئــەم لێكۆڵینەوەیــە بنێردرێتــە دەســتەی لێكۆڵینــەوە لــە ویالیەتــی موســڵ ،بــە
گوێــرەی نــوورساوی  23و  31كانوونــی دووەم  1308راگەیەنــدراوە و ئامــاژەی پێكـراوە ،ئــەوەی لــە تەلەگرافنامەكــە لــە
خەرجــی دە یــەك باســكراوە ،ئــەو ووردبینیــەی پێویســتە بكرێت لــە دەســتەی ناوهاتــوو فەرمــان دراوە و نوورساویش
بــۆ وەكالەتپەناهــی كـراوە و راگەیەنــدراوە ،بــە حەواڵــە لــە ئەنجوومەنــی دارایی گفتوگۆی لەســەر كـراوە ،بۆ جێبەجێ
كردنیشــی داوای هــاوكاری كـراوە ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات ،لە  12شــەعبان
 1310و  17شــوبات .1308
نازری دارایی
80

بازیان و چهمچهماڵ ل ه بهڵگ هنام هكانی عوسامنی دا

ﻫ
ەواڵ
ﻨﺎﻣ
ەی
ێﺐ
ﮐﺘ

ML.EEM.

00169.00051

 17رهمهزان 1310

خەزینەی تایبەتی شاهانە
فەرمانگەی ئەمالكی هومایۆن
ژمارە 369
لــە نــاو ویالیەتــی موســڵ ســانجەقی ســلێامنیە قــەزای بازیــان گونــدی ئاغچەلــەر لــە مێــژووی  16ترشینــی یەكــەم
 1305بــە فەرمانــی پاشــای جەنابــی پاشــا ئــەوەی ماوەتــەوە لــەو مولكــەی كــە كــڕدراوە ،لــە ئەمالكــی هومایــۆن یــەك
خانــە زیــادی كــردووە ،لــە بەرێوەبەرایەتــی دەفتەرخاقانــی بەغــداد بە گوێرەی یاســا رێكخـراوە و نێــردراوە ،پارچەیەك
ســەنەد لــە خەزینــە مامەڵــەی پێویســتی بــۆ جێبەجــێ ك ـراوە بــە هاوپێــچ راگەیەنــدراوە و پێشــكەش ك ـراوە ،لــە
نــوورساوی وااڵی نەزارەتپەناهــی لــە مێــژووی  9مــارت  1309و لــە  3رەمــەزان  1310ژمــارە  ،19ســەنەدی ناوهاتــوو كە
لــەالی خــودی ملوكانــەی هومایۆنــە دەســتی بەســەرداگیراوە ،لــە باش كیتابەتــی جەلیلە نوورساو لــە  5رەمــەزان 1310
و  11مــارت  1309لــە پەراوێزەكــەی راگەیەنــدراوە و نوورساوەتــەوە ،بــۆ جێبەجــێ كردنــی ئــەم مامەڵەیــە بۆ ئــەم كارە
بــۆ قەڵەمــی ســەنەدات حەواڵــە بكرێــت ،نوورساوەتــەوە ،لــە  23مــارت .1309
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 13موحهررهم 1310

 13موحەررەم 1310
 25تەمموز 1308
بۆ ویالیەتی موسڵی بەهیە
بەهــۆی گرنگــی شــوێنی س ـراتیژی قــەزای بازیــان بــە نیشــتەجێ كردنــی چەتەكانــی هەمەوەنــد زیاتــر لــە جــاران
دووپاتكراوەتــەوە كــە پێویســتە هێزێكــی ســەربازی هەمیشــەیی لــە مەركــەزی قــەزا نیشــتەجێ بكرێــت ،بــەاڵم
نوورساوەتــەوە بــۆ ســەربازی شــاهانە بینایــە نییــە و بــۆ ئــەوەی ئاســایش و پاراســتنی ســەربازەكان دابیــن بكرێــت لــە
بازیــان یــەك بلــۆك پیــادە و یــەك بلــۆك ســوارەی ئێســر لــە ســەربازی شــاهانە لەگــەڵ دوو  ....و یــەك تــۆپ دابیــن
بكرێــت ،بــۆ ئەمــەش پێویســتی بــە كەرســتەی زیاتــرە ،بۆیە دەبــێ مۆڵــەت بدرێت لــە خەرجكردنــی  20000قــوروش،
بــۆ ئەمــەش تەلەگرافنامــە لــە مێــژووی  12مایــس  1308لــە ویالیــەت هاتــووە ،بــە گفتوگــۆ لەگــەڵ الیەنی وااڵی ســەر
عەســكەر ئــەو وەاڵمــەی بــە نــوورساو هاتــووە ،لــە قــەزای ناوب ـراو هۆزێكــی زۆر كۆبۆتــەوە و هەمەوەندەكانیــش
لــەوێ نیشــتەجێ بوونــە ،مەركــەزی قــەزا كــە چەمچەماڵــە ئــەو بینایــەی لەســەر پردەكــە بــووە رووخێـراوە ،دووبــارە
یــەك بلــۆك پیــادە و یــەك بلــۆك ســوارەی ئێســر داوا كـراوە ،لەگــەڵ دروســت كردنــی قشــلەیەك برێكــی زۆر ســەرباز
نیشــتەجێ دەكرێــت ،بــەم شــێوەیەش ئاســایش بەرقــەرار دەبێــت ،بــە تێروانیــن لــە دەرخســن و رســومات 49913
قــوروش كارەكــە تــەواو دەبێــت ،لە موشــیرەتی لەشــكری شەشــەمی هومایۆنی جەلیلە ئامــاژەی پێكـراوە ،بۆ جێبەجێ
كردنــی كارەكــەش بــە مۆڵەتــی فەرمانــی پاشــای جەنابی پاشــا بفەرمووێت بــە تەلەگراف موشــیرەتی ناوهاتوو ئــاگادار
دەكرێتــەوە و بابەتەكــەی پێرادەگەیەندرێــت ،بــە گوێــرەی ئەمــەش هیممــەت دەكرێــت لــە جێبەجــێ كردنــی كارەكــە.
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 25موحەررەم 1310
 6ئۆغستۆس 1308
جەنابیسەدارەتپەناهی
ئــەو شــوێنە دیاریكراوانــەی كــە هەمەوەنــدەكان بــۆی رۆیشــتوون ،بــۆ خەرجــی نیشــتەجێ كردنیــان و خەرجــی تــر،
ئــەو زەوییانــەی كــە لەالیەنــی بازیانــن و ئــەو مولكانــەی بــۆ فرۆشــتنە داوای دەكەن بە بریــاری ئەنجوومەنــی تایبەتی
بریــكارەكان و فەرمانــی پاشــای جەنابــی پاشــا پێشــەكی بــە نەزارەتــی عاجیزانــەی ویالیەتــی موســڵ راگەیەنــدراوە،
ئــەو زەوییــە باســكراوانە لــە شــوێن خــۆی خراوەتــە موزایــدەوە ،ئەگەرچی لەگــەڵ شــوێنگرەوە داواكاریەكانیــان دیاری
كـراوە و خراوەتــە ســەریان ،بــەاڵم بــەم دواییــە هەمەوەنــدەكان لــە شــوێنە دوورخراوەكانیــان هەاڵتــوون گەراونەتەوە
دەورووبــەری شــارەزوور و ســلێامنیە ،لەســەر داوای ئــەوان لــە الی بازیــان نیشــتەجێ كـراون ،لە ســەرۆكەكانیان چەند
كەســێكیان مووچەیــان بــۆ براوەتــەوە ،چەنــد كەسێكیشــی لــە ســلكی پۆلیســی پاراســن دامــەزراون ،ئــەو زەوی و
مولكانــەی بــۆ فرۆشــتنە چاوپێداخشــاندنەوەی بــۆ نەكـراوە ،ئەمجــارە لــە ویالیەتــی موســڵ نــوورساو هاتــووە ،پــرس
ك ـراوە ،ئەوانــە لــە گەرانەوەیــان بــۆ ئێــرە ،دووبــارە لــەوێ نیشــتەجێ دەكرێــن ،لــەو كاتــە پێویســتیان بــەم زەوی و
مولكانــە دەبێــت ،بــۆ جێبەجــێ كردنیشــی فەرمانــی ســەرووی ســەدارەتپەناهی دەنێردرێــت.
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 18رهبيعى ي هكهم 1311

 18رەبیعی یەكەم 1311
 16ئەیلوول 1309
بۆ ویالیەتی موسڵی جەلیلە
بــۆ قائیمقامیەتــی قــەزای بازیــان ئیرباهیــم ئەفەنــدی دامــەزراوە ،لەگــەڵ گەیشــتنی بــۆ شــوێنی ئەركەكــەی و لــە
مێــژووی دەســت بەكاربوونــی تۆمــار كـراوە مانگانــە  1750قــوروش مووچــەی بــۆ براوەتــەوە ،لــە مێــژووی باســكراو
لەگــەڵ جێبەجــێ كردنــی كارەكان بــە پشــت بەســن بــە راگەیانــدن و بریارنامــە مانگانە ئــەو مووچــەی وەریدەگرێت
نیــوەی هەروەهــا هەمــوو مانــگ لــە مووچەكــەی لــە  %5لەگــەڵ  %1بــۆ خانەنشــینی دەروات ،هەروەهــا مانگانــەی
دووەمــی  %5بــۆ ســندوقی قۆمیســیۆنی هــاوكاری مولكیــە دەنێردرێــت ،جگــە لەمــە خەرجــی رێگاكەشــی 3162
قــوروش لــە پارەوپولــی خۆچێــی رێــك دەخرێــت ،ئەمــەش لــە خشــتەی خەرجــی نوورساوەتــەوە ،بــۆ راگەیاندنــی
ئەمــەش لــە ژمێریــاری باســكراوە ،هیممــەت بكرێــت بــۆ جێبەجــێ كردنــی.
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 23رهبيعى ي هكهم 1311

سەرپەرشــتیاری ســەربازی قۆمیســیۆنی ســەروو ســەرۆكی دووەم جەنابــی ئیســاعیل حەقــی پاشــا ،تەلەگرافــی بــە
شیفرە
ئــەو هەمەوەندانــەی لــە بەنغازینــە بــە تەواوەتــی هەاڵتــوون ،ئــاوا گــوێ بیســت بــوون كــە بــە یــەك و دووان بــۆ
بازیــان دێــن ،ئەگەرچــی جەنابــی پاشــا ئاسایشــی بەرقەرار كــردووە ،بــەاڵم ئەوانە هــەر دەرفەتێــك بدۆزنەوە ناوەســن
ئەمــەش بــە ئەزمــوون ســەملێرناوە ،لــەم بارەیــەوە چاوەرێــی فەرمانــی دەوڵــەت دەكــەم ،فەرمــان.
 22ئەیلوول 1309
عارفی موتەسەرفی كەركووك
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 30رهمهزان 1311

ویالیەتی موسڵ
قەڵەمی نووسین
بۆ نەزارەتی ناوەخۆی جەلیلە
بۆ جەنابی دەوڵەت
نــوورساوی ژمــارە  177لــە مێــژووی  16كانوونــی یەكــەم  1309لــە نەزارەتپەناهــی فەرمانــی بــۆ دەرچــووە و ئامــاژەی
پێكـراوە ،لــە كارگێــری زەوی و زاری پاشــای عەمــارە ،ئەمینــی ســندوق مدحــەت ئەفەنــدی لــە ســاڵی  1299بــە دواوە
بــە موچــەی مانگانــە  246قــوروش لــە قــەزای بازیــان وەكــو نووســەری نووســینی نــوورساو دەســت بەكاربــووە،
هەروەهــا لــە ســاڵی ناوهاتــوو لــە مانگــی مایــس لــە یەكــەم رۆژەوە دەســتی بــە كارەكــەی كــردووە ،لــەم ســاڵەوە
لــە ســەرەتایی مانگــی شــوباتەوە دەســتی لــە كاركێشــاوەتەوە هەروەهــا ناوبـراو لــە مــاوەی كارەكەیــدا هیچ شــتێكی
نەبــووە ،ئەمــەش بــە موتەســەرفیەتی ســلێامنیە راگەیەنــدراوە ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابی ئەو كەســەیە كــە فەرمان
دەردەكات ،لــە كۆتایــی رەمــەزان  1311و لــە  25مارتــی .1310
وەكیلی ویالیەتی موسڵ میری لیوا
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 14ر هجهب 1311

 14رەجەب 1311
 10كانوونی دووەم 1309
بۆ جەنابی سەدارەتپەناهی پایەبەرز
قائیمقامــی قــەزای بازیــان ئیرباهیــم بــەگ لــە كاتی جێبەجــێ كردنی ئەركەكــەی ،بە مەبەســتی كوشــتنی بەرێوەبەری
دارایــی پێشــووی قــەزای ناوبـراو ســەید مەحمــود ئەفەنــدی بــە رێگــەی كەســێك بــە نــاوی بەكــر بــە لێدانــی داوە،
لەبــەر ئــەم پروپاگەندەیــە قائیمقامــی ناوبـراو لەگــەڵ هاوبەشــی تاوانەكــەی بەكــر لێكۆڵینــەوەی یاســایی كـراوە و
لــە ئەنجامەكەیــدا بــە گوێــرەی هەواڵــی ئەنجامــدەری كارەكــە لەگــەڵ لێكۆڵینەوەكــە لەالیــەن دادوەری لێكۆڵــەر بــە
پلــەی تــاوان هەژمــار كـراوە ،بریــار دراوە كاغــەزەكان بنێردرێتــە دەســتەی تــاوان (هیئــە اتهامیــە) هەروەهــا لەبــەر
ئــەوەی قائیمقامــی ناوهاتــوو بــە هاوبەشــی یەكێــك ئــەو تاوانــەی ئەنجــام داوە ،دادگایی كردنــی لــە دادگای دادوەری
ئەنجــام دەدرێــت ،بــەاڵم دادگاییەكــەی لەســەر فەرمانــی پاشــای جەنابــی پاشــا وەســتاوە ،لــە داواكاری گشــتی بەغداد
راگەیانــدن راگەیەنــدراوە لــە بــارەی جێبەجــێ كردنــی كارەكــە نــوورساو لــە مێــژووی  30كانوونــی یەكــەم  1309ژمــارە
 205لــە نەزارەتــی جەلیلــە هاوپێــچ پێشــكەش كـراوە ،جێبەجــێ كردنــی بــۆ جەنابــی ســەدارەتپەناهیە.
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كۆتايی ش هوال 1311

كۆتایی شەوال 1311
 24نیسان 1310
بۆ ویالیەتی موسڵ
لــە ســەردەمی قائیمقــام ئیرباهیــم بــەگ لــە قــەزای بازیــان لــە قــەزای ناوهاتــوو بەرێوەبــەری دارایی پێشــوو ســەعید
مەحمــود ئەفەنــدی بــە مەبەســتی كوشــتنی ب ـرادەری بــە نــاوی بەكــر لێــی داوە ،بــە گوێــرەی ئــەو لێكۆڵینــەوە
یاســاییەی كــە كـراوە ،لــە ئەنجــام دەركەوتــووە ،قائیمقامــی ناوبـراو لەســەر ئــەو بریــارەی لەالیــەن دەوڵەتــەوە دراوە
بــۆ دادگایــی كردنێكــی نیزامیــە ،بــە مۆڵەتــی فەرمانــی پاشــای جەنابــی خەالفەتپەناهــی زانیــاری دراوەتــە نەزارەتــی
دادوەری ،لــە مێــژووی  17نیســان  1310نــوورساو لــە ســەدارەتپەناهی كـراوە بــۆ جێبەجــێ كــردن.
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 4رهبيعى كۆتايى 1311

 4رەبیعی كۆتایی 1311
 2ترشینی یەكەم 1309
بۆ نەزارەتی ناوەخۆی جەلیلە
لــە نــاو ویالیەتــی موســڵ قائیمقامــی قــەزای بازیــان ئیرباهیــم بــەگ دوور خراوەتــەوە ،لــە شــوێن ئەویــش لــە چینــی
ســێیەم و لــە قائیمقامیەتــی سوقولشــیوخ محەمــەد ئەمیــن ئەفەنــدی دادەمەزرێــت ،بــۆ ئــەم مەبەســتە نــوورساوی
دەوڵــەت لــە  18رەبیعــی یەكــەم  1311ژمــارە  1837بــە مۆڵەتــدان لــە مێــژووی  29رەجەبــی هەمــان ســاڵ فەرمانــی
پاشــای جەنابــی خەالفەتپەناهــی فەرمانــی داوە ،بــۆ جێبەجــێ كردنــی هیممــەت بكرێــت.
89

بازیان و چهمچهماڵ له ب هڵگهنام هكانی عوسامنی دا

ﻫ
ەواڵ
ﻨﺎﻣ
ەی
ێﺐ
ﮐﺘ
BEO.

000393.029458

 22شهوال 1311

 22شەوال 1311
بۆ نەزارەتەكانی ناوەخۆ و دادوەری جەلیلە
وێنەكانیــان لــە ســەروو بــە نــوورساو راگەیەنــدراوە ،هەروەهــا بــە فەرمانــی پاشــای جەنابــی خەالفەتپەناهــی بــۆ
جێبەجــێ كردنــی ئــەم كارە كاغــەز نێــردراوە و نەزارەتــی دادوەری جەلیلــە ئــاگادار كراوەتــەوە كە هیممــەت بكات لە
جێبەجــێ كردنــی ،ســەبارەت بــە نەزارەتــی ناوەخــۆی جەلیلــە هێشــتا بــۆ جێبەجــێ كردنــی داوا دەكرێــت هیممــەت
بكرێت.
لە ناو ویالیەتی موسڵ بابەتەكە پەیوەستە بە دادگایی كردنی قائیمقامی قەزای بازیان ئیرباهیم بەگ.
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بابی عالی
فەرمانگەی سەدارەت
770
بۆ جەنابی ئەفەندم
لــە نــاو ویالیەتــی موســڵ قائیمقامــی قــەزای بازیــان بەهــۆی جموجۆڵــە نەگونجاوەكانــی چاكــر وایە لــەوێ نەمێنێت
و دووربخرێتــەوە ،لــە ویالیەتــی ناوهاتــوو ئامــاژە نێــردراوە ،هەروەهــا خۆشــی وازی لــە ئەركەكــەی هێنــاوە ،بۆیــە
بــۆ قائیمقامیەتــی قــەزای ناوهاتــوو محەمــەد ئەمیــن ئەفەنــدی هەڵبژێــردراو لــە چینــی ســێیەم و لــە قائیمقامیەتــی
سوقولشــیوخ جیابۆتــەوە ،دووبــارە بەكارهێنانــەوەی لــە قائیمقامیەتێكــی تــر بــە بریــاری شــورای دەوڵــەت لــە بــارەی
دامەزراندنیــەوە لــە قۆمیســیۆنی هەڵبژاردنــی فەرمانبــەران بریارنامــە و كاغــەزی وەرگێــردراوی كەســێتی رێكخـراوە و
پێشــكەش كـراوە ،لەگــەڵ نــورساوی هاوپێچــی نەزارەتــی ناوەخــۆی جەلیلــە راگەیەنــدراوە و پێشــكەش كـراوە ،لــەم
بارەیــەوە بــە هــەر شــێوەیەك بێــت فەرمانــی پاشــای جەنابــی خەالفەتپەناهــی چ بفەرمووێــت جێبەجــێ دەكرێــت،
لەگــەڵ راگەیاندنــی نــوورساو ژمــارەی لەســەر تۆمــار کـراوە ئەفەنــدم.
لە  25رەبیعی یەكەم  1311و لە  23ئەیلوول 1309
سەدری ئەعززەم و هاوكاری
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 12شهوال 1311

بابی عالی
فەرمانگەی سەدارەت
2328
بۆ جەنابی ئەفەندم
لــە نــاو ویالیەتــی موســڵ قائیمقامــی قــەزای بازیــان ئیرباهیــم بــەگ لــە كاتــی جێبەجــێ كردنــی ئەركەكەیــدا بــە
مەبەســتی كوشــتنی بەرێوەبــەری دارایــی قــەزای ناوبـراو ســەعید مەحمــود ئەفەنــدی ،بــە بـرادەری خــۆی بــە نــاوی
بەكــر بــە لێدانــی داوە ،دوای ئــەو لێكۆڵینــەوە یاســاییانەی ئەنجــام دراون ،لــە ئەنجامــدا دەركەوتــووە ،قائیمقامــی
ناوبــراو لــە دادگای نیزامیــە بــە مەبەســتی دادگایــی كردنــی ویالیــەت ئــاگادار كراوەتــەوە ،حەواڵــەی نەزارەتــی
ناوەخــۆی جەلیلــەش كـراوە ،هەروەهــا بــۆ جێبەجــێ كردنــی مامەڵــەی جیاوازیش نــوورساو كـراوە لەگــەڵ بریارنامەی
شــورای دەوڵــەت لــە فەرمانگــەی ناوەخــۆ هاوپێــچ راگەیەنــدراوە و پێشــكەش كـراوە ،بــە هــەر شــێوەیەك بێــت ئەمر
و فەرمانــی پاشــای جەنابــی خەالفەتپەناهــی چ بفەرمووێــت ،بریارەكــە جێبەجــێ دەكرێــت ،نــوورساو بــە ژمــارە تۆمار
كـرا ئەفەنــدم.
لە  12شەوال  1311و لە  6نیسان 1310
سەدری ئەعززەم و هاوكاری
92

بازیان و چهمچهماڵ ل ه بهڵگ هنام هكانی عوسامنی دا

ﻫ
ەواڵ
ﻨﺎﻣ
ەی

ێﺐ
ﮐﺘ

DH.MKT.

00301.00045
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بابی عالی
فەرمانگەی سەدارەتی پیرۆز
قەڵەمی نووسین
بۆ نەزارەتی ناوەخۆی جەلیلە
بۆ جەنابی ئەفەندم
ســاڵی رابــردوو لەگــەڵ  50خانــەی كەســوكاری لــە ئێـران هیجرەتــی كــرد ،هانــای بــۆ جەنابــی خەالفەتپەناهــی هێنا و
ملكــەچ بوونــی خــۆی راگەیانــد ،لــە هــۆزی كەلهــور محەمــەد بــەگ لــە قــەزای بازیــان نیشــتەجێ بــووە ،ئەگەرچی بۆ
جێبەجــێ كردنــی راگەیەنــدراوە كــە لەم جــۆرە هیجرەتانە لــە داهاتی بەروبــووم لە دە یەكــی دوو ســاڵ لێدەبوردرێن،
لــە ســەرمەڕ رســومات وەردەگیرێــت ،لــە بــارەی وەرنەگرتنــی هیــچ فەرمانێــك نییــە ،بــە راگەیاندنــی ویالیەتی موســڵ
مامەڵــەی راپرســی كـراوە و لــە مێــژووی  29رەبیعــی كۆتایــی  1312ژمــارە  2727نــوورساوی دەوڵەت حەواڵەی شــورای
دەوڵــەت كـراوە ،هــەواڵ بــە نەزارەتــی داراییــش دراوە بــە گوێــرەی ئــەوەی دەركەوتــووە ئەوانــەی لــە رووســیاوە لــە
تاتــار و چەركەســەكان بۆ مەمالیكی مەحروســەی شــاهانە هیجرەتیــان كردووە بــە ماوەیەكی دیاریكـراودا لە مامەڵەی
بــاج و ســەرانە و دە یــەك دەبووردرێــن ،تەنیــا لــە رســوماتی مەرومــااڵت و تێچووی گشــتی نەبــێ نابوردرێــن ،وەرگرتن
و راپرســی بــە ئاماژەپێكــردن و بریــارەوە جێبەجــێ كـراوە ،بۆیــە بــە گوێــرەی زانیاریــەكان لــە بــارەی كۆچبەرەكانــەوە
جگــە لــە بــاج و ســەرانە و دە یەكــدا لــە رســوماتی مەرومــااڵت و تێچــووی گومــرگ بــە گشــتی دەبــێ بــدەن ،بــۆ ئــەم
مەبەســتەش نــوورساو كـراوە ،بــە بریارنامــە لــە فەرمانگــەی ناوەخــۆ باســكراوە ،لــە ویالیەتیــش ئــاگاداری هاتــووە و
داوای هیممــەت كـراوە تــا جێبەجــێ بكرێــت ،لــە  1رەمــەزان  1312و لــە  14شــوبات .1310
سەدری ئەعززەم و یاوەری
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 15جهمادى كۆتايی 1312

بۆ نەزارەتی ناوەخۆ
 15جەمادی كۆتایی 1312
 27مایس 1311
جەنابیسەدارەتپەناهی
لــە نــاو ســانجەقی ســلێامنیە لــە بــارەی قائیمقامــی قــەزای بازیــان ئەمیــن ئەفەنــدی هــەواڵ هاتــووە بــە هــۆی كاری
خراپــەوە لــە خۆچێــی لێكۆڵینــەوەی لەســەر كـراوە ،كاغــەزی لێكۆڵینــەوەكان نێــردراوە ،لەگەڵ ئــەو كاغەزانــەی كە لە
ویالیەتــی موســڵ هاتــووە ،بەیەكــەوە لەگــەڵ نــوورساوم لــە مێــژووی  18شــوبات  1311پێشــكەش كـرا بــوو ،ناوبــروا
دەســتی لــە كاركێشــاوەتەوە و خۆشــی لەبــەر بارودۆخــی خراپــی خــۆی پاراوەتــەوە ،بــۆ جێبەجــێ كردنــی كارەكــە
ئەمجــارە لــە ویالیەتــی ناوهاتــوو تەلەگرافنامــە لــە مێــژووی  4مایس  1311پێشــكەش كـراوە ،بــەم تێروانینە جێبەجێ
بكرێــت و فەرمــان و كۆتایــی هاتنــی بەسـراوەتەوە بــە هــاوكاری جەنابــی ســەدارەتپەناهی.
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 5رهمهزان 1312

بابی عالی
فەرمانگەی كاروباری ناوەخۆ
قەڵەمی نووسین
ژمارە 4321
بۆ جەنابی سەدارەتپەناهی
راگەیەندراویبەندەتانە
لــە نــاو ســانجەقی ســلێامنیە ئەمیــن ئەفەنــدی قائیمقامــی قــەزای بازیــان هــەواڵ نێــردراوە كــە كاری خـراپ ئەنجــام
دەدات ،ئــەو لێكۆڵینەوانــەی ئەنجــام دراون ،كاغەزەكانــی نێــردراوە ،لــە ویالیەتــی موســڵ بــە مێــژووی  31كانوونــی
دووەم  1310نــوورساو هاتــووە ،لەگــەڵ كاغەزەكانــی بــاس كـراودا بەیەكــەوە پێشــكەش كـراوە ،بــۆ جێبەجــێ كردنــی
ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات ،لــە  5رەمــەزان  1312و لــە  18شــوبات .1310
نازری كاروباری ناوەخۆ
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 17زيلحيجه 1312

 17زیلحیجە 1312
 29مایس 1311
بۆ نەزارەتی دارایی جەلیلە لەگەڵ ویالیەتی موسڵی جەلیلە
ئەگەرچــی ســاڵێك و نیــوە لــە قائیمقامیەتی قــەزای بازیان لە ئەركەكــەی خزمەتــی كــردووە ،دوای تێپەربوونی حەوت
هەشــت ســاڵ ئــەو مووچــەی وەریگرتــووە ،داوای نیــوەی دەكات ،بــۆ جێبەجــێ كردنــی بــە واژووی عەبدولرەحــان
بــەگ داواكاری دراوە و داوای دەكات ،هەروەهــا لەبــەر ئــەوەی ناوبـراو ئەركەكــەی لــە نەزارەتــی عاجیزانــە پەســەند
نەكـراوە ،ئــەو مووچەیــەی كــە بــە تەواوەتــی وەریگرتــووە ،بــە دوای نیوەكــەی تــر دەگەرێن ،نــوورساو لــە  31كانوونی
یەكــەم  1310لــە ویالیەتــی موســڵ هاتــووە ،هەروەهــا هاوپێچــی ناوبـراو لــە مێــژووی دەســتبەكاربوونی تۆمارەكــەی
لــە خەزینــەی جەلیلەیــە ،نێردراوەتــە نەزارەتــی دارایــی جەلیلــە ،هەروەهــا مێــژووی دەســتبەكاربوونی ناوب ـراو بــە
رێكــەوت لــە تۆمــاری كۆنــی نەزارەتــی جەلیلــە لــە پەراوێــز ئەركەكــەی نیشــان دراوە ،جێبەجــێ كردنــی ئەمــر و
فەرمانە.
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BEO.
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 8ر هج هب 1312

بابی عالی
فەرمانگەی سەدارەتی پایەبەرز
قەڵەمی نووسین
تەلەگرافنامەی بە شیفرەی ویالیەتی موسڵە
لــە  7كانوونــی یەكــەم  1310بــە فەرمانــی وەكالەتپەناهــی ئــەو ســەربازی شــاهانانەی كــە رۆیشــتوون هــەواڵ هاتووە
كــە بــێ ئەرزاقــن ،لەبــەر ئــەوەی ســەربازەكامنان جێــگای شــانازی ئێمــەن ،پێویســتە دەوڵــەت پێداویســتیەكانیان بــۆ
دابیــن بــكات ،هــەر خۆشــی ئەوانــە لــە پارەوپولــی كەركــووك پارەیــان بــۆ رێكخـراوە ،بۆیــە هەرچــی زووە داهاتیان بۆ
دابیــن بكرێــت ،لــەم بارەیــەوە لەســەر ئاگاداركردنەوەیەكــی تــەواو بــە گوێــرەی پێویســت ئەرزاقیــان بــۆ دابیــن كراوە
و نێــردراوە ،ئەمــەش لــە تەلەگرافنامــەی موتەســەرفی كەركــووك لــە مێــژووی  2كانوونــی یەكــەم  1310دەركەوتــووە،
ئەمجــارەش لــە موتەســەرفی ناوهاتــوو ئامــۆژگاری تایبەتــی دەرچــووە ،هەروەهــا لــە قائیمقامیەتــی بازیــان لــە بارەی
جێبەجــێ كردنــی دادگایــی كردنەكــە بــە بریــاری ئەنجوومەنــی كارگێــری ویالیــەت دەســتی لــەكار كێشــاوەتەوە ،لــە
شــوێنی ئــەو یەكێــك بــە وەكالــەت دامــەزراوە و نێــردراوە ،لــە  12كانوونــی یەكــەم .1310
عەزیز والی
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بابی عالی
فەرمانگەی سەدارەتی پایەبەرز
تەلەگرافنامەی بە شیفرەی ویالیەتی موسڵ هاتووە
لــە خەڵكــی بازیــان بەكــر بــەگ بــە هــۆی تاوانــەوە دەســتگیر كـراوە ،تەلەگرافنامــەی  11كانوونــی دووەم  1310لــە
دواییــن دێــردا ئەمــر و فەرمــان دراوە ،وێنەیەكــی فەرمانــی ســەدارەتپەناهیش بــۆ موتەســەرفی كەركــووك نێــردراوە،
لــە وەاڵم ئــەو تەلەگرافنامەیــەی كــە هاتــووە ،ناوبـراو بەهــۆی رووداوەكــەوە ســەبارەت بــە دەســتگیر كردنی ســەیری
چارەســەرەكەی دەكرێــت ،ئەگەرچــی ئامــاژەی پێكـراوە ،تــا ئێســتا دەســت بەســەر نەكـراوە ،هەروەهــا لــەو شــوێنەی
كــە خــۆی شــاردۆتەوە دەبێتــە هــۆی ناكۆكــی نێــوان هــۆزەكان ،لــە تەلەگرافنامــەی  6و  9كانوونــی دووەم 1310
راگەیەنــدراوە ،جگــە لــەوە فەرمانــی رۆیشــتنی تابورێــك دەردەچێــت ،لــە  31كانوونــی دووەم .1310
عەزیز والی
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بۆ جەنابی ئەفەندم
لــە نــاو ســانجەقی ســلێامنیە قائیمقامــی قەزای بازیــان ئەمیــن ئەفەندی ،ئــەو بریارنامەیەی بــۆ فەرمانــی هەڵبژاردنی
وەكــو ئەندامــی دادگایــی لــە دادگای ســەرەتایی ســلێامنیە رێكخ ـراوە ،لەســەر ســەرپێچیەكانی وەكیلــی نائیــب و
نووســەری نــوورساوەكان ،ناوبـراو لەگــەڵ كوڕەكــەی بــە مــۆرەوە كرێیەكەیــان داوەتــە پۆلیســی پاراســن ،هەروەهــا
خەڵكــی ناحیــەی ســەرچنار لــە باجــی  1310هیــچ قەرزێكیــان نییــە ،لەگــەڵ ئــەوەش لــە كاتی رۆیشــتنی بــۆ ناحیەی
ناوهاتــوو  1900قوروشــی كۆكردۆتــەوە و دەســتی كەوتــووە ،لــە بەرامبــەر ئەوەشــدا بــە تایبەتــی هــەواڵ و زانیــاری
داوە ،لەگــەڵ پۆلیســی رەدیــف ســكااڵی لــە بەرێوەبــەری دارایــی رێكخســتووە و بــە تەلەگرافنامــە زانیــاری بــە مــۆری
وەرگرتــووە ،بــە ســوتاندنی  ............لەگــەڵ كەســێك بــە نــاوی ســەعید لــە ســەربازانی هەاڵتــوو بـرادەری شــەریف
دەســتگیر كـراوە ،ئەفەنــدی ناوبـراو لــە ئەنجوومەنــی كارگێــری ویالیەتــی موســڵ لە بــارەی دادگایــی كردنی ئــاگاداری
دراوەتــە ویالیــەت و حەواڵــەی نەزارەتــی ناوەخــۆی جەلیلــە كـراوە ،بــۆ ئەمەش نــوورساو كـراوە و بریارنامەی شــورای
دەوڵەتــی فەرمانگــەی ناوەخــۆ راگەیەنــدراوە و پێشــكەش كـراوە ،بــە هــەر شــێوەیەك بێــت فەرمانــی پاشــای جەنابی
خەالفەتپەناهــی چ بفەرموویــەت ،ووتــەی ســەروو جێبەجــێ دەكرێــت ،نــوورساو ژمــارەی لەســەر نــوورسا بەرێــزم.
لە  3زیلقەعدە  1312و لە  16نیسان 1311
سەدری ئەعززەم و هاوكارەکەی جەواد
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بابی عالی
فەرمانگەی كاروباری ناوەخۆ
قەڵەمی نووسین
ژمارە 734
بۆ نەزارەتی دارایی جەلیلە
بۆ جەنابی دەوڵەت
لــە قــەزای بازیــان لــە گونــدی چەمچەمــاڵ بــە  60قــوروش كرێــی مانگانــە وەكــو فەرمانبــەر لــە قــەزا نیشــتەجێ
ببــوو ،خانــەی ســەید حوســێن ئەفەنــدی مــردوو خەریكــە دەكرێتــە قۆناغــی حكوومــەت ،لــە شــوێن ئــەوە بــە 1500
قــوروش بكڕدرێــت ،بــۆ ئــەم مەبەســتە لــە ویالیەتی موســڵی جەلیلە نــورساو نێــردراوە ،حەواڵــەی نەزارەتــی ژمێریاری
بــووە ،بــری پــارەی دیاریكـراو ،لــە موازەنــەی ســاڵی  1310لــە بەرامبــەر رێكخســتنی نۆژەنكردنــەوەی نوورساوەتــەوە
و لــە  2230قــوروش رێكخـراوە و جێبەجــێ كـراوە ،هەروەهــا خانــەی ناوهاتــوو بــۆ ئــەوەی بــە مولكــی میــری تۆمــار
بكرێــت ،ئەگــەر مولــك بێــت یاخــود وەقــف بكرێت ئــەوە ســەنەدەكەی بــۆ نەزارەتــی جەلیلــە بنێردرێــت ،هەروەها
هاوپێچەكانــی بــۆ الیەنــی ویالیــەت نوورساوەتــەوە ،بــۆ نەزارەتــی دەفتەرخاقانــی جەلیلــەش زانیــاری نوورساوەتــەوە،
بــە گوێــرەی نەزارەتــی جەلیلــە هیممــەت بكرێــت لــە جێبەجــێ كردنــی ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە
كــە فەرمــان دەردەكات ،لــە  3رەبیعــی كۆتایــی  1312و لــە  21ئەیلــوول .1310
نازری كاروباری ناوەخۆ
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الپەرە 289
تۆماری گشتی
سەید محەمەد سەعید ئەفەندی ...............كوڕی گۆك تەپەلی سەید محەمەد ساڵح ئەفەندیە
لــە ســاڵی  1275كۆچــی واتــە ســاڵی  1275لــە قــەزای بازیــان لــە گــۆك تەپــە لــە دایــك بــووە ،لــە تۆمــاری ناســنامەی
عوســانیە وێنــەی پەســەند كـراوی نوورساوەتــەوە
لــە ناوچــەی باســكراو پێشــەكی لــە مەكتەبــی ســبیان زانســتی ئایینــی خوێنــدووە ،هەروەهــا دەتوانــی بــە زمانــی
فارســی و توركــی و كــوردی قســە بــكات.
لــە ســاڵی  1313مانگــی ســەفەری  25واتــە  5ئۆغســتۆس  1311بــە مووچــەی  600قــوروش لە ســانجەقی ســلێامنیە لە
بەرێوەبەرایەتــی ناحیــەی قەرەتــاغ دامــەزراوە ،بــەاڵم لەبــەر ئــەوەی پارەوپولــی دەوڵەتــی كەوتۆتــە ئەســتۆ و ئاقچەی
خســتۆتە ســەر نــاوی خــۆی و لەبــەر مامەڵــەی نەشــیاوەوە بــەردەوام بوونــی لــە كارەكــەی بــە گونجــاو نەزان ـراوە،
ئەمــەش دوای راگەیاندنــی ویالیــەت لــە مێــژووی  1314موحەررەمــی  10واتــە  9حوزەیـران  1312دوورخراوەتــەوە.
ناوبـراو كاتێــك لــە بەرێوەبەرایەتــی ناحیەی باســكراو دامــەزراوە ،وەكالەتی موتەســەرفیەتی ســلێامنیە تێبینی لەســەر
نوورساوەتــەوە ،لــە كاغــەزی وەرگێــردراوی زانیــاری ناوبـراو راســتیەكەی دەركەوتــووە ،هەروەهــا لــە ویالیەتــی موســڵ
پشــت راســت كراوەتــەوە كــە زاتــی خــۆی لــە لێهاتووەكانە.
ئــەوەی باســكراوە لــە بەرێوەبەرایەتــی مــاوەی كارەكــەی و بــری مووچەكــەی و هــۆكاری دوورخســتنەوەی لــە
نــوورساوی ســەرۆكایەتی قۆمیســیۆنی هەڵبژاردنــی فەرمانبــەران وەاڵمدراوەتــەوە و دەركەوتووە ،جگە لــەوەش وێنەی
پەســەندكراوی تۆمــاری ناســنامەی عوســانیەی لەگــەڵ زانیــاری وەرگێــردراو بەیەكــەوە هەڵگیـراوە ،لــە  8جەمــادی
یەكــەم  1314و لــە  3ترشینــی یەكــەم .1312
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بــە نــوورساوی نەزارەتــی ناوەخــۆی جەلیلــە لــە مێــژووی  21شــەوال  1314ژمــارە  193رێزگرتنەكەیــان كۆتایــی پــێ
هاتــووە ،قائیمقامــی بازیــان ســاڵح بــەگ لــە جەمــادی یەكەمــی ســاڵی  1300بەهــۆی ئــەو خزمەتــەی كــە كردوویەتی
و دەوڵــەت قەبوڵــی كــردووە ،ناوبـراو پلــە و نیشــانی نییــە هەروەهــا لــە ویالیەتــی موســڵ لــە قەڵەمــی ئەنجوومەنی
كارگێــری رەچەڵەكــی ناوبـراو لــە كاغــەزی وەرگێــردراوی محیەددیــن بــەگ نــوورساوە و هاتــووە لــەوە زیاتــر تۆمــار و
زانیــاری تــری نییــە.
لە  29مارت 1313
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بۆ نەزارەتی ناوەخۆی جەلیلە
لــە بــەر گرنگــی شــوێنی قــەزای بازیــان هەمەوەنــدەكان و هــۆزە جانــەوەرەكان بــە تەواوەتــی لــەوێ دەبیرنێــن ،لــە
قائیمقامیەتــی قــەزای بازیــان كەســێكی لێهاتــووی دەوێــت ،قائیمقــام ســەباح بــەگ لێهاتوو نییــە لەگەڵ ئــەوەش روو
دەداتــە هــۆزەكان و نازیــان هەڵدەگرێــت ،ئەمــەش وایكــردووە لــە بەرێوەبردنــی فەرمانەكانی حكوومــەت و بەرقەرار
بوونــی ئاســایش ســەركەوتوو نەبــووە ،هەروەهــا بــە هیــچ شــێوەیەك گرنگی بــە داهــات نــەداوە ،ئەمەش وایكــردووە
بــۆ هــەر كارێــك پێویســتی كــردووە ســەرباز بنێردرێــت ،ناوبـراو بــەم حاڵــەوە مانــەوەی لــە ئەركەكــەی گونجــاو نییــە،
هەمەوەندەكانیــش بارودۆخــی ئــەو ناوچەیــە بــە هەنــد وەردەگــرن ،بۆیــە ئــەم ماوەیە چاودێــری كردنــی ناوچەكە بە
هەنــد وەربگیرێــت و قائیمقامــی ناوبـراو هــەر ئێســتا لــە كارگێــری دووربخرێتــەوە ،لــە شــوێن ئەو كەســێكی لێهاتوو
بــە پەلــە دامبەزرێــت و بنێردرێــت ،بــەاڵم لەبــارەی گوســتنەوەی ئەركــی قائیمقامــەكان بــۆ راگەیەنــدراوی پێویســت
چــوار مانــگ دەبێــت فەرمانــی جێبەجــێ كردنــی نــەدراوە ،ئەگــەر لــەم یــەك دوو مانگــە دوابكەوێــت كارگێریەكــەی
رێــك ناخرێــت ،لــە قــەزای ناوهاتــوو ئــەم ماوەیــە بــۆ رێكخســتنی كارگێریەكــەی هەرچــی زووە جێبەجــێ بكرێــت،
فەرمان.
 3تەمموز 1313
زوهدی والی موسڵ
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بۆ نەزارەتی ناوەخۆی جەلیلە
قائیمقامــی قــەزای بازیــان ســاڵح بــەگ لــە  30تەممــوز  1313بــە تەلەگـراف راگەیەنــدراوە كــە پێویســتە لــە كارەكەی
دوور بخرێتــەوە ،ئەمــەش دەگەرێتــەوە بــۆ شكســت هێنانــی لــە بەرێوەبردنــی كارگێــری ،جگــە لــەوە لەگــەڵ هــۆزی
هەمەوەنــد كاری كــردووە ،لــەم بارەیــەوە ســكااڵی زۆر ك ـراوە ،لــە كاتــی لێكۆڵینــەوە بــۆ ئــەوەی وەاڵمــی هــۆزی
ناوب ـراو بدرێتــەوە قائیمقامــی ناوب ـراو لــەوە زیاتــر كارەكــەی درێــژ نەكرێتــەوە ،تــا رووداوی قەزاكانــی مەعمــورەی
حەمیدیــە و كــۆی ســانجەق دووبــارە نەبێتــەوە ،قائیمقامــی ناوبـراو هــەر ئێســتا دوور بخرێتــەوە لــە شــوێن ئــەو بــە
پەلــە كەســێكی لێهاتــوو دامبەزرێــت و بــۆ ناردنــی داوای هــاوكاری كـراوە ،دووبــارە دەكرێتــەوە ،فەرمــان.
 13ئەیلوول 1313
زەهدی والی موسڵ
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بابی عالی
فەرمانگەی كاروباری ناوەخۆ
بۆ نەزارەتی ناوەخۆی جەلیلە لە ویالیەتی بەغداد
تەلەگرافنامەهاتووە
لــە  7تەممــوز  1314لــەم ویالیەتــە بــە پۆســتەی تاتــارەكان ئــەو لێكۆڵینەوانەی لەســەر تفەنگــی میری مارتینــی كراوە،
بــۆ الیەنــی پەیوەندیــدار ئــاگاداری پێویســت نێــردراوە ،ئــەو شــوێنانەی لەگــەڵ مەركــەزی ویالیــەت بەسـراوەتەوە،
كاری الســایی كردنــەوەی تفەنگــی مارتینــی دەكــەن ،هێشــتا وەســتاكان نەدۆزراونەتــەوە بــە گشــتی لــە وەاڵمــی ئــەو
ئاماژانــەی كــە لــە شــوێنەكان و فەرمانگەكانــی ئەفســەر و پۆلیــس وەرگیـراوە ،نیشــان دراوە لــە قەســەبەی ســلێامنیە
ســەر بــە ویالیەتــی موســڵ بیســت و یــەک ،لــە گونــدی قەرانفــا دوو ،هەروەهــا لــە قەزاكانــی مەرگــە و شــەهربازار و
بازیــان بــۆ هــەر یەکــە چــوار و هــۆزی داودە ســێ و لە قــەزای ســەاڵحییە دوو بە كۆكـراوەی  46یاخــود  .......كەســەوە
كاری ئــەو تفەنگانــە دەكرێــت و دەفرۆرشێــت ،بــە لێكۆڵینــەوەی تــەواو راگەیەنــدراوە ،فەرمان.
 18تەمموز 1314
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پایەی سەر عەسكەریەت
قەڵەمی نووسین
تایبەتی
تەلەگرافنامــە لــە موشــیرەتی جلیلــەی لەشــكری شەشــەمی هومایۆن هاتــووە ،ئــەو تابورەی لــە چەمچەماڵــە ئەرزاقی
ســەربازی و كەلوپەلــی دانیشــتووان بگەیەننــە دەســتیان ،بــۆ ســلێامنی رۆیشــتووە ئــەو مەفرەزەیــەی لەگــەڵ ئــەو
كاروانــە رۆیشــتووە لــە دووری دوو كاتژمێــر لــە كەركــووك هــۆزی شــوان زیاتــر لــە  300پیــادە و ســوارە لــە چەتەیــەك
پێــك هاتبــوون هێرشــیان كردۆتــە ســەریان دوای بــەردەوام بوونــی پێنــج كاتژمێر شــەر لەگەڵ ئــەو مەفرەزە ســەربازیە
بەشــێك لــەم ئەرزاقــە ســەربازی و بەشــێك لــە كاروانەكــە لەنــاو چــوون ،ئــەو بەشــەی لــە كاروانەكــە ماوەتــەوە لەگەڵ
مەفرەزەكــە بــۆ گونــدی چیمــەن رۆیشــتوون ،هەروەهــا لــە ســەربازی شــاهانە یــەك ســەرباز شــەهید بــووە و دوو
كەســیش برینــدار بــوون و یــەك چاوشــیش وونــە ،لەوانــی تریــش  10كــەس برینــدارە ،لــە بەرامبــەر ئــەوەش لــە
كەركــووك  105و لــە چەمچەمــاڵ مەفرەزەیەكــی  60پیــادە دیســان لــە چەمچەمــاڵ  45پۆلیــس نێــردراون ،لــە ئەنجــام
رادەگەیەندرێــت ،لــە قوماندانیەتــی فرقــەی  12بــە تەلەگرافنامــە ئامــاژەی پێكـراوە ،شــوانەكان لــە مەملەكەتی خۆیان
شــەڕ دەكــەن ،هەروەهــا هــۆزی شــوان هۆزێكــی گــەورەن تــا دوا ئامــاژە مەفــرەزە نەچۆتــە ناو شــوانەكان ،لــە ئەنجام
پێویســتە زوو زانیاریــەكان رابگەیەندرێــن ،لە وەاڵمــدا قوماندانیەتی ناوبـراو ئــاگادار كراوەتەوە ،نــوورساو نورساوەتەوە
و زانیــاری دراوەتــە بابــی عالــی و زانیاریــەكان دەســت كەوتــووە ،چۆنیەتــی جێبەجــێ كردنــی كارەكــەش پەلــەی لــێ
بكرێــت ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات.
 26شەعبان  1316و لە  28كانوونی یەكەم 1314
رزا سەر عەسكەر
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نەزارەتی سندوقی خانەنشینی مولكیە و دوورخراوان
قەڵەمی نووسین
ژمارە 5803
قائیمقامــی بازیــان محەمــەد ئەمیــن ئەفەنــدی مــردووە ،لەالیــەن خێزانەكــەی عائیشــە خانــم و كچەكــەی شــەفیقە
خانــم و كوڕەكــەی نەفعــی ئەفەنــدی داوایــان كــردووە مووچەیــان بــۆ بربێتــەوە ،نــوورساوی ویالیەتــی موســڵ لەگــەڵ
داواكاریەكــە خشــتەی مــاوەی خزمــەت و كاغــەزی پەیوەســت بــەم بابەتــە لــە ژمێریــاری رێكخـراوە و پەراوێــزی بــۆ
نوورساوەتــەوە ،لــە دەســتەی گشــتی ووردبینــی بــۆ كـراوە.
ناوبـراو مێــژووی ئــەو خزمەتانــەی كــە وەریگرتــووە لەگــەڵ بــری ئــەو مووچانــەی كــە وەریگرتــووە دوای مردنــی لــە
مێــژووی  25كانوونــی دووەم  1313و بــە بریارنامــەی فەرمانبەرانــی مولكیــە مــاددەی  35و  36و  39دوای كــەم كــردن
و زیادكــردن ئــەوەی شــایەنینە  180قوروشــە ،بــە یەكســانی لــە نێوانیــان دابــەش دەكرێــت ،كــە هــەر یەكەیــان 60
قوروشــیان بەردەكەوێــت ،مووچــەی باســكراو بــە پشــت بەســن بــە مــاددەی  35مامەڵەكــەی جێبەجــێ دەكرێــت،
نــوورساو لــە ســندوق كـراوە تــا دابیــن بكرێــت ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات،
لــە  14رەبیعــی یەكــەم  1316و  21تەممــوز .1314
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 بەغدادباش مودیریەتی تەلەگراف و پۆستە
ژمارە 198
بۆ جەنابی سەدارەتپەناهی
كاغەزی تەلەگرافنامەی خاقانی چەمچەماڵ هاوپێچ پێشكەش كراوە
راگەیەندراوی بەندەیە
بــە نــاوی نەزارەتــی جەلیلــە تەلەگرافخانــەی چەمچەمــاڵ کــڕدراوە ،ســەنەدی خاقانیەكــەی بــە دەســتكەوتن لــە
ژمێریــاری هەڵدەگیرێــت ،ئــەم داواكاریــە هاوپێــچ هــەر كــە پێشكەشــی پێشــەوای دەوڵــەت كـرا ،جێبەجــێ بكرێــت،
ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات ،لــە  29رەبیعــی یەكــەم  1316و لــە  3ئۆغســتۆس
.1314
  7حوزەیران 1332نەزارەتی دارایی
نوورساو
قەزایەكانــی بازیــان و مەعمــورەی ســەر بــە ســانجەقی ســلێامنیە ،ئــەو شــوێنانەی كــە بوونەتــە تەلەگرافخانــە لەالیەن
جەمیــل ئەفەنــدی و مەحمــود نەشــئەت ئەفەنــدی كڕیــن و فرۆشــتنی پێكـراوە ،لەگــەڵ شــوێنی تــر كە پەیوەســتە بە
ئەوانــەوە و ئــەم دوو خانەیــە بــە نــاوی حكوومەتــی عوســانیەوە رێكخـراوە و دەفتــەر خاقانیەكــەی لــە مێــژووی 8
نیســانی  1327ژمــارە  822لەگــەڵ نــوورساو نێــردراوە ،ئــەو دوو پارچــە ســەنەدی خاقانــی كــە پێــی لــكاوە لــە مێــژووی
 28نیســان  1328بــە فەرمانــی پاشــا لــە خەزینــەی دارایــی رێكخ ـراوە ،لــەم كارە ئەمانەتــی ناوهاتــوو فەرمانــی بــۆ
دەرچــووە و حەواڵــە دەكرێــت.
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بابی عالی
فەرمانگەی كاروباری ناوەخۆ
قەڵەمی نووسین ژمارە 2718
بۆ جەنابی سەدارەتپەناهی
راگەیەندراوی بەندە
لــە نــاو ویالیەتــی موســڵ قائیمقامــی قــەزای شــەهربازار رەمــزی ئەفەنــدی بەهــۆی مردنیــەوە ،بــۆ قائیمقامیەتــی
باســكراو بــە چینــی ســێیەم ،عەبدولقــادر پاشــا كــە لــە قائیمقامیەتــی قــەزای بازیــان لــە چینــی دووەم كاری كــردووە
و لەگــەڵ كەشــوهەوای ئــەوێ ئاويتــە نەبــووە داوای كــردووە شــوێنەكەی بگۆردرێــت ،ناوبــراو بگوازرێتــەوە،
بــۆ قائیمقامیەتــی بازیانیــش لــە چینــی ناوهاتــوو لــە موالزیمــی هەڵبژێــردراو قائیمقامــی پێشــووی ئاقچــە حیســار
ئیرباهیــم نیــازی ئەفەنــدی دامبەزرێــت ،لیســتی چاكســازی بــە مــاددەی ســێیەم جێگیــر دەكرێــن ،هەروەهــا ئیرباهیم
ئەفەنــدی كاغــەزی وەرگێـراوی زانیــاری پەســەند كـراوی هاوپێــچ پێشــكەش كـراوە ،بــۆ جێبەجــێ كردنــی هــاوكاری
ســەدارەتپەناهی دەوێــت ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات ،لە  12جەمــادی یەكەم
 1316و لــە  16ئەیلــوول .1314
بە ناوی نازری كاروباری ناوەخۆ
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 29ترشینی یەكەم 1314
بۆ نەزارەتی ناوەخۆی جەلیلە
قائیمقامــی بازیــان عەبدولقــادر پاشــا ،لــە قائیمقامیەتــی قــەزای شــەهربازار دامبەزرێــت ،بــۆ ئــەم مەبەســتە لــە
مێــژووی  11جەمــادی یەكــەم  1316ژمــارە  2718بــە نــوورساوی دەوڵــەت و بریاری قۆمیســیۆنی فەرمانبەرانی مولكیە
بــە مۆڵەتــدان لــە  21جەمــادی كۆتایــی  1316بــە فەرمانــی پاشــا جەنابــی خەالفەتپەناهــی فەرموویەتــی ،بۆ جێبەجێ
كردنــی هیممــەت بكرێت.
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فەرمانگەی گشتی ئەركانی جەنگی
یەكەی چوارەم
١٦٩٤
راگەیەندراویبەندەمانە
هەمەونــدەكان و شــوانیەكان رووداو و ســەرپێچیەكانیان یــەك لــە دوای یــەك ئەنجــام دەدەن ،هۆزەكانــی شــێخ بزێنــی
پەیوەنــدی بــە شــوانیەكان كــردووە ،لەگــەڵ ئــەو نزیــك بوونەوەی هــۆزەكان ئامــادەكاری ســەربازی كـراوە و پوختەكەی
نێردراوەتــە ویالیەتــی موســڵ ،ئــەو كاغەزانــەی بــۆ الیەنــی ســەربازی رۆیشــتووە ،لەشــكری شەشــەمی هومایــۆن لــە
موشــیرەتی جەلیلــە بــە تەلەگرافنامــەی بەنــدە خوێندراوەتــەوە و راوبۆچــوون وەرگیـراوە ،لــە  ٨ترشینــی دووەم ١٣١٤
ژمــارە  ١٥٧٧بــە نــوورساو وەاڵم دراوەتــەوە و ئامــاژەی پێكـراوە ،ئەمجــارە لــە موشــیرەتی ناوهاتــوو وەاڵم هاتــووە لــە
تەلەگرافنامــەی مێــژووی  ٢٩ترشینــی دووەم  ١٣١٤ئــەو مەفرەزەیــەی لــە چەمچەماڵــە ،بــە تێكــەاڵوی بهێرنێــن بــە
پارچەكانــی تــر بلكێرنێــن ،لــە شــوێن ئەویــش ســێ بلــۆك لــە چەمچەمــاڵ و یــەك بلۆكیــش لــە ئاغچەلــەری نزیــك
چەمچەمــاڵ نیشــتەجێ بكرێــن ،بــۆ ئــەم مەبەســتەش تابــوری یەكەمــی ئــااڵی  ٤٦نێــردراوە ،هەروەهــا لــە ناوچــەی
چیاســەبزە شــوێن نەمــاوە تاوەکــو ســەربازی تێــدا نیشــتەجێ بكرێــت ،ئەمــەش بــە ناردنــی هــەواڵ زان ـراوە ،جگــە
لەمــەش لــە قــەزای بازیــان بــۆ قومانــدان و قوماندانیەتــی میرێكــی ســەربازی لێهاتــوو دامبەزرێــت ،چونكــە ئــەم كارە
ســوودی دەبێــت ،بــۆ دامەزراندنــی میــری ســەربازی بــۆ قائیمقامیەتــی بازیــان دەنگــی لەســەر دراوە و بــە گفتوگــۆ
لەگــەڵ موشــیری ناوهاتــوو بــۆ جێبەجــێ كردنــی لــە بەندەمانــەوە نوورساو بــۆ ســەدارەتپەناهی كـراوە ،ئەمــر و فەرمان
بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات ،لــە كۆتایــی رەجــەب  ١٣١٦و لــە  ٢كانوونــی یەكــەم .١٣١٤
رزا سەر عەسكەر
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نەزارەتی كاروباری دارایی
ژمێریاری گشتی
ژمارە ٢١١٢
راگەیەندراویبەندەتانە
لەشــكری شەشــەمی هومایــۆن و ئــەوەی لــە نێــوان چەمچەمــاڵ و ســەر ســنوورە لــە ســەربازی شــاهانە بــۆ پاراســتنی
كارگێریــان ،لــە جێبەجــێ كردنــی ئامــاژەكان ،فەرمانبەرانی مولكیــە و دارایی بە پەرۆشــی پاراســتنی بەرژەوەندیەكانیانن،
ســەربازەكان مــاوەی دوو رۆژە بــێ ئەرزاقــن ،بۆیــە بــە ناچــاری ئــەو  ١٠٠لیرەیــەی كــە لەمێــژە بۆیــان تەرخــان كـراوە،
رایانگەیانــدووە کــە بــۆ دابیــن كردنــی ئــەرزاق خەرجیــان كــردووە ،هەروەهــا لــە ویالیەتــی موســڵ كارگێــری مولكیــە و
دارایــی لەبــەر ئــەوەی ئــەم بارودۆخــە بەردەوامــە ،هەروەهــا پێویســتیان بــە چــادرە بــۆ ئــەو لەشــكرەی دادەمەزرێــت،
ئەمــەش لەالیــەن موشــیری جەلیلــەی ناوهاتــوو بە تەلەگـراف راگەیەنــدراوە ،بۆ پاراســتنی كارگێری ســەربازی ئــاگاداری
بەپەلــە لەالیــەن ســەر عەســكەرەوە دراوەتــە دەفتــەرداری ویالیەتــی ناوهاتــوو ،بــۆ ئــەم مەبەســتەش نــوورساو لــە ١٥
كانوونــی یەكــەم  ١٣١٤كـراوە ،ئــەو بــرە پارەیــەی كــە هەژمار كـراوە ،تــەواوی ئاقچەكە بدرێــت ،ئەمرۆ بــە تەلەگرافنامە
ئــاگاداری دەفتــەرداری ویالیەتــی ناوهاتــوو كـراوە ،نوورساویــش كـراوە ،لە وەاڵمیشــدا لەالیەن وااڵی ســەر عەســكەرەوە
راگەیەنــدراوە ،هەروەهــا لــە سەدارەتیشــەوە بــۆ والــی ویالیەتــی ناوهاتــوو ئامــۆژگاری پێویســت نێــردراوە ،راگەیانــدن
و نوورساویــش لــە ژمێریــاری گشــتی بــاس كـراوە و ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات.
لە  ١٧شەعبان  ١٣١٦و لە  ١٩كانوونی یەكەم ١٣١٤
نازری دارایی
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 27كانوونی یەكەم 1314
بۆ الیەنی وااڵی سەر عەسكەر
ســەرۆكی فرقــەی هەمائیلــی هەمەوەندەكانــە ،بەم دواییە لە نێــوان هەمەوەنــدەكان و تاڵەبانیەكانــدا رووبەرووبوونەوە
روویــداوە ،عەلــی فەتــاح ئەفەنــدی بــۆ بازیــان هیجرەتــی كــردووە ،بــەو مەرجــەی باجەكانــی میــری بــدات ،لەگــەڵ 35
كــەس لــە خانــەوادە و نزیكەكانــی بەیەكــەوە بــە مەبەســتی نیشــتەجێ بــوون ،لــە دەورووبــەری موســڵ شــوێنێكیان
بــۆ دابیــن دەكرێــت ،بــە گوێــرەی ئــەو كارە لــە ســلكی ژاندارمــە ناونــووس دەكرێــن و داوای كــردووە مووچەیــان لــە
مەركــەزی ویالیــەت ســندوقی دارایــی پــێ بدرێــت ،بــۆ ئــەم مەبەســتە ئــەو نوورساوانــەی بــۆ نەزارەتــی ناوەخــۆی
جەلیلــەی ویالیەتــی موســڵ هاتــووە لەگــەڵ نــوورساوی نەزارەتــی ناوهاتــوو لە مێــژووی  21شــەعبان  1316ژمــارە 4241
بەیەكــەوە بــۆ وااڵی ســەر عەســكەر نێــردراوە ،لــە یەكــەم كاردا بــە تێروانیــن لــە خوێندنــەوەی فەرمانگــەی جەلیلــەی
ســەر عەســكەر كاغــەزەكان دەنێردرێتــەوە.
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 3رهمهزان 1316

 3رەمەزان 1316
 3كانوونی دووەم 1314
بۆ نەزارەتی ناوەخۆی جەلیلە
ئــەو تابــورەی لــە چەمچەماڵــە لەگــەڵ ئەرزاقی ســەربازی بەرێكراون ،ئــەو كاروانەی كــە كەلوپەلی خەڵكــی هەڵگرتووە
لەگــەڵ مەفرەزەكــە رۆیشــتوون ،لــە دووری دوو كاتژمێــر لــە كەركــووك لــە هــۆزی شــوان زیاتــر لە  300ئەســپ ســوار و
پیــادە چەتــە هێرشــیان كــردووە ،لەگــەڵ مەفــرەزەی ســەربازی مــاوەی پێنــج كاتژمێــر شــەڕیان كــردووە ،دواتــر ئەرزاقــی
ســەربازی و بەشــێكی كاروانەكــە لەنــاو چــوون لــە بەرامبــەر ئــەوەدا لــە كەركــووك و چەمچەمــاڵ لــە هــەر یەكــە
مەفرەزەیــەك لەگــەڵ  45پۆلیــس هاتــوون ،لــە قوماندانیەتــی خۆچێــی راگەیەنــدراوە ،ئەگــەری ئــەوە هەیــە ئەوانــەی
بوێــری ئــەو كارەیــان كــردووە بــۆ مەملەكەتــی خۆیــان رۆیشــتوون ،هەروەهــا وەاڵم هاتووە لەســەر بوێری هۆزی شــوان
تــا دوا ئامــاژەی كــە كـراوە مەفــرەزە نەچۆتــە نــاو شــوان ،موشــیرەتی لەشــكری شەشــەم ئامــاژەی پێكــردووە ،نــوورساوی
مێــژووی  28شــەعبان  1316ژمــارە  1812بــۆ دەوڵــەت نێــردراوە ،لــە ســەر عەســكەر پرســی لەســەر كـراوە ،بــە تێروانیــن
لــەم پرســە هیممــەت بكرێــت تــا خوێندنــەوەی بــۆ بكرێــت و بەپەلــە رەوانــە بكرێتــەوە.
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 24جهمادى ي هكهم 1316

بابی عالی
قۆمیسیۆنیفەرمانبەرانیمولكیە
ژمارە 246
نــورساو لــە مێــژووی  16ئەیلــوول  1314ژمــارە  2718لــە نەزارەتــی ناوەخــۆی جەلیلــە بــۆ قۆمیســیۆنی فەرمانبەرانــی
مولكیــە حەواڵــە كـراوە ،لــە یــەك دەســتەواژەیدا لــە ویالیەتــی موســڵ قائیمقامــی قــەزای شــەهربازار ،رەمــزی ئەفەندی
بەهــۆی مردنیــەوە ،لــە چینــی ســێیەم بــۆ قائیمقامیەتــی ناوهاتــوو ،قائیمقامی قــەزای بازیــان لە چینــی دووەم دانـراوە،
بــەاڵم لەگــەڵ كەشــوهەوای ئــەوێ ئاوێتــە نابێــت ،بۆیــە داوا كـراوە عەبدولقــادر پاشــا بگوازرێتــەوە.
لــە كاتــی ووردبینــی لــە زانیــاری ناوبـراو هیــچ شــتێك نەدۆزراوەتــەوە رێگــر بێــت لــە دەســت بــەكار بوونــی ،بۆیــە بــە
ئاماژەكــردن كارەكــەی پەســەند كـرا و نــوورساوی بــۆ كـراوە ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان
دەردەكات.
 24جەمادی یەكەم  1316و  29ئەیلوول 1314
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 22جەمادى كۆتايی 1316

 22جەمادی كۆتایی 1316
 26ترشینی یەكەم 1314
بۆ جەنابی سەدارەتپەناهی
هــەر یەكــە ســنووری خــۆی دەبەزێنــی ،بــۆ چــاك كردنــی پەیوەنــدی نێــوان هەمەوەنــدەكان و شــوانەكان لەســەر
ئامــاژەی موتەســەرفیەتی خۆچێــی فەرمانبەرانــی ســوڵحكردن نێردراونەتــە قــەزای بازیــان ،هۆزی شــێخ بزێنــی چوونەتە
پــاڵ شــوانەكان ،ئێســتا بــۆ جێبەجــێ كردنــی كارەكــە كاغــەزی پەیوەســت بــە ســوڵحەكەیان كەوتۆتــە ژێــر دەســت،
موتەســەرفەكانی ناوبـراو لەگــەڵ فەرمانبەرانــی باســكراو ئامــاژەی پێكـراوە ،لەبــەر كۆمەڵێــك ســەركەوتن كــە لەالیــەن
جەنابــی پاشــا هاتۆتــە دی ،ئــەو تەلەگرافنامەیــەی لــە مێــژووی  23ئەیلــوول  1314لە ویالیەتی موســڵی جەلیلــە هاتووە
لەگــەڵ نــوورساوی بەندەمــان پێشــكەش ك ـراوە ،ئــەو كاغەزانــەی كــە ناوب ـراو ناردوویەتــی ،لەگــەڵ ئــەو مەرجانــەی
جێبەجــێ ك ـراوە ،پوختــەی ئامادەكاریەكانــی ســەربازی هەروەهــا لەگــەڵ هەندێــك ووتــە ئەمجــارە لــە ویالیەتــی
ناوهاتــوو هاوپێــچ نــوورساوەكان لــە  3ترشینــی یەكــەم  1314پێشكەشــی ســەدارەتپەناهی كـراوە.
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 19ر هجهب 1316

 19رەجەب 1316
 21ترشینی دووەم 1314
بۆ جەنابی سەدارەتپەناهی
لــە نــاو ویالیەتــی موســڵ قائیمقامــی قــەزای شــەهربازار مــردووە ،بۆیــە لــە شــوێن ئــەو عەبدولقــادر پاشــا قائیمقامــی
بازیــان بگوازرێتــەوە ،لەگــەڵ گواســتنەوەی ئــەو قائیمقامــی ئاقچــە حیســار ئیرباهیم نیــازی ئەفەندی بــۆ قائیمقامیەتی
بازیــان دامبەزرێــت ،هــەر خــۆی لــە خۆیــدا نــوورساوی ســەدری ئەعززەمــی ســەدارەتپەناهی لــە مێــژووی  3ترشینــی
یەكــەم  1314ژمــارە  2495كــە تێــدا هاتــووە نیــازی ئەفەنــدی لــە چینــی ســێیەم هەڵبژێــردراوە ،هەروەهــا بــە تێروانیــن
لــە هەندێــك تۆمــار دەركەوتــووە بە بریــاری قۆمیســیۆنی مولكیەی فەرمانبــەران بۆ قائیمقامیەتــی بازیــان دامەزراندنی
ئــەوی تــر ئامــاژەی پێكـراوە و راگەیەنــدراوە ،ئەمجــارە لــە ویالیەتــی موســڵ ئــەو نوورساوانــەی لــە ویالیەتــی موســڵ
هاتــووە هەمەوەنــدەكان و شــوانەكان بــۆ چاكســازی و ئاشــتكردنەوەی نێوانیــان بكرێت و بۆ بــەردەوام بوونــی ئەوەش
بــۆ قائیمقامیەتــی بازیــان یەكێــك لــە میرەكانــی ســەربازی دابرنێــت ،هەروەها لە قــەزای بازیــان تابــوری دووەم لە ئااڵی
 ،45بینباشــی حاجــی ئەمیــن ئەفەنــدی دەركەوتــووە کەســێکی لێهاتــوو و گرنگــە ،بــە پشــت بەســن بەمــە عەبدولقادر
پاشــا بــۆ شــەهربازار بگوازرێتــەوە و بــۆ قائیمقامیەتــی بازیانیــش بە پێویســت زانراوە كە ئەمیــن ئەفەنــدی دامبەزرێت،
لــە كۆتاییشــدا بــە فەرمانــی پاشــا فەرموویەتــی جێبەجــێ بكرێت.
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 21شەعبان 1316

 21شەعبان 1316
 23كانوونی یەكەم 1314
بۆ جەنابی سەدارەتپەناهی
كاتــی خــۆی وەكــو ســەركردەكانی تــر بــۆ ئــەوەی كەســوكار و نزیكەكانــی تووشــی رووداوێــك نەبــن بــە مەرجــی
نیشــتەجێ بــوون لــە كەركــووك نیشــتەجێ بــووە ،مانگانــەش  1000قــوروش مووچــەی بــۆ براوەتــەوە ،لــەم دواییــە
لەبــەر مەســەلەی كوشــن و تااڵنكردنــی نێــوان تاڵەبانیــەكان و هەمەونــدەكان كەركووكــی بەجــێ هێشــتووە و چۆتــە
بازیــان ،بــە مەرجــی جێبەجــێ كردنــی ،پێشــنیاری میــری كەســوكار و نزیكەكانــی كــە لــە  35كــەس پێــك هاتــوون ،کــە
بەیەكــەوە نیشــتەجێ بكرێــن ،لــە چــواردەوری موســڵ شــوێنێك دابیــن بكرێــت و بــە گوێــرەی كارەكــە لــە ژاندارمــە
تۆمــار بكرێــن و مووچەیــان لــە ســندوقی دارایــی ویالیــەت دابیــن بكرێــت ،ئەمــەش لەالیــەن عەلــی فەتــاح ســەرۆكی
فرقــەی هەمائیلــی هەمەوەنــد داواكـراوە ،بــۆ ئەمــەش ســەرۆكی ناوهاتــوو لەوێ نیشــتەجێ كـراوە و مووچەكەشــی لە
ســندوقی دارایــی رێكخـراوە و هــۆكاری جێبەجــێ كردنیشــی تــەواو بكرێــت ،نــوورساو لــە مێــژووی  21ترشینــی دووەم
 1314ژمــارە  137لــە پلەوپایــەی ویالیەتــی موســڵ وەرگیـراوە ،بــە هاوپێــچ پێشــكەش كراوە ،بــە تێروانین لــە وێنەیەكی
ئــەو راگەیەنــدراوە جێبەجــێ كــردن و راگەیاندنــی راوبۆچوونــی وەكالەتپەناهیــە.
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 18جهمادى ي هكهم 1316

 18جەمادی یەكەم 1316
 17نیسان 1315
بۆ ویالیەتی موسڵی پایەبەرز
بــە پشــت بەســن بــە نەریتــی هۆزگەرێتــی بــۆ ئاشــت كردنــەوەی نێــوان هەمەوەنــدەكان و شــوانەكان ،ئــەو پەیامنــەی
بــە گوێــرەی بەرژەوەنــدی بەسـراوە ،بــۆ ئــەوەی بــەردەوام بێــت و پارێــزراو بێــت ،یەكێــك لــە میریەكانــی ســەربازی
قائیمقامیەتــی بازیــان دەســتەی بەرژەوەندیەكــە چاوپێداخشــاندنەوەی پــێ بكرێــت و هەروەهــا لــە قــەزای بازیــان
بینباشــی حاجــی ئەمیــن ئەفەنــدی لــە تابــوری دووەمــی ئــااڵی  45دامبەزرێــت ،بــۆ ئەمــەش لە پایــەی ویالیەت لەســەر
نــوورساوی  3ترشینــی یەكــەم  1314كــە هاتــووە ،عەبدولقــادر پاشــا بــۆ قائیمقامیەتــی شــەهربازار بگوازرێتــەوە و لــە
كۆتایــی فەرمانــی پاشــای جەنابــی پاشــا فەرموویەتی ،هەروەهــا بۆ قــەزای بازیانیش كەســێكی گونجــاو نەدۆزراوەتەوە،
بــۆ ئەوێــش لــە الیەنــی ســەربازیەوە قائیمقامێــك دامبەزرێــت ،حاجــی ئەمیــن ئەفەنــدی بۆ دەســتكردن بــە ئەركەكەی
لــە ســەدارەتپەناهی راگەیەنــدراوە و ئامــاژەی پێكـراوە ،ناوبـراو لەگەڵ كەشــوهەوای چەمچەماڵ ناگونجێت مانەوەشــی
لــە قائیمقامیەتــی بازیــان بــاش نییــە ،بــە وەاڵم بــە الیەنــی وااڵی ســەر عەســكەر راگەیەنــدراوە و نــوورساوی  28نیســان
 1314نوورساوەتــەوە و بــۆ قائیمقامیەتــی ناوهاتــوو نێــردراوە.
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 13شهوال 1317

كاتیبــی ناســنامەی قــەزای بازیــان عەبدولقــادر ئەفەنــدی مــردووە ،لەالیــەن خێزانەكــەی فاتیمــە و كچەكــەی عاســیمە
خــان داوایــان كــردووە مووچەیــان بــۆ بربێتــەوە ،نــوورساو دراوەتــە ویالیەتــی موســڵ ،لەگــەڵ داواكاریەكــە مــاوەی
خشــتەی خزمــەت و كاغــەزی جیاجیــای ئــەو بابەتــە لــە ژمێریــاری پەراوێــزی بــۆ رێكخ ـراوە ،لــە دەســتەی گشــتیش
ووردبینــی بــۆ ك ـراوە.
مێــژووی ئــەو ماوەیــەی كــە ناوبـراوی مــردوو ئەركەكانــی وەرگرتــووە لەگــەڵ ئــەو بــرە مووچەیــەی كــە وەریگرتــووە لە
مێــژووی  23شــوبات  1313مــردووە ،بــە بریارنامــەی خانەنشــینی فەرمانبەرانــی مولكیــە مــاددەی  35و  36و  39دوای
زیــاد كــردن و كــەم كردنــەوە ئــەوەی شــایەنینە مووچــەی  60قوروشــە ،بــە یەكســانی لــە نێوانیــان دابــەش دەكرێــت،
كــە بــۆ هــەر یەكــە  30قوروشــیان بــەر دەكەوێــت ،لــە بــارەی مووچــەی دیاریكراو بــە مــاددەی  35مامەڵەكــە جێبەجێ
دەكرێــت ،بــۆ ئەمــەش نــوورساو بــۆ ســندوق كـراوە ،ئەمــر و فەرمــان بۆ جەنابــی ئەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات.
لە  13شەوال  1317و لە  1شوبات 1315
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ێﺐ
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بابی عالی
قۆمیسیۆنیفەرمانبەرانیمولكیە
ژمارە 207
لــە مێــژووی  25تەممــوز  1315ژمــارە  2076نــوورساوی نەزارەتــی ناوەخــۆی جەلیلــە حەواڵــەی قۆمیســیۆنی
فەرمانبەرانــی مولكیــە بــووە ،خوێندراوەتــەوە.
بــۆ قائیمقامیەتــی قــەزای بازیــان ئــااڵی نیزامیــەی  ،45قائیمقامــی قاســم بــەگ بــۆ دامەزرانــدن و رۆیشــتنی داوا لــە
ویالیەتــی موســڵ كـراوە ،خۆشــی لەبــەر ســەركەوتنی چۆنیەتیەكــەی لــە موشــیرەتی لەشــكری شەشــەمی هومایــۆن
پرســیار كـراوە ،دوای راگەیاندنــی بــۆ جێبەجــێ كردنــی نــوورساوی هاوپێــچ لــە وااڵی ســەر عەســكەر نوورساوەتــەوە،
دوای ووردبینــی بــە تۆمــار دەركەوتــووە قائیمقامــی قــەزای ناوبـراو عەبدولقــادر پاشــا مــردووە و بــۆ قائیمقامیەتــی
ناوهاتــوو بــە ئاماژەپێكردنــەوە نیشــانی داوە قاســم بــەگ دامــەزراوە.
ئەگەرچــی لەبــەر گرنگــی و تایبەمتەنــدی شــوێنەكە وا نیشــان دراوە بۆ قائیمقامیەتــی هەندێك لە قەزاكان ئەفســەری
ســەربازی دامبەزرێــت ،بــەاڵم تۆمــار نەكـراوە و ئامــاژەی پێنەكـراوە ئاخــۆ لــەوێ پێویســت بــە شــتێكی ئــاوا دەكات
یاخــود نــا ،بــە تێروانیــن لــەو ووردبینیانــەی كــە كـراوە ،بۆ ئەركــی قائیمقامیەتی قاســم بــەگ لەبــەر ئەوەی ســەردانی
موشــیرەتی لەشــكری هومایۆنــی جەلیلــە نەكــردووە و لــە فەرمانبەرایەتــی مولكیــە داوای قائیمقامیەتــی قــەزای
ناوهاتــووی نەكــردووە ،لێــرە بــە گوێــرەی ئــەو ئامــاژەی كــە پێشــووتر هاتــووە ،هەروەها لە قــەزای ناوهاتــوو لە چینی
دووەم و ئــەو قائیمقامانــەی ئەمجــارە هەڵبژاردننامــە و بروانامــەی مۆڵەتی بەكارهێنانیان دەســت نەكەوتــووە ،لەوانە
ئەوانــەی ئەركیــان پــێ دەدرێــت لەســەر فەرمــوودەی ســەروو دەبێــت ،بــۆ هەڵبژاردنــی ئەوانــە نــوورساو حەواڵــەی
نەزارەتــی ناوهاتــوو كـراوە ،نــوورساوی باســكراو دووبــارە پێشــكەش كـراوە ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابی ئەو كەســەیە
كــە فەرمــان دەردەكات.
لە  10رەبیعی كۆتایی  1317و لە  5ئۆغستۆس 1315
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 16ر هجهب 1317

بابی عالی
فەرمانگەی سەدارەت
2081
بۆ جەنابی ئەفەندیم
لــە نــاو ویالیەتــی موســڵ بە ئامــاژەی ویالیــەت لەبــارەی دامەزراندنــی قائیمقامی ئااڵی  ،45قاســم بــەگ بۆ قائیمقامیەتــی قەزای
بازیــان ،بریارنامــەی قۆمیســیۆنی فەرمانبەرانــی مولكیــە لەگەڵ نــوورساوی نەزارەتــی ناوەخۆی جەلیلــە بەیەكەوە راگەیەنــدراوە و
پێشــكەش كـراوە ،فەرمانــی پاشــای جەنابــی خەالفەتپەناهــی هــەر چ بفەرمووێــت جێبەجــێ دەكرێــت ،نــورساو ژمــارەی بــۆ دانرا
ئەفەنــدم ،لــە  16رەجــەب  1317و  8ترشینــی دووەم .1315
سەدری ئەعززەم
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 21ر هجهب 1317

 21رەجەب 1317
 13ترشینی دووەم 1315
بۆ نەزارەتی ناوەخۆی جەلیلە و الیەنی وااڵی سەر عەسكەر
تایبــەت بــە دامەزراندنــی قائیمقامــی نیزامیــەی ئــااڵی  ،45قاســم بــەگ بــۆ قائیمقامیەتــی قــەزای بازیــان لەســەر نــوورساوی
دەوڵــەت لــە مێــژووی  24جەمــادی كۆتایــی  1317ژمــارە  3348بــە بریــاری قۆمیســیۆنی مولكیــەی فەرمانبــەران بــە مۆڵــەت دان
لــە مێــژووی  18رەجــەب  1317فەرمانــی پاشــای جەنابــی خەالفەتپەناهــی فەرموویەتــی ،زانیــاری دراوەتــە الیەنــی وااڵی ســەر
عەســكەر ،بــۆ جێبەجــێ كردنــی هیممــەت بكرێــت.
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 26شهوال 1317

 26شەوال 1317
 14شوبات 1315
بۆ نەزارەتی دارایی جەلیلە
لــە داهاتــی لەشــكری شەشــەمی هومایــۆن بــۆ ئــەوەی بــە پەلــە رێــك بخرێــت ،حەواڵــە كـراوە ،بــە ئــاگادار كردنــەوەی
فەرمانبەرانــی دارایــی ویالیــەت جێبەجــێ كـراوە و لەســەر وەاڵمــی نــوورساوی مێــژووی  12شــەوال  1317ژمــارە 2289
بــۆ الینــی وااڵی ســەر عەســكەریە ئــاگادار كراوەتــەوە ،ئەمجــارە لــە ســەر عەســكەری ناوهاتوو نــوورساو لە مێــژووی 20
شــەوال  1317ژمــارە  1046نێــردراوە ،لــە تابورەكانــی كەركــووك و چەمچەماڵ ئەو ســەربازانەی كە ئەركــی فەرمانبەرێتی
ســەربازیان تــەواو كــردووە ،مووچەكانیــان نــەدراوە ،ئەمــەش كاریگــەری بەســەر ملكــەچ بوونــی ئــەو کەســانە دەبێــت
کــە لــە ئەركــی ســەربازین ،بەمــەش هەســتاون تێكەڵــی كاری هەڵبـژاردن بوونــە ،لەبــەر ئــەوە لــە ویالیــەت  120هەزار
قــوروش كــە داوایــان كــردووە نایاندرێتـێ ،ئەمــەش بــە شــێوەیەكی تــەواو دەركەوتــووە ،بــۆ جێبەجــێ كردنــی ئــەم كارە
ئەمجــارە لــە موشــیرەتی لەشــكری ناوهاتــوو ئامــاژەی پێكـراوە ،هەروەها لەم شــوێنانە پارچەكانــی ســەربازی بەیەكەوە
بەسـراونەتەوە ،هەروەهــا كارگێــری فرقــەی 12ی هومایــۆن ماوەیەكــە كەوتوونەتــە نــاو كێشــەوە ،لــەم بارەیــەوە بــە
گوێــرەی ئامــاژەكان بــۆ ئــەوەی نیشــان بدرێــت بــە چ شــێوەیەك دابیــن دەكرێــت ،ئــەوا لــە ویالیەتــی بەغــداد ئــەو بــرە
پارەیــەی كــە حەواڵــە كـراوە ،بــە گوێــرەی پێویســت هەرچــی زووە كارەكــە جێبەجــێ بكرێت ،بــە تێروانین لــە چۆنیەتی
جێبەجــێ كردنیشــی ئەنجامەكەشــی رابگەیەندرێــت و هاوپێــچ هیممــەت بكرێت بــە ناردنەوەی.
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 13موحهررهم 1317

 13موحەررەم 1317
 12مایس 1315
بۆ ویالیەتی موسڵ
لەالیــەن هۆزەكانــی هەمەوەنــد و شــوان هێڵــی تەلەگرافــی چەمچەمــاڵ و كەركــووك تێــك دراوە ،بۆچاككردنــەوەی ئەو
هێڵــە ،چاوشــی تەلەگـراف رۆیشــتووە بــۆ پارێــزگاری كــردن لــەم چاوشــە لــە حكوومەتــی خۆچێــی پۆلیــس هاوەڵــی
كــردووە ،بــەاڵم ئــەو پۆلیســانە بوێریــان نەكــردووە تا شــوێنی وێـران كراوەكە لەگەڵی بــرۆن ،لە نیــوە رێــگا گەراونەتەوە،
هەروەهــا دووبــارە لــە رۆیشــتنەوەیان پارێزەرانــی چــاوش بــە هەنــگاو ئــاگاداری حكوومەتیــان كردۆتــەوە ،بــەاڵم هیــچ
ئەنجامێكیــان بەدەســت نەهێنــاوە ،جگــە لــەوە ئــەو هــۆزە ناوبراوانــە بــەردەوام دەســتدرێژی دەكەنــە ســەر هێڵــی
تەلەگ ـراف و چاوشــەكان ،بۆیــە لــە كاتــی ســەردانی موشــیرەتی لەشــكری هومایۆنــی شەشــەمی ویالیــەت لــە بــاش
مودیریەتــی تەلەگـراف و پۆســتەی بەغــداد راگەیەنــدراوە ،بــۆ جێبەجــێ كردنــی لــە نەزارەتــی تەلەگـراف و پۆســتەی
نــوورساو لــە مێــژووی  26نیســان  1315ژمــارە  110نێــردراوە ،كــە پێویســتە لەگــەڵ پارێزگاری كــردن لە هێڵــی تەلەگراف
ئامــادەكاری كاریگــەر جێبەجــێ بكرێــت و دابیــن بكرێــت ،لــە رووی یاســاییەوە هیممــەت بكرێت بۆ جێبەجــێ كردنی
كارەكان.
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 29رهبيعى ي هكهم 1317

 29رەبیعی یەكەم 1317
 25تەمموز 1315
بۆ جەنابی سەدارەتپەناهی
بــۆ قائیمقامیەتــی قــەزای بازیــان ،قاســم بــەگ لــە قائیمقامــی ئــااڵی نیزامیــەی  45دامبەزرێــت و رەوان بكرێــت ،لــە
ویالیەتــی موســڵ داواكـراوە و خۆشــی بــەم كارە رازی بــووە ،چۆنیەتی كارەكەش پرس بە موشــیرەتی جەلیلەی لەشــكری
شەشــەمی هومایــۆن ك ـراوە ،بــە راگەیاندنــی جێبەجــێ كــردن و ئامــاژە پێكردنــی لەالیــەن وااڵی ســەر عەســكەرەوە
نــوورساو لــە مێــژووی  30حوزەی ـران  1315ژمــارە  133هاتــووە ،دوای ووردبینــی بــە تۆمــار دەركەوتــووە قائیمقامــی
قــەزای ناوهاتــوو عەبدولقــادر پاشــا مــردووە ،بــە نوورساوێكیــش بــۆ قائیمقامیەتــی ناوهاتــوو قاســم بــەگ دامــەزراوە،
نــوورساوی ناوهاتــوو پێشكەشــی جەنابــی ســەدارەتپەناهی ك ـراوە ،بــۆ جێبەجــێ كردنــی هــاوكاری وەكالەتپەناهــی
دەوێــت.
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 24جهمادى كۆتايى 1317

 24جەمادی كۆتایی 1317
 17ترشینی یەكەم 1315
بۆ الیەنی وااڵی جەنابی سەر عەسكەر لەگەڵ ویالیەتی موسڵ
لــە مێــژووی  23ئەیلــوول  1315وەاڵمــی تەلەگرافنامەیــە ،بۆ قائیمقامیەتی مەعمورەی حەمیدیــە و بازیان قائیمقامیەتی
ســەربازی ئەمیــن بــەگ و قاســم بــەگ ئەركیــان پــێ بدرێت ،لــە پلەی وااڵی ســەر عەســكەر پێشــەكی ئاماژەی پێكـراوە،
بــۆ ســەدارەتپەناهی نوورساوەتەوە ،جێبەجێ كردنــی راگەیەندراوە.
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 24جهمادى كۆتايى 1317

 24جەمادی كۆتایی 1317
 17ترشینی یەكەم 1315
بۆ جەنابی سەدارەتپەناهی
دامەزراندنــی قائیمقامــی ئــاالی 45ی نیزامیــە قاســم بــەگ بــۆ قائیمقامیەتی قــەزای بازیان ،لــە وەاڵمی ئــەو مۆڵەتەی
پێشــوو هاتــووە نــوورساوی ســەدری ئەعززەمــی ســەدارەتپەناهی لــە مێــژووی  12ئۆغســتۆس  1315ژمــارە 17120
لەبــەر ئــەوەی قەزاكــە بەهــۆی شــوێنی جوگرافــی گرنگــی و تایبەمتەندی تایبەتــی خۆی هەیــە ،ئەگەرچی بریــاردراوە
لەســەر ئــەوەی ئەفســەری ســەربازی وەكــو قائیمقــام دامبەزرێــت ،بــەاڵم هیــچ نیشــانە و هێامیــەك نییــە كــە ناچــار
بكرێــت كەســێك لــەم الیــەن دامبەزرێــت ،هەروەهــا دەبــێ هەڵبژێــردراو بێــت و بروانامەی پەســەند كـراو بێت ،جگە
لــەوە خــاوەن كەســایەتی و دەســەاڵت بێــت ،بــۆ ئەمــەش پێویســتی بــە فەرمانــی جەنابــی پاشــای جەنابــی پاشــایە،
واتــە ئــەو كەســانەن كــە دەرچــووی مەكتــەب و هەڵبژێــردراو یاخــود لــە قائیمقامیــەت بــەكار هــات بێــت ،ئەمــەش
بــە فەرمــوودەی پاشــا كەســێكی هەڵبژێــردراو بــە بریارنامــەی قۆمیســیۆنی فەرمانبەرانــی مولكیــە نوورساوەتــەوە و
كەســێك هەڵبژێردرێــت دەرچــووی مەكتــەب بێــت یاخــود هەڵبژێــردراو بێــت ،بــۆ قــەزای بازیــان قاســم بــەگ و بــۆ
مەعمــورەی حەمیدیــە قائیمقامــی 35ی ئــااڵی ســوارە ئەمیــن بــەگ وەكــو قائیمقــام دامبەزرێــن ،ئەمــەش لەالیەنــی
ئــااڵی ســەر عەســكەر پەســەند كـراوە و لــە كاتــی ووردبینــی بــۆ قائیمقامیەتــی بازیــان قاســم بــەگ دامبەزرێــت بــۆ
ئەمــەش نــوورساو بــە تەلەگرافنامــە لــە ویالتــەوە پێشــكەش كـراوە.
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 29ش هعبان 1317

 29شەعبان 1317
 20كانوونی یەكەم 1315
بۆ نەزارەتی دەرەوەی جەلیلە
دوای ئەنجامدانــی تاوانێكــی زۆر لــە ئێ ـران ،فەقــی شــێخ ســەعید و ب ـرادەری شــێخ قــادر بــۆ مەمالیكــی شــاهانە
هەاڵتــوون ،بــۆ تەمبــێ كردنــی ناوبـراوان نــورساو دراوەتــە باڵیــۆزی ئێـران ،لــەم راپۆرتــە داوای ئەنجامدانــی كـراوە،
بــۆ جێبەجــێ كردنــی لــە مێــژووی  20نیســان  1314لــە نــوورساوی ســەدری ئەعــززەم نوورساوەتــەوە ،بــە گفتوگــۆ
شــێخی ناوبـراو ســەرەتا هاتۆتــە قــەزای بازیــان لــە ناحیــەی ســەنگاوە ماوەیــەك لــە گونــدی گــۆك تەپــە ماوەتــەوە،
بــەم دواییــە لەوێــش تاقمێــك تاوانــی ئەنجــام داوە ،ســاڵی رابــردوو دووبــارە بگەرێتــەوە ئێـران ،ئەمــرۆ لە شــوێنێك بە
نــاوی جیكـران نیشــتەجێیە ،لــە وەاڵمــی ویالیەتــی موســڵ نــوورساو لــە مێــژووی  15ترشینــی دووەم  1315ژمــارە 81
نوورساوەتــەوە.
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 19رهمهزان 1317

 19رەمەزان 1317
 8كانوونی دووەم 1315
بۆ الیەنی جەنابی سەر عەسكەری وااڵ
ئەمجــارە بــۆ قائیمقامیەتــی قــەزای بازیــان ،قائیمقامــی ئــااڵی 45ی نیزامیــە كۆتایــی پــێ بێــت و بــە بریار قاســم بەگ
دامبەزرێــت ،بــەم جــۆرە لــە فەرمانبەرانــی مولكیــە بــە مووچــەی میــری ســەربازی دامبەزرێــت و بــە گوێــرەی ئەمــەش
مووچــەی مولكــی یاخــود ســەربازی كامــە زیاتــر بێــت ئەویــان دابیــن دەكرێــت ،بــۆ جێبەجێ كردنــی مامەڵەكــەش تا
الی موشــیر دەروات ،كــە مووچــەی ئەفســەر و میرەكانــی ســەربازی مووچــە و دامەزراندنیــان بە شــوێنگرەوەش چەند
قــوروش زیاتــر بێــت دیاریكـراوە و بــە پارچەیــەك رێكخـراوە و بــە ووتــەی ژمێریــاری دەنێردرێت.
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 24رهمهزان 1317

 24رەمەزان 1317
 13كانوونی دووەم 1315
بۆ ویالیەتی موسڵ
بــۆ قائیمقامیەتــی قــەزای بازیــان قاســم بــەگ قائیمقامــی ســەربازی لەبــەر ئــەوەی ناچێتــە پــاڵ هــۆزەكان و
هەمەوەنــدەكان پلەیــەک زیاتــر جانەوەربوونیــان دەردەكەوێــت ،لــە بــارەی مانــەوەی بریــكاری قائیمقــام قــادر
ئەفەنــدی لەالیــەن ســەرۆكی هــۆزی هەمەوەنــد زانیــاری بــۆ ســەدارەتپەناهی رۆیشــتووە ،ئــەو تەلەگرافنامەیــەی
حەواڵــە بــووە ،نێــردراوە ،لــە ویالیــەت بــە پێویســت زانـراوە قاســم بــەگ لــە قائیمقامیەتــی قــەزای بازیــان ئەركەكەی
پــێ بســپێردرێت ،ئەمــەش بــە تۆمــار دەركەوتــووە ،هەروەهــا بــە تێروانیــن لــە ووردبینــی تەلەگرافنامــەی ناوهاتوو بۆ
جێبەجــێ كردنــی لــە ســەروو خوێندراوەتــەوە.
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 11شهوال 1317

 11شەوال 1317
 30كانوونی دووەم 1315
بۆ الیەنی جەنابی وااڵی سەر عەسكەر
مێــژووی  18كانوونــی یەكــەم  1315ژمــارە  4199وەاڵمــی نــوورساوی ســەر عەســكەر ،قائیمقامــی ئااڵی  45قاســم بەگ
لەســەر نــوورساوی مێــژووی  30حوزەیـران  1318ســەر عەســكەر بــە مۆڵــەت وەرگرتــن لــە  14ترشینــی دووەم 1315
فەرمانــی پاشــا ،لــە قائیمقامــی بازیــان دامــەزراوە ،بە تۆمــار دەركەوتــووە ،راگەیەنــدراوە.
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 14جهمادى كۆتايی 1318

نەزارەتی سندوقی خانەنشینی مولكیە و دوورخراوان
قەڵەمی نووسین
ژمارە 504
قائیمقامــی پێشــووی بازیــان عەبدولقــادر پاشــا مــردووە ،لەالیــەن خێزانەكــەی خەدیجە خــان و كچەكانــی فەهیمە و
شەمســە و حەفســە خــان و كوڕەكــەی محەمــەد ئەفەنــدی داوایــان پێشــكەش كــردووە تــا مووچەیــان بۆ بربێتــەوە ،لە
ویالیەتــی موســڵ بــە نــوورساو نێــردراوە ،لەگــەڵ داواكاریەكــە خشــتەی مــاوەی خزمــەت و كاغــەزی پەیوەندیــدار بەم
بابەتــە لــە ژمێریــاری پەراوێــزی بــۆ رێكخـراوە ،لــە دەســتەی گشــتی ووردبینــی بۆ كـراوە.
مێــژووی ئــەو ئەركانــەی وەریگرتــووە لەگــەڵ بــری مووچەكانیــان لــە مێــژووی مردنیــەوە كــە دەكاتــە  21ترشینــی
دووەم  1314بــە بریــاری خانەنشــینی فەرمانبەرانــی مولكیــە مــاددەی  35و  36و  39دوای زیادكــردن و كــەم كــردن
ئــەوەی شــایەنیانە  210قــوروش مووچەیــە ،لــە نێوانیــان بــە یەكســانی دابــەش دەكرێت ،هــەر یەكە  35قوروشــی بەر
دەكەوێــت ،مووچــەی ناوهاتــوو بــە گوێــرەی مــاددەی  35مامەڵەكــەی جێبەجێ دەكرێــت ،بۆ دابینكردنی لە ســندوق
نــوورساو كـراوە ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات.
 14جەمادی كۆتایی  1318و  26ئەیلوول 1316
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 26رهمهزان 1318

بۆ نەزارەتی ناوەخۆی جەلیلە
وەاڵمــی فەرماننامــەی  7ترشینــی دووەم  1316ژمــارە 118یــە ،قاســم بــەگ قائیمقامــی بازیــان لە هــەردوو ال مووچەی
پــێ نادرێــت ،بۆیــە داوای كــردووە بگەرێتــەوە ئــااڵی ،هــەروەك لــە موشــیرەتی جەلیلــە راگەیەنــدراوە ،ناوب ـراو لــە
قــەزای ناهاتــوو لــە بەرێوەبردنــی كارگێــری ســەركەوتوو نەبــووە ،كۆتایی هێنانــی لە موتەســەرفیەت راگەیەنــدراوە ،لە
كۆتاییــدا دەســتەی پشــكنین چۆتــە قــەزای ناوهاتــوو ،لــەم بارەیــەوە بــە وێنەیەكی تایبەتی پشــتگیری ئەو مەســەلەی
كــردووە ،لــە نــوورساوی ســەروو لــە مێــژووی  17نیســان  1315ژمــارە  31فەرمــان دەركـراوە ،بــۆ ئــەم قەزایــە كــەس
ئــارەزووی دامەزراندنــی نییــە ،كەســانی هەڵبژێــردراو و هەڵنەبژێــردراو لــە بەكارهێـراو و دوورخـراوان هەروەهــا لــە
میرانــی ســەربازی بــۆ ئــەم كارە پێشــنیاریان بــۆ دەكرێــت قەبوڵــی ناكــەن ،جگــە لەمــە ناوبراویــش بــە نەگونجــاو
دانـراوە كــە نەمێنێتــەوە ،هــەر ئێســتا قائیمقامێــك دامبەزرێــت كــە بــۆ كاروبــاری ناوچەكە ســەركەوتوو بێت و شــارەزا
بێــت ،ســەعید بــەگ كــە لــە قائیمقامیەتــی كــۆی ســانجەق و روانــدز بــە وەكالــەت كاری كــردووە ،ئەگــەر چــی
هەڵیشــنەبژێردراوە بــەاڵم لــە خەســڵەتەكانی بــۆ ئــەم كارە گونجــاوە ،پێشــنیاری بۆ كـراوە بەاڵم هێشــتا نەرۆیشــتووە،
بــەاڵم ئەگــەر هاتــوو بــە گەورەیــی خــۆی كارەكــەی قەبــوڵ كــرد بەپەلــە كارەكــە جێبەجــێ بكرێــت ،راگەیەنــدراوە
فەرمان.
 4كانوونی دووەم 1316
حازم والی موسڵ
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 21مایس 1316
بۆ ویالیەتی موسڵ
قائیمقامــی ئــااڵی 45ی نیزامیــە قاســم بــەگ ،راگەیەنــدراوە كــە لــە قائیمقامیەتــی بازیــان دامــەزراوە ،دەرماڵــەی
ســەربازی لــەو مووچــە زیاتــرە كــە لــە مووچــەی قائیمقامیەتــی قــەزای ناوبـراو بــۆی تەرخانكـراوە ،بۆیــە بــە بریارێك
مووچــەی قائیمقامیەتەكــەی وەســتێرناوە و دەرماڵــەی ســەربازی پــێ دەدرێــت ،تۆمــار رێكخ ـراوە ،لــەوێ كارەكــە
جێبەجــێ دەكرێــت و لەگــەڵ ئــەوەش زانیــاری مێــژووی دەســت بەكاربــوون و دەســت لەكاركێشــانەوەی دراوەتــە
وااڵی ســەر عەســكەر بــە ووتــەی ژمێریاریــش بەپەلــە راگەیەنــدراوە.
بۆ الیەنی جەنابی سەر عەسكەر
قائیمقامــی ئــااڵی 45ی نیزامیــە قاســم بــەگ لەبــەر ئــەوەی مووچــەی ســەربازیەكەی لــە مووچــەی قائیمقامیەتــی
قــەزای ناوبـراو زیاتــرە ،بۆیــە مووچــەی قائیمقامیەتــی وەســتێرناوە ،بــە گوێــرەی نیـزام تەنیــا دەرماڵــەی ســەربازی پــێ
دەدرێــت ،ئەمــەش بــە ویالیەتــی موســڵ راگەیەنــدراوە ،بەپەلــەش لــە ژمێریــاری راگەیەنــدراوە و ئامــاژەی پێكـراوە.
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 8ترشینی دووەم 1316
بۆ ویالیەتی موسڵ
هــەر چەنــدە خــۆی بــۆ چینــی ســەربازیی تەرخــان كــردووە ،ئەركــی مولكیــەی و ســەربازی بەیەكــەوە چوونەتــە پــاڵ
یەكــر ،بــۆ دۆزینــەوەی یاســایەك كــە لــە كامــە الیــەن مووچەكــە بدرێتــە فەرمانبــەران و لــە كامــە الیــەن بربدرێــت،
بــەاڵم لــە كامــە الیــەن دەرماڵەكــەی زیاتــر بێــت ،ئــەوی پــێ بدرێــت ،هەروەهــا قائیمقامیەتــی ســەربازیی مووچــەی
مانگانــەی  1125و دەرماڵــەی شــوێنگرەوەش  627قوروشــە بــە كۆكراوەیــی  1752قــوروش دەكات ،لەســەر ئەمــە بــە
مووچــەی مانگانــە  1565قــوروش فەرمــان دراوە لەســەر دامەزراندنــی قائیمقامی ئــااڵی 45ی نیزامیە قاســم ئەفەندی
لــە قائیمقامــی قــەزای بازیــان ،بــەاڵم مووچەكــەی لــە الیەنــی ســەربازیی پــێ دەدرێــت و مووچــەی الیەنــی مولكیــە
دەســتی بەســەردادەگیرێت ،ئەمــەش لــە  29مایــس  1316بــۆ ویالیەتــی پایەبــەرز نوورساوەتــەوە ،هەروەهــا ناوبـراو
دەرماڵــەی ســەربازیی لــە  1069قــوروش پێــك دێــت ،بۆیــە دەرماڵــەی ســەربازی لــێ بربدرێــت و مووچــەی مولكیــەی
پــێ بدرێــت ،ئەگەرچــی ئەمجــارە داوای كــردووە كــە دەرماڵــەی هــەردوو الیەنــی پــێ بدرێــت ،بــەاڵم لــە بــارەی
جێبەجــێ كردنــی ئەركەكــەی بــە گوێــرەی فەرمانــی پاشــای جەنابــی پاشــا بوێــری ناكرێــت لــە دەرەوەی یاســا بریــار
مامەڵەكــەی بــۆ بكرێــت و جێبەجــێ كردنــی جێگــەی قەبــوڵ نییــە ،لــە بــارەی خۆشــیەوە لەســەر ووتــەی ژمێریــاری
راگەیەنــدراوی بەپەلــە كـراوە.
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لــە قەزاكانــی كەلعەنبــەر و بازیــان فەرمانبەرانــی مولكیــە و دادوەری ئــەو خانانــەی بــۆ جێبەجێ كردنــی ئەركەكانیان
بــە كرێیــان گرتــووە ،هەروەهــا لەبــەر ئــەوەی گرتووخانــە و زیندانخانــە نییــە ،بــە گوێــرەی پێویســت چەنــد كەســێك
نێردراوەتــە مەركــەزی لیــوا ،لــە سەرپەرشــتیاریەتی دادوەری ویالیــەت ئامــاژەی پێكــراوە ،بــۆ ئــەوەی خزمەتــە
یاســاییەكان بــە باشــی جێبەجــێ بكرێــت ،لــە قــەزا ناوبراوەكانــدا بــۆ فەرمانبەرانــی دادوەری فەرمانگەیــەك بونیــاد
برنێــت و كەســانێك دامبەزرێــن و مامەڵــە یاســاییەكان جێبەجــێ بكرێــن ،بــۆ ئەمــەش پێویســت دەكات گرتووخانــە و
زیندانخانــە بونیــاد برنێــت ،بــۆ تــەواو كردنــی ئــەو كارەش لــە نەزارەتــی دادوەری جەلیلــە لــە مێــژووی  30ترشینــی
یەكــەم  1316ژمــارە  211نــوورساوی نــوورساوە وەرگیــراوە ،داواكــراوە هیممــەت بكرێــت لــە جێبەجــێ كردنــی.
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فەرمانگەی گشتی ئەركانی جەنگی
یەكەی چوارەم
وێنەی تەلەگرافنامەی جەنابی وەكیلی موشیری فەریق كازم پاشا لە  29مایس  1317هاتووە
هەمەوەندەكانــی فرقــەی ســینە و چەتەكانیــان قــادر و ســاڵح رەیحــان و كوڕەكانــی لــە الیەنــی بازیــان مەرومااڵتــی
شــێخ محیەددیــن ئەفەنــدی بـرادەری شــێخ حەســەن ئەفەنــدی لــە ســاداتەكانن لەگــەڵ دانیشــتوانی گوندەكانیــان
بــردووە ،بــە چاودێــری كــردن بەشــێكی گەرێندراوەتــەوە ،ئــەوی تــر ماوەتــەوە ،لــە بەرێوەبەرایەتــی وەكیــل
راگەیەنــدراوە ،بــۆ گەراندنــەوەی كەلوپــەل و دەســتگیركردنی تاوانبــاران ئەفســەر و پۆلیــس نێــردراوە ،بــۆ ئــەم كارەش
بینباشــی ســلێامن ئەفەنــدی نــوورساوی بــۆ قائیمقامیەتــی بازیان نووســیوە ،لە یوســف پاشــا میــری لیــوا تەلەگرافنامە
هاتــووە و تێــدا راگەیەنــدراوە هەروەهــا پاشــای ناوبـراو تەلەگرافنامەیەكــی تر هاتــووە ،ئەوەی بینباشــی و قائیمقامی
ناوبـراو ئاماژەیــان پێكــردووە ،ئــەو مەفــرەزە نیزامیــەی بــۆ ئــەم مەبەســتە دەرچوونــە ،لەگــەڵ چەتەكانــی ناوهاتــوو
رووبەرووبوونەتــەوە و چەكیــان بەكارهێنــاوە ،لــەم رووبەرووبوونــەوە ســوپاس بــۆ خــوا ســەربازی شــاهانە هیچــی
بەســەر نەهاتــووە ،لــە چەتەكانــی ســینە عەبدولقــادر لەگــەڵ دوو كــوڕی و كوڕێكــی ســاڵح هەروەهــا دوو پیــاو كــە
تــا ئێســتا ناویــان دیــار نییــە ،لەگــەڵ ســێ ســەر ماییــن بــە فیشــەك مــردوون ،جگــە لەمــە یــەك ئەســپ و یــەك مایین
دەســت بەســەرە ،بــە ســەاڵمەتی گەیشــتوونەتە چەمچەمــاڵ ،زانیــاری دراوە ،فەرمــان.
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پایەی سەر عەسكەر
قەڵەمی نووسین
تایبەتی
وێنەی ئەو تەلەگرافنامە بە شیفرەیەیە کە لە كەركووك میری لیوا ئەمین پاشا لە  6حوزەیران  1317ناردوویەتی
لــە ســاڵی  1314كاروانــی ئەرزاقــی ســەربازی و كاروانــی بازرگانــی ســلێامنیە بــۆ چەمچەمــاڵ رۆیشــتووە ،بیرۆكــەی
پیســی تااڵنكردنیــان هەبــووە ،لــە بەرامبــەر ســەربازی شــاهانەش چەكیــان بەكارهێنــاوە ،یــەك كــەس شــەهید
بــووە و دوو كەســیش برینــدار بــووە ،لەگــەڵ قوماندانیەتــی میــری لیــوا یوســف پاشــا یــەك مەفــرەزە بــە فەرمانــی
پاشــا ئەركیــان پێســپێردراوە تــا تەمبێیــان بكــەن ،ســێ ســاڵ لەمەوبــەر بــە هەمــوو شــێوەیەك لــە دەســتگیركردنیان
ســەركەوتن بەدەســت نەهاتــووە ،چەتــە عەزیــز شــوانی ئەمجــارە بــە نهێنــی هاتۆتــە كەركــووك ،لــە دوای لێكۆڵینەوە
بــە پەلــە بــە موتەســەرفیەت راگەیەنــدراوە و مەفــرەزەی ژاندارمــە رێكخـراوە ،جگــە لــەوە مەفرەزەیەكــی نیزامیــەش
رێكخـراوە و خراوەتــە پــاڵ یەكــر و نێــردراون ،شــوێنەكەیان ئابلۆقــە داوە ،هــەروەك بیـراوە بــە چــەك بەرامبەریــان
وەســتاون و هێرشــیان كردۆتــە ســەریان ،بــەاڵم لــە ســایەی جەنابــی خەالفەتپەناهــی بــۆ یــەك رۆژیــش بێــت رووداوی
نەشــیاو رووینــەداوە و رێگەیــان پــێ نــەدراوە پــێ درێــژی بكــەن ،ناوبـراو لەگــەڵ خیانەتكارەكانــی تــر لــە هاوەاڵنــی
بــە نــاوی چەتــە عوســان و ســادق و ئەحمەد ئەســعەد دەســتگیركراون و شــەش تفەنگیش دەســتی بەســەر داگیراوە
لەگــەڵ زیاتــر لــە  400فیشــەك لەگــەڵ ئەوانــەش ئــەو كاتژمێــرە هاورێكانیــان كــە لــەوێ نەبوونــە  13ســەر ئەســپ و
كەلوپەلەكانیــان كەوتۆتــە دەســت و رادەســتی حكوومــەت كـراوە ،لــەم بارەیــەوە هیممەتــی موتەســەرفی كەركــووك
عوســان پاشــا شــایەنی باســكردن و رێزلێنانــە ،لەگــەڵ ئەمــەش نـزا و پارانــەوەی دانیشــتوان بــە گشــتی بۆتــە هــۆی
ســەركەوتن.
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 16جهمادى ي هكهم 1319

بۆ نەزارەتی ناوەخۆی جەلیلە
لــە  16ئۆغســتۆس  1317ئەندامەكانــی ئــەو تابــورەی لە چەمچەماڵــە لەگەڵ هــۆزی هەمەوەند لە نێوانیــان رووبەروو
بوونــەوە روویــداوە ،بــە ئامــاژەی موشــیرەتی جەلیلــە ئــەو تابــورە لەگــەڵ تابورەكــەی تــر بگۆردرێنــەوە ،فەرمانیش بۆ
ئــەم مەبەســتە دراوە ،هەروەهــا ئــەو كەلوپەلەالنــەی كــە دزراون بەشــێكی گەرێندراوەتەوە ،بەشــەكەی تــری كە ماوە
پەلــە بكرێــت لــە وەرگرتنــەوەی ،هەروەهــا لــە بــارەی رووداوەكــە لەالیەنی مولكیــە و ســەربازیدا فەرمانبەر نێــردراوە
بــۆ ئــەوەی بــە هاوبەشــی لێكۆڵینــەوە ئەنجــام بــدەن و ئەنجامەكــەی رابگەیەنــن ،بــۆ ئەمــەش ئامــۆژگاری پێویســت
لــە موتەســەرفیەتی كەركــووك و فرقــەی قوماندانیەتــی دەركـراوە ،هێشــتا ئەنجامــی لێكۆڵینەوەكــە رانەگەیەنــدراوە،
ئەمجــارەش دوای دڵنیابوونەوە ئاســاییە ئەنجامەكــەی رابگەیەندرێت.
 18ئۆغستۆس 1317
والی موسڵ
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بابی عالی
فەرمانگەی نەزارەتی ناوەخۆ
ژمارە 1369
لەالیەنــی ســەربازی ئــەو مووچــە و دامەزراندنــەی كــە رێكخـراوە لەگــەڵ ئــەو مووچەیــەی كــە لــە الیەنــی مولكیــە
وەریناگرێــت ،قائیمقامــی بازیــان قاســم بــەگ داوای كــردووە بگەرێتــەوە ئــااڵی ،هەر خۆشــی مانەوەی ناوبراو لەســەر
كارەكــەی گونجــاو نەبــوو ،ســەرەتا لــە ویالیەتی موســڵ ئامــاژەی پێكراوە ،ناوبراو قاســم بــەگ لەگەڵ دوورخســتنەوەی
بــەم دواییــە لــە ویالیەتــی ناوهاتــوو تەلەگرافنامــە لــە مێــژووی  21كانوونــی یەكــەم  1317دەرچــووە و حەواڵە كـراوە،
لــە قائیمقامیەتــی ناوهاتــوو ماوەیەكــی زۆرە بــە وەكالــەت بەرێوەدەبردرێــت ،هەروەهــا هەمەوەنــدەكان لــە ئەدەنە
گەراونەتــەوە و لــە نــاو قــەزای ناوهاتــوو دەبیرنێــت ،بۆیــە بە تونــدی بە پێویســت زانـراوە قائیمقامێكی بــە رەچەلەك
دامبەزرێــت ،بۆیــە ئامــاژەی پێكـراوە كــە بە پەلــە قائیمقامێــك دامبەزرێــت و بنێردرێت.
لــەم حاڵەتــەدا دوای ئــەوەی ئــەو پلەیــە كراوەتــەوە و داواكـراوە كــە بــۆ قائیمقامیەتــی قــەزای بازیان لە چینــی دووەم
لێــرە موالزمێــك لــە دەرچووانــی مەكتــەب هەڵبژێردرێــت ،بــەاڵم دوای پێشــنیار كــەس نەدۆزراوەتــەوە ئــارەزووی ئــەو
كارە بــكات ،ئەمجــارە دوای تاقیكردنــەوە لــە چینــی ســێیەم بــۆ قائیمقامیــەت هەڵبژاردننامــەی وەرگرتــووە ،پەرتــو
ئەفەنــدی كــە لــە بەرێوەبەرایەتــی فەرتــك بــوردراوە ،لەســەر دامەزراندنــی لــە جەنابــی نەزارەتپەناهــی فەرمــان
هاتــووە بــۆ جێبەجــێ كردنــی كارەكــەش لەگــەڵ تەلەگرافنامــەی ناوهاتوو كاغــەزی وەرگێردراوی كەســێتی پێشــكەش
كـراوە ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات.
لە  21زیلقەعدە  1319و لە  16شوبات 1317
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ویالیەتی موسڵ
قەڵەمی نووسین
ژمارە 156
بۆ نەزارەتی ناوەخۆی جەلیلە
بۆ جەنابی ئەفەندم
بــۆ جێبەجــێ كردنــی فەریــزەی حەجــی شــەریفە كاتیبــی نوورساوەكانــی قــەزای بازیــان ســەعدی ئەفەنــدی داواكاری
پێشــكەش كــردووە تــا مۆڵەتــی پــێ بدرێــت بچێتــە حیجــاز ،بــەاڵم بــۆ مۆڵەتــی فەرمانبــەران تــا بچنــە حیجــاز دوای
وەرگرتنــی مۆڵــەت دەبــێ خۆیــان لــە كاروكــردەوەی خـراپ بــە دوور بگــرن ،هەروەهــا وەرزی حــەج بەســەرچووە،
رۆیشــتنی ناوبـراو بــۆ حیجــاز بــۆ موتەســەرفیەتی ســلێامنی ئامــاژە نوورساوەتــەوە ،ئەمجــارە ئــەو نوورساوانــەی كــە
وەرگیـراوە ،شــتێك دەكرێــت و جێبەجــێ دەكرێــت ،ئەمــر و فەرمــان بۆ جەنابی ئەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات،
لــە  21زیلقەعــدە  1319و لــە  16شــوبات .1317
والی موسڵ
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لەالیــەن وەكیلــی قائیمقامــی پێشــووی قــەزای بازیــان عەبدولرەحــان بەگ داوای خانەنشــینی كــردووە ،لــە ویالیەتی
موســڵ نــوورساو نێــردراوە ،خشــتەی مــاوەی خزمــەت ،جگــە لــەوە كاغــەزی تــر پەیوەســت بــەم بابەتــە لــە پەراوێــزی
ژمێریــاری رێكخـراوە ،لــە دەســتەی گشــتی ووردبینــی بۆ كـراوە.
ناوبـراو لــە مێــژووی ئەركەكــەی بــری ئــەو مووچــەی كــە وەریگرتــووە و لــە مێــژووی  22ترشینــی یەكــەم  1315كــە
لــە ئەركەكــەی جیابۆتــەوە و مــاوەی خزمەتــی بۆتــە  33ســاڵ ،دوای كارەكــەی بــە پشــت بەســن بــە بریارنامــەی
خانەنشــینی  26مــاددەی  ،42مووچــەی 607ی بــۆ دابیــن ك ـراوە ،ئــەو بــرە مووچەیــە لــە ســندوقی مووچــە بــۆی
دابینك ـراوە و جێبەجــێ كردنــی خانەنشــینیەكەی كراوەتــە نــوورساو.
لە  10جەمادی كۆتایی  1319و لە  11ئەیلوول 1317
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بابی عالی
فەرمانگەی كاروباری ناوەخۆ
قەڵەمی نووسین
ژمارە 162
بۆ جەنابی سەدارەتپەناهی
راگەیەندراوی بەندەیە
لەبــەر ئــەوەی لەالیەنــی ســەربازی مووچەكــەی وەردەگرێت و وەكــو قائیمقام مووچــەی قائیمقامیەتــی وەرناگرێت،
قائیمقامــی بازیــان قاســم بــەگ داوای كــردووە بگەرێتەوە ئــااڵی و مانەوەی لــەوێ گونجاو نییە ،ئەمــەش لە ویالیەتی
موســڵ راگەیەنــدراوە ،هەروەهــا لــە ویالیەتــی ناوهاتــوو تەلەگرافنامە بــە مێــژووی  21كانوونی یەكــەم  1317هاتووە،
هەمەوەنــدەكان گەراونەتــەوە ئــەو قەزایــە ،تــا ئەوانــەش لەوێ دەمێننــەوە ،هەر لــە ماوەیەكــی زۆرەوە زۆر بە توندی
نیشــان دراوە كــە ئــەو قائیمقامــەی كــە قــەزای ناوبـراو بەرێــوە دەبــات ،دەبــێ قائیمقامێكی رەســەن بێت ،بە پشــت
بەســن بەمــە ئەگەرچــی ئێســتا ئــەو قائیمقامــەی كــە لــە چینــی دووەم لــە قــەزای ناوهاتــوو دەرچــووی مەكتــەب و
هەڵبژێــردراو بوونــی هەیــە ،بــەاڵم كەســێك نییــە ئــارەزووی ئــەو ئەركــەی هەبێــت ،ئەمجــارە پەرتــو ئەفەنــدی كــە لە
بەرێوەبــەری فەرنــك دەســتی لــە كاركێشــاوەتەوە ،دوای تاقیكردنــەوە هەڵبژاردننامەی لە قائیمقامیەتی چینی ســێیەم
وەرگرتــووە ،بۆیــە تەلەگرافنامــە هاتــووە كــە بــە تەنســیب لــە قــەزای ناوهاتــوو دامبەزرێــت ،كاغــەزی وەرگێ ـراوی
پەســەند كـراوی هاوپێــچ پێشــكەش كـراوە ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات.
لە  15زیلحیجە  1319و لە  12مارت 1318
		
نازری كاروباری ناوەخۆ
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 21رەبیعی كۆتایی 1319
 24تەمموز 1317
بۆ الیەنی جەنابی سەر عەسكەر و ویالیەتی موسڵی پایەبەرز
لــە قائیمقامیەتــی بازیــان قائیمقامــی نیزامیــە قاســم بــەگ بەهــۆی رووداوەكان و گرنگــی قەزاكــە ،لــەم قەزایــە لــە
ئــااڵی 45ی نیزامیــە قائیمقــام حیلمــی بــەگ دەســتپێك بەهــۆی خزمەتە باشــەكانی كــە كردوویەتــی ،پلەی ســەربازی
بــەرز بۆتــەوە ،لەگــەڵ ئــەوەش مووچــە و دامەزراندنــی الیەنــی ســەربازی بــەو مەرجــەی دادەمەزرێت كــە مووچەی
قائیمقامیەتــی قــەزای پــێ دەدرێــت ،ئەمــەش لــە ویالیەتــی موســڵ تەلەگرافنامــە لــە  25حوزەیـران  1317دەرچــووە
و تێــدا ئامــاژەی پێكـراوە ،چۆنیەتیشــی بــۆ الیەنــی وااڵی ســەر عەســكەر نێــردراوە ،بــە گوێــرەی ئــەو وەاڵمــەی لــەوێ
وەردەگیرێــت جێبەجــێ دەكرێت.
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 5ش هعبان 1319
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 30ترشینی یەكەم 1317
بۆ پایەی وەكالەتی سەدارەتپەناهی جەلیلە
لــە الیەنــی ســەربازی ئــەو مووچــە و دامەزراندنانــەی دابینكـراوە ،لەگــەڵ ئــەو بــرە مووچەیــەی كە لە الیەنــی مولكیە
دەدرێــت ،جیــاوازە بۆیــە قاســم بــەگ قائیمقامــی بازیــان داوای كــردووە رێگــەی پــێ بدرێــت بگەرێتــەوە ئــااڵی ،بــۆ
ئەمــەش لەشــكری شەشــەمی هومایــۆن ئــاگادار كراوەتــەوە ،جگە لەمــەش مانــەوەی ناوبراو لەســەر كارەكــەی گونجاو
نییــە ،لەگــەڵ دوورخســتنەوەی لــە شــوێن ئــەو ســەعید بــەگ كــە بــە وەكالــەت لــە قائیمقامەكانــی كــۆی ســانجەق
و روانــدز دامــەزراوە دابرنێــت ،لــە ویالیەتــی موســڵ ئامــاژەی پێكـراوە و كەنارەكانــی قــەزای مارغلیــج فراوانــە لەبــەر
گرنگــی شوێنەكەشــی پێویســتی بــە قائیمقامێكــی گەنــج و چــاالك هەیــە ،قائیمقــام ســاڵح ئەفەنــدی بە گواســتنەوەی
بــۆ شــوێنێكی تــر بــۆ ئــەوێ كەســێكی گونجــاو بنێردرێــت ،ئەمــەش لــە ویالیەتــی یاینــە نــوورساو نوورساوەتــەوە و
نێــردراوە .لــە شــوێن قاســم بەگیــش بــۆ قائیمقامیەتــی قــەزای بازیــان ســەعید بــەگ دامەزراندنــی گونجــاو نییــە ،بۆیە
لــە شــوێن ئــەو لــە چینــی دووەم هەڵبژێردراو ســاڵح ئەفەنــدی بگوازرێتەوە ،بــۆ قائیمقامیەتی مارغلیجیــش لە هەمان
چیــن هەڵبژێــردراو لــە دەرچووانــی مەكتەبــی مولكیــەی شــاهانە قائیمقامــی پێشــووی قەرەئاغاجــی رۆژئــاوا ئەحمەد
زوهتــی ئەفەنــدی دامبەزرێــت ،لــەم بارەیــەوە لــە ویالیەتــی یاینــە نوورساوەكانــی ئەحمــەد زوهتــی ئەفەنــدی لەگــەڵ
كاغــەزی وەرگێــردراوی كەســێتی پێشــكەش كـراوە ،بــۆ جێبەجــێ كردنــی هــاوكاری ســەدارەتپەناهی پێویســتە.
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 10جهمادى ي هكهم 1320

نەزارەتی مەعاریفی گشتی
قەڵەمی نووسین
ژمارە
 48988گشتی
 131تایبەتی
راگەیەندراویبەندەتانە
پروپاگەنــدەی ئــەوە ك ـراوە چەكــی بەرامبــەر قائیمقامــی قــەزای بازیــان ،پەرتــو ئەفەنــدی راگرتــووە ،لــە دادگای
ســەرەتایی دەرســەعادەت دوای لێكۆڵینــەوە پێویســت ك ـراوە دادگایــی بكرێــت ،بــە گوێــرەی ئــەو بریارنامەیــەی
كــە دراوە ،تەنیــا یەكێــك لــە ئەندامەكانــی مەعاریــف مەحمــود زەكــی بــەگ خراوەتــە ژێــر دادگا ،فەرمانــی پاشــای
جەنابــی خەالفەتپەناهــی ،بــە نــوورساو نەزارەتــی دادوەری جەلیلــە ئامــاژەی پێكـراوە ،بــۆ جێبەجــێ كردنــی فەرمــان
و راگەیەنــدراوی لەســەر فەرمانــی ســەرووی جەنابــی وەكالەتپەناهــی دەبێــت ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو
كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات.
لە  10جەمادی یەكەم  1320و لە  1ئۆغستۆس 1318
نازری مەعاریفی گشتی
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 18ر هبيعى ي هكهم 1320

بۆ نەزارەتی ناوەخۆی جەلیلە
ئەگــەر داوا بكرێــت دە یەكــی (اعشــار) قــەزای بازیــان بــە ســەربازی شــاهانە كۆبكرێتــەوە ،ئــەوا ســەرقاڵكردن و
كۆكردنــەوەی دە یــەك (اعشــار) بــە ســەربازی شــاهانە كارە گرنگەكانــی خۆیــان بــەالوە دەنێــن ،بــە گوێــرەی نیـزام بــە
موزایــدە حەواڵــەی ئــەو كەســانە بكرێــت كــە داوای جێبەجــێ كردنــی كارەكەیــان كــردووە ،بــۆ ئــەم مەبەســتەش بــە
وەكالەتــی موتەســەرفیەتی ســلێامنیە راگەیەنــدراوە ،فەرمــان.
 2حوزەیران 1318
رەشید والی موسڵ
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 23رهبيعى كۆتايی 1320

بۆ نەزارەتی ناوەخۆی جەلیلە
لــە  16تەممــوز  1318عەبدوڵــا بەگــی هەمەوەنــد لــە دوای رۆیشــتنی بــۆ دەورووبــەری ئەدەنــە ،ئەوانــی تر تووشــی
رووداو بوونــە ،داوای گەرانــەوەی زەوی و مولكــی خۆیــان كــردووە ،راگەیەنــدراوە و دووبارەیــان كردۆتــەوە كە تووشــی
كاری ســەرپێچی هەمەوەنــدەكان بوونــە ،ناوبراویــش بــۆ ئــەوەی ئەنجامێــك بــۆ ئــەم حاڵەتــە بدۆزێتــەوە ،هاتۆتــە
مەركــەزی ویالیــەت ،حەفیــد شــێخ مەعــروف ئەفەنــدی و ب ـرادەری ســەید مســتەفا ئەفەنــدی و بابــا رەســول زادە
ســەید ئەحمــەد ئەفەنــدی بــۆ ئــەوەی دەســت لــە زەوی و زار و مولكــی ســورتاش و بازیــان نــەدەن ،لــە ئەنجوومەنــی
كارگێــری بەڵێننامــەی باوەرپێكــراوی بــە ســەنەدیان داوە ،بــەم شــێوەیە ســاردیەك لــە نێوانیــان زیــاد بــووە ،لــە
موتەســەرفیەتی ســلێامنیە راگەیەنــدراوە ،لــە  17تەممــوز .1318
رەشید بە ناوی والی موسڵ
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 1جهمادى ي هكهم 1320

نەزارەتی دادوەری مەزهەب
بەرێوەبەرایەتی كاروباری سزا
ژمارە 30
بۆ جەنابی دەوڵەت
بــە مەبەســتی ترســاندن چەكــی لــە محەمــەد پەرتــو ئەفەنــدی قائیمقامــی قــەزای بازیــان هەڵگرتــووە ،لــە دادگای
ســەرەتایی دەرســەعادەت لەالیــەن دادوەری لێكۆڵینــەوە بریــار نامــە دەرچــووە تــا دادگایــی بكرێــت ،بــەاڵم لەبــەر
ئــەوەی مەحمــود زەكــی بــەگ ووتوویەتــی كــە لــە ئەندامەكانــی مەعاریفــە ،بۆیــە بــۆ دادگاییكردنەكــەی ئــەوا لــە
مێــژووی  1تەممــوز  1318نــوورساو لــە داواكاری گشــتی دادگای پێداچوونــەوە دەرچــووە كــە پێویســتە فەرمانــی
پاشــای جەنابــی خەالفەتپەناهــی دەربچێــت ،هەروەهــا لــە بریارنامــەی ناوهاتــوو وێنــەی پەســەند كـراوی بۆ ســەروو
نێــردراوە ،بــۆ جێبەجــێ كردنــی فەرمانــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات ،لــە  1جەمــادی یەكــەم  1320و لــە
 24تەممــوز .1318
نازری دادوەری
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 7سهف هر 1320

 7سەفەر 1320
 2مایس 1318
بۆ نەزارەتی ناوەخۆی جەلیلە
ســەبارەت بــە دامەزراندنــی پەرتــو ئەفەنــدی بەرێوەبــەری پێشــووی ناحیــەی فەرتــەك لــە قائیمقامیەتــی قــەزای
بازیــان ،نــوورساوی مێــژووی  15زیلحیجــە  1319ژمــارە  162بــە بریــاری قۆمیســیۆنی مولكیــەی فەرمانبــەران دوای
رەزامەنــدی لــە مێــژووی  5ســەفەر  1320بــە فەرمانــی پاشــای جەنابــی خەالفەتپەناهــی بــۆ جێبەجــێ كردنــی داوای
هیممــەت كـراوە.
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 12رهبيعى كۆتايی 1321

بابی عالی
346
پەرتــو ئەفەنــدی قائیمقامــی بازیــان لــە ســەرەتای ئەركەكەیــەوە خەریكــی تەمبێ كــردن و چاكســازیە ،جگە لــەوە لە
توندوتیــژی هەمەوەنــدەكان دڵنیــا نییــە ،لــە نــاو مەترســیدان ،هەروەهــا لــە قــەزای ناوبـراو لەســەر بــەردەوام بوونــی
ئەركەكــەی جێــگای مەترســییە و پارێــزراو نییــە ،هەرخۆشــی داوای گۆرینــەوەی كــردووە ،لەبەر ئــەوەی قائیمقامیەتی
عەقــرە كراوەیــە بۆیــە گواســتنەوەی ئەركەكــەی و دامەزراندنــی ،نــوورساو لــە ویالیەتــی موســڵ لــە مێــژووی  1مایــس
 1319ژمــارە  42نێــردراوە .بــە تێروانیــن لــە وێنــەی راگەیەندراوەكــە پەرتــو ئەفەنــدی بــەردەوام بوونــی ئەركەكــەی لە
قــەزای بازیــان بــاش نابێــت ،پشــت بەســن بــە ئامــاژەی باســكراو گواســتنەوەی بــۆ قائیمقامیەتــی عەقرە بــە فەرمانی
جەنابــی نەزارەتپەناهــی بــۆ جێبەجــێ كردنــی وێنەی پەســەند كـراوی نوورساوەكانی باســكراو پێشــكەش كـراوە ،ئەمر
و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات ،لــە  12رەبیعــی كۆتایــی  1321و  24حوزەیـران .1319
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بابی عالی
...........
695
لــە نــاو ویالیەتــی موســڵ پەرتــو ئەفەنــدی قائیمقامــی بازیــان ئەركەكــەی بــۆ قائیمقامیەتــی عەقــرە گــۆراوە ،فەرمــان
دراوە بــۆ جێبەجــێ كردنــی و لــە چینــی دووەمــە ،بــۆ قائیمقامیەتــی بازیانیــش لــە هەمــان چیــن هەڵبژێــردراوە،
هەروەهــا لــە مەكتەبــی مولكیــەی شــاهانە دەرچــووە ،هیواخــوازن بدۆزرێتــەوە ،لــە موالزمــی چینــی ســێیەم
هەڵبژێــردراوە ،كاتــی هەڵبژاردنــی هاتــووە و كاغــەزی زانیــاری وەرگێراوی پێشــكەش كـراوە ،قائیمقامی كۆچحیســاری
پێشــوو فەهمــی بــەگ دادەمەزرێــت ،لــە كاتــی دەنگدانــی جەنابــی نەزارەتپەناهــی جێبەجــێ دەكرێــت ،ئەمــر و
فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات.
 6شەعبان  1321و  14ترشینی یەكەم 1319
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بابی عالی
...........
...........
ژمارە 852
لــە نــاو ویالیەتــی موســڵ بریــار دراوە لەســەر جێبەجێ كردنــی حەواڵە كردنی ئەركەكــەی پەرتو ئەفەنــدی قائیمقامی
قــەزای بازیــان ،هەروەهــا كەســێك نەدۆزراوەتــەوە لــە چینــی دووەم بێــت و ئــارەزووی ئــەو كارە بــكات و بیەوێت لە
قائیمقامیەتــی قــەزای ناوهاتــوو دامبەزرێــت ،بۆیــە لــە چینــی ســێیەم كــە ئــارەزووی ئــەو كارەی نەبــووە ،بــەاڵم كاتــی
هەڵبژاردنــی هاتــووە هەروەهــا كاغــەزی وەرگێــردراوی زانیــاری كەســێتی پەســەند كـراوە هاوپێــچ پێشــكەش كـراوە،
مســتەفا پاشــا كە لــە قائیمقامیەتی میخالیچجیك بەخـراوە ،لەســەر دامەزراندنــی لەالیەن جەنابی ســەدارەتپەناهی
فەرمــان دراوە ،بــۆ جێبەجــێ كردنــی مامەڵەكــەی ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات.
لە  15شەوال  1321و لە  22كانوونی یەكەم 1319
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 26جهمادى ي هكهم 1321

بابی عالی
فەرمانگەی سەدارەت
1530
بۆ جەنابی ئەفەندم
لــە نــاو ویالیەتــی موســڵ قەزای عەقــرە قائیمقامیەتەكەی بــە كراوەیــی ماوەتەوە ،لە هەمــان كاتدا قائیمقامــی قەزای
بازیــان پەرتــو ئەفەنــدی داوای كــردووە بــۆ شــوێنی ناوهاتــوو بگوازرێتــەوە ،لــە بــارەی دامەزرانــدن و گواســتنەوەی
ناوبـراو بریارنامــە لــە قۆمیســیۆنی فەرمانبەرانــی مولكیە رێكخـراوە ،لەگــەڵ نــوورساوی نەزارەتی ناوەخــۆی جەلیلە و
كاغــەزی وەرگێــردراوی كەســێتی راگەیەنــدراوە و پێشــكەش كـراوە ،بــە هەر شــێوەیەك بێــت فەرمانی پاشــای جەنابی
خەالفەتپەناهــی چ بفەرمووێــت جێبەجــێ دەكرێــت ،بــە راگەیاندنــی نــوورساو ژمارەی لەســەر تۆمــار كرا.
لە  26جەمادی یەكەم  1321و لە  7ئۆغستۆس 1319
سەدری ئەعززەم
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 27شهوال 1321

بابی عالی
فەرمانگەی كاروباری ناوەخۆ
قەڵەمی نووسین
ژمارە 5629
جەنابی سەدارەتپەناهی پایەبەرز
راگەیەندراوی بەندەیە
لــە نــاو ویالیەتــی موســڵ لەبــەر ئــەوەی پەرتــو ئەفەنــدی قائیمقامــی قــەزای بازیــان بــۆ قائیمقامیەتــی عەقــرە
دەگوازرێتــەوە ،ناوبراویــش لــە چینــی دووەمــە ،هیــچ كەســێكیش ئــارەزووی نییــە لــە هەمــان چین لــە قــەزای بازیان
دامبەزرێــت ،بۆیــە لــە قــەزای میخالیجچیــك قائیمقــام مســتەفا پاشــا لــە جینــی ســێیەمە و لــە كارەكــەی بــوردراوە،
لــە قــەزای ناوبـراو دامبەزرێــت ،بــۆ ئــەم مەبەســتەش كاغــەزی وەرگێــردراوی پەســەند كـراو پێشــكەش كـراوە ،بــۆ
جێبەجــێ كردنــی بیــرورا بــۆ وەكالەتپەناهیــە ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات ،لە
 27شــەوال  1321و لــە  3كانوونــی دووەم .1319
نازری كاروباری ناوەخۆ
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 5رهبيعى ي هكهم 1321

فەرمانگەی ئەركانی گشتی جەنگی
یەكەی چوارەم
وێنــەی تەلەگرافنامــەی بــە شــیفرەی موشــیری لەشــكری هومایۆنــی شەشــەم لــە بەغــداد جەنابــی فەیــز پاشــا لــە
مێــژووی  13مایــس  1319هاتــووە
لــە  10مایــس  1319هەندێــك لــە فرقەكانــی هــۆزی جاف لــە نێــوان خۆیــان رووبەرووبوونــەوە روویداوە ،لەبــەر ئەوە
ســەربازی شــاهانە ئــاگادار كراوەتــەوە ،لــە ویالیەتــی موســڵ تەلەگرافنامــە لــە  25نیســان  1319هاتــووە ،بــە گوێــرەی
ئــەو ئامــاژەی كــە پێشــووتر رۆیشــتووە و وەاڵمەكــەی هاتۆتــەوە ،ئــاگاداری بــۆ قوماندانیەتی فرقــەی  12رۆیشــتووە و
بــە هاوەڵــی كەریــم بەگــی قائیمقــام لەگــەڵ فرقەیەكــی ســوارەی ئێســر بۆ شــوێنی مەبەســت رۆیشــتوون ،لــە زەوی
و زاری هومایۆنــی ســلێامنی هەژمــاری ئــاژەڵ مەفرەزەیــەك لــە  30ســوارەی ئێســر هەروەهــا لــە چەمچەماڵیــش 100
پیــادە فەرمــان دراوە لەگــەڵ ناوبـراو یەكبگــرن ،هەروەهــا راگەیەندراوە بــۆ ئەوەی گرنگی بــە روونەدانــی رووداوەكان
بگــرن ،لەگــەڵ موتەســەرفیەتی ســلێامنیە نــوورساو بــۆ ســەرۆكی هــۆزی جــاف مەحمــود پاشــا نــوورساوە ،لــە كۆتاییدا
لــە قوماندانــی ناوبـراو تەلەگرافنامــە لــە مێــژووی  10مایــس  1319هاتــووە ،كــە نیشــانی داوە ناوبـراو كەریــم بەگ بە
جێبەجــێ كردنی ئەركەكــەی گەراوەتــەوە چەمچەمــاڵ ،فەرمان.
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 17جهمادى كۆتايی 1321

 17جەمادی كۆتایی 1321
 27ئۆغستۆس 1319
بۆ نەزارەتی ناوەخۆی جەلیلە
قائیمقامــی قــەزای بازیــان پەرتــو ئەفەنــدی بــۆ قائیمقامیەتــی قــەزای عەقــرە بگوازرێتــەوە و دامبەزرێــت ،بــۆ ئــەم
مەبەســتە لەســەر نــوورساوی دەوڵــەت لــە  20رەبیعــی كۆتایــی  1321ژمــارە  2395بــە بریــاری قۆمیســیۆنی مولكیــەی
فەرمانبــەران مۆڵەتــدراوە لــە مێــژووی  15جەمــادی كۆتایــی  1321فەرمانــی پاشــای جەنابــی خەالفەتپەناهــی
فەرموویەتــی ،هیممــەت بكرێــت بــۆ جێبەجــێ كردنــی.
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 13ش هعبان 1321

بابی عالی
فەرمانگەی كاروباری ناوەخۆ
قەڵەمی نووسین
ژمارە 4580
بۆ جەنابی سەدارەتپەناهی
راگەیەندراویبەندەتانە
لــە نــاو ویالیەتــی موســڵ قائیمقامــی قــەزای بازیــان پەرتــو ئەفەنــدی ئەركەكــەی حەواڵــەی قائیمقامیەتــی قــەزای
عەقــرە بــووە ،هەروەهــا بــۆ قائیمقامیەتــی قــەزای ناوهاتــوو لــە چینــی دووەم و لــە دەرچووانــی مەكتەبــی مولكیەی
شــاهانە هیــچ كەســێك نەدۆزراوەتــەوە ئــارەزووی هەبێــت دامبەزرێــت ،بۆیــە لــە چینــی ســێیەم هەڵبژێــردراو ،نۆرەی
هاتــووە و وەرگێــردراوی كاغــەزی بــاری كەســێتی هاوپێــچ پێشــكەش كـراوە ،ئەویــش قائیمقامــی پێشــووی قــەزای
قۆچحیســار عەلــی فەهمــی بەگــە ،بــەاڵم لەگــەڵ ئــەوەش پێویســتی بــە فەرمانــی جەنابــی ســەدارەتپەناهیە ،ئەمــر و
فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمانــی دەردەكات.
لە  13شەعبان  1321و لە  21ترشینی یەكەم 1319
نازری كاروباری ناوەخۆ
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 2مارت 1320
بۆ نەزارەتی ناوەخۆی جەلیلە
بــۆ قائیمقامیەتــی قــەزای بازیــان لــە قائیمقامیەتــی قــەزای میخالیچجــك مســتەفا پاشــا كــە دەســتی لــە كار
كێشــاوەتەوە دامبەزرێــت ،بــۆ ئــەم مەبەســتە نــوورساوی دەوڵــەت لــە مێــژووی  27شــەوال  1321ژمــارە  ،5629بــە
بریــاری قۆمیســیۆنی مولكیــەی فەرمانبــەران بــە رەزامەنــدی مێــژووی  26زیلحیجــە  1321فەرمانــی پاشــای جەنابــی
خەالفەتپەناهــی فەرموویەتــی ،هەروەهــا ناوبـراو لــە دوا ئەركــی بــۆ دادگا بانــگ كـراوە ،بــەاڵم بەهــۆی نادروســتی
بابەتەكــە ،لــە ئەنجوومەنــی كارگێــری ویالیەتــی ئەنقــەرە لەالیــەن دادوەری لێكۆڵینــەوە رێگــە نــەدراوە دادگایــی
بكرێــت ،هەروەهــا لــە شــورای دەوڵــەت بریــار دراوە ئەركــی پــێ بدرێت ،لــە كاتــی ووردبینــی دەركەوتووە ،لــە بارەی
دووبارەبوونــەوەی ئــەو ســكااڵیانە رێگــە نادرێــت بــە هیــچ شــێوەیەك ئەركــی پــێ بدرێتــەوە ،بــۆ ئــەوەی بــە خۆشــی
لــەم بارودۆخــە تێبــگات نــوورساوی قۆمیســیۆن نێــردراوە ،هیممــەت بكرێــت بــۆ جێبەجــێ كردنــی.
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نەزارەتی دارایی
بەرێوەبەرایەتی خاوەندارێتی میری
قەڵەمی دووەم
 1065گشتی
 21تایبەتی
بۆ جەنابی سەدارەتپەناهی
پۆختــە :ســەرۆكی كارگێــری مولكیــەی بانــە ،حەمــە خــان لــە نــاو قــەزای بازیــان لــە زەوی و زاری میــری نیشــتەجێ
دەکرێــت.
راگەیەندراویبەندەمانە
مێــژووی  21نیســان  1329ژمــارە  4044وەاڵمــی داواكاری نــوورساوی ســەدری ئەعززەمــی جەنابــی ســەدارەتپەناهیە،
لەالیــەن حكوومەتــی عوســانیە روون بۆتــەوە ،لەالیــەن فەرمانبەرانــی ئێرانــی زوڵمیــان لێكـراوە ،هانــای بــۆ دەوڵەتی
عوســانی بــردووە ،لــە ناحیەكانــی رۆژهــەاڵت و ســەرۆكە بــە توانــاكان دڵســۆزی خــۆی و خزمەتكردنــی بــۆ دەوڵەتــی
عوســانی راگەیانــدووە ،فەرمانبــەری كارگێــری مولكیــەی پێشــوو حەمــە خــان لەگەڵ هەمــوو هاوەاڵنی بەیەكــەوە لە
نــاو قــەزای بازیــان ئــەوەی بەتاڵــە و بەشــێك وێـران بــووە و هاتۆتــە حاڵەتێكــی لــە كاركەوتــوو ،زەوی و زاری ســوراوە
و گونــدە جۆڵــەكان نیشــتەجێ دەكرێــن و رەزامەنــدی دراوە ،یەكــەم جــار لەســەر نــوورساو لــە نەزارەتــی ناوەخــۆی
جەلیلــەی نێــردراو ،لــە نــاو قــەزای ناوهاتــوو حەمــە خــان و هاوەاڵنــی نیشــتەجێ دەكرێــن ،لەالیــەن كەســانی تــر بــە
هــەر شــێوەیەك چــی دەبێــت و نابێــت چەنــد زەوی میــری جــۆڵ و وێـران هەیــە ،هەروەهــا زەوی و زاری ناوهاتــوو
ئەگــەر بكرێــت چاكســازی تێــدا بكرێــت و ئــاوەدان بكرێتــەوە ،بــۆ ئەمــەش پــرس بــە دەفتــەرداری ویالیەتــی موســڵ
كـراوە ،بــە گوێــرەی ئــەو وەاڵمــەی كــە هاتــووە ،جێبەجــێ كردنــی ئاســاییە مامەڵەكــە لــە خەزینــە ئەنجــام بدرێــت،
راگەیەنــدراوە ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات ،لــە  7جەمــادی كۆتایــی  1331و 1
مایــس .1329
بە ناوی نازری دارایی
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 26ر هجهب 1322

بۆ نەزارەتی ناوەخۆی جەلیلە
لەگــەڵ داواكاری  10تەممــوزی  1320ژمــارە  61راگەیەنــدراوە ،لەبــەر گرنگــی قــەزای هەولێــر قائیمقامــی قــەزای
بازیــان مســتەفا پاشــا هەرچــی زووە بۆ قــەزای ناوبـراو بگوازرێتــەوە و دامبەزرێــت ،فەرمانی جەنابــی نەزارەتیپەناهیە.
لە  23ئەیلوول 1320
نوری والی موسڵ
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ویالیەتی موسڵ
قەڵەمی نووسین
ژمارە 14
بۆ نەزارەتی ناوەخۆی جەلیلە
بۆ جەنابی دەوڵەت
حەمــە ئاغــای كــۆی ســانجەق لەگــەڵ هــۆزی شــێخ بزێنــی مــاوەی چەنــد ســاڵێكە ناكۆكــی و دوژمنایەتــی نێوانیــان
بەردەوامــە ،بــۆ نەهێشــتنی ئــەو دوژمنایەتیــە و چــاك كردنــی نێوانیــان هەروەها لەبــەر ئــەوەی رازونیازی لەســەر ئەم
كارە هەیــە ،لــە فەرمانگــەی كاروبــاری قــەزا هــەردوو وەكیلــی قائیمقامــی كۆی ســانجەق و بازیــان عەبدوڵاڵ موخڵیس
بــەگ و عەبدولرەحــان بــەگ هیممەتیــان بیـراوە ،هەروەهــا هــەردوو ناوبـراوان هەر لە كۆنــەوە دڵســۆز بوونە بۆیە
شــایەنی رێزگرتنــن ،ئــەم جۆرە كەســانە شــایەنی ئــەوەن لەالیەن پاشــاوە پاداشــت بكرێــن ،ناوبـراو عەبدوڵاڵ موخڵیس
بــەگ خاوەنــی پلــەی دووەم و عەبدولرەحــان بــەگ خاوەنــی پلــەی چوارەمــە ،بــە میهرەبانیــەوە هــەر یەكــە پلەیەك
بــەرز بكرێنــەوە ،یاخــود بفەرمــوون بــە نیشــان رێزیــان لــێ بگیرێــت ،ئەمــەش بــە هــاوكاری نەزارەتپەناهــی بێــت،
ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات ،لــە  16موحــەررەم  1322و لــە  20مــارت .1320
والی موسڵ
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 29رهبيعى كۆتايی 1322

 29رەبیعی كۆتایی 1322
 30حوزەیران 1320
بۆ ویالیەتی موسڵ
نــوورساوی مێــژووی  15مایــس  1320ژمــارە  38وەاڵمــی ســەعادەتە ،بــۆ كیتابەتــی ناســنامەی قــەزای بازیــان دەرویــش
ئەفەنــدی دامــەزراوە ،لــە مێــژووی دەســت بــە كار بوونــی ناوبـراو بــە گوێــرەی تۆمــار مانگانــە  125قــوروش مووچەی
بــۆ براوەتــەوە ،لــەوێ لــە كاتــی جێبەجــێ كردنــی ئەركەكــەی بــە پشــت بەســن بــە بریــاری نیزامیــە فەرمانــی
ســوێند خــواردن و مێــژووی دەســتبەكاربوونی لەگــەڵ مێــژوو و هــۆكاری دابرانــی عەبدولقــادر ئەفەنــدی و كاغــەزی
وەرگێــردراوی زانیــاری بــە مەبەســتی تۆماركــردن بــۆ یەكــەی تۆمــاری نــەزارەت دەنێردرێــت ،بــە ووتــەی ژمێریــاری بۆ
راگەیاندنــی بــە پەلــە دەســت بــە كارەكــە بكرێــت.
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بابی عالی
فەرمانگەی نەزارەتی ناوەخۆ
قەڵەمیفەرمانبەر
912
عەلــی غالــب ئەفەنــدی لــە قائیمقامیەتــی قــەزای روانــدز بــۆ قائیمقامیەتــی قــەزای هەولێــر ئەركەكــەی گوازتۆتــەوە،
بــەاڵم لەبــەر ئــەوەی لەگــەڵ كەشــوهەوا و نەریتــی ئــەوێ نەگونجــاوە ،نامــەی لێخۆشــبوون لــە كارەكــەی پێشــكەش
كــردووە ،هەروەهــا بــۆ قائیمقامیەتــی قــەزای هەولێــر كەســێكی لێهاتــوو و بــە توانــا بــۆ شــوێنێكی ئــاوا گرنــگ
قائیمقامــی بازیــان مســتەفا پاشــا بــە گونجــاو بیـراوە ،بــۆ گواســتنەوە و دامەزراندنــی لــە ویالیەتی موســڵ نــوورساوی
 10تەممــوز  1320ژمــارە  60هاتــووە و لــە  23ئەیلــوول هەمــان ســاڵ بــە تەلەگرافنامــە دووپاتكراوەتــەوە.
لــە كاتــی ووردبینــی قــەزای هەولێــر ناوب ـراو لــە چینــی دووەمــە هەروەهــا مســتەفا پاشــا لــە هەڵبژێردراوەكانــە،
ئەمــەش بــە تۆمــار دەركەوتــووە .بــە پشــت بەســن بــە ئامــاژەی ویالیــەت بــۆ گواســتنەوەی ئەركەكــەی لەالیــەن
جەنابــی نەزارەتپەناهیــەوە دەرچــووە ،بــۆ جێبەجــێ كردنــی نــوورساو و تەلەگرافنامــەی ناوهاتــوو هەروەهــا نامــەی
لێخۆشــبوون وێنەیەكــی پەســەند كـراوی بــە هاوپێــچ پێشــكەش كـراوە ،ئەمــر و فەرمــان بۆ جەنابــی ئەو كەســەیە كە
فەرمــان دەردەكات ،لــە  22زیلقەعــدە  1322و  15كانوونــی دووەم .1320
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بابی عالی
فەرمانگەی كاروباری ناوەخۆ
بۆ ویالیەتی موسڵ
بــۆ قائیمقامیەتــی بازیــان لــە قائیمقامیەتــی میخالیچجــك مســتەفا پاشــا كە دەســتی لــە كاركێشــاوەتەوە ،لــە مێژووی
 26زیلحیجــە  1321دامــەزراوە و ســوێندی خــواردووە ،لــە  8مــارت .1320
نازری كاروباری ناوەخۆ
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پایەی سەر عەسكەر
قەڵەمی نووسین
تایبەتی
لە قوماندانیەتی لەشكری شەشەمی هومایۆن وێنەی شیفرەی تەلەگرافنامەی  30نیسان 1321
تۆفیــق بــەگ میــری ئــااڵی بازیــان لــە قوماندانیەتــی فرقــەی  12ســێ پارچــە تەلەگرافنامــە ســەبارەت بــە ئاژەڵەكانــی
مەفــرەزەی چاودێــری بــە تەواوەتــی ماوەتــەوە ،مەفــرەزەی ناوهاتــووش لەگــەڵ چەتەكانــی ســەفەروند بــۆ
رووبەرووبوونــەوە گیـراون ،بــە پێویســتێكی بەپەلــە زانـراوە كــە مەفــرەزەی ئێســر ســوارەش بــروات ،جگــە لەمــە لــە
كاتــی رووبەرووبوونــەوەی چەتــەی ســەفەروند چەنــد ئاژەڵێــك دەســت كەوتــوون ،لــە دوای ئــەوە لەگەڵ  56ئەســپی
ســەفەروندی ناوهاتــوو رووبــەروو بوونەتــەوە ،لــە شــەرێكدا دوو ماییــن مــردووە و لــە چەتــەكان چەنــد بریندارێــك
هەبــووە ،لــە مەفرەزەكــەش یــەك ئێســر برینــدار بــووە كە مەترســی لەســەر نییــە ،بوشــاندیغی و جەبــاری و تاڵەبانی
چوونەتــە الی شــێخ حامــد لــە چاودێــری كردنــی ئــەو چەتانــەی كــە جێگیــر بوونــە ،بــۆ ئەمــەش مەفــرەزە دەســتی بە
جولــە كــردووە ،بۆیــە پێویســتە هێزەكــە زیــاد بكرێــت و بــۆ مەفرەزەكــە برێكــی زۆر ...............هەروەهــا ســەبارەت
بــە ناردنــی جبەخانــە ،لــە هاوپێــچ نامەكانــی قوماندانــی موشــیری ناوهاتــوو هەژمــار كردنــی مەرومااڵتــەكان هێشــتا
لــە ناوچــەكان تــەواو نەبــووە ،جێبەجــێ كردنــی داهاتەكانــی بــۆ تابــوری پیــادەی ناوچەكــە بەجــێ هێڵــدراوە ،ئــەو
مەفرەزەیــەی ئێســر ســوارانەی كــە لــە كــۆی ســانجەق و توزخورماتــو بوونیــان هەیــە ،فەرمــان دراوە كــە بــۆ ناوبـراو
بنێردرێــت ،هەروەهــا چــوار ســندوق جبەخانــە و برێكــی تــەواو بــۆ مەفرەزەكــە بنێردرێــت ،بــۆ ئەمــەش تابــوری
یەكەمــی ئــااڵی  45و ئــااڵی  46ئــەوەی رێكخـراوە مەفرەزەیەكــی  60پیادەیــی دەنێردرێــت ،هەروەهــا بــە گوێــرەی
ئامــاژەی رووســەكان ئــەو هەمەوەندانــەی هێرشــیان كردۆتــە ســەر بازیــان دەســت كـراوە بــە چاودێــری كردنیــان ،ئەو
جموجۆاڵنــەش بــە ویالیەتــی موســڵ و حكوومەتــی خۆچێــی راگەیەنــدراوە ،بــە چاودێــری كردنــی هێڵــی جموجــۆڵ
لەگــەڵ جێبەجــێ كردنــی كارەكــە بــە هەمــوو چاودێــری كردنەكانــەوە كارەكــە كۆتایــی پــێ بێــت ،تەنیــا لــە مــاددەی
كوشــن ئەوانــەی دەســتیان تێــدا هەیــە ،لێخۆشــبونیان نییــە ،بــۆ دەســتگیر كردنیــان هیممــەت بكرێــت ،بــۆ ئەمــەش
فەرمــان بــە تۆفیــق بــەگ میــری ئــااڵی دراوە ،لــە وەاڵمــی ئەمــەش زانیــاری یــەك مانــگ راگەیەنــدراوە.
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بۆ نەزارەتی دارایی جەلیلە
كانیكۆهلــی ســەید نــوری لەگــەڵ كــوڕی هەمەوەنــد لــە فرقــەی ســەفرەند چەفاكــەش خــر ئەفەنــدی لــە نێــوان
خــزم و كەســەكان چــوار رۆژ پەالمــاری یەكرتیــان داوە ،لــەم رووبەرووبوونــەوە ســەید نــوری كوژراوە ،چەند كەســێكی
تریــش كــوژراو و برینــدار بــووە ،لــە ئەنجامــی ئــەو رووداوەی لــە نێــوان ســاداتی ســلێامنیە روویــداوە ،بــە زانیــاری و
راگەیەندراوەكانــی هیجــان ئێســتا ئارامــی گەراوەتــەوە ،بــەاڵم بــۆ لێكۆڵینــەوە یاریــدەدەری داواكاری گشــتی لەگــەڵ
مەفــرەزەی ئێســر ســوار بــۆ شــوێنی رووداوەكــە رۆیشــتوون ،بــۆ رێگەگرتــن لــەم رووداوانــە و ف ـراوان نەبوونــی،
جێبەجــێ كردنــی دراوەتــە قائیمقامی بــە وەكالەت ،بە موتەســەرفیەتی ســلێامنیەش راگەیەنــدراوە ،ئەگەرچی بە پەلە
راگەیەنــدراو دراوەتــە قوماندانیەتــی ناوهاتــوو و موتەســەرف دەبــێ بەرپرســێكی لێهاتــوو دابرنێــت تــا رووداوەكانــی
نێــوان هــۆزەكان نەهێڵدرێــت ،بــۆ قــەزای بازیانیــش لــە دەرەوەی قەزاكــە لــە رووی كارگێریــەوە ســەركەوتوو نەبوونە،
بــۆ دامەزراندنــی قائیمقامێــك لــە داواكاری مێــژووی  9كانوونــی دووەم  1320ژمــارە  122و تەلەگرافنامەی  13شــوبات
 1320راگەیەنــدراوە رەشــید بــەگ هەرچــی زووە بــە پەســەند كردنــی ئەركەكــەی بچێتــە قــەزا ،فەرمــان.
 24مایس 1321
نوری والی موسڵ
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 3سهف هر 1323

بۆ نەزارەتی ناوەخۆی جەلیلە
مێــژووی  24مــارت  1321هاوپێچــی تەلەگرافنامــەی بەندەمانــە ،گوندنشــین كانــی كــوە ،ســەید نــوری لەگــەڵ
هەمەوەنــدەكان تووشــی رووبەرووبوونــەوە بــووە ،لــە ئەنجامــدا كــوژراوە ،بەمــەش غیرەتــی شــێخەكانی ســلێامنیە
كــە خزمــی ئەوانــن جوالنــدووە ،دیســان وەكــو یەكــەم جــار بــۆ هەڵگیرســاندنی شــۆرش پۆلیســەكانی ناوەخــۆ هــان
دەدەن ،بــەردەوام ســكااڵكانیان بــە تەلەگرافنامــە دێــت ،بــۆ دەســتگیركردنی ئەوانــەی بوێــری ئەوەیــان كــردووە شــەڕ
بكــەن ،لــە ســلێامنیە  45كــەس لــە هێــزی ســوارە بــۆ ناوچەكــە دەروات ،بــەاڵم بەهــۆی تــەواو نەبوونیــان لــە فرقــەش
داوای مەفــرەزە كـراوە ،بــەاڵم بــە گشــتی هێــزەكان لــە مامەڵــەی هەژماركردنــی مەرومااڵتــەكان پەرشــوباڵو دەبــن و
لــە كۆكردنــەوە و هێنانــی ناكرێــت و مامەڵــەی هەژماركردنەكــە دوادەكەوێــت ،بــەم شــێوەیە وەاڵمیــش نادرێتــەوە،
ســەید نــوری كــوژراو ،هەمیشــە لەگــەڵ كۆمەڵــەی زۆری هەمەوەنــدەكان دەگاتــە ئێ ـران ،هەرچــی ســەبارەت بــە
تونــدرەوەكان لــە شــێخەكانی ســلێامنیە تەلەگرافنامــە وەرگیـراوە ،ئــەو هەمەوەندانــە پێویســتیان بــە تەمبــێ كردنــە،
بــۆ دەســتگیركردنی ئەوانــە ئــاگاداری پێویســت نێردراوەتــە موتەســەرفیەتی ســلێامنی ،کە قــەزای بازیان كە هەمیشــە
شــوێنی خۆحەشــاردانی هەمەوەندەكانــە ،بــۆ رێكخســتنی كارگێــری ناوچەكــە قائیمقامێكــی لێهاتــوو پێویســتە ،تــكا
دەكرێــت بــۆ جێبەجــێ كردنــی.
 27مارت 1321
نوری والی موسڵ
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 17سهفهر 1323

 17سەفەر 1323
 9نیسان 1321
بۆ ویالیەتی موسڵ
وەاڵمــی نــوورساوی مێــژووی  12شــوبات  1320ژمــارە  130لــە قــەزای بازیــان بــۆ فەرمانبەری ناســنامە ،عــارف بەگ بە
تەنسیب دامەزراوە ،لە مێژووی دەست بە كاربوونی لە ئەركەكەی لە مێژووی  1320ئۆغستۆس  ،23ناوبراو مانگانە 250
قــوروش مووچــەی بــۆ براوەتەوە ،بە گوێرەی بریاری نیزامی ،مامەڵەكەی جێبەجێ دەكرێت ،بە مەبەســتی تۆماركردنی
كاغــەزی وەرگێـراوی زانیــاری بــۆ یەكــەی تۆمــاری ناســنامە نێــردراوە ،بــە ووتەی ژمێریــاری پەلە كـراوە لــە راگەیاندنی.
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 2تەمموز 1321
بۆ جەنابی سەدارەتپەناهی
بەهــۆی پێویســتی خۆچێــی لــە قــەزای بازیــان قائیمقامیەتەكــەی بــە وەكالــەت بــە رەزامەنــدی لەشــكری هومایــۆن،
میــری ئــااڵی تۆفیــق بــەگ دامــەزراوە ،خەرجیەكــەی ســێیەكی مووچەی وەكالەتــی پێ دەدرێــت ،لە ویالیەتی موســڵ
تەلەگرافنامــە دەرچــووە ،ئەوانــەی كــە بــە وەكالــەت ئەركەكەیــان جێبەجــێ دەكــەن ،لــە مــاوەی وەكالەتەكەیــان لــە
مووچــەی كۆنــی ئەركەكەیــان تەنیــا مووچــەی ئــەو ئەركــەی كە بەوەكالــەت بەرێــوەی دەبــەن بۆیان دابیــن دەكرێت
و پێیــان دەدرێــت ،هەروەهــا ئــەو كەســەی بەوەكالــەت دادەمەزرێــت بــە گوێــرەی تایبەمتەندەكانی ئەگەر پێویســت
بــكات شــتی زیاتــری پــێ دەدرێــت ،ئەمــەش بــە رەزامەنــدی وەرگرتــن ،لــە مووچــەی راســتەقینەی خــۆی بــری چــوار
یــەك و ســێ یەكــی ئاقچــەی پــێ دەدرێت ،ئــەوەی لــە بریارنامــەی خەرجی رێگا مــاددەی هەشــتەم هەیــە ،هەروەها
بــە تێروانیــن لــە وێنەیەكــی ئامــاژەی ویالیــەت بــە ووتــەی ژمێریــاری چۆنیەتــی مۆڵەتەكــەی قســەی لەســەر كـراوە.
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بابی عالی
فەرمانگەی نەزارەتی ناوەخۆ
149
قــەزای بازیــان ســەر بــە ســانجەقی ســلێامنیە لەبــەر گرنگــی شــوێنەكەی ســەرەتا بابــا رەســول زادە ســەید ئەحمــەد
ئەفەنــدی بــە وەكالــەت لــە قائیمقامیەتەكــەی بــووە ،زۆر بــە جوانــی كارەكــەی ئەنجــام داوە و لــە رووی كارگێریــەوە
كارەكانــی بــە رێكوپێكــی بەرێوەبــردووە ،بۆیــە لە بنەرەتــدا بە فەرمانــی پاشــای جەنابی خەالفەتپەناهــی قائیمقامێك
دامبەزرێــت ،لــە شــوێن خــۆی ئامــاژە نێــردراوە بــۆ دامەزراندنــی ناوبـراو ،بــۆ جێبەجــێ كردنــی كارەكــەش نــوورساوی
ســەدری ئەعــززەم لــە  22نیســان  1321ژمــارە  605دەرچــووە.
لــە كاتــی پێداچوونــەوە بــۆ قائیمقامیەتــی قــەزای بازیــان لــە بنەرەتــدا كراوەیــە ،پێشــەكی بــۆ دامەزراندنــی محەمەد
رەشــید بــەگ خاوەنــی دەســەاڵت بــۆ قائیمقامیەتــی ناوهاتــوو لــە ویالیەتــی موســڵ ئامــاژەی پێكـراوە ،ئەگەرچــی لە
الیەنــی جەنابــی ســەدارەتپەناهی نــوورساو نوورساوەتــەوە ،بــەاڵم ناوبـراو لە ئەركــی قائیمقامیەتدا خزمەتی پێشــووی
نەبــووە ،لەســەر ئامــاژەی دیاریكـراودا ناچێتــە شــوێنی ناوهاتــوو ،ئەمــەش لــە قۆمیســیۆنی مولكیــەی فەرمانبــەران
بریارنامــە رێكخـراوە و پێشــكەش كـراوە ،لــە تۆمــار و لێكۆڵینــەوەدا دەركەوتــووە ،هەروەهــا ناوبـراو ســەید ئەحمــەد
ئەفەنــدی لــە قائیمقامیەتێكــدا بــەكار هێنانــی بــە فەرمانــی پاشــای ملوكانــە باســكراوە ،پشــت بەســن بــە ئەمــە بــۆ
قــەزای بازیــان ســەید ئەحمــەد ئەفەنــدی بــە فەرمانی جەنابــی نەزارەتپەناهــی ئاماژەی پێكـراوە ،لە جێبەجــێ كردنی
ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات ،لــە  4رەبیعــی یەكــەم  1323و لــە  25نیســان
.1321
172

بازیان و چهمچهماڵ له بهڵگهنام هكانی عوسامنی دا

ﻫ
ەواڵ
ﻨﺎﻣ
ەی
ێﺐ
ﮐﺘ
DH.MKT.

01005.00030

 12ر هجهب 1323

 12رەجەب 1323
 30ئۆغستۆس 1321
بۆ ویالیەتی موسڵ
دەرویــش ئەفەنــدی كاتیبــی ناســنامە لــە قــەزای بازیــان كاغــەزی وەرگێــردراوی تۆمــاری ناســنامەی ،بــۆ تــەواو كردنــی
مامەڵەكــەی بــە ووتــەی یەكــەی تۆمــاری ناســنامە مێژووەكــەی راگەیەنــدراوە.
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نەزارەتی سندوقی خانەنشینی مولكیە و دوورخراوان
قەڵەمی نووسین
ژمارە 4433
فەرمانبــەری ناســنامەی قــەزای بازیــان عــارف ئەفەندی مــردووە ،خێزانەكانــی خەدیجە و گولچیــن و كچەكانی بەهیە
و رەحیمــە و فاتیمــە و ئامینــە خامنــەكان لەگــەڵ كوڕەكانــی حەســەن ئەفەنــدی و عەزیــز ئەفەنــدی داواكاریــان
پێشكەشــی ویالیەتــی موســڵ كــردووە بــۆ ئــەوەی مووچەیــان بــۆ بربێتــەوە ،خشــتەی مــاوەی خزمــەت و ئــەو
كاغەزانــەی پەیوەســن بــەم بابەتــەوە لــە ژمێریــاری رێكخ ـراوە و لــە دەســتەی گشــتیش ووردبینــی بــۆ ك ـراوە.
ناوبـراوی مــردوو مــاوەی خزمەتــی لەگــەڵ بــری مووچەكــەی لــە مێــژووی مردنــی  15ئەیلــوول  1320هەروەهــا بــە
پشــت بەســن بــە بریارنامــەی فەرمانبەرانــی خانەنشــینی مولكیە ناوبـراو هەر یەكــە  30قوروشــیان بۆ براوەتــەوە ،کە
کــۆی گشــتی دەكاتــە  200قــوروش ،لــە بــارەی مووچەكــەی ناوبراو لەســەر بریارنامــە مامەڵەكەی جێبەجــێ دەكرێت،
بــۆ ئەمــەش نــوورسا بــۆ ســندوق كـراوە ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات.
لە  22موحەررەم  1223و لە  15مارت 1321
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نەزارەتی سندوقی خانەنشینی مولكیە و دوورخراوان
قەڵەمی نووسین
ژمارە 4635
لــە قــەزای بازیــان خانەنشــینی مــردوو عەبدولرەحــان بــەگ لەالیــەن كوڕەكانــی محەمــەد رەئــوف ئەفەنــدی و
محەمــەد رەفیــق ئەفەنــدی و محەمــەد شــەفیق ئەفەنــدی لەگــەڵ كچەكانی خەدیجــە و خێزانەكەی خورشــیدە خانم
داوایــان كــردووە مووچەیــان بــۆ بربێتــەوە ،لەســەر داواكاری ویالیەوتــی موســڵ لــە ژمێریــاری پەراوێــزی بۆ رێكخـراوە،
لــە دەســتەی گشــتیش ووردبینــی بــۆ كـراوە.
لــە مێــژووی  10كانوونــی یەكــەم  ،1316مووچــەی  607قــوروش مووچــەی خانەنشــینی بــۆ جێبەجــێ كـراوە ،لــە 1
ئەیلــوول  1320مێــژووی مردنیــەوە لەگــەڵ بریارنامــەی خانەنشــینی فەرمانبەرانــی مولكیــەی ئیــر  303مووچەیــان بۆ
دەبرێتــەوە ،لــە بــارەی مووچــەی دیاریكـراو بــە پشــت بەســن بــە بریارنامە مامەڵەكــە جێبەجــێ دەبێت ،نــوورساو بۆ
ســەندوق كـراوە تــا جێبەجــێ بكرێــت ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات.
لە  5رەبیعی یەكەم  1323و لە  27نیسان 1321
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نەزارەتی سندوقی خانەنشینی مولكیە و دوورخراوان
قەڵەمی نووسین
ژمارە 5024
بەرێوەبــەری دارایــی شــەهرەزوور و گــوازراوەی ئەركەكــەی بــۆ قــەزای بازیــان فەتــاح ئەفەنــدی مــردووە ،لەالیــەن
كچەكــەی ئامینــە خــان و خێزانەكــەی حەبیبــە خــان داواكاریــان پێشــكەش كــردووە تــا مووچەیــان بــۆ بربێتــەوە،
داواكاریەكــە بــۆ ویالیەتــی موســڵ نێــردراوە ،لەگــەڵ ئەویــش خشــتەی مــاوەی خزمــەت و كاغــەزی پەیوەندیــدار بەم
بابەتــە لــە ژمێریــاری پەراوێــزی بــۆ رێكخـراوە ،لــە دەســتەی گشــتیش ووردبینــی بــۆ كـراوە.
ناوبـراو مــاوەی كارەكــەی و لەگــەڵ ئــەو بــرە مووچەیــەی كــە وەریگرتــووە لــە مێــژووی  1ئۆغســتۆس  1320مــردووە،
بــە گوێــرەی بریارنامــەی خانەنشــینی فەرمانبەرانــی مولكیە ناوبـراون مانگانە  81قــوروش مووچەیان بــۆ دەبردرێتەوە،
بــە پشــت بەســن بــە بریارنامــەی ناوهاتــوو مامەڵەكــە جێبەجــێ دەبێــت ،بــۆ ســندوقیش نــوورساو كـراوە ،ئەمــر و
فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات ،لــە  20جەمــادی یەكــەم  1323و لــە  9ئۆغســتۆس .1321
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 14زیلحیجە 1323
 27كانوونی یەكەم 1321
بۆ جەنابی سەدارەتپەناهی
لــە قــەزای بازیــان مســتەفا پاشــا داوای كــردووە بگوازرێتــەوە قائیمقامیەتــی قــەزای هەولێــر ،بەهــۆی كارە باشــەكانی
هەروەهــا خاوەنــی نیشــانی مەجیــدی نیشــانە لــە پلــەی ســێیەم ،لــەم بارەیــەوە ئــەو نــوورساوەی لــە مێــژووی 1
ترشینــی یەكــەم  1321ژمــارە  78كــە لــە ویالیەتــی موســڵ هاتــووە ،پێشــكەش كـراوە و جێبەجــێ كردنــی بە بیــرورای
فەخامەتپەناهیە.
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 27زيلحيجه 1323

 27زیلحیجە 1323
 8شوبات 1321
بۆ نەزارەتی پۆستە و تەلەگرافی پایەبەرز
حەســەن ئەفەنــدی فەرمانبــەری تەلەگرافــی بازیــان لەبــەر ئــەوەی هــۆكار بــووە لــە ناردنــی هەندێك هەواڵــی گرنگ،
بۆتــە هــۆكاری دوورخســتنەوەی ،ئەمجــارە لــە تەلەگرافــی ویالیەتــی موســڵ ئامــاژەی پێكـراوە و نوورساوەتــەوە ،بــە
تێروانیــن لــە وێنــەی ئامــاژە پێكردنەكــە ،پێویســتە هیممــەت بكرێــت لــە ئەنجــام دانــی كارەكــە و رابگەیەندرێت.
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 30سهفهر 1323

بابی عالی
فەرمانگەی سەدارەتی پایەبەرز
قەڵەمی نووسن
لە موتەسەرفیەتی سلێامنیەوە تەلەگرافنامەی بە شیفرە هاتووە
بــۆ دامەزراندنــی خــاوەن دەســەاڵت و الیەنگــر محەمــەد رەشــید بــەگ لــە قائیمقامیەتــی قــەزای بازیــان ،ســەرەتا لــە
ویالیــەت باســكراوە ،لــە كۆتاییــدا لــە نــاو بازیــان ســەید نــوری لەگــەڵ هەمەوەنــدەكان لــە نێوانیانــدا ئــەو ناكۆكیــەی
روویــدا ،ســەید نــوری كــوژرا ،ناچــاری بــوو ناوب ـراو بگوازرێتــەوە ،هەمەونــدەكان زیانــی  10000لیرەیــان بــە قــەزا
گەیانــدووە ،كــە دەبووایــە ئــەو پارەیــە بێتــە ســەر پارەوپولی میــری ،جگە لــەوەش هاتووچۆكــەران و تەنانــەت زیانیان
بــە پۆســتەش گەیانــدووە ،ئەمجــارە هەمەوەنــدەكان زیاتــر لــەوە لــە خۆیــان دەرچــوون و ئــەو قائیمقامانــەی لــە
دەرەوەی قــەزا بــۆ قــەزای ناوهاتــوو دادەمەزرێــن ،ناتوانــن لــە پشــت رووداوەكانــی خۆچێــی بوەســن ،لەبــەر ئــەوە
كارێكــی ئەوانــە نابیرنێــت ،هەروەهــا چەندیــن ســاڵە چەندیــن تاوانبــار و سـزا دراو دەســتگیر نەكـراون و ماونەتــەوە،
بۆیــە ئــەوەی بتوانـ ێ كارەكان بــە ئاســانی ئەنجــام بــدات و خەڵكــی هــەژار بپارێزێــت و هەروەهــا هــۆكاری نەداوەتە
دەســت تــا هەمەوەنــدەكان بــە تۆڵــە ســەندنەوە خەریــك بــن هەروەهــا رێگــەی نــەداوە هەمەوەندەكان ســەرپێچی
بكــەن ،دەســتپێك لــە قائیمقامیەتــی قــەزای ناوهاتــوو بــە وەكالــەت وەریگرتــووە ،بۆیــە بــە فەرمانــی پاشــای جەنابی
خەالفەتپەناهــی داوا كـراوە لــە یەكێــك لــە قــەزاكان دامبەزرێــت ،بۆیــە هەرچــی زووە بــە پەلــە بابــا رەســول ســەید
ئەحمــەد ئەفەنــدی لــە قائیمقامیەتــی قــەزای ناوهاتــوو دامبەزرێــت ،لەبــەر گرنگــی بابەتەكــە بەتــكاوە بوێریــم
كــردووە ،فەرمــان ،لــە  19نیســان .1321
سامل موتەسەرفی سلێامنیە
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 20رهبيعى كۆتايی1323

شورای دەوڵەت
فەرمانگەی دارایی
ژمارە 1395
نــوورساوی مێــژووی  11رەبیعــی یەكــەم  1323ژمــارە  1010لــە نەزارەتــی ناوەخــۆ بــۆ شــورای دەوڵــەت حەواڵــە كراوە،
لــە فەرمانگــەی دارایــی خوێندراوەتەوە.
لەبــەر بەدەســتهێنانی گرنگیەكــەی ،بــە وەكالــەت لــە قائیمقامیەتی قــەزای بازیــان بــە رەزامەندی لەشــكری هومایۆن
میــری ئــااڵی تۆفیــق بــەگ دامــەزراوە ،مووچــەی وەكالەتیــش لــە ویالیەتــی موســڵ نــوورساوی بــۆ كـراوە ،هەروەهــا
بریارنامــەی خەرجــی رێــگا بــە بریــاری مــاددەی  ،8مۆڵــەت دراوە بــۆ جێبەجــێ كردنــی ،هەروەهــا دابینكردنــی بــری
ســێ یــەك لــە مووچــەی وەكالــەت بــۆ ناوب ـراو گونجــاو و بــە گوێــرەی بریارنامــە پەســەندە ،بــۆ ئەمــەش نــوورساو
حەواڵــەی نەزارەتــی ناوهاتــوو كـراوە بــۆ جێبەجــێ كــردن ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان
دەردەكات ،لــە  20رەبیعــی كۆتایــی  1323و لــە  11حوزەیـران .1321
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 5زيلقهعد ه 1323

فەرمانگەی گشتی ئەركانی جەنگی
یەكەی چوارەم
2470
راگەیەندراویبەندەتانە
ئــەو كاروانــەی لــە كەركووكــەوە بــۆ ســلێامنیە دەروات ،بــۆ پاراســتنی ئــەو كاروانــە مەفرەزەیەكــی ســوارە لــە
چەمچەماڵــەوە ئەركــی پاراســتنی ئــەو كاروانــەی پــێ ســپێردراوە ،ئــەو مەفرەزەیــە ســێ كاتژمێــر لــە ســلێامنیە دوورە
لــە شــوێنێك بــە نــاوی تاســلوجە لەالیــەن هــۆزی مەندەمی هێرشــیان كراوەتــە ســەر و رووبــەرووی یەكــر بوونەتەوە،
لــە كاروانەكــە گەشــتیارێك كــوژراوە و لــە ئاژەڵــی میریــش دوو ســەر ئەســپ لــە قاچەكانیــان برینــدار بوونــە ،لــە
شــوێنی خــۆی راگەیەنــدراوە ،لــە فرقــەی قوماندانیەتــی  12ئامــاژەی پێكـراوە ،بــۆ تەمبــێ كردنــی هــۆزی ناوبـراو و
دەســتگیركردنی ئــەو بوێرانــەی كــە بــەم كارە هەڵســاون ،هەروەها ســێ ســەر ئەســپیش تەرخــان دەكرێــت ،هەروەها
ئەوانــەی ســەقامگیری ئاسایشــیان تێــك داوە و بــۆ دووبــارە نەبوونــەوەی ئــەو كارانــە هۆكارەكانــی چارەســەر بكرێــن
ئەمــەش بــۆ ویالیەتــی موســڵ نــوورساوە ،قوماندانیەتــی لەشــكری هومایۆنــی شەشــەم تەلەگرافنامــە هاتــووە و تێــدا
نــوورساوە ،ویالیەتــی ناوب ـراو ئــاگاداری پێویســتی داوە ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان
دەردەكات.
 5زیلقەعدە  1323و لە  19كانوونی یەكەم 1321
رزا سەر عەسكەر
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 11ر هبيعى ي هكهم 1323

بابی عالی
فەرمانگەی كاروباری ناوەخۆ
قەڵەمی نووسین
ژمارە 1010
بۆ جەنابی سەدارەتپەناهی
راگەیەندراوی بەندەیە
بــۆ بەدەســت هێنانــی گرنگــی جێبەجــێ كردنی كارەكــە بۆ قائیمقامیەتــی قەزای بازیــان بە وەكالــەت ،بــە رەزامەندی
لەشــكری هومایــۆن ،تۆفیــق بــەگ میــر ئــااڵی دامــەزراوە ،بــۆ خەرجیەكەشــی بــە ســێ یەكــی مووچــەی وەكالەتــی بۆ
دابیــن دەكرێــت ،لــە ویالیەتــی موســڵ تەلەگرافنامــە هاتــووە ،نوورساوەتــەوە پێویســتە بــە وەكالــەت كارگێریەكــەی
بەرێــوە بربدرێــت ،ئەوانــەی كاری فەرمانبەریــان كــردووە ،لــە مووچــەی ئەركــە كۆنەكانیــان تەنیــا ئــەو ئەركــەی كــە
بــە وەكالــەت وەریانگرتــووە پێنــج مووچــەی دیكەیــان بــۆ دابیــن دەكرێــت ،ئــەو وەكیلــەی كــە داشــدەمەزرێت بــە
گوێــرەی چیــن و حاڵەتەكــەی زیاتــر لــە پێنــج ئەگــەر شــتێك پێویســت بــكات ،بــە مۆڵــەت وەرگرتــن ،لــە مووچــە
راســتەقینەكەی گونجــاوە بــری چــوار یــەك و ســێیەكی ئاقچــەی بــۆ دابیــن بكرێــت ،بریارنامــەی خەرجــی رێــگا بــە
بریارەكانــی مــاددەی  8هەروەهــا بــە تێروانیــن لــە راگەیەنــدراوی ویالیــەت بــە ووتــەی ژمێریــاری چۆنیەتــی مۆڵــەت
دانەكــە ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات.
 11رەبیعی یەكەم  1323و لە  3مایس 1321
نازری كاروباری ناوەخۆ
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 5ش هعبان 1324

پایەی سەر عەسكەر
فەرمانگەی ژاندارمە
588
راگەیەندراوی بەندەیە
لــە قــەزای بازیــان تاكــی ژاندارمــە بەشــێكی بــۆ هەمەوەنــد و ئــەو بەشــەی ماوەتــەوەش بــۆ قــەزای كەلعەنبــەر لــە
خزمەتــی تایبەتــی قائیمقــام چاقلــی عوســان پاشــا كار دەكــەن ،لەبــەر ئــەوە ئەوانــە لــە بوونیــان هیــچ ســوودێك
نابیرنێــت ،لەالیــەن ئەمنیەتــی پۆلیســەوە هــەردوو قــەزا بەرقــەرار نییــە ،بــەردەوام تاقمێــك رووداو روویــداوە لەگــەڵ
ئەوانــەش ســكااڵكان كەمــی نەكردووە ،پشــت بەســن بە نیزامنامــەی تایبەتی پێویســت دەكات بلۆكەكانــی ژاندارمەی
هــەردوو قــەزا بەرامبــەر بــە یــەك شــوێنەكانیان بگۆردرێــت ،ئەمــەش لــە موتەســەرفیەتی ســلێامنیە پەســەند كـراوە و
قوماندانیەتــی ژاندارمــە دەنگــی بــۆ داوە ،بــۆ جێبەجــێ كردنــی لــە ویالیەتــی موســڵ نــوورساو هاتــووە كۆتایــی پــێ
هێنــاوە ،هەروەهــا لــە ویالیەتــی شــاهانە بلۆكەكانــی ئااڵیەكانــی ژاندارمــە لــە شــوێنەكانی خۆیان بــە گوێــرەی ئاماژە
پێكــردن بــە رەزامەنــدی فەرمانــی پاشــای جەنابــی خەالفەتپەناهــی فەرموویەتــی گۆرینــەوەی شــوێنەكانیان جێبەجێ
دەكرێــت ،بلۆكەكانــی ناوب ـراو گۆرینــەوەی شــوێنەكانیان جێگیــر ك ـراوە ،بــەم پێیــە بــە دەســت كەوتنــی فەرمانــی
پاشــای جەنابــی پاشــا فەرموویەتــی رابگەیەندرێــت و ئامــاژەی پــێ بكرێــت ،ئــەو بریارنامەیــەی لــە فەرمانگــەی
ژاندارمــە رێكخـراوە پێشكەشــی پێشــەوای ســەدارەتپەناهی كـراوە ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە
فەرمــان دەردەكات.
 5شەعبان  1324و لە  10ئەیلوول 1322
رزا سەر عەسكەر
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 24زيلحيجه 1324

بابی عالی
فەرمانگەی سەدارەت
دیوانی هومایۆن
3839
بۆ جەنابی دەوڵەت
لــە نــاو ویالیەتــی موســڵ قائیمقامیەتــی بازیــان بــە كراوەیــی ماوەتــەوە ،بــۆ ئــەم قائیمقامــە ،وەكیلــی قائیمقامــی
پێشــووی قــەزای زەیتونــە ،حوســێن تەڵعــەت بــەگ دامبەزرێــت ،بــۆ ئــەم مەبەســتە لەســەر نــوورساوی نەزارەتــی
ناوەخــۆی جەلیلــە كــە رەوانــەی قۆمیســیۆنی فەرمانبەرانــی مولكیــە كـراوە ،لەوێشــەوە ئــەو بریارنامــەی نێردراوەتــە
قەڵــەم ،پێشــكەش كــراوە و راگەیەنــدراوە ،لــەم بارەیــەوە بــە هــەر شــێوەیەك بێــت فەرمانــی پاشــای جەنابــی
خەالفەتپەناهــی چ بفەرمووێــت جێبەجــێ دەكرێــت ،بــەم راگەیەنــدراوە نــوورساو ژمــارەی لێــدراوە.
لە  24زیلحیجە  1324لە  25كانوونی دووەم 1322
سەدری ئەعززەم
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 26ش هعبان 1324

نەزارەتی سندوقی خانەنشینی مولكیە و دوورخراوان
قەڵەمی نووسین
ژمارە 1208
كاتیبــی نــوورساوی قــەزای بازیــان ئەســعەد ئەفەنــدی مــردووە ،كوڕەكــەی حامــد ئەفەنــدی و كچەكــەی حەمیدیــە
و خێزانەكــەی خەدیجــە خانــم بــۆ برینــەوەی مووچــە داوایــان پێشــكەش بــە ویالیەتــی موســڵ كــردووە ،لەگــەڵ
داواكاریەكــە خشــتەی مــاوەی خزمــەت و كاغــەزی تایبــەت بــەم بابەتــە لــە ژمێریــای پەراوێــزی بــۆ رێكخـراوە ،لــە
دەســتەی گشــتیش ووردبینــی بــۆ ك ـراوە.
خزمەتــی پێشــووی ناوب ـراو لەگــەڵ بــری ئــەو مووچــەی وەریگرتــووە بــە بریارنامــەی خانەنشــینی فەرمانبەرانــی
مولكیــە مانگانــە هــەر یەكــە  30قــوروش كــە دەكاتــە  120قــوروش مووچــەی مانگانــە وەردەگــرن ،مووچەی باســكراو
بــە پشــت بەســن بــە بریارنامــە لــە ســندوق رێكخـراوە و نــوورساوی بــۆ كـراوە ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو
كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات.
لە  26شەعبان  1324و لە  26ئەیلوول 1322
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 29جهمادى كۆتايی 1324

بابی عالی
..........
461
لــە نــاو ویالیەتــی موســڵ قائیمقامــی قــەزای بازیــان مســتەفا پاشــا فەرمــان دراوە بــە گواســتنەوەی ئەركەكــەی
بــۆ قائیمقامیەتــی هەولێــر ،بۆیــە بــۆ قــەزای بازیــان قائیمقامــی پێشــووی خانەقیــن عەبدوڵــا موخڵیــس بــەگ لــە
موالزیمەكانــە و زمانــی ناوچەكــە دەزانێــت و ئاشــنای خویانــە ،دامبەزرێــت ،هــەر كــە لــە نەزارەتپەناهیــش خرایــە
دەنگدانــەوە ،جێبەجــێ دەكرێــت ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابی ئەو كەســەیە كە فەرمــان دەردەكات ،لــە كۆتاییەكانی
جەمــادی كۆتایــی  1324و لــە  7ئۆغســتۆس .1322
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 16سهف هر 1334

 16سەفەر 1334
 28مارت 1322
بۆ نەزارەتی دارایی
ئــەو ماوەیــەی كــە نائیــب بــووە لــە قــەزای بازیــان مووچەكانــی لــە  5000قــوروش و هەندێــك پێکهاتــووە ،داوای
كــردووە دابیــن بکرێــت ،هەروەهــا بــە هەندێــك ووتــە لەالیــەن یەعقــوب ئەفەنــدی داواكاری دراوە ،بــۆ جێبەجــێ
كردنــی داوای هیممــەت ك ـراوە.
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 21رهبيعى ي هكهم 1324

 21رەبیعی یەكەم 1324
 2مایس 1322
بۆ نەزارەتی ناوەخۆی جەلیلە
لــە فەرمانگــەی مولكیــەی شــورای دەوڵــەت بــە بیــرورای قۆمیســیۆنی فەرمانبــەران وێنەیەكــی داواكاری نێــردراوە ،بــۆ
جێبەجــێ كردنــی لــە نەزارەتــی ناوەخــۆ هیممــەت بكرێت.
بابەتەكــە پەیوەســتە بــە موتەســەرفی پێشــووی ســانجەقی ســلێامنیە ئیلیــاس ئەفەنــدی لەگــەڵ قائیمقامــی بازیــان
پەرتــو ئەفەنــدی.
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 25جهمادى كۆتايی 1324

 3ئۆغستۆس 1322
بۆ ویالیەتی موسڵ
شیفرە
ئــەو هێــزە ســوارەیەی كــە بــۆ بازیــان دەروات ،ئەگەر لــە رووی كارگێریەوە لە ویالیــەت كارەكەیان دابیــن نەكرێت ،بە
هێــزی بــازووی خۆیــان بژێــوی خۆیــان دابیــن بكــەن ،ئــەوا پەنــا دەبەنە بــەر خەڵــك و ناچــار دەبن ســەرپێچی بكەن،
هەروەهــا بــۆ ئــەوەی لــە نــاو ویالیــەت رێگــری لــە كاری چەتــەی بكرێــت ،ئــەو هێــزە ســوارەیەی دەروات ،ئامــاژەی
پێكراوە ئاژەڵەكان بفرۆشــن ،بەاڵم وەاڵم وەرنەگیراوە ،بە ئاماژەی قوماندانیەتی لەشــكری شەشــەمی هومایۆن ئەمجارە
الیەنــی ســەر عەســكەر ئــاگادار كراوەتەوە ،بۆ پاراســتنی نیزام و ئاســایش گرنگیەكــەی راگەیەندراوە ،بە گوێــرەی ئەوە
پەلــە بكرێــت لــە جێبەجــێ كردنــی ،دووپاتكراوەتــەوە كە بۆ یــەك رۆژیش بێــت رێگە نەدرێــت ئاژاوە دروســت بێت.
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 29جهمادى كۆتايی 1324

 29جەمادی كۆتایی 1324
 7ئۆغستۆس 1322
بۆ الیەنی وااڵی سەر عەسكەر
نــوورساوی مێــژووی  24جەمــادی كۆتایــی  1324ژمــارە  477وەاڵمــی ســەر عەســكەر ،ئــەو مەفــرەزە  50كەســەی كــە
بــۆ بازیــان رۆیشــتوون ،لــە شــوێنەكە بەرێوەبردنیــان رێكخـراوە ،بــەاڵم لەالیــەن قوماندانەكانــی فرقەی  12و لەشــكری
شەشــەمی هومایــۆن ئامــاژەی بــە پەلــە بــۆ وەكیلــی قائیمقامــی بازیــان نێــردراوە ،لەبــەر ئــەوەی ئــەو مەفرەزەیــەی
بەبــێ ئــەرزاق بەجــێ هێشــتووە ،ســكااڵ تۆمــار كـراوە ،ناوبـراوان لــە فەرمانبەرانــی مولكیــە كارەكەیــان بــە ئاســایی
بیـراوە و بــۆ هێــزی ســوارەی لەشــكری هومایــۆن ئــەو ئاژەاڵنــەی كــە دەفرۆرشێــت هەشــت یەكــی ســااڵنی رابــردوو
رێكدەخرێــت ،ئــەوەی ماوەتــەوە رێكخـراوە ،بــۆ دەســت كەوتنــی خەریكــی چاودێــری كردنــن ،چۆنیەتەكەشــی بــە
شــێوەی هەنــگاو بــە هەنــگاو بــە لەشــكری هومایــۆن راگەیەنــدراوە ،هەروەهــا مەفــرەزەی ناوبـراو بــۆ رێكخســتنی
بەرێوەبردنەكــەی دووبــارە ئــاگاداری بــۆ شــوێنی مەبەســت نێــردراوە ،لــە ویالیەتــی موســڵ بــە تەلەگرافنامــە بــۆ
وەاڵمەكــەی نــوورساو دەنوورسێتــەوە.
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BEO.

002915.218580

 4ش هعبان 1324

بابی عالی
قۆمیسیۆنیفەرمانبەرانیمولكیە
ژمارە 247
نــوورساوی  9رەجــەب  1324ژمــارە  2537لــە نەزارەتــی ناوەخــۆی جەلیلــە
حەواڵــەی قۆمیســیۆنی فەرمانبەرانــی مولكیــە كــراوە ،نوورساوەكــە خوێندرایــەوە.
لــە نــاو ویالیەتــی موســڵ قائیمقامــی قــەزای بازیــان مســتەفا پاشــا ئەركەكــەی بــۆ قائیمقامیەتــی قــەزای
هەولێــر گوازراوەتــەوە ،ناوبــراو لــە چینــی دووەم و لــە موالزمەكانــی قائیمقامیەتــی قــەزای بازیــان بــووە،
دەركەوتــووە عەبدوڵــا موخڵیــس بــەگ قائیمقامــی پێشــووی خانەقینیــش ئامــاژە بــە دامەزراندنــی كــراوە.
بــە تێروانیــن وەرگێـراوی زانیــاری عەبدوڵــا موخڵیس بــەگ وەرگێراوەكە رێكخـراوە ،لە بــارەی دامەزراندنی كەســێكی
تــر لــە نەزارەتــی ناوهاتــوو نــوورساو حەواڵــە كـراوە ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات ،لــە 4
شــەعبان  1324و لــە  9ئەیلــوول .1322
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BEO.

002934.220023

 4رهمهزان 1324

 4رەمەزان 1324
 8ترشینی یەكەم 1322
بۆ الیەنی وااڵی سەر عەسكەر
وێنــەی ســەروو نــوورساو راگەیەنــدراوە ،فەرمانــی پاشــای جەنابــی خەالفەتپەناهــی بــە گوێــرەی پەراوێزەكــەی
نێردراوەتــە الیەنــی وااڵی ســەر عەســكەر تــا هیممــەت بكرێــت بــۆ جێبەجــێ كردنــی.
لە بارەی گۆرینەوەی شوێنی بلۆكەكانی ژاندارمەی قەزاكانی كەلعەنبەر و بازیان.
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ﮐﺘ
DH.TMIK.S.

00071.00035

 17زيلحيجه 1325

بۆ نەزارەتی ناوەخۆی جەلیلە
لــە نــاو ســێ ویالیــەت بــێ دەنگــی زیــادی كــردووە و ماوەیەكــی زۆرە هێڵــی تەلەگـراف پچـراوە ،نۆژەنكردنــەوەی
ئــەو هێاڵنــە دەســتی پێكــردووە ،لــە مێــژووی  6كانوونــی دووەم  1323لەگــەڵ تەلەگرافنامــەی بەنــدە راگەیەنــدراوە
و ئامــاژەی پێكـراوە ،لــە دەورووبــەری ســلێامنیە بــە زەبــری چــەك دەســتیان پــێ كــردووە ،هەروەهــا ماوەیەكــی زۆرە
لەالیــەن كــوردەكان و هۆزەكانــەوە وێـران كــردن و پچرانــی هێڵــی تەلەگرافــی نێــوان ســلێامنیە و بازیــان هەروەها لە
نێــوان چەمچەمــاڵ و كەركــووك لەگــەڵ مەخمــور و هەولێــر ئەنجــام دراوە ،بۆیە دەســت بە چاككردنــەوەی هێڵەكان
كـراوە ،بــۆ ئەمــەش پێویســتە كەمتەرخەمــی نەكرێــت و پێویســتە نـزا بۆ هومایــۆن بكرێت تەمــەن درێژ و ســەالمەت
بێــت ،بــەم شــێوەیە دووبــارە نـزا كراوەتــەوە ،ئــەو نــوورساوەی كــە لــە بــاش مودیریەتــی پۆســتە و تەلەگرافــی بەغداد
وەرگیـراوە ،راگەیەنــدراوە بــە راگەیاندنــی زانیاریــەكان بوێــری كـراوە ،فەرمــان ،لــە  7كانوونــی دووەم .1323
نازم سەرۆكی چاككردنەوەی دەستەی هێڵی عیراق
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DH.TMIK.M.

00239.00006

 20موحهررهم 1325

فەرمانگەی ئەركانی گشتی جەنگی
یەكەی چوارەم
3183
بۆ نەزارەتی ناوەخۆی جەلیلە
بۆ جەنابی دەوڵەت
نــورساوی مێــژووی  23كانوونــی یەكــەم  1322ژمــارە  299وەاڵمــی نەزارەتپەناهیــە ،هێڵــی تەلەگرافــی نێوان ســلێامنیە
و چەمچەمــاڵ ماوەیەكــی زۆرە تێكچــووە و بــۆ قەدەغەكردنــی وێران كردنیشــی مەفرەزەیەكی  30ســوارەی ئێســر لە
چەمچەمــاڵ جێگیــر بكرێــت ،بــۆ ئەم مەبەســتەش وەاڵمــی ئــەو راگەیەندراوەیە كە پێشــووتر رۆیشــتوە ،تەلەگرافنامە
لــە ژێــر قوماندانیەتــی لەشــكری شەشــەمی هومایــۆن هاتــووە و چۆنیەتــی كارەكــە بــە قوماندانیەتــی فرقــەی 12
راگەیەنــدراوە ،لــە وەاڵمــدا تەلەگرافنامــە هاتــووە ،بــۆ رێگــری كــردن و قەدەغەكردنــی وێرانكردنــی تەلەگرافــەكان و
راگرتنــی ســنووربەزاندنی هەمەوەنــدەكان و دەســتگیركردنیان ،بــەو مەفرەزەیــە ناكرێــت كــە لــە  30تاكــەی ســوارەی
ئێســر پێكهاتــوون ،ئەگــەر بكرێــت لــە ژێــر قوماندانیەتــی یــەك ئەفســەر لــە هێزێكــی  100كەســی كەمــر نەبێــت،
ئــەو فرقــە باســكراوەش ئەگــەر هێــزی ســوارە بێــت ئــەوا لــە شــوێنە جیاجیــاكان بــە ئەركــی زەوی خاوەندارێتــی
و مەرومااڵتــەوە خزمــەت دەكــەن ،بۆیــە نــوورساو ك ـراوە و نوورساوەتــەوە بــۆ ئــەم كارە یــەك ئەســپ ســوار لــە
ژێــر دەســتدا نییــە تاوەكــو رێكبخرێــن ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات ،لــە 20
موحــەررەم  1325و  20شــوبات .1322
رزا سەر عەسكەر
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 22رهبيعى ي هك هم 1325

بابی عالی
فەرمانگەی سەدارەتی پایەبەرز
قەڵەمی نووسین
ژمارە 558
بۆ نەزارەتی ناوەخۆی جەلیلە
بۆ جەنابی ئەفەندم
لــە نــاو قــەزای بازیــان بوێریــان كــردووە كاری نەشــیاو ئەنجــام بــدەن ،بــۆ تەمبــێ كردنــی چەتەكانــی هەمەوەنــد
لەشــكری چوارەمــی هومایــۆن ئەركــی پــێ ســپێردراوە و لــە شــوێنە دیــاری كراوەكانــدا لــەو ســەربازە شــاهانەی كــە
جێگیــر كـراون ،لەگــەڵ دوو تابــور بــە شــێوەیەكی كاتــی لە تابــوری ئێســر ســوارەی دیــرەزور  200نەفــەر خراوەتە ژێر
دەســەاڵتی قوماندانیەتــی میــری لیــوا یوســف پاشــای ســەرۆكی قۆمیســیۆنی ئەمالكــی ســەنیەی عەمــارە ،لــە ناردنــی
بــۆ قــەزای ناوهاتــوو لــە ویالیەتــی موســڵ هــەواڵ دراوە ،لەســەر نــوورساوی  2ســەفەر  1325ژمــارە  368بــە گفتوگــۆ
لــە مێــژووی  17رەبیعــی یەكــەم  1325ژمــارە  408وەاڵم لــە ســەر عەســكەری وااڵ هاتــووە ،هاوپێــچ بــۆ دەوڵــەت
نێــردراوە ،بــە ســەیر كردنــی نــوورساوەكان داواكـراوە هیممــەت بكرێــت لــە جێبەجــێ كردنــی ،لــە  22رەبیعــی یەكەم
 1325و  22نیســان .1323
سەدری ئەعززەم
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 9رهبيعى ي هكهم 1325

بۆ نەزارەتی ناوەخۆی جەلیلە
لــە قــەزای بازیان زەوی كشــتوكاڵی حەفید شــێخ ســەعید ئەفەندی تووشــی پەالمــاری هەمەوەندەكان بــووە ،ئەوانیش
وازیــان لــە گوندەكانیــان هێنــاوە ،بــۆ رێگەگرتــن و تەمبــێ كردنیــان تــا ئێســتا ئــەو زەرەروزیانانــەی كــە كردوویانــە
بــۆ دابیــن كــردن و گەرانــەوەی ئــەو تااڵنكراوانــەی كــە بــردراوە ،لەالیــەن موتەســەرفیەتی ســلێامنیە راگەیەنــدراوە
هەروەهــا بــە فەرمانــی پاشــای جەنابــی خەالفەتپەناهــی لــە كاتــی دوورخســتنەو و گواســتنەوەی هەمەوەنــدەكان
بــە تێروانیــن لــە تایبەمتەندییەكانــی راگەیەنــدراوەكان بــە ووردیــەوە ئەنجــام دەدرێــت ،جگــە لەمــە پێویســت بــكات
ســەربازی شــاهانە رەوانــی بازیــان دەكرێــت ئەمــەش لــە تەلەگرافنامــەی  20مــارت  1323راگەیەنــدراوە ،فەرمــان9 ،
نیســان .1323
مستەفا والی موسڵ
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 15رهبيعى ي هكهم 1325

بۆ نەزارەتی ناوەخۆی جەلیلە
هاوپێچــی تەلەگرافــی بەندەمانــە لــە مێــژووی  8نیســان  ،1323لــە هۆزەكانــی بازیــان لەوانــە هەمەوەنــدەكان لــەم
رۆژانــە دەســتیان بــە چاالكــی و جموجۆڵــی نەشــیاویان كردۆتــەوە ،بــۆ زیادكردنــی مــەرام و ئــەم بارودۆخــە ،بــۆ
ســەقامگیری و بەرقەراربوونــی ئاســایش و ئاســوودە بوونــی دانیشــتووان مەفــرەزەكان لــە ســەربازی شــاهانە رێــك
بخرێــت و بنێردرێــن ،بــە ئامــاژەی قائیمقامیــەت ،بــە موتەســەرفیەتی كەركــووك راگەیەنــدراوە ،لــەم بارەیــەوە
تەلەگرافنامــەی مێــژووی  20مــارت  1323بەپەلــە جێبەجــێ بكرێــت ،فەرمــان.
 15نیسان 1323
مستەفا والی موسڵ
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 21زيلقهعده 1325

بابی عالی
فەرمانگەی كاروباری ناوەخۆ
قەڵەمی نووسین
ژمارە 3902
بۆ جەنابی سەدارەتپەناهی
راگەیەندراوی بەندەیە
لــە ویالیەتــی موســڵ بــۆ قائیمقامیەتــی قــەزای بازیــان حوســێن ئەفەنــدی دادەمەزرێــت ،پێشــەكی بــە نــوورساو
راگەیەنــدراوە و ئامــاژەی پێكـراوە ،لــە قۆمیســیۆنی فەرمانبەرانــی مولكیــە بریارنامــە لــە مێــژووی  23كانوونــی دووەم
 1323رێكخــراوە و پێشكەشــی پێشــەوا ســەدارەتپەناهی كــراوە ،ئەگەرچــی بــە لێكۆڵینــەوە دەركەوتــووە ،بــەاڵم
هێشــتا ئەنجامەكــەی دەرنەچــووە ،هەروەهــا لەبــەر گرنگــی شــوێنەكەی گونجــاو نییــە بــۆ ماوەیەكــی دوورودرێــژ بە
وەكالــەت ئــەوێ بەرێــوە ببــات ،بــۆ جێبەجــێ كردنــی فەرمانــی ســەرووە ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە
كــە فەرمــان دەردەكات ،لــە  21زیلقەعــدە  1325و لــە  13كانوونــی یەكــەم .1323
نازری كاروباری ناوەخۆ
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 19تهمموز 1325

 بۆ نەزارەتی ناوەخۆی جەلیلەلــە  13تەممــوز  1325موتەســەرفی كەركــووك و قوماندانــی هێــزی چاودێــری مەزهــەر بــەگ ئەركــی موتەســەرفیەتی
داوەتــە فرقــەی رەدیفــی وەكیلــی قومانــدن زەكــی پاشــا و ئــەو هێــزەی ماوەتــەوە لەگــەڵ خــۆی بــۆ مەركــەزی قەزای
بازیانــی بــردووە ،هەروەهــا هێــزی گشــتی لــە كەركــووك جولــەی كــردووە بــۆ چەمچەمــاڵ بەرێكەوتــووە ،لــە بــارەی
ئەندامەكانــی دیوانــی عورفــی لــە  4تەممــوز  1325لــە وەاڵمــی تەلەگرافنامــەی بەنــدە بــە تــكاوە فەرمانــی داوە ،لــە
 18تەممــوز .1325
رەشید والی موسڵ
  19تەمموز 1325بۆ ویالیەتی موسڵ
بەپەلەیە
ئــەو دیوانــی عورفــی جەنگییــەی كــە لــە قــەزای بازیــان دادەمەزرێــت ،لــە موســڵ بــە ســەرۆكایەتی قوماندانــی لیوای
هـەژدهی ســوارە ،میــری ئــااڵ ئەنیــس بــەگ ،بــە شــەش ئەفســەر لــە پلــەی جیــاواز دیوانەكــەی رێكخســتووە ،لــەم
بارەیــەوە لێكۆڵینــەوەی ســەرەتایی و مامەڵــەی لێپرســینەوە جێبەجــێ ك ـراوە ،هەروەهــا بــە پێویســت زان ـراوە بــە
هەڵبـژاردن دەســتەی لێكۆڵینــەوە رێــك بخرێــت كــە ســێیان لــە فەرمانبەرانــی دادوەری و ســێیان لــە ئەفســەر بێت و
بــە هاوەڵــی دیوانــی جەنگــی باســكراودا ئامــادە دەبێــت ،لــە وەاڵمدانــەوەی لەشــكری شەشــەمی هومایــۆن نــوورساو
بــۆ نەزارەتــی جەنگــی و نەزارەتــی دادوەری نــورساوە و زانیــاری دراوە.
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 11سهفهر 1325

 11سەفەر 1325
 13مارت 1323
بۆ نەزارەتی ناوەخۆی جەلیلە
لەســەر بــەردەوام بوونــی كاری چەتەگەریــان ،لــە كاتــی خــۆی دەســتگیركراون و بــۆ رۆژئــاوای تەرابلــوس و بەنغــازی
و ئەدەنــە دوور خراونەتــەوە ،دواتــر چەتەكانــی هەمەوەنــد بەهــەر شــێوەیەك بێــت هەاڵتــوون و گەراونەتــەوە
قەســەبەی بازیــان ئــەو شــوێنە كۆنــەی كــە كاری چەتەیــان تێــدا ئەنجــام دەدا ،مەفــرەزەی جیــا جیــا لــە  30تــا 40
ئەســپ ســواریان پێــك هێنــاوە وەكــو جــاران دەســتیان بــە پەالماردانــی خەڵــك و زیــان گەیانــدن كــردووە ،هەروەهــا
لەبــەر خراپــەكاری ئەوانــە كشــتوكاڵ و كاری بازرگانــی تووشــی وەســتان هاتــووە ،ئــەو تەلەگرافنامەیــەی كــە لــە
كەركــووك دەرچــووە لەگــەڵ راگەیانــدن و ئامــاژە پێكــردن داوا لــە ســەروو كراوە ،لەســەر زانیــاری پێشــووی بارودۆخی
ئەوانــە ئەمجــارە بــە تێروانیــن لــە رووداوەكان لێكۆڵینــەوە لــە توندوتیــژی چەتــەكان كـراوە ،هەرچــی زووە دەســتگیر
بكرێــن و توندوتیــژی و پەالمــار و زیانــی ئەوانــە لــە خەڵكــی ملكەچبــوو دوور بخرێتەوە ،پێویســتە بپارێزرێــن ،ئەگەر
پێویســتیش بــكات مەفــرەزە لــە ئــااڵی ســوارە پێــك بهێرنێــت و كار بكــەن بــۆ دوورخســتنەوەی ئەوانــە ،فەرمانــی
پاشــای جەنابــی خەالفەتپەناهــی فەرموویەتــی بــە گوێــرەی ئــەو كارە هەرچــی زووە ئەنجامەكــەی رابگەیەندرێــت،
چۆنیەتیشــی بــە الیەنــی ســەربازی راگەیەنــدراوە ،لــە نێوان بــاش كیتابەتــی جەلیلەی هومایۆنــی ملوكانە بە نــوورساو
راگەیەنــدراوە ،بــە نوورساوێكــی ئەمــر و فەرمانــی هومایــۆن هیممــەت بكرێــت بــۆ جێبەجــێ كردنــی كارەكان.
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  ١٧رەبیعی یەكەم ١٣٢٥ ١٧نیسان ١٣٢٣
بۆ الیەنی وااڵی سەر عەسكەر
هاوپێچــی نــوورساوی  ٢٨ســەفەر  ،١٣٢٥حەفیــد شــێخ ســەعید ئەفەنــدی ئــەو زەوی كشــتوكاڵەی لــە قــەزای بازیــان
هەیەتــی ،دووبــارە تووشــی پەالمــاری هەمەوەنــدەكان بــووە و ناچــار بوونــە واز لــە گوندەكانیــان بهێنــن ،ئەمــەش
لــە موتەســەرفیەتی ســلێامنیە دوای راگەیاندنــی ،لــە ویالیەتــی موســڵ تەلەگرافنامــە بــۆ نەزارەتــی ناوەخــۆی جەلیلــە
نێــردراوە تاوەكــو بــە پەلــە ســەربازی شــاهانە رەوانــەی بازیان بكرێــت ،لەگەڵ مێــژووی  ١٥رەبیعــی یەكــەم  ١٣٢٥ژمارە
 ٦٥٤نەزارەتــی ناهاتــوو لەگــەڵ تەلەگرافنامەكــە هاوپێــچ بــۆ وااڵی ســەر عەســكەر نێــردراوە ،بــە تێروانیــن لــە ئامــاژەی
پێشــوو جێبەجــێ بكرێــت و رابگەیەندرێــت.
 لەســەر نــوورساوی یەكــەم لــە مێــژووی  ٢٨ســەفەر  ١٣٢٥نــورساوی ســەدری ئەعــززەم بۆ الیەنی وااڵی ســەر عەســكەرنوورساوەتەوە ،هێشــتا وەاڵمەكــەی نەهاتووە.
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 18سهفهر 1325

بابی عالی
فەرمانگەی كاروباری ناوەخۆ
قەڵەمی نووسین
ئەو تەلەگرافنامەیەی بە شیفرەیە كە لە ویالیەتی موسڵ هاتووە
لــە  18مــارت  1323لــە بازیــان هــۆزی هەمەوەنــد نیشــتەجێیە ،لــە مــاوەی چەند ســاڵێكدا ئەگــەر بۆ یــەك جاریش بێت
دوورنەخرێنــەوە ،ئــەو ســنووربەزاندنانە و زیانانــەی كــە لــە خەڵكــی بــێ دەســەاڵت دراوە ،بــە تونــدی ئیدانــە كـراوە
و پەســەند كـراوە بــە منوونــە ،لــە تەلەگرافنامــەی بەندەمــان  6و  11مارتــی  1323پشــتگیری كـراوە ،فەرمانــی پاشــای
جەنابــی پاشــا بــۆ ئــەو كەســانەی كــە دڵســۆزی دەوڵەتــن پێویســتیان بــە چاودێــری و پاراســتنە ،ئەگــەر بــە پێویســت
بزانرێــت دوای پێداچوونــە بــە ســوارەی ئااڵیــەكان ،ئــەوا ئێســتا لــە لەشــكری چوارەمــی هومایــۆن لــەم ناوەیــە دوو
تابــور بــە قوماندانیەتــی میــری لیــوا یوســف پاشــا ســەرۆكی قۆمیســیۆنی خاوەنداریەتــی ســەنیەی عەمــارە بدرێــت ،لــە
دیرەزوریــش ئــەو تابــورەی لــە ســوارەی ئێســر بوونــی هەیــە بــە  200نەفــەر ،بــە یەكــەوە بــۆ بازیــان بــروات ،فەرمانــی
ئەمــەش بدرێتــە ئەوانــەی بەرپرســن ،فەرمــان ،لــە  20مــارت .1323
مستەفا والی
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 23جهمادى كۆتايی 1325

بابی عالی
فەرمانگەی كاروباری ناوەخۆ
قەڵەمی نووسین
2089
بۆ جەنابی سەدارەتپەناهی
راگەیەندراویبەندەتانە
لــە نــاو ویالیەتــی موســڵ بــۆ قائیمقامیەتــی قــەزای بازیــان هەڵبژێــردراوە ،بــەاڵم هێشــتا فەرمانــی دەســت بەكاربوونی
بــۆ دەرنەچــووە و مووچــەی دابرانیشــی نییــە ،دووچــاری تەنگانــە بــووە ،بۆیــە لەالیــەن حوســێن تەڵەعــەت ئەفەنــدی
داواكاری پێشكەشــی جەنابــی پاشــا كــردووە ،لەبــەر ئــەوەی تــا ئێســتا فەرمانــی دەســت بــە كار بوونــی بــۆ دەرنەچووە،
هەروەهــا بــە تێروانیــن لــە داواكاریەكــە لــە رێگــەی پاشــاوە بــۆ ناوبــراو  150قــوروش بــە هــاوكاری جەنابــی
خەالفەتپەناهــی بربێتــەوە ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات 23 ،جەمــادی كۆتایــی
 1325و  21تەممــوز .1323
نازری كاروباری ناوەخۆ
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 15رهمهزان 1326

 28ئەیلوول 1324
تەلەگراف بۆ ویالیەتی موسڵ
لەالیــەن هەندێــك شــێخەكانی چەمچەمــاڵ لــە  21ئەیلــوول  1324تەلەگـراف دەرچــووە ،وێنەیەكــی بەپەلــە بــردراوە
چونكــە پێویســتی بــە لێكۆڵینــەوە و خوێندنــەوە بــووە ،تــا جێبەجــێ بكرێت ،لەگــەڵ جێبەجــێ كردنــی ئەنجامەكەی و
تێبینیەكانــی ئامــاژەی پــێ بكرێت.
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بۆ نەزارەتی ناوەخۆ
مێــژووی  19ترشینــی یەكــەم  1324هاوپێچــی تەلەگرافنامەیــە ،قائیمقامیەتــی كەلعەنبــەری بــە وەكالــەت قەبوڵــی
نەكــردووە ،خــۆی لــە بینباشــی ژاندارمەیــە ،ئەمــرۆ بــە وەكالەت لــە قائیمقامیەتی قــەزای بازیانە ،خــاوەن توانــا و هێزە،
ســاڵح بــەگ لــە قائیمقامیەتــی كەلعەنبــەر رەزامەنــدی بفەرمووێــت ،ناوبـراو بــۆ ئــەوێ دەنێردرێــت و دادەمەزرێت ،بۆ
تــەواو كردنــی هــۆكارەكان داوای هــاوكاری كــردووە ،فەرمــان.
 26تەمموز 1324
فەریق زەكی والی موسڵ
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 11جەمادى كۆتايی 1326

نەزارەتی پۆستە و تەلەگراف
قەڵەمی نووسین
ژمارە 332
بۆ نەزارەتی ناوەخۆی جەلیلە
بۆ جەنابی ئەفەندم
لــە چەمچەمــاڵ الیەنــی كەركــووك هێڵــی تەلەگرافــی دزراوە ،بــە زانیــاری فەرمانبەرانــی پاراســتنی هــەردوو ال ،لــە
خەڵكــی گوندەكانــی دەورووبــەر وەرگیراوەتــەوە و لــە شــوێن خــۆی دانراوەتــەوە ،بــەاڵم دیســان لە چەمچەمــاڵ الیەنی
ســلێامنیە تاقمێــك دزراون ،ئــەم حاڵــە بــەردەوام بێــت ،دەركەوتــووە هێڵــی ســلێامنی لــە ماوەیەكــی كورتــدا لەناوچووە
و وێـران بــووە ،ئەمــەش لــە شــوێن خــۆی بــە گوێــرەی ئاماژەكانــەوە دەركەوتــووە ،بــۆ جێبەجێ كردنــی ئەمــر و فەرمان
لــە ویالیەتــی موســڵ دەرچــووە ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات ،لــە  11جەمــادی
كۆتایــی  1326و لــە  26حوزەیـران .1324
نازری پۆستە و تەلەگراف
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 20شهوال 1326

02647.00071

ﻫ

 بابی عالیفەرمانگەی كاروباری ناوەخۆ
قەڵەمی نووسین
شیفرەی ئەو تەلەگرافنامەیەیە كە لە لە ویالیەتی موسڵ هاتووە
خەڵكــی ســلێامنیە دوكانەكانیــان داخســتووە پەیــان و بەڵینیــان داوە بــۆ ئــەوەی شــێخ ســەعید و كوڕەكانــی لــە نــاو
ببــەن ،بــۆ ئــەم مەبەســتە چەكیــان هەڵگرتــووە ،بــۆ هێــور كردنــەوەی ئــەو خەڵكــە ناوبـراو لەگــەڵ كوڕەكــەی ناوبـراو
بــە ناچــاری بــە رێگــەی دوو پیــاو بەبــێ رووداو هێـراون و خراونەتــە ژێــر چاودێــری نەزارەتــەوە ،هەروەهــا بــۆ ئــەوەی
خەڵــك پەرشــوباڵو بكرێنــەوە هەرچەنــد هەنــگاو و ئامــۆژگاری دراوە ،بــەاڵم تــا ئــەو پیاوانــە لــە ســلێامنی دەرنەهێنیــن
ئەســتەمە بتوانیــن پەرشــوباڵویان بكەیــن ،ئــەم قســانە بــە مەتـران ووتـراوە ،بــۆ ئــەوەی رووداوەكــە گەورەتــر نەبێت لە
موتەســەرفی ســلێامنیە راگەیەنــدراوە كــە شــێخ بهێرنێتە ویالیــەت ،هەروەها بــۆ موتەســەرفیەت نوورساوە كە ئاســایش
بــە قــەرار بكرێــت و ژیانــی شــێخ بپارێزرێــت و رێگــە نەدرێــت رووداو رووبــدات و گــەورە بێــت ،بــۆ ئــەم مەبەســتە
ئامــادەكاری تــەواو كـراوە و رەزامەنــدی دراوە لــە وەاڵمــدا بــۆ موتەســەرفیەت نــوورساوە بــۆ ئــەوەی خەڵكی بــە پەرۆش
هێمــن بكرێتــەوە و بــە گوێــرەی جێبەجــێ كردنــی كارەكان بــە گەیاندنــی شــێخ ســەعید بــۆ مەركــەز بــە وون بوونــی
خەڵكەكــە كۆتایــی بــە ســنوور بەزانــدن دەهێنــن ،بــۆ ئەمــەش بــۆ فرقــەی كەركــووك نــوورساوە پێویســتە مەفرەزەیەكی
تــەواو رەوان بكرێــت ،لــە كاتــی ئــەم كارەش بــە گفتوگــۆ لەگــەڵ ســلێامنی هێڵــی تەلەگ ـراف نێــردراوە ،لەمــە زیاتــر
زانیــاری نــەدراوە ،زانیــاری یــەك مانــگ راگەیەنــدراوە ،فەرمــان ،لــە  21ترشینــی یەكــەم .1324
زەكی والی فەریق

ەواڵ

ﻨﺎﻣ

ەی

ێﺐ
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 فەرمانگەی ئەركانی گشتی جەنگییەكەی سێیەم
155
بۆ نەزارەتی ناوەخۆ
بۆ جەنابی دەوڵەت
مێــژووی  22ترشینــی یەكــەم  1324ژمــارە  31وەاڵمــی نــوورساوی نەزارەتــە ،پێشــەكی لــە ویالیەتــی موســڵ هــەواڵ
نێــردراوە ،تابــوری یەكەمــی ئــااڵی  48لــە چەمچەمــاڵ ،كــە لــە  100كــەس پێــك دێــن ،لەگــەڵ تابــوری ئێســر ســواری
كەركــووك كــە لــە  140كــەس پێــك دێــت ،نێردراونەتــە چەمچەمــاڵ ،هەروەهــا شــێخ ســەعید ئەفەنــدی و كوڕەكانــی
شــێخ محەمــەد و نەقیــب شــێخ مەعــروف بابا رەســول زادە ســەید ئەحمەد و موفتی پێشــوو ســەید محەمــەد ئەفەندی
زادە شــێخ ســاڵح ئەفەنــدی رادەســتی ئــەو مەفــرەزەی ئێســر ســوارە كـراون كــە گەیشــتونەتە چەمچەمــاڵ ،ئیرباهیــم
ئەفەنــدی یوزباشــی ئێســر ســوارەكە بــە شــەو لە ســلێامنیە دەرچــووە ،ئەمەش بــە ئامــاژەی قوماندانیەتی ســلێامنیە بە
میهرەبانیــەوە بــە وەكالەتــی قوماندانیەتــی فرقــەی  12راگەیەنــدراوە ،لــە وەكالەتــی قوماندانیەتی لەشــكری شەشــەمی
هومایــۆن تەلەگرافنامــە نوورساوەتــەوە ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات ،لــە 20
شــەوال  1326و لــە  2ترشینــی دووەم .1324
نازری جەنگی
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 15سهف هر 1326

 15سەفەر 1326
 5مارت 1324
بۆ نەزارەتی ناوەخۆی جەلیلە
لــە نــاو ویالیەتــی موســڵ بــۆ قائیمقامیەتــی قــەزای بازیــان بریــكاری قائیمقامــی پێشــووی قــەزای زەیتونــە حوســێن
تەڵعــەت بــەگ دامبەزرێــت ،لــەم بارەیــەوە نــوورساوی دەوڵــەت لــە مێــژووی  21زیلقەعــدە  1325ژمــارە  3902بــە
بریــاری قۆمیســیۆنی مولكیــەی فەرمانبــەران بــە مۆڵەتــی فەرمانــی پاشــای جەنابــی خەالفەتپەناهــی لــە مێــژووی 14
ســەفەر  1326فەرموویەتــی ،بــۆ جێبەجــێ كــردن هیممــەت بكرێــت.
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 5جەمادی كۆتایی 1326
 22مایس 1324
بۆ نەزارەتی دارایی جەلیلە
بــە ئەمــر و فەرمانــی هومایۆنــی شــاهانە تابــور بــۆ پەســفی دەروات ،لــە شــەش ســەد و پێنــج ســەد نەفــەر پێــك
هاتــوون لــە داقــوق و چەمچەمــاڵ تابورەكانــی رەدیــف كــە  9ســاڵە لــە نەفــەری رەدیفــن ،لــەم ســاڵە لــە  15ی نیســان
بــە مووچــەی مانگانــە  10قــوروش و نیــو هەروەهــا دامەزراندنــی موتەفەریقــە پێداویســتی و ئامادەكاریــەكان 636313
قــوروش لــە خەزینــەی نیزامیــە لــەم ســاڵە لــە بودجــەی ئەمــرۆ بــە زیادكــردن و دانانــەوە لــە پارەوپولــی ویالیەتــی
موســڵ حەواڵــە بكرێــت ،هەروەهــا حەواڵــە نامــە بــۆ شــوێنی خــۆی بــروات ،خەریكــە هەژمارەكــە جێبەجــێ دەبێــت،
لــە ئێســتاوە دەســت بــە كارەكان كـراوە ،نــوورساوی بــااڵی ســەر عەســكەر لــە مێــژووی  4جەمــادی یەكــەم  1326ژمــارە
 379بــۆ دەوڵــەت نێــردراوە ،بــۆ جێبەجــێ كردنــی هیممــەت بكرێـــت و هەواڵیــش بنێردرێتــەوە.
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 5جهمادى كۆتايی 1326

 5جەمادی كۆتایی 1326
 21حوزەیران 1324
بۆ الیەنی وااڵی سەر عەسكەر
مێــژووی  4جەمــادی یەكــەم  1326ژمــارە  379وەاڵمــی نــوورساوی ســەر عەســكەرە ،تابــوری رەدیفــی داقــوق و
چەمچەمــاڵ مــاوەی  9ســاڵە ئەندامانــی رەدیــف هــاوكارن ،ئــەم ســاڵە لــە 15ی نیســانەوە بــە  10قــوروش و نیــو مووچە
و لەگــەڵ خەرجیەكانیــان دادەمەزرێــن ،جگــە لــەوە پێداویســتیان  636313قــوروش لــەم ســاڵەوە بــە هەژماركردنــی
داهــات لــە پارەوپولــی ویالیەتــی موســڵ جێبەجــێ دەكرێــت ،بــۆ حەواڵــە كردنــی حەواڵەنامــە بــۆ الیەنــی وااڵی
ســیپاهیدار نێــردراوە ،بــرە پــارەی ناوبـراو بــە مۆڵەتدانــی قۆمیســیۆنی دارایــی ســەروو جێبەجـ ێ دەبێــت ،ئــاگاداری بــە
تەلەگرافنامــە بــۆ دەفتــەردار نێــردراوە ،بــە گفتوگــۆ نەزارەتــی دارایــی جەلیلــە وەاڵمــی داوەتــەوە.
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 14ش هعبان 1326

نەزارەتی كاروباری دارایی
ژمێریاری دەفتەری گەورە
1304
راگەیەندراویبەندەتانە
بــە ئەمــر و فەرمانــی هومایۆنــی جەنابــی خەالفەتپەناهــی تابورێــك چەكــی پێــدراوە ،بــۆ پەســفە دەنێردرێــت،
تابورەكانــی رەدیفــی داقــوق و چەمچەمــاڵ مــاوەی  9ســاڵ نەفــەرە رەدیفەكانــی لــەم ســاڵە مانگــی نیســانی  15بــە
مووچــەی  10مانــگ و نیــو هەروەهــا لەگــەڵ دامەزراندنــی موتەفەرقــە كەلوپــەل و پێداویســتی  636313قــوروش لــە
بوودجــەی ئــەم ســاڵی خەزینــەی نیزامیــە لــە پارەوپولــی ویالیەتــی موســڵ حەواڵەكەی جێبەجێ بكرێـــت و بــە ناردنی
حەواڵەنامەكــەی ،لــە كاتــی جێبەجــێ كردنــی هەژمارەكــەی لــە ئێســتاوە دەســت بــە جێبەجــێ كردنــی بكرێــت ،ئــەو
نــوورساوەی لــە پلەوپایــەی نەزارەتــی جەنگــی جەلیلــە نێــردراوە ،جێبەجــێ كردنــی لــە ســەدارەتپەناهی لە مێــژووی 25
مایــس  1324ژمــارە  1013بــە نــوورساوی ســەدری ئەعــززەم ئامــاژەی پێكـراوە ،لــە كاتــی جێبەجــێ كردنــی مامەڵــەی
پێویســت ،بــرە پــارەی ناوهاتــوو پشــت بەســن بــە بریارەكانــی بوودجــەی نیزامیە بــە ئەمــر و فەرمانی جەلیلــە هاوپێچ
بــە ووتــەی ژمێریــاری گشــتی دارایــی راگەیەنــدراوە و ئامــاژەی پێكـراوە ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كە
فەرمــان دەردەكات.
 14شەعبان  1326و  28ئۆغستۆس .1324
محەمەد رزا نازری دارایی
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 26ش هعبان 1327

بۆ نەزارەتی ناوەخۆ
لــە  16ئۆغســتۆس  1325لــە بازیــان ئــەو دیوانــی جەنگــی عورفیــەی دادەمەزرێــت لــە بــارەی بردنــی فەرمانبەرانــی
دادوەری لــە خەرجــی رێــگا جگــە لــە داواكردنــی رۆژانەیــان ئــەوا لــە فەرمانــی تەلەگرافنامــە بــۆ رۆژێكیــش بێــت
راســتگۆیی نیشــان نــەدراوە ،بــۆ ئــەوەی چــی بكرێــت باشــە ئــەوا بــە ووتــەی داواكاری گشــتی دادگای پێداچوونــەوە
مۆڵــەت دەدرێــت ،فەرمــان.
لە  26ئۆغستۆس 1325
رەشید وەكیلی والی موسڵ
بــۆ ئــەم كارە لەگــەڵ تەلەگرافنامــە قســە لەســەر رۆژانەیــان كـراوە ،لــە خەزینــەی جەلیلــە لــە بــواری جێبەجــێ كــردن
دایــە ،لــە كاتــی راگەیاندنــی ئەنجامەكــەی ئامــاژەی پــێ دەكرێــت ،بــۆ وەاڵمــی تەلەگرافنامــەی ناوهاتــووش ئەمــر و
فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات.
لە  30ئۆغستۆس 1325
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 بۆ نەزارەتی ناوەخۆی جەلیلەئــەو تەلەگرافنامــەی لــە  30ئۆغســتۆس  1325لەالیــەن قوماندانیەتــی هێــزی چاودێریــەوە هاتــووە ،ئــەو نامەیــەی لــە
فەرمانبەرانــی ئێـران شــەهاب بــەگ وەرگیـراوە ،بەهــۆی ئــەو ســەركەوتنەی لــە بەدواداچوونــدا ســەربازانی عوســانیە
بەدەســتیان هێنــاوە پیرۆزباییــان لێك ـراوە ،لەگــەڵ ئــەوەش بــۆ دەرهێنانــی بەزۆرەملێــی هەمەوەنــدەكان لــە ئێ ـران
نــوورساو بــۆ دادوەری كرمانشــا نــوورساوە ،بــە دڵنیاییــەوە بــۆ دەركردنــی هەمەوەندەكان لــە ئێران لەالیــەن حكوومەتی
عوســانیە نــوورساو بــۆ دادوەری كرمانشــا نــورساوە ،بــە راگەیاندنــی ئــەم هەواڵــە جێبەجــێ كردنــی راگەیەنــدراوە ،لــە
 10ئەیلــوول .1325
لە مزوری بااڵ والی موسڵ و قوماندانی دەورووبەر فەریقی یەكەم فازڵ
 فەرمانگەی گشتی ئەركانی جەنگییەكەی سێیەم
3167
راگەیەندراوی بەندەیە
بــۆ ئــەوەی كاری پێویســت بكرێــت تــا رێگــە نەدرێــت چەتەكانــی هەمەوەنــد بێنــە نــاو خاكــی عوســانی ئامــادەكاری
ك ـراوە ،لەوانــە بیرۆكــەی ئەوەیــان هەیــە بەشــێك بــۆ موســڵ و بەشێكیشــی بــە مەبەســتی تكاوپارانــەوە بــۆ شــێخ
عەبدولقــادر گیالنــی لــە بەغــداد بــرۆن ،لەســەر ئامــاژەی قوماندانیەتــی هێــزی چاودێــری ،دوو پارچــە تەلەگرافنامــەی
بــە شــیفرە لەالیــەن قوماندانیەتــی لەشــكری شەشــەمی هومایــۆن پێشــكەش كـراوە ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو
كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات ،لــە  22رەمــەزان  1327و لــە  24ئەیلــوول .1325
نازری جەنگی
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 9ش هعبان 1327

نەزارەتی دادوەری و مەزهەبی
بەرێوەبەرایەتی تۆماری فەرمانبەران
ژمارە 286
بۆ جەنابی نازر بەگ
مێــژووی  2ئۆغســتۆس  1325وەاڵمــی نــوورساوی نەزارەتپەناهیــە ،لــە قــەزای بازیــان ئــەو دیوانــی جەنگــی عورفیــەی
رێكدەخرێــت ،ئــەو فەرمانبەرانــەی لــەوێ دادەمەزرێــن ،لــە بــارەی خەرجــی رێــگا و رۆژانــەی فەرمانبەرانــی دادوەری
لــە شــوێنی خۆیــان ســەردانەكەیان ئەنجــام دەدەن ،لــەم بارەیــەوە بــۆ پەلەكــردن لــە مامەڵەكــە پێویســتی بــە هــاوكاری
نەزارەتپەناهیــە ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات.
لە  9شەعبان  1327و لە  13ئۆغستۆس 1325
راوێژكار بە ناوی نازری دادوەری
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 19ش هعبان 1327

بابی عالی
قەڵەمی نووسین
لە كەركووك شیفرەی والی موسڵ هاتووە
ئــەو دیوانــی عورفیــەی بــۆ قــەزای بازیان دامــەزراوە ،بــۆ دەســتبەكاربوونی ســەرۆك و ئەندامەكانی ئــەو دیوانی عورفیە
نوورساوەتــەوە ،مەركــەزی بازیــان كــە چەمچەماڵــە ،لــە گوندێكــی بچــووك پێــك هاتــووە ،لــە چەنــد فەرمانبــەر و چەند
خانەیەكــی هــەژاران پێــك هاتــووە ،هەرچــی هەمەوەندەكانــە بــە ســنوور بەزاندنیــان لــە نــاو ئێـران بوونیــان هەیــە،
ئەوانــەی پەیوەندیــان بــە ئەوانــەوە هەیــە لــە ئێســتاوە  50كــەس دەســت بەســەر كـراوە بــۆ پاراســتنی ئــەو تاوانبارانــە
گرتووخانەیەكــی تایبــەت نییــە ،قشــلە و شــوێنی میــری بــە گشــتی بوونیــان نییــە ،كەســیش ئــاگاداری ئــەو كارە نییــە،
ئــەوەی پەیوەســتە بــە كاری هەمەوەنــدەكان ،بــۆ دەســتەی عورفیــە قەزاكــە  12كاتژمێر لە ســانجەقی ســلێامنیە دوورە،
 8كاتژمێریــش لــە كەركــووك دوورە ،بۆیــە لــە هــەر ئەگەرێــك بانــگ كردنــی دەســتەی ناوهاتــوو و تاوانبــارەكان بــۆ ئێرە
بــە ســوود تــر دەبێــت ،بــۆ جێبەجــێ كردنــی فەرمانــە ،لــە  13ئۆغســتۆس  1325لــە  15هاتــووە.
فەریق فازڵ والی و قوماندانی یەكەم
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 16شەعبان 1327
 19ئۆغستۆس 1325
پوختەی دارایی
رێكخســتنی بازیــان كراوەتــە راپــۆرت ،ئەگەرچــی دیوانــی جەنگــی عورفی لە جێبەجــێ كردنــی ئەركەكــە داوەت كراون،
مەركــەزی بازیانیــش لــە گوندێكــی بچووك پێكهاتووە ،تاوەكو ئێســتا نزیكەی  50تاوانبار دەســتگیر و دەستبەســەركراون،
بــۆ پاراســتنی ئەوانــە گرتووخانــە هەبێــت و بــۆ ســەربازی ئامادەبــووش قشــلەیەك هەبێــت و لەگــەڵ شــوێنی میــری
بوونــی هەبێــت ،بــۆ ئــەم مەبەســتەش دەســتەی دیوانــی جەنگــی بــۆ ســانجەقەكانی ســلێامنیە یاخــود كەركــووك
بگوازرێتــەوە هەروەهــا تاوانبارانــی ناوهاتــوو بربدرێنــە ئــەوێ و دەســت بەســەر بكرێــن ،بــۆ ئــەم كارەش رەزامەنــدی
نیشــان دراوە ،لەالیــەن پاشــای والــی موســڵ راگەیەنــدراوە ،بــۆ رەزامەندیــش لــە نەزارەتــی ناوەخــۆ لــە مێــژووی 13
شــەعبان  1327ژمــارە  2308نــوورساو خوێندراوەتــەوە.
بریار
بــە تێروانیــن لــە وێنــەی راگەیەنــدراوی ناوهاتــوو دیوانــی جەنگــی لــە گونــدی باســكراو بهێڵدرێتــەوە ،ئــەوا گونجــاو
نییــە و بەرژەوەنــدی تێــدا نییــە ،بــە گوێــرەی ئامــاژە پێكردنێكــەوە دەســتەی دیوانــی جەنگــی بگوازرێتــەوە ســلێامنیە
هەروەهــا دەستبەســەرەكانیش بگوازرێنــەوە ئــەوێ ،جێبەجــێ كردنــی ئــەم مامەڵەیــە لــە نەزارەتەكانــی جەنگــی و
ناوەخــۆ نــوورساوی بــۆ ك ـراوە.
219

بازیان و چهمچهماڵ له ب هڵگهنام هكانی عوسامنی دا

ﻫ
ەواڵ
ﻨﺎﻣ
ەی
ێﺐ
ﮐﺘ
DH.MKT.

02717.00080

 2موحەررەم 1327
 12كانوونی دووەم 1324
بۆ ویالیەتی موسڵ

 2موحهررهم 1327

دەرویــش ئەفەنــدی كاتیبــی ناســنامەی قــەزای بازیــان لــە ئەركــی كاتیبــی ناوهاتــوو بەپەلــە ئامــاژە بــە مێــژووی
دەســت بــە كار بوونــی بكرێــت ،بــە ووتــەی یەكــەی تۆمــار رادەگەیەندرێــت.
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سەرۆكایەتی ئەنجوومەنی نێردراوان
ژمارە 824
بۆ نەزارەتی ناوەخۆی جەلیلە
قەســەبەی چەمچەمــاڵ كــە مەركەزەكــەی قــەزای بازیانــە ،لــە زۆر شــوێنی گرنگــی ســەربازی و شــوێنی هاتــن و
رۆیشــتنی زۆر لــە هــۆزەكان و تێپەربوونــی كاروانــە بازرگانیەكانــە ،بۆیــە بــۆ الیەنــی ســەربازی و كارگێــری حكوومــەت
فەرمانگەیەكــی فەرمــی و یــەك قشــلە هەبێــت ،ئەوانــە دامبەزرێــن و جگە لەوەش گوندەكانی ســەر بــە ناوچەكە

بــۆ هــەر یەكەیــان مەكتەبێكــی ســەرەتایی بونیــاد برنێــت و هەرچــی زووە بــە پەلــەش چەتەكانــی هەمەوەنــد
لــەم ناوچەیــە تەمبــێ بكرێــن و دوور بخرێنــەوە ،بــۆ ئــەم كارەش وەكیلــی قائیمقامــی قــەزای ناوهاتــوو ئاغــای
تابــور محەمــەد ســاڵح و قوماندانــی مەفــرەزەی ســوارەی ئێســر یوزباشــی ئیرباهیــم ئەدهــەم كاغــەزی بــە
مۆریــان هاتــووە و لــە ئەنجوومەنــی ناوەخــۆ بریــار دراوە بــۆ نەزارەتــی جەلیلــە بنێردرێــت ،هەروەهــا كاغەزی
ناوهاتــوو هاوپێــچ پێشــكەش ك ـراوە ،بــۆ جێبەجــێ كردنــی ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە
فەرمــان دەردەكات.
لە  20رەبیعی یەكەم  1327و لە  29مارت 1325
ئەحمەد رزا سەرۆكی ئەنجوومەنی نێردراوان
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نەزارەتی جەنگی
فەرمانگەكانیدادگایی
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پوختە :لە قەزای بازیان دیوانی جەنگی عورفی دادەمەزرێت

 11ر هج هب 1327

راگەیەندراوی بەندەیە
ئــەو دیوانــی جەنگــی عورفیــەی لــە قــەزای بازیــان دادەمەزرێــت ،لــە چەنــد ئەندامــی چوارینە پێــك دێــت ،هەروەها
لــە ئەمــەدا لەالیەنــی دادوەری ئەنــدام دەدۆزرێتــەوە یــا نادۆزرێتــەوە لــە ویالیەتــی موســڵ بــۆ الیەنــی ســەرووی
نەزارەتپەناهــی نێــردراوە ،بــە هاوپێــچ ئــەو دوو پارچــە تەلەگرافنامەیــەی بــۆ الیەنــی عاجیزانــە نێــردراوە ،بــۆ پــرس و
راو چۆنیەتــی كارەكــەش نــوورساو بــۆ قوماندانیەتــی لەشــكری شەشــەمی هومایــۆن كـراوە ،لەگــەڵ دیوانــی جەنگــی
ناوهاتــوو ،بــە ســەرۆكایەتی میــری ئــااڵ ئەنیــس بــەگ لــە قوماندانــی لیــوای  18ی ســوارە لــە موســڵ بــە ئەندامیەتــی
قائیمقــام و بینباشــی و پلــەی مادونــی واتــە شــەش كــەس دادەمەزرێــت ،لــەم بارەیــەوە لێكۆڵینــەوەی ســەرەتایی
و مامەڵــەی لێپرســینەوە جێبەجــێ دەكرێــت ،هەروەهــا ســێیان لــە فەرمانبەرانــی دادوەری و ســێیان لــە ئەفســەری
ســەربازی دەبێــت ،شــەش كــەس یــەك دەســتەی لێكۆڵینــەوە بــە هەڵبـژاردن بــە هــاوكاری دیوانــی جەنگــی ناوهاتوو
ئامــادە دەبــن ،بــە وەاڵم بــۆ قوماندانیەتــی ناوهاتــوو ئــاگاداری نێــردراوە ،هەروەهــا لــە تەلەگرافنامەكانــی باســكراو
هاوپێــچ پێشــكەش كـراوە و دووبــارە كراوەتــەوە ،ئــەوەی پێویســتە لەالیەنــی نەزارەتپەناهــی ئــاگاداری دەنێردرێــت و
جێبەجــێ دەكرێــت ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات.
لە  11رەجەب  1327و لە  15تەمموز 1325
نازری جەنگی
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نەزارەتی كاروباری ناوەخۆ
دیوانی گشتی ژمێریاری
1017
لەالیەن نەزارەتی ناوەخۆی جەلیلە بۆ الیەنی سەروو
ماوەیەكــە هــۆزی هەمەوەنــد یاخــی بوونــی خۆیــان راگەیانــدووە ،بــۆ تەمبــێ كــردن و دوورخســتنەوەیان ســەربازی
شــاهانە رەوانــەی چەمچەمــاڵ كـراوە و لــەوێ كۆبوونەتــەوە ،لــەو دەورووبــەرە زیاتــر لــە مانگێكــە قــوم مەملەحــە
لــە پاراســتنی ســەربازی بــێ بــەش بوونــە ،بەمــەش كەوتوونەتــە ژێــر مەترســییەكی گــەورە ،هەروەهــا بــۆ نیشــتەجێ
كردنــی ئەندامەكانــی هــۆزی ناوهاتــوو ،هــەر چەنــدە لەالیــەن سەرپەرشــتیاری دیوانــی گشــتی زیــاد لــە پێویســت
هــەوڵ و كۆششــیان داوە ،بــەاڵم ئــەو ســەربازانەی نێردراونەتــە چەمچەمــاڵ كۆبوونەتــەوە ،ئەوانەیــان شكســت
پێهێنــاوە ،سەرپەرشــتیار و فەرمانبەرانــی مەملەحــە و هەروەهــا بــۆ رزگاركردنــی ژیانــی بەكاربــەران بــۆ چەمچەمــاڵ
رایانكــردووە ،جگــە لەمــە لــە مەملەحــەی ناوهاتــوو ســااڵنە نزیكــەی  500تــۆن خــوێ بەدەســت دەهێرنێــت ،لــەم
ســاڵەدا ئــەو بــرە بــۆ  800تــۆن زیاتــر بەدەســت دەهێرنێــت ،هەروەهــا بــەم شــێوەیە بــروات مەملەحــە بەجــێ
دەهێڵــن ،بــەم شــێوەیەش ئــەو بــرە خوێیــە لەناودەچێــت و دەفەوتێــت ،بــەم هۆیــەوە لــەم دەورووبــەرە قاچاغچــی
زیاتــر دەبێــت ،بۆیــە ســەردانی نەزارەتــی جەلیلــە كـراوە ،لەگــەڵ پاراســتنی ژیانــی فەرمانبــەران و بەكاربەران ،یاســای
خەزینــە خراوەتــە ژێــر دڵنیابــوون ،لــە ئەنجوومەنــی كارگێریــش بــاس كـراوە ،ئەمجــارە لــە دیوانی گشــتی قۆمیســیۆن
نــوورساو وەرگێـراوە ،لــەم بارەیــەوە لــە قۆمیســیۆنی ناوهاتــوو پێشــەكی نــوورساو لە  9تەممــوز  1325لە قۆمیســیۆنی
ناوهاتــوو هاتــووە ،لــە  16تەممــوزی  1325بــە نەزارەتــی جەنگــی جەلیلــە راگەیەنــدراوە ،بــە گوێــرەی پێداچوونــەوە
بەپەلــە جێبەجــێ بكرێــت و لــە ئەنجامەكــەی زانیــاری بدرێــت ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە
فەرمــان دەردەكات ،لــە  16رەجــەب  1327و لــە  20تەممــوز .1325
راوێژكار بە ناوی نازری دارایی
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بۆ نەزارەتی ناوەخۆی جەلیلە
مێــژووی  18تەممــوز  1325هاوپێچــی تەلەگرافنامــەی بەندەمانــە ،ئــەو فەرمانبــەرە ســەربازانەی بــۆ چاودێــری
كردنــی هەمەوەنــدەكان كار دەكــەن یــەك تابــور ئــەرزاق و ئامــادەكاری لــە كەركــووك بەجێهێڵــدراوە ،ئــەو
هێــزەی ماوەتــەوەش گەیشــتوونەتە چەمچەمــاڵ ،ئــەو قەاڵیــەی هەمەوەنــدەكان كــە دەكەوێتــە گونــدی
موزەفەریــە خاڵــی بــووە و لەالیــەن ســەربازەكانەوە دەســتی بەســەر داگی ـراوە ،هەروەهــا لەبــەر ژەه ـراوی بــوون
 8كــەس مــردوون ،ئەمــەش لەالیــەن قوماندانــی هێــزی چاودێــری میــری ئــااڵی مەزهــەر بــەگ راگەیەنــدراوە.
 21تەمموز 1325
رەشید والی موسڵ
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 2ئۆغستۆس 1325
بۆ جەنابی سەدارەتپەناهی
دیوانــی جەنگــی عورفــی لــە قــەزای بازیــان رێكخســتنی بــۆ دەكرێــت ،لەالیــەن دادوەری فەرمانبــەر دادەنرێــت و لــە
نەزارەتی دادوەری جەلیلە راگەیەندراوە ،ســەرۆكی سـزای ســانجەقی ســلێامنیە رفعەت و یاریدەدەری داواكاری گشتی
كەركــووك ،شــەریف و ئەندامــی دادگای پێداچوونــەوەی ویالیــەت ،حامــد ئەفەنــدی دانـراون ،لە بــارەی مووچەكانیان
و خەرجــی رێــگا رۆژانــە هــەر یەكــە  100قوروشــیان پــێ دەدرێــت ،لــە بارەی ســەنەدەكانیش لەم ســاڵەوە لــە داهاتی
خۆچێــی لــە خەرجــی چاوەرێنەكـراو رێــك دەخرێــت ،هەروەهــا لــە كاتــی یارمەتــی نەدانیــش هەمــوو رێكخـراوەكان
مامەڵــەكان هەژمــار كـراوە ،لــە بــارەی جێبەجــێ كردنــی بــە ووتــەی ژمێریــاری راگەیەنــدراوە و مۆڵەتــی پــێ دراوە.
بۆ نەزارەتی دادوەری جەلیلە
نــوورساوی مێــژووی  1ئۆغســتۆس  1325ژمــارە  263وەاڵمــی ســەرووە ،لــە ســەر فەرمانــی دامەزراندنــی
دیوانــی جەنگــی عورفیــە لــە قــەزای بازیــان ،ئــەو ناوانــەی لــە فەرمانبەرانــی دادوەری كــە ناویــان هاتــووە،
بــۆ رێكخســتنی خەرجــی رێــگا و رۆژانەیــان لەالیــەن ســەدارەتپەناهی مۆڵەتــی پێــدراوە ،لــە كاتــی هاتنــی
وەاڵمەكــە ،بــۆ مامەڵــەی پێویســت هــەر ئێســتا لــە ناردنــی زانیــاری بــۆ نەزارەتــی جەلیلــە بــە ئاســایی بی ـراوە.
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 2ئۆغستۆس 1325
نەزارەتی دادوەری جەلیلە
وەاڵمــی نــوورساوی مێــژووی  30تەممــوز  1325ژمــارە  ،255ئــەو دیوانــی جەنگیــەی كــە لــە قــەزای بازیــان
دادەمەزرێــت ،لــە ژێــر ســەرۆكایەتی قوماندانــی ســوارەی لیــوا ،ئــااڵی میــر ئەنیــس بــەگ بــە بوونــی شــەش
كــەس رێكخــراوە ،لــە جێبەجــێ كردنــی لێكۆڵینــەوەی ســەرەتای و مامەڵــەی وەاڵمدانــەوەدا ،ســێیانیان لــە
فەرمانبەرانــی دادوەری و ســێیەكەی تریــش لــە ئەفســەری ســەربازی پێــك هاتــوون ،بەمــەش لــە شــەش ئەنــدام
دەســتەیەكی لێكۆڵینــەوە پێــك هاتــووە ،دیوانــی جەنگــی ناوهاتــووش لەگەڵــی دەبێــت ،ئەمــەش بــە قوماندانیەتــی
لەشــكری شەشــەم راگەیەنــدراوە ،بــۆ نەزارەتــی جەنگیــش نــوورساو نێــردراوە ،ســەبارەت بــە جێبەجــێ كردنیشــی
لــە نــەزارەت بــە نــوورساوی مێــژووی  19تەممــوز  1325ئامــاژەی پێكــراوە ،بــە ووردبینــی دەركەوتــووە.
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 3ئۆغستۆس 1325
بۆ نەزارەتی دارایی
 20تەممــوز  1325ژمــارە  1017وەاڵمــی نــوورساوی ســەرووە ،بــۆ دوورخســتنەوەی چەتەكانــی هــۆزی هەمەوەنــد
ئــەو هێــزە ســەربازیەی دەرچــووە ،لــە چەمچەمــاڵ كۆبوونەتــەوە ،بــۆ شكســت پــێ هێنانــی ناوهاتــوو فەرمانبەرانــی
مەملەحــە و بەكاربــەران دووچــاری مەترســی بوونەتــەوە ،بــۆ پاراســتنی ژیانیــان لەگــەڵ پاراســتنی مەملەحــە
پێویســتە ،ئەمــەش بــۆ ویالیەتــی موســڵ نوورساوەتــەوە ،بــە تەلەگرافنامــە وەاڵمەكــەی هاتــووە لــە بــارەی فەرمانــی
پاراســتنەكە تابــوری ســێیەم لــە مەملەحــە نیشــتەجێ ك ـراوە ،هەروەهــا سەرپەرشــتیاریش لــە تەممــوزی رۆژی 23
گەراوەتــەوە ،لەســەر ئامــاژەی قوماندانیەتــی هێــزی بەدواداچــوون بــە میهرەبانیــەوە نــوورساو نوورساوەتــەوە بەرێزم.
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 12ش هعبان 1327

 16ئۆغستۆس 1325
بۆ ویالیەتی موسڵ
لــە  9ئۆغســتۆس  1325بــۆ بەســتنەوەی مووچــە راســتەقینەكەی ئەندامانــی دەســتەی
لێكۆڵینــەوەی بازیــان لەگــەڵ كاتژمێــری زیــادە هەژمــار دەكرێــت ،خەرجــی رێــگاش لــە نــاو
موازەنەكــەدا دەبێــت ،پێویســتە خەرجــی رێــگا رێــك بخرێــت و بۆیــان خــەرج بكرێــت.
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BEO.
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 28ر هجهب 1327

بابی عالی
فەرمانگەی كاروباری ناوەخۆ
قەڵەمی نووسین
ژمارە 2118
بۆ جەنابی سەدارەتپەناهی
راگەیەندراویبەندەتانە
ئــەو دیوانــی جەنگــی عورفیــەی كــە لــە قــەزای بازیــان دادەمەزرێــت ،ئــەو فەرمانبەرانــەی لەالیــەن دادوەریــەوە
دادەنرێــن ،بــە نەزارەتــی دادوەری جەلیلــە ووتــراوە ،لــە ســانجەقی ســلێامنیە ســەرۆكی ســزا رەفعــەت و
یاریــدەدەری داواكاری گشــتی شــەریفە لــە كەركــووك هەروەهــا ئەندامــی دادگای ئیســتیناف (اســتیناف)ی ویالیــەت
حامــد ئەفەنــدی ،ســەبارەت بــە برینــەوەی مووچــە بۆیــان ،خەرجــی رێــگا و رۆژانــە هــەر یەكــە  100قوروشــیان
بــۆ براوەتــەوە ،لــەم ســاڵەوە لــە داهاتــی خۆچێــی لــە رێكخســتنی خەرجــی پێویســت رێکخــراوە ،هەروەهــا
لــە راپۆرتــی هــاوكاری بــۆ جێبەجــێ كردنــی مامەڵــەی هەژمــاردن بــە ووتــەی ژمێریــاری راگەیەنــدراوە ،ئەمــر
و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات ،لــە  28رەجــەب  1327و لــە  2ئۆغســتۆس .1325
نازری ناوەخۆ
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 17موحهررهم 1328

فەرمانگەی گشتی ئەركانی جەنگی
یەكەی سێیەم
4674
پوخته :ئەو کەسانەی کە دیوانی جەنگی عورفی سلێامنیە داوایان دەکات ئەوانیش عەبدولقادر و هاوەاڵنی بووە،
ئهگهرچی رووبهرووبوونهوه روویداوه ،بهاڵم دهستگیر نهكراوه.
بۆ نەزارەتی ناوەخۆی جەلیلە
بۆ جەنابی دەوڵەت
ئــەو کەســانەی کــە دیوانــی جەنگــی عورفــی ســلێامنیە داوایــان دەکات ئەوانیــش عەبدولقــادر و هاوەاڵنــی بــووە ،لــە
نــاو قــەزای بازیــان لــە ناحیــەی قــەرەداغ ،لەگــەڵ ئاغــای دەوریــەی قــول مەحمــود ئەفەنــدی بــە قوماندانیەتــی ئــەو
مەفــرەزەی ئێســر ســوارە بــە رێكــەت رووبــەرووی یەكــر بوونەوتــەوە و لــە كاتــی رووبەرووبوونەوەكــە هەاڵتــووە،
لەوانــە هەندێكیــان رادەســتی خۆچێــی كـراون ،هەروەها ئەو ســەربازانەی لــە رووداوەكــە هیچیان بەســەر نەهاتووە،
لەســەر ئامــاژەی قوماندانیەتــی هێــزی چاودێــری بەوەكالەتــی قوماندانیەتــی لەشــكری شەشــەم لــە تەلەگرافنامــەی
مێــژووی  11كانوونــی دووەم  1325هاتــووە و ئامــاژەی پێكـراوە ،بــە تونــدی چاودێــری بكرێــن ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ
جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات.
 17موحەررەم  1328و  16كانوونی دووەم 1325
بە ناوی نازری جەنگی
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ێﺐ
ﮐﺘ

نەزارەتی جەنگی
فەرمانگەیدادگاییەكان
323
پوختــە :بوێــری كـراوە كاری كوشــن بــكات ،بۆیــە شــەریف كــوڕی مەعــروف بــە  10ســاڵ بە سـزای ســەوڵ لێدان سـزا
دراوە ،لــەم بارەیــەوە فەرمانــی پاشــای لەســەر دەرچووە
بۆ نەزارەتی ناوەخۆی جەلیلە
بۆ جەنابی دەوڵەت
لــە چەتەكانــی هەمەوەنــد شــەریف كــوڕی مەعــروف لــە رووداوی دەربەنــد لەگــەڵ یــەك بینباشــی و دوو ســەربازی
كوشــتووە ،هەروەهــا چەكێكــی زۆر و كەلوپەلــی تــااڵن كــردووە ،جگــە لەمــە لــە  5حوزەیـران  1325ئــەو تاوانانــەی
لەالیــەن هەمەوەنــدەكان ئەنجــام دراوە ،لــە كاتــی دادگاییكردنیــدا پەســەند كـراوە ،بــە یاســای سـزای مولكیــە پشــت
بەســن بــە دەســتەواژەی كۆتایــی مــاددەی  ،62بریــار دراوە بــە  10ســاڵ ســەوڵ لێــدان زیندانــی بكرێــت ،لــە دیوانــی
جەنگــی عورفــی بازیــان رێكخـراوە ،هەروەهــا بــە قوماندانیەتــی لەشــكری شەشــەمی هومایــۆن نــوورساو كـراوە و
بــە هاوپێچــی بریارنامــە راگەیەنــدراوە ،بــە فەرمانــی پاشــای جەنابــی پاشــا لــە مێــژووی  8تەممــوز  1326نــوورساوی
ســەدری ئەعــززەم نوورساوەتــەوە و نێــردراوە ،هەروەهــا بــۆ جێبەجێ كردنی بــە پارچەیەك ئەمــر و فەرمانی هومایۆن
بــە تەلەگـراف بــە قوماندانیەتــی ناوهاتــوو راگەیەنــدراوە ،بــە گوێــرەی ئــەوە بــە ووتــەی فەرمانگــەی دادگاییكــردن
جێبەجــێ دەكرێــت ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات 26 ،رەجــەب  1328و 20
تەممــوز .1326
بە ناوی نازری جەنگی
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 22رهمهزان 1328

ویالیەتی موسڵ
قەڵەمی نووسین
59
نەزارەتی دارایی جەلیلە
پێویستە لە مەركەزی بازیان قۆناغێكی حكوومەت بونیاد برنێت
بۆ جەنابی ئەفەندم
لــە مەركــەزی قــەزای بازیــان بە خەرجــی  56145قــوروش دووبارە قۆناغێكی حكوومەت لە موتەســەرفیەتی ســلێامنیە
ئامــاژەی پێكـراوە ،هەروەهــا لــەم بارەیــەوە كاغەزەكانــی دەرخســن پێشــكەش كـراوە ،بــە خــەرج كردنــی بــرە پــارەی
باســكراو بە ناوی دروســت كردنی قۆناغی حكوومەت داوای مۆڵەتی كراوە ،بە بریاری ئەنجوومەنی كارگێری ویالیەت
راگەیەندراوە ،ئەمر و فەرمان بۆ جەنابی ئەو كەسەیە كە فەرمان دەردەكات ،لە  22رەمەزان  1328و لە  13ئەیلوول .1326
میری لیوا وەكیلی والی موسڵ
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 10موحهررهم 1328

بابی عالی
فەرمانگەی كاروباری ناوەخۆ
قەڵەمی تۆماری فەرمانبەران
ژمارە 3637
بۆ جەنابی سەدارەتپەناهی
لــە نــاو ویالیەتــی موســڵ بــۆ قائیمقامیەتی بازیان ســاڵح رەحمی ئەفەنــدی دامــەزراوە ،بــەاڵم دەركەوتووە بۆ شــوێنی
كارەكــەی نــاروات ،بــەاڵم بــۆ قائیمقامیەتــی قــەزای ناوبـراو رەســول ئەفەنــدی بەرێوەبــەری ناحیــەی مەرگــە كــە بــۆ
چاودێــری كردنــی چەتــەكان كارێكــی باشــی كــردووە و كارەكانــی بیـراوە ،ناوبـراو كارەكــەی پێبدرێــت ،بــۆ جێبەجــێ
كردنــی ئــەم كارە لەســەر ئامــاژەی ویالیــەت هەروەهــا بریــاری ئەنجوومەنــی هەڵبـژاردن دیــاری كـراوە ،بــۆ جێبەجێ
كردنیــش هــاوكاری وەكالەتپەناهــی پێویســتە ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات.
 10موحەررەم  1328و  9كانوونی دووەم 1325
راوێژكار بە ناوی نازری ناوەخۆ
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 20زيلقهعده 1328

بابی عالی
فەرمانگەی سەدارەت
ئەنجوومەنی بریكارەكان و راگەیەندراوەكان
3485
جەنابی ئەفەندم
لــە نــاو ویالیەتــی ئەنقــەرە قائیمقامــی قــەزای تیكــوەش حوســنی بــەگ گواســراوەتەوە ،هەروەهــا بــۆ قــەزای
تیكــوەش ،ســاڵح رەحمــی ئەفەنــدی كــە لــە قائیمقامیەتــی بازیــان جیابۆتــەوە ،لــە بــارەی دامەزراندنــی نــوورساوی
نەزارەتــی ناوەخــۆی جەلیلــە پێشــكەش كـراوە و راگەیەنــدراوە ،ئەگــەر فەرمانــی پاشــای جەنابــی پاشــا بفەرمووێــت
ئــەوا جێبەجــێ دەكرێــت.
 20زیلقەعدە  1328و  9ترشینی دووەم 1326
سەدری ئەعززەم
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بابی عالی
فەرمانگەی كاروباری ناوەخۆ
قەڵەمی نووسین
ژمارە 2348
بۆ جەنابی سەدارەتپەناهی
راگەیەندراوی بەندەیە
هاوپێچــی نــوورساوی  16ئۆغســتۆس  ،1325لــە عەقــرە لەســەر كاری ســەرپێچی و جموجۆڵــی چەتەگەریــان بــە
توندوتیــژی لێــدراون و دوورخراونەتــەوە ،لــەوێ بەپەلــە كارگێریەكــی عورفــی رابگەیەندرێــت ،بــە خێرایــی گەندەڵــی
لەناوبربدرێــت و ئەوانــەی هــۆكاری ئــەو كارانــەن تاوانەكانیــان بەســەر ســاغ بكرێتــەوە و سـزا بدرێــن ،بــۆ ئەمــەش
دەبێــت كارگێــری عورفــی لــە عەقــرە و دەورووبــەری رابگەیەندرێــت ،هەروەهــا ئــەو دیوانــی عورفــی جەنگیــەی بــۆ
قــەزای بازیــان دادەمەزرێــت ،بــۆ هــەردوو ال گشــتگیر بێــت ،بــە گوێــرەی عەقــرە و بازیــان لــە ناوەراســت دەبێــت،
هەروەهــا فرقــەی نیزامیــە مەركەزەكــەی لــە كەركــووك بێــت ،بــە گوێــرەی بــارودۆخ و بەرژەوەنــدی گونجــاو بێــت،
ئەمجــارە لــە ویالیەتــی موســڵ تەلەگرافنامــە وەرگیـراوە و پێشــكەش كـراوە ،بــۆ ناردنیشــی بــە تێروانین لــە راگەیاندن
و ئاماژەپێكــردن چۆنیەتــی مۆڵەتەكــەی پەلــەی لێك ـراوە ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان
دەردەكات ،لــە  16شــەعبان  1327و لــە  19ئۆغســتۆس .1325
نازری ناوەخۆ
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ﻨﺎﻣ
ەی
ێﺐ
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BEO.

003693.276961

 14موحهررهم 1328

 14موحەررەم 1328
 13كانوونی دووەم 1325
بۆ نەزارەتی ناوەخۆی جەلیلە
لــە نــاو ویالیەتــی موســڵ بــۆ قائیمقامیەتــی قــەزای بازیــان لەســەر ئامــاژەی ویالیــەت رەســول ئەفەنــدی بەرێوەبەری
ناحیــەی مەرگــە ،لەســەر نــوورساوی دەوڵــەت لــە مێــژووی  9كانوونــی دووەم  1325ژمــارە  3637بــە رەزامەنــدی
فەرمانــی پاشــای جەنابــی پاشــا لــە مێــژووی  12كانوونــی دووەمــی هەمــان ســاڵ فەرمانــی داوە ،هیممــەت بكرێــت
بــۆ جێبەجــێ كردنــی.
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ﻫ
ەواڵ
ﻨﺎﻣ
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BEO.

003721.279023

 8رهبيعى ي هكهم 1328

 8رەبیعی یەكەم 1328
 7مارت 1326
نەزارەتی دارایی جەلیلە
قەبــوڵ كردنــی ملكــەچ بوونــی هەمەوەنــدەكان بــۆ مەملەكــەت دەبێتــە زیــان ،بــۆ هەمــووان بــە واژووی شــێخی
قادریــە عەلــی و هاوەاڵنــی لــە مەركــەزی كەركــووك تەلەگرافنامــە راكێـراوە ،دانەیەكی لــەم تەلەگرافنامانە بــردراون،
بــۆ جێبەجــێ كردنــی كارەكــەش وەكالەتــی قوماندانیەتــی لەشــكری شەشــەم ئــاگادار كراوەتــەوە ،لــە وەاڵمــدا بــە
گوێــرەی پێداچوونــەوەی رووداوەكــە و لیســتی هەژمــارەكان زانیــاری راســتەقینە دراوە ،دوای كوشــتنی شــێخ ســەعید
لــە موســڵ ،هەروەهــا لــە ســاڵی  1324شــوبات بــۆ تۆڵەســەندنەوە ئامــادەكاری كـراوە ،هەروەهــا لە چەمچەماڵ ســێ
پارچــە تەلەگرافنامــە راكێـراوە ،لەگــەڵ ئــەو پارچــە تەلەگرافنامانــە لەالیــەن ناوبـراو عەلــی و هاوەاڵنــی نێــردراون،
قوماندانیەتــی هێــزی چاودێــری ئــاگادار كراوەتــەوە كە لەســەر ئەوە ماوەتــەوە دانەیەك لــەو تەلەگرافنامە باســكراوانە
بدرێتــە قوماندانیەتــی هێــزی چاودێــری ،لــەم بارەیــەوە بــە ووتــەی تەلەگرافخانــە هاتــووە تا فەرمــان لە بابــی عالیەوە
نەیــەت دانەیــەك لــەم تەلەگرافنامەیــەی پــێ نادرێــت ،دوای ناردنــی نــوورساو ئــەو ســێ پارچــە تەلەگرافنامەیــەی كــە
لــە چەمچەمــاڵ دەرچــووە ،پێویســتە وێنەیەكیــان بدرێتــە قوماندانیەتــی هێــزی ناوهاتــوو ،بــە گوێرەی هەندێــك ووتە
لــە نەزارەتــی جەنگــی جەلیلــە نــوورساو هاتــووە لــە  4مــارت  1326ژمــارە  51بــۆ ســەروو نێــردراوە ،بــە پشــت بەســن
بەمــە ئــاگاداری پێویســت دراوەتــە بەرێوەبەرایەتــی گشــتی تەلەگـراف و تەلەفــۆن كــە هیممــەت بكرێــت.
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 25زيلقهعده 1329

بۆ ویالیەتی موسڵی جەلیلە
 4ترشینی دووەم 1327
قــەزای چەمچەمــاڵ بەهــۆی گرنگــی شــوێنەكەی ئــەو شــوێنەی كــە بــۆ گرتووخانــە دەســت نیشــان ك ـراوە ،وێ ـران
و كۆنــە ،بۆیــە لــەوێ قۆناغێكــی حكوومــەت كــە لــە شــان و شــەوكەتی حكوومــەت بوەشــێتەوە دروســت بكرێــت،
لەگــەڵ ئەویــش گرتووخانەیــەك دروســت بكرێــت ،سەرپەرشــتیاری فەرمانبــەران كــە چۆتــە ئــەوێ و گەراوەتــەوە ،بــە
راپۆرتێــك باســی كــردووە ،لــە قــەزای ناوبـراو پێویســتە گرتووخانــە دروســت بكرێــت ،بــە گوێــرەی ئاگاداركردنــەوەی
گشــتی لــە مێــژووی  3مــارت  1327كاغــەزی دەرخســتنی بــە رێكخـراوی نێــردراوە.
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ML.EEM.

 29ش هعبان 1329

00882.00018

ﻫ

ەواڵ

 لە نەزارەتی دادوەری جەلیلە بۆ الیەنی سەدری ئەعززەم204
راگەیەندراوی بەندەیە
لەگــەڵ ئــەوەی مۆڵــەت دراوە کــە دادگای ســەرەتایی و فەرمانگــەی دادوەری قــەزای بازیــان مانگانــە بــە  50قــوروش
خانــە بــە كــرێ بگرێــت ،بــەاڵم خانــە نەدۆزراوەتــەوە ،بۆیــە بــە  2500قــوروش خانــەی كاتیبــی نــوورساوەكان مەجیــد
ئەفەنــدی بــۆ فەرمانگــەی دادوەری بــە نــاوی حكوومــەت بكڕدرێــت ،هەروەهــا بــرە پــارەی ناوهاتوو بە پــارەی كرێی
دابینكـراو خانــەی ناوهاتــوو دەكڕدرێــت و لــە بــارەی بەنــاو كردنی راگەیانــدن و ئامــاژە پێكردنی مامەڵەكە لــە دادگای
ناوهاتــوو بــە نورساوەكانــی لــە ئەنجوومەنــی دادوەری لــە  4ئۆغســتۆس  1327بریــار دراوەتــە ســەدری ئەعــززەم لــە
ســەدارەتپەناهی ،دوای پێشــكەش كــردن و راگەیاندنــی بــۆ جێبەجــێ كردنــی ئەمــر و فەرمانــی جەلیلــەی پێویســتە،
ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات.
لە  29شەعبان  1329و لە  11ئۆغستۆس 1327
نوری مستەفا داواكاری گشتی دادگای سەرەتایی موسڵ

ﻨﺎﻣ

ەی

ێﺐ
ﮐﺘ

 بابی عالینەزارەتی ناوەخۆ
یەكەی ژمێریاری ویالیەت
ژمارە 1635
بۆ نەزارەتی دارایی جەلیلە
بۆ جەنابی ئەفەندم
لــە ویالیەتی موســڵ ســانجەقی ســلێامنیە لە هــۆزە نــاودارەكان هــۆزی هەمەوەند بازیــان و چەمچەماڵ بۆتە شــوێنی
هاتووچۆكردنــی ئــەم هــۆزە ،بــۆ نیشــتەجێ كردنــی فەرمانبــەران قۆناغێكــی تایبــەت بــە حكوومــەت نەدۆزراوەتــەوە
تــا ئەوانــە تێــدا نیشــتەجێ بــن ،بــە ناچــاری خانەكانــی خۆیــان و لــە فەرمانگەكانــی ســەالملك ئەركەكانیــان جێبەجێ
دەكــەن ،ئــەم كارەش لــە شــان و شــەوكەتی حكوومــەت كــەم دەكاتــەوە ،پێویســتە پەلــە بكرێــت لــە دروســت
كردنــی قۆناغێكــی حكوومــەت ،بــۆ ئــەم مەبەســتەش سەرپەرشــتیاری مولكیــە عەلی ســەیدی بــەگ نێــردراوە و دوای
ئامادەكردنــی راپۆرتێــك لــەم بارەیــەوە پێشكەشــی كــردووە لەگەڵ راپۆرتی دەســتەی سەرپەرشــتیاران لــە رووی دارایی
دەركەوتــووە لــە راســتییدا بــە هەمــوو شــێوەیەك شــیاو نییــە فەرمانبــەران لــەو خانانــەی كــە باســكراوە مامەڵــەكان
جێبەجــێ بكــەن ،بۆیــە نەزارەتــی جەلیلــە خەرجی دروســت كردنــی خانە دابیــن دەكات ،بۆیە ســەبارەت بە دروســت
كردنــی قۆناغێكــی حكوومــەت نەزارەتپەناهــی داوای كــردووە هیممــەت بكرێــت ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو
كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات ،لــە  26زیلقەعــدە  1329و لــە ترشینــی دووەم .1327
راوێژكار بە ناوی نازری ناوەخۆ
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BEO.

 25رهبيعى كۆتايی 1329

003888.291533

ێﺐ
ﮐﺘ

نەزارەتی دارایی
بەرێوەبەرایەتی گشتی داهات
یەكەی چوارەم
 2595گشتی
 61تایبەتی
بۆ جەنابی سەدارەتپەناهی
پوختە :لە نێوان كەركووك و سلێامنیە دامەزراندنی شۆفێری بە كەفیل.

راگەیەندراوی بەندەیە
لــە نێــوان كەركــووك و ســلێامنیە بــۆ ئــەوەی كاری پۆســتە بــە رێكوپێكــی بەرێوەبچێــت ،لــە دەســتەی گشــتی
ئەنجوومەنــی نێــردراوان بریــار دراوە ،لەســەر بریارنامــەی ســەروو كــە لــە مێــژووی  15مایــس  1326ژمــارە  465بــە
بریارنامــە هاتــووە ،لــە وەاڵمــی ئــەو ئامــاژە پێكــردن و راگەیەنــدراوەی كــە پێشــووتر هاتــووە لــە بەرێوەبەرایەتــی
گشــتی پۆســتە و تەلەگــراف و تەلەفــۆن نــوورساوە بەدەســت گەیشــتووە ،لــە نێــوان كەركــووك و چەمچەمــاڵ و
ســلێامنیە شــۆفێرێكی بــە كەفیــل دابرنێــت ،ئەمجــارەش لــە مەركەزەكانــی ســلێامنیە و چەمچەمــاڵ پاكێتــی پۆســتەی
ناوەخــۆ هەروەهــا مامەڵــەی نامــەی بــە بەهــا و بــە نــرخ جێبەجــێ بكرێــت ،ئەوانــەی كــە كارەكــە جێبەجــێ
دەكــەن ،چۆنیەتــی كارەكەیــان پــێ رابگەیەندرێــت ،هەروەهــا مێــژووی مامەڵــەی نێــردراوی دەســت بــەكار بــوو
ئامــاژەی پــێ بكرێــت و رابگەیەندرێــت ،هەروەهــا لــە ســەرۆكایەتی جەلیلــەی ئەنجوومەنــی نێــردراوان نــوورساوی
هاوپێــچ بــۆ پێشــەوای ســەروو پێشــكەش كـراوە ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات.
لە  25رەبیعی كۆتایی  1329و لە  12نیسان 1327
راوێژكار بە ناوی نازری دارایی
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ﻫ
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ەی
ویالیەتی موسڵ
قەڵەمی نووسین
ژمارە 190
بۆ نەزارەتی ناوەخۆی جەلیلە
پاشکۆی مەرومااڵتی ئەم ساڵی سانجەقی سلێامنیە نەماوە

ێﺐ
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DH.ID.

00122.00013

 9رهبيعى ي هكهم 1330

بۆ جەنابی ئەفەندم
بــە ووتــەی یەكــەی چوارەمــی فەرمانگــەی هەواڵگــری گشــتی نــوورساوی  7كانوونــی یەكــەم  1327ژمــارەی
گشــتی  518و ژمــارەی دۆســیە  49535وەاڵمــی نەزارەتپەناهیــە ،لــە رســوماتی مەرومااڵتــی ئەمســاڵی قەزاكانــی
ســلێامنی و بازیــان و شــەهربازار پاشــکۆی یــەك رۆژیشــی نەمــاوە ،هەمــووی بــە تەواوەتــی وەرگیــراوە،
هەروەهــا پاشــکۆی قەزاكانــی كەلعەنبــەر و مەعمــورە لــە ئەنجامــی چاودێریــەوە لــە شــوێنەكانی خۆیــان
بــە گوێــرەی ئــەو ئاماژانــەی كــە وەرگیــراوە ،لــە كانوونــی یەكــەم پاشــکۆی داهاتــەكان بــە تەواوەتــی وەرگیــرا،
هەروەهــا رســوماتی مەرومااڵتەكــەش پاشــکۆی یــەك رۆژیشــی نەمــا ،بــە وەاڵم بــە موتەســەرفیەتی ســلێامنیە
راگەیەنــدراوە ،هەروەهــا ئــەو وەاڵمــەی لــە ناوچەكانــی تریــش وەردەگیرێــت ،بــە ســەروو راگەیەنــدراوە ،ئەمــر
و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات ،لــە  9رەبیعــی یەكــەم  1330و  14شــوبات .1327
تاهیر والی موسڵ
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 22زيلحيج ه 1330

نەزارەتی دادوەری و مەزهەب
بەرێوەبەرایەتی تۆماری فەرمانبەران
ژمارە 610
راگەیەندراویبەندەمانە
لــە قــەزای بازیــان لــە دادگای ســەرەتایی وەكــو بــاش كیتابــەت كاری كــردووە بــۆ خانەنشــین كردنــی لــە نەزارەتــی
دارایــی جەلیلــە ئامــاژەی پێك ـراوە ،محەمــەد ئەفەنــدی ســاڵی  65تێپەرانــدووە ،بــەاڵم مــاوەی خزمەتــی  30ســاڵی
خایانــدووە ،ئەمــرۆ بــە تێروانیــن لــە بەكارهێنانــی ،لــە شــورای دەوڵــەت بــە بریــاری  7مایــس  1327ناوبــراو
لــە ئەنجوومەنــی تایبەتــی بریــكارەكان بریــاری درێژكردنــەوەی كارەكــەی دەرچــووە ،لــە نەزارەتــی ناوهاتــوو
لــە وەاڵمــدا لەگــەڵ نوێنــەر نــوورساوی مێــژووی  7ترشینــی یەكــەم  1328ژمــارە  56ئامــاژەی پێك ـراوە ،هەروەهــا
دانەیــەك لــە وەرگێــردراوی بــاری كەســێتی كۆپــی كــراوە ،یــەك وێنــەی پەســەند كــراوی پێشــكەش كــراوە،
بــۆ جێبەجــێ كردنــی و بــۆ كارەكــەش فەرمانــی جەلیلــەی جەنابــی ســەدارەتپەناهی هەیــە ،ئەمــر و فەرمــان
بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات ،لــە  22زیلحیجــە  1330و لــە  19ترشینــی دووەم .1328
راوێژكار بە ناوی نازری دادوەری
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 21ش هعبان 1331

بۆ نەزارەتی پۆستە و تەلەگراف و تەلەفۆنی جەلیلە
 23حوزەیران 1329
 21شەعبان 1331
مێــژووی  29مایــس  1329ژمــارە  7641/1589وەاڵمــی نــوورساوی نەزارەتپەناهیــە لــە نێــوان كەركــووك و چەمچەمــاڵ
تێلــی تەلەگــراف دزراوە ،ئەوانــەی دزیویانــە دەســتگیركراون ،تێلــە دزراوەكانیــش گەرێندراونەتــەوە ،لەســەر
ئامــاژەی موتەســەرفی كەركــووك بــە میهرەبانیــەوە هەروەهــا لــە وەاڵمــدا بــە ویالیەتــی موســڵ راگەیەنــدراوە.
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 25ش هعبان 1331

بۆ دەفتەرداری موسڵ
تەلەگراف
 17تەمموز 1329
مولك
لــە نــاو قــەزای بازیــان ســەبارەت بــە نیشــتەجێ كردنــی حەمــە خــان لــە زەوییەكانــی
بازیــان نوورساوەكانــی  14نیســان  1329ژمــارە  23/728یەكســەر وەاڵمەكــەی بدرێتــەوە.
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 19سهف هر 1332

ویالیەتی موسڵ
ژمارە 137
لە بەرێوەبەرایەتی كارگێری گشتی تۆماری ناسنامەی جەلیلە بۆ الیەنی جەنابی سەدری ئەعززەم
بۆ جەنابی ئەفەندم
ئــەم ســاڵە هەژمــار كــراوە و رێكخــراوە ،لــە خشــتەی ئامــارەكان لــە ســانجەقی موســڵ لــە قــەزای دهــۆك
ســێیەم مانــگ و لــە قــەزای شــەهربازاری ســلێامنیە یەكــەم و دووەم مانــگ هەروەهــا لــە قــەزای بازیانیــش
ســەر بــە ســلێامنیە یەكــەم و دووەم و ســێیەم واتــە خشــتەی ســێ مانــگ بــە شــەش پارچــە ئەمجــارە پێشــكەش
كــراوە ،وێنەیەكیشــی بەســراوەتەوە ،دوای دڵنیابــوون و دووپاتكردنــەوە هێشــتا لــە ســلێامنیە نەهاتــووە،
ئەمجــارە بــۆ چــوارەم جــار دووپاتكراوەتــەوە ،لــە كاتــی هاتنــی خشــتەكانی تــر پێشــكەش كردنــی بــە ئاســایی
بیــراوە ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات ،لــە  4كانوونــی دووەم .1329
بەرێوەبەری ناسنامەی موسڵ
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 10سهفهر 1332

ویالیەتی موسڵ
قەڵەمی نووسین
ژمارە
 247تایبەتی
بۆ نەزارەتی ناوەخۆی جەلیلە
بۆ جەنابی دەوڵەت
ســەر بە قەزای كەركووك و لە شــارۆچكە پێنج كاتژمێر دوورە ،دانیشــتووانەكەی لە هۆزی شــوان پێكهاتوون ،رســوماتی
مەرومااڵتــی گوندەكانــی بنــە ســیدان ،كوركەیــی ،حەســاتی ،جەلیفــە ،گــۆران و عومەر مەندان ســەر بە قــەزای بازیانی
ســلێامنیەیە ،هەروەهــا داهاتــی دە یەكیشــی بــۆ لیوای كەركووكــە ،جگە لەوە مامەڵەی سەربازیشــی ســەر بە ناحیەی
شــوانە ،بەس ـراوەتەوە بــە فەرمانگــەی تابــوری رەدیــف ،بــۆ مامەڵەیەكــی رێكخ ـراو گوندەكانــی ناوب ـراو حەواڵــەی
ناحیــەی شــوانی ســەر بــە كەركووك بكرێــن و بــەم ناحیەیە ببەســرێتەوە ،بۆ ئەمەش بــە بریاری ئەنجوومەنی گشــتی
ویالیــەت چۆنیەتــی جێبەجــێ كردنــی پەیوەندیــداران ئــاگادار كراونەتەوە ،پەلــەش كراوە لــە راگەیاندنــی زانیاریەكان،
ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابی ئەو كەســەیە كە فەرمــان دەردەكات ،لە  10ســەفەر  1332و لە  25كانوونــی یەكەم .1329
والی موسڵ
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بابی عالی
نەزارەتی ناوەخۆ
قەڵەمی تایبەت
1708
بۆ جەنابی سەدارەتپەناهی
راگەیەندراویبەندەتانە
لــە گرتووخانــەی ســلێامنیە ،چەتــەی نــاودار مەحمــود كە سـزای لــە ســێدارەدانی بۆ دەرچــووە لە زینــدان رایكــردووە،
دواتــر دەســتگیركراوەتەوە ،هەروەهــا قائیمقامــی قــەزای بازیــان رەســول ئاغــا لەگــەڵ هەمەوەنــدەكان نیشــتەجێیە
و زیــاد لــە پێویســت ئاسایشــی بەرقــەرار كــردووە ،بەهــۆی خزمەتەكانــی كــە كردوویەتــی ،بــۆ پاداشــتكردنی وەكــو
رێزلێنــان ،لــە پلــەی چــوارەم ،نیشــانی مەجیــدی نیشــانی لــە ســەر ئامــاژەی موتەســەرفیەتی ســلێامنیە لــە ویالیەتــی
موســڵ راگەیەنــدراوە ،هەروەهــا بــە تێروانیــن لــە خزمەتەكانــی ناوبـراو رێــزی لــێ دەگیرێت ،بــۆ جێبەجــێ كردنی بۆ
ســەرووە ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات ،لــە  2ســەفەر  1332و لــە  19كانوونــی
یەكــەم .1329
نازری ناوەخۆ
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ێﺐ
ﮐﺘ

نەزارەتی دارایی
بەرێوەبەرایەتی مولكی میری
قەڵەمی دووەم
 4735گشتی
 67تایبەتی
گونجاو نییە حەمە خان لە قەزای بازیان نیشتەجێ بكرێت

بۆ جەنابی سەدارەتپەناهی
راگەیەندراویبەندەمانە
ژمــارەی تایبەتــی  21لــە مێــژووی  1مایــس  1329نــورساوی هاوپێچــی بــێ دەســەاڵمتانە ،لــە موســڵ لــە نــاو قــەزای
بازیــان ،لــە مولكــی میــری هیــچ زەوییەكــی بەتــاڵ نییــە ،تــا حەمــە خــان فەرمانبــەری كارگێــری مولكیــەی بانــە و
دارودەســتەكەی تێــدا نیشــتەجێ بــن ،بــە تێروانین لــە دەفتــەری زەوی و زاری بەتــاڵ لــە بازیــان زەوی نەدۆزراوەتەوە،
هەروەهــا لــە قــەزای ناهاتــوو ناحیــەی ســەنگاو بــە تۆمــار ئــەو گوندانــەی لــە زەوی نیشــتەجێ بی ـراوە ،لەالیــەن
هۆزەكانــی جافــەوە داگیركـراوە ،لــە كاتــی رێگریكــردن لــە ئەوانــە دەتوانرێــت حەمــە خان لــەوێ نیشــتەجێ بكرێت،
ئەگەرچــی ئــەوە بــە بەرێوەبــەری دارایــی قــەزا راگەیەنــدراوە ،زەوی و زاری ناحیــەی ســەنگاو هەر لە كۆنەوە شــوێنی
هاتووچــۆ و نیشــتەجێ بوونــی هــۆزی جــاف بــووە ،بۆیــە دەرهێنانــی هــۆزی ناوهاتــوو لــەو ناوچەیــە دروســت نییــە،
دەركەوتــووە كارێكــی بــاش نییــە ،بــە گوێــرەی وەاڵمــی ئامــاژەی پێشــوو ئەمجــارە لــە دەفتــەرداری موســڵ نــوورساو
هاتــووە و راگەیەنــدراوە ،بــەم شــێوەیەش راگەیەنــدراوە ناوبـراو لــە شــوێنێكی تــر نیشــتەجێ بكرێت ،ئەمــر و فەرمان
بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات.
لە  3موحەررەم  1332و لە  20ترشینی دووەم 1329
نازری دارایی
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 13رهبيعى كۆتايی 1333

بۆ ناوەخۆی جەلیلە
هاوپێــچ  7شــوبات  ،1330لــە مەركــەزی قــەزا  42700قیــە جــۆ حــازرە ،هەروەهــا لــە بازیــان  4359قیــە
گەنــم و لــە  22650قیــە گەنــم  4567قیــە گەنــم بــۆ كارگێــری ســەربازی لــە مێــژووی جیــاوازدا رەوانــی
مەركــەز كــرا ،لــە ناحیــەی سەنگاویشــدا  12500قیــە جــۆ هەیــە ،لــە موتەســەرفی ســلێامنیە راگەیەنــدراوە.
 15شوبات 1330
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لە ویالیەتی موسڵ سانجەقی سلێامنیە لە گرتووخانەی قەزای بازیان بۆ سێیەم جار خشتەی چوار مانگی گرتووخانەیە
تاوان 2 :پیاو
گرتووخانــەی قــەزای بازیــان ســاڵی  1330بــۆ ســێیەم جــار ،خشــتەی ووردبینــی چــوار مانگــی رێكخــراوە،
لــە كاری ئــەم خشــتەیە نیشــان دراوە ،تەنیــا دوو دەستبەســەر زیندانــی كــراون ،لــە  1مــارت .1331
بریكاری یاریدەدەری داواكاری گشتی
قائیمقامیبازیان
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 24زيلحيج ه 1333

ویالیەتی موسڵ
قەڵەمی نووسین
 212تایبەتی
بۆ نەزارەتی ناوەخۆی جەلیلە
پوختە :بۆ قۆناغی حكوومەت لە بازیان قۆناغێك بە كرێ گیراوە
بۆ جەنابی نازری بەگ
قــەزای بازیــان ســەر بــە ســلێامنیە ،لەبــەر ئــەوەی قۆناغــی حكوومەتــی تێــدا نییە ،بــۆ نیشــتەجێ بوونــی حكوومەت
مانگانــە بــە شــوێنگرەوەی  52قــوروش پێویســتە خانەیــەك بــە كــرێ بگیرێــت ،لــە ئەیلوولــەوە كرێــی شــەش مانــگ
دەكاتــە  312قــوروش داواكـراوە هــاوكار بــن بــۆ حەواڵە كردنی ،بــە ووتەی ژمێریــاری ویالیــەت رادەگەیەندرێت ،ئەمر
و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات ،لــە  24زیلحیجــە  1333و لــە  20ترشینی یەكــەم .1331
حەیدەر والی موسڵ
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 24رهبيعى كۆتايی 1334

لە موسڵ دەرچووە
لە قەزای بازیان لە كاتی دەرهێنانی گۆگرد  12كەس ژیانیان لەدەست داوە ،ئەمەش بە ئاماژە پێكردنی ناوەخۆ
راگەیەندراوە.
حەیدەر والی
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 16زيلحيجه 1334

گرتووخانەی چەمچەماڵ كە مەركەزەكەی قەزای بازیانە ،لە ماوەی چوار مانگی دووەم جار ،زیندان و دەست بەسەر
نەبووە ،بۆ ئەم كارەش راپۆرت رێكخراوە و پێشكەش كرا.
 1ترشینی دووەم 1332
محەمەد  ....قوماندانی ژاندارمە
مستەفا فازڵ قائیمقامی بازیان
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 لە ویالیەتی موسڵ سانجەقی سلێامنیە گرتووخانەی قەزای بازیان هەژماری خشتەی چوار مانگی سێیەم جار ،ساڵی1331
تاوان /پیاو 4 :دەستبەسەر
ساڵی  1331هەژماری چوار مانگی سێیەم جار ،ئەمرۆ جێبەجێ كراوە ،لە خشتەیەك رێكخراوە.
لە  1مارت 1332
بریكاری قائیمقامی بازیان قوماندانی ژاندارمە
 ویالیەتی موسڵقەڵەمی نووسین
ژمارە
 8تایبەتی
بۆ نەزارەتی ناوەخۆی جەلیلە
بۆ جەنابی نازری بەرێز
هاوپێچــی نــورساوی  5مــارت  1332ژمــارە  ،6شــارۆچکەی ســلێامنیە و قــەزای بازیــان گرتووخانەكانیان بۆ ســاڵی 1331
بــۆ ســێیەم جــار خشــتەی چــوار مانــگ لــە موتەســەرفیەتی ســلێامنیە دوو پارچــە خشــتە پێشــكەش كـراوە ،ئەمــر و
فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات ،لــە  21جەمــادی یەكــەم  1334و لــە  12مــارت .1332
نامەی بریكاری والی موسڵ
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 10جهمادى كۆتايی 1334

بابی عالی
نەزارەتی ناوەخۆ
بەرێوەبەرایەتی ناسنامەی كەسێتی و فەرمانبەران
ژمارە 21698
111
بۆ جەنابی سەدارەتپەناهی
راگەیەندراویبەندەتانە
قائیمقامیەتــی قــەزای بازیــان شــوێنەكەی بــە تاڵــە ،یەكێــك لــە دەرچووانــی مەكتەبــی مولكیــە ،بەرێوەبــەری
ناحیــەی حەكیــم خــان ،مســتەفا ئەفەنــدی ،لــە چینــی ســێیەم بــە مووچــەی قائیمقامیــەت دامــەزراوە ،لــە
ئەنجوومەنــی بەرێوەبــەر بریــاری لەســەر دراوە ،لیســتی فەرمانــی پاشــاش پێشــكەش كــراوە ،جێبەجــێ
كردنــی بــۆ الیەنــی ســەرووە ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات.
 10جەمادی كۆتایی  1334و لە  31مارت 1332
نازری ناوەخۆ
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 26زيلحيجه 1334

00060.00078

ﻫ

ژمارە  1/21لە مێژووی  5مارت  1332كرێی شەش مانگی یەكەمی ئەم ساڵی قۆناغی حكوومەت لە حەواڵەنامە
نورساوەتەوە
مانگانە
 53كرێی قۆناغی حكوومەت لە مزوری
 19كرێی قۆناغی حكوومەت لە عەقرە
 37.20كرێی قۆناغی حكوومەت لە كەركووك
 185كرێی قۆناغی حكوومەت لە سلێامنیە
 20كرێی قۆناغی حكوومەت لە كۆپری
 57كرێی قۆناغی حكوومەت لە مادیەت
 125كرێی قۆناغی حكوومەت لە قەرەتەپپە
 40كرێی قۆناغی حكوومەت لە دهۆك
 19كرێی قۆناغی حكوومەت لە بەرواری بااڵ
 19كرێی قۆناغی حكوومەت لە بەرواری ژێر
 19كرێی قۆناغی حكوومەت لە ....
 19كرێی قۆناغی حكوومەت لە ریكان
 38كرێی قۆناغی حكوومەت لە بازیان
 170كرێی قۆناغی حكوومەت لە جۆلەمێرگ
 29كرێی قۆناغی حكوومەت لە كوار
 150كرێی قۆناغی حكوومەت لە شەمدینان
999.20
 5997بری دەرماڵەی شەش مانگی یەكەم
 4077.20بری ئەو دەرماڵەیەی لەگەڵ حەواڵەنامەی  5مارت  1332ژمارە  1/21هاتووە 1919.20 ،دەرماڵەی كەمكراوە

ەواڵ

ﻨﺎﻣ

ەی

ێﺐ
ﮐﺘ

ژمارە  1/21لە مێژووی  5مارت  1332كرێی شەش مانگی یەكەمی ئەم ساڵی گرتووخانە لە حەواڵەنامە نورساوەتەوە
مانگانە
 100كرێی گرتووخانەی ئافرەتانی مەركەزی ویالیەت
 102.24كرێی شوێنی پارێزگارانی ژاندارمە لە گرتووخانەی مەركەزی ویالیەت
 50كرێی گرتووخانەی كەركووك
 25كرێی گرتووخانەی پیاوانی كەركووك
 50كرێی گرتووخانەی ئافرەتانی سلێامنی
 58كرێی گرتووخانەی رواندز
 19كرێی گرتووخانەی هەولێر
 40كرێی گرتووخانەی جۆلەمێرگ
444.24
 2667.24بری دەرماڵەی شەش مانگی یەكەم
 2565بری ئەو دەرماڵەیەی لەگەڵ حەواڵەنامەی  5مارت  1332ژمارە  1/21هاتووە 102.24 ،دەرماڵەی كەمكراوە
لە  14ترشینی دووەم 1332
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 3ش هعبان 1334

فەرمانگەی مولكی میری موسڵ
ژمارە
 3675گشتی
 209تایبەتی
بۆ نەزارەتی دارایی جەلیلە
بۆ جەنابی دەوڵەت
بــە ووتــەی بەرێوەبەرایەتــی مولكــی میــری لــە قەڵەمــی یەكــەم فەرماننامــەی نەزارەتپەناهــی وەاڵمــی داواكاریــە
كــە لــە  30نیســان  1322ژمــارە  22/800هاتــووە ،لــە كاتــی لێكۆڵینــەوە لــە قــەزای بازیــان گونــدی چەمچەمــاڵ
قشــلە لــەوێ نییــە ،بــۆ نیشــتەجێ كردنــی ژاندارمــەش ،بــە هــاوكاری قشــلەیەك دروســت بكرێــت ،بــەم شــێوەیە
دەبێتــە مولكــی میــری ،بۆیــە بــە نــاوی خەزینــەی جەلیلــەی دارایــی ســەنەدەكانی بــردراوە ،لــە كاتــی لێكۆڵینــەوە
دەركەوتــووە لــە دەفتــەر هەڵــەی تێــدا بووە ،ئەمجــارە بە مەبەســتی گۆریــن و راســتكردنەوەی دەفتەرەكــە ،دەفتەر و
ســەنەدەكان بەیەكــەوە پێشكەشــی ســەروو كـراوە ،ئەمــر و فەرمــان بۆ جەنابی ئەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات.
لە  3شەعبان  1334و لە  22مایس 1332
بەرێوەبەری مولكی میری موسڵ
دەفتەرداری موسڵ
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 14جهمادى كۆتايی 1334

 14جەمادی كۆتایی 1334
 4نیسان 1332
بۆ نەزارەتی ناوەخۆی جەلیلە
مێــژووی  31مــارت  1332ژمــارە  111وەاڵمــی نــوورساوی ســەرووە :بــۆ قائیمقامیەتــی قــەزای بازیــان
مســتەفا ئەفەنــدی بەرێوەبــەری ناحیــەی حەكیــم خــان دادەمەزرێــت ،بــۆ ئــەم مەبەســتە بــە رەزامەنــدی
فەرمانــی پاشــای جەنابــی پاشــا فەرموویەتــی ،وێنــەی پەســەندكراوی بــۆ الیەنــی دەوڵــەت نێــردراوە.
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 14موحهررهم 1335

ویالیەتی موسڵ
قەڵەمی نوسین
 194تایبەتی
بۆ نەزارەتی ناوەخۆی جەلیلە
بۆ جەنابی نازر بەگ
لــە نــاو ســانجەقی ســلێامنیە قــەزای بازیان لــە گوندی كوملكــوە ،بۆ دەســتگیركردنی تاوانیاری ئــەو تاوانــەی كە ئەنجام
دراوە لە تابورەكانی كەركووك و سلێامنیە بە تێكەڵی مەفرەزەیەك پێك هێرناوە و بۆ ئابڵوقەدانی گوندەكە رۆیشتوون،
لــە كاتــی گەیشــن رووبەرووبوونــەوە رووی داوە ،حەوت كاتژمێــر بەردەوام بووە ،هەروەها یەك مایین و یەك ئێســری
ژاندارمــەكان برینــدار بــووە ،جگە لەوە بۆ دوورخســتنەوەی بوێــری كەرانیش فەرمــان دراوە هێزەكە زیاد بكرێت ،ئەمر
و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات ،لە  14موحــەررەم  1335و لــە  27ترشینی یەكــەم .1332
حەیدەر والی موسڵ
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 15سهف هر 1335

بابی عالی
نەزارەتی ناوەخۆ
بەرێوەبەرایەتی تۆماری كەسێتی و فەرمانبەران
ژمارە 25185
763
بۆ جەنابی سەدارەتپەناهی
راگەیەندراوی بەندەتان
شــوێنی قائیمقامیەتــی قــەزای عەقەبــە بەتاڵــە ،داواكــراوە یەكێــك لەوانــە لــە دەرچووانــی مەكتەبــی
مولكیــە ،لــە نەزارەتــی دارایــی بەرێوەبەرایەتــی گشــتی هاتــووەكان لــە یەكــەی ســێیەم خالــد عیــززەت
دامبەزرێــت ،هەروەهــا بــۆ قائیمقامیەتــی بازیــان ،بەرێوەبــەری ناحیــەی تاتــارەكان موحســین بــەگ لــە
بەرێوەبــەری مەكتەبــی ناوهاتــوو دەرچــووە ،بــە مووچــەی چینــی ســێیەم دادەمەزرێــت ،بــە بریــاری
بەرێوەبەرایەتــی ئەنجوومــەن لیســتی فەرمانــی پاشــا پێشــكەش كــراوە ،بــۆ جێبەجــێ كــردن ،ئەمــر و فەرمــان
بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات ،لــە  15ســەفەر  1335و لــە  28ترشینــی دووەم .1332
نازری ناوەخۆ
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 13رهبيعى ي هكهم 1335

بابی عالی
نەزارەتی ناوەخۆ
بەرێوەبەرایەتی تۆماری كەسێتی و فەرمانبەران
ژمارە 842/25591
بۆ جەنابی سەدارەتپەناهی
راگەیەندراویبەندەتانە
شــوێنی قائیمقامــی قــەزای بەرولســەبع بەتاڵــە ،لە قائیمقامیەتی قــەزای رەشــادیە جیابۆتــەوە ،نیازی ،بــە تاقیكردنەوە
خــۆی ســەملاندووە ،بۆیــە ئــەو دابرنێــت ،هەروەهــا لــە قائیمقامیەتــی قــەزای بازیــان موحســین بــەگ دامــەزراوە،
بــەاڵم داوای لێبووردنــی كــردووە ،بۆیــە بــۆ قائیمقامیەتــی قــەزای ناوهاتــوو ئیســاعیل حەقــی بــەگ بەرێوەبــەری
ناحیــەی بەركــی ئەویــش بــە تاقیكردنــەوە ناســنامەی خــۆی دەرخســتووە ،بــە مووچــەی چینــی ســێیەم كــە تــا
ئێســتا بــە مانــگ و رۆژ نــوری بــەگ و دەمیــر ئاســف بــەگ مووچــەی قائیمقامیــەت وەردەگــرن ،بــەم مووچەیــە
ئەركەكەیــان بگوازرێتــەوە ،بــە بریــاری ئەنجوومەنــی بەرێوەبەرایەتــی پەســەند ك ـراوە و لیســتی فەرمانــی پاشــاش
پێشــكەش كــراوە ،بــۆ جێبەجــێ كــردن ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات.
لە  13رەبیعی یەكەم  1335و لە  25كانوونی یەكەم 1332
نازری ناوەخۆ
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 16رهبيعى كۆتايی 1336

بابی عالی
نەزارەتی ناوەخۆ
بەرێوەبەرایەتی تۆماری كەسێتی و فەرمانبەران
بۆ ویالیەتی موسڵ
شیفرە
لــە  6كانوونــی دووەم  1334شــیفرە ،لــە نــاو بەتلیــس گۆرینــەوەی قائیمقامــەكان گونجــاو نییــە ،خەلیــف ئەفەندی بۆ
مەعمــورە بگوازرێتەوە ،بۆ كۆی ســانجەقیش قائیمقامی پێشــووی زاخۆ مەســعود ئەفەنــدی دامبەزرێت ،لــەم بارەیەوە
خوێندنەوەتــان لــە دابینكراوەكانــی قائیمقامیــەت ئاقچــەی دەســت بەســەركراو نییــە ،لەبــەر ئــەوەی فــەوزی بەگ لە
چینــی یەكەمــە مووچــەی بریــكاری پــێ نادرێــت ،بــە دامەزراندنــی لــە ناحیەیــەك وەكــو بەرێوەبــەر ،بــە وەكالــەت لە
قائیمقامیەتــی بازیــان دامبەزرێــت ،مونیر بەگیش بە مووچەی  2000قوروش لــە بەرێوەبەرایەتی تەلەعفەر دامبەزرێت،
بــۆ قائیمقامیەتــی ســنجاریش تا كەســێكی شــیاو دەدۆزرێتەوە ،ئــەوا بە وەكیلێكی گونجــاوی لێهاتــوو بەرێوەبربدرێت،
ســوڵتان بــەگ قائیمقامــی كەلعەنبەریــش بەهــۆی بوونــی ســكااڵ بــە پەســەندكردن و پەســند نەكردنــی ســكااڵكان،
پێویســتە روون كردنــەوە پێویســت بدرێــت لەســەر ئــەو ناوبانگە خراپەی كــە هەیەتی ،لــە  29كانوونــی دووەم .1334
بە ناوی وەكیلی نازر
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 19جهمادى ي هكهم 1336

بابی عالی
نەزارەتی ناوەخۆ
بەرێوەبەرایەتی ناسنامە و تۆماری فەرمانبەران
بۆ ویالیەتی موسڵ
فەرمانبەرانــی  39لــە  12شــوبات  1334شــیفرە ،مۆڵــەت درا بــە گواســتنەوەی ئەمیــن بــەگ بــۆ كەلعەنبــەر ،محەمــەد
ئەمینیــش بــە گواســتنەوەی بۆ شــوێنەكەی تــر ،بۆ مەعمــورە و بازیانیش كەســانێكی گونجــاو دادەمەزرێــن و ئامادەن،
لــە  2مــارت .1334
عبدالخرض بە ناوی نازر
265

بازیان و چهمچهماڵ له ب هڵگهنام هكانی عوسامنی دا

ﻫ
ەواڵ
ﻨﺎﻣ
ەی
ێﺐ
ﮐﺘ
DH. ŞFR.

00086.00231

 12ر هجهب 1336

بابی عالی
بەرێوەبەرایەتی تۆماری ناسنامە و فەرمانبەران
 32579گشتی
بۆ ویالیەتی موسڵ
شــیفرەی  6نیســان  ،1334مدحەت ئەفەندی لە ئەركی قوماندانیەتی ژاندارمە دەمێنێتەوە و لە ژاندارمەش دەســت لە
كار دەكێشــێتەوە ،بە ســێ یەكی مووچە لە قائیمقامیەتی بازیان بە وەكالەت و بە شــێوەی كاتی دەست بە كار دەبێت.
لە  23نیسان 1334
عبدالخرض بە ناوی نازر
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ویالیەتی موسڵ
قەڵەمی نووسین
39
بۆ نەزارەتی ناوەخۆی جەلیلە
راگەیەندراویبەندەتانە
پێویســت ك ـراوە و پێویســتیش بــووە ،بۆیــە لــە ســاڵی  1330ســەرەتای مانگــی ترشینــی دووەم لــە قــەزای بازیــان
گرتووخانــەی ئافرەتــان دامــەزراوە ،مانگانــە  50قــوروش بەرامبــەر بــە كرێــی خانــە و مانگانــە  100قــوروش بــۆ
مووچــەی پاســەوانەكان حەواڵەنامــە نێــردراوە و داوای هــاوكاری كــراوە ،بــە ئامــاژەی موتەســەرفی ســلێامنی و
ووتــەی ژمێریــاری ویالیــەت راگەیەنــدراوە ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات.
 1جەمادی یەكەم  1336و  13شوبات 1334
والی موسڵ
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 24ر هجهب 1336

شیفرە لە موسڵەوە دەرچووە
لــە  1334/3/2ژمــارە  4قەزاكانــی بازیــان و مەعمــورە و شــەهربازار لــە كۆنــەوە شــوێنی گرنــگ بوونــە،
ئــەو هۆزانــەی كــە لەوێــن ،خەڵكەكــەی كەللــە رەقــن ،بۆیــە ئــەو كەســانەی لــەو ناوچانــە وەكــو قائیمقــام
دادەمەزرێــن ،دەبــێ بوێــر و لــە بەرامبــەر بارودۆخــەوە رێكوپێــك بــن و خەڵكــی ئەنــادۆڵ و روم بــن.
مەمدوح والی
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بۆ نەزارەتی ناوەخۆ
لەبــەر گرنگــی شــوێنی بازیــان ،بەرێوەبــەری ناحیــەی پێنجویــن بــە وەكالــەت لــە قائیمقامیەتــی
بازیــان دابرنێــت ،بــەاڵم لەبــەر ســنووری ناحیــەی ناوهاتــوو پێویســتە بەرێوەبــەر هەبێــت ،ئەمــەش
لەالیەنــی ســەربازی خۆچێــی نوورساوەتــەوە ،مەدحــەت ئەفەنــدی دامەزراندنــی لــە قائیمقامیەتــی
بازیــان بــە گوێــرەی الری بــوون و الری نەبوونــی راگەیەنــدراوی بەندەمانــە ،بەپەلــە جێبەجــێ بكرێــت.
مەمدوح والی موسڵ
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بابی عالی
نەزارەتی ناوەخۆ
بەرێوەبەرایەتی تۆماری ناسنامە و فەرمانبەران
 32427گشتی
 387تایبەتی
بۆ جەنابی سەدارەتپەناهی
پوختــە :بــۆ قائیمقامیەتــی قــەزای بازیــان بــە وەكالــەت یوزباشــی ئەحمــەد مەدحــەت ئەفەنــدی دامــەزراوە
راگەیەندراویبەندەتانە
بــە پێویســت زانــراوە و لەبــەر گرنگیەكــەی بــە وەكالــەت لــە قائیمقامیەتــی قــەزای بازیــان
دامــەزراوە ،یوزباشــی ئەحمــەد مەدحــەت ئەفەنــدی كــە ســەر بــە ئــااڵی ژاندارمەیــە ،بــە ســێ
یەكــی مووچــەی وەكالــەت مووچەكــەی پــێ دەدرێــت ،بــۆ جێبەجــێ كردنــی كارەكــە پێویســت
بــە هــاوكاری ســەروو دەكات ،ئەمــر و فەرمــان بــۆ جەنابــی ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان دەردەكات.
 4رەجەب  1336و لە  16نیسان 1334
راوێژكار بە ناوی نازری ناوەخۆ
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